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Ágrip

Fortíð Íslands sem nýlendu, einokunarverslunin og sjálfstæðisbaráttan hafa enn drjúg 

áhrif á samfélagsumræðuna á Íslandi og eru mikilvægur þáttur í sjálfsmynd Íslendinga. 

Kennslubækur í  grunnskóla ná til  margra einstaklinga og fræðimenn hafa áður  greint 

innihald kennslubóka frá mismunandi sjónarhornum í samband við þjóðerni, kynþætti og 

útlendinga á Íslandi. Einnig hefur innihald kennslubóka í Íslandssögu frá aldamótunum 

1900 verið rannsakað.

Markmið þessarar  rannsóknar  er  að  skoða viðhorf  nokkurra  íslenskra  kennslubóka 

sem voru notaðar í grunnskólum á 20. öld (útgáfuár 1915-1988) til útlanda og útlendinga 

og  reyna  að  setja  það  í  samhengi  við  umræðu  nú  á  dögum um hlutskipti  Íslands  í 

alþjóðasamfélaginu.  Greint  var  innihaldi  fjögurra kennslubóka með tilliti  til  áherslu í 

efnisvali, stíls og orðalags. Einnig var leitað að merki um þjóðernishyggju og könnuð 

viðhorf höfunda til heimildanotkunar. 

Niðurstöður  greiningarinnar  leiddu  í  ljós  mjög  mikinn  mun  á  bæði  hversu  mikla 

áherslu  hver  bók  leggur  á  einstök  tímabil  (í  blaðsíðum)  og  orðalagið,  sérstaklega 

lýsingaorð. Því nýrri bók sem bókin er, því mildara er orðalag og dómharka minni. Elsta 

bókin, sem er nokkuð tilfinningahlaðin í orðavali, var hins vegar mjög vinsæl og þótti 

mjög skemmtilegar  aflestrar  en  bækurnar  sem komu út  um miðja  öldina  voru  taldar 

frekar leiðinlegar. Mikill munur fannst einnig hvað varðar tilvísum í heimildar, hlutlægni, 

magn umfjöllunar  um einstaklinga og tilvísun í  erlenda atburði.  Eldri  bækurnar  voru 

hlutdrægari, fjölluðu mikið um einstaklinga, vísuðu ekki í heimildir og fjölluðu lítið um 

atburði í alþjóðlegu samhengi. Hins vegar notaði elsta bókin mest frásagnartækni. Yngsta 

bókin var sú eina sem gagnrýndi eða tjáði einhvern efa gagnvart hegðun Íslendinga í 

stjórnmálum, einkum gagnvart Dönum.

Út  frá  þessari  rannsókn  má  segja  að  íslenskar  kennslubækur  hafi  þróast  mikiðá 

tímabilinu. Samt er víst, að mikið af þeim hugmyndum, skoðunum og þeirri sjálfsmynd 

sem kemur frem í eldri bókunum speglast enn í samfélagsumræðu nútímans, og taka mun 

tíma að breyta því.



   Þakka ber leiðbeinendum, kennurum og samnemendum við Háskóla Íslands 200410 

ásamt vinum og fjölskyldu minni.
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1 Inngangur

Saga íslensku þjóðarinnar er enn að mótast.  Á hverju ári gerast nýir merkir viðburðir 

eins  og  vorið  2010  kom  út  Skýrsla  Rannsóknarnefndar  Alþingis,  eldgos  varð  í 

Eyjafjöllum,  Hera  Björk  söng  í  Evróvision  og  nýtt  framboð  Besta  flokksins  til 

borgarstjórnar. Allt eru þetta merkilegir atburðir sem áttu sér stað á Íslandi. Spurningin 

er hver af þessum atburðum eru það sögulegir að þeir rati í íslenskar sögubækur? 

Vissir atburðir eru án nokkurs vafa sögulegir atburðir svo sem stríð, náttúruhamfarir 

og forsetar. Þannig málefni eiga næstum undantekningarlaust trygga stöðu í sögubókum. 

En hvernig er það með orsök, afleiðingar og forsögu atburðanna? Hvað með alþjóðlega 

rammann um söguna? Þessi ritgerð fjallar um kennslubækur sem fjalla um sögu Íslands 

og viðhorf til atburða sem seinna meir hefur verið ákveðið að séu sögulegir, hér verða 

skoðaðir  atburðir  í  Íslandssögunni  í  gegnum kennslubækur  og  horft  er  á  þá  út  frá 

sjónarhorni útlendings.

Sem útlendingur þykir mér forvitnilegt að heyra 

hvernig Íslendingar talar um þjóð sína og land sem 

eitthvað sérstakt og öðruvísi. Þar sem að ég er Dani 

hef  ég  haft  mikinn  áhuga  á  að  heyra  hvernig 

Íslendingar tala um Dani á Íslandi. Íslendingar tala 

annars  vegar  um  hamlandi  nýlendustjórn  og  hins 

vegar um að Kaupmannahöfn sé besta borg í heimi 

þar sem bjórinn flæði frjálst úr krönunum og allir séu 

„ligeglade“. 

