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Ágrip 
 

Sagnfræðingar hafa í gegnum árin rannsakað orsakir bandarísku 

borgarastyrjaldarinnar. Það eru liðin nær 150 ár frá því að þessari styrjöld lauk og á 

þeim tíma hafa margvíslegar kenningar komið fram um ástæður stríðsins. Flestir gera 

sér sjálfsagt ekki fulla grein fyrir því hversu illvíg þessi styrjöld var eða af hverju hún 

var háð. Bandaríska borgarastyrjöldin er betur þekkt sem þrælastríðið í huga flestra 

því að stríðið hafði í för með sér að þrælahald var lagt niður  í Bandaríkjunum.  Þar af 

leiðandi hafa margir dregið þá ályktun að stríðið hafi eingöngu verið háð til að frelsa 

hinn mikla fjölda þræla í Suðurríkjunum. Sú var þó ekki raunin. Orsakir stríðsins má 

rekja til margra þátta, eins og menningarlegra, félagslegra og efnahagslegra þátta. 

Þessi ritgerð fjallar um rannsóknir sagnfræðinga á þessum þáttum og kenningar þeirra 

um orsakir styrjaldarinnar. Farið er yfir ýmsar sagnfræðikenningar sem settar hafa 

verið fram frá því að styrjöldinni lauk. Umfjöllun sagnfræðinganna er skipt upp í 

fjögur tímabil. Fyrst er fjallað um tilgátur sagnfræðinga og samtímavitna um stríðið 

meðan á því stóð. Því næst er farið yfir kenningar þeirra sem skrifuðu um stríðið 

fljótlega eftir að því lauk. Reifaðar eru kenningar þeirra sem tilheyra hinum 

svokallaða endurskoðunarskóla á öðrum áratug tuttugustu aldar, en þeir leyfðu sér að 

endurskoða fordómalaust mögulegar ástæður stríðsins. Að lokum er farið yfir verk 

nokkurra nútímasagnfræðinga og kenningar þeirra. Nútímasagnfræðingar hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að þrælahald hafi verið megin ástæðan fyrir því að stríðið braust 

út. Það má því segja að skoðanir sagnfræðinga á orsökum bandarísku 

borgarastyrjaldarinnar hafi ferðast heilan hring og séu komnar á byrjunarslóðir. Það 

má þó ekki halda að stríðið hafi verið háð til að frelsa þrælana, heldur frekar að 

ágreiningur um þrælahald og útbreiðslu þess hafi leitt til átaka. 
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1. Inngangur 
 

 

Í ritgerð þessari er gerð grein fyrir ólíkum skoðunum sagnfræðinga á því hvað 

það var sem orsakaði bandarísku borgarastyrjöldina 1861-1865. Sagnfræðingar hafa 

fundið og túlkað ýmsar heimildir fyrir því af hverju þetta blóðuga stríð braust út. 

Fjallað er um skoðanir nokkurra þessara sagnfræðinga, með áherslu á þá 

kenningaskóla sem þeir fylgja. Þessir kenningaskólar eru tengdir við ákveðin tímabil 

frá því stríðinu lauk og fram til dagsins í dag. Inn í þessa umfjöllun er fléttað brotum 

úr ritum manna sem upplifðu styrjöldina og skrifuðu um hana, og því sem þeir töldu 

vera orsakir hennar, meðan á henni stóð. Rætt er um þessi tímabil og þær kenningar 

sem mótað hafa hugmyndir manna um viðfangsefnið. 

Ritgerðinni er skipt upp eftir tímabilum en meginefni hennar byggir á 

umfjöllum sagnfræðinga um hverja kenningu fyrir sig. Markmiðið er að öðlast 

skilning á því hvers vegna Bandaríkin leystust upp í tvær fylkingar og af hverju þessar 

fylkingar ákváðu að fara í stríð hvor við aðra. Hér á Íslandi er algengast að talað sé 

um þetta stríð sem þrælastríðið og halda því flestir að stríðið hafi snúist um þrælahald 

og afnám þess. Á haustönn 2011 var ég við skiptinám í Norður-Dakota í 

Bandaríkjunum og lærði þar að fleira hefði legið að baki þessu stríði en ágreiningur 

um þrælahald. Ég ákvað því að kynna mér þá mismunandi þætti sem sagnfræðingar 

hafa rannsakað varðandi orsakir stríðsins. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir helstu skoðunum þeirra, sem 

voru uppi meðan á borgarastyrjöldinni stóð, á því hvers vegna styrjöldin braust út. 

Áhugavert er að rannsaka hvernig fólk hugsaði á meðan barist var og hvernig sú 

hugsun breyttist eftir að stríðinu lauk. Fljótlega eftir að friður komst á var sett fram 

ákveðin kenning um orsakir stríðsins og hefur hún markað afstöðu manna til stríðsins 

alla tíð síðan. Þrælahaldið var talið hafa valdið stríðinu og fram á annan áratug síðustu 

aldar voru flestir sagnfræðingar sannfærðir um að það hefði verið eina ástæða 

styrjaldarinnar. Einnig er fjallað um hvernig skoðanir manna á orsökum stríðsins 

mótuðust meðan á því stóð og hvaða áhrif sigur Norðurríkjanna hafði á afstöðu fólks 

til þess hvers vegna stríð braust út. 

Við úrvinnslu þessa kafla var einkum stuðst við rafrænar útgáfur gamalla rita 

sem nálgast má á vefsvæði bókasafns Bandaríkjaþings. Þessi rit eru skrifuð á 

tímabilunum 1861-1863 eða á meðan stríðið stóð sem hæst. Ritin sem ég nýti mér frá 
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þessu tímabili eru skrifuð af sagnfræðingnum John Lanthorp Motley og ofurstanum 

Charles Anderson. Anderson var að vísu ekki sagnfræðingur en hann var ofursti í her 

Norðurríkjanna og hafði víðtæka þekkingu á stríðsrekstrinum og ástæðum hans. 

Einnig nýti ég mér viðamikið verk sagnfræðingsins James Ford Rhodes sem ber 

titilinn History of the United States 1850-1860. Þetta verk er eitt þekktasta dæmið um 

þann kenningaskóla sem gengur út frá því að þrælahald hafi verið eina orsök stríðsins. 

Á öðrum áratugi 20. aldar setti ný kynslóð sagnfræðinga fram nýjar kenningar 

um orsakir stríðsins. Fyrst þeirra er svokölluð efnahagskenning þar sem gengið er út 

frá því að bandarísk efnahagsmál og efnahagslegur mismunur milli Norður- og 

Suðurríkjanna hafi að lokum leitt til borgarastyrjaldarinnar. Greint er frá þessari 

kenningu í öðrum kafla ritgerðarinnar og sérstaklega er fjallað um rannsóknir 

sagnfræðinganna og hjónanna Charles og Mary Beard. Þau tilheyrðu hópi 

sagnfræðinga á öðrum áratug síðustu aldar sem kölluðust framfaramenn (e. 

progressives). Þau voru kölluð framfaramenn af því að þau voru meðal hinna fyrstu 

sem héldu því fram að efnahagsmál hefðu valdið því að bandaríska borgarastyrjöldin 

braust út. Helsta heimild þessa kafla er bók Charles og Mary Beard, American 

Civilzation. Bókin, sem kom út árið 1928, fjallar ítarlega um sögu Bandaríkjanna, þar 

á meðal um borgarastyrjöldina og aðdraganda hennar. Einnig er stuttlega fjallað um 

lítið virtan kenningarskóla sem kom fram í Suðuríkjunum á sama tímabili. Forsprakki 

hans var sagnfræðingurinn Frank L. Owsley sem hélt því fram að ósvífni og 

óþolinmæði norðanmanna hefði komið styrjöldinni af stað. 

Umfjöllunarefni þriðja kafla eru kenningar sagnfræðinga af svokölluðum 

endurskoðunarskóla. Sagnfræðingar sem tilheyrðu þessum kenningarskóla voru oft 

kallaðir  endurskoðunarsinnar (e. revisionists). Rannsóknarframlag þeirra fólst í því að 

endurskoða söguna varðandi upphaf styrjaldarinnar og lögðu þeir fram nýja kenningu 

um það. Samkvæmt þeirri kenningu voru það tilfinningar og hræðsla fólks innan 

Bandaríkjanna sem að lokum leiddi þjóðina út í borgarastyrjöld. Sérstaklega er nefnd 

tilfinningasemi stjórnmálamanna sem tókust á um málefni þessa tíma en tókst ekki að 

leysa úr þeim. Að mati endurskoðunarsinna hafi fólk, hvatt áfram af fjölmiðlum og 

stjórnmálamönnum, hægt og bítandi mótað með sér djúpt hatur hvert á öðru og þá 

þurfti einungis tylliástæðu til að átök brytust út.  

Helstu frumkvöðlar þessa kenningaskóla voru sagnfræðingarnir Avery Craven 

og James G. Randal. Kaflinn byggist að mestu á ritgerðasafni Avery Craven, A 

Historian and the Civil War. Þar er að finna safn verka hans frá öðrum áratug síðustu 
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aldar og til hins sjöunda, þar á meðal ritgerðir um málefni bandarísku 

borgarastyrjaldarinnar. Eitt af fyrstu verkum hans frá öðrum áratugnum fjallar um 

kenningu hans varðandi orsakir styrjaldarinnar. Einnig verður minnst á kenningar 

Randals en þar er stuðst við safnritið American Historians. Í lokakafla þeirrar bókar er 

fjallað ítarlega um kenningar sagnfræðinga af endurskoðunarskólanum og eru Randal 

og Avery þar í aðalhlutverki, sem og sú skoðun þeirra að tilfinningar hafi tekið völdin 

árið 1860 og því hafi styrjöld brotist út.  

Í fjórða kafla er kenning Eric Foners um pólitískar ástæður stríðsins í fyrirrúmi 

og er þá einkum stuðst við bók hans, Politics and Ideology in the Age of the Civil 

War. Þar kemur fram að miklar breytingar í hinu pólitíska umhverfi í Bandaríkjunum 

á þessm tíma hafi orðið til þess að flokkadrættir urðu æ skarpari í samfélaginu. Á 

árunum 1850-1860 fjarlægðust flokkarnir, þ.e. Repúblikana- og 

Demókrataflokkurinn, hvorn annan. Kenning Foners felur í sér að Norðurríkin og 

Suðurríkin hafi fjarlægst hvort annað í menningarlegu, félagslegu og efnahagslegu 

tilliti sem hafi gert það að verkum að landið klofnaði í raun í tvö samfélög sem aftur 

olli skýrri svæðaskiptingu í bandarískri pólitík. Stjórnmálamenn hvors samfélags um 

sig unnu fyrir sinn hluta þjóðfélagsins en ekki hagsmuni þjóðfélagsins alls. 

Samkvæmt kenningu Foners var þjóðfélagið komið á það stig aðgreiningar að tvær 

gerólíkar samfélagsgerðir höfðu myndast. Því hafi stjórnmálamenn gengið til liðs við 

aðra hvora fylkinguna, yfirleitt með eigin hagsmuni eða heimaríkisins í huga, og 

ólgan jókst í sífellu. Þannig segir Foner að pólitísk áhrif á samfélagslega atburði hafi 

orsakað stríð milli bandarískra borgara.  

Í fjórða kafla er einnig stuðst við bókina American History: To 1877 en í henni 

tekur sagnfræðingurinn Abraham S. Eisenstadt saman skrif ýmissa sagnfræðinga og 

fræðimanna og vegur þau og metur. Heill kafli bókarinnar er helgaður ástæðum 

styrjaldarinnar og nefnir Eisenstadt þar helst sagnfræðingana Alpheus T. Mason og 

Allan Nevins. Eisenstadt bendir á að Mason fjalli aðallega um stjórnarskrána og þátt 

hennar í því að koma styrjöldinni af stað en hann segi að þverstæður innan hennar hafi 

valdið stríðinu. Mason segi að vegna þess að ekki er kveðið á um það í stjórnarskránni 

hvar vald skuli liggja í Bandaríkjunum, sérstaklega á milli fylkja og alríkisstjórnar, 

hafi ósætti magnast varðandi túlkun á henni sem að lokum leiddi til stríðs. Allan 

Nevins fer hins vegar langt frá pólitískri hlið stríðsins, að mati Eisenstadts og kennir 

einfaldlega blökkumönnum og óvissu um framtíðarstöðu þeirra innan bandarísks 

þjóðfélags um stríðið. Hann heldur því fram að spurningin um hvort veita ætti 



8 
 

blökkumönnum frelsi og tækifæri til að aðlagast þjóðfélaginu eða halda þeim í 

þrældómi næstu hundrað árin hafi verið möguleg ástæða styrjaldarinnar.  

Lokahluti kaflans og ritgerðarinnar í heild fjallar um skoðanir sagnfræðinga 

nútímans á orsökum styrjaldarinnar. Sagnfræðingar hafa farið heilan hring hvað þetta 

varðar og eru nú almennt þeirrar skoðunar að þrælahald sé helsta orsök stríðsins. Fyrst 

er greint frá skoðunum sagnfræðingsins Maldwyn A. Jones. Samkvæmt honum var 

þrælahald meginorsök þeirra vandamála sem áttu sér stað milli Suðurríkjanna og 

Norðurríkjanna og hann segir ástæðu þess að Suðurríkin sögðu sig úr bandalaginu 

megi rekja til deilna um þrælahald. Stríðið braust því út, samkvæmt Jones, vegna þess 

að Suðurríkjamenn vildu verja þrælahald á meðan Norðurríkjamenn börðust til að 

koma í veg fyrir að Bandaríkin liðuðust í sundur. Að lokum er gerð grein fyrir 

viðhorfum sagnfræðingsins Adams Goodhearts og því sem hann hefur að segja um 

ástæður stríðsins. Goodheart vísar frá þeirri kenningu að í stríðinu hafi verið barist um 

réttindi ríkja. Hann segir að einu réttindin sem deilt hafi verið um hafi verið réttindi 

nokkurra ríkja til að leyfa þrælahald og flytja þræla til annarra ríkja.  

Með þessar ólíku kenningar að leiðarljósi verður hér í þessari ritgerð sýnt fram 

á að röksemdafærslur sagnfræðinga fyrir því að bandaríska borgarastyrjöldin braust út 

hafa ekki breyst í áranna rás; þvert á móti hafa þær farið heilan hring og eru nú á 

byrjunarreit á nýjan leik.  
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2. Samtímakenningar og viðhorf eftir stríð 
 

Edwin A. Pollard heldur því fram í bók sinni The Lost Cause (1866) að 

þrælahald hafi verið kveikjan að þrælastríðinu, eins og hann kallar bandaríska 

borgarastríðið. Þetta kemur skýrast fram í hans eigin orðum: 

 

The slavery question is not to be taken as an independent controversy in 

American politics. It was not a moral dispute. It was the mere incident of a 

sectional animosity, the causes of which lay far beyond the domain of morals. 

Slavery furnished a convenient line of battle between the disputants; it was the 

most prominent ground of distinction between the two sections; it was, 

therefore, naturally seized upon as a subject of controversy, became the 

dominant theatre of hostilities, and was at last so conspicuous and violent, that 

occasion was mistaken for cause, and what was merely and incident came to 

be regarded as the main subject of controversy.
1
  

 

Þessi tilvitnun úr bók Pollards er fenging úr sagnariti eftir Rebeccu Brooks 

Gruver. Hér lýsir hann því að þrælahald hafi verið kveikiþráðurinn fyrir því að stríð 

braust út. Hann segir að þrælahald hafi verið sá mismunur milli Norðurs og Suðurs 

sem var hvað mest sýnilegur. Það hafi því verið mjög auðvelt að nota þennan mun til 

að réttlæta stríð milli fylkinganna tveggja. Stríðið hafi því ekki einungis verið háð 

vegna deilna um þrælahald heldur hafi aðrar dýpri orsakir verið til staðar. 

