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Þjóðernishugmyndir Íslendinga
og afstaðan til Evrópu

Eiríkur Bergmann

Ágrip: Íslenska þjóðernisstefnan sem varð til á nítjándu öld og fyrri hluta tuttugustu
aldar var sumpart frábrugðin þeirri sem þróaðist víðast hvar annars staðar í Evrópu í
kjölfar upplýsingarinnar. Íslenska þjóðríkið var að vissu leyti frekar grundvallað á
sjálfstæði þjóðarinnar og einkar sterkri þjóðerniskennd heldur en á rétti einstaklinga.
Eigi að síður var sjálfstæðisbarátta Íslendinga órofa hluti af alþjóðlegri þróun. Óttinn
við að glata fullveldinu hefur allar götur frá því að fullveldið fékkst litað íslenska
stjórnmálaumræðu og þjóðernisstefnan hefur gegnt lykilhlutverki í íslenskum
stjórnmálum. Ekki síst sökum þessarar sérstöku þjóðernisstefnu getur verið erfitt fyrir
íslenska stjórnmálamenn að tala fyrir aðild að Evrópusambandinu.
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Abstract: The understanding of Icelandic nationalism that was created in the 19th
century and the first half of the 20th century was in a way different from the
nationalism that developed in Europe with the Enlightenment. The Icelandic nation-
state was rather based on the concept of independence and strong nationalism than on
individual rights. The Icelandic independence struggle was nonetheless an integral
part of a broader international trend. Nationalism and the fear of losing sovereignty
has played a key role in Icelandic politics ever since. Not least because of this special
quality to Icelandic nationalism and the strong emphasis on sovereignty, it has been
difficult for Icelandic politicians to advocate membership in the EU.
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Inngangur
Fræðimenn hafa beitt ýmsum ólíkum kenningum til að skýra ólík tengsl ríkja við
Evrópusamrunann. Til að mynda hefur Christine Ingebritsen haldið því fram að
hagsmunir leiðandi atvinnuvega skýri þær ólíku leiðir sem ríki Norðurlanda hafa
valið sér í Evrópusamvinnunni.1 Fræðimenn á borð við Sieglinde Gstöhl og
Guðmund Hálfdanarson segja hins vegar að mikilvægara sé að skoða
þjóðernishugmyndir í mismunandi ríkjum til að skýra afstöðu þeirra til

1 Christine Ingebritsen (1998).
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Evrópusamrunans.2 Póststrúktúralistar á borð við Ole Wæver og Lene Hansen benda
þessu til viðbótar á hugmyndafræðilegar skýringar og leggja áherslu á að rannsaka
hina pólitísku orðræðu og ólíkan skilning á hugtökum á borð við ríki, þjóð, samfélag
og fólk.3 Peter Katzenstein leggur hins vegar áherslu á að rannsaka ýmis efnahagsleg
og pólitísk sérkenni smáríkja í alþjóðlegu samstarfi þegar meta á tengsl Íslands og
annarra Norðurlandanna í Evrópusamstarfinu.4 Baldur Þórhallsson nefnir ýmsar
breytur til viðbótar, svo sem tengslin við Bandaríkin, sérstöðu stjórnmálaelítunnar,
sérstaka þjóðernisvitund, áhrif þorskastríðanna, landfræðilega legu, smæð
stjórnsýslunnar og áhrif kosningakerfisins.5 

Í þessari grein er ætlunin að taka þjóðernishugmyndir Íslendinga til skoðunar
og meta hvernig þær falla að hugmyndum um þátttöku í evrópsku samstarfi. Íslensk
stjórnmálahefð mótaðist að miklu leyti í sjálfstæðisbaráttunni og sú orðræða sem þá
varð til lifir enn góðu lífi í íslenskri stjórnmálaumræðu. Frjáls og fullvalda íslensk
þjóð var hið endanlega markmið sjálfstæðisbaráttunnar og Íslendingar litu á
fullveldið sem einhvers konar endurreisn þjóðveldisins. Þrátt fyrir að
sjálfstæðisbarátta Íslendinga stæði í nánu samspili við álíka hugmyndafræðilegar
hræringar í Evrópu þá virtust Íslendingar líta svo á að sjálfstæðisbaráttan væri
séríslenskt fyrirbæri.6 

Hvað er þjóð?
Hugtakið þjóð er líklega eitthvert flóknasta hugtak félagsvísinda og þrátt fyrir
áratugalanga fræðilega umræðu hefur reynst erfitt að skilgreina hvað einkennir
þjóðir. Almennt hefur þó verið talið að ýmsir samverkandi þættir geti einkennt
þjóðir, svo sem afmarkað landsvæði, sameiginlegt tungumál, einsleitur kynþáttur,
sameinandi trú, sameiginleg saga og aðrir menningarbundnir þættir. Ein áhrifamesta
skilgreiningin á hugtakinu þjóð er rakin til franska fræðimannsins Ernest Renan en
hann taldi í bók sinni Qu'est-ce qu'une nation? (1947) engan þessara þátta duga til að
skilgreina fyrirbærið með fullnægjandi hætti. Hann beitti annarri nálgun og sagði að
þjóð væri einfaldlega til þegar tiltekinn hópur liti svo á að hann myndaði afmarkaða
þjóð. Guðmundur Hálfdanarson leggur út af þessum skilningi Renans og segir að
þjóðir séu, samkvæmt þessum skilningi, sögulega ákvarðaðar frekar en eðlislægar,
enda séu þær byggðar á sjálfráðum vilja manna.7 Samkvæmt þessu eru þjóðir því
ekki endilega eilífar en geta viðhaldið sjálfum sér með því að viðhalda

2 Sieglinde Gstöhl (2002).
3 Lene Hansen og Ole Wæver (2002).
4 Peter Katzenstein (1997a, 1997b).
5 Baldur Þórhallsson (2004).
6 Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðingur, hefur verið leiðandi í fræðilegri umræðu um íslenska

þjóðernisstefnu. Hann segir að Íslendingar hafi litið á þjóðernið sem séríslenskt fyrirbæri, „sprottið
upp úr íslenskum jarðvegi og út frá íslenskum aðstæðum.“ Sjá Guðmundur Hálfdanarson (2001),
bls. 8.