Ísland er í miðju Atlantshafi mitt á milli Evrópu 

og Ameríku og virðist ekki vita í hvorn fótinn þjóðin 

á  að  stíga  og  eru  áhrif  frá  báðum  heimálfum  á 

þjóðina.  Þjóðin  er  hvorki  fullkomlega  amerísk  né 

evrópsk og nokkuð vernduð frá alþjóðastjórnmálum og usla alheimsins. Smánin sem 

hlaust vegna efnahagshrunsins getur haft áhrif á núverandi umræðu um stöðu Íslands í 

alþjóðasamfélaginu. Spurningin er hvort  viðhorf Íslendinga til útlendinga breytist eftir 

hrunið. Íslendingar virðast eiga auðvelt með að gleyma alþjóðasamfélaginu.
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Leggja  íslenskar  kennslubækur  nógu  góðan  grundvöll  fyrir  skilning  Íslendinga  á 

umheiminum  og  er  hægt  að  rekja  viðhorf  Íslendinga  til  útlanda  til  kennslunnar  í 

grunnskóla? 

Þessi ritgerð mun fjalla um þessar spurningar. Hér verður fyrst rakinn bakgrunnur og 

fræðilegar  athuganir  á  Íslandssögunni,  síðan  verða  skoðaðar  nokkrar  kennslubækur, 

tekið saman og að lokum gerð tillaga að ályktun.

1.1 Fræðilegur bakgrunnur

Íslenska þjóðin er oft kölluð söguþjóð og er Íslandssagan nærri lífi margra en þeir 

gera sér grein fyrir. Sem dæmi er saga og sagnaritun mikið notuð í markaðssetning á 

landinu.

Ef leitað er eftir dæmum um hvernig Ísland er kynnt fyrir útlendingum þá má sjá að 

notuð  er  saga  Íslands  til  að  útskýra  og  rökstyðja  yfirburði  landsins  með  nokkrum 

nýlegum dæmum, hafa t.d viðskiptamenn verið kallaðir „útrásarvíkingar“, og svo eru 

einnig dæmi um að stjórnmálamenn hafi leitað skýringa í sögunni og aðstæður á landinu 

í  sambandi  við  viðskiptahæfni  og  hæfileika  íslenskra  viðskiptamanna.  Einnig  er 

sjálfstæði Íslands undirstrikað og dæmi gefið um að Ísland sé óhrætt við að hefja baráttu 

við yfirvöld í sambandi við baráttuna fyrir landhelgina færða út í fleiri sjómílur1 (Ólafur 

Ragnar  Grímsson  2008a:2).  Þetta  kemur  líka  fram  í  opinberri  skýrslu  á  vegum 

forsætisráðuneytisins fyrir hrun efnahagskerfisins „Ímynd Íslands“ (Forsætisráðuneytið 

2008), hér er fjallað um hvernig það er mikilvægt fyrir hagkerfi Íslands og samstarf við 

aðrar  þjóðir  að  Ísland  verður  áfram  séð  sem  „Besta-  þjóð-í-heimi-“  og  hvernig 

„Íslendingar  eru  dugleg  og  stolt  þjóð,  mótuð  af  lífsbaráttu  í  harðbýlu  landi.“ 

(Forsætisráðuneytið 2008:4).

Nokkuð hefur verið skrifað um ímynd Íslands, hvernig það er kynnt og kemur fram í 

kennslubókum í Íslandssögu fyrir grunnskólanemendur. 

Gunnar Karlsson skrifaði nokkrar greinar á níunda áratug 20. aldar um kennslubækur 

í  grunnskólum,  hann  skrifar  síðar  kennslubækur  sjálfur.  Í  greininni  „Markmið 

sögukennslu“ (1982:173-222) fer hann yfir helstu hugmyndir við aðferðir sögukennara í 

1 „Thus, against heavy international odds, a small country set itself the task of reforming global law 

regarding the ocean by unilaterally extending its fishing limits...“ (Ólafur Ragnar Grímsson 2008a).
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skólum og hugmyndafræðina á bak við hana, fjallað verður ítarlega um það í  næsta 

kafla.  Hann nefnir  í því samhengi þjóðernis- og einstaklingshyggju og stjórndýrkun. 

Þjóðernishyggjan er þróuð út frá þjóðernisstefnunni sem kom upp í Evrópu – einkum 

Þýskalandi á 19. öld og sóttist við að skilgreina þjóðir út frá þjóðerni, landfræðilegri 

staðsetningu, kynþætti og tungumáli sem eina heild. Þar með skapast fjarlægð frá öðrum 

þjóðum (Elísabet Kristjánsdóttir 2008: 9-13, og heimildar í þessu). Einstaklingshyggjan 

er stefna þar sem einstaklingurinn er í fremsti sæti, hann verður alltaf að líta á sjálfan sig 

fyrst. Stjórndýrkun fellst í óþarfa sterkri áherslu á stjórn landsins, sem var aðgengilegt í 

gömlum bókmenntum þar sem að algengustu heimildirnar snúast um stjórndýrkun. Í 

þeim bókum er vitneskjan um aðstæður fólks frá fornum tímum frá fornleifafræði og var 

seinna tekið inn í söguritun.

