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Ágrip	
	
Viðfangsefni	 ritgerðarinnar	 er	 umfjöllun	 um	 tvo	 konunga,	 Louis	 XVI	 konung	

Frakklands	 og	 George	 VI	 Englandskonung,	 sem	 áttu	 það	 sameiginlegt	 að	 	 vera		

ekki	 fæddir	 til	 þess	 að	 taka	 við	 embættinu,	 en	 urðu	 sökum	 breyttra	 aðstæðna	

innan	 fjölskyldunnar	 að	 taka	 við	 krúnunni.	 Breytingarnar	 höfðu	 mikil	 áhrif	 á	

þessa	menn	og	er	markmiðið	hér	að	fara	yfir	hvernig	og	þá	hvort	uppeldi	og	ævi	

þessara	 konunga	hafði	 áhrif	 á	 líf	 og	hlutverk	þeirra	 sem	þjóðarleiðtoga.	 Einnig	

verða	ævisögur	 rannsakaðar	 sem	og	mikilvægi	þeirra	 til	 að	ná	betri	 skilningi	á	

fortíðinni	og	þar	af	 leiðandi	verður	skoðað	hvernig	fjallað	hefur	verið	um	þessa	

konunga	í	ævisögum.		 	
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AÐ	VERÐA	ÞJÓÐHÖFÐINGI	
	
Konungdæmi	er	fyrirbæri	sem	hefur	verið	til	staðar	í	aldanna	raðir.	Eðli	þess	er	

yfirleitt	 á	þann	veg	að	erfðaröð	segir	 til	um	hver	 tekur	við	völdum	af	hverjum.	

Hefðin	er	til	staðar	og	krúnan	spyr	ekki	að	því	hvort	sá,	sem	er	næstur	í	röðinni,	

sé	 tilbúinn	 eða	 viljugur	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 hlutverkið	 eða	 ekki.	 Röðin	 er	

komin	að	þeim	næsta	og	viðkomandi	þarf	að	takast	á	við	það	hlutverk,	sem	nú	er	

búið	að	úthluta	honum.	Margir	þrífast	í	þessu	embætti	og	eru	svo	að	segja	fæddir	

til	 þess,	 en	 fyrir	 aðra	 getur	 þetta	 verið	 bölvun.	 Það	 er	 eitt	 að	 hafa	 vitað	 frá	

fæðingu	að	þú	sért	næstur	 í	 röðinni	 	og	getir	þar	af	 leiðandi	reynt	þitt	besta	 til	

þess	 að	 undirbúa	 þig	 undir	 það	 sem	 koma	 skal.	 Gangur	 lífsins	 er	 hins	 vegar	

óráðinn	og	fer	ekki	eftir	fyrirfram	ákveðinni	uppskrift.	Ættingjar	deyja	eða	afsala	

sér	krúnunni	og	allt	í	einu	ertu	settur	í	hlutverk	sem	þú	hélst	að	væri	ekki	þitt	að	

gegna.	Hvort	sem	þú	vilt	eða	ekki,	þarftu	að	vera	tilbúinn	og	gegna	því	af	bestu	

getu.	

Menn	eru	 jafn	misjafnir	 og	þeir	 eru	margir	 svo	þetta	 er	 alls	 ekki	 á	 allra	

færi,	en	það	er	hægara	sagt	en	gert	að	segja	nei	við	verkefni	sem	þessu.	Krúnan	

spyr	 ekki	 hvort	 þú	 sért	 tilbúinn	 eða	 ekki,	 það	 eina	 sem	hægt	 er	 að	 gera	 er	 að	

takast	 á	 við	 það	 sem	 framundan	 er.	 Enginn	má	 sköpum	 renna,	 allt	 er	 ákveðið	

fyrirfram	og	enginn	getur	flúið	örlög	sín.	

	

Elísabet	II	Englandsdrottning	útskýrði	þetta	vel	í	viðtali	er	hún	sagði:	

	

“In	a	way	I	didn’t	have	an	apprenticeship,	my	 father	died	much	too	

young	–	It	was	all	very	sudden,	kind	of	taking	on	and	making	the	best	

job	you	can.	 It’s	a	question	of	 just	maturing	 into	what	you’re	doing	

and	accepting	that	here	you	are	and	it’s	your	fate.	I	think	continuity	

is	very	important.	It	is	a	job	for	life”1.	

	

Í	 þessari	 tilvitnun	 tekst	 drottningunni	 vel	 að	 lýsa	 sinni	 eigin	 reynslu	 af	 því	 að	

taka	við	embættinu.	Hún	útskýrir	vel	hvernig	einstaklingur	þarf	í	raun	að	sætta	

                                                
1	Bradford,	Elizabeth	–	bls.	1	
2	Vef,	Monarchy	
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sig	við	það	hlutverk	sem	við	blasir	og	hvernig	nauðsynlegt	er	að	takast	á	við	það,	

ávallt	með	það	í	huga	að	gera	eins	vel	og	hann	getur.	Í	ljósi	þess	að	fólk	er	misvel	

undirbúið	eða	mishæft	til	að	taka	við	hlutverkinu,	þá	höfum	við	dæmi	um	nokkra	

konunga	sem	eru	dýrkaðir	og	dáðir,	jafnvel	löngu	eftir	dauða	sinn,		á	meðan	litið	

er	niður	á	aðra,	 sem	hafa	 lifað	 í	 skugga	 forfeðra	sinna	og	þeim	kennt	um	ýmsa	

hluti	eða	aðstæður	sem	áttu	sér	stað	á	meðan	þeir	voru	við	völd.	Arfleifð	þeirra	

segir	margt	um	velgengni	þeirra	í	starfi	sínu.	

Ef	 við	 lítum	 á	 konungsveldið	 eitt	 og	 sér	 þá	 lýsir	 það	 að	 vissu	 leyti	

hugmynd,	sem	í	nútíma	skilningi	gæti	talist	einkennileg.	Það	er	að	ein	manneskja	

ríki	og	ráði	yfir	öllu	og	að	það	sé	síðan	á	ábyrgð	afkomenda	að	taka	við	og	gera	

slíkt	 hið	 sama	 og	 svo	 koll	 af	 kolli.	 Ábyrgðin	 sem	 sett	 er	 á	 viðkomandi	 er	 afar	

mikil,	því	það	þarf	að	standa	sig,	gera	vel	og	halda	veldinu	gangandi,	hvað	sem	á	

gengur.	Arftaki	þarf	síðan	að	vera	til	staðar	áður	en	sá	sem	konungsembættinu	

sinnir	deyr	og	sá	einstaklingur	þarf	að	vera	reiðubúinn	til	þess	að	sinna	starfinu	

og	halda	röðinni	gangandi.	Álagið	um	erfingjann	er	þó	ekki	 jafn	mikið	í	dag	þar	

sem	konur	mega	nú	taka	við	krúnunni	en	slíkt	hefur	ekki	alltaf	verið	leyfilegt.		

Hvað	 er	 það	 sem	 gerir	 manneskju	 að	 góðum	 konungi	 eða	 öllu	 heldur	

góðum	leiðtoga?	Hvað	er	það	sem	vegur	þar	þyngst?	Hefur	uppeldi	eitthvað	með	

það	að	gera	hvernig	manneskjan	gegnir	þessu	embætti	og	þá	hvort	manneskjan	

sé	fædd	og	alin	upp	til	þess	að	geta	sinnt	hlutverkinu	eins	vel	og	hægt	er	eða	er	

þetta	allt	tengt	aðstæðum	og	því	sem	er	í	gangi	í	samfélaginu	á	hverjum	tíma	fyrir	

sig	?				

Til	 þess	 að	 leitast	 við	 að	 svara	 þessum	 spurningum	 verður	 í	 ritgerð	

þessari	fjallað	sérstaklega	um	tvo	konunga,	þá	Louis	XVI	af	Frakklandi	og	George	

VI	konung	Bretlands.	Þeir	eiga	það	sameiginlegt	að	vera	ekki	 fæddir	 til	þess	að	

gegna	embætti	konungs	en	þurftu	hins	vegar	að	takast	á	við	það	stóra	verkefni	

sökum	breyttra	aðstæðna	í	fjölskyldum	þeirra.		

Þetta	hafði	mikil	áhrif	á	báða	þessa	menn	og	breytti	miklu	í	lífi	þeirra,	en	

erfitt	er	að	segja	til	um	hver	voru	hin	eiginlegu	áhrif	á	örlög	þeirra,	endalok	og	

ímynd	eftir	andlátið.	Þessir	tveir	konungar	voru	uppi	á	ólíkum	tímum	en	áhrifin	

geta	 samt	 sem	 áður	 haft	 svipaðar	 eða	 jafnvel	 sömu	 afleiðingar.	 Vissulega	 hafa	

fleiri	 konungar	 lent	 í	 sams	 konar	 aðstæðum,	 en	hér	mun	 ég	 einungis	 fjalla	 um	

þessa	tvo	þjóðhöfðingja.			
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Spurningin	er	því	sú,	hvort	það	að	þurfa	að	gegna	þessu	stóra	embætti	án	

þess	 að	 vera	 í	 raun	 fæddur	 til	 þess	 hafi	 haft	 áhrif	 á	 örlög	 þeirra	 og	 hvernig	

arfleifð	þeirra	mótaðist	 í	 kjölfarið	og	hvort	það	hefur	mögulega	áhrif	 enn	þann	

dag	 í	 dag.	Hvernig	 er	 viðhorf	 fólks	 og	 þá	 helst	 fræðimanna	 til	 þessara	 tilteknu	

konunga?	Eru	þau	góð	eða	slæm	og	hvernig	birtast	þau?	

Ein	 leið	 til	að	skoða	viðhorf	 til	þeirra	er	að	 lesa	og	greina	ævisögur	sem	

ritaðar	 hafa	 verið	 um	 þá.	 Þær	 geta	 gefið	 góða	 sýn	 á	 einstaklinginn	 sem	 um	 er	

fjallað,	 líf	 hans	 og	 þá	 þætti	 sem	 helst	 mótuðu	 sögu	 hans.	Ævisögur	 geta	 verið	

misjafnar,	 bæði	 í	 nálgun	 sinni	 á	 viðfangsefninu	 sem	 og	 í	 persónulegri	 nálgun	

höfundar.	Er	höfundurinn	hlutlaus	í	skrifum	sínum	og	leyfir	sögunni	að	tala	sínu	

máli	 eða	 leyfir	 hann	 eigin	 skoðunum	 og	 túlkun	 á	 persónunni	 og	 atburðum	 að	

koma	 fram	 í	 textanum?	 Þetta	 eru	 þættir	 sem	 vert	 er	 að	 skoða	 og	 hafa	 í	 huga	

þegar	rýnt	er	í	heimildir	og	upplýsingar	um	þekktar	sögupersónur.	
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KONUNGSVELDI		
	
Konungsveldi	 er	 pólitískt	 kerfi	 þar	 sem	 ein	 manneskja	 fer	 með	 fullt	 vald	 sem	

þjóðhöfðingi	yfir	ákveðnu	landsvæði,	veldi	eða	þjóð.	Konungsembættið	erfist	til	

elsta	barns	konungsins	eftir	andlát	hans	og	í	flestum	tilfellum	frá	föður	til	sonar,	

en	undantekningar	voru	þó	á	að	dætur	tækju	við.	Kerfið	sjálft	er	svo	byggt	upp	af	

einstaka	stofnunum,	ríkisstjórn	og	stjórnsýslu,	en	einnig	var	hirð	konungsins	og	

hinar	 ýmsu	 skemmtanir	 sem	 viðhéldu	 félagslífi	 innan	 konungsveldisins.	