7 Sjá í Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 18.
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þjóðarsögunni. Hin sameiginlega saga þarf ekki endilega að byggjast á vísindalegri
nákvæmni heldur aðeins á sameiginlegum skilningi á sögunni, sem þarf í raun ekki
að vera mikið annað en goðsögn sem þjóðin hefur sameinast um að trúa á. Annar
áhrifamikill skilgreinandi á þjóðarhugtakinu, Anthony Smith, hefur gagnrýnt Renan
og telur þjóðir mun rótfastara fyrirbæri heldur en skilgreining Renans gerir ráð fyrir.
Smith skilgreinir þjóð sem „nafngreindan hóp manna sem á sér goðsagnir um
sameiginlegan uppruna, sameiginlegar sögulegar minningar, eitt eða fleiri
sameiginleg menningareinkenni, tengist ákveðnu heimalandi og sýnir ákveðna
samstöðu, a.m.k. á meðal yfirstéttarinnar.“8 Þrátt fyrir að Smith telji þjóðir mun
rótfastara fyrirbæri heldur en Renan er hann eigi að síður þeirrar skoðunar, eins og
Renan, að þjóðir séu þrátt fyrir allt félagslegur tilbúningur manna. Hér er ekki
ætlunin að veita heildstætt yfirlit yfir fræðilega umræðu um þjóðarhugtakið en
ómögulegt er þó að komast hjá því að nefna framlag Ernest Gellner, sem hefur haft
mótandi áhrif í fræðilegri umræðu um þjóðerni. Hann segir þjóðernisstefnu snúast
um lögmæti þjóða til sjálfstjórnar sem byggi á félagslegum tengslum manna sem búa
við svipaða menningu.9

Sumir kenningasmiðir freista þess að búa til altæka kenningu yfir fyrirbærið
þjóð og þjóðernishyggju en aðrir láta duga að skoða hvert einstakt dæmi fyrir sig. Til
að ná markmiðum þessarar ritgerðar þurfum við ekki endilega á heilstæðri kenningu
um þjóð að halda. En hvort sem stuðst er við skilgreiningu Renans, Gellner eða Smith
eru þjóðir afkvæmi afmarkaðs, sameiginlegs, félagslegs skilninings þeirra sem
tilheyra hópnum. Íslenskir fræðimenn, svo sem Guðmundur Hálfdanarson, Birgir
Hermannsson og Gunnar Karlsson eru einnig allir sammála um að íslensk
þjóðernisstefna sé á einhvern hátt sögulega skilyrt.10 Ágreiningur þeirra Renans,
Smith og fleiri fræðimanna um hvort þjóðir byggi aðeins á sameiginlegum vilja eða
eigi djúpstæðari tilveru skiptir því ekki öllu máli fyrir umfjölluna í þessari grein. Við
lítum í öllu falli svo á að þjóðir séu á einhvern hátt sögulegur og menningarlegur
tilbúningur manna.

Íslensk þjóð
Þrátt fyrir að íslenska þjóðríkið sé ungt að árum bera Íslendingar jafnvel skýrari
einkenni þjóðar en flestir aðrir hópar sem gera tilkall til vera sérstök þjóð.
Landfræðilega er Ísland vel skilgreint frá öðrum þjóðum, eyja langt úti í Atlantshafi.
Íslendingar tala flestir sama tungumál sem margir þeirra telja hina einu sönnu og
hreinu tungu norrænna manna. Flestir Íslendingar teljast enn fremur til sama
kynstofns og kristin trú hefur verið útbreidd á Íslandi. Þá deilir þjóðin bæði
Íslendingasögunum sem og sögu sjálfstæðisbaráttunnar þar sem barist var gegn
erlendu yfirvaldi. Þá er afar langt síðan Íslendingar stóðu í innbyrðis átökum.

8 Anthony Smith (2000). Þýðingin er fengin frá Guðmundi Hálfdanarsyni (2004), bls. 27.
9 Ernest Gellner (1983), bls. 3.
10 Sjá Guðmundur Hálfdanarson (2001), Birgir Hermannsson (2005), og Gunnar Karlsson (1980).
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Þjóðernisstefna
Þjóðernisstefnan er tiltölulega nýtilkomin hugmyndafræði í stjórnmálum og þótt
fræðimenn deili enn nokkuð um hvenær þjóðernisstefnan kom fyrst fram vilja flestir
tengja hana við aðdraganda frönsku stjórnarbyltingarinnar upp úr miðri átjándu öld.
Í sinni einföldustu mynd felur þjóðernisstefnan í sér þá trú að eðlilegt sé að þjóðir
myndi með sér fullvalda ríki. Þjóðernisstefna er ekki náttúrulegt fyrirbrigði heldur
mótast hún af sögulegum aðstæðum. Eins og á við um þjóðarhugtakið er
þjóðernisstefna einnig flókið hugtak sem menn skilja á mismunandi hátt. Þar sem
hugtakið er tiltölulega óljóst er auðvelt að misnota það í stjórnmálalegri umræðu,
eins og norski fræðimaðurinn Øyvind Østerud heldur til að mynda fram.11 Á
nítjándu öld, í kjölfar frönsku stjórnarbyltingarinnar, breiddist þjóðernisstefna út
með hinni evrópsku frjálslyndisstefnu og þjóðríkið tók við af einveldinu í Evrópu
sem ríkjandi stjórnarform. Þessi þróun náði til Danmerkur eins og annarra
Evrópulanda og í kjölfarið bárust sömu straumar til Íslands. Það var ekki fyrr en
þjóðernisstefnan hafði náð útbreiðslu í Evrópu, með tilheyrandi hruni einveldisins,
að Íslendingar fóru af alvöru að ræða tengslin við Danmörku og eigin framtíð. 