Sigríður  Hagalínsdóttir  skrifaði  árið  1985  BA-ritgerð  um  þrjár  bækur  frá  eldri 

kynslóð kennslubóka, bækur skrifaðar í kringum aldamótin 1900. Þar var saga Íslands 

gjarnan tekin í skeiðformi, gullöld, síðan eftir 1262 sem stóra hnignunin og svo áfram 

uppeftir með sjálfstæðisbaráttunni frá 19. öld. Viðfangsefnið í þeim bókum sem voru 

skoðaðar í þessari ritgerð, kemur fram hversu mikið efnið er bundið við einstaklingana 

(karlmenn), sem voru í stjórn eða forustu og þeirra ágætis. Áherslurnar þykja nánast 

skemmtilegar í dag. Til dæmis þegar lagt var þungur dómur á drykkjuskap hjá mönnum 

í valdastöðu, hjá öðrum er tekið fram hvað þeir voru trúaðir og höfðu sterkan móral 

(1985:32). Ein bókanna er frábrugðin af því leyti að höfundurinn er konungssinnaður en 

annars er sjálfstæðisbaráttan mikið í uppáhaldi (1985: 66).

Hvað varðar áherslurnar á siðferði og hegðun hjá eldri  kennslubókahöfundum má 

nefna verk Guðmundar Hálfdanarsonar sem hefur skrifað nokkuð um Ísland og stöðu 

landsins  í  alþjóðlegu  samhengi.  Hann  hefur  borið  fram  þá  kenningu  að  íslensk 

sjálfstæðisbarátta og menn tengdir henni lögðu meiri áherslu á frelsi landsins heldur en 

frelsi  einstaklingsins.  Sjálfstæðishreyfingin  var  ekki  klofin frá  íhaldsaflinu,  ólíkt  því 

sem gerðist í öðrum norðurlöndum. Guðmundur telur þetta vera lykilinn að skilningi á 

íslenskri þjóðernisvitund (Eiríkur Bergmann 2008:96 og heimildir þar í).

Leyfum okkur aðeins að skoða málið frá öðru sjónarhorni og líta á ritgerð um hvað 

gerist þegar Íslendingar ætla að segja útlendingum frá íslandssögunni. Í BA-ritgerð um 

ímynd Íslands í íslenskum kennslubókum fyrir erlenda stúdenta frá 2008 finnur Elísabet 
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Kristjánsdóttir, höfundur almörg dæmi um að áherslur í kynningu landsins. Séu á afrek 

Íslendinga  erlendis  má  nefna  sjálfstæðið,  fortíðina  og  náttúruna  (Elísabet  2008:18). 

Einnig  vekur  hún  athygli  á  hvað  ferðmenn  sem koma  til  Íslands  eru  stereotýpaðir 

(Elísabet Dröfn Kristjánsdóttir 2008:22). 

Í ritgerð Elísabetar er einnig vitnað í nýja grein eftir Guðmund Hálfdanarson, „Hver 

erum við - um „okkur“, „hin“, Icesave og ábyrgð þjóðar“, (Guðmundur Hálfdanarson 

2009:158-174) um Icesave-málið. Þar sem staða Íslands utan Evrópusambandsins (ESB) 

veldur nokkru vandamáli hvað varðar lagalega stöðu landsins. Í greininni fjallar hann 

um orðræðuhefð í íslenskri þjóðmálaumræðu þegar talað er um samskipti Íslendinga og 

útlendinga, en í þeirri umræðu kemur margt annað í ljós um sjálfsímynd Íslendinga. Það 

virðist vera eilíf sjálfstæðisbarátta í gangi; „ landið er talið vera í stöðugri hættu vegna 

erlendrar ásælni“ (Guðmundur Hálfdanarson 2009:162).

Kristín Loftsdóttir hefur skoðað framandleika og fjölmenningu í kennslubókum sem 

notuð er á yngstu stigum grunnskólans sem lestrarkennsla (Kristín Loftsdóttir 2007). 

Hún tekur eftir að þar eru gerðar tilraunir til  að sýna jákvæða mynd af fjölmennum 

samfélögum en  í  Aðalnámsskrá  grunnskóla  er  ekki  talað  um nýbúa  í  sambandi  við 

kaflann um „land og þjóð“ (Menntamálaráðuneytið 2007:26).

 Eiríkur Bergmann skrifaði um þjóðerniskennd og afstöðu Íslands í Evrópumálum. 