Konungsveldið	er	því	ekki	einungis	pólitískt	kerfi	heldur	einnig	félagslegt.2	

Frá	sextándu	öld	tóku	hinir	ýmsu	leiðtogar	upp	kerfi	sem	á	ensku	nefnist	

„absolutism”,	 sem	 best	 má	 þýða	 sem	 alræðisstjórn	 eða	 einveldi.	 Þegar	 um	

einveldi	 var	 að	 ræða	 þá	 var	 konungurinn	 einn	með	 allt	 stjórnar-	 og	 hernaðar	

vald.	Hann	var	hins	vegar	með	ráðgjafa	til	þess	að	leiðbeina	sér	og	aðstoða	sig	við	

að	 stjórna.3		 Litið	 var	 svo	 á	 að	 vald	 konungs	 væri	 komið	 frá	 guði	 og	 að	

konungurinn	 væri	 því	 fulltrúi	 hans	 á	 jörðu.	 Þessi	 guðsnáð	 erfðist	 svo	 til	 elsta	

sonar	 konungsins,	 krónprinsins,	 þegar	 að	 honum	 kæmi	 að	 taka	 við	 krúnunni.	

Með	 því	 að	 skoða	 valdatíð	 Louis	 XIV	má	 glöggt	 sjá	 skýr	merki	 um	 þess	 háttar	

kerfi.	Hann	 taldi	 sig	vera	 fulltrúa	guðs	á	 jörðu	og	að	það	réttlætti	völd	hans	og	

stöðuna	 sem	 hann	 gegndi.	 Þótt	 konungar	 og	 drottningar	 hafi	 verið	 til	 staðar	 í	

samfélögum	manna	 í	 lengri	 tíma	 þá	 var	 þetta	 nokkuð	 ný	 ímynd	 með	 sterkari	

áherslur	á	það	alveldi	sem	konungurinn	bjó	yfir.	Með	þessu	þurfti	konungurinn	

ekki	 að	 svara	 fyrir	 gjörðir	 sínar,	 nema	 til	 guðs,	 ásamt	 því	 að	 völd	 hans	 höfðu	

engin	takmörk.		

Konungurinn	var	 líkt	og	 faðir	 sem	verndaði	þegna	sína	gegn	því	að	þeir	

hétu	honum	hollustu.	Tekið	var	til	greina	að	konungar	væru	mennskir	en	sökum	

þess	að	þeir	nytu	guðs	náðar	var	litið	framhjá	því	ef	þeir	voru	slæmir,	því	það	að	

fara	gegn	þeim	var	álitið	það	sama	og	að	fara	gegn	guði.	Einnig	vildi	enginn	trúa	

því	að	einhver	myndi	vilja	gera	öðrum	mein,	hvað	þá	konungur	við	þegna	sína	og	

                                                
2	Vef,	Monarchy	
3	Vef,	Monarchy 
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þannig	var	slíku	kerfi	viðhaldið	árum	saman.	Fólk	trúði	að	þetta	væri	það	besta	í	

stöðunni	og	sú	hugsun	hélst	í	huga	fólks.	4		

Slíkt	 kerfi	 getur	 þó	 einungis	 virkað	 vel	 ef	 um	 er	 að	 ræða	 sterkan	 og	

traustan	leiðtoga.	Til	þess	að	konungsveldi	geti	þrifist	þarf	fólkið	að	geta	reitt	sig	

á	 leiðtoga	 sinn	 og	 það	 gerist	 með	 réttum	 leiðtoga	 sem	 mótast	 hefur	 eftir	

ákveðnum	viðhorfum,	við	ákveðið	uppeldi,	menntun	og	þjálfun.		
	

Louis	XVI		
	

Louis-Auguste	eða	Louis	XVI	var	konungur	Frakklands	á	tímabili	sem	kallað	er	í	

dag	 „L’Ancien	 Régime”	 þegar	 fram	 fór	 uppbygging	 stjórnkerfis	 og	 samfélags	 í	

Frakklandi	og	í	raun	allri	Evrópu,	frá	því	í	kringum	árið	1500	og	að	byltingunni	

árið	 1789.	 Á	 þessum	 tíma	 var	 konungurinn	 alvaldur	 og	 jafnframt	 höfuð	

konungsveldisins.	 Þetta	 fyrirkomulag	 endaði	með	byltingunni	 og	 var	 Louis	XVI	

síðasti	konungurinn	sem	bjó	við	þetta	stjórnskipulag.5	Hann	var	tekinn	af	lífi	með	

fallöxi	 þann	 tuttugasta	 janúar	 árið	 17936	eftir	 að	 hafa	 verið	 steypt	 af	 stóli	 og	

sviptur	öllum	titlum.		

Skoðanir	 á	 Louis	 XVI	 virðast	 skiptar.	 Annaðhvort	 er	 honum	 lýst	 sem	

hálfgerðum	 vesaling	 og	 lötum	 konungi	 sem	 í	 raun	 hafi	 átt	 það	 skilið	 sem	 fyrir	

hann	kom	eða	að	honum	er	vorkennt	þar	sem	hann	fékk	hvorki	það	uppeldi	né	

menntun	sem	konungur	hefði	átt	að	fá.	Auk	þess	hafi	hann	orðið	konungur	alltof	

ungur	og	hafi	í	raun	ekki	verið	tilbúinn	til	að	taka	á	sig	þá	abyrgð	sem	í	starfinu	

fólst.	Sjálfur	virðist	Louis	XVI	hafa	verið	á	þeirri	skoðun		þar	sem	fyrstu	orð	hans	

sem	konungur	voru	:	,,Mon	Dieu,	guidez-nous,	protégez-nous,	nous	régnons	trop	

jeunes”7.	 Sem	 þýðist	 á	 íslensku	 sem	 :	 ,,Góði	 guð,	 leiðbeindu	 okkur,	 verndaðu	

okkur,	við	erum	of	ung	til	að	stjórna”.	

Faðir	 Louis-Auguste,	 Louis-Ferdinand	 var	 elsti	 og	 eini	 eftirlifandi	 sonur	

Louis	XV.	Hann	var	því	krónprins	Frakklands	og	næstur	 í	 röðinni	 að	krúnunni.	

Hann	fékk	viðeigandi	menntun,	en	þótt	sú	menntun	hafi	að	mestu	verið	trúarleg	

                                                
4	Behrens,	The	Ancien	Régime,	bls.	85-88	
5	Behrens,	The	Ancien	Régime,	bls.	9	
6	Hardman,	The	Life	of	Louis	XVI,	bls.	438	
7	Wintermeyer,	Moi	Public	et	Moi	Privé,	bls.	97 
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þá	 var	 honum	 einnig	 kennd	 latína	 ásamt	 því	 að	 læra	 hjá	 Montesquieu,	 einum	

fremsta	heimspekingi	og	fræðimanni	síns	tíma.	Hann	lærði	þá	einnig	ensku	og	las	

þar	 af	 leiðandi	 ensk	 verk	 eftir	 hina	 ýmsu	 upplýsingamenn.	 Þrátt	 fyrir	 það	 var	

hann	 sjálfur	 ekki	 undir	 áhrifum	 þessara	 hugsuða.8	Hann	 lagði	 mikið	 upp	 úr	

menntun	sona	sinna	og	vildi	að	sá	sem	tæki	við	af	honum	væri	vel	læs	og	fróður.	

Louis-Auguste	 var	 annað	 barn	 foreldra	 sinna	 og	 átti	 hann	 eldri	 bróðir,	

Louis	Joseph	Xavier,	betur	þekktur	sem	duc	de	Bourgogne.	Sá	var	og	hafði	alltaf	

verið	uppáhald	 foreldra	sinna	þar	sem	hann	þótti	 svo	 líkur	 föður	sínum	og	var	

því	talinn	mjög	efnilegur	fyrir	það	starf	sem	biði	hans.	Hann	var	frumburðurinn	

og	því	fyrstur	í	röðinni	á	eftir	föður	sínum	að	krúnunni.9	Við	fæðingu	var	Louis-

Auguste	því	 þriðji	 í	 röðinni	 og	þar	 af	 leiðandi	 var	 talið	 ólíklegt	 að	hann	myndi	

taka	við.	Alvarleg	veikindi	 í	 fjölskyldunni	settu	hins	vegar	strik	í	reikninginn	og	

þegar	hann	var	aðeins	ellefu	ára	gamall	var	hann	orðinn	næstur	á	eftir	öldruðum	

afa	sínum	að	taka	við	embættinu.	

Louis	XVI	var	lýst	sem	einstaklega	feimnum	dreng.	Hann	var	mikið	„inn	í	

sér”,	talaði	ekki	mikið	og	gat	ekki	horft	beint	í	augun	á	fólki.	Báðir	foreldrar	hans	

og	eldri	bróðir	dóu	þegar	hann	var	ungur	drengur	og	líf	hans	umturnaðist.	Hann	

var	eins	og	skugginn	af	sjálfum	sér,	bar	sig	illa,	talaði	lágt	og	gerði	fólk	því	grín	að	

honum	og	taldi	hann	vera	heimskan.	Mercy-Argenteau	greifi,	sem	var	talsmaður	

Maríu	 Theresu	 í	 Versölum,	 sagði	 um	 framtíð	 Louis	 XVI	 „Nature	 seems	 to	 have	

denied	everything	to	Monsieur	the	Dauphin.	In	his	bearings	and	words,	the	Prince	

displays	a	very	limited	amount	of	sense,	great	plainness	and	no	sensitivity.”10	Þetta	

er	ekki	 fögur	eða	uppörvandi	 lýsing	á	einhverjum	sem	á	að	vera	næsti	 leiðtogi	

stórveldis.		

Þetta	 á	 sér	 þó	 skýringar:	 Hann	 naut	 ekki	 ástar	 foreldra	 sinna	 sem	 hins	

vegar	 dáðu	 eldri	 bróðir	 hans.	 Því	 fannst	 honum	 hann	 ekki	 verðskulda	 það	

hlutverk	 sem	 nú	 var	 hans.	 Hann	 var	 ávallt	 í	 skugga	 bróður	 síns.11	Þar	 að	 auki	

óskuðu	foreldrar	hans	sér	að	það	hefði	verið	hann	sem	hefði	dáið	í	stað	bróður	

síns.	Ljóst	var	af	skoðunum	þeirra	að	hann	myndi	aldrei	ná	að	koma	í	hans	stað,	

                                                
8	Hardman,	The	Life	of	Louis	XVI,	bls.	2	
9	Hardman,	The	Life	of	Louis	XVI,	bls.	9	
10	Lever,	Marie	Antoinette,	bls.	14	
11	Lever,	Marie	Antoinette,	bls.	14-15	
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hvorki	vera	jafn	verðugur	né	standa	undir	væntingum	þeirra.12	Það	hafði	einnig	
áhrif	 að	eftir	dauða	 foreldra	hans	var	hann	 látinn	 í	umsjá	Duc	de	 la	Vauguyon,	

sem	átti	að	leiðbeina	þessum	unga	dreng	og	undirbúa	fyrir	framtíðina	en	gerði	í	

því	 að	 niðurlægja	 hann	 og	 bera	 hann	 saman	 við	 bróður	 sinn,	 sem	 bætti	 ekki	

andlega	heilsu	hans.	Það	sást	því	vel	á	honum	hvernig	honum	leið	innra	með	sér.	

Hann	var	þunglyndur	og	virtist	bera	allan	lífsins	þunga	á	herðum	sér.	Hann	var	

auk	þess	feiminn,	með	lítið	sjálfsálit,	treysti	engum	og	þorði	heldur	ekki	að	elska.	