Næsta tilvitnun er fengin úr bókinni Race and Reunion en hún vísar í orð 

Garrisons Fraziers. Frazier var fyrrum þræll sem hafði keypt sig úr ánauð og gerst 

prestur. Undir lok stríðsins gerðist hann talsmaður blökkumanna. Þegar Frazier var 

spurður að því hvers vegna stríðið var háð þá hafði hann þetta að segja: 

 

I understand, as to the war, that the South is the aggressor. President Lincoln 

was elected President by a majority of the United States, which guaranteed 

him the right of holding the office and exercising that right over the whole 

United States. The South, without knowing what he would do, rebelled. . . . 

The object of the war was not at first to give the slaves their freedom, but the 

sole object of the war was at first to bring the rebellious states back into the 

Union and their loyalty to the laws of the United States. Afterward, knowing 

                                                 
1
 Tilvitnun tekin úr: Rebecca Brooks Gruver, American History, bls. 534 
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the value set on the slaves by the Rebels, the President thought that his 

Proclamation would stimulate them to lay down their arms, reduce them to 

obedience, and help bring back the Rebel States; and their not doing so has 

now made the freedom of the slaves a part of the war.
2
  

 

Þannig segir Frazier frá því sem hann telur hafa verið hina raunverulegu 

ástæðu stríðsins, þ.e. að bjarga Bandaríkjunum frá því að liðast í sundur. Hann segist 

gera sér grein fyrir því að stríðið hafi ekki verið háð til að bjarga fólki hans úr ánauð, 

það hafi einungis verið jákvæð hliðarverkun. Athyglisvert er að sjá hvernig 

sagnfræðingar einblíndu eftir stríð á þá kenningu að þrælahald hafi verið helsta orsök 

stríðsins þegar sagnfræðingar og aðrir sem skrifuðu um orsakir þess, á meðan á því 

stóð, settu fram allt aðrar kenningar og skoðanir um orsakir þess. Hins vegar má halda 

því fram að eftir að Norðurríkin unnu stríðið og frelsuðu þrælana hafi verið hægt að 

segja að rætur stríðsins hafi verið siðferðislegar og því um að ræða „gott stríð“, stríð 

sem háð hafði verið til að frelsa fólk úr ánauð. Það sjónarmið verður rætt nánar síðar í 

kaflanum.  

 

 

 

2.1 Samtímasagnfræðingur 
 

Bókin Causes of the American Civil War er skrifuð af John Lathorp Motley og 

var gefin út í upphafi borgastyrjaldarinnar í Bandaríkjunum árið 1861. Motley gerir 

grein fyrir því hvers vegna, að hans eigin mati, Norðurríkin og Suðurríkin leiddust út í 

stríð. Hann þræðir sögu Bandaríkjanna allt frá frelsisstríðinu árið 1775 og fram til 

1861. Með því að rekja sögu Bandaríkjanna reynir hann að komast að því hvort 

borgarastyrjöldin hafi verið lengi í deiglunni eða hvort orsakir stríðsins megi rekja til 

samtímaatburða. Fyrsta atriðið sem hann nefnir er fengið úr ræðu 

öldungadeildarþingmannsins Daniels Websters frá árinu 1833 þar sem hann spáir því 

að ef verndartollar yrðu felldir niður í Bandaríkjunum myndi það leiða til 

bandalagsslita Norður- og Suðurríkjanna og borgarastyrjöld myndi fylgja í kjölfarið. 

Orðrétt segir hann: „To begin with nullification, with the avowed intention, 

nevertheless, not to proceed to secession, dismemberment, and general revolution, is 

                                                 
2
 David W. Blight, Race and Reunion, bls. 25-26. 
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as if one were to take the plunge of Niagara, and cry out that he would stop half way 

down.“
3
 

Motley segir að þótt Bandaríkin hafi öðlast sjálfstæði árið 1783 hafi þau ekki 

þar með orðið að þjóð. Einkahagsmunir fylkjanna hafi verið ofar á lista en hagsmunir 

þjóðarinnar í heild. Þetta breyttist þó, samkvæmt Motley, þegar stjórnarskráin var 

samin og landið varð loks að fullvalda ríki þar sem Samveldið (e. The Union) var 

valdamest. Fylkin gátu ekki farið gegn ákvörðun alríkisins nema ef stjórnarskráin væri 

hliðholl þeirra málflutningi eða þau hefðu lög í gildi frá því fyrir tíma 

stjórnarskrárinnar.
4
  

Samkvæmt stjórnarskránni var það ólöglegt fyrir Suðuríkin að segja sig úr 

ríkjabandalaginu. Suðurríkjamenn voru því álitnir uppreisnarmenn sem börðust gegn 

hinu réttmæta ríkisvaldi en ekki frelsishetjur sem börðust fyrir frelsi fólks síns. 

Samkvæmt þessu var stjórnarskráin ekki samin af fylkjum né samþykkt af þeim og í 

raun ekki skrifuð með nein sérstök ríki í huga. Stjórnarskráin, segir Motley, var 

skrifuð fyrir landið allt til að skapa ramma fyrir stjórn allra þessara ríkja og sameina 

þannig heila þjóð. Kenning hans er á þá leið að Suðuríkin sögðu sig úr bandalaginu 

því ráðamenn þar töldu stefnu alríkistjórnarinnar ekki fylgja stjórnarskránni því hún 

stríddi gegn rétti Suðurríkjanna til að eiga þræla. Hann kallar bandalagsslit Suður-

ríkjanna uppreisn en segir aðeins tímann geta leitt í ljós hvort þetta hafi verið 

föðurlandssvik eða bylting kúgaðs fólks.
5
  

 

 

 

2.2 Samtímavitni 
 

Hér mun vera tekinn fyrir fyrirlestur Charles Andersons sem var ofursti í 

bandarísku sjálfboðaliðssveitunum á stríðsárunum. Fyrirlesturinn, sem um ræðir, flutti 

Anderson árið 1863 þegar stríðið stóð sem hæst og menn höfðu orðið vitni af hryllingi 

þess. Hann leit á stríðið sem baráttu tveggja fylkinga, þar sem önnur fylkingin barðist 

fyrir frjálsri ríkisstjórn (e. free-government) á meðan hin barðist gegn frelsi annars 

hóps. Hinir seku, sem í frásögn norðanmannsins Anderson voru Suðurríkin, börðust 

gegn öllu því sem hann og aðrir Norðurríkjamenn töldu mikilvægt. Hann segir, til 

                                                 
3
 John Lathorp Motley, Causes of the American Civil War, bls 4-5. 

4
 John Lathorp Motley, Causes of the American Civil War, bls 6. 

5
 John Lathorp Motley, Causes of the American Civil War, bls 22. 
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dæmis, að Suðurríkin berjist gegn öllu sem gerir þjóðina göfuga og á þar við 

siðferðiskennd þjóðarinnar og lýðræði. Einnig segir Anderson að Suðurríkin berjist 

gegn eignarétti allra og gegn því sem geri, að hans mati, lífið þess virði að lifa því.
6
 

Fyrsta kenningin sem hann nefnir, sem styðji það að Suðurríkin væru í órétti, er sú að 

Suðurríkjamenn berðust gegn ríkisstjórn repúblikana. Þar á hann ekki við flokkinn 

sjálfan heldur lýðræðislega kjörna ríkisstjórnina sem flokkurinn skipaði.  

Hvað hann sjálfan varðar væru Suðuríkin tákn um alræðisvald. Þetta alræðis-

vald tengir hann við konunga og aðalsstétt, þ.e.a.s. allt það sem Bandaríkin hefðu 

verið og væru enn á móti. Gömlu nýlendurnar hófu frelsisstríð til að losna undan 

alræðisvaldi konungs, til að koma á sínu eigin lýðræði. Að mati þeirra sem trúðu á 

hina lýðræðislegu hugsun var það óhugnanleg þróun ef ný aðalsstétt myndaðist í 

Suðurríkjunum. Suðurríkin börðust gegn hinu lýðræðislega samfélagi Norðurríkjanna, 

að mati Andersons og skoðanabræðra hans, svo að þeir gætu komið upp sínu eigin 

stjórnarkerfi, en innan þess réðu vel stæðar eignafjölskyldur yfir samfélaginu. 

Suðurríkjamenn töldu þetta aftur á móti vera stríð Norðurríkjanna gegn þrælahaldi og 

þar af leiðandi gegn lífsviðurværi Suðurríkjanna, að minnsta kosti samkvæmt 

ofurstanum Anderson. Anderson heldur því fram að þetta hafi verið barátta milli 

tveggja hugmyndastefna; milli frjáls lýðræðislegs samfélags og einveldis.
7
 Ástæða 

þess að frásögn Andersons verður hér fyrir valinu er sú að hann er ekki einungis 

samtímavitni heldur einnig háttsettur og menntaður yfirmaður innan hers 

Norðurríkjanna. Það þýðir að hann varð vitni að stríðinu en einnig þátttakandi. Hann 

hlýtur því að hafa öðlast góðan skilning á því hvers vegna menn tóku þátt í 

borgarastyrjöldinni.  

Í samræðum sínum við aðra Bandaríkjamenn tók Anderson eftir því að þeir 

höfðu almennt ekki miklar áhyggjur af þrælahaldi. Fólk hafði ekki sýnt mikinn áhuga 

á að berjast gegn þrælahaldi né haft miklar skoðanir á því hvort leggja ætti það niður 

eða ekki. Samkvæmt Anderson var fólki meira og minna sama um þrælahald og 

réttindi blökkumanna. Það voru aðallega betur settir og vel menntaðir einstaklingar 

sem börðust fyrir afnámi þrælahalds.  

Anderson segir að þrælahald hefði aldrei átt að breiðast út fyrir þau ríki þar 

sem það var þegar leyfilegt þegar stjórnarskráin var skrifuð. Samkvæmt „feðrum 

þjóðarinnar“ (e. Founding Fathers) átti þrælahald að einangrast við þau ríki þar sem 

                                                 
6
 Charles Anderson, The Cause of the war, bls. 4. 

7
 Charles Anderson, The Cause of the war, bls. 4. 
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það hafði viðgengist fram að þessu og myndi því hægt og rólega deyja út.
8
 Þessu voru 

Suðurríkjamönnum ekki sammála enda höfðu þeir mikil völd innan ríkisstjórnarinnar 

fyrir stríð og nýttu þeir sér það vald til að reyna að breiða út þrælahald. Rétturinn til 

þrælahalds átti að vera jafnmikilvægur og réttur hvítra til frelsis en það var skoðun 

margra Suðurríkjamanna. Þeir voru þeirrar skoðunar að fyrir hvert ríki sem stofnað 

yrði fyrir frjálsa einstaklinga ætti að stofna annað ríki sem leyfði þrælahald. Anderson 

hafði þó mjög ákveðna skoðun á ástæðum þess að stríð braust út:  

The real fact is, that all the time the purpose has been to change our 

Government from a Republic, in which the majority rules, to a oligarchy, 

where the minority rules; and slavery only became connected with the 

question, because they were ruling you by the influence of three-fifths of their 

slaves.
9
 

 

Anderson segir að hann sjálfur, sem Bandaríkjamaður og enginn sérstakur 

andstæðingur þrælahalds, hefði getað sætt sig við þrælahald innan Bandaríkjanna. Það 

hefði hann þó aðeins gert til að halda bandalagi ríkjanna heilu. Þegar Anderson sá að 

Suðurríkjamenn kenndu Norðurríkjamönnum og andstöðu þeirra við þrælahald um 

stríðið reiddist hann mjög enda taldi hann Suðurríkjamenn vera útsendara nýs 

hefðarveldis og fannst þrælahald ekkert koma þessu við. Aftur á móti notuðu 

Suðurríkjamenn þrælahald sem afsökun fyrir stríðinu og því vildi Anderson alveg eins 

losna endanlega við það. Það er ekki ólíklegt að margir hafi hugsað á svipuðum 

nótum og því hafi stríðið að lokum snúist að stórum hluta um frelsun þræla. Anderson 

segir að ekki eigi að taka mark á afsökun Suðurríkjamanna fyrir stríðinu, en hún var 

sú að alræðisvaldið væri búið að takmarka vald fylkjanna. og að þeir væru í raun að 

vernda sig gegn því. Alræðisvaldið var í þeirra augum ríkistjórn landsins sem leidd 

var af norðanmönnum. Anderson segir það vera lygi og vitleysu.
10

  

Anderson ofursti flutti ræðu sína meðan á stríðinu stóð og er viðhorf hans til 

þess því annað en flestra síðari tíma sagnfræðinga, auk þess sem hann var ekki 

sagnfræðingur. Hann var ákaflega andvígur ástæðum Suðuríkjamanna fyrir þessu 

stríði og því barðist hann og talaði gegn þeim, þrátt fyrir að vera fæddur og uppalinn í 

Texas og því Suðurríkjamaður að uppruna. Fyrst og fremst var hann þó 

Sambandsmaður og leit á uppreisn Suðuríkjamanna sem leið til að taka upp 

hefðarveldi ekki ólíkt því sem var til staðar í Englandi og annars staðar í Evrópu. Það 

                                                 
8
 Charles Anderson, The Cause of the war, bls. 4. 

9
 Charles Anderson, The Cause of the war, bls. 10 
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 Charles Anderson, The Cause of the war, bls. 10 
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er einkennilegt hvernig skoðun sagnfræðinga breytist eftir að Norðurríkin sigra en þá 

er afnám þrælahalds og frelsun þrælanna skyndilega orðin aðalástæðan þess að stríðið 

var háð. 

 

 

 

2.3 Þrælahald er orsökin 
 

Ritin History of the United States From the Compromise of 1850 eftir James 

Ford Rhodes voru gefin út á árunum 1893-1895 í þremur bindum, en þar er farið 

ítarlega yfir tólf ára tímabil í sögu Bandaríkjanna, frá 1850-1862. Ritin eru helsta 

heimildin um það hvernig sagnfræðingar frá tímabilinu litu á orsakir borgarastríðsins 

skömmu eftir að því lauk. Rhodes segir mjög skýrt að þrælahald hafi verið orsök 

stríðsins: 

If, after the evidence I have already adduced, any one doubts that slavery was 

the sole cause of the war, and that, had it not existed, the doctrain of States-

rights would never have been pushed to the extreme remedy of secession, let 

him consider the proceedings of these conventions, and give especial attention 

to the justification of Mississippi and Georgia. The convention of Mississippi 

declared that „Our position is thoroughly identified with the institution of 

slavery… A blow at slavery is a blow at commerce and civilization … There 

was no choice left us but submission to the mandates of abolition, or a 

dissolution of the Union.
11

  

 

Árið 1850 var hætta á því að Bandaríkin myndu leysast upp og Suðurríkin 

færu sína eigin leið. Þessi hætta var sögð tilkomin vegna mikilla umræðna um 

þrælahald og útbreiðslu þess. Suðurríkjamenn voru óánægðir með það að geta ekki 

flutt þræla sína yfir í nýju ríkin sem voru að myndast í vestri. Þeim fannst ósanngjarnt 

að kerfið væri hliðhollt Norðurríkjunum og að þeir hefðu forskot á Suðurríkin. Þeir 

vildu ekki að hin nýju ríki, sem tekin yrðu inn í Bandaríkin, væru öll án þrælahalds 

því það myndi skerða vald og áhrif Suðurríkjamanna innan Bandaríkjanna. Mjög 

háværar og heitar umræður áttu sér stað á þingi um hvernig taka skyldi á málunum. 