Greinar frá árunum 2007 og 2008 nefna meðal annars atvinnugreinar, hugmyndafræði 

og ólíkan skilning á hugtakinu þjóð, ríki og samfélag sem ástæða fyrir að Ísland hefur 

aldrei sótt um aðild að ESB. Hann ályktar í lok greinarinnar frá 2007 að líklegast séu 

það hugmyndir Íslands um fullveldi sem standa í vegi fyrir aðildarumræðunni (Eiríkur 

Bergmann 2007:16). Í greininni frá 2008 er áhersla á þjóðerniskennd, bendir Eiríkur á 

að skólabækur taka það fram að bættur efnahagur hefur alltaf komið í beinu framhaldi af 

auknu frelsi landsins. Hér er hann sennilega að tala um Íslandssögu Jónasar (Eiríkur 

Bergmann 2008:96).

Þegar allt er tekið saman, þá sýna fyrri rannsóknir að eldri íslenskar kennslubækur 

hafa tilhneigð til að vera þjóðernissinnaðar. Þar sem Íslendingar hafa sögu sem sýnir 

ákveðna  og  þjóðlega  mynd  af  samfélaginu.  Sem  dæmi  gagnvart  fólki  sem  kemur 

erlendis frá og umræðu tengdri stöðu Íslands í alþjóðlegu samhengi og hallast þá fleiri 

að andstöðu heldur en þátttöku.
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Kennslubækur í  grunnskólum í dag verða að segja söguna út frá staðreyndum og 

atburðum, halda athygli nemanda, og vera ekki hlutlausir, en ekki allt of hlutdrægar. Það 

virðist  erfitt  að sameina þessi  skilyrði sögubóka, sérstaklega þar sem „rétt“ er  undir 

stöðugri endurskoðun og túlkun í ljósi samtímans. 

1.2 Rannsóknarspurningar

Í ritgerð þessari verður fyrst gert grein fyrir rannsóknarefninu, helstu kenningum um 

sögukennslu  og  sýnd  verða  dæmi  úr  þrem  bókum  sem  hafa  verið  notaðar  í 

Íslandssögukennslu í grunnskólum. Mun ég þá skoða hvernig einokunarversluninni og 

sjálfstæðisbaráttunni  er  lýst  í  fjórum  íslenskum  kennslubókum  í  íslandssögu  fyrir 

grunnskóla og reyna að svara eftirfarandi spurningum: 

I. Eldri  kennslubækur  styðjast  við  árangur  sjálfstæðisbaráttunnar  sem  hámark 

frásagnarinnar, en hvar eru áherslur/spennur í nýrri bókum og hvaða söguskoðun 

bera þær mark af?

II. Hvernig eru samskipti Íslands við umheiminum lýst í kennslubókum?

III. Sögukennsla og skilningur fræðimanna á Íslandssögunni hefur breyst á síðustu 

öld en í hverju felst þessi breyting og speglast hún í samfélagsumræðunni um 

Ísland og samskiptum við erlend ríki eftir hrunið?

Síðan verður tekið saman, settar niðurstöður í sögulegu samhengi og gerð tilraun til 

ályktanna.
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2 Aðferðir og greining

Í  þessum  kafla  verður  skýrt  frá  nokkrum  kenningum  sem  hefur  verið  beitt  í 

íslenskum sögubókum, fjallað um íslenska söguskoðun og annað. Einnig verður sagt frá 

rannsóknarefninu, hvaða bækur, tímabil og atburðir verða skoðaðir.

2.1 Sögukennsla og kenningar

Kennslubækur  eru  skrifaðar  með  því  markmiði  að  kenna  börnum.  Frásögnin  og 

innihald  bókanna  ræðst  af  námsskrá  grunnskóla  (og  þar  með  ríkjandi 

stjórnmálaumhverfi)  og  áherslur  og  skoðanir  höfundarins,  sérstaklega  í  eldri 

kennslubókum.

Í „Aðalnámsskrá grunnskóla – Samfélagsgreinar“ frá 2007 stendur eftirfylgjandi um 

almenn markmið sögukennslu;

„Fái heildarmynd af sögu Íslands (heimabyggðar og landsins  í  heild)  í 

samhengi   við   sögu   Norðurlanda,   Evrópu   og   heimsins...“ 

(Menntamálaráðuneytið 2007:8)

og í innganginum að kaflanum um sögukennslu;

„Sjálfsmynd einstaklinga og hópa mótast af því sem á undan er gengið, af 

sameiginlegum minningum og menningararfi. Þennan arf þarf að skoða og 

endurskoða   og   í   þeim   tilgangi   hafa   þróast   gagnrýnar   leiðir   í   sögu   og 

sagnfræði.“ (Menntamálaráðuneytið 2007:16)

Hins vegar má vekja athygli á að efri námsárin er ekki á meðal markmiða grunnskóla 

að kenna um heimssögu eftir seinni heimsstyrjöldina (Menntamálaráðuneytið 2007:18-

19)

Svo virðist vera sem að sögu Íslands - og hvernig meiri hluti almennings kynnist 

henni - nefnileg í grunnskólum, hafi lengst verið undir áhrifum frá stefnu sem nefnist 

vekjandi  sögukennsla (Gunnar  Karlsson 1982:181).  Markmið þessarar  stefnu  var  að 

vekja áhuga ungmenna á sögu landsins og þýðingu hennar. Í þessum bókum voru fundin 

almörg dæmi um stjórndýrkun, þjóðrembur og voru bækurnar áberandi börn síns tíma 

hvað  varðar  siðferðilegan  dóm  um  fólki.  Kennslubækur  voru  taldar  gegna 
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uppeldishlutverki og þess vegna var mjög mikilvægt að bækurnar sýndu dæmi um góða 

hegðun.