Hann	var	því	fyrirlitinn	af	flestöllum	í	kringum	sig.13		

Þrátt	 fyrir	 þetta	 neikvæða	 álit	 á	 Louis-Auguste	 þá	 	 var	 hann	 alls	 ekki	

heimskur	drengur.	Hann	hafði	mikinn	áhuga	á	landafræði	og	sögu	Frakklands	og	

Evrópu.	 Einnig	 var	 hann	 tungumálamaður	 og	 gat	 þýtt	 latínu	 nær	 fullkomlega,	

ásamt	 því	 að	 tala	 ensku	 og	 ítölsku.	 Hann	 var	 fær	 í	 lögfræði	 ásamt	 því	 að	 hafa	

áhuga	á	vísindum	og	ferðalögum.	Hann	var	því	virkilega	klár	en	fékk	því	miður	

ekki	þá	menntun	sem	hann	hefði	þurft	upp	á	framtíð	sína.	Leiðbeinandinn	hans,	

Duc	de	la	Vauguyon,	hafði	einnig	kennt	honum	að	konur	væru	orsök	alls	 ills	og	

hélt	því	fram	að	sambandið	milli	Austurríkis	og	Frakklands	væru	mistök,	líkt	og	

foreldrar	hans	höfðu	einnig	haldið	 fram.	Það	hjálpaði	því	heldur	ekki	 til	 við	að	

undirbúa	þennan	unga	prins	fyrir	hjónaband	og	að	stofna	fjölskyldu,	hvað	þá	að	

búa	hann	undir	það	að	verða	konungur.14	Þess	skal	getið	að	verðandi	eiginkona	

hans	Marie	Antionette	var	austurrísk.	
Þegar	Louis	varð	svo	loks	konungur	eftir	dauða	afa	síns	árið	1774,	þá	tvítugur	að	

aldri,	var	ástandið	í	landinu	ekki	gott	og	átti	einungis	eftir	að	fara	versnandi	með	

árunum.	Það	sem	hefur	þó	ekki	hjálpað	til	á	þessum	tíma,	þegar	óánægja	þegna	

landsins	 var	 komin	 upp	 úr	 öllu	 valdi,	 var	 hversu	 veikburða	 konungurinn	 var.	

Sökum	 uppeldis,	 persónuleika	 og	 erfiðrar	 æsku,	 ennfremur	 því	 hversu	 litla	

þjálfun	 hann	 fékk	 fyrir	 þetta	 hlutverk	 í	 lífinu,	 var	 hann	 á	 þessari	 stundu	 ekki	

hæfur	 í	 starfið.	 Þarna	 hefði	 Frakkland	 þurft	 sterkan	 konung,	 sem	 gat	 tekið	

ákvarðanir,	 staðið	 á	 sínu	 og	 verið	 til	 staðar.	 	 Í	 þessu	 tilfelli,	 því	 miður,	 var	
konungurinn	 ekki	 nægilega	 sterkur	 til	 þess	 að	 hjálpa	 þegnum	 sínum,	 koma	 á	

jafnvægi	 í	 konungsveldinu	 og	 þannig	mögulega	 komast	 hjá	 því	 að	 bylting	 yrði	

                                                
12	Hardman,	The	Life	of	Louis	XVI,	bls.	11 
13	Lever,	Marie	Antoinette,	bls.14-15	
14	Lever,	Marie	Antoinette,	bls.15	og	Price,		The	Fall	of	The	French	Monarchy,	bls.	3-5 
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gerð.	 Ljóst	 er	 þó,	 að	 þrátt	 fyrir	mikla	 erfiðleika	 þá	 sinnti	 Louis	 XVI	 embættinu	

eftir	bestu	getu	og	sést	það	vel	er	hann	sagði	í	samtali	við	sveitastjóra	einn	þegar	

hann	var	í	haldi	sem	fangi	byltingarinnar:		„J’ai	tout	fait	pour	le	peuple”	og	bætir	

svo	við:	„je	n’ai	rien	à	me	reprocher”,	sem	þýðist	yfir	á	íslensku	sem	:	„ég	gerði	allt	

fyrir	fólkið,	ég	gerði	ekkert	sem	ég	sé	eftir”.15	.		

	

Vitaskuld	var	það	ekki	Louis	einum	um	að	kenna	að	byltingin	hófst,	heldur	var	

það	sambland	af	ýmsum	ástæðum	sem	ólu	á	óánægju	þegnanna.	Talið	er	að	þessi	

mikla	 óánægja	 sem	 endaði	 með	 byltingunni	 hafi	 byrjað	 með	 skattlagningunni	

sem	fylgdi	stríði	Frakklands	gegn	Austurríki	árið	1748,	en	hún	bitnaði	harðast	á	

almennum	borgurum.16		

Örlög	og	ævi	Louis	XVI	hafa	haft	mikil	áhrif	á	arfleifð	hans	síðan	hann	var	

tekinn	af	lífi	þennan	örlagaríka	dag	í	janúar	1793.	Hann	var	konungurinn	sem	var	

við	 völd	 þegar	 byltingin	 braust	 út	með	þeim	miklu	 afleiðingum	og	 breytingum	

sem	það	hafði	 í	 för	með	sér.	Hann	var	ekki	 farsæll	konungur	eins	og	Louis	XIV	

hafði	 verið,	 Sólkonungurinn	 sjálfur,	 sem	 stýrði	 Frakklandi	 vel	 og	 með	 öruggri	

hendi.	 	 	Munurinn	á	þessum	tveimur	konungum	er	áberandi	þegar	komið	er	til	
Versala,	 fyrrum	heimili	konunga	Frakklands.	Þar	sést	vel	að	Louis	XVI	er	ekki	 í	

miklum	metum	 hjá	 Frökkum	 en	 hvað	 forfaðir	 hans,	 Louis	 XIV	 er	 dýrkaður	 og	

dáður.	 Í	 höllinni	 sjást	 varla	myndir	 né	 styttur	 af	 þessum	umdeilda	 konungi	 en	

ekki	skortir	þær	af	Louis	XIV.			
Óvinsældir	Louis	XVI	sjást	einnig	glöggt	í	fjölda	heimilda	og	ævisagna	sem	

til	eru	um	hann.	Munurinn	á	fjölda	heimilda	um	þessa	konunga	er	mikill	og	segir	

ákveðna	sögu	um	viðhorf	 til	þeirra,	sem	og	vinsældir.	Margar	bækur	eru	til	um	

Louis	XIV	og	allt	sem	tengdist	lífi	hans,	allar	hjákonurnar,	Versalahöll,	útliti	hans	

og	 lifnaðarhætti.	Möguleikarnir	eru	endalausir	og	 líf	hans	hefur	verið	greint	og	

skoðað	á	allan	hátt	mögulegan.	En	hvað	varðar	þá	sem	komu	á	eftir	honum,	bæði	

Louis	XV	og	XVI,	er	sagan	önnur.	Líf	þeirra	hefur	ekki	fengið	jafnmikla	umfjöllun	

og	 hefur	 verið	 rannsakað	 töluvert	minna	 en	 hjá	 hinum	 fjórtánda.	 Í	 sögunni	 er	

                                                
15	Cléri,	Journal	de	ce	qui	s'est	passé	à	la	tour	du	Temple	pendant	la	captivité	de	Louis	XVI,	roi	de	
					France,	bls.	24.	Báðar	tilvitnanir	
16	Behrens,	The	Ancien	Régime,	bls.	16	
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Louis	XVI	oftast	tengdur	beint	við	byltinguna,	getuleysi	og	eiginkonu	sína,	Marie	

Antoinette.	

	

George VI  
	

Prins	Albert,	síðar	George	VI,	konungur	Bretlands,	var	næst	elsti	sonur	George	V	

og	 Mary	 drottningar.	 Eldri	 bróðir	 hans	 David	 tók	 við	 krúnunni	 eftir	 að	 faðir	

þeirra	 lést	og	varð	Edward	VIII	 í	 janúar	árið	1936.	Þann	11.	desember	sama	ár	

afsalaði	hann	sér	hins	vegar	krúnunni	eftir	að	honum	varð	ljóst	að	hann	gat	ekki	

bæði	verið	konungur	og	verið	með	konunni	sem	hann	elskaði,	hina	bandarísku	

Wallis	Simpson.	Hann	valdi	frekar	ástina	en	krúnuna	og	þurfti	Albert	því	að	taka	

við	af	bróður	sínum,	þar	sem	hann	var	næstur	í	röðinni.17	

Uppeldi	 Alberts	 og	æska	 var	 ekki	 upp	 á	marga	 fiska.	 Þar	 sem	 hann	 var	

ekki	elsti	sonurinn	fékk	hann	öllu	jöfnu	ekki	sömu	athygli	og	bróðir	hans,	ásamt	

því	 að	 barnfóstra	 þeirra	 hugsaði	 ekki	 vel	 um	 systkinin.	 Faðir	 hans	 var	 ekki	

þekktur	 fyrir	 að	 vera	 sérstaklega	 góður	 við	 börnin	 sín	 og	 ólust	 þau	 upp	 fjarri	

foreldrum	 sínum	 þrátt	 fyrir	 að	 búa	 á	 sama	 stað.	 Fjölskyldan	 eyddi	 saman	 um	

klukkutíma	á	dag,	nema	þegar	börnin	voru	óþekk	og	voru	kölluð	inn	á	bókasafn	

föðurs	þeirra	til	að	heyra	skammir.			

Frá	 unga	 aldri	 þróaði	 Albert,	 eða	 ,,Bertie”	 eins	 og	 hann	 var	 jafnframt	

kallaður,	með	sér	stam	og	varð	það	frekar	slæmt	með	tímanum.	Því	miður	fékk	

hann	ekki	þann	stuðning	sem	hann	þurfti	frá	föður	sínum,	sem	frekar	öskraði	á	

hann	að	koma	út	úr	sér	orðunum	og	ræddi	síðan	um	það	við	vinafólk	sitt	hversu	

,,þreytandi	þetta	stam	hans	var	fyrir	alla”18.	Föður	hans	virðist	hafa	þótt	það	besta	

leiðin	til	að	horfast	 í	augu	við	ástandið,	að	kvelja,	stríða	og	hlæja	að	syni	sínum	

hvenær	sem	honum	hentaði.	Þetta	gerði	hann	alla	tíð.	Enginn	þorði	hinsvegar	að	

standa	uppi	 í	hárinu	á	 föðurnum	og	 leiðrétta	hann,	því	 fólk	var	hrætt	við	hann.	