Sem dæmi má nefna ræðu John C. Calhouns öldungadeildarþingmanns og sjöunda 

varaforseta Bandaríkjanna. Hann átti þá skammt eftir ólifað og gat ekki lesið ræðuna 

sjálfur og var hún því lesin af einum samstarfsfélaga hans. Þessi ræða var, að mati 

Calhouns, síðasti möguleikinn til að bjarga Bandaríkjunum. Lausn hans á þessum 
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deilum var fremur óvenjuleg. Hann lagði fram hugmynd að stjórnarskrárbreytingu þar 

sem komið yrði á kerfi þar sem tveir forsetar sætu yfir Bandaríkjunum, annar úr 

norðri og hinn úr suðri. Báðir áttu að geta beitt neitunarvaldi gagnvart þingi og hinum 

forsetanum. Þetta var vitaskuld ekki samþykkt enda hefði samþykkt þessarar 

stjórnarskrárbreytingar haft í för með sér glundroða innan ríkistjórnarinnar. Þetta er 

samt gott dæmi um hversu langt menn voru tilbúnir að ganga og hversu mikið hitamál 

þetta var orðið innan þingsins. Menn róuðust þó að lokum og ekkert varð úr því að 

Suðuríkin segðu sig úr Bandaríkjunum. Deilurnar gáfu þó til kynna hversu ólík 

samfélögin í norðri og suðri voru. Gildi og pólitískar hugmyndir þessara ríkja voru 

mjög ólík og voru uppspretta stanslausra deilna milli fylkinganna tveggja. Stríðið var 

óhjákvæmileg afleiðing þessa ágreinings. Samkvæmt Rhodes mátti rekja orsök 

þessara átaka til tveggja þátta – þrælahalds og útbreiðslu þess.
12

  

Mikilvægt er að líta á áætlanir Norðurríkjamanna um að leggja niður 

þrælahald og frelsa alla þræla í Suðuríkjunum út frá sjónarhorni Suðurríkjamanna. 

Hvernig leist hinum hvítu Suðuríkjamönnum, sem áttu enga þræla, á þessar 

fyrirætlanir? Þetta fólk hafði engan hag af áframhaldandi þrælahaldi og af hverju 

hefði þeim ekki átt að vera sama um hina ríku plantekrueigendur, jafnvel þótt þeir 

réðu lögum og lofum í Suðurríkjunum? Í grein sem birtist í dagblaðinu Charleston 

Mercury árið 1864 lýsir höfundur hennar áhyggjum sínum, og mögulega fleiri hvítra 

Suðurríkjamanna, yfir því að þrælum skyldi vera gefið frelsi.  

Suppose the object of Northern Abolitionists then accomplished, and the four 

millions of slaves liberated at the South---what becomes of the poorer whites? 

The rich---the sagacious---will leave the country. None will remain, but those 

who are unable to leave it, or who do not realize the fearful terrors of their 

condition. A strife will arise between the white men who remain in the South 

and the negroes, compared with which the atrocities and crimes of ordinary 

wars are peace itself. The midnight glare of the incendiary's torch will 

illuminate the country from one end to another; while pillage, violence, 

murder, poisons and rape will fill the air with the demoniac revelry of all the 

bad passions of an ignorant, semi-barbarous race, urged to madness by the 

licentious teachings of our Northern brethren. A war of races---a war of 

extermination---must arise, like that which took place in St. Domingo. Or, 

possibly, suppose no antagonism between the two races---and harmony and 

identification takes place---amalgamation must be the result. There is no 

portion of our people who contemplate such a fate with as much horror as our 

white non-slaveholders---because they are the people who will be exposed to it 

in the wreck of our institutions. With the continuance of these institutions, not 

only their industrial occupations, but their political and social station---their 
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domestic safety---the purity of their homes---is identified. And the white man 

of the South is as proud as the haughtiest aristocrat that walks Wall Street or 

lives in a Fifth Avenue palace with his wife and children. The consequence is, 

that there are no people in the South who abhor Abolitionists more than the 

non-slaveholders of the South, or who are more ready to resist their 

machinations. With them, it is not only the patriotic hatred of a public foe who 

would involve the country in convulsion and ruin, but it is also the hatred of a 

social, personal enemy---the Black Republican---who would force upon them 

the alternative either of the most terrible degradation and barbarism, or of 

slaughtering the negro, or being slaughtered by him, in a war of 

extermination.
13

  

 

Það er greinlegt að sá sem þetta skrifar óttast mjög að þurfa mögulega að búa 

innan um eða nálægt frjálsum blökkumönnum. Honum virðist finnast það skelfileg 

örlög þar sem hugsanlega myndu brjótast út mikil átök milli fátækra hvítra manna og 

blökkumanna. Hann er viss um að hinir ríku muni flytja í burtu því ekki detti þeim í 

hug að búa nálægt fyrrverandi þrælum sínum. Annar möguleikinn, samkvæmt 

greinarhöfundi, er sá að enginn átök myndu koma upp og blökkumenn og hvítir 

myndu búa og vinna hlið við hlið. Þetta telur höfundur greinarinnar vera ómannúðleg 

örlög fyrir hina fátæku, en þó hvítu, Suðurríkjamenn. Það má vera að þessi mögulega 

útkoma sem höfundur lýsir hafi verið ein ástæða þess að almúginn í Suðurríkjunum 

studdi stríðið jafn ákaft og raun ber vitni og hvers vegna svo margir buðu sig fram til 

herþjónustu.  

Sagnfræðingurinn Paul Johnson hefur rannsakað þá kenningu að hinir fátæku, 

hvítu  Suðurríkjamenn hafi verið fylgjandi stríðinu vegna hræðslu við frjálsa 

blökkumenn og segir:  „Poor whites feared blacks even more then the rich ones 

did.“
14

 

Þegar stríðið braust út árið 1860 voru þá þegar 262.000 frjálsir blökkumenn í 

Suðuríkjunum og fátækir hvítir menn börðust við blökkumenn um þau fáu störf sem í 

boði voru. Hinir fátæku hvítu studdu einnig mun harðari refsingar og lög gegn 

blökkumönnum en hinir ríku, þeir voru meðal annars hlynntir því að giftingar 

blökkumanna yrðu bannaðar og að bannað yrði að kenna þeim að lesa og skrifa. Samt 

sem áður hafði þessi óánægja fátækra hvítra manna í garð blökkumanna lítil áhrif á 

kjör þeirra hvítu þar sem plantekrueigendur réðu eftir sem áður öllu um kaup og kjör 

manna.
15

  

                                                 
13

 „Slaveholders“, Charleston Mercury, 2. febrúar 1864, , bls. 1. 
14

 Paul Johnson, A History of the American People, bls. 442. 
15

 Paul Johnson, A History of the American People, bls. 442. 



17 
 

 

 

2.4 Kenning Marx og Engels 
 

Marx og Engels fjalla stuttlega í greinasafninu The Civil War in the United 

States um ástæðu þess að þrælaríkjunum fannst þau þurfa að segja sig frá 

Bandaríkjunum og þar af leiðandi ástæðuna fyrir stríðinu. Samkvæmt þeim er ástæða 

þess að Suðurríkin ákváðu að slíta bandalaginu við Bandaríkin og stofna nýtt 

bandalag andstaðan gegn þrælahaldi. Andstaða gegn þrælahaldi er að vísu ekki ný 

kenning og hafa sagnfræðingar frá sama tímabili einblínt á þrælahald sem orsök 

stríðsins en það sem Marx og Engels hafa til málanna að leggja er að Suðurríkin hafi 

ekki lengur haft möguleika á að breiða sínar skoðanir um þrælahald út til hinna nýju 

ríkja. Ef þeim hefði hins vegar tekist að leggja undir sig þau ríki og þau svæði sem 

ekki heimiluðu þrælahald en töldust þó til suðursins hefðu Suðurríkin ráðið yfir 

þremur fjórðu hluta landsins. Þessi ríki voru engu að síður hluti af Norðurríkjunum í 

stríðinu og því hefðu Norðurríkin misst allan aðgang að Mexíkóaflóa og þeirri verslun 

sem því fylgdi ef nýju ríkin hefðu lent í liði með Suðurríkjunum. Best er að lesa þetta 

í þeirra eigin orðum: 

The North would lose the Gulf of Mexico altogether, the Atlantic Ocean from 

Pensacola Bay to Delaware Bay and would even cut itself off from the Pacific 

Ocean. Missouri, Kansas, New Mexico, Arkansas and Texas would draw 

California after them. Incapable of wresting the mouth of the Mississippi from 

the hands of the strong hostile slave republic in the South, the great 

agricultural states in the basin between the Rocky Mountains and the 

Alleghenies, in the valleys of the Mississippi, the Missouri and the Ohio, 

would be compelled by their economic interests to secede from the North and 

enter the Southern Confederacy. These northern-western states, in their turn, 

would draw after them all the Northern states lying further east, with perhaps 

the exception of the states of New England, into the same vortex of 

secession.
16

 

 

Þarna halda Marx og Engels því fram að ef Suðuríkin myndu vinna þessa baráttu 

myndu Bandaríkin ekki leysast upp í tvö ríki heldur yrði þeim endurraðað. Þessi 

endurröðun yrði byggð á þrælahaldi og öll fylkin þyrftu að lúta vilja aðalsins úr 

Suðurríkjunum. Þetta höfðu Suðurríkjamenn nefnt á þingfundi sínum í Montgomery, 

þ.e. að þeir myndu hleypa öllum fylkjum sem það vildu inn í nýja bandalagið og þá 

undir stjórn hefðarstéttar Suðurríkjanna. Ef þetta hefði orðið að veruleika telja Marx 

og Engels að þrælahald hefði breiðst út á ný um öll Bandaríkin. Þessi kenning er mjög 
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áhugaverð því hún sýnir hvernig samtímahugsuðir skoða og mynda sér skoðun á stríði 

meðan á því stendur. Þeir gera sér grein fyrir því að ef Suðuríkin ynnu myndi 

aðalsstétt ná aftur völdum í nýja heiminum. Þeir töldu ekki að þrælar myndu taka við 

sem aðalvinnuaflið í Norðurríkjunum heldur stétt af írsk- og þýskættuðum 

verkamönnum. Þeir og afkomendur þeirra myndu svo byggja upp vinnuafl 

Norðurríkjanna. Í grein sinni segja þeir: „The present struggle between the South and 

North is therefore, nothing but a struggle between two social systems, between the 

system of slavery and the system of free labor.“
17

 

Kenning þeirra felst þar af leiðandi í því að stríðið hafi brotist út vegna ólíkra 

útfærsla á vinnuafli og skoðunum norðursins og suðursins um hvort væri betra. Stríðið 

hafi því verið háð vegna þrælahalds en ekki til þess eins að frelsa þá, heldur frekar til 

að sjá hvor útfærsla á vinnuafli væri betri. 
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3. Sagnfræðingar 1920 og efnahagslegar kenningar 
 

Í þessum kafla er rætt um kenningar sagnfræðinga frá þriðja áratug síðustu 

aldar um það hvernig efnahagslegir þættir urðu að lokum kveikiþráðurinn sem hleypti 

af stað borgarastyrjöldinni í Bandaríkjunum. Aðallega er byggt á efni úr bók hjónanna 

Charles og Mary Beard, The Rise of American Civilization, sem kom út árið 1928. 

Fyrsti kaflinn í öðru bindi bókarinnar fjallar um hið yfirvofandi stríð og 

orsakir þess. Það fyrsta sem þau skrifa er: „Had the economic systems of the North 

and the South remained static or changed slowly without effecting immense 

dislocations in the social structure, the balance of power might have been 

maintained.“
18

 

Efnahagslegur mismunur milli fylkinganna tveggja var gífurlegur og 

lífsskoðanir fólks fóru eftir því. Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknir Beard-

hjónanna á efnahagsástandinu í Bandaríkjunum fyrir stríðið og hvernig breytingar á 

efnahagskerfinu leiddu, að þeirra mati, til stríðs.
19

 

Fyrst um sinn má nefna að iðnvæðing var hægt og rólega að taka yfir hið 

hefðbundna landbúnaðarsamfélag sem Bandaríkin voru þekkt fyrir. Þetta jók á 

óánægju þeirra sem stunduðu landbúnað. Þeir sem stunduðu í stórum stíl viðskipti 

með landbúnaðarafurðir voru skiljanlega hræddir. Bæði í norðri og suðri höfðu 

tækninýjungar hjálpað til við að halda fólki vel upplýstu um gang mála í landinu og 

má hér nefna lestarkerfið, símskeyti og fjöldamörg dagblöð. Þetta varð þess valdandi 

að upplýsingar bárust með hröðum og ódýrum hætti á milli staða og stuðluðu að því 

að fólk með sameiginlega efnahagshvata og svipaðar skoðanir gat myndað hópa.
20

  

Þeir þingmenn sem studdu plantekrusamfélagið, sem Jefferson Davis (þá 

verðandi forseti Suðurríkjanna) var svo annt um, eyddu síðustu árunum fyrir stríðið í 

að mótmæla vaxandi valdi iðnaðarins og kenndu þeir „the whigs“ (gömlu elítunni) og 

síðar repúblikönum um græðgi og arðrán gagnvart bændum og plantekrueigendum. 

Þessir þingmenn plantekrueigenda voru demókratar og mynduðu hina hliðina í 

flokkapólitík Bandaríkjanna. Samkvæmt Beard skiptust þingmenn á þessum tíma milli 

iðnaðar og landbúnaðar. Þá er átt við að þingmenn studdu annaðhvort meiri 

iðnvæðingu eða afturhvarf til landbúnaðarsamfélags. Demókratar ásökuðu 
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repúblikana um að hafa of mikil efnahagsleg tengsl við iðnaðinn sem leyfði 

einstaklingum innan iðnaðarsamfélagsins að hafa áhrif á þingmenn þeirra. 

Demókratar litu á þetta sem yfirtöku iðnaðarsamfélagsins á bandarísku samfélagi. Í 

augum demókrata og Suðurríkjamanna voru Norðurríkin og iðnaðarveldi þeirra farin 

að ógna plantekrusamfélaginu og því fólki sem lifði innan þess. Jafnvel orð 

Norðurríkjamanna um að þrælahald væri syndsamlegt og rangt voru álitin yfirvarp til 

að beina sjónum manna frá raunverulegum áætlunum þeirra.
21

 „The furor over slavery 

is a mere subterfuge to cover other purposes“.
22

  

Menn sem kallaðir voru „Free-soil advocates“ vildu banna þrælahald á þeim 

landsvæðum sem voru í þann veginn að verða að fylkjum innan Bandaríkjanna. Þeir 

vildu að þessi svæði væru undir stjórn frjálsra hvítra manna og vildu banna allt 

þrælahald á þeim. Hvað Jefferson Davis leiðtoga demókrata varðar var þetta sönnun 

þess að norðanmönnum væri alveg sama um þrælahald og að þeir vildu framar öllu ná 

stjórn á vestrinu með því að neita Suðurríkjamönnum um möguleg efnahagsleg 

tækifæri þar. Hann áleit forsendur þess að banna þrælahald eingöngu á þessum nýju 

landsvæðum, í stað þess að banna það í Bandaríkjunum öllum, efnahagslegar en ekki 

siðferðislegar. Hann lýsir þessari skoðun sinni vel í eftirfarandi málsgrein þar sem 

hann líkir Norðurríkjunum við blóðsugu sem sýgur blóð úr fórnarlömbum sínum, þ.e. 