Nokkur dæmi eru til  um að bækur sem notaðar  eru við kennslu í  Íslandssögu (í 

framhaldsskóla)  í  kringum aldamótin  1900  voru  þjóðernissinnaðar  að  sögn  Sigríðar 

Hagalínsdóttur en það var algengt á þessum tíma á alheimsvísu (Sigríður Hagalínsdóttir 

1985:61). Ritgerð Sigríðar fjallar reyndar ekki um eina mest áberandi bók 20. aldar, 

„Íslandssaga handa börnum“ eftir  Jónas Jónsson kennd við Hriflu,  í  staðinn er lesin 

grein eftir Gunnar um „Markmið sögukennslu“. Íslandssaga Jónasar kom fyrst út 1915, 

var síðast prentuð 1976 og var gríðarlega vinsæl. Þessi bók átti margt sameiginlegt með 

fyrri  bókum en þótti  umfram vel  skrifuð og spennandi.  Hún var  líkt  og þær gömlu 

haldin þjóðernis- og einstaklingshyggju og bar mikil einkenni stjórndýrkunnar. Áherslan 

var  á  stjórnendur  landsins  og  kirkjunnar  sem  dregið  var  fram  sem  fyrirmynd 

þjóðarinnar. 

Gunnar rekur stefnur í sögukennslu enn fremur. Eftir fyrri heimsstyrjöldina mynduðu 

fræðimenn sér þá skoðun að hægt væri að nota söguna til að skapa samstöðu á milli 

þjóða og það leiddi til þess að sögufrásagnir gerðu minna af því að flokka persónur í 

góða og vonda karla, á sama tíma var dregið úr uppeldisatriðum. Þetta gerðist smám 

saman  og  hægt.  Í  kringum 1960  í  Bretlandi  þróaðist  stefnan  þannig  að  krafan  um 

vísindalegar  athuganir,  bæði  hlutlausar  og  breiðari  söguritun  varð  meira  áberandi 

(Gunnar  Karlsson  1982:192).  Á  þann  hátt  urðu  áherslurnar  í  sagnaritun  meiri  á 

almenning og aðstæður fólksins í landinu frekar en valdamanna og stjórnenda sem voru 

næstum einungis karlar. Einnig þurftu nemendur að læra upprifjun á staðreyndum og 

árstölum utanbókar  fyrir  próf  en  sú lærdómsaðferð skilaði  litlu  til  nemenda í  formi 

skilnings  og  skynjun  á  efninu.  Þetta  hefur  síðan  verið  skírt  hlutgerð  söguskoðun. 

Hlutgerða sögustefnan var gagnrýnd fyrir að vera leiðinleg, vegna krafna um hlutleysi 

og að segja frá öllum stéttum samfélagsins var hætta á að frásögnin yrði yfirborðskennd, 

blóðlaus  og  það  yrði  erfitt  að  halda  athygli  nemenda  við  efnið  (Gunnar  Karlsson 

1982:194).

Menntamálaráðuneytið virðist vera meðvitað um þessa takmörkun, í Aðalnámsskrá 

grunnskóla  stendur  „Í  sögukennslu hefur  áherslan löngum snúist  mest  um stjórnmál 

þjóða og ríkja.“ og þegar markmið víkka og stefna á að segja fjölþætta sögu, þá verður 
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vandamálið að það  „verður hins vegar torvelt að finna einn rauðan þráð í  sögunni,“ 

(Menntamálaráðuneytið 2007:15)

Á 8. áratug fyrri aldar voru nágrannalönd Íslands byrjuð að gagnrýna staðreynda og 

hlutgerða  sögukennslu.  Gunnar  Karlsson  varð  einn  helsti  gagnrýnandi 

staðreyndakennslu  á  Íslandi  og  var  hann  þá  frumkvöðull  í  að  skrifa  sögubækur  á 

íslensku  sem  byggðust  á  skilningi  á  samfélögum  og  hvernig  þau  virka.  Þetta  var 

samfélagssaga, sem kom í staðinn fyrir landssögu, mannkynssögu, landafræði og fleira. 