Þrátt fyrir að spurningin hafi komið seint fram var svarið eigi að síður skýrt.
Ísland skyldi verða frjálst og fullvalda ríki. Fyrst var barist fyrir fullveldi landsins,
sem sérstaks sambandslands innan Danmerkur, en krafan um algjört sjálfstæði kom
fram síðar. Íslenska þjóðernisstefnan kom fram og mótaðist um miðja nítjándu öld
þegar Íslendingar ákváðu að teljast sérstök þjóð.12 Eftir að stefnan var komin fram
stefndu Íslendingar ótrauðir á að stofna eigið þjóðríki. Meginröksemdin fólst í að
sýna fram á að eftir landnám Íslands á árunum 870 til 930 hafði orðið til aðgreind og
sérstök þjóð á Íslandi.13 

Sögulegt yfirlit
Hér er rétt að hlaupa stuttlega yfir helstu vörður á leið Íslands til sjálfstæðis.
Lýðræðiskrafan sem fylgdi upplýsingunni varð til þess að út um alla Evrópu var
orðin viðleitini til að koma á einhvers konar lýðræðislegri stjórn innan þjóðríkja.
Alþingi var endurreist sem ráðgjafaþing í Reykjavík árið 1845, í kjölfar þeirrar
þróunar. Hér sést þó glögglega hvernig þjóðartaugin er rakin aftur til tímann en
nafnið á íslenska þjóðþinginu var fengið frá eins konar dómstól sem var á
Þingvöllum á þjóðveldistímanum, á árunum 930 til 1262.14 Hér er því strax litið aftur
til fortíðar en ekki út til annarra landa þrátt fyrir að þróunin sé í nánum samleik við
það sem átti sér stað í öðrum löndum á sama tíma. Árið 1848 leið einveldið loks

11 Øyvind Østerud (1997).
12 Guðmundur Hálfdanarson (2001, bls. 37) segir að það hafi verið á tímabilinu 1830 til 1850 sem

íslensk þjóðernisstefna verður til en Birgir Hermannsson (2005, bls. 250) segir að íslensk
þjóðernishyggja hafi mótast á árunum 1830 til 1874.

13 Birgir Hermannsson (2005), bls. 83.
14 Birgir Hermannsson (2005), bls. 10.
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undir lok í Danmörku og árið 1851 var haldið sérstakt stjórnlagaþing í Reykjavík sem
endaði í ósamkomulagi milli Íslendinga og Dana um stöðu Íslands. Árið 1871 setti
danska þjóðþingið einhliða stöðulög um Ísland sem land innan danska ríkisins. Árið
1874 færði Danakonungur Íslendingum eigin stjórnarskrá, sem markar formleg
endalok einveldisins á Íslandi og Alþingi fékk ákveðið lagasetningavald, en
framkvæmdavaldið var enn í Kaupmannahöfn. Heimastjórn kom svo árið 1904 með
fyrsta innlenda ráðherranum og fullveldið fékkst loks 1918. Árið 1944 lýsti Ísland svo
yfir fullu sjálfstæði, á meðan Danmörk var enn hersetin af Þjóðverjum.

Gullöldin og goðsögnin
Eins og á við um þjóðernisstefnur annarra landa byggir íslenska þjóðernisstefnan á
sameiginlegri sögulegri goðsögn. Gullöld þjóðarinnar var samkvæmt goðsögninni á
þjóðveldistímanum þegar Íslendingar voru frjálsir menn og sjálfs síns herrar. Þá hafi
búið á Íslandi stolt og velmegandi menningarþjóð sem skrifaði heimssögulegar
bókmenntir og átti í nánum samskiptum við fyrirmenni og höfðingja í öðrum
löndum. Síðan hafi landið farið undir erlenda yfirstjórn og þá hafi farið að halla
undan fæti. Árið 1262 gerðu Íslendingar samning, Gamla sáttmála, um að ganga í
konungssamband við Noreg og síðar höfnuðu Íslendingar undir dönsku einveldi
árið 1662 án þess að hafa nokkuð um það að segja. Síðan hafi hin forna
menningarþjóð koðnað niður undir erlendri áþján. Samkvæmt þessum skilningi var
það hin erlenda yfirstjórn sem var ástæðan fyrir slæmri stöðu og einangrun landsins.
Íslensk þjóðernishyggja byggði því bæði á að fría Íslendinga ábyrgð á eigin stöðu og
ósk um að snúa þessari óheillaþróun við. Það þurfti að bregðast við hörmungum
sautjándu aldar með einhverjum hætti.15 Benedikt Sveinsson leit til að mynda svo á
að engar framfarir myndu verða á Íslandi fyrr en stjórn mála væri komin í lýðfrjálsar
hendur Íslendinga.16

Fullveldi þjóðarinnar og sjálfstæði landsins var af þessum sökum talið vera eina
rétta leiðin til framfara. Frelsi þjóðarinnar var upp frá því talið lokatakmark íslenskra
stjórnmála og frá því stefnan var mótuð var aldrei hvikað frá henni allt þar til
sjálfstæðið fékkst endanlega árið 1944.17 Íslensk þjóðernishyggja er hérna nátengd
þeirri framfarahugsun sem var að ryðja sér til rúms á Íslandi í kjölfar
upplýsingarinnar. Orðræðan um þjóðernið var um leið orðræða um endurreisn
Íslands. 

Annar lykilþáttur í þessari þróun var að danska einveldið hafði á tímabilinu frá
aldamótum 1800 og allt fram að fyrri heimstyrjöld smám saman verið að breytast úr
fjölþjóðlegu og samsettu ríki í mun minna einsleitt þjóðríki. Í Napoleonstríðunum

15 Birgir Hermannsson (2005), bls 252, 292. Birgir kallar goðsögnina heilaga grundvallargoðsögn (e.
sacred foundation myth). Sjá bls. 10.

16 Benedikt Sveinsson (1888).
17 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 28-29.
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varð aðskilnaður á milli Svíþjóðar, Finnlands, Danmerkur og Noregs og Slésvík og
Holstein færðust undan danskri stjórn í átökum um miðja nítjándu öld.18 

Hin sameiginlega saga eða goðsögn var í kjölfar þessarar þróunar notuð sem
vopn í baráttu þjóðarinnar fyrir sjálfstæði. Goðsögnin var notuð til að sýna fram á að
Íslendingar væru sérstök þjóð. Ísland væri sérstakt samfélag, sem lifði við sérstakar
aðstæður langt frá Danmörku.19