Jafnvel	Mary	drottning,	eiginkona	hans	og	móðir	barnanna,	þorði	ekki	að	 	segja	

neitt	 og	 sagði	hún	eitt	 sinn	að	þrátt	 fyrir	 að	vera	 faðir	barnanna	þá	væri	hann	

einnig	konungur	þeirra.19		

                                                
17	Beal,	King	Emperor,	George	VI,	bls.	219-227	
18	Bradford,	Elizabeth,	bls.	14-15	
19	Bradford,	Elizabeth,	bls.	14-15 
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Uppeldið	sem	prins	Albert	fékk	hefur	því	ekki	verið	til	þess	fallið	að	efla	

sjálfstraust	hans	eða	virðingu	hans	fyrir	sjálfum	sér.	Það	var	talsvert	erfitt	 fyrir	

hann	að	vera	sonur	konungsins.	Í	skóla	var	hann	lagður	í	einelti	útaf	staminu	og	

stöðu	sinni.	Þessir	erfiðleikar	urðu	til	þess	að	stamið	varð	varanlegt	og	til	þess	að	

hann	þoldi	 ekki	 athygli	 og	vildi	 ekki	 vera	miðpunktur	hennar.	 Stamið	varð	 svo	

slæmt	 að	 hann	 náði	 hvorki	 að	 klára	 setningar	 né	 orð.	 Það	 var	 þó	 ekki	 stöðugt	

heldur	mismikið	eftir	aðstæðum.	Seinna	meir	fékk	hann	meðferð	við	því	og	þótt	

hann	losnaði	aldrei	alveg	við	það	þá	varð	það	bærilegt	með	aldrinum.	Erfiðleikar	

hans	urðu	einnig	til	þess	að	skap	hans	breyttist	til	muna	og	gat	hann	snöggreiðst	

og	varð	oft	pirraður.	Þetta	vandamál	fylgdi	honum	alla	ævi.20	

Prins	Albert	 var	 ekki	 fæddur	 til	 þess	 að	 verða	konungur.	 Ekki	 eingöngu	

bókstaflega,	sökum	þess		að	hann	var	annar	sonur	George	V	og	Mary	og	því	ekki	

næstur	 í	 röðinni,	 heldur	 einnig	 vegna	 persónuleika	 síns.	 Hann	 var	 mjög	

hlédrægur,	 þoldi	 illa	 athygli	 og	 vildi	 friðsælt	 líf	 fjarri	 sviðsljósinu.	 Bróðir	 hans,	

David,	var	hins	vegar	andstæðan.	Hann	var	glæsimenni	sem	heillaði	fólk	upp	úr	

skónum,	var	mikið	fyrir	sviðsljósið	og	fór	ekki	leynt	með	það.	Það	má	því	segja	að	

bræðurnir	 hafi	 verið	 afar	 ólíkir	 og	 eflaust	 hefðu	 upprunaleg	 hlutverk	 þeirra	

hentað	þeim	vel.	Bræðurnir	voru	mikið	bornir	saman	og	var	David	álitinn	prins	

fólksins	og	var	elskaður	og	dáður	af	almenningi,	 en	Albert	var	alla	 tíð	 í	 skugga	

hans	og	af	mörgum	álitinn	vera	það	næst	besta	á	eftir	bróður	sínum.21	

	 Í	heimildamynd	um	George	VI	sem	BBC	gaf	út	árið	2011	kemur	 fram	að	

hann	hafi	aldrei	viljað	vera	konungur.	Einnig	að	stamið	hafi	haft	gífurleg	áhrif	á	

líf	hans	og	að	Hitler	hafi	kallað	hann	einfeldning.	Hann	hafi	hins	vegar	 tekið	að	

sér	hlutverk	konungs	til	þess	að	bjarga	konungsveldinu,	þar	sem	ekki	var	víst	að	

það	 myndi	 þola	 annað	 álíka	 hneyksli	 og	 bróðir	 hans	 olli.	 Rithöfundurinn	 Sir	

Robert	Rhodes	James		nefnir	einnig	að	almenningur	hafi	dæmt	Albert		leiðinlegan	

sökum	þess	að	hann	var	feiminn	og	ekki	mikið	fyrir	sviðsljósið.22		

	 Í	myndinni	er	 fjallað	töluvert	um	stamið	og	þau	áhrif	sem	það	hafði	á	 líf	

hans	og	hversu	mikið	það	versnaði	þegar	hann	þurfti	að	tala	opinberlega.	Einnig	

að	sökum	þess	að	hann	stamaði	þá	áleit	fólk	hann	vera	óákveðinn,	huglausan	og	

                                                
20	Bradford,	Elizabeth,	bls.	19	
21	Bradford,	Elizabeth,	bls.	19-20	
22	BBC	(1994) 
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einfaldan.	 Þar	 er	 einnig	 nefnt	 að	 hann	 átti	 mun	 auðveldara	 með	 að	 tala	

opinberlega	á	óformlegum	viðburðum.	

	 Þegar	í	ljós	kom	að	hann	myndi	þurfa	að	taka	við	krúnunni	brotnaði	hann	

saman	og	grét	með	móður	sinni	yfir	tilhugsuninni	um	að	verða	konungur.	

Samkvæmt	Sir	Peregrine	Worsthorne	hafði	fólk	áhyggjur	af	því	vegna	þeirrar	

ímyndar	sem	fólk	hafði	af	Albert,	að	hann	myndi	ekki	verða	traustur	og	

áreiðanlegur	leiðtogi.	Hann	hins	vegar	gerði	sitt	besta	í	þessu	nýja	hlutverki	með	

það	markmið	í	huga	að	koma	stöðuleika	á	konungsveldið,	sem	var	samkvæmt	

honum	sjálfum	óstöðugt.23	Honum	tókst	það	sem	hann	ætlaði	sér	og	

konungsveldið	varð	stöðugt	á	ný,	þökk	sé	George	VI.24	

	

	 Elísabet	 II	 Englandsdrottning,	 dóttir	 Alberts,	 minnist	 þess,	 þegar	 faðir	

hennar	var	í	þann	mund	að	taka	við	krúnunni,	hversu	stressaður	hann	var	fyrir	

því	 sem	 beið	 hans	 og	 minnist	 þess	 að	 þetta	 hafi	 ekki	 verið	 gleðitími	 fyrir	

fjölskylduna.25	Vitaskuld	hefur	þessi	óvænta	staða	verið	erfið	 fyrir	hann	og	auk	

þess	haft	mikil	 áhrif	 á	 fjölskylduna	alla.	Það	var	 ekki	 einungis	 líf	 hans	 sem	átti	

eftir	að	breytast	til	muna	heldur	líf	allra	í	 fjölskyldu	hans.	Sérstaklega	breyttust	

örlög	Elísabetar	sem	nú	var	komin	í	þá	stöðu	að	þurfa	að	taka	við	af	föður	sínum	

þegar	að	því	kæmi.		

	 14.	 desember	 árið	 1936	 rétt	 fjórum	 dögum	 eftir	 að	 George	 VI	 tók	 við	

krúnunni	og	því	að	 feta	sín	 fyrstu	skref	sem	konungur	Englands	segir	hann	við	

Captain	Fitzroy	„It	will	be	my	constant	endeavour,	with	God’s	help,	supported	as	I	

shall	 be	 by	 my	 dear	 wife,	 to	 uphold	 the	 honour	 of	 the	 Realm,	 and	 to	 promote	

happiness	to	my	peoples.”26		

	 Talið	 er	 að	 stress	 og	 kvíði	 sem	 fylgt	 hafði	Albert	 alla	ævi,	 hafi	 aukist	 til	

muna	 þegar	 hann	 tók	 skyndilega	 við	 krúnunni.	 Það	 ásamt	 þeirri	 streitu	 sem	

fylgdi	seinni	heimstyrjöldinni	er	talið	hafa	átt	þátt	í	því	að	hann	lést		friðsamlega	í	

svefni	 aðeins	 56	 ára	 gamall.	 Formleg	 dánarorsök	 hans	 var	 blóðtappi,	 en	 rétt	

rúmu	 ári	 áður	 en	 hann	 dó	 hafði	 hann	 verið	 greindur	 með	 lungnakrabbamein,	

sem	 talið	 var	 hafa	myndast	 eftir	 áratuga	 reykingar.	Mikil	 sorg	 ríkti	 í	 Bretlandi	
                                                
23	BBC	(1994)	
24	Starkey,	Crown	and	Country,	bls,	486	
25	Bradford,	Elizabeth,	bls.	2	
26	Beal,	King	Emperor	George	VI,	bls.	228-229 
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þegar	 konungurinn	 féll	 frá.27	Fólki	 var	 farið	 að	 líka	 vel	 við	 hann	 og	 bar	 mikla	

virðingu	fyrir	honum	og	var	því	slegið	þegar	það	frétti	af	andláti	hans.	Þarna	sá	

fólkið	mann	sem	hafði	leitt	þjóðina	í	gegnum	stríð	og	gert	sitt	allra	besta	til	þess	

að	sinna	embættinu	sem	hann	vildi	ekki	 í	 fyrsta	 lagi	og	átti	upphaflega	ekki	að	

vera	hans.28	

	 Í	bókinni	King	emperor,	the	life	of	King	George	VI	,	sem	skrifuð	var	meðan	

konungur	var	enn	á	lífi,	var	sagt	að	hann	væri	að	styrkja	stöðu	kvenna	þar	sem	

dóttir	hans	væri	næst	í	röðinni	að	krúnunni.	Hún	væri	snjöll	og	klár	stúlka	sem	

hefði	þann	kost	að	hafa	fengið	viðeigandi	menntun	frá	unga	aldri	með	það	í	huga	

að	hún	verði	tilbúin	þegar	hún	tæki	við	krúnunni	í	fjarlægðri	framtíð.29	Það	hefur	

síðan	sýnt	sig	og	sannað	að	hún	var	betur	undirbúin	fyrir	það	hlutverk	heldur	en	

faðir	hennar.	

	

	 	

                                                
27	„Death	of	King	George	VI”,	7.	Febrúar	1952		
28	BBC	(1994)	
29	Beal,	King	Emperor	George	VI,	bls.	22 
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ÆVISÖGUR	–	SAGNFRÆÐI	
	

Formleg	 skilgreining	 á	 ævisögum	 er	 að	 þau	 séu	 rit	 um	 æviferli	 og	 störf	

einstaklings,	 ásamt	 því	 að	 vera	 frásögn	 af	 lífi	 og	 örlögum	 einstaklings. 30	

Hinsvegar	er	hægt	að	kafa	aðeins	dýpra	og	segja	að	hlutverk	ævisagna	sé	að	„kafa	

ofan	í	líf	tiltekins	einstaklings	á	eins	nákvæman	hátt	og	kostur	er	og	draga	fram	

persónueinkenni	 viðkomandi	 með	 öllum	 tilteknum	 heimildum”31 .	 Í	 flestum	

tilfellum	 hefur	 höfundur	 ævisagna	 ekki	 beinan	 aðgang	 að	 einstaklingnum	 þar	

sem	það	er	gjarnan	þannig	að	ævisögur	eru	ritaðar	eftir	að	sá	einstaklingur	sem	

um	ræðir	er	látinn,	en	þó	eru	undantekningar	á	því32	Höfundurinn	reynir	þá	eftir	

bestu	getu	að	notast	við	þær	heimildir	sem	til	eru	ásamt	því	að	hafa	samband	við	

skyldmenni	 og	 annað	 fólk	 sem	 þekkti	 viðkomandi	 og	 ná	 þannig	 að	 gefa	

heildarmynd	af	lífi	hans.	Hægt	er	að	segja	að	ævisögur	séu	gerðar	í	þeim	tilgangi	

að	 vera	 minnismerki	 um	 líf	 viðfangsefnisins.	 Ef	 höfundi	 tekst	 þetta	 hinsvegar	

ekki	getur	ævisagan	talist	ónothæf	sem	heimild	um	persónuna	sjálfa	en	ef	slíkt	

tekst	 þá	 getur	 verkið	 ,,flokkast	 sem	 áhugaverð	 sagnfræði”.	Ævisögur	 falla	 inn	 í	

þann	 flokk	 rannsókna	 sem	 tengjast	 persónusviði	 innan	 sagn-	 og	 eða	

bókmenntafræði.33	

Jakob	 F.	 Ásgeirsson	 skrifar	 í	 bók	 sinni	Pétur	Ben:	 „Það	 getur	 ekki	 verið	

markmið	ævisögu	að	segja	„alla	söguna”	–	slíkt	er	ekki	hægt	–	heldur	að	segja	nóg	

til	 þess	 að	 lesandinn	 fái	 sannferðuga	 mynd	 af	 manninum	 sem	 sagt	 er	 frá	 og	

samtíma	hans.”34	

	

„Talið	 var	 að	ævisagan	 gæti	 öðlast	meira	 vægi	 en	 áður	 þar	 sem	hún	byggi	 yfir	