Hann skrifar að þetta hafi verið gert út frá óskum um uppeldisleg markmið sögukennslu 

og einnig var stuðst við að kenna nemendum sagnfræðilegar aðferðir, til þess að örva 

skilning nemenda. Sem dæmi nýtist  þessi  kennsla nemendum að skilja nútímann og 

samfélagið sem þeir lifa í (Gunnar Karlsson 1982:202)

Gunnar skrifaði það á eftir „Sjálfstæði Íslendinga“, sem kom út í þrem bindum 1985-

1988 til að koma til móts við þessu nýju stefnu.

Mynd 2 : Höfundar

Frá vinstri: Jónas Jónsson, Þorsteinn Jónsson, Gunnar Karlsson (Heimildir Althingi.is   
Jónas og Þorsteinn; Forlagid.is – Gunnar). Ekki fannst mynd af Þórleifi.
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2.2 Rannsóknarefni

Þar sem þetta eru bækur skrifaðar fyrir börn er málinu haldið einfalu og textinn í 

minnstamáli, þess vegna er hægt að taka fyrir nokkur atriði. Sum atriði eru talin vera 

best til að nota sem mælitæki á íslenskan sjálfsskilning og -sýn, annað hvort af því að 

þau eru umdeild eða af því að skilningurinn hefur breyst með tímanum og þess vegna er 

fróðlegt að skoða mismunandi lýsingar.

2.2.1 Sögubækur

Fjallað verður um fjórar bækur frá 20. öld í þessi ritgerð. 

Í  mörg ár  var  „Íslandssaga handa börnum“ eftir  Jónas  Jónsson,  kenndur við Hriflu, 

vinsælasta námsbókin, en frumútgáfa hennar kom út árið 1915 (Jónas Jónsson 1915) og 

var lítið uppfærð síðan. Bókin var síðast prentuð árið 1976.

Tvær bækur komu út á áratugnum eftir seinni heimsstyrjöldina. Fyrsta, Íslandssaga 

Þorsteins M. Jónssonar frá 1958 (Þorsteinn M. Jónsson 1958), nær frá tímabilinu 1874 

og endar með að Ísland verður sjálfstætt ríki 1944. Þessi bók var ætluð til að brúa bilið á 

milli bók Jónasar og nútímans (Gunnar Karlsson 1982).

Hin, Íslandssaga Þórleifs Bjarnasonar frá 1966 (Þórleifur Bjarnason 1966) byrjar á 

landnámi og endar með þjóðhátíð 1874. 

Gunnar  Karlsson  gaf  svo  út  „Sjálfstæði  Íslendinga“  í  þremur  bindum  (Gunnar 

Karlsson 1985, 1986, 1988) og þykir vera mikil bylting enda var Gunnar þekktur fyrir 

gagnrýni  sína  á  fyrri  bókum.  Undirtitlar  bókanna  eru  „íslensk  stjórnmálasaga 

þjóðveldisaldar  skrifuð  handa  börnum“,  „  Íslensk  stjórnmálasaga  konungsveldis  um 

1264-1800 skrifuð handa börnum“ og „Íslensk stjórnmálasaga 19. og 20. aldar skrifuð 

handa börnum“.

2.2.2 Sögulegir atburðir 

Eftirfylgjandi atriði úr Íslandssögunni verða skoðaðir:

I. Einokunarverslun Dana á Íslandi 1602  1787, á þessum tveimur öldum áttu þrír 

danskir bæir einkarétt á verslun á 20 helstu höfnum á Íslandi. Þetta hefur alltaf 
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þótt mikið óréttlæti af hálfu Íslendinga gagnvart Dönum. Fjallað verður þá 

sérstaklega um Skúla fógeta Magnússon (17111794) og samskipti hans við 

einokunarkaupmenn, en samskiptin eru oft notuð sem góð dæmisaga í sambandi 

við einokunarverslunina.

II. Sjálfstæðisbarátta Íslands, sem byrjar fyrir alvöru með endurreisn Alþingis 1845. 

Einveldið var afnumið í Danmörku árið 1848 og 1849 tekur þing að við störfum. 

Þar með fannst Íslendingum ástæða til þess að endurskoða stöðu sína í sambandi 

við stjórn Dana þar sem Íslendingar höfðu til þessa tíma talið sig tilheyra undir 

Danakonung sem sjálfstætt ríki líkt og Danmörk, Færeyjar og Grænland. Viðhorf 

danska ríkisins fyrir 1849 hafði frekar verið í þá átt að konungur réði yfir 

Danmörku og þar með Íslandi, Grænlandi og Færeyjum (fylki í Danmörku). Hér 

verður svo fjallað sérstaklega um Jón Sigurðsson.

