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Samantekt 

Frá fátækt í fámenni til 
hagsældar í borgum og 
bæjum  
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“Breytingar og kyrrstaða í 
sögu Íslands” 

 Eiga Íslendingar nútímans – í sínum 
japönsku bílum, með farsíma í hendinni 
og kaupandi lottómiða – eitthvað annað 
sameiginlegt með þeim, sem fyrst 
settust hér að, annað en það að búa í 
sama landi? 

 Gunnar Karlsson, Iceland’s 1100 Years, bls. 
361 
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Frá fátækt í fámenni til 
hagsældar í borgum og bæjum  

9. jan. Inngangur: yfirlit námskeiðsins 

16. jan.  Lok sjálfstæðisbaráttunnar:   
  heimastjórn og fullveldi 

23. jan.  Iðnbylting á Íslandi: tæknibreytingar  
  og þjóðfélagsþróun á fyrstu   
  áratugum 20. aldar 

30. jan.  Nýtt flokkakerfi. Kreppan á Íslandi  

6. feb.  Heimsstyrjaldir og stofnun lýðveldis 

13. feb. „Bandamaðurinn tregi”: Ísland og  
  kalda stríðið 
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Frá fátækt í fámenni til 
hagsældar í borgum og bæjum  

27. feb.  Ferð í alþingishúsið 

6. mars  Þorskastríðin 

13. mars „Sjálfstætt fólk”: Ísland og Evrópa 

20. mars „Ísland fyrir Íslendinga”:    
  Þjóðernishyggja og afstaða til   
  útlendinga á 20. öld 

27. mars „Fjórflokkakerfið”, kvennaframboð  
  og almenn stjórnmálaþróun eftir   
  seinna stríð 

3. apríl Vernd og/eða nýting náttúrunnar, yfirlit  
  yfir námskeiðið 
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Sjálfstæðisbaráttan 

„Þjóðarvakning”, hefðbundin söguskoðun 

Ísland við upphaf 19. aldar 

„Byltingin” 1809 

Jón Sigurðsson: „Vér mótmælum allir!’ 

Stjórnarskráin 1874 

Heimastjórn 1904 

Fullveldi 1918 

Endurskoðuð söguskoðun 

 



Ísland á 20. öld, 3. apríl 2006 

Endurskoðun Íslandssögunnar I 

Það sem þjóðernissinnaðir 
sagnfræðingar virðast gleyma er sú 
undarlega staðreynd að hinn meinti 
óvinur – danska ríkisstjórnin – stjórnaði 
að miklu leyti því hvernig vald færðist 
frá Kaupmannahöfn til Reykjavíkur 

 Guðmundur Hálfdanarson 
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Endurskoðun Íslandssögunnar II 

Sveitasamfélag 19. aldar var að mörgu 
leyti dæmigert fyrir íhaldssöm samfélög 
þar sem breytingar urðu afar hægar og 
ein kynslóð fylgdi annarri, líkt og í 
órjúfanlegri keðju. 

 Guðmundur Hálfdanarson 
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Flutningar til Ameríku 

Byrjar í stórum stíl um 1870 

Aðallega til Kanada og norðurfylkja 
Bandaríkjanna (dálítill hópur til Brasilíu 
1865) 

Nýja Ísland stofnað við Lake Winnipeg 
1875 

Fjöldi þeirra sem fóru? Kannski 20-
25.000 
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Gimli, Manitoba, 1905 
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Iðnbyltingin á Íslandi - togveiðar 

“Togaravæðingin á Íslandi bar með sér 
iðnbyltingu í landinu” 

Togari: (gufu)skip sem notar botnvörpu 
(troll) til að afla fiskjar  

Botnvarpa (troll) net sem er dregið eftir 
hafsbotninum 
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Vélvæðing fiskiskipa 
Stanley 1902: vélbátur, knúinn 
sprengihreyfli sem brennir 
steinolíu, fiskar með handfæri, 
lóðir og net. 

Coot 1905: togari, knúinn gufuvél, fiskar 
með botnvörpu. 