Lagalegur málatilbúnaður
Krafan um fullveldi var annars vegar grundvölluð á hugmyndinni um hina sérstöku
íslensku þjóð en hins vegar og ekki síður á málatilbúnaði um lagalega stöðu Íslands.
Jón Sigurðsson, helsta sjálfstæðishetja Íslands, hélt því fram að Ísland hefði beinlínis
lagalegan rétt til sjálfstjórnar. Ísland hafði gengið sjálfviljugt í konungsamband við
Noreg árið 1262 sem frjálst sambandsland. Íslendingar hefðu samþykkt að greiða
skatt til konungs en héldu yfirráðum innanlands. Samkvæmt þessum skilningi höfðu
báðir aðilar samningsins, Ísland og Noregur, ákveðin réttindi og skyldur og hvor um
sig gat sagt samkomulaginu upp. Þegar Noregur færðist undir danska stjórn árið
1380 fylgdi Ísland með en Jón Sigurðsson hélt því fram að þar sem Íslendingar höfðu
aldrei samþykkt að verða hluti af dönsku einveldi, sem komið var á árið 1662, hefðu
þeir lagalegan rétt til sjálfstjórnar, ekki síður en siðferðislegan sem sérstök þjóð. Út
frá þessari lagastöðu gekk Jón svo langt að krefjast bóta frá danska ríkinu fyrir
ólögmæta kúgun. Samkvæmt málatilbúnaði Jóns voru Íslendingar því aðeins að
krefjast þess sem þeir höfðu lagalegan rétt á.20 

Eftir að danski konungurinn lét af einveldi árið 1848 skrifaði Jón grein í Ný
félagsrit þar sem hann hélt fram að Ísland hefði alltaf verið sérstök eining innan
dönsku krúnunnar, samkvæmt Gamla sáttmála. Þegar einveldi væri afnumið í
Danmörku ætti sú skipan einnig að ná til Íslands. Ísland væri því fullvalda þjóð og
ætti einungis í konungsambandi við Danmörku.21 Samkvæmt skilningi Jóns var
Ísland frjálst sambandsland og átti að hafa sömu stöðu og Danmörk gagnvart
sameiginlegum konungi. Ísland var vissulega hluti af dönsku krúnunni en ekki
danska ríkinu. 

Í kjölfarið varð orðræðan í íslenskri þjóðernisstefnu æði lagaleg og byggði á
hugmyndum um lagalegan rétt Íslendinga.22 Stjórnlagaþingið 1851 markar tímamót í
þjóðernisstefnu Íslands. Kröfur Íslendinga voru orðnar skýrar. Íslendingar gætu ekki
sætt sig við neitt minna en þá skilmála sem voru í Gamla sáttmála. Íslensk
þjóðernisstefna snérist því ekki lengur um hvað Íslendingar gætu sætt sig við heldur
gekk hún nú út á að berjast fyrir þeim rétti sem þeir áttu. Hér eftir voru kröfur

18 Birgir Hermannsson (2005), bls. 116, 134.
19 Birgir Hermannsson (2005), bls. 184.
20 Birgir Hermannsson (2005), bls. 176, 181-4, 266.
21 Jón Sigurðsson (1848).
22 Birgir Hermannsson (2005), bls. 180, 184.
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Íslendinga skýrar og hvergi var kvikað frá þeim.23 Menn gefa ekki rétt sinn eftir þegar
þeir loksins hafa áttað sig á honum. Þessi stefna um að gefa landsréttindin hvergi
eftir kom svo dæmi sé tekið fram í Ísafold árið 1908 þar sem sagt var óhugsandi fyrir
Íslendinga að semja um nokkuð minna heldur en gefið var eftir í Gamla sáttmála.24

Endurfæðing þjóðar
Íslendingar grundvölluðu kröfur sínar um sjálfstjórn semsé bæði á lagalegum og
siðferðilegum grunni. Íslendingar litu svo á að þeir hefðu jafnt lagalegan,
siðferðislegan og náttúrulegan rétt til sjálfstjórnar eins og aðrar þjóðir. Eftir því sem
leið á baráttuna færðist áherslan frá hinum lagalega rétti og yfir á hinn siðferðislega
rétt Íslendinga til sjálfstjórnar sem sérstakrar þjóðar. Það var enda í takt við þá
strauma sem leiddu til stofnunar danska þjóðríkisins. Upp úr þeirri áherslu spratt
svo krafan um fullt sjálfstæði Íslands sem fór að mótast snemma á tuttugustu öld.25

Þjóðernishugmyndin sem varð til í sjálfstæðisbaráttunni hefur síðan orðið
sameign allra Íslendinga og felur í sér þá tilfinningu að þjóðin eigi sameiginlegar
minningar og sögu sem rekja megi aftur eftir fyrri kynslóðum, allt aftur til
þjóðveldisins. Þannig sé jafnvel til heildstæður náttúrulegur þjóðarlíkami sem allir
Íslendingar eru hluti af. Eins og einstaklingur hefur þjóðin sín karaktereinkenni og
tákn sem leiðtogar hennar upphefja á tyllidögum enda er þjóðernistilfinning ekki
meðfædd heldur eitthvað sem þarf að næra.26 Jón Aðils, fyrsti sagnfræðiprófessorinn
við Háskóla Íslands, lagði til að mynda mikið upp úr því að draga upp mynd sem
sýnir heildstæða sögulega taug íslensku þjóðarinnar alla leið aftur til þjóðveldisins.27

Það sama gerði Jónas Jónasson í kennslubókum sínum sem öll íslensk börn lásu í
áratugi og höfðu mótandi áhrif á söguskilning Íslendinga.28 

Þjóðin á líka sín helgu svæði, fæðingarstaður hennar er á Þingvöllum sem
Guðmundur Hálfdanarson segir að hafi orðið að tákngerfingu fyrir sérstöðu íslensks
þjóðernis. „Á Þingvöllum fæddist því ekki aðeins íslensk þjóð í árdaga, heldur
endurfæðist hún þar einnig með reglulegu millibili.“29 Fjölnismenn, með Jónas
Hallgrímsson skáld og náttúrufræðing fremstan í flokki, vildu endurreisa Alþingi á
Þingvöllum, einmitt til að minna þjóðina á uppruna sinn. Endurreist Alþingi varð
svo að vísu staðsett í Reykjavík en þegar Íslendingar stofnsettu hið nýja lýðveldi á
Þingvöllum árið 1944 var staðsetningin tákn um að þjóðartaugin náði alla leið aftur
til þjóðveldisins.