Árið 1851 var árið sem olli mestum breytingum, en þar var haldinn þjóðfundur þar 

sem  óánægja  var  fyrst  tjáð  opinberlega  gagnvart  Dönum  með  mótmælum  Jóns 

Sigurðssonar og félaga. Árið 1871 voru sett svokölluð stöðulög sem skilgreindu Ísland 

sem hluta af danska ríkinu. Við þjóðhátíð á Þingvöllum árið 1974 kom Danakonungur í 

heimsókn í  fyrsta  sinn og sama ár  fékk Ísland stjórnaskrá.  Árið 1901 náðu danskir 

vinstrimenn í fyrsta sinn að mynda stjórn og voru þeir jákvæðir í garð sjálfstæðiskrafna 

Íslendinga, 1904 breyttust lögin svo að ráðherrann yfir Íslandi mundi þurfa að starfa á 

Íslandi. Árið 1918 var samið um sambandslögin, sem gerði Ísland að sjálfstæðu ríki en 

Danmörk sá ennþá um utanríkismál. Sambandslögin átti að semja upp á nýtt, 1943 en þá 

var Danmörk hertekið af Þjóðverjum og Ísland af Bretum. Þá var haldinn kosning á 

Íslandi og sambandslögin felld niður með gildi frá árinu 1944.
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3 Sögubækur  gagnasöfnun

Hér verður hver bók stuttlega kynnt og sagt er frá köflunum um einokunarverslunina 

og sjálfstæðisbaráttuna, eins og ég sé stuttlega að gera grein fyrir hverju efni eftir að 

hafa einungis lesið viðkomandi bók. Nokkuð er um beinar tilvitnanir í bækurnar til þess 

að gefa sanngjarna mynd af  orðalagi,  einnig í  óbeinum frásögnum er  reynt  að nota 

svipað orðalag og í bókunum. Greint verður frá hvort höfundur viðkomandi bókar notar 

tilvitnanir eða heimildir þegar sagt er frá mikilvægum atriðum.

3.1 Jónas Jónsson: Íslandssaga handa börnum (1915)

Bókin er stutt, einungis tvö hefti, samtals um 220 blaðsíður og fyrsta útgáfan er ekki 

myndskreytt.  Kaflarnir  eru  oftast  skírðir  eftir  aðalpersónunni.  Viðfangsefni  fyrstu 

útgáfunnar  nær til  fyrsta  íslenska ráðherrans  1904,  en seinni  útgáfur  (Jónas  Jónsson 

1966 og 1975-6) eru uppfærðar til ársins 1913 en ekki var uppfærð með síðasta áfanga 

sjálfstæðisbaráttunnar í seinni útgáfum. Hér er sagt frá fyrstu útgáfunni frá 1915, allt 

eftirfylgjandi efni er í öðru hefti bókarinnar. Allir tilvitnanir í eftirfylgjandi kafla eru úr 

bók Jónasar (1915).

3.1.1 Einokunarverslun 

Í byrjun kaflans „Einokunarverslun“ fellir Jónas dóm um tímabilið og fyrirkomulagið 

með versluninni, þetta var;

„...til hins mesta tjóns fyrir land og lýð. Er það álit margra manna, er vel 

bera skyn á, að einokunarverslunin sé það þjóðarböl sem mest hafi dregið 

afl og kjark úr Íslendingum.“

Jónas  útskýrir  svo  nánar  hvað  fellst  í  einokunarversluninni.  Kaupmenn  keyptu 

verslunarrétt af konungi fyrir ársgjald.

„...en þó var ekki fjárgræðgi konungs aðalástæða til þessarar ráðstöfunar, 

heldur hitt, að stjórnin í Kaupmannahöfn vildi, að ágóðinn af versluninni 

runni í vasa Dana en ekki til Hamborgarmanna og annarra útlendinga.“

Jónas viðurkennir þó að meiningin var góð: 
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„Konungur skipaði svo fyrir, að leigunautarnir skyldu [...] flytja góðan og 

vandaðan varning og selja við sama verði og áður hafði tíðkast.“ 

Verslun við aðra var harðbönnuð. En kaupmenn sem nutu lítillar samkeppni hlýddu 

ekki fyrirmælum konungs. 

„[kaupmenn]   fluttu   oft   illan   og   ónógan   varning,   hækkuðu   verðið   á 

útlendri vöru, og lækkuðu innlendar afurðir frá því sem fyrr hafði tíðkast.“

Jónas útskýrir að þótt Íslendingar kærðu og kvörtuðu til konungs, hafði konungurinn 

lítið vald yfir kaupmönnum, hann reyndi þó að halda verðinu niðri með at setja verðið 

fast en...

„[kaupmennirnir]  þótti   sá   taxti  ekki  nógu hagstæður og  ítrekuðu hvað 

eftir   annað   við   stjórnina,   að   hún   skyldi   herða   sem   mest   á 

verslunarfjötrunum.“ (Jónas Jónsson 1915:4445)

Í kaflanum „Verslunaránauð“ er einnig fjallað um einokunina,  þar er  lýst  hvernig 

landinu var skipt í umdæmi og enginn mátti versla við kaupmenn fyrir utan umdæmi sitt 

til  þess að koma í veg fyrir  að fólk kæmist í skuld hjá meira en einum kaupmanni. 