þeim	eiginleikum	að	beina	ljósi	rannsókna	að	öllum	athöfnum	mannsins	og	draga	

fram	 margvíslega	 reynslu	 fólks	 úr	 hinu	 daglega	 lífi.”	 „Þá	 var	 blandað	 saman	

                                                
30	Jón	Gunnar	Þorsteinsson	(2010)	
31	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	95	
32	Líkt	og	bók	Ericu	Beal	um	George	VI	sem	kemur	út	árið	1941	þegar	England	
					er	enn	í	stríði	við	Þýskaland	
33	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	95-98	
34	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	102	
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einstaklingnum	og	þeim	persónueinkennum	sem	hann	hafði	til	að	bera	og	þeim	

fjölbreyttu	áhrifum	samfélagsins	sem	fóstraði	hann.”35	

	

Þórunn	 Valdimarsdóttir	 notar	 aðra	 nálgun	 í	 ævisagnaskrifum	 sínum	 sem	 hún	

nefnir	 „lýsandi	 sagnfræði”.	 Þar	 reynir	 hún	 eftir	 bestu	 getu	 að	 kynna	 sér	 vel	

tímabilið	 þegar	 sagan	 gerist	 og	 nær	 hún	 þannig	 að	 lifa	 sig	 inn	 í	 aðstæður	 og	

hugsanir	 aðalpersónunnar.	 Samkvæmt	Þórunni	 er	 hún	 að	 reyna	 að	 „lýsa	heimi	

sem	 er	 týndur”.	Með	 þessari	 aðferð	 er	 hún	 að	 reyna	 að	 laða	 að	 fleiri	 lesendur	

heldur	en	sagnfræðinga.36	Þessi	aðferð	Þórunnar	hefur	þó	verið	gagnrýnd,	bæði	

af	Má	 Jónssyni	 og	 Sigurði	Gylfa	Magnússyni,	 þar	 sem	Már	 telur	 að	Þórunn	hafi	

„sagt	 skilið	 við	 sagnfræðina	 og	 gengið	 skáldskapnum	 á	 hönd”.	 Sigurður	 Gylfi	

virðist	taka	undir	gagnrýni	Más	í	bók	sinni	Fortíðardraumar	þar	sem	hann	nefnir	

að	hún	hafi	verið	„skiljanleg	og	fyrirséð”	þar	sem	verkið	var	ólíkt	og	skar	sig	úr	

frá	öðrum	sagnfræðiritum.	Þrátt	fyrir	mismunandi	nálganir	fólks	á	sögunni,	geta	

flestir	 verið	 einhuga	 um	þá	 staðreynd	 að	 hún	 sé	 til	 og	 að	 nota	 verði	 ákveðnar	

aðferðir	til	þess	að	koma	henni	til	lífs.37		

Ævisögurnar,	 sem	 vitnað	 er	 til	 í	 þessari	 ritgerð,	 eiga	 það	 allar	

sameiginlegt	 að	 höfundar	 þeirra	 bóka	 notast	 við	 gögn	 sem	 flokkast	 undir	

huglægan	vitnisburð,	en	það	á	helst	við	um	sjálfsævisögur,	dagbækur,	persónuleg	

bréf	 og	 viðtölum	 til	 að	 nefna	 nokkur	 dæmi.38	Til	 að	 mynda	 hefur	 Erica	 Beal	

notast	 við	 persónuleg	 bréf	 George	 VI	 í	 skrifum	 sínum.	 Bæði	 bréf	 sem	 hann	

skrifaði	sjálfur	ásamt	bréfum	sem	send	voru	til	hans.	Wheeler-Bennett	ræddi	við	

nánustu	aðstandendur	konungsins	ásamt	því	að	tala	við	og	fá	hin	ýmsu	gögn	frá	

fólki	sem	þekkti	hann	á	einhverjum	tímapunkti.	 John	Hardman	notaði	gagnrýni	

fólks	á	dagbók	Louis	XVI	í	bók	sinni	til	að	sýna	aðra	hlið	á	persónuleika	hans,	en	

þar	þótti	Louis	afar	kaldur	í	sumum	skrifum	sínum.		

„Það	 getur	 skipt	máli	 að	 bera	 kennsl	 á	 frásögn	 þar	 sem	höfundurinn	 er	

mjög	 sýnilegur	 í	 samanburði	 við	 frásögn	þar	 sem	höfundurinn	dylst	 lesendum.	

Slíkt	gefur	ákveðna	vitneskju	um	stöðu	höfundar	í	textanum.	En	þegar	allt	kemur	

til	alls	geta	jafnvel	lýsingar	sem	virðast	hlutlausar	og	fjarri	sjálfi	sögumanns	verið	
                                                
35	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	115	
36	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	108-109	
37	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	108-110	
38	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	33	
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mikilvægur	 vitnisburður	 um	 skoðanir	 hans	 og	 viðhorf.”39	Til	 að	 nefna	 dæmi	 er	

hægt	 að	 skoð	 nálganir	 Páls	 Valssonar	 og	 Jakobs	 F.	 Ásgeirssonar	 á	 viðfangsefni	

sínu,	 til	 að	mynda	 notast	 Jakob	meira	 við	 heimildirnar	 og	 lætur	 þær	 tala	 sínu	

máli	í	texta	á	meðan	Páll	greinir	viðfangsefnið	ásamt	því	að	skoða	persónuleika	

þess.40	

Sigurður	 Gylfi	Magnússon,	 sagnfræðingur,	 telur	 þó	 að	 óhjákvæmilegt	 sé	

við	skrif	ævisagna	að	höfundurinn	verði	svo	tengdur	textanum	og	frásögninni	að	

hann	 fari	 að	 tengja	 sitt	 eigið	 líf	 við	 líf	 viðfangsefnisins,	 þar	með	 fari	 verkið,	 að	

hluta	til,	ósjálfrátt	inn	á	svið	sjálfsævisagna.41	

Í	upphafi	síðustu	aldar	deildu	tveir	 íslenskir	 fræðimenn	um	ævisögur	og	

ritun	 þeirra.	 Deilan	 var	 um	 það	 hvort	 höfundurinn	 ætti	 að	 setja	 sjálfan	 sig	 í	

frásögnina	til	þess	að	skýra	betur	það	efni	sem	um	ræðir	eða	hvort	að	efnið	sjálft	

og	 heimildir	 eigi	 að	 standa	 einar	 og	 sér. 42 	Líklegast	 mun	 aldrei	 nást	 ein	

niðurstaða	þar	sem	allir	eru	sammála	í	þessum	málum.			

Dr.	Gittings	skrifar	í	bók	sinni	„The	Nature	of	Biography”	að	hin	sanna	list	

á	 bak	 við	ævisögur	 er	 sameining	þeirra	 við	 ljóð	 og	 að	þær	 séu	 í	 raun	og	 veru:	

„poetry	 with	 a	 consciense”.	 Hinsvegar	 þurfi	 höfundurinn	 fyrst	 og	 fremst	 að	

tileinka	 sér	 vinnubrögð	 sagnfræðings	 en	 geti	 bætt	 ljóðrænum	 tilburðum	 við	

textann.43		

	

	 	

                                                
39	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	48-49	
40	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	102	
41	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	126	
42	Sigurður	Gylfi	Magnússon,	Fortíðardraumar,	bls.	49	
43	Gardner,	Helen	(1980) 
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KONUNGARNIR	Í	ÆVISÖGUM	
	

Almennt	virðist	vera	að	flestir	sagnfræðingar,	sem	taka	að	sér	að	rita	bækur	um	

konunga	og	ævi	þeirra,	reyni	eftir	bestu	getu	að	vera	hlutlausir	í	skrifum	sínum.	

Frásögnin	er	þá	yfirlit	yfir	ævi	viðkomandi	án	þess	að	skoðanir	og	álit	höfundar	

komi	fram.	Lesandinn	fær	því	tækifæri	til	að	mynda	sínar	eigin	skoðanir	á	þeirri	

persónu,	sem	fjallað	er	um.	Í	sagnfræðilegum	tilgangi	er	hægt	að	skoða	ævisögur	

og		greina	á	hvaða	hátt	höfundur	fjallar	um	einstaklinginn	sem	um	er	ritað.	Hægt	

er	 að	 skoða	 nálgun	 höfundar	 á	 líf	 einstaklingsins,	 atburði	 í	 lífi	 hans,	 sigra	 og	

ósigra,	ásamt	því	að	sjá	hvað	það	er	sem	höfundurinn	velur	að	fjalla	um	og	eins	

hverju	hann	sleppir.	Með	því	að	nálgast	efnið	með	þessum	hætti	er	hægt	að	sjá	

hver	 afstaða	 höfundar	 er	 gagnvart	 viðfangsefninu,	 þrátt	 fyrir	 að	 höfundur	 sé	

hlutlaus	í	skrifum	sínum.	Þetta	er	þó	ekki	algilt	þar	sem	af	og	til	 leyfa	höfundar	

tilfinningum	sínum	og	skoðunum	að	koma	fram	í	skrifum	sínum.	

Til	að	fá	góða	mynd	af	lífi	og	arfleifð	konunganna	Louis	XVI	og	George	VI	

er	 gagnlegt	 að	 rýna	 í	 ævisögur	 um	 þá.	 Ekki	 virðist	 þó	 vera	 til	 mikill	 fjöldi	 af	

ævisögum	 um	 þessa	 tvo	 konunga,	 ef	 borið	 er	 saman	 við	 Louis	 XIV	 konung	

Frakklands	 og	 Henry	 VIII	 Englandskonung.	 Áhugaverðar	 sögur	 Louis	 XVI	 og	

George	VI		gefa	þó	tilefni	til	skrifa	um	þá.		

Ef	 skoðaðar	 eru	ævisögur	 um	þessa	 konunga	 þá	 eru	 bækurnar	 þar	 sem	

fjallað	er	um	þá	á	persónulegum	nótum	áhugaverðari	fyrir	lesandann	heldur	en	

ævisögurnar	 þar	 sem	 einungis	 er	 farið	 yfir	 opinbert	 líf	 þeirra	 en	 lítið	 rætt	 um	

persónuna	á	bak	við	titilinn.	Þeim	mun	ópersónulegri	sem	skrifin	eru	þeim	mun	

erfiðara	er	fyrir	lesandann	að	kynnast	viðfangsefninu	vel	og	fá	dýpri	innsýn	í	líf	

þess.	Sama	má	segja	um	fjarlægð	í	tíma	og	kynnum,	sem	virðist	vera	þættir	sem	

hafa	áhrif	á	hlutleysi	höfundar.	Velta	má	fyrir	sér	hvort	það	sé	kostur	eða	galli	að	

höfundur	 sé	 uppi	 á	 sama	 tíma	 og	 sá	 sem	 fjallað	 er	 um,	 hvort	 hann	 þekki	

viðkomandi	og	fái	upplýsingar	frá	samferðafólki	eða	hvort	sé	betra	að	höfundur	

hafi	ákveðna	fjarlægð	á	viðfangsefnið.			