Suðurríkjunum: „It is that your section may grow in power and prosperity upon 

treasures unjustly taken from the south, like the vampire bloated and gorged with 

blood which is has secretly sucked from its victim.“
23

 

Suðurríkjamenn voru þó ekki fórnarlömb kapítalískra iðnjöfra eða 

efnahagsstefnu norðursins. Menn innan Suðurríkjanna höfðu lengi séð fyrir sér 

heimsveldi byggt á þrælaafli sem ná myndi frá austurströndinni til 

vesturstrandarinnar. Þeir sáu fyrir sér stærðarinnar fylki byggð á efnahag sem hefði 

þrælahald og vinnuafl þræla að meginundirstöðu. Þeir voru meira að segja vel á veg 

komnir 1854 þegar þeim tókst að taka yfir alríkistjórnina og fella niður eitt 

lagaákvæði, sem takmarkaði útbreiðslu þrælahalds, og fá hæstarétt til að fella úrskurð 

sem studdi við þrælahald.
24

  

Það sem um ræðir eru svokallað Missouri samkomulag (e. Missouri 

Compromise) og dómur hæstaréttar Bandaríkjanna í máli Dreads Scotts. Missouri 
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samkomulagið var löggjöf sem gekk út á að þrælahald myndi ekki færast vestur yfir 

Missouri-ána. Þetta var seinna fellt af hæstarétti á þeim grundvelli að það væri ekki í 

samræmi við stjórnarskrá Bandaríkjanna.  

Dread Scott var þræll sem flúði til nýju landsvæðanna í vestri en var svo 

handsamaður. Eftir að hann var hnepptur í ánauð á nýjan leik fór hann fyrir rétt og 

sagðist hafa komist til fylkis sem bannaði þrælahald og því væri hann nú frjáls maður. 

Hæstiréttur var ekki sama sinnis og leit sem svo á að hann hefði aldrei hætt að vera 

þræll og var hann því dæmdur í áframhaldandi ánauð. Suðurríkin vildu halda 

efnahagskerfi sínu, sérstaklega hvað varðar vinnuaflið, óbreyttu og ráðamenn voru 

tilbúnir að leggja mikið á sig svo að það myndi ekki breytast.
25

  

Beard-hjónin nefna það að nokkrir leiðtogar Suðurríkjamanna, þeir sem 

kallaðir voru Whiggar (e. The Whigs), hafi ekki verið sérstaklega hrifnir af 

plantekruelítunni sem hafði valdið þessum usla. Þeir vissu hins vegar að ef þeir styddu 

það sem vinsælt væri hjá lægri stéttum fengu þeir fleiri atkvæði. Þeir gengu því til liðs 

við plantekrueigendur í Demókrataflokknum og studdu baráttu þeirra gegn auknum 

áhrifum norðursins. Það er mikilvægt að minnast þess að plantekrueigendur ásamt 

„gömlu hárkollunum“ (e. The Old Whigs) í suðri áttu þrjá fjórðu hluta allra þræla í 

Bandaríkjunum. Þetta voru hinir ríku plantekruaðalsmenn sem bjuggu í höllum og 

lifðu eins og konungar. Þessi ímynd ríkidæmis var seinna notuð til að lýsa öllum 

Suðurríkjunum sem illu aðalsveldi sem vildi byggja upp heimsveldi sem 

grundvallaðist á þrælahaldi. Beard-hjónin segja að jafnvel þótt þrælahald hafi haft 

mikil áhrif á upphaf stríðsins hafi það ekki verið aðalástæða þess. Einungis lítill hluti 

þeirra sem gekk til liðs við plantekruelítuna átti nær alla þrælana.
26

  

Hópur manna, sem fyrir löngu var orðinn þreyttur á yfirráðum demókrata og 

plantekrupólitík þeirra, kom saman árið 1854 og myndaði hinn nýja 

Repúblikanaflokk. Þeir voru í sjálfu sér ekki stuðningsmenn norðursins og 

iðnaðarveldis þess heldur vildu þeir losna við eiginhagsmunastefnuna úr 

landsmálapólitíkinni. Eiginhagsmunastefna (e. sectionalism) er það þegar menn setja 

lög og reglur sem koma ákveðnum svæðum til góða en öðrum ekki. Þessi nýi flokkur 

byggði ímynd sína á skoðunum Thomas Jeffersons en í þeim fólst að meðlimir 

flokksins stæðu ekki fyrir sérstök svæði innan Bandaríkjanna eða málefni þeirra. Þeir 

vildu taka yfir ríkisstjórnina svo þeir gætu hjálpað þjóðinni en ekki einstökum 
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fylkjum. Þeir myndu ekki leyfa einokunarsinnum frá annarrihvorri fylkingunni að 

stjórna landinu né ráða yfir embættum þess.  

Sem mótvægi við þetta ákváðu demókratar að gefa þeim hluta flokksins sem 

var fylgjandi þrælahaldi frjálsar hendur í málefnum ríkisstjórnarinnar. Á þessum tíma 

höfðu demókratar verið við stjórnvölinn í meira en tvo áratugi. Ríkisstjórnin og 

málefni hennar voru því meira og minna undir stjórn plantekrueigenda. Hagsmunir 

þeirra voru að allir verndartollar yrðu aflagðir, enginn þjóðarbanki skyldi vera til 

staðar og enginn skattaafsláttur fyrir iðnfyrirtækin. Demókratar samþykktu síðan 

endanlega niðurfellingu Missouri-sáttmálans og gáfu þar með öllum nýjum ríkjum 

leyfi til að ákveða sjálf hvort þau ætluðu að leyfa þrælahald eða ekki.
27

  

Árið 1860 höfðu leiðtogar þeirra sem hagsmuna höfðu að gæta innan 

plantekruiðnaðarins, þ.e.a.s. leiðandi hluti Demókrataflokksins, útbúið áætlun. Þessir 

menn voru flestallir þrælaeigendur og litu á allar árásir á þrælahald sem ógn við 

eignarétt sinn. Á þessum tíma var eignarétturinn í Bandaríkjunum mjög heilagur og 

allar árásir á hann mættu harðri andstöðu. Þessi hagsmunahópur plantekrueigenda 

útbjó efnahagslega og pólitíska áætlun byggða á sínum eigin sjónarmiðum. 

Efnahagsáætlunin var mjög skýr og hafði verið Bandaríkjamönnum vel kunn í um 20 

ár. Það helsta sem hún boðaði voru engir háir verndartollar á innflutningsvörur, engar 

niðurgreiðslur til skipaútgerða eða skipaiðnaðar, enginn þjóðbanki og enginn 

sameiginlegur gjaldmiðill í landinu. Þeir boðuðu í raun niðurfellingu á öllu því helsta 

sem iðnaðurinn og viðskiptasamfélagið þurfti til að lifa og dafna.
28

 

Suðurríkjamenn töldu það andstætt stjórnarskránni að ríkisstjórnin skipti sér af 

þrælahaldi. Samkvæmt stjórnarskránni átti ríkisstjórn að vernda eignarrétt 

Bandaríkjamanna, þar á meðal rétt þeirra til að eiga þræla. Hvorki þingið né aðrar 

lagastofnanir höfðu, samkvæmt þessu, rétt til að leggja niður né banna þrælahald. Það 

var skoðun Suðurríkjamanna að sá réttur væri í höndum fylkjanna, sama hvort þau 

voru gömul eða ný. Stjórnarskráin bannaði því einnig afskiptasemi fylkja í málefnum 

eða stofnunum annarra fylkja, og þá skipti ekki máli hvort ástæða afskiptaseminnar 

væri siðferðisleg, efnahagsleg eða trúarleg. Einnig átti þrælaflóttalögum (e. fugitive 

slave act) að vera framfylgt í öllum fylkjum, jafnvel þeim sem bönnuðu þrælahald, 

með hjálp alríkisstjórnarinnar.  
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Í stuttu máli sagt átti ríkisstjórnin ekki að gera neitt til að gæta hagsmuna 

þeirra viðskipta sem gera myndu Norðurríkin ríkari og ríkari, heldur átti hún að gæta 

allra mögulegra hagsmuna plantekrueigenda. Vinnuaflskerfi ræktenda (þ.e. þrælahald) 

skyldi því ekki vera gagnrýnt og öllum þrælum þeirra sem slyppu skyldi vera komið 

aftur til eigenda sinna, eins fljótt og auðið var. Yrði ekki farið eftir þessum skilyrðum 

þá sögðu Suðurríkjamenn að um stjórnarskrárbrot væri að ræða.
29

  

Með þessum kröfum var vonast til þess að ríkistjórnin myndi einungis gæta 

hagsmuna plantekrueigenda og um leið senda skýr skilaboð til Bandaríkjamanna allra 

um að leiðtogar Suðuríkjanna byggjust við því að meirihluti þjóðarinnar myndi lúta 

valdi þeirra, þar sem stefna þeirra væri í takt við stjórnarskránna. Þessi áætlun þeirra 

gæfi kapítalistum ekki tækifæri til annars en gefa eftir og fylgja þeim. Jafnvel gömlu 

herramennirnir, þeir sem ekki vildu sjá svona gífurlegar breytingar eða úrslitakosti, 

hefðu ekki annarra kosta völ en að gefa eftir og fylgja þeim sem tilheyrðu 

plantekruelítunni. Lokaskilaboðin, sem einnig voru frekar byltingarkennd, voru á þá 

leið að allir bændur og iðnaðarmenn í norðri skyldu lúta yfirráðum og valdi 

plantekrueigenda. Þessir bændur og iðnaðarmenn voru þeir Norðurríkjamenn sem 

helst studdu Demókrataflokkinn. Þessi áætlun varð að lokum til þess að árekstur varð 

innan Demókrataflokksins. Margir innan hans voru sammála flestu sem samtök 

plantekrueigenda fóru fram á en voru ekki tilbúnir að gefa þeim alræðisvald yfir 

landinu eða flokknum.
30

  

Repúblikanar vildu endilega stöðva þrælahald og þau samtök plantekrueigenda 

sem stóðu fast á bak við það. Það var þó ekki endilega af siðferðislegum ástæðum sem 

repúblikanar vildu hefta útbreiðslu þrælahalds. Beard-hjónin segja: „Still they were in 

favor of restricting the area of slavery; they had no love for the institution and its 

spread helped fasten the grip of the planting interest on the government in 

Washington.“
31

 Repúblíkanar komu sér því saman um að standa gegn efnahagslegum 

og pólitískum yfirráðum plantekrueigenda og Demókrataflokksins. Á flokksþingi sínu 

í Chicago kusu þeir að styðja hugmyndir um að landsvæðin sem enn stóðu utan 

fylkjaskipulagsins, eða svokölluð „territories“, yrðu heimili fyrir frjálsa einstaklinga 

og bændur og frjálst vinnuafl, halda áfram með verndartolla á innflutningsvörur og 

byggja járnbraut alla leið til Kyrrahafsins.  
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Beard-hjónin kölluðu borgarastyrjöldina „hin óhjákvæmilegu átök“ og halda 

því fram að þeir flokkar sem báru ábyrgð á upphafi hennar hafi verið mjög flóknir að 

uppbyggingu og innan þeirra hafi rúmast allskyns sjónarmið. Sú mjög svo flókna 

barátta sem átti sér stað á undan stríðinu er oft einfölduð af sagnfræðingum. Þetta er 

ástæðan fyrir því að Beard og sagnfræðingar á þeirra tíma ákváðu að endurskoða 

söguna á bak við stríðið og athuga hvort þeir kæmust að nýjum niðurstöðum um 

orsakir þess. Það var lengi í tísku hjá Norðurríkjamönnum að skrifa um þrælahald sem 

einu orsök stríðsins. Sú kenning að þrælahald hafi verið meginorsökin var búin til af 

sagnfræðingum eftir stríð.  

Fremstur í flokki var sagnfræðingurinn James Ford Rhodes. Beard-hjónin gefa 

sér að Rhodes hafi haft rétt fyrir sér. Beard-hjónin gera sér grein fyrir að þrælahald 

var ekki lítilvægur þáttur í samfélögum fárra ríkja heldur hafi það verið mjög útbreitt í 

þeim fylkjum þar sem það var stundað enda búið að byggja upp viðamikið 

efnahagskerfi á grunni þrælahalds. Í þessu samhengi nefnir Rhodes 

efnahagskenninguna sem Beard-hjónin og aðrir sagnfræðingar samtíma honum settu 

fram. Þrælahald var vinnuafl Suðurríkjamanna – þrælar voru undirstaða þess að þeir 

gátu ræktað mikið af ákveðnum plöntum og grætt vel á því. Þeir voru undirstaða 

hefðarveldisins í suðri. Þessir nýju aðalsmenn þurftu því, vegna þess efnahags sem 

þeir stunduðu, að skipta sér af opinberri stefnumótun. Þetta þurftu þeir að gera til að 

hindra hið kapítalíska norður frá því að ná meiri völdum í Bandaríkjunum í krafti auðs 

síns. Þeir gerðu því tilraun til að stjórna ríkisstjórninni svo hún gæti stutt 

efnahagsstefnu Suðurríkjanna og þar af leiðandi unnið gegn hinu kapítalíska 

efnahagslífi norðursins. Þetta tókst þeim að miklu leyti.
32

  

Nokkrum árum áður en stríðið braust út höfðu Suðurríkin hótað að segja sig úr 

lögum við Bandaríkin þar sem stjórnmálaþróunin var ekki eftir þeirra höfði. Með 

látum og hótunum tókst þeim að koma hagsmunamálum sínum í gegn. Á meðan gátu 

Norðurríkin lítið gert þar sem stefna þeirra fólst í því að halda Bandaríkjunum 

sameinuðum. Þegar repúblikanar komust svo til valda kom möguleg upplausn 

Bandaríkjanna aftur upp á yfirborðið. Suðuríkin sáu framtíð sinni stefnt í voða þar 

sem hinn nýi flokkur vildi hefta útbreiðslu þrælahalds og þar af leiðandi draga úr 

efnahagslegum ábata þeirra.
33
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Rök Beard-hjónanna fyrir þeirri skoðun að afnám þrælahalds hafi ekki verið 

ástæða þess að styrjöld braust út eru mjög sterk. Þau nefna Frelsisflokkinn í þessu 

sambandi. Hann var stjórnmálaflokkur sem bauð sig fram í því skyni að takmarka, og 

að lokum leggja niður, þrælahald í Bandaríkjunum. Það sýndi sig í kosningunum 1844 

að kjósendur skiptu sér afskaplega lítið af þrælahaldi eða afnámi þess. Fólk hafði 

einfaldlega um annað að hugsa, en í kosningunum fékk Frelsisflokkurinn ekki nema 

65.000 af tveimur og hálfri miljón greiddra atkvæða. Stjórnmálamenn í norðri reyndu 

áfram að takmarka þrælahald en varð lítið ágengt. Það var ekki fyrr en Suðuríkin létu 

fella Missouri-samninginn úr gildi og hótuðu að breiða út þrælahald til landsvæðanna 

í vestri að fólk fór að kjósa gegn þrælahaldi. Þó varð ekki mikil aukning meðal 

andstæðinga þrælahalds. 