Møllerup-vél, sem 
jafnvel er talin vera 
úr Stanley, skoðuð 
í krók og kring á 
sýningu á Ísafirði 
25. nóv. 2002. 



Ísland á 20. öld, 3. apríl 2006 

Upphaf íslenskra togveiða 

1905-12: 19 togarar koma til Íslands, 
allir nema einn til Reykjavíkur og 
Hafnarfjarðar (ekki 1904 sem sá fyrsti 
kemur, heldur 1905!) 

Af hverju ekki víðar? Þurfa þjónustu 

Mikill gróði í fyrstu 
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Sambandslögin 1918 
1. grein: 

„Danmörk og Ísland eru frjáls og fullvalda ríki, í 
sambandi um einn og sama konung og um samning 
þann, er felst í þessum sambandslögum.“  
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Sambandslögin 1918 

Mikilvæg ákvæði: 
 

Danir fara með utanríkismál Íslands í umboði þess. 
Danir sjá um gæslu fiskveiða í landhelgi þar til Ísland tæki 
hana í sínar hendur. 
Aðskilinn ríkisborgararéttur en gagnkvæmur í báðum 
löndum. 
Danir greiða Íslendingum 2.000.000 króna. 
Hæstiréttur Dana er æðsta dómsvald þar til Ísland stofnar 
sinn eigin hæstarétt. 
Ísland lýsir yfir ævarandi hlutleysi sínu. 
Þing hvorrar þjóðar getur krafist endurskoðunar eftir árslok 
1940, að 3 árum loknum án nýs samnings gátu þingin fellt 
hann úr gildi. 
Ríkisráðsákvæðið féll úr gildi sem og stöðulögin.  
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Ísland og heimsstyrjaldirnar 

Fyrri heimsstyrjöld: Ísland á bresku valdsvæði 
Áhugi Þýskalands á Íslandi 
Áhugi Bretlands á Íslandi 
10 maí, 1940: Hernám Íslands 
Ikarus: Ráðagerðir Þýskalands um töku Íslands 
Ísland og átökin um Atlantshafið 
1941: Hervernd Bandaríkjanna 
„Ástandið” 
Tjón Íslendinga í seinni heimsstyrjöld 
Gróði Íslendinga í seinni heimsstyrjöld 
Styrjöldin og stofnun lýðveldis, 1944 
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Hagnaður Íslands í stríðinu 

1936-39: Fiskur og fiskafurður yfir 80% 
af útflutningi 

Seinni heimsstyrjöld: yfir 90%, nær allt 
til Bretlands 

Mjög hátt verð 

Mikil vinna fyrir herinn 

„Bretavinna”, niðrandi orð 

Ný orð, nýjar vörur 
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Lýðveldi, 1944 

Danmörk hernumin 1940 
Íslendingar taka utanríkismál 
í eigin hendur 
„Lögskilnaðarmenn”  
 Danir ráða ekki eigin 

málum, bíðum stríðsloka 
 Sanngirni og réttlæti 

„Hraðskilnaðarmenn” 
 Ísland má segja upp 

Sambandslagasamningnum 
1943 

 Hver veit hvað gerist í 
stríðslok? 

Danakonungur óánægður 
Bandamenn lofa stuðningi 
fyrir árið 1944 
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Ísland og kalda stríðið 

Hernaðarmikilvægi Íslands í kalda 
stríðinu 

(Mis)notkun íslenskra ráðamanna á 
þessu mikilvægi 

Andstaða á Íslandi við dvöl 
Bandaríkjahers og aðild að 
Atlantshafsbandalaginu (NATO) 

Ný staða eftir endalok kalda stríðsins 



Ísland á 20. öld, 3. apríl 2006 

Helstu dagsetningar 

1946:  Bandaríkjastjórn fer fram á    
 herstöðvar 

1947:  Marshall-aðstoðin 
1949:  Stofnaðild að NATO 
1951:  Varnarsamningur við Bandaríkin 
1956:  Ákvörðun um brottför Bandaríkjahers   – 

 en svo hætt við 
1961: Bandaríski sjóherinn tekur við   

 yfirstjórn í Keflavíkurstöðinni af   
 flughernum 

1971-74:  Aftur ákvörðun um að láta herinn  
  fara – aftur hætt við 

1989-91:  Ný staða við endalok kalda stríðsins  
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30. mars 1949 
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Þorskastríðin 