Gagnlegt	 getur	 verið	 að	 skoða	 rit	 og	 ævisögur	 um	 samferðafólk	

konunganna.	Í	ævisögum	um	konurnar	í	lífi	þeirra	er	hægt	að	kynnast	þeim	betur	

og	á	annan	hátt	í	gegnum	sögu	þeirra.	
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Umfjöllun	um	Louis	XVI	og	George	VI	í	almennum	sögubókum,	bæði	breskum	og	

frönskum,	 er	 yfirleitt	 yfirborðskenndari	 en	 í	 ævisögum	 um	 þá.	 Til	 að	mynda	 í	

bókinni	France,	Past	and	Present	er	farið	yfir	sögu	landsins	frá	upphafi	til	síðustu	

aldamóta,	þó	ekki	ítarlega.	Í	kaflanum	um	Louis	XVI	er	farið	stuttlega	yfir	valdatíð	

hans	 og	 lýsingin	 á	 honum	er	 frekar	 neikvæð.44		 Í	 bókinni	The	Oxford	History	of	

Britain,	 sem	 er	 um	 sögu	 Bretlands	 og	 gefin	 er	 út	 frá	 útgáfufyrirtæki	 Oxford-

háskóla	 er	 fjallað	 um	 sögu	 landsins	 frá	 tímum	 Rómverja	 að	 lokum	 tuttugustu	

aldar.	 Hvergi	 í	 	 bókinni	 er	 þó	 George	 VI	 nefndur	 eða	 Elísabet	 dóttir	 hans.	 Það	

vekur	athygli	þar	sem	bæði	verða	að	teljast	eiga	stórt	hlutverk	í	sögu	Bretlands	á	

síðustu	öld.	Bókin	er	nokkuð	ítarleg	að	öðru	leyti	en	þrátt	fyrir	það	er	þeirra	saga	

ekki	nefnd.45		

	 Ævisögur	virðast	vera	líklegri	til	að	gefa	lesanda	betri	og	ítarlegri	mynd	af	

söguþekktum	persónum	heldur	en	almennar	fræði-	eða	sögubækur	og	því	eflaust	

gagnlegri	út	frá	sagnfræðilegum	sjónarmiðum.			

	

	

George	VI	Englandskonungur		
	

Bókin	King	 Emperor,	 George	 VI	 eftir	 Ericu	 Beal	 sýnir	 höfund	 sem	 virðist	 leyfa	

eigin	 skoðun	á	viðfangsefninu	að	koma	 fram.	En	hún	virðist	hafa	 jákvætt	álit	 á	

konunginum.	Í	gegnum	bókina	er	léttur	tónn	og	talar	hún	afar	vel	um	George	VI	

og	í	raun	um	konungsfjölskylduna	alla.	Bókin	er	gefin	út	árið	1941,	þegar	Albert	

er	 enn	 á	 lífi,	 orðinn	 konungur	 og	 í	 miðju	 stríði	 við	 Þýskaland.	 Hún	 var	 náin	

konungsfjölskyldunni	 við	 gerð	 bókarinnar	 og	 	 var	 í	 miklum	 samskiptum	 við	

Beatrice	prinsessu,	yngstu	dóttur	Victoríu	drottningar,	sem	lét	hana	hafa	megnið	

af	þeim	heimildum	sem	notaðar	voru.		

	 Í	 bókinni	 eru	 nefndar	 nokkrar	 tilvitanir	 frá	 ýmsum	 aðilum	 sem	 lýsa	

góðmennsku	konungsins,	hversu	ánægt	fólk	var	með	hann	sem	konung.	Með	því	

að	 hafa	 tekið	 við	 af	 bróður	 sínum	 hefði	 konungsveldinu	 verið	 bjargað.	 Meðal	

                                                
44	Mermier,	France	
45	Morgan,	The	Oxford	History	of	Britain	
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annars	 er	 vitnað	 í	 orð	 ástralsks	 ráðherra	 sem	 sagði:	 	 „The	crown	passes	 to	one	

who	has	most	of	the	attributes	of	a	great	king“.46		

Þar	sem	bókin	er	skrifuð	í	náinni	samvinnu	við	meðlimi	konungsfjölskyldunnar	

og	þeirra	er	standa	henni	nærri	má	draga	þá	ályktun	að	það	hafi	áhrif	á	innihald	

hennar	og	það	jákvæða	viðhorf	sem	hún	sýnir	konunginum	og	fjölskyldu	hans.	

Ævisagan	King	 George	 VI,	 His	 Life	 and	 Reign	 eftir	 John	W.	Wheeler-Bennett	 er	

áhugaverð	bók.	Hún	fjallar	um	ævi	konungsins	og	tekur	höfundurinn	það	fram	í	

formála	 sínum	 að	 markmið	 hans	 sé	 að	 fjalla	 um	 hann	 sem	 konung	 og	 sem	

manneskju.	Að	hann	ætli	að	fjalla	um	opinbert	 líf	hans	og	einkalíf,	ásamt	því	að	

fara	yfir	merka	atburði	sem	áttu	sér	stað	á	valdatíð	hans.47		

	 Bókin	 er	 skrifuð	 árið	 1958,	 sem	 er	 einungis	 sex	 árum	 eftir	 dauða	

konungsins,	svo	mögulega	getur	það	haft	áhrif	á	skrif	höfundar	hversu	stutt	var	

frá	andláti	hans	þegar	bókin	er	gefin	út.	Höfundurinn	 fékk	aðgang	að	gögnum	í	

Buckinghamhöll	 og	 Windsorkastala,	 meðal	 annars	 að	 hinu	 konunglega	

skjalasafni	þar.	Var	það	Elísabet	II	sem	veitti	honum	aðgang	að	þessum	gögnum	

og	 naut	 hann	 aðstoðar	 hennar	 og	 móður	 hennar	 við	 skrif	 bókarinnar.	 Einnig	

hafði	Wheeler-Bennett	tækifæri	til	að	ræða	við	yfir	150	einstaklinga	sem	þekktu	

konunginn	á	einhverjum	tíma	í	lífi	hans.	Hann	fékk	margvíslegar	upplýsingar	hjá	

þeim	sem	og	hjá	sumum	fékk	hann	að	skoða	bréf	sem	George	VI	hafði	skrifað.48	

	 Ef	 farið	 er	 yfir	 innihald	 bókarinnar	 þá	 er	 hún	 frekar	 almenn	 þar	 sem	

aðallega	er	verið	að	ræða	hið	daglega	líf	konungsins	og	hina	ýmsu	atburði,	sem	

áttu	sér	staði	í	 lífi	Alberts	sem	prins	ásamt	lífi	allra	í	fjölskyldunni.	Í	bókinni,	er	

farið	yfir	helstu	atburði	í	lífi	hans	svo	sem	uppeldi,	menntun,	hjónaband	hans	við	

lafði	Elizabeth	Bowes-Lyon,	þegar	bróðir	hans	afsalaði	sér	krúnunni	og	svo	um	

tíma	hans	sem	konungs.	

	 Það	 er	 ákveðinn	 léttleiki	 yfir	 skrifum	 höfundar.	 Hann	 minnist	 þó	 á	 að	

Albert	hafi	þróað	með	sér	magavandamál	sökum	þess	að	konan,	sem	sá	um	hann	

og	 systkini	 hans	 þegar	 þau	 voru	 lítil,	 hafi	 neitaði	 að	 gefa	 honum	 mat.	 Einnig	

minnist	 hann	 á	 að	 Albert	 hafi	 verið	 frekar	 viðkvæmur	 ungur	 drengur,	 sem	

stamaði,	var	óöruggur	og	kvíðinn.	En	þess	utan	fer	höfundurinn	ekki	nánar	út	 í	

                                                
46	Beal,	King	Emperor,	George	VI,	bls.	227 
47	Wheeler-Bennett,	King	George	VI,	His	Life	and	Reign,	bls.	v	
48	Wheeler-Bennett,	King	George	VI,	His	Life	and	Reign,	bls.	v-vi 
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persónuleika	George	VI	og	gefur	höfundurinn	lítið	af	sér	 í	skrifum	sínum,	nema	

þegar	hann	ræðir	þá	erfiðleika	sem	geta	fylgt	stami.	Þá	er	eins	og	hann	reyni	að	

fá	lesandann	til	að	tengja	við	þennan	vanda	sem	hrjáði	George	VI,	nær	alla	hans	

ævi.	Samkvæmt	skrifum	Wheeler-Bennett	þá	var	það	stamið	sem	hafði	mest	áhrif	

á	 daglegt	 líf	 prinsins.	 Það	 varð	 til	 þess	 að	 hann	 einangraði	 sig	 frá	 öðrum,	 átti	

erfitt	með	að	tjá	sig,	verja	sig,	eiga	í	samskiptum	við	systkini	sín	og	hafði	áhrif	á	

menntun	hans.49		

	 Í	bókinni	eru	lýsingar	sem	sýnda	hvaða	mann	George	VI	hafði	að	geyma.	

Til	að	mynda	þessi	tilvitnun	sem	er	frá	því	þegar	hann	þurfti	að	fara	í	munnlegt	

próf	til	þess	að	komast	inn	í	skóla	sem	nefnist	Osborne:	

	

„Although	 it	 was	 generally	 agreed	 that	 he	 was	 the	 most	 shy	 and	

nervous	candidate	to	come	before	them,	he	displayed	that	capacity	of	

rising	 to	 an	 emergency	 wich	 was	 to	 characterize	 him	 throughout	

life.”50	

	

Bókin	 fer	 vel	 yfir	 líf	 og	 störf	 konungsins	 og	 gerir	 höfundurinn	 það	 á	

fagmannlegan	 hátt.	 Bókin	 er	 frekar	 jákvæð	 í	 garð	 konungsins	 og	 gera	 má	 ráð	

fyrir	 að	 sú	 staðreynd	 að	 hún	 er	 skrifuð	 með	 aðstoð	 og	 samþykki	

konungsfjölskyldunnar	hafi	þar	einhver	áhrif.		Ef	til	vill	hafði	einnig	áhrif	hversu	

stuttu	eftir	andlát	George	VI	hún	var	skrifuð	og	gefin	út.		

	 		
	

Louis	XVI,	konungur	Frakklands	
	

Sagnfræðingurinn	John	Hardman	er	sá	sem	hefur	verið	hvað	þekktastur	fyrir	að	

skrifa	um	og	rannsaka	líf	Louis	XVI.	Gaf	hann	meðal	annars	út	bókina	The	Life	of	

Louis	XVI	á	tveggja	aldar	dánarafmæli	hans	árið	1993	og	svo	aftur	árið	2016,	eftir	

að	 fleiri	 heimildir	 höfðu	 komið	 í	 ljós.51	Það	 að	 höfundur	 gefi	 út	 verk	 sitt	 á	

                                                
49	Wheeler-Bennett,	King	George	VI,	His	Life	and	Reign,	bls.	17-29	
50	Wheeler-Bennett,	King	George	VI,	His	Life	and	Reign,	bls.	33	
51	Hardman,	The	Life	of	Louis	XVI 
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dánarafmæli	 viðfangsefnisins	 getur	 gefið	 til	 kynna	 að	 honum	 sé	 annt	 um	þann	

sem	hann	er	að	fjalla	um.		

John	Hardman	fjallar	auðveldlega	um	neikvæða	hlið	Louis	XVI	í	bók	sinni.	

Hann	 nefnir	 tilvitnun	 eftir	 stríðsherrann,	 greifann	 d’Argenson,	 sem	 lýsir	 Louis	

sem	holdmiklum	og	bæði	ástríðu-	og	áhugalausum.52	Höfundurinn	fjallar	einnig	

um	að	eldri	bróðir	Louis,	duc	de	Bourgogne,	hafi	verið	uppáhald	 foreldra	sinna	

og	 að	 þegar	Bourgogne	 lést	 úr	 berklum	þá	 hafi	 þeir	 óskað	 þess	 að	 Louis	 hefði	

frekar	fallið	frá.		