23 Birgir Hermannsson (2005), bls. 190-2.
24 „Sami rétturinn – Nýjar leiðir“ (1908).
25 Birgir Hermannsson. (2005), bls. 203, 205, 209.
26 Sjá til að mynda Guðmund Hálfdanarson (2001), bls. 175-6, 234, og Birgi Hermannsson (2005), bls.

234.
27 Sigríður Matthíasdóttir (2004).
28 Jónas Jónsson (1930).
29 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls 189.
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Tungan varð annað tákn fyrir sérstaka íslenska þjóð. Í sjálfstæðisbaráttunni var
því lögð mikil áhersla á að hreinsa hina fornu norrænu tungu Íslendinga af dönskum
áhrifum. Hin bókmenntalega arfleið Íslendingasagnanna varð svo einnig einn
mikilvægasti þátturinn í sjálfsmynd Íslendinga sem sérstakrar þjóðar.30

Íslensk þjóð er samkvæmt þessum skilningi sérstök menningarleg þjóð. Eigi að
síður má, í þessu samhengi, álykta að Ísland falli undir skilgreininguna um
Staatnation, þar sem hugmyndin um þjóðina og ríkið er samofin.31 Eins og í
Danmörku er hugmyndin um hina sjálfstæðu þjóð og hið fullvalda ríki samofin í
hugum Íslendinga. Í sjálfstæðisbaráttunni var það beinlínis markmiðið að íslenska
þjóðin næði fullum yfirráðum yfir ríkinu. Á meðan Ísland var undir danskri stjórn
má halda því fram hugmyndin um þjóðina og ríkið geti hafa verið aðskilin í hugum
Íslendinga en frá því að fullveldið færðist inn í landið árið 1918 og að fengnu
sjálfstæði áriði 1944 hefur hugmyndin um hina sjálfstæðu þjóð orðið órofa hluti af
sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar.

Íhaldssamt þjóðerni
Myndun þjóðríkis á Íslandi var nokkuð frábrugðin þróuninni í öðrum löndum. Til að
mynda var það sérstakt við hugmyndina um íslenskt þjóðfrelsi að hún mætti engri
andstöðu innanlands, eftir að hún kom fram. Þjóðin varð svo gott sem að náttúrlegri
staðreynd í hugum Íslendinga og tilvist hennar stóð í raun fyrir utan pólitíska
umræðu. Síðan hefur frjáls og fullvalda íslensk þjóð orðið að órofa hluta af
sjálfsmynd þjóðarinnar. Þjóðernisstefnan á Íslandi varð einnig einarðari og sterkari
en annars staðar þekktist og byggði á sögulegri sannfæringu sem réttlætti sjálfstæði
íslensku þjóðarinnar.32 

Eins og að framan var nefnt var það frjálslyndisstefnan í Evrópu á átjándu og
nítjándu öld sem ruddi einveldinu úr vegi og skapaði hugmyndina um þjóðríkið sem
flest ríki Evrópu byggja á í dag. Hugmyndin um uppsprettu fullveldisins hertist svo í
eldi frönsku stjórnarbyltingarinnar á síðari hluta átjándu aldar. Í Evrópu köstuðu
menn af sér höftum konunga sinna og um leið varð frelsi og ábyrgð einstaklingsins
meginstef frjálslyndisstefnunnar. Hugmyndin um sjálfstjórn þjóða er í grunninn
frjálslynd hugmynd um sjálfstæði og frelsi. Þrátt fyrir að þjóðernishugmyndir
Íslendinga og hugmyndir um fullveldi landsins hafi komið fram í beinu framhaldi af
þjóðernisstefnunni í Evrópu hefur hugmyndin um hina íslensku þjóð að vissu leyti
þróast með öðrum hætti en víðast hvar í Evrópu. Samkvæmt evrópsku
frjálslyndisstefnunni var fullveldishugtakið tvíþætt. Annars vegar var krafa um
fullveldi þjóðarinnar sem heildar en á hinn bóginn, sem var ekki síður mikilvægt, var
um leið krafa um fullveldi einstaklingsins. Hugmyndir á borð við atvinnufrelsi og
verslunarfrelsi manna innan ríkis og þvert á landamæri tóku við af höftum fortíðar út

30 Birgir Hermannsson. (2005), bls. 288.
31 Perti Joenniemi (2002).
32 Guðmundur Hálfdanarsson (2004), bls. 36-9.
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um alla Evrópu. Í sjálfstæðisbaráttu Íslands varð óumdeilt að fullveldi landsins væri
endanlegt markmið og ekkert annað kom raunverulega til greina. Hins vegar fylgdu
ekki með sömu hugmyndastraumar um einstaklingsfrelsið. Hugmyndir um atvinnu-
og verslunarfrelsi náðu ekki rótfestu á Íslandi með sama hætti og annars staðar í
Evrópu.33 Rótgrónar efasemdir um atvinnufrelsi manna voru rígbundnar í vistabandi
sem túlkaði þá viðteknu skoðun að lausamennska og húsmennska gerðu
einstaklingnum aðeins illt.34 

Í sjálfstæðisbaráttunni var litið svo á að bændabýlin geymdu menningarlega
sögu og arfleið Íslands, bóndinn varð eins konar menningarleg hetja Íslandssögunnar
og mikilvægt þótti að standa vörð um bændasamfélagið og koma í veg fyrir að
þjóðin veslaðist upp í ómenningu í verslunarþorpum við sjávarsíðuna.35 Litið var á
upplausn bændasamfélagsins sem ógn við sjálfan grundvöll íslensku þjóðarinnar.
Hrein íslensk tunga var eitt af þeim tækjum sem Íslendingar notuðu til að sýna fram
á að þeir væru sérstök þjóð. Tungumálið varð því mikilvægt vopn í
sjálfstæðisbaráttunni. Almennt var talið að tungan sem töluð var meðal bænda í
sveitum væri mun betri íslenska heldur en töluð var í þorpum við sjávarsíðuna.36

Þetta sýnir ágætlega hvað Íslendingum þótti bændastéttin mikilvæg fyrir sjálfstæði
landsins.

