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Sameiginlegar minningar 

• Kenningarlegi rammi og kanón 

– Renan, Halbwachs, „collective memory“ 

• „Historical error“ 

– „Forgetting, I would even go so far as to say 
historical error, is a crucial factor in the creation 
of a nation, which is why progress in historical 
studies often constitutes a danger for [the 
principle of] nationality.” 

– „... meira og minna fölsuð saga“ 
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Sameiginlegt minni í sjálfstæðisbaráttu 

„Oft hefur mér fundist að 
sagnfræðíngum okkar dytti helsti 
fátt í hug. Tröllpíndir af hefð 
hneigjast þeir mest til að rekja 
sögur eftir þjóðhetjuformúlunni.“ 
Halldór Laxness 
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„Rangar“ sameiginlegar minningar 

Guðmundur Hálfdanarson, „Sameiginlegar minningar og tilvist íslenskrar þjóðar,“ 

bls. 311 
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Minningar um þorskastríð 
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Minningar og endurminningar 
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Minningar vorið 2013 

• Margfölduðum sóknina okkar í þremur áföngum 
úr 10 sjómílum upp í einhver hundruð or 
something... Okkar land, okkar sjóhelgi, en 
máttum ekki veiða þar mjög undarlegt. (26 ára 
nemi) 

• Bretar og Íslendingar að berjast um fisk sem við 
eigum. (22 ára sjúkraliði) 

• En hvað varðar „sameiginlegar minningu“ um 
þorskastríðið þá voru samt flestir með það á 
hreinu að við sigruðum, mun stærra land, í deilu 
sem skipti okkur máli. 
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Minningar vorið 2013 

• Af þeim sem ég hef rætt þorskastríðin við, og 
þeir eru ekki fáir, hefur yngra fólkið almennt 
minni áhuga á því. 

• En mamma mín, ómenntuð sveitakona með 
miklar skoðanir og fædd 1941, svo hún man 
vel eftir þessu. Hún er alveg með það á hreinu 
að Íslendingar voru að berjast fyrir lífsafkomu 
sinni og að skipherrarnir á varðskipunum voru 
þjóðahetjurnar sem unnu stríðið. 
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Aftur „rangar“ sameiginlegar minningar? 
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Ýkt saga einingar, sigra og áhrifamáttar 

• Samstaðan ekki alltaf órofin 

• Sigrarnir ekki alltaf ótvíræðir 

– Öllum þorskastríðunum lauk með samningum 

• Ekki úrslitaáhrif á alþjóðavettvangi 

– 200 mílur viðtekin krafa í Rómönsku Ameríku fyrir 
1950... 
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Þorskastríðsminningar í Icesave-deilu 
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„Don‘t mess with Iceland“ 
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Já, við gáfumst aldrei upp! 
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Lúðvík ávallt fastur fyrir... 

Morgunblaðið, 17. apríl 20009 



Undirlægjuháttur... 

„Ef Steingrímur og 
samninganefndarmenn hans 
hefðu verið fyrir okkur í 
landhelgisstríðinu værum við 
aftur komnir með þriggja mílna 
landhelgi í stað tvö hundruð 
...“ 
„Endalausir útúrsnúningar“, 
Morgunblaðið 21. des. 2009 
(Staksteinar), 
http://morgunbladid.blog.is/bl
og/morgunbladid/#entry-
994906 
 

„Það vantar einhverra hluta 
vegna þá sjálfsmynd sem var 
ríkjandi hjá stjórnvöldum á 
Íslandi á liðnum áratugum, til 
að mynda þegar menn buðu 
breska heimsveldinu byrginn í 
þorskastríðunum. Hér láta 
menn sparka í sig aftur og 
aftur og hafa ekki einu sinni 
fyrir því að andmæla.“ 
Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson í Kastljósi RÚV, 
16. apr. 2012, 
http://ruv.is/sarpurinn/kastljo
s/16042012 
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En við sömdum þá... 

„Plus ça change, plus ça reste la 
même chose, segja Frakkar: 
Hvernig sem allt veltist verður 
einhvernveginn alltaf það sama 
uppá teningnum. Dómar 
Þjóðviljamanna um 
landhelgissamning Ólafs Thors og 
Emils Jónssonar 1961 eru 
keimlíkir umsögnum Bjarna og 
Sigmundar Davíðs um Icesave-
samning Jóhönnu og Steingríms 
2009.” 
Mörður Árnason, „Svikin 
samþykkt!“, 19. okt. 2009, 
http://blog.pressan.is/mordur/20
09/10/19/svikin-samthykkt/ 

„Bjarni vísaði í máli sínu til þess 
að árið 1961 hefði 
viðreisnarstjórnin undir forystu 
Ólafs Thors samið við Breta í 
landhelgisdeilunni. Þá hefði 
forysta flokksins verið sökuð um 
landráð og þar fram eftir 
götunum.” 
„Sögutilvísun Bjarna Ben.” 10. 
febr. 2011, 
http://www.amx.is/fuglahvisl/16
694/ 
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Samningar sniðgengnir (þá og nú) 

„Við erum fullvalda ríki. Á okkur 
hvílir engin greiðsluskylda vegna 
skuldbindinga einkaaðila, sem við 
áttum engan þátt í. Það skiptir 
engu máli, hvort einhver stofnun 
komist að annarri niðurstöðu. Ef 
hún gerir það, þá blásum við á 
það. Hefurðu gleymt 
landhelgismálinu, Illugi?“  
Athugasemd Hannesar H. 
Gissurarsonar við pistil Illuga 
Jökulssonar, „Eitt af því sem ég 
skil ekki“, 1. júlí 2012, 
http://blog.pressan.is/illugi/2012
/07/01/eitt-af-thvi-sem-eg-skil-
ekki/ 

„... meðal sjálfstæðismanna gengur nú 
sú saga að ef Bjarni Benediktsson hefði 
verið formaður flokksins þegar barist 
var fyrir stækkun landhelginnar hefði 
niðurstaðan verið roluháttur og „ískalt 
hagsmunamat“ sem hefði skilið 
Íslendinga eftir með handfæri í 4 mílna 
landhelgi. Það væri nefnilega betra að 
fá örugglega 4 mílurnar en að freista 
þess að fara alla leið í 200 mílur. ... 
Sem betur fer var það ekki svo í þá 
daga. Þá stóðu menn í lappirnar og 
vörðu land sitt og stóðu fast á rétti 
sínum 
„Værum enn í 4 mílum ef „ískalt 
hagsmunamat“hefði ráðið för”, 25. 
febr. 2011, 
http://www.amx.is/fuglahvisl/16694/ 
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ESB og þorskastríðin 

„Yfirráð yfir fiskimiðunum í kringum landið geta aldrei 
orðið söluvara. Þá hefði verið til lítils barist og þjóðinni 
verið best að sitja heima 17. júní 1944.” Davíð Oddsson, 
„Við áramót,” Morgunblaðið, 3. jan. 1995 
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Niðurstaða 

1. Sameiginlegar minningar Íslendinga um 
þorskastríðin eru öðrum þræði goðsagnir um 
einhug, sigra án samninga og áhrifamátt á 
alþjóðavettvangi. 

2. Goðsagnirnar skiptu máli í Icesave-deilunni, 
minnkuðu fylgi við samningaleið því sagan sýndi 
að hvergi skyldi hvika. 

3. Fólk vill hetjusögur, sama hvað sagnfræðingar 
segja – þetta gildir ekki síst um 
stjórnmálamenn... 
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