Í	kaflanum	um	menntun	þessa	tilvonandi	konungs	leyfir	höfundur	sér	að	

tengjast	 viðfangsefninu	 betur.	 Almennt	 eru	 fæstar	 lýsingar	 á	 Louis	 XVI	

sérstaklega	jákvæðar	og	lýsir	fólk	honum	sem	daufum	einstaklingi	sem	hafi	verið	

feiminn	 og	 ekki	 vel	 gefinn.	 Þarna	 fer	 Hardman	 gegn	 þessum	 hugmyndum	 og	

nefnir	 frekar	 að	 það	 hafi	 verið	 kennari	 hans,	Monsieur	 La	 Vauguyon,	 sem	 hafi	

verið	 óhæfur.	 Nefnir	 hann	 að	 þegar	 heimavinna	 Louis	 hafi	 verið	 skoðuð,	 hafi	

komið	í	ljós	að	hann	var	mjög	vel	gefinn	í	vísindum	sem	og	stærðfræði,	landa-	og	

eðlisfræði.	Einnig	kemur	 fram	að	hann	hafi	 lært	og	 skilið	mjög	vel	 fjármál.	Það	

má	því	segja	að	hann	hafi	verið	fyrirmyndar	nemandi.53	

	 Ljóst	er	að	höfundur	ber	mikla	virðingu	fyrir	viðfangsefninu,	sérstaklega	

manneskjunni.	 Hann	 sýnir	mikla	 auðmýkt	 í	 skrifum	 sínum	með	 því	 að	 nálgast	

þau	 á	 fallegan	 hátt	 og	 sýnir	 þessum	 umdeilda	 konungi	 mikla	 virðingu	 og	

nærgætni	 í	 umfjöllun	 sinni	 um	 hann.	 Hann	 virðist	 vera	 heillaður	 af	 Louis	 sem	

einstaklingi,	þá	sérstaklega	þegar	hann	var	ungur.	Lýsir	hann	oft	gjörðum	hans	

sem	einstökum	og	eftirtektarverðum.	Þessu	er	best	hægt	að	lýsa	með	tilvitnun	í	

skrif	eftir	Louis	XVI	sem	titluð	eru	sem	„Varðandi	galla	mína“	og	hljómar	svo:		

	

„My	 greatest	 fault	 is	 a	 sluggishness	 of	mind	which	 renders	mental	

efforts	 wearisome	 and	 painful.	 I	 want	 absoloutely	 to	 conquer	 this	

defect	 and	 after	 I	 have	 done	 so,	 as	 I	 hope	 to	…I	 shall	 cultivate	 the	

good	things	which	are	said	to	be	in	me.”54		

	

                                                
52	Hardman,	The	Life	of	Louis	XVI,	bls.	4	
53	Hardman,	The	Life	of	Louis	XVI	
54	Hardman,	The	Life	of	Louis	XVI,	bls.	14 
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Þessi	 skrif	 sýna	 það	 hversu	 góð	 sjálfsþekking	 Louis	 var	 á	 unga	 aldri.	 Þessi	

tilvitnun	er	skrifuð	milli	1767	og	1769	og	sýnir	vilja	hans	til	að	standa	sig	vel	 í	

lífinu.	 Hann	 reyndi	 eftir	 bestu	 getu	 að	 mennta	 sig	 og	 var	 heillaður	 af	

tungumálum,	sögu	og	pólitík	Bretlands	þar	sem	hann	skrifaði	meðal	annars	bréf	

til	 Englands,	 til	 þess	 að	 fá	 upplýsingar	 um	 pólitískt	 kerfi	 Englendinga.	

Höfundurinn	telur	því	að	þessar	neikvæðu	lýsingar	á	persónuleika	konungs,	sem	

lötum	og	óeftirtektarverðum	einstaklingi,	hafi	frekar	komið	frá	La	Vaugyon.55		

	 Höfundurinn	 hefur	 greinilega	 meðaumkun	með	 þessu	 viðfangsefni	 sínu		

og	 bendir	 réttilega	 á	 hvernig	 þau	 áföll	 sem	 Louis	 upplifði	 sem	 ungur	 drengur	

höfðu	áhrif	á	mótun	persónuleika	hans.	Það	að	missa	báða	foreldra	sína	og	eldri	

bróður	á	stuttum	tíma	höfðu	ekki	góð	áhrif	á	hann.	Einnig	það	að	vera	skyndilega	

næstur	 í	 röðinni	 að	 krúnunni	 á	 eftir	 öldruðum	 afa	 sínum	 og	 að	 fólk	 sem	 stóð	

nærri	 honum	 gerði	 lítið	 úr	 honum.	 Höfundur	 bókarinnar	 fer	 ítarlega	 í	 þessar	

pælingar	 og	 veltir	 fyrir	 sér	 hvað	 hafi	 farið	 um	 huga	 þessa	 unga	manns.	 Hvort	

hann	 hafi	 verið	 með	 tvo	 persónuleika	 eða	 hvort	 hann	 reyndi	 að	 fela	 sig	 fyrir	

umheiminum,	 því	 reynslan	 hafði	 kennt	 honum	 að	 þar	 væri	 honum	 fátt	 gott.	

Nefnir	 Hardman	 meðal	 annars	 hvernig	 hann	 hafi	 verið	 námslega	 sterkur	 og	

skoðar	 bréfin	 sem	 hann	 skrifaði	 til	 Englands	 og	 ber	 þau	 saman	 við	

dagbókarfærslur	 hans.	 Þá	 bendir	 hann	 sérstaklega	 á	 að	 það	 eina	 sem	 Louis	

skrifaði	um	dauða	móður	 sinnar	 er	 að	hún	hafi	 dáið	klukkan	átta	 að	kvöldi	 til.	

Dagbók	Louis	er	og	hefur	verið	umdeild	sökum	þess	hve	köld	og	tilfinningasnauð	

skrif	hans	virðast	vera,	er	hún	 frekar	 talin	 líkari	minnisbók.56		Hann	veltir	 fyrir	

sér	 hvernig	 þessi	 einstaklingur	 hafi	 getað	 verið	 svona	 vel	 gefinn	 og	 snjall	 á	

sumum	sviðum	en	svo	tilfinningalaus	og	hlédrægur	á	öðrum.57			

	 Höfundurinn	nær	á	einstakan	hátt	að	 rita	þessa	ævisögu	á	 sama	hátt	og	

góð	spennusaga	er	rituð.	Mögulega	vegna	þess	að	 flestar	almennar	upplýsingar	

sem	að	venju	eru	ritaðar	um	þennan	konung	eru	neikvæðar,	þá	veldur	það	því	

þegar	 þær	 eru	 skrifaðar	 á	 þennan	 hátt,	 með	 slíkri	 ástríðu,	 að	 lesandinn	 fer	

ósjálfrátt	 að	 halda	með	 viðfangsefninu.	 Lesandinn	 gleðst	 yfir	 dugnaði	 hans	 og	

verður	hryggur	við	því	neikvæða	í	lífi	hans.	Ljóst	er	að	Hardman,	þótt	fágaður	sé	í	
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skrifum	 sínum,	 er	 ekki	 fullkomlega	 hlutlaus.	 Hann	 gefur	 sér	 tíma	 til	 að	 skoða	

hvað	mótaði	þennan	konung	og	hvernig	persóna	hann	var	í	raun	og	veru.	Með	því	

sést	 höfundurinn	 sjálfur	 í	 gegnum	 textann	 og	 sá	 áhugi	 sem	 hann	 hefur	 á	

viðfangsefninu.		

	 Hardman	 fer	 vel	 og	 örugglega	 yfir	 líf	 og	ævi	 Louis	 XVI	 í	 bók	 sinni.	 Alla	

stóratburði	sem	urðu	á	lífsleið	hans,	þá	góðu	og	hina	slæmu	líkt	og	ætlast	má	til	

þegar	um	ævisögu	er	að	ræða.	Það	sem	honum	tekst	vel	er	að	útskýra	hina	ýmsu	

atburði,	 aðstæður	 og	 ákvarðanir	 sem	 áttu	 sér	 stað.	 Hann	 eykur	 skilning	

lesandans	 á	 sögunni	 þannig	 að	 hann	 fær	 að	 kynnast	 konungnum	 betur	 sem	

persónu.	Hardman	tekst	 í	skrifum	sínum	að	sýna	hina	mannlegu	hlið	á	konungi	

og	gerir	þannig	fólki	kleift	að	tengjast	honum	betur.		Bók	Hardmans	sýnir	vel	þá	

persónu	 sem	 Louis	 hafði	 að	 geyma.	 Hversu	 góður	 námsmaður	 hann	 var,	 hve	

sjálfsþekking	 hans	 var	 góð,	 ásamt	 því	 hversu	 einlægur	 hann	 var.	 Hann	 kemur	

samt	sem	áður	 inn	á	þá	 ljótu	og	niðrandi	hluti	sem	fólk	sagði	um	Louis	og	þær	

neikvæðu	lýsingar	sem	á	honum	voru.		

Í	 bók	 Evelyne	 Lever	 um	ævi	Marie-Antoinette	 er	 farið	 yfir	 uppeldi	 hins	

unga	Louis	XVI.	Fjallað	er	um	persónuleika	hans	frá	unga	aldri	og	má	skynja	vissa	

meðaumkun	 í	 textanum	 meiri	 en	 til	 að	 mynda	 er	 að	 finna	 í	 ævisögum	 um	

konunguinn	sjálfan.	Í	þessari	bók	sem	ber	heitið	Marie-Antoinette,	the	Last	Queen	

of	France	er	byrjað	að	fjalla	um	þennan	unga	prins	vegna	þess	misræmis	sem	var	

á	því	sem	Marie-Antoinette	fékk	að	heyra	um	framtíðar	eiginmann	sinn	og	þess	

sem	 var	 í	 raun	 og	 veru.	 Var	 þetta	 gert	 til	 að	 hún	 myndi	 yrði	 ekki	 afhuga		

hjónabandinu.	Henni	var	sagt	að	hann	væri	góður	prins,	trúrækinn,	alvarlegur	og	

vinnusamur,	 sem	 var	 í	 raun	 satt	 en	 sleppt	 var	 öllu	 því	 neikvæða	 um	hann.	 En	

lýsingarnar	 sem	móðir	 hennar	 fékk	 voru	 að	 hann	 væri	 feiminn,	með	 tómlæti	 í	

augum	og	 liti	út	 fyrir	að	vera	heimskur.58	Lýsir	þetta	orðrómnum	sem	gekk	um	

höllina	og	hafði	án	vafa	áhrif	á	ímynd	þessa	unga	prins.	Til	að	fá	betri	heildarsýn	

á	sögu	einstaklings	er	gagnlegt	að	skoða	mismunandi	heimildir	eins	og	þessa,	þar	

sem	umfjöllun	um	eiginkonu	Louis	náði	að	varpa	öðru	ljósi	á	líf	og	persónuleika	

hans.	 Það	 sem	 bók	 Lever	 sýnir	 er	 fyrst	 og	 fremst	 neikvæða	 hliðin	 á	 lífi	 Louis.	

Hvernig	þeir	gallar	og	þeir	erfiðleikar	sem	hann	upplifði	höfðu	neikvæð	áhrif	á	líf	

hans	og	getu	til	þess	að	vera	þátttakandi	í	samfélaginu	og	til	þess	að	stjórna	heilu	
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konungsveldi.	Bók	Lever	nær	ekki	 skrifuð	 af	 sömu	einlægni	 og	Hardman	gerir,	

þar	sem	sú	hún	sýnir	meiri	meðaumkun	eða	samhyggð	en	Hardman	meira	það	

óréttlæti	sem	konungur	þurfti	að	upplifa.		

	

	

LÍKT	–	ÓLÍKT	
	

Konungarnir	Louis	VXI	og	George	VI	voru	uppi	á	var	ólíkum	tímum	og	sitt	hvoru	

landinu	og	hafði	 áhrif	 á	 stöðu	þeirra	og	arfleifð.	En	þrátt	 fyrir	þennan	mismun	

eru	mörg	líkindi	með	sögum	þeirra,	en	jafnframt	margt	ólíkt.		