Umdæmaskiptingin þótti mjög óheppileg og óréttlát fyrir þá íbúa landsins sem þurftu að 

komast  langa  vegalengd  til  að  geta  sótt  í  verslunina,  þegar  kaupstaður  fyrir  utan 

umdæmin voru nærri. Ef reglum voru brotnar...

„...lá við grimmileg refsing: Húðstroka, búslóðarmissir eða þrældómur í 

Brimarhólmi.“ 

og 

„[kaupmenn]   voru   mjög   eftirgangssamir,   bæði   alla   launverslun   við 

útlenda fiskimenn og um brot gegn umdæmaskiptingunni.“ (Jónas Jónsson 

1915:55)

Í kaflanum „Sendimennirnir“ (Jónas Jónsson 1915:56) ætlar Danakonungur loksins 

að  gera  eitthvað  róttækt  í  vandamálum  verslunarinnar,  seint  á  18.  öld  var  sendur 

íslenskur lögmaður á fund til konungs til að útskýra vandamálin á Íslandi. Það leiddi til 

þess að tveir menn voru sendir til að kanna ástandið, ekkert er sagt frá hvernig fór með 
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verslunarmálin í því samhengi, hinsvegar fylgir löng frásögn af öðrum afrekum þessara 

manna.

Stóra hetjan kemur svo að lokum við sögu en það er Skúli Magnússon, kallaður Skúli 

fógeti. Meðan Skúli var sýslumaður í Skagafirði voru þar hörmungarkaupmenn, menn 

sem  fluttu  inn  nóg  af  víni  og  tóbaki  til  landsins  en  of  litla  matvöru.  Þar  sem að 

kaupmenn voru ekki á Íslandi yfir veturinn og fékk fólk ekki að versla, jafnvel þó að 

fólk væri að svelta en Skúli lét opna búðirnar. Árið 1756 reyndu kaupmenn að selja fólki 

maðkað mjöl. Skúĺi kærði kaupfélagið sem var að lokum svipt verslunarleyfi. Konungur 

tók  við  stjórn  yfir  versluninni  um skeið  og  gekk þá  vel.  Kaupmenn tóku aftur  við 

stjórninni síðar (Jónas Jónsson 1915:67).

Næst kemur við sögu eitt af fáu íslensku illmennunum í bókinni, Ari Guðmundsson. 

Hann var starfsmaður kaupmannsins í Reykjavík. Maðkaða mjölinu sem hann ætlaði að 

selja hafði verið hent í höfnina og hér er Jónas viss um að Skúli átti heiðurinn á því („án 

efa að tilhlutun Skúla“) og þá er sagt frá nokkrum átökum á milli Ara og Skúla, meira að 

segja orðaskiptum þeirra. Skúli vann baráttuna og er það frásögulegur hápunktur, þótt 

einokunarverslunin héld áfram nokkur ár enn er ekki nákvæmlega sagt frá hvenær, í 

þessum kafla (Jónas Jónsson 1915:68).

3.1.2 Sjálfstæðisbaráttan

Fyrsti  kaflinn  sem  fjallar  um  sjálfstæðisbaráttuna  snýst  að  mestu  leyti  um  Jón 

Sigurðsson og ævi hans, bernsku og uppeldi.  Í kjölfarið fylgir kafli  um þjóðfundinn 

1851.  Þingbundin  stjórn  komst  á  í  Danmörku  stuttu  eftir  að  einveldi  konungs  var 

afnumið 1848 og þá var Íslendingum lofað að fá einnig að halda þing. Áið 1851 var 

haldinn  þjóðfundur  á  Íslandi,  þar  reyndist  erfitt  að  sameina  væntingar  Dana  og 

Íslendinga  og  „lenti  þessum  ólíkum  skoðunum  saman“.  (Jónas  Jónsson  115:94). 

Konungsfulltrúi lagði fram frumvarp um fyrirkomulag og höfðu hermenn með á fundinn 

til  að  ógna  Íslendingum,  Jón  ásamt  stuðningsmönnum  sínum  vildu  ekki  „þessum 

nauðungarboðskap  en  gerði  nýtt  og  frjálslegt  frumvarp“  (Jónas  Jónsson  1915:95). 

Konungsfulltrúi hélt þá harðorða ræðu, Jón stóð upp og talaði á móti. Þá mótmæltu allir  

í salnum með eftirfylgjandi afleiðingum; „...embættismenn sem höfðu tekið þátt fengu  

harða ofangjöf og var bönnuð þingseta“ (Jónas Jónsson 1915:95).
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Eftir þessa frásögn fylgir saga um 20 ára baráttu Jóns, þar sem hann t.d fer með rök 

fyrir danska þingið. Þá er sérstaklega tekið fram hvað Ísland var fjarhagslega sjálfstætt 

land og vel rekið, Jón gerði einnig nákvæma áætlun á verðmæti þess alls sem Danir 

höfðu stolið frá Íslandi. Einnig fór hann fram á að afnema leyfi fyrir einokun á