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Ágrip

Ritgerðin  fjallar  um  sagnfræðinginn  Niall  Ferguson  og  hugmyndir  hans  um  yfirburði 

Vesturlanda sem m.a. má finna í bókinni  Civilization. The West and the Rest  sem kom út í 

marsmánuði  2011.  Litið  verður  yfir  feril  Fergusons  bæði  sem  sagnfræðings  og  sem 

fræðimanns í  sjónvarpi,  en  þeir  sjónvarpsþættir  sem hann stýrir  eru  ætlaðir  sem innleg  í 

samtímaumræðu.  Einnig  verður  rýnt  í  aðferðarfræði  „hvað  ef  sögu“  en  hún  er  sú 

aðferðarfræði sem Ferguson hefur haldið mest á lofti. Sýnt verður fram á hvernig verk hans 

endurspegla ákveðin íhaldsöm viðhorf sem hann er talsmaður fyrir og hvernig hann notar 

söguna til þess að halda fram ágæti þeirra. Civilization verður borin saman við verk annarra 

höfunda sem hafa fjallað um svipað efni en nálgun þessara verka eru mjög ólík. Þá verður 

bent á hvernig Ferguson reynir að útskýra flókna hluti í sögunni með einföldum skýringum 

sem á endanum gefa lesendum skakka mynd af henni. Því verður haldið fram að með því að 

stilla menningarheimum sem andstæðum hvers annars, líkt og Ferguson gerir í bók sinni, er 

verið að spila inn á aldagamla hatursorðræðu. Að lokum verður tekin saman umræðan um 

námskrárgerð sögu í Bretlandi en Ferguson hefur spilað stórt hlutverk í henni.   



Formáli

Þegar breski sagnfræðingurinn David Starkey sagði í umræðuþætti á BBC2 eftir óeirðirnar í 

Lundúnum árið 2011 að vandi bresks samfélags væri að hvítir  íbúar Bretlands séu orðnir 

svartir fór ég að velta fyrir mér af hverju svo gamaldags og forpokaður sagnfræðingur var 

fengin til þess að tjá sig um þessi mál. Ástæðan rann þó fljótt upp fyrir mér, David Starkey er  

einn  þessara  sjónvarpsfræðimanna  sem  tekist  að  skjóta  sjálfum  sér  upp  á  hinn  breska 

stjörnuhiminn. Hann er kreddufastur og hávær fræðimaður sem nýtur þess að láta skoðanir 

sínar í ljós, s.s. gott sjónvarpsefni. Fáir virðast þó taka mark á David Starkey í dag eftir þessa 

ummæli. Einn sjónvarpsfræðimaður hefur aftur á móti séð ástæðu til að taka upp hanskann 

fyrir hann. Sá heitir Niall Ferguson. Ferguson líkt og Starkey er íhaldsamur sagnfræðingur 

sem óttast um að gömul bresk gildi séu að engu höfð og þessi skilaboð endurtekur hann í 

sjónvarpsþáttum  sínum.  Það  undarlega  er  að  þeir  Ferguson  og  Starkey  eiga  sér  dygga 

áhorfendur sem telja þá, og þá sérstaklega Ferguson, hafa eitthvað nýtt fram að færa. Þeir 

segja  það  sem  aðrir  þora  ekki  að  segja.  Þegar  Ferguson  mætti  í  viðtal  hjá  bandaríska 

spjallþátamanninun Charlie Rose til að kynna nýjustu bók sína Civilization. The West and the  

Rest vaknaði endanlega áhugi minn á að kynna mér verk þessa manns. Getur hann virkilega 

staðið við ævintýralegar fullyrðingar sínar?         

Að  lokum  vil  ég  þakka  samnemendum  mínum  í  menningarfræðinni,  þeim  Árna 

Georgssyni, Helgu Þórsdóttur, Kristínu Unu Sigurðardóttur, Ragnheiði Júlíu Ragnarsdóttur og 

Þorbjörgu Gísladóttur fyrir frábæran stuðning í gegnum þetta nám. Leiðbeinanda mínu, Jóni 

Ólafssyni kann ég bestu þakkir. 
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