Það sama var uppi á teningnum hvað verslunarfrelsi áhrærir. Efasemdir um
gildi frjálsra viðskipta kristölluðust til að mynda í hugakinu landsprang sem merkti
dyggðaleysi verslunarinnar. Baráttan fyrir frelsi í utanríkisversluninni stöðvaðist við
landsteinana og fól aðeins í sér ósk um lægra vöruverð á erlendum vörum og að unnt
væri að selja íslenskar vörur á hærra verði úr landi, en snérist ekki um viðskiptafrelsi
innanlands. Það vafðist til að mynda ekki fyrir Íslendingum að krefjast
aðskiljanlegustu hafta í innanlandsverslun á sama tíma og þeir fóru fram á
verslunarfrelsi í utanríkisviðskiptum.37 Íslendingar börðust fyrst og fremst fyrir
sjálfstæði þjóðarinnar en mun óljósara var hvers konar stjórn átti að koma í stað
þeirrar dönsku að fengnu frelsi.38

Jón Sigurðsson og fleiri hugmyndafræðingar íslenskrar þjóðernissefnu í
Kaupmannahöfn boðuðu vitaskuld þjóðfrelsi en einnig einstaklingsfrelsi í takt við
evrópsku frjálslyndisstefnuna. Í Nýjum félagsritum, strax árið 1843, hvatti Jón
Sigurðsson til þess að Íslendingar myndu þiggja aukið verslunarfrelsi eins og Danir
buðu. Jón hvatti til verslunarfrelsis innanlands og við aðrar þjóðir.39 Í Nýjum
félagsritum er einnig víða hvatt til opinna tengsla við aðrar þjóðir, auk þess sem

33 Guðmundur Hálfdanarson (2001), kafli 2.
34 Sjá til að mynda Ólaf Stefánsson (1786), bls. 141-161.
35 Þetta var eitt meginþemað í ársritinu Ármann á Alþingi (1829-1831). Sjá til að mynda Baldvin

Einarsson (1830), bls. 35.
36 Birgir Hermannsson (2005), bls. 241.
37 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 58.
38 Birgir Hermannsson (2005), bls. 342.
39 Jón Sigurðsson (1843), bls. 7.
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áhersla er lögð á menntun og vísindi. Birgir Hermannsson heldur því hins vegar
fram að Íslendingar hafi aðeins fylgt Jóni Sigurðssyni og félögum að málum út af
þjóðernishyggju en alls ekki til að koma á verslunarfrelsi eða öðrum frjálslyndum
þjóðfélagsháttum á Íslandi.40 

Á Íslandi varð því til heildstæðari afstaða til samfélagsins, sem gengur þvert á
kennisetningar frjálslyndisstefnunnar. Það voru fulltrúar Danastjórnar sem töluðu
fyrir frjálslyndi á Íslandi en Íslendingar lögðu þvert á móti áherslu á að vernda hið
hefðbundna bændasamfélag.41 Skilningur Íslendinga á lýðræði, sem fylgdi evrópsku
frjálslyndissefnunni, var einnig íhaldssarmur. Íslendingar litu svo á að lýðræðið næði
aðeins til bænda, aðrir fengu ekki fullan þegnrétt og atkvæðisrétt í upphafi.42 Meira
máli skipti að ákvarðanataka færðist inn í landið heldur en að ákvarðanir væru
teknar með lýðræðislegum hætti. Þessi íhaldssama þjóðernishyggja varð að
hugmyndafræði ráðandi stétta. Það voru svo andstæðingar ríkjandi ástands sem
boðuðu frjálslyndari þjóðernisstefnu, lengi vel án mikils árangurs.43

Á Íslandi tókust þarna á tvö nokkuð gagnstæð öfl, annars vegar íhaldssemi sem
birtist í áherslu á að vernda hefðbundið bændasamfélag og hins vegar straumar
frjálslyndisstefnunnar sem náðu til Íslands eins og annarra landa á þessum tíma.
Guðmundur Hálfdanarson segir að þessi togsteita, milli íhaldssemi og frjálslyndis, sé
sjálfur lykilinn að því að skilja íslenska þjóðernisvitund.44

Þjóðernið og nútíminn
Eins og hér hefur verið rakið kom þjóðernisstefnan fram sem hluti af mun stærri
þjóðfélagslegri þróun og á rætur að rekja í upplýsingunni og frönsku
stjórnarbyltingunni. Ernest Gellner heldur því fram að þjóðernisstefnan hafi í raun
verið forsenda iðnbyltingarinnar. Birgir Hermannsson vefur þennan vef áfram og
segir að á sama hátt hafi þjóðernisstefnan einnig verið forsenda fyrir lýðræði, en
samband þjóða, ríkis og lýðræðis var í brennideppli þeirra hugmyndastrauma sem
komu fram í frönsku stjórnarbyltingunni.45 Í það minnsta má hér fullyrða að
þjóðernisstefnan á Íslandi hafi orðið til í nánum samleik við alþjóðlega strauma og
stefnur, ekki síst í kjölfar þjóðfélagsbreytinga í Danmörku á nítjándu öld. Eigi að
síður litu Íslendingar frekar aftur í eigin sögu til að réttlæta sjálfstjórn þjóðarinnar
heldur en að vísa í það sem var að gerast annars staðar í Evrópu á sama tíma. 

Til að mynda, þegar þjóðþing kom loks inn í landið var frekar litið á það sem
endurreisn Alþingis til forna, sem var eins konar dómstóll, en ekki löggjafarþing, en

40 Birgir Hermannsson (2005), bls. 220, 337.
41 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 76.
42 Birgir Hermannsson (2005), bls. 221.
43 Birgir Hermannsson (2005), bls. 223, 338.
44 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 47.
45 Birgir Hermannsson (2005), bls. 125-127.
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að samanburður væri dreginn við þjóðþing annarra landa í samtímanum.46

Íslendingar vildu gjarnan nútímavæðast og færast til framfara í samanburði við aðrar
þjóðir en vandinn var ekki síst sá að Íslendingar óttuðust um leið erlend áhrif og
vildu ógjarnan yfirfæra alþjóðlega strauma til að koma á framförum innanlands.
Segja má að Íslendingar hafi mætt þessari togstreitu með því að nota íslenska
þjóðernishyggju, sem þeir ráku aftur í aldir, til að nútímavæðast og ná fram sömu
þjóðfélagsumbótum og í löndunum í kring.47 Þannig gátu Íslendingar leitað aftur til
þjóðveldisins til að finna leiðina fram á við fyrir íslenska þjóð.48 Framþróun
efnahagslífs og þróun lýðræðislegra stjórnarhátta á Íslandi varð samkvæmt þessum
skilningi í gegnum sjálfstjórn og séríslenskar aðgerðir en var ekki aðeins hluti af
alþjóðlegri þróun. 

Eins og lýst var hér að framan hafði nútímavæðing Íslands í för með sér mikla
togstreitu innanlands. Það var ekki fyrr en undir lok nítjándu aldar að iðnaður fór að
þróast á Íslandi og markaðsbúskapur að komast á og smám saman tóku fiskveiðar
við af landbúnaði sem grundvöllur efnahagslífsins. Mikil togstreita varð á milli sveita
og sjávarbyggða. Flestum var ljóst að framtíðin væri í þéttbýli við sjóinn en menn
höfðu áhyggjur af því að glata gömlu bændamenningunni sem var álitin sjálfur
grundvöllur íslensku þjóðarinnar.49 Eigi að síður var leiðin mörkuð fram á við og í
áttina frá gamla landbúnaðarþjóðfélaginu. Mótun þjóðernisstefnu og óskin eftir
nútímavæðingu íslensku þjóðarinnar er nátengd. Á endanum urðu framfarir
mikilvægari í orðræðu stjórnmálanna heldur en að halda í forna íslenska
þjóðfélagshætti.50 Leiðtogar þjóðarinnar notuðu þjóðernisstefnu til að ná fram
framförum og koma Íslandi framar í röðina í samanburði við aðrar þjóðir.

Hin eilífa sjálfstæðisbarátta
Í opinberri umræðu á Íslandi er litið á sjáflstæðisbaráttuna sem sjálfsagða viðleitni
sameinaðrar þjóðar til að berjast fyrir náttúrurétti sínum sem frjálsrar fullvalda
þjóðar.51 Síðan hefur það orðið viðtekin skoðun og kennt í kennslubókum að
efnahagslegar framfarir hafi fylgt í beinu framhaldi af frelsi þjóðarinnar.52 Samkvæmt
þessari söguskoðun er sjálfstæðið um leið forsenda efnhagslegrar velsældar íslensku
þjóðarinnar. Íslensk þjóðernishyggja var búin til í sjálfstæðisbaráttunni og varð að
einhverju öflugasta afli íslenskra stjórnmála. Eftir að heimastjórnin fékkst árið 1904
taldi Hannes Hafstein til að mynda að nóg væri komið, í bili í það minnsta, en
þjóðernisstefnan lifði hins vegar sínu eigin lífi og hélt áfram að krefjast aukins

46 Birgir Hermannsson (2005), bls. 231, 273.
47 Birgir Hermannsson (2005), bls. 9, 115, 259.
48 Sjá til að mynda Baldvin Einarsson (1830), bls. 35.
49 Birgir Hermannsson (2005), bls. 234.
50 Helgi Skúli Kjartansson (2002).
51 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 142.
52 Sjá Jónas Jónsson (1930).
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sjálfstæðis. Birgir Hermannsson segir að það hafi einfaldlega ekki verið hægt að
stöðva þjóðernisstefnuna þegar hún var einu sinni farin af stað.53

Í sjálfstæðisbaráttunni var fullveldi þjóðarinnar talið lokatakmarkið. En eftir að
fullveldið loks fékkst árið 1918 og svo fullt sjálfstæði árið 1944 varð sú breyting í
umræðum um fullveldi þjóðarinnar að sjálfstæðisbaráttan væri eilíf. Í þeirri umræðu
birtist ótti um að sjálfstæðið gæti glatast ef Íslendingar stæðu ekki sífellda varðstöðu
um fullveldið, sem var álitið sjálft fjöregg þjóðarinnar. Í Ísafold árið 1918 stendur til
að mynda: „Fullveldið verða Íslendingar að skoða sem fjöregg framtíðar landsins og
niðja þeirra, sem þeim ber að gæta sem síns besta kjörgrips og aldrei láta það verða
fyrir neinu hnjaski.“54 Það er því sameiginleg skylda allra Íslendinga að standa vörð
um fullveldið. Þessi skilningur á hinni eilífu sjálfstæðisbaráttu kom skilmerkilega
fram í ritstjórnargrein í Morgunblaðinu þjóðhátíðardaginn 17. júní 2007. Þar segir:
„Það er gömul klisja, að sjálfstæðisbarátta íslenzku þjóðarinnar sé eilíf en hún er
auðvitað eilíf.“ Greinarhöfundur er ekki í vafa um að í áframhaldandi
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga gegni tungumálið meginhlutverki. „Við erum veikust
fyrir á vígstöðvum menningarinnar. Það er mest hætta á ferðum á vettvangi
íslenzkrar tungu.“55

Sjálfstæðisbaráttan og hin íslenska þjóðernishyggja sem varð til í
sjálfstæðisbaráttunni hefur allar götur síðan haft mikil áhrif í orðræðu íslenskra
stjórnmála. Íslenska flokkakerfið mótaðist og festist í sessi eftir að fullveldið fékkst
1918. Ólafur Ragnar Grímsson segir til að mynda að sú stjórnmálaumræða
stéttabaráttu sem á eftir fylgdi á tuttugustu öld hafi farið fram innan þess ramma sem
þjóðernishyggjan leyfði.56 Birgir Hermannsson tekur undir með Ólafi og segir að
tungumál sjálfstæðisbaráttunnar hafi síðan mótað stjórnmálaumræðu í landinu.
Hann heldur því fram að þjóðernishyggjan hafi á margan hátt skilgreint og búið til
nútímastjórnmál á Íslandi.57 Bæði hægri menn og þeir sem eru til vinstri í
stjórnmálum hafa síðan sameinast um orðræðu sjálfstæðisbaráttunnar sem á grunn í
þjóðveldinu. Hægri menn gátu vísað til frelsis þjóðarinnar og einstaklinga og vinstri
menn gátu vísað til velferðar og samábyrgðar.58

Samantekt og umræða
Hvernig fellur Evrópusamvinnan að hugmyndinni um hina fullvalda íslensku þjóð?
Ef við tökum hér í lokin saman meginþætti í þróun íslensks þjóðernis getum við
orðað það með eftirfarandi hætti. Í kjölfar frönsku stjórnarbyltingarinnar og

53 Birgir Hermannsson (2005), bls. 270.
54 „Við markið“ (1918).
55 „Reykjavíkurbréf“ (2007).
56 Orðræðan var „planted within the framework of nationalistic ideas and terminology.“ Sjá Ólaf

Ragnar Grímsson (1978).
57 Birgir Hermannsson (2005), bls. 176.
58 Birgir Hermannsson (2005), bls. 325.
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upplýsingarinnar hrundu einveldi Evrópu hvert af öðru undan kröfu um lýðræði og
sjálfstjórn þjóða. Frjálslyndisstefnan, sem fól í sér hvort tveggja kröfu um frelsi
einstaklingsins og frelsi þjóða, hélt innreið sína og undir miðja nítjándu öld tók
þjóðríkið við sem grunneining í ríkjakerfi Evrópu. Þessa hugmyndastrauma notuðu
hugmyndafræðingar íslensku þjóðernisstefnunnar í Kaupmannahöfn, til að mynda
þeir Jón Sigurðsson og Jónas Hallgrímsson, í baráttu sinni fyrir sjálfstæði Íslands. Jón
Sigurðsson útbjó hinn lagalega málatilbúnað sem Íslendingar byggðu kröfur sínar á
og Jónas Hallgrímson og Fjölnismenn bjuggu til ofurrómantíska hugmynd um hina
sérstöku íslensku þjóð sem mátti muna fífil sinn fegri. Í Danmörku, eins og víðast
annars staðar, fól frjálslyndisstefnan vissulega í sér kröfu um frelsi þjóðarinnar en
einnig einstaklingsfrelsi. Íslendingar börðust hins vegar fyrst og fremst fyrir
þjóðfrelsi en höfðu ekki sama áhuga á frelsi einstaklingsins. Danir vildu áfram halda
Íslandi innan danska ríkisins en danska stjórnin hafði þónokkurn áhuga á að auka
við frelsi manna innanlands á Íslandi. Öfugt við Dani höfðu Íslendingar lítinn áhuga
á einstaklingsfrelsi en þeim mun meiri áhuga á frelsi þjóðarinnar. Andstaða við
viðskiptafrelsi og atvinnufrelsi innanlands var á sínum tíma um leið einhvers konar
andstaða við danska yfirstjórn. Íslensk þjóðernisstefna fól því aðeins í sér uppgjör við
erlenda yfirstjórn en ekki uppgjör við stjórn þjóðfélagsins innanlands. 

Evrópska frjálslyndisstefnan fól semsé hvort tveggja í sér kröfu um frelsi
einstaklingsins og sjálfstæði þjóða. Flest þjóðríki Vesturlanda eru afsprengi þessarar
hugmyndar og byggja hvort tveggja á frelsi einstaklingsins og fullveldi þjóða.
Lýðræðið felur einmitt í sér þá hugmynd að einstaklingarnir séu fullvalda og frelsi
og sjálfsákvörðunarréttur þeirra er óháður þjóðerni eða búsetu. Þannig geta fullvalda
einstaklingar til að mynda flutt milli ríkja án þess að réttindi þeirra sem einstaklinga
skerðist. Samrunaþróun Evrópu fór ekki síst af stað til að koma í veg fyrir frekari
styrjaldir í Evrópu. Ógnaröldin, sem meðal annars hafði þrengt verulega að frelsi og
fullveldi einstaklinganna í álfunni, varð til þess að sumir leiðtogar þjóðríkja í Evrópu
sáu hag í auknu og sívirku yfirþjóðlegu samstarfi Evrópuríkja. Þessi þróun gengur að
vissu leyti gegn áherslunni á fullveldi þjóðríkja en Evrópusambandið hefur ekki síst
það hlutverk að standa vörð um réttindi einstaklinga óháð þjóðerni þeirra innan
sambandsins. Svo virðist því sem áherslan á fullveldi einstaklingsins innan
Evrópusambandsins geri það að verkum ríkin sætti sig við þá skerðingu sem orðið
hefur á fullveldi þjóðríkisins.

Eins og sýnt hefur verið fram á hér að framan var þjóðernisstefnan á Íslandi
nokkuð frábrugðin þeirri sem þróaðist annars staðar. Íslenska þjóðríkið var miklu
fremur grundvallað á sjálfstæði þjóðarinnar og einkar sterkri þjóðerniskennd heldur
en á rétti einstaklinga. Íslendingar lögðu meiri áherslu á fullveldi þjóðarinnar heldur
en fullveldi einstaklingsins. Þrátt fyrir þessa sérstöku áherslu hefur íslenska
lýðveldið þó byggt á álíka reglum um skyldur og réttindi einstaklinga og þekkjast í
öðrum vestrænum lýðræðisríkjum, enda var sjálfstæðisbarátta Íslendinga órofa hluti
af alþjóðlegri þróun. Á Íslandi varð þó töluverð togstreita á milli þess að nota
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alþjóðlega strauma til að koma á framförum og um leið að vernda séríslenska
menningu og lifnaðarhætti. Óttinn við að glata fullveldinu hefur litað íslenska
stjórnmálaumræðu allt frá því að fullveldið fékkst og þjóðernisstefnan hefur gegnt
lykilhlutverki í íslenskum stjórnmálum. Ekki síst þess vegna getur verið erfitt fyrir
stjórnmálamenn að tala fyrir aðild að yfirþjóðlegri stofnun eins og
Evrópusambandinu. Til að mynda hafa andstæðingar ESB-aðildar gjarnan reynt að
telja kjósendum trú um að hugmyndin um Evrópu ógni hugmyndinni um þjóðina. 

Hér hefur því verið velt upp að hugsanlega gerir þessi sérstaki heildstæði
íhaldsami skilningur Íslendinga á þjóðríkinu og fullveldi þjóðarinnar það að verkum
að erfiðara er að fá þátttöku í yfirþjóðlegu samstarfi á borð við það sem fer fram
innan Evrópusambandsins til að falla að hugmyndinni um hina sjálfstæðu íslensku
þjóð. Það yrði í það minnsta áhugavert rannsóknarefni.
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