 Sem dæmi má nefna að þegar Repúblikanaflokkurinn tók þátt í kosningunum 

árið 1854 vann hann ekki nema einn þriðja af kjósendum á sitt band og til stuðnings 

við málstað sinn um takmörkun þrælahalds, jafnvel þótt hann hafði gagnrýnt harðlega 

það að Missouri-samningurinn væri felldur úr gildi. Margir voru ósáttir við ógildingu 

Missouri sáttmálans því það þýddi að flyja mátti þræla til nýrra fylkja. Því var skrítið 

að ekki það hafi ekki fleiri kosið með þeim flokki sem stóð gegn niðurfellingu 

sáttmálans. Þegar Lincoln og repúblikanar unnu kosningarnar árið 1860 var það 

einfaldlega vegna klofnings innan Demókrataflokksins, því að hefðu atkvæði hans 

ekki skipst á milli þriggja frambjóðenda hefði Lincoln aldrei unnið.  

Beard-hjónin héldu því fram að stjórnmálamenn í Washington hefðu ekki séð 

hag sinn í því að leggja niður þrælahald. Þeir sáu hversu mikilvægt það var fyrir 

efnahagslífið og óttuðust margir að hafa neikvæð áhrif á hann. Til að leggja áherslu á 

þetta vísa Beard-hjónin í skoðanir Lincolns á málefnum þrælahalds: „We must not 

interfere with the institution of slavery in the states where it exists, he urged, because 

the Constitution forbids it and the general welfare does not require us to do so.“
34

  

Afnám þrælahalds var ekki á málefnaskrá neins af stóru stjórnmálaflokkunum 

enda sýndi almenningur engan áhuga á að fella það niður. Að lokum sagðist Lincoln 

ekki ætla að afnema þrælahaldið og því töldu Beard-hjónin mjög augljóst að 

þrælahald hafi ekki verið aðalástæða stríðsins.
35

  

Beard-hjónin afneituðu reyndar ekki bara þeirri kenningu að þrælahald hafi 

verið meginorsök þrælastríðsins heldur vildu þau einnig afsanna þá kenningu margra 
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Suðuríkjamanna að stríðið hafi verið háð til að verja réttindi fylkjanna. Þau tala um þá 

kenningu Suðuríkjamanna að mismunandi túlkun á stjórnarskránni hafi valdið svo 

miklum ágreiningi að hann hafi leitt til stríðsins. Rökin á bak við kenningu 

Suðurríkjamanna voru þau að fylkin gætu ekki brotið gegn ákvæðum 

stjórnarskrárinnar og þyrftu því að fylgja henni í einu og öllu. Þessi rök voru gölluð að 

mati Beard-hjónanna og benda þau á nokkur dæmi um það að fylki hafa farið gegn 

ákvæðum stjórnarskrárinnar til þess að ná sínu fram. Eitt þessara dæma er stríðið við 

England árið 1812, en þá lagði Nýja-England niður ríkislög til að vernda 

efnahagslífið. Einnig vildu þrælaríkin fara orðrétt eftir stjórnarskránni þegar kom að 

verndartollum og þjóðbanka, en síður þegar kom að lögum um að endurheimta þræla 

sem flúið höfðu norður. Beard-hjónin halda því fram að þessi kenning 

Suðurríkjamanna hafi ekki staðist vegna þess að fylki fóru ekki alltaf eftir lögum 

stjórnarskrárinnar og því hafi ósætti vegna hennar ekki getað verið raunverulegur 

orsakavaldur stríðsins.
36

  

 

 

 

3.1 Aðrar kenningar frá sama tímabili 
 

Á sama tíma og bók Beard-hjónanna, American Civilization, kom út birtust 

tvær aðrar kenningar um orsakir borgarastyrjaldarinnar. Önnur kenningin á rætur að 

rekja til sagnfræðinga innan Suðurríkjanna sem kenndu Norðurríkjunum um stríðið. 

Frægastur þeirra var Frank L. Owsley en hann var prófessor við Háskólann í 

Alabama. Hann réðst gegn Norðurríkjamönnum fyrir að vera dónalegir og 

óþolinmóðir og fyrir að hafa ekki neinn skilning á þjóðareiningu.
37

 „The result was“, 

skrifar hann, „that urbanity, self restraint, and courtesy, the ordinary amenities of 

civilized intercourse – were cast aside and in their cracious place were substituted the 

crude, discourteous, and insulting language and conduct in intersectional relations.“
38

 

Þarna á hann við að samningar og viðræður milli norðurs og suðurs hafi strandað á 

því að norðanmenn brutu gegn sunnanmönnum. Þetta segir hann hafa hafist þegar 

Norðurríkin fordæmdu þrælahald, þrælaeigandann og samfélag Suðurríkjanna í heild 

                                                 
36

 Charles A. og Mary R. Beard, American Civilization, bls. 40-42 
37

 Rebecca Brooks Gruver, An American History, bls. 535 
38

 Rebecca Brooks Gruver, An American History, bls. 535 



27 
 

sinni. Owsley neitaði þó að líta á þrælahald sem siðferðislegt málefni og sagði: 

„Slavery is merely a system of discipline necessary for social control.“
39

 

Þriðja hreyfinginn sem kom fram á þessum tíma var svokölluð 

endurskoðunarhreyfing eða „the revisionist movement“. Um þessa kenningu verður 

fjallað nánar um í næsta kafla. 

                                                 
39

 Rebecca Brooks Gruver, An American History, bls. 535 



28 
 

4. Tilfinningasemi og félagsleg spenna sem orsök 
 

Í öðrum kafla bókarinnar The Impending Crisis (1976) ræðir David Potter um 

ástæðurnar fyrir hinum vaxandi ríg milli Norður- og Suðurríkjamanna. Hann spyr: 

„How did dissimilarities become sources of tension? What part was played by cultural 

disparities, by economic rivalry, by ideological disagreement. And above all, what 

was the role of slavery in producing sectional conflict.“
40

 

Þarna nefnir Potter það sem sagnfræðingar höfðu fram að þessum tíma einkum 

nefnt sem ástæður stríðsins. Hann veltir fyrir sér hver þeirra sé meginorsök þess að 

styrjöldin braust út. Hann nefnir þær kenningar sem sagnfræðingar hafa notað til að 

útskýra orsakir stríðsins. Fyrst og fremst tiltekur hann þá sagnfræðinga sem halda því 

fram að þrælahald hafi verið aðalástæða stríðsins. Sú skoðun felur það í sér að 

meginástæðan fyrir þeim ríg sem myndaðist í Bandaríkjunum hafi verið sú að það 

voru þrælar í Suðurríkjunum en engir í Norðurríkjunum.  

Hægt er að nota hugtakið „sectionalism“, eða eiginhagsmunastefnu, til að lýsa 

Bandaríkjunum bæði árið 1860 og nú á tímum. Með þessu hugtaki er átt við að jafnvel 

þótt Bandaríkjamenn líti á sig sem eina þjóð sem lúti vilja Guðs (e. one nation under 

God) þá séu þeir í raun þjóð sem samanstendur af fimmtíu ríkjum sem öll hafa sín 

sérkenni. Þegar styrjöldin var að brjótast út voru ríkin ekki nema 33, en það var þó 

mikill fjöldi ólíkra ríkja sem voru sameinuð undir einni stjórn. Svæðaskipting var 

mjög mikil og henni var yfirleitt haldið í skefjum af einhverjum sameiginlegum 

þáttum sem öll ríkin voru sammála um og kalla mætti „við erum Bandaríkjamenn-

tenginguna“.  

Ríkjamismunur hafði verið til staðar í Bandaríkjunum í langan tíma fyrir 

styrjöldina og hafa sagnfræðingar því velt fyrir sér hvers vegna til styrjaldar kom árið 

1860. Ein kenningin er sú að ríkin hafi skipst í tvo flokka þar sem svartir þrælar voru í 

suðri en engir í norðri. Aðrir sagnfræðingar benda á að norðanmönnum hafi staðið á 

sama um svart fólk, hvort sem um þræla var að ræða eða ekki. Að þeirra mati var ekki 

næg andstaða gegn þrælahaldi í Norðurríkjunum til að hún hefði komið stríði af stað. 

Þessir sagnfræðingar benda á að milli þessara tveggja fylkinga hafi verið gífurlegur 

menningarlegur mismunur þar sem norðanmenn studdu iðnvæðingu, efnahagslegar 

framfarir og hið kapítalíska kerfi. Sunnanmenn höfðu hins vegar komið sér upp 
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ákveðnu hefðarstéttarsamfélagi, ekki ólíkt Englendingum. Gildin sem þeir höfðu í 

hávegum innan hins staðnaða plantekrusamfélags voru heiður, tryggð og kurteisi. 

Þessi mikli munur á fylkingunum tveimur gat auðveldlega valdið styrjöld þar sem 

hvor fylkingin leit á hina sem ógn við lífsviðhorf sín. Þessir sagnfræðingar eru á þeirri 

skoðun að stríð hefði brotist út jafnvel þótt allir þrælar hefðu fengið frelsi áður en það 

hófst.
41

 

Gallinn við þessa kenningu, segir Potter, er sá að litið er fram hjá öllu því sem 

fylkingarnar áttu sameiginlegt, svo sem sífellt aukna þjóðerniskennd innan 

Bandaríkjanna í kringum 1840. Einnig getum við aldrei vitað hvort kenning hans hafi 

staðist því þrælahald var ekki afnumið fyrr en eftir að stríðið braust út. Samkvæmt 

efnahagskenningunni áttu Norðurríkin og Suðurríkin aftur á móti mun minna 

sameiginlegt og má sjá hvernig deilur milli fylkja voru skiljanlegar þar sem 

efnahagslegir hvatar voru til staðar. Þó er galla að finna á efnahagskenningunni sem 

kemur í ljós þegar kenningin er sett í sagnfræðilegt samhengi því að þá sést að tvær 

fylkingar sem hafa ólíka efnahagslega hagsmuni að verja hafa oft tilhneigingu til að 

aðlagast og lifa í sátt og samlyndi. Þar á Potter þó aðeins við þegar fylkingarnar tvær 

hafa eitthvað að bjóða hvor annarri, en þannig var ástandið einmitt rétt fyrir stríð. 
42

  

Siðast en ekki síst skrifar Potter um þrælahald og vaxandi andstöðu við það. 

Samkvæmt Potter var fólk einna helst hrætt um að þrælahald færi að breiðast út á 

nýjan leik. Andstaðan við þrælahald jókst einnig því fólk var farið að líta á þrælahald 

sem eitthvað slæmt, eitthvað sem ekki ætti að líðast í nútímasamfélagi. Sumir litu á 

þrælahald sem andstæðu sinna helgustu gilda, þ.e. jafnréttis og frelsis. 

Suðurríkjamenn vildu auðvitað vernda sínar stofnanir og út braust styrjöld.
43

 Potter 

segir:  

Thus, in circumstances which have puzzled so many Americans of the 

twentieth century, the slavery question became the sectional question, the 

sectional question became the slavery question, and both became the territorial 

question. By this transposition, they entered the arena of politics an there 

became subject to all the escalations and intensification which the political 

medium could give them.
44
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Þarna talar hann það að ádeilan um þrælahald hafi færst frá siðferðislegum 

umræðum yfir í svæðisbundnar og pólitískar umræður. Þar hafi málið stigmagnast þar 

til borgarastyrjöld braust út að lokum. 

 

 

  

4.1 An Historian and the Civil War eftir Avery Craven 
 

Bókin An Historian and the Civil War frá 1961 er skrifuð af sagnfræðinginum 

Avery Craven og er þar um að ræða samansafn ritgerða sem Avery skrifaði allt frá 

þriðja áratugnum og til þess sjöunda. Efni þessa kafla er að mestu leyti fengið úr 

þessari heimild en Craven fjallar ítarlega um kenningar sínar á bandarísku 

borgarastyrjöldinni og segir meðal annars:  

The War between the states in 1861-65 did not come simply because one 

section was agricultural and the other industrial, because one exploited free 

labor and the other slaves, or because a sectional majority refused to respect 

the constitutional rights of the minority.
45

 

 

Með þessu á Craven við að ekki sé hægt að benda á einn afmarkaðan þátt sem 

einu ástæðu þess að borgarastyrjöld braust út. Að hans mati var mismunurinn á 

Suðurríkjunum og Norðurríkjunum, sem fjallað hefur verið um í fyrri köflum, ekki 

nægilega mikill til að styrjöld brytist út. Hann nefnir til dæmis að bændasamfélag 

Norðurríkjanna hafi verið með álíka fjölmennt og í Suðurríkjunum. Stjórnmálamenn í 

Norðurríkjunum og innan Repúblikaflokksins voru flestir tilbúnir til að láta þrælahald 

afskiptalaust. Flestir minnihlutahópar skiptu sér lítið af stjórnarlagabrotum vegna þess 

að þeir höfðu, sér til hliðsjónar, humyndina um óumflýjanleg örlög bandarísku 

þjóðarinnar – eða „manifest destiny“. Þetta fól í raun í sér rétt Bandaríkjanna til að 

vaxa og breiða út lífssýn sína og menningu. Fólk vildi ekki stefna þeim draumi í hættu 

með því að skipta sér of mikið af smávægilegum brotum á stjórnarskránni.  

Craven telur orsakir illdeilna og styrjaldarinnar í heild sinni vera flóknari en 

áður hafði verið talið og segir að um sé að ræða tilfinningalegar ástæður sem byggi á 

andúð. Þessa andúð hafi menn þróað með sér þar til að hún breyttist í hatur milli 

ólíkra þjóðfélagshópa. Hann segir: „It is one of emotion, cultivated hostilities, and 

ultimately of hatred between sections.“
46
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Craven álítur blóðsúthellingarnar hafa verið óumflýjanlegar þar sem menn litu 

þá fylkingu sem var andstæð þeirra eigin ákaflega illu auga. Báðum fylkingum tókst 

jafnframt að sannfæra þá sem þeim tilheyrðu að þeirra málstaður væri siðferðislega 

réttur og að þeir yrðu því að sigra. Þetta varð til þess að fylkingarnar börðust af meiri 

hörku en ella og hefur án efa orðið til þess að stríðið varð mun lengra en nauðsynlegt 

hefði verið. 
47

 

Þessi mismunur milli fylkinganna var olía á eldinn og leiddi til aukinna átaka.. 

Báðar fylkingar börðust í nafni Guðs og til dýrðar Guði, til að viðhalda samfélag sínu 

og til að viðhalda heiðri sínum. Stríðsátökin voru því stjórnmálamönnum og 

trúarofstækismönnum að kenna samkvæmt Craven. Mennirnir í fremstu víglínu 

átakanna vissu mjög lítið um andstæðinga sína og hvernig lífi þeir lifðu, þeir voru 

einfaldlega að berjast gegn goðsagnakenndri illsku.  

Tímabilið frá 1825-1860 í sögu Bandaríkjanna er eitt af þeim mikilvægustu 

hvað varðar söfnun auðs og útrásar. Það þýddi þó ekki að allir Bandaríkjamenn yrðu 

ríkari, heldur safnaðist fé aðallega á hendur nokkurra mjög ríkra manna. „Democracy 

was not functioning properly“, fullyrðir Craven. „Liberty was putting an end to 

equality.“
48

 Þar sem Bandaríkjamenn bjuggu í algjörlega frjálsu samfélagi gátu þeir 

ekki komið í veg fyrir söfnun auðs í hendur svo fárra manna á meðan lífsskilyrði 

margra voru mjög bág.  