Þeir	eiga	það	sameiginlegt	að	aðstæður	höguðu	því	þannig	að	þeir	þurftu	

báðir	 að	 taka	 við	 konungstign,	 þrátt	 fyrir	 að	 vera	 ekki	 næstir	 í	 röð	 erfingja.	

Ástæðurnar	 sem	 urðu	 til	 þess	 voru	 þó	 misjafnar,	 annar	 vegna	 dauðsfalla	 í	

fjölskyldunni	 þegar	 hann	 var	 á	 unga	 aldri	 en	 hinn	 vegna	 þess	 að	 bróðir	 hans	

afsalaði	sér	tigninni	á	fullorðinsárum.	Uppeldi	þeirra	beggja	var	að	nokkru	leyti	

takmörkum	háð	og	hafði	neikvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	þeirra.	

Báðir	konungarnir	lifðu	í	skugga	annarra,	bæði	þeirra	sem	á	undan	voru,	

sem	og	þess	sem	hefði	átt	að	vera	konungur.	Louis	XVI	var	ávallt	í	skugga	Louis	

XIV.	Þegar	hann	 tók	við	af	honum	var	hann	ungur	og	óreyndur	og	 tók	á	 sig	að	

stjórna	heilu	konungsveldi,	sem	stóð	höllum	fæti.	George	VI	lifði	í	skugga	bróður	

síns	en	tók	við	konungdæminu	eftir	að	bróðir	hans,	þá	Edward	VIII,	afsalaði	sér	

krúnunni	 fyrir	 ástkonu	 sína.	 David	 eða	 Edward	 var	 dýrkaður	 af	 þjóðinni	 og	

jafnvel	 eftir	 að	 hann	 fórnaði	 krúnunni	 fyrir	 ástina.	 Viðhorf	 fólks	 til	 Louis	 og	

George	litast	af	aðstæðunum	sem	voru	þegar	þeir	tóku	við.	Þannig	er	Louis	XVI	

þekktur	sem	konungurinn	sem	batt	enda	á	„L’Ancien	Régime”,	þar	sem	hann	var	

við	völd	þegar	byltingin	skall	á	árið	1789.	George	VI	er	þekktur	sem	sá	sem	tók	

við	 af	 bróður	 sínum	 eftir	 hneykslið	 sem	 fylgdi	 því	 að	 hann	 afsalaði	 sér	

konungstign,	 en	 einnig	 er	 hann	 þekktur	 sem	 konungurinn	 sem	 stamaði,	 lést	

ungur	og	fyrir	að	vera	faðir	Elísabetar	II,	sem	er	enn	við	völd	í	dag.	

Í	 þeim	 sameiginlegu	 þáttum	 sem	 eru	 með	 konungunum	má	 samt	 finna	

mjög	 ólíka	 þætti	 .	 Menntun	 þeirra	 beggja	 var	 þeim	 erfið	 en	 þó	 á	 ólíkan	 hátt.	

Kennari	 Louis	 sýndi	 honum	 niðrandi	 framkomu	 og	 hafði	 ekki	 mikla	 trú	 á	

námslegri	 getu	 hans	 sem	 ef	 til	 vill	 varð	 til	 þess	 að	 hann	 fékk	 ekki	 jafn	 góða	
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kennslu	 og	 hann	 hefði	 þurft.	 George	 gekk	 í	 góða	 skóla	 sem	 buðu	 upp	 á	 góða	

menntun	en	honum	leið	þar	illa	í	skóla	sökum	eineltis.		

Jafnvel	þótt	konungsveldin	tvö	hafi	verið	svipuð	á	einhverjum	tímapunkti,	

var	 breska	 konungsveldið	 mun	 þróaðara	 á	 tímum	 Louis	 XVI	 heldur	 en	 hið	

franska.	Á	meðan	Frakkland	var	með	konung	sem	var	alvaldur,	þá	var	Bretland	

búið	að	útskúfa	einum	konungi,	taka	annan	af	 lífi	og	koma	á	fót	þingræði.59	Það	

sýnir	 ákveðna	 þróun	 og	 stöðugleika,	 eitthvað	 sem	 Frakkland	 skorti	 á	 þessum	

tíma.	Á	vissan	hátt	er	því	hægt	að	segja	að	með	þessari	þróun	á	konungsveldinu	

hafi	 Bretland	 og	 breska	 þjóðin	 verið	 betur	 í	 stakk	 búin	 að	 takast	 á	 við	 þær	

breytingar	og	þau	áföll,	sem	gætu	dunið	yfir	og	því	hafi	George	VI	náð	að	vaxa	og	

dafna	í	starfi	sínu.	Aðstæður	Louis	XVI	voru	allt	aðrar	og	verri.		

Valdatíð	 Louis	 XVI	 var	 umdeild	 og	 endaði	með	uppreisn	 þjóðarinnar	 og	

byltingu.	Honum	hafði	ekki	tekist	að	leiða	þjóð	sína	farsællega	í	gegnum	þá	erfiðu	

tíma	sem	hún	stóð	frammi	fyrir.		Álit	almennings	var	neikvætt	og	á	endanum	var	

hann	 hálshöggvinn	 af	 þjóð	 sinni.	 George	 VI	 var	 aftur	 á	móti	 farsæll	 konungur.	

Hann	 sinnti	hlutverki	 sínu	vel	 og	 álit	 þjóðarinnar	 á	honum	óx	og	varð	 jákvætt.	

Hann	 var	 staðfastur	 og	 leiddi	 þjóð	 sína	 í	 gegnum	 erfiða	 tíma	 í	 seinni	

heimsstyrjöldinni.	Vegferð	þeirra	í	embætti	var	því	afar	ólík.	

	

	 	

                                                
59	Behrens,	The	Ancien	Régime,	bls.	21	
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LOKAORÐ	/	NIÐURSTAÐA	
 
Konungsembætti	 fylgir	mikil	 ábyrgð	 og	margar	 skyldur.	 Ein	 þeirra	 er	 að	 sinna	

því	 af	 öllu	 hjarta,	 enda	mikilvægt	 að	 bregðast	 ekki	 ríkinu,	 þegnum	 sínum	 eða	

fjölskyldu.	 Allir	 bera	 ákveðnar	 vonir	 og	 væntingar	 til	 þess	 er	 konungsembætti	

gegnir	og	ætlast	 til	þess	að	viðkomandi	 standi	undir	hlutverki	 sínu.	Ljóst	er	að	

ekki	 eru	 allir	 þeir,	 sem	 taka	 þurfa	 að	 sér	 konungsembætti,	 fæddir	 til	 þess	 að	

gegna	 því	 hlutverki.	 Þrátt	 fyrir	 að	 í	 gegnum	 tíðina	 hafi	 fólk	 oft	 ekki	 haft	

möguleika	á	að	velja	sér	starfsvettvang	eftir	eigin	óskum	er	í	dag	talið	æskilegt	og	

sjálfsagt	að	einstaklingur	geti	valið	sér	starfsvettvang	og	aflað	sér	menntunar	eða	

þjálfunar	 fyrir	slíkt	starf.	Erfitt	getur	því	verið	 fyrir	 fólk	á	okkar	tímum	að	gera	

sér	 grein	 fyrir	 þeirri	 erfiðu	 stöðu	 að	 vera	 settur	 í	 framtíðarhlutverk,	 sem	 það	

kærir	sig	ekki	um	að	gegna.	Þeir	sem	fæðast	með	möguleikann	á	að	þurfa	að	taka	

við	 konungstign	 eru	 í	 erfiðri	 stöðu	 hvað	 þetta	 varðar.	 Margir	 þeirra	 hafa	 þó	

góðan	 tíma	 til	 þess	 að	búa	 sig	undir	það	 sem	 framundan	er	 eða	 gæti	 orðið,	 en	

fyrir	 suma	 er	 lítill	 sem	 enginn	 tími	 til	 þess	 að	 aðlagast	 hugmyndinni	 eða	

hlutverkinu.	Hvað	þá	að	undirbúa	sig	fyrir	breytta	framtíð	sína,	fjölskyldu	sinnar	

og	allra	þeirra	sem	koma	munu	þar	á	eftir.		

Ævisögur	eru	vel	 til	þess	 fallnar	að	gefa	góða	sýn	á	 líf	þessara	konunga,	

enda	 eru	 ævisögur	 í	 ákveðnum	 skilningi	 eins	 og	 minnisvarði	 um	 viðkomandi.	

Ævisögur	um	þessa	menn	gefa	dýpri	 sýn	á	þá	 sem	persónur.	 Farið	 er	 ítarlegar	

yfir	líf	þeirra,	uppeldi,	menntun,	erfiðleika,	kosti	og	galla	sem	gefa	skýrari	mynd	

af	því	hvaða	einstakling	konungurinn	hafði	að	geyma	annað	en	 í	sögubókum	er	

helst	er	fjallað	um	stóra	áfanga	í	lífi	manna,	ákvarðanir	sem	þeir	tóku,	stríð,	sigra	

og	 ósigra.	 Um	 persónulegt	 líf	 er	 lítið	 fjallað	 um	 fyrir	 utan	 að	 greina	 frá	

eiginkonum	þeirra	og	börnum.	

	

En	hvaða	áhrif	hefur	það	á	einstakling	að	lenda	í	þeirri	aðstöðu	að	þurfa	

að	taka	við	konungsembætti?	Vissulega	er	erfitt	að	alhæfa	um	það	og	ekkert	algilt	

en	 ljóst	 að	 margir	 þættir	 hafa	 áhrif	 þar	 á,	 eins	 og	 persónuleiki	 viðkomandi,	

uppeldi,	menntun,	aðstæður	í	samfélaginu	og	fleira.	Hjá	þeim	sem	hér	var	fjallað	

um	var	margt	sameiginlegt	hvað	varðar	örlög	þeirra	og	sögu,	þrátt	fyrir	að	þeir	
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væru	uppi	á	ólíkum	stað	og	tíma,	en	einnig	margt	mismunandi	og	arfleifð	þeirra	

afar	ólík.	Annar	illa	liðinn	af	þjóð	sinni	og	tekinn	af	lífi	í	kjölfar	byltingar	en	hinn	

óx	 í	hlutverki	 sínu,	 var	á	endanum	vel	 liðinn	og	átti	 að	mestu	 farsæla	valdatíð.	

Eflaust	 ræður	 þar	 miklu	 karakter	 viðkomandi	 og	 aðstæður	 í	 samfélaginu.	

Hinsvegar	 eiga	þeir	það	 sameiginlegt,	 báðir	 tveir,	 að	uppeldi	 og	þessar	breyttu	

aðstæður	í	lífi	þeirra	hafði	vissulega	áhrif	á	örlög	sem	og	endalok	þeirra.	

Þrátt	fyrir	að	hefðin	og	arfleifðin	segði	að	Louis	XVI	og	George	VI	ættu	að	

taka	 við	 krúnunni,	 þá	 hefðu	 þeir	 eflaust	 getað	 neitað	 en	 það	 hefði	 þýtt	 mikla	

óvissu	 og	 óöryggi	 fyrir	 þá,	 fjölskyldur	þeirra	 og	 þjóðir.	 Louis	 XVI	 og	George	VI	

sýndu	 persónulegt	 hugrekki	 með	 því	 að	 gangast	 undir	 það	 hlutverk	 sem	 þeir	

þurftu	að	gegna.	Þeir	sinntu	hlutverki	sínu	þótt	misvel	hafi	verið,	settu	sjálfa	sig	

til	hliðar	þótt	þeir	hafi	hvorki	verið	tilbúnir	né	viljugir	til	að	takast	á	við	þá	miklu	

ábyrgð	sem	fylgdi	starfi	þeirra.		
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