Togveiðar Breta hefjast á Íslandsmiðum, 
1889-91 
Íslendingar óttast ofveiði og skemmdir á 
veiðarfærum 
Bretland er flotaveldi og heimsveldi 
Þriggja mílna línan nýtur fylgis 
1901: Samningur Bretlands og Danmerkur um 
þriggja mílna landhelgi 
Engin breyting fram yfir seinni heimsstyrjöld 
Truman-yfirlýsingarnar, 1945 
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Stækkun íslenskrar 
fiskveiðilögsögu, 1948-1976 

1948: Landgrunnslögin 
1950-52: Frá þremur til fjögurra sjómílna, og 
grunnlínur til að loka flóum og fjörðum 
1958: Stækkun í 12 mílur 
1972: Stækkun í 50 mílur 
1975: Stækkun í 200 mílur 
Alltaf mótmæli í útlöndum, einkum Bretlandi 
Löndunarbann 1952, “þorskastríð” í hin 
skiptin 
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Ísland og Evrópa 

1947: Marshall-aðstoðin og OEEC (Efnahags- og 
framfarastofnun Evrópu, síðar OECD). Ísland fær 
ýmsar undanþágur, vegna einhæfni atvinnulífs 
(fiskveiðar) 

Upphaf sjöunda áratugarins: Sumir íslenskir 
hagfræðingar og stjórnmálamenn telja að Ísland ætti 
að ganga í eða stórauka tengsl við EBE 

1970: Ísland verður aðili að EFTA (European Free 
Trade Association, Fríverslunarsamtök Evrópu). Ótti 
stjórnarandstöðu við erlend áhrif 

EFTA stofnað 1960 (Austurríki, Danmörk, Noregur, 
Svíþjóð, Sviss, Portúgal og Bretland) 



Ísland á 20. öld, 3. apríl 2006 

Ísland að færast nær Evrópu? 

EES-sáttmálinn (European Economic Area, Evrópska 
efnahagssvæðið), staðfestur af Alþingi 1993, gengur í 
gildi 1994 

Samvinna milli EFTA og ESB 

„Fjórfrelsið”: Frjálst flæði vara, þjónustu, fjármagns 
og fólks 

„Þið fenguð allt fyrir ekkert!” Einn forystumaður ESB 

EES er „vegabréf inn í 21. öldina.” Jón Baldvin 
Hannibalsson utanríkisráðherra, 1992 

„Ég færi ykkur póst frá Brussel.” Páll Pétursson 
félagsmálaráðherra, 1995 
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með aðild  móti aðild 

EES-samningurinn að 
veikjast 

Áhrif innan ESB 

Nauðsynlegt að minnka 
vægi sjávarútvegs 

Hægt að semja um 
sérréttindi Íslendinga á 
Íslandsmiðum 

Allir aðrir vilja ganga í 
ESB! 

Of mikið framsal á 
fullveldi 

Engin áhrif smáríkis eins 
og Íslands innan ESB 

Landbúnaður mun 
leggjast niður á Íslandi 

Útlendingar aftur á 
Íslandsmið 

Við höfum það gott! 
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www.evropa.is www.heimssyn.is 
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Íslensk þjóðernishyggja 

Skilgreining á 
þjóðernishyggju 

Þjóðernishyggja jákvæð 
eða neikvæð? 

Aðalatriði í íslenskri 
þjóðernishyggju 

Íslensk þjóðernis-hyggja 
í dag  

Öfgar í íslenskri 
þjóðernishyggju að 
fornu og nýju 
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Í stuttu máli sagt... 

Saga Íslands á tuttugustu öld og til 
okkar daga er fyrst og fremst saga 
breytinga... 

Íslendingar voru fátækir... 

... en eru núna ríkir 

Breytingar verða á Íslandi vegna 
breytinga í útlöndum... 

Íslendingar eru ekkert sérstakir... 

Við gætum aldrei lifað hér ein og 
óstudd... 