Craven lýsir óánægju lægri stéttanna gagnvart misskiptingu auðs í landinu og 

auðmönnunum sem áttu mest af honum. Bændur voru í meirihluta þeirra sem 

mótmæltu og þeir sáu þau áhrif sem þeir eitt sinn höfðu haft hverfa í hendur iðnjöfra 

og íbúa borganna. Bændur voru þeir fyrstu til að mótmæla og síðar gengu 

iðnaðarmenn, ásamt öðrum sem deildu skoðunum þeirra, í lið með þeim og réðust þeir 

gegn bankakerfinu. Að þeirra mati var bankakerfið ekki annað en vél sem jók auð 

hinna ríku með því að taka fé af þeim fátæku. Dómstólana sögðu þeir vera 

stuðningsstofnun hefðarveldissinna og líktu hinni gríðarlegu skiptingu auðs við þann 

tíma þegar hefðarættirnar fóru með öll völd. Þeir hófu að líta á sjálfa sig sem menn 

lýðræðis og vildu að allir borgarar hefðu rétt á því að mennta sig og rétt til að njóta 

góðs af því sem landið gaf. Þökk sé þessari hreyfingu og röksemdarfærslu hennar fyrir 
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auknu lýðræði styrktust stoðir friðar- og bindindishreyfinga, réttindabaráttu kvenna og 

baráttu fyrir afnámi þrælahalds.
49

  

Baráttan fyrir auknu lýðræði var fljótlega tengd við kristni og meginboðskap 

hennar: „Democracy is the cause of Humanity“
50

 (mannúðin kemur með lýðræðinu). 

Tengingin við trúna styrkti  réttlætingu þessara manna á skoðunum sínum og jók 

staðfestu þeirra. Fleiri létu í sér heyra og töluðu gegn hinni rísandi hefðarstétt og má 

best lýsa því í orðum sem féllu á fylkisþinginu í Missouri: „Our country is peculiarly 

the asylum of the oppressed, and emphatically the poor man’s home.“
51

 Talað er um 

að öll þau lög sem hjálpað gætu hinum fátæku til að öðlast frelsi, hjálpi ekki einungis 

mannkyninu í heild heldur stuðli að því að halda uppi meginhugsjónum ríkisstjórnar 

repúblíkana. Hvað þá sem hér töluðu varðar var fólk sem lifir af vinnu annarra, þ.e.a.s 

braskarar með land, landeigendur og aðrir þeirra líkar, að mynda nýja gerð af aðals-

mönnum sem myndu á endanum drepa lýðræðið.  

Norðurríkjamenn vildu ekki að þrælahald viðgengist í nýju ríkjunum sem til 

stóð að stofna á því landi sem Bandaríkjamenn hertóku af Mexíkó. Þessi landsvæði 

voru gjöf Guðs til frjálsra og hvítra landnema, sögðu þeir, og á slíku landsvæði áttu 

þrælar ekki heima. Afnám þrælahalds var því farið að tengjast auknu lýðræði hvítra 

manna og þar af leiðandi baráttu þeirra gegn ofurvaldi hinna ríku.  

Næsta stig þessarar þróunar var að finna einhverja sem hægt væri að kenna um 

þessi bágu lífsskilyrði almennings og minnkandi lýðræði þeirra. Suðurríkjamenn 

virtust vera hinir fullkomnu óvinir. Þeir höfðu komið sér upp hálfgerðu hefðarkerfi 

þar sem herramenn á stórum plantekrum réðu ríkjum. Þeir urðu fljót tákn um 

hefðarstéttir, samviskuleysi og ótryggð við hið lýðræðislega kerfi.
52

 Fyrsta skrefið í 

átt að átökum átti sér stað þegar kirkjuleiðtogar komust að þeirri niðurstöðu að 

þrælahald væri synd en ekki einungis illska. Þrælahald var nú orðið eitthvað hið versta 

sem komið gæti fyrir lýðræðið og þetta gátu Norðurríkjamenn ekki liðið. Craven vísar 

í orð Francis J. Garrison frá 1841: 

We would sooner trust the honor of the country … in the hands of the inmates 

of our penitentiaries and prisons, than in their hands … they are the meanest of 

thieves and the worst of robbers … We do not acknowledge them to be within 

the pale of Christianity, of republicanism, of humanity.
53
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Þarna fær Craven lánaða setningu úr bók frá 1889 þar sem Suðurríkjamönnum 

er lýst sem hinum verstu mönnum og væri því allt eins hægt að senda fanga á þing því 

þeir væru betri manneskjur en Suðurríkjamennirnir. Aukið hatur á Suðurríkjamönnum 

gerði það að verkum að hinum hefðbundna Suðurríkjamanni var lýst sem ríkum 

hefðarmanni sem bjó í höll og átti þræla. Þetta var náttúrlega ekki satt þar sem aðeins 

lítill hluti Suðurríkjamanna var ríkur og álíka lítill hluti þeirra átti nær alla þrælana. 

Sem dæmi um illsku þeirra þá er nefnt hvernig þeir fóru oft með kvennþræla, en þeim 

nauðguðu þeir reglulega og seldu svo afkvæmi sín og þeirra, án þess að hugsa sig 

tvisvar um.  

Næsta stig í þróun þessarar baráttu norðurs og suðurs var að kenna 

Suðurríkjunum um allt það efnahagslega og samfélagslega harðræði sem fólk í norðri 

og vestri hafði búið við. Það var gert með því að segja fólki að samfélagið í suðri 

hefði tekið mikið fé frá norðrinu sem ekki stóð til að endurgreiða. Einnig skrifar 

Craven að þeir sem áttu þræla neituðu að borgar skuldir sínar og hótuðu fógetanum 

þegar hann kæmi til að rukka. Í framhaldinu varð til hugtakið „slaveocracy“ þar sem 

vald manns væri byggt á þrælaeign hans en slíkt hefði getað haft áhrif á stefnu 

ríkisstjórnarinnar, þrælahöldurum til hagsbóta. Craven segir: „The aggressive 

opposition of southern leaders to pre-emption and homestead legislation in the period 

from 1840-1860 added to the growing belief that slave interests were hostile to 

western development.“
54

 

Þetta var að vísu rétt þar sem ráðamenn Suðurríkjanna vildu yfirleitt setja lög 

sem hjálpuðu suðrinu en þeir voru sjaldan til í að styðja eitthvað sem hjálpaði 

norðrinu og iðnaðarveldi þeirra. Það er því ekki erfitt að skilja hvers vegna óvild í 

garð hinna slæmu herramanna í suðrinu hafi vaxið. Þetta gerðist þegar demókratar í 

suðrinu voru við völd og gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að hjálpa Suðurríkjunum. 

Sem dæmi má taka grein úr dagblaði í Chicago, en þar kemur óvild norðanmanna 

gagnvart valdi Suðurríkjamanna skýrt fram: 

 

The North can and will be no longer hoodwinked. If no Measure of protection 

and improvement of anything North or West are to be suffered by our 

Southern masters, if we are to be downtrodden and all our cherished interests 

chrushed by them, a signal revolution will eventually ensue. The same spirit 

and energy that forced emancipation for the whole country from Great Britain 
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will throw of the Southern Yoke. . . . The power to oppress shall not again be 

entrusted to men who have shown themselves to be slaveholders but not 

Americans.
55

 

Þarna sést að það voru ekki bara Suðuríkjamenn sem hugsuðu um að segja sig 

úr bandalaginu. Norðurríkjamenn voru einnig mjög óánægðir með hegðun 

Suðurríkjamanna.  Lokaásökunin sem Craven talar um gegn hinum illu herramönnum 

í suðrinu var sú að þeir og þrælahald þeirra væri búið að taka yfir og spilla 

Demókrataflokknum. Allar þessar neikvæðu lýsingar á þrælahaldi urðu til þess að fólk 

hélt að þrælaherrarnir ætluðu að breiða út völd sín með því að stofna þrælaheimsveldi. 

Craven heldur áfram:  

Distrust thus created, ended in a widespread belief that the annexation of 

Texas, The Mexican War, the Kansas-Nebraska Act, and the Dred Scott 

Decision were steps in a well-worked out scheme for the extension of slavery 

and the rule of the slaveholder.
56

 

 

Samfara þessari þróun myndaðist ákveðið hatur í garð Suðurríkjamanna og 

þeir voru álitnir óvinir alls þess sem hinn lýðræðislegi bandaríski karlmaður taldi 

heilagt. Suðurríkjamönnum leist heldur ekki á þróunina í Bandaríkjunum og ekki 

reyndist erfitt að beina almenningi þar gegn hinu kapítalíska norðri. Suðrið var frekar 

dreifbýlt og íbúar tiltölulega ómenntaðir og því var ekki erfitt fyrir leiðtoga 

sunnanmanna að fá fólkið á sitt band. Þeir kenndu kapítalísku iðnveldunum og 

mönnunum á bak við þau um mörg þau vandamál sem hinn fátæki Suðurríkjamaður 

átti við að etja. Einnig sýndu þeir fram á það að hinir og þessir iðnjöfrar högnuðust á 

vinnu þeirra sem framleiddu vöruna, þ.e.a.s. plantekrueigendur og bændur.  

 Suðurríkjamenn töldu sig vera verndara stjórnarskrárinnar og vildu vernda 

Bandaríkin gegn hinu kapítalíska norðri og eiginhagsmunastefnu þeirra. Craven segir: 

„Yet in its own eyes, the South was the defender of democratic government against 

the onslaughts of those who would distort sacred institutions in order to promote their 

own material interests.“
57

 

Þegar andstaðan gegn þrælahaldi fór að breiðast út kom ný ógn fram á 

sjónarsviðið, ógnin af efnahagslegu tapi. Þessi ógn blandaðist saman við 

samfélagslega baráttu og hræðslu við kynþáttaátök sem voru þegar til staðar. Þetta 

varð þess valdandi að andstaða gegn þrælahaldi varð að árás á lifnaðarhætti 

Suðurríkjamanna og jók á ólguna í þjóðfélaginu. Einnig jók þetta hatur 
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Suðurríkjamanna á Norðurríkjunum. Álit Suðurríkjamanna á þróun mála í norðri var 

ekki gott og töldu þeir að stjórnmálakerfið sem þar væri til staðar væri beinlínis 

hættulegt fyrir þjóðina. Leið Suðurríkjamanna væri því sú eina rétta og leituðu 

menntamenn þeirra að leiðum til að útskýra kosti þrælahalds og hvernig lífsviðurværi 

það færði fólki í suðri. Craven segir: 

When they had finished, a stratified society, with Negro mudsills at the 

bottom, permitted genuine republican government, escaped the ills of labor 

and race conflict, gave widest oportunity for ability and culture, and truly 

forwarded the cause of civilization.
58

 

 

Skýringin var sem sagt sú að með því að halda uppi samfélagi þar sem öll 

erfiðisvinna væri á herðum þræla gæfist hinu hvíta samfélagi meiri tími til að þróast. 

Þetta kerfi myndi bjóða upp á mun betra samfélag en það kerfi sem myndast hafði í 

norðri. Craven heldur áfram: 

The stability and quiet under such a system were contrasted with the restless 

strife of the North which was developing socialism and threatening the 

destruction of security in person and property. The southern way of life was 

the way of order and progress.
59

 

 

Alþýðan í Suðurríkjunum var þó ekki mjög spennt fyrir því að fara í stríð þar 

sem hún hafði engra hagsmuna að gæta. Fáir alþýðumenn í Suðurríkjunum áttu þræla. 

Aftur á móti var fólk mjög hrætt um að kynþáttastríð myndi brjótast út. Margir töldu 

að annaðhvort myndi brjótast út stríð milli hvítra og svartra eða svartir myndu 

aðlagast hvítu samfélagi. Síðari valkosturinn var, að mati flestra hvítra þegna 

Suðurríkjanna, verri en sá fyrri. Þetta reyndist vera suðrinu næg hvatningin til að rísa 

upp og berjast fyrir þeim rétti að kalla sig sjálfstæða þjóð. Avery Craven segir 

andstöðu gegn þrælahaldi vera helstu orsök þess að stríð braust út: 

Because it combined in itself both the moral and the democratic appeal and 

because it coincided with sectional rivalry, the abolition movement gradually 

swallowed up all other reforms. The South became the great object of all 

efforts to remake American society. Against early indifference and later 

persecutions, a handful of deadly-in-earnest men and women slowly built into 

a section‘s consciousnessthe belief in a Slave Power. To the normal strength of 

sectional ignorance and distrust they added all the force of Calvinistic morality 

and American democracy and thereby surrounded every Northern interest and 

contention with holy sanction and reduced all opposition to abject depravity. 

When the politician, playing his risky game, linked expansion and slavery, 

Christion common folk by the thousand, with no great personal urge for 
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reforming, accepted the Abolition attitudes toward both the South and Slavery. 

Civil war was then in the making.
60

  

 

 

 

 

4.2 „Revisionists“ eða endurskoðunarskólinn 
 
Avery Craven líkt og sagnfræðingurinn James. G. Randal tilheyra 

svokölluðum endurskoðunarskóla sem gekk út á að skýra orsakir stríðsins á annan hátt 

en áður hafði verið gert og komust þeir að frekar áhugaverðri niðurstöðu. Eins og áður 

hefur verið fjallað um var Craven þeirrar skoðunar að tilfinningar og hræðsla hefðu 

verið aðalástæða þess að stríð braust út. Endurskoðunarsinnar, með þá Craven og 

Randal fremsta í flokki, hafa skipt orsökum stríðsins í þrjá flokka.
61

  

Samkvæmt fyrsta orsakaflokknum var tilfinningasemin í pólitíkinni rétt fyrir 

stríð of mikil. Tilfinningaleg afstaða fólks var í raun talin langtum mikilvægari en þau 

raunverulegu vandamál sem menn stóðu frammi fyrir. Talið er að stjórnmálamenn 

hafi gengið of langt, einfaldlega vegna tilfinninga sinna og reiði: „The war as Randal 

put it, was certainly not caused by cultural variations nor by economic rivalries nor by 

sectional differences; these all existed, but it was „stupid,“ as he declared, to think 

that they required war as a solution.“
62

 

Þrælahald var heldur ekki orsök stríðsins að mati Randals. Málefnin sem risu í 

kringum þrælahald voru að mati hans mjög yfirborðskennd, næstum því tilbúningur. 

Pólitískur æsingur í kringum þrælamálefnið kom af stað auknum deilum sem að 

lokum leiddu til átaka. Ef ekki hefði verið fyrir þennan aukna æsing hefðu deilurnar 

ekki leitt til átaka og þar af leiðandi ekki leitt til stríðs. „Slavery, Craven observed, 

was in any case a much overrated problem“,  benti Arthur M. Schlesinger á í þessu 

sambandi. „It is perfectly clear, that slavery played a rather minor part in the life of 

the South and of the Negro.“
63

 

Randal segir að ef eitt orð gæti lýst orsökum stríðsins þá væri það „fanatismi“ 

(e. fanaticism) eða öfgafull trú á eigin lífshætti, bæði fyrir norðan og sunnan. Það er 

þó frekar hæpið að kalla stöðu norðanmanna gangvart þrælahaldi fanatisma þar sem 

þeirra skoðun var í raun rétt því þrælahald á sér einga málsbót. Þrælahald var í raun 
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það eina sem norðanmenn vildu breyta í þjóðskipulagi Suðurríkjanna og um leið 

koma í veg fyrir útbreiðslu þess. Það hafi því frekar verið fanatismi Suðurríkjanna 

sem olli stríðinu. Einnig nefnir hann misskilning, lélega samningastöðu og jafnvel 

stjórnmál sem mögulegar ástæður þess að stríð braust út.
64
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5. Stjórnmál og félagsleg vandamál 
 

 

 

5.1 Stjórnmál 
 

Eric Foner er leiðandi meðal núlifandi sagnfræðinga í rannsóknum á 

bandarísku borgarastyrjöldinni og orsökum hennar. Foner er höfundur bókarinnar 

Politics and Ideology in the Age of the Civil War (1980) og setur hann fram 

áhrifamikla kenningu í öðrum kafla hennar.  

Foner segir þar að ekki sé lengur hægt að líta á þrælahald sem eitthvað sem 

varð til fyrir slysni í Bandaríkjunum og ekki sé heldur hægt að halda því fram að það 

hafi staðið utan samfélagsins eða þjóðfélagsins. Ekki sé heldur hægt að segja að það 

hafi ekki haft nein áhrif á þróun samfélags eða þjóðfélags. Rannsóknir á 

borgarastyrjöldinni og orsökum hennar hafi m.a. leitt í ljós að þrælahald var orðið að 

stórum og mikilvægum þætti í lífi fleiri Bandaríkjamanna en almennt hefur verið 

talið. Þrælahald, segir Foner, var við lýði í nýja heiminum allt frá tímum fyrstu 

landnemanna og tíðkaðist enn þegar Bandaríkjamenn börðust í frelsisstríðinu. Þá 

skipti þrælahald miklu máli í iðnbyltingunni. Þrælahald var það sem aðskildi gamla 

suðrið frá öðrum hlutum Bandaríkjanna. Þrælahald leiddi til þess að suðrið þróaði 

með sér sérstakt hag- og menningarkerfi byggt á nauðugu vinnuframlagi svartra 

þræla. 
65

 

Foner ræðir einnig hvernig andstæður mynduðust í lýsingum á þeim 

einstaklingum sem börðust hvað harðast gegn þrælahaldi. Fyrir borgarastyrjöldina var 

litið á þennan hóp fólks sem áróðursmenn sem voru of róttækir fyrir þáverandi 

samfélag Bandaríkjamanna. Eftir stríð, þegar öllum þrælum var gefið frelsi, var litið á 

þessa einstaklinga sem samvisku syndugrar þjóðar. Þetta er þó ekki alls kostar rétt en 

sagnfræðingar áttu það til að fegra þennan hóp í þeim tilgangi að gera söguna sjálfa 

meira spennandi. Sannleikurinn var sá að flestir sem börðust gegn þrælahaldi og vildu 

leggja það niður voru einungis að berjast gegn stofnuninni sjálfri, þ.e. þrælahaldinu. 

Fáir börðust í raun fyrir réttindum blökkumanna. Flestir þeirra sem börðust gegn 

þrælahaldi voru jafn fordómafullir í garð blökkufólks og aðrir Bandaríkjamenn. Þeir 
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voru þeirrar skoðunar að þrælahald ætti ekki heima í nútímasamfélagi, en 

blökkumennirnir sjálfir voru samt sem áður lægri kynþáttur í þeirra augum.
66

  

Foner vísar í orð annars sagnfræðings, David Brigton Davis, en hann er 

höfundur bókarinnar The Problem of Slavery in Western Culture (1966): „Why does 

slavery, which for centuries had been considered a normal part of the social order, 

suddenly come to be viewed by a large number of men and women as a totally 

unacceptable form of labor and social organization.“
67

 

 Af hverju spratt þessi hreyfing gegn þrælahaldi allt í einu upp? Til að svara 

þessu þarf að líta á afnám þrælahalds í tengslum við afnám ófrjáls vinnuafls í hinum 

vestræna heimi. Þá má helst nefna lénsskipulagið í Rússlandi þar sem bændur voru 

fastir á löndum aðalsins og því í raun þrælar þess. Álíka skipulag var til staðar í 

austurríska keisaradæminu en það kallaðist „robot“. Hreyfingin gegn þrælahaldi var 

byrjuð að myndast á þessum tíma í hinum vestræna heimi. Ástæðan fyrir þessu breytta 

viðhorfi má rekja til tveggja félagslegra þátta. Þessir þættir voru breytt viðhorf til 

vinnuafls og ástand lægri stéttanna og hin gífurlega efnahagslega og félagslega 

breyting sem átti sér stað í hinum vestræna heimi á þessum tíma. Andstaða í 

Bandaríkjunum hófst í kringum 1830 þegar Sambandsríkjaflokksmenn (e. Federalists) 

frá Nýja Englandi hófu að gagnrýna Suðuríkin og þrælahaldi þeirra. Andstaða gegn 

þrælahaldi varð síðan að meginþætti í gagnrýni Repúblikanaflokksins á Suðurríkin 

árið 1850. Þeir fordæmdu þá 3/5-regluna svokölluðu (hver þræll var er talinn vera 3/5 

af hvítum kjósenda þegar ákveðið var hversu marga þingmenn hvert fylki fékk eða 

kjörmenn í forsetakosningum þótt þrælarnir hefðu ekki rétt til að kjósa) en þessi regla 

hafði haldið Suðuríkjamönnum við völd í langan tíma. Einnig er talað um yfirburði 

frjálsra verkamanna og efnahagslega stöðnun í Suðurríkjunum. Það tók tíma fyrir 

hreyfinguna gegn þrælahaldi að festa rætur innan samfélagsins en eftir því sem eldri 

gildi misstu mátt sinn tóku hin nýju yfir.
68

  

Félagsleg saga gamla suðursins var áhugaverð í augum margra sagnfræðinga. 

Foner segir að rannsóknir á þessari félagssögu hafi leitt í ljós mjög athyglisverða 

niðurstöðu. Fræðimenn komust að því að leiðtogar þeirra sem studdu aðskilnað við 

Bandaríkin voru farnir að hafa áhyggjur af þeim hvítu sunnanmönnum sem ekki áttu 

þræla. Þeir gátu ekki verið vissir um hvar þessir menn stæðu gagnvart þrælahaldinu 
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eða hvort þeir myndu berjast fyrir því. Þeir voru hræddir um að samstaða innan 

Suðurríkjanna myndi ekki haldast. Eftir að Lincoln var kosinn forseti Bandaríkjanna 

ákváðu Suðurríkin að skilja sig frá Bandaríkjunum og stofna Suðurríkjabandalagið. 

Eftir því sem þessir sagnfræðingar segja má halda því fram að bandalagsslitin hafi 

ekki orsakast af vænisýki eða óstjórnlegum ótta heldur vegna þeirrar vissu að 

stofnanir Suðurríkjanna myndu ekki lifa af ef stjórnmálasambandið við Norðurríkin 

héldi áfram. 

Talið var að þar sem Lincoln var orðinn forseti myndu einstaklingar innan 

Repúblikanaflokksins halda áfram að berjast gegn þrælahaldi og útbreiðslu þess. Ef 

Suðurríkin héldu áfram að vera hluti af Bandaríkjunum þá væri mjög líklegt að þeir 

Suðuríkjamenn sem ekki áttu þræla myndu einn góðan veðurdag kjósa gegn 

þrælahaldi. Þetta var að vísu ekki meginmálið þegar komað úrsögn úr sambandsríkinu 

því að hún tryggði ekki að þeir Suðurríkjamenn sem ekki áttu þræla styddu þrælahald 

til frambúðar. Meginmálið í þessari umræðu var það að þrælaeigendur óttuðust að 

verða undir í sambandsríkinu því að þeir voru í miklum minnihluta gangvart 

Norðurríkjunum, bæði í mannfjölda og einni í fjölda fylkja, eftir að landsvæðin í 

vestri urðu að fylkjum. Sagnfræðingarnir sem Foner vísar í segja að því hafi verið 

nauðsynlegt fyrir framtíð samfélags Suðurríkjanna að segja sig úr bandalaginu. Foner 

telur þó að ekki væri hægt að leggja of mikla trú á þessa kenningu fyrr en búið væri að 

kanna þennan þjóðfélagshóp betur. Það gæti leitt í ljós að plantekruelítan hefði haft 

algjör völd yfir almúganum eða að almúginn hefði verið trúr leiðtogum sín en þó ekki 

í blindni.
69

 Foner endar fyrsta kafla bókar sinnar á þessum orðum: 

The foundations of the industrial capitalist state of the nineteenth century, so 

similar to the individualist rhetoric yet so diffirent in social reality from 

Lincoln‘s America, were to a large extent laid during the Civil War. Here, 

indeed, is the tragic irony of that conflict. Each side fought to defend a distinct 

vision of the good society, but each vision was destroyed by the very struggle 

to preserve it.
70

  

 

Foner heldur áfram að tala um pólitísk átök í Bandaríkjunum í öðrum kafla 

bókar sinnar og þróar þá kenningu að eðli stjórnmála hafi breyst það mikið á árunum 

fram að borgarastyrjöldinni að hún hafi í raun valdið stríðinu. Fram yfir miðja 19. öld 

höfðu stjórnmálaflokkarnir ávallt temprað óánægju og ósætti milli ráðandi 

þjóðfélagshópa. Flokkapólitíkin fyrir 1860 byggðist ekki á trúarbrögðum, svæðum 
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eða ríkjum heldur fylgdu menn þeim flokkum sem höfðuðu til hugmyndafræði þeirra 

sjálfra. Fram að stríði voru til tveir flokkar og voru þeir sammála um lögmæti hvors 

annars, þ.e. báðir flokkar töldu hinn flokkinn búa yfir því sem þyrfti til að stjórna 

landinu. Þessi hugsun breyttist í aðdraganda stríðsins og flokkarnir fóru að líta á hvorn 

annan sem óhæfan til að stjórna landi.  

Fjölbreytileikinn í Bandaríkjunum gerði það að verkum að ekki mynduðust 

pólitískir flokkar byggðir á trúarbrögðum eða öðrum samfélagsstofnunum. Bandaríkin 

voru fjölþjóðlegt land sem hýsti mörg trúarbrögð og ólík lífsviðhorf þar sem fólk 

fylgdi hugmyndastefnum flokka en ekki hugmyndastefnu fylkja og því hélst friður í 

landinu. Eiginhagsmunastefna er það þegar fólk, og sérstaklega stjórnmálamenn, 

hugsar fyrst og fremst um sína eigin hagsmuni og hagsmuni síns heimasvæðis frekar 

en hagsmuni þjóðarinnar. Þessi eiginhagsmunastefna varð ráðandi í stjórnmálunum á 

árunum eftir 1850 og varð þess valdandi að fylgi flokkanna varð svæðaskipt: 

repúblikanar voru leiðandi í norðri og demókratar undir stjórn plantekruelítunnar réðu 

í suðri. Þessi skipting valds kom til vegna mikilla breytinga í efnahagslífi og 

samfélagi Norðurríkjanna annars vegar og Suðurríkjanna hins vegar. Fylkingarnar 

fóru hvor í sína áttina þar til það mikill munur varð á þeim að átök urðu óumflýjanleg. 

Þrælahald var ein aðalástæða þessa hugmyndafræðilega ágreinings sem á milli 

norðurs og suðurs og ekki hægt að ræða og leysa þann ágreining á vettvangi 

stjórnmálanna því að hann snerti almennt siðferði fólks en ekki bara ólíkar skoðanir 

þess. Það endaði því með því að flokkarnir ýmist studdu þrælahald eða börðust gegn 

því. Þegar þessi breyting átti sér stað jókst ólgan og æsingurinn í landinu. Það leiddi 

því að lokum til styrjaldar. Pólitísku kenningunni er lýst vel í orðum 

stjórnmálafræðingsins Franks Soraufs, en Eric Foner vísar í hann í bók sinni.
71

  

The party of extensive ideology develops in and reflects the society in 

which little consensus prevails on basic social values and institutions. It 

betokens deep social disagreements and conflicts. Indeed, the party of 

ideology that is also a major, competitive party accompanies a politics of 

almost total concern. Since its ideology defines political issues as including 

almost every facet of life it brings to the political system almost every 

division, every difference, every conflict of any importance in society.
72
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5.2 Stjórnarskráin 
 

Sagnfræðingur að nafni Alpheus T. Mason hefur haldið því fram að 

stjórnarskráin hafi verið meginorsök stríðsins. Röksemdarfærsla hans er á þá leið að 

þegar stjórnarskráin var skrifuð virkaði hún eins og sameiningarafl innan 

Bandaríkjanna og innihald hennar hafi gefið bæði alríkissinum (e. federalist) og 

stuðningsmönnum réttinda fylkjanna það sem þeir vildu. Hinir fyrri vildu mikil ítök 

alríkisstjórnar en hinir síðari að fylkin réðu mestu um sín eigin málefni. Samkvæmt 

Mason er stjórnarskráin gölluð að því leyti að hún gefur vald bæði til alríkisstjórnar-

innar og til fylkjanna. Þar sem vald innan Bandaríkjanna var, samkvæmt 

stjórnarskránni, misvísandi og gat því ekki leitt til neins annars en stríðs. Átök voru 

nauðsynleg, segir Mason, til að skera úr um hvort ríkisstjórn eða fylkin hefðu mest 

völd. Ritstjóri bókarinnar þar sem þessi grein Masons er birt er Abraham S. Eisenstadt 

og tekur hann þessari kenningu með opnum huga. Hann segir að borgarastyrjöldin 

hafi komið til vegna sögulegra, efnahagslegra, félagslegra og trúarlegra þátta. Hann 

sér tenginguna á milli borgarastyrjaldarinnar og ástæðu þess að frelsisstríðið var háð. 

Hann tengir gömlu nýlendurnar og England við ríkisstjórnarafl, ekki ólíkt því sem á 

gekkst í Bandaríkjunum árið 1850. Einnig nefnir hann að árið 1760, þegar England 

byrjar að skipta sér of mikið af stjórn nýlendanna og hækka skatta, ákváðu 

nýlendubúarnir að losa sig undan ofurvaldi krúnunnar.  

Ástandið árið 1760 var ekki ólíkt ástandinu eins og það var á árunum 1850-

1860 en þá byrja Suðuríkjamenn að óttast valdatöku repúblíkana og norðanmanna. 

Þeir voru hræddir um að norðanmenn myndu ráðast gegn stofnunum þeirra, ásamt því 

að aukinni skattleggingu myndi verða beint gegn þeim. Þessi ótti þeirra varð svo að 

veruleika með kjöri Abrahams Lincoln í forsetastólinn. Eisenstadt segir að þeir hafi 

því hafið sitt eigið frelsisstríð svo þeir gætu öðlast eigið sjálfstæði. Þetta hafi þeir gert 

svo að þeir gætu fengið að lifa í friði og fengið að fylgja sínum lífsskoðunum. 

Eisenstadt kveðst sjá hvað Mason eigi við, að stjórnarskráin hafi gefið 

Suðuríkjamönnum afsökun til að segja sig úr Bandaríkjunum því þar mátti deila um 

hvort valdið væri hjá ríkisstjórn eða hjá hverju og einu fylki.
73

 Mason orðar þetta með 

þessum hætti: „Did not the Founding Fathers, with noble motives and good intentions, 
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plant in the constitution itself a time bomb that, after 1860, burst the nation asunder in 

civil war?“
74

 

Í ljósi þessarar spurningar segir Mason að þrælahald hafi verið tilefni til að 

fara í stríð en ekki ástæðan. Hann segir að stríðið hafi brotist út vegna óyfirstíganlegs 

ágreinings innan sambandsríkisins. Margar mismunandi ástæður aðrar en þrælahald 

hefðu getað hrundið stríðsinu af stað, þar á meðal verndartollar, reglugerðir um 

viðskipti milli ríkja, skattavald þjóðstjórnar og aðrar álíka ástæður. Ágreiningur um 

þessa hluti hafi oft valdið átökum milli Bandaríkjamanna en þrælaumræðan að lokum 

kornið sem fyllti mælinn, segir Mason.
75

 Lincoln sagði sjálfur: „If I could save the 

Union without freeing the slaves I would do it; and if I could save it by freeing all the 

slaves, I would do it.“
76

 

Þetta segir Mason að sé önnur leið að segja að stríðið hafi orsakast af ólíkum 

skoðunum um eðli stjórnarskrárinnar. Þegar hann segir eðli á hann við spurninguna 

um hvort þetta skjal gefi alríkistjórninni völdin eða hvort þau séu enn að mestu í 

höndum fylkjanna. Þegar umræður og deilur um hvort stjórnarskráin væri samningur 

milli ríkja um sameiginlegt vald eða hvort þetta hafi verið, eins og Hamilton sagði, 

„that pure original fountain of all legitimate authority – the consent of the people,“ 

báru ekki lengur árangur var ágreiningurinn færður út á vígvöllinn.
77

 

Í upphafi þess kafla bókar Eisenstadts sem fjallar hvað mest um orsök borgara-

styrjaldarinnar lýsir hann þeim þáttaskilum sem eiga sér almennt stað í málefnum 

þjóða. Þessi þáttaskil eiga sér stað þegar tvær hugmyndir gera það að verkum að menn 

deila. Hann nefnir sem dæmi að franska byltingin í Frakklandi og bylting púrítana í 

Englandi hafi verið þáttaskil í þeim löndum. Þá hafi ákveðin hugmynd náð völdum og 

löndin breyst í grundvallaratriðum. Borgarastyrjöldin var slík þáttaskil í 

Bandaríkjunum þar sem landið breyttist verulega og endanlega. Hefðarstétt 

Suðurríkjanna missti mikil völd og þrælahald var loksins gert ólöglegt.
78

  

Eisenstadt vísar í kenningu sagnfræðingsins Allans Nevins í einni greininni í 

American History. Þar lýsir Eisenstadt niðurstöðu Nevins um orsakir stríðsins, en best 

er að lesa það sem Eisenstadt segir sjálfur:  
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The war when it came, was not primarily a conflict over State Rights, although 

that issue had become involved in it. It was not primarily a war born of 

economic grievances, although many Southerners had been led to think that 

they were suffering, or would soon suffer, economic wrongs. It was not a war 

created by politicians and publisists who fomented hysteric excitement; for 

while hysteria was important, we have always to ask what basic reason made 

possible the propaganda which aroused it. It was not primarily a war about 

slavery alone, although that institution seemed to many the grand cause. It was 

a war over slavery and the future position of the Negro race in North America. 

Was the Negro to be allowed, as a result of the shift of power signalized by 

Lincolns Election, to take the first step toward an ultimate position of general 

economic, political and social equality with the white man? Or was he to be 

held immobile in a degraded, servile position, unchanging for the next hundred 

years past? These questions were implicit in Lincolns demand that slavery be 

placed in a position where the public mind could rest assured of its ultimate 

extinction.
79

  

 

 
 

 
5.3 Þrælahald 

 

Breski sagnfræðingurinn Maldwyn A. Jones fjallar í bók sinni um ástæður 

borgarastyrjaldarinnar. Bókin fjallar um sögu Bandaríkjanna en ekki eingöngu um 

borgarastríðið en það kemur þó ekki í veg fyrir að hann tefli fram eigin skoðun á 

orsökum styrjaldarinnar. Fyrst talar hann um ástæðuna fyrir því að flest Suðurríkin 

sögðu sig úr bandalagi við Norðurríkin árið 1860. Þar lýsir hann „The Secession 

Ordinances“ en það var löggjöf sem fjallaði um fylki að segja sig úr bandalaginu en 

ástæðurnar fyrir því voru aðallega þrælahaldið og hvernig norðrið vildi leggja það 

niður.  

The Secession Ordinances concentrated almost exclusively on the slavery 

issue. The South Carolina Ordinance, for example, was taken up wholly with a 

recitak of the ways in which the non-slave-holding states had violated the 

constitutional rights of slave-holder: by failng to observe the Fugitive Slave 

Act, by permitting and encouraging abolutonist agitation and attempting to 

insitgate slave insurrection, by trying to exclude slavery from the territories, 

and by assuming the right of deciding upon the propriety of our domestic 

institutions. And now the document concluded, twenty-five years of steadily 

increasing agitation had culminated in the ultimate outrage – the election to 

Presidency by a purely sectional combination of a man whose declared 

opinions and purposes were hostile to slavery. Once he and his party took 

possession of the government, the quarantees of the Constitution would cease 

to exist for he had announced that the South would be excluded from the 
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common territory and that war must be waged against slavery until it ceased 

throughout the United States.
80

  

 

Það var því til að vernda rétt Suðurríkjamanna til þrælahalds frekar en 

efnahagslegar eða menningarlegar aðstæður sem orsökuðu bandalagsslitin árið 1860 

að mati Jones. Þetta var ástæðan fyrir því að Bandaríkin leystust upp, segir hann. Þetta 

var þó ekki ástæða þess að norðrið ákvað að berjast gegn suðrinu. Þegar 

Suðuríkjamenn réðust gegn Norðurríkjunum með fallbyssuárás á Fort Sumter, en það 

er talið marka upphaf stríðsins, vaknaði almenningur í norðri. Með þessari árás 

leystist ættjarðarástin úr læðingi og menn flykktust í herinn í flestum Norðurríkjunum. 

Fólkið í norðri var alið upp við að tengja bandalag fylkjanna við frelsi og lýðveldi. 

Úrsögn suðursins úr Bandaríkjunum ásamt árás þess voru því álitin föðurlandssvik og 

nauðsynlegt var að refsa þeim. Í stuttu máli sagt þá reyndu Suðurríkin að verða að 

sérstakri þjóð til að vernda lífsstíl sinn og sínar stofnanir á meðan Norðurríkin börðust 

fyrir því að viðhalda bandalagi ríkjanna. Þrælahald var því í augum Jones afsökunin 

til að segja sig úr Bandaríkjunum en það var ekki ástæðan fyrir því að stríð braust út. 

Hinsvegar má líta sem svo á að þar sem þrælahald var afsökunin, þá hafi það einnig 

verið ástæðan.
81

  

Adam Goodheart er sagnfræðingur sem hefur sérhæft sig í rannsóknum á 

bandarísku borgarastyrjöldinni. Goodheart fæst enn við rannsóknir og því flokkast 

kenningar hans til nútímaskoðana. „When you go back and you look at the actual 

documents,“ skrifar hann, 

many people have said since then that it was about states’ rights, but really the 

only significant state right that people were arguing about in 1860 was the 

right to own what was known as slave property — property and slaves 

unimpeded — and to be able to travel with that property anywhere that you 

wanted to. So it’s clear that this was really about slavery in almost every 

significant way, but we’ve sort of pushed that to the side because of course we 

want to believe that our country is a country that’s always stood for freedom. 

And ... certainly it’s difficult for some Southern Americans to accept that their 

ancestors fought a war on behalf of slavery. And I think that Northerners 

really, for the cause of national reconciliation, decided to push that aside — 

decided to accept Southerners’ denials or demurrals.
82
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Það er mikilvægt að nefna þessi orð Adams Goodheart því þau sýna að 

skoðanir sagnfræðinga á orsökum styrjaldarinnar hafa í raun farið heilan hring. 

Sagnfræðingar hafa í meira en hundrað ár rannsakað ástæðuna fyrir því af hverju 

styrjöldin braust út. Fyrstu kenningarnar eftir stríðið voru á þá leið að þrælahald væri 

orsök stríðsins sem er ekki skrítið þar sem Norðurríkin fóru með sigur af hólmi. Þar 

sem norðrið sigraði leit vel út að segja að stríðið hefði verið háð til að leggja niður 

þrælahald og frelsa þrælana, sérstaklega þegar búið var að fórna hundruðum þúsunda 

mannslífa og valda mikilli eyðileggingu. Þó nokkrum árum seinna, þegar stríðið var 

orðið gömul minning sem aðeins elstu menn mundu eftir, fóru sagnfræðingar að 

kanna orsakir stríðsins á annan hátt. Þessi þróun hélt áfram og sagnfræðingar lögðu 

fram hinar ýmsu kenningar, flestar þeirra nefndar hér í ritgerðinni, allt til dagsins í dag 

en nú eru sagnfræðingar þeirrar skoðunar að þrælahald hafi verið orsökin fyrir 

stríðinu.  
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6. Niðurlag 
 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hvað menn hafa álitið hinar 

raunverulegu orsakir borgarastyrjaldarinnar. Eins og fjallað hefur verið um hafa 

fjölmargir sagnfræðingar, ásamt einstaklingum sem voru uppi á tímum styrjaldarinnar 

sjálfrar, rætt um mögulegar orsakir stríðsins og komist að ólíkum niðurstöðum. 

Skoðanir og kenningar þessara eintaklinga eru fjölbreyttar og áhugaverðar. Hér var 

leitast við að kanna þær orsakakenningar sem þekktastar eru og metið hvaða 

kenningar eru studdar bestum rökum. Hér á Íslandi er bandaríska borgarastyrjöldin 

betur þekkt undir heitinu „þrælastríðið“. Þetta kemur ekki á óvart þar sem stríðið 

hefur alla tíð verið tengt við þrælahald og frelsun þræla. Sjálfur var ég lengi þeirrar 

skoðunar að stríðið hefði verið háð til að frelsa þrælana í Suðurríkjunum. Eftir að hafa 

rannsakað ýmsar heimildir og gögn um stríðið og orsakir þess hef ég komist að þeirri 

niðurstöðu að svarið sé ekki svo einfalt. Fyrstu kenningar um orsakir stríðsins komu 

fram skömmu eftir að því lauk og tengdust einmitt því sem stríðið hefur verið kennt 

við, þ.e. því var haldið fram að þrælahald hafi verið orsök stríðsins. Þessar kenningar 

komu langflestar frá sagnfræðingum sem áttu rætur að rekja til Norðurríkjanna og því 

er ekki hægt að treysta þeim fyllilega.  

Helstu heimildir um það, sem sagnfræðingar töldu vera orsök stríðsins að því 

loknu, má finna í verkum sagnfræðingsins James Ford Rhodes. Hann er þeirrar 

skoðunar að stríðið hafi brotist út vegna þrælahaldsins. Hann bendir þó á að 

þrælaumræðan hafi verið nátengd umræðunni um réttindi fylkja og að ágreiningurinn 

um réttindi fylkja hafi að lokum leitt til stríðsins. Ekki má þó líta framhjá 

samtímavitnum sem litu á þetta stríð sem báráttu milli tveggja fylkinga er höfðu ólíkar 

skoðanir á landstjórn. Þetta er að minnsta kosti skoðun ofurstans Andersons sem 

þekkti stríðið af eigin raun á vígvöllunum. Anderson var ekki sá eini sem skrifaði um 

stríðið á meðan á því stóð. John Lathorp Motley gerði það einnig og komst, eins og 

Anderson, að þeirri niðurstöðu að bandalagsslitin hefðu komið til vegna pólitísks 

ágreinings norðurs og suðurs. Marx og Engels settu hins vegar fram þá skemmtilegu 

kenningu að Suðurríkin hefðu ætlað sér að byggja upp þrælaheimsveldi þar sem 

aðalsmenn plantekruelítunnar myndu ráða ríkjum. Þeir fjölluðu um þessa kenningu 

meðan á stríðinu stóð en voru sjálfir fjarri vígvöllunum. Kenning þeirra tengdist að 

öllum líkindum sósíalískum skoðunum þeirra og því hafa þeir ekki verið aðdáendur 

hefðarveldisins í Suðurríkjunum. Þessi kenning hefur ekki hlotið mikinn hljómgrunn 
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þar sem litlar líkur voru á því að Suðuríkin gætu tekið yfir ríkin í norðri sem voru mun 

fjölmennari.  

Það er  áhugavert að sjá hvernig skoðanir manna á orsökum stríðsins breyttust 

um leið og stríðinu lauk. Þá fóru menn að tala um þetta sem göfugt frelsisstríð sem 

háð var til að leggja niður þrælahald. Skiljanlegt er að menn hafi viljað réttlæta fyrir 

sjálfum sér að hundruðum þúsunda hermanna var fórnað sem og þá miklu 

eyðileggingu sem stríðið hafði í för með sér. Stríðið lifði lengi í hugum fólks og nær 

60 ár liðu þar til nýjar kenningar um orsakir stríðsins komu fram. Þá var komin fram 

ný kynslóð sagnfræðinga sem ekki hafði sjálf upplifað stríðið. Þessir sagnfræðingar 

höfðu því frelsi til að koma fram með nýjar kenningar um orsakir stríðsins án þess að 

mæta andstöðu almennings.   

Í hópi þessara sagnfræðinga frá öðrum áratug síðustu aldar má helst nefna 

hjónin Charles og Mary Beard en þau skrifuðu bókina The Rise of the American 

Civilization. Þar er að finna kafla um stríðið og kenningar þeirra um orsakir þess. 

Kenning þeirra er á þá leið að efnahagslegir þættir hafi valdið mikilli ólgu innan 

samfélagsins sem að lokum leiddi til stríðs. Þetta er að mínu mati mjög áhugaverð 

kenning vegna þess að efnahagslegir hvatar koma við sögu í nær öllum kenningum, 

sem settar hafa verið fram um orsakir stríðsins, þótt ólíkar séu á margan hátt. Þó svo 

efnahagskenning Beard-hjónanna hafi ekki staðist fyllilega er grundvallarhugmyndin 

á bak við hana mjög sannfærandi. Jafnvel í kenningu David M. Potters, sem leggur 

megináherslu á það hvernig menningarlegur mismunur á milli norðurs og suðurs hafi 

leitt til stríðs, segir að í grunninn hafi það verið efnahagslegir hvatar sem leiddu til 

ágreinings. Alltaf var litið var á mótmæli gegn þrælahaldi og þeim sem héldu því 

uppi, sama hvaða ástæða lá að baki, árás á efnahag samfélagsins. 

Hér hef ég reynt að sýna fram á hvernig kenningar sagnfræðinga um orsakir 

stríðsins hafa ferðast í heilan hring. Fyrstu sagnfræðingarnir, sem skrifuðu um stríðið 

eftir að því lauk, töldu þrælahald vera einu orsök þess. Sú kenning var lengi uppi eða 

þar til sagnfræðingar fóru að rannsaka þá atburði sem áttu sér stað rétt fyrir stríð. Í 

áranna rás hafa sagnfræðingar lagt fram ýmsar ólíkar kenningar, byggðar á 

menningarlegum, efnahagslegum og/eða félagslegum grunni. Í dag eru flestir 

sagnfræðingar þeirrar skoðunar að þrælahaldið hafi verið helsta ástæða þess að stríðið 

braust út. Í þeim kenningum sem að ég hef fjallað um í þessari ritgerð er þrælahald og 

ádeilan í kringum það alltaf til staðar. Þó svo að sagnfræðingar telji að eitthvað annað 

en ágreiningur um þræhald hafi verið meginorsök þess að stríðið braust út kemur 
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þrælahaldið ávallt við sögu. Í þessari ritgerð hafa því verið færð rök fyrir því að 

þrælahald og tenging þess við lífsviðurværi stórs hóps innan samfélagsins hafi að 

lokum verið kveikjan að mjög blóðugri styrjöld. Það má rannsaka orsakir þessa stríðs 

frá ýmsum sjónarhornum en grundvallarástæða að baki helstu kenningum er þó auður 

og þrælahald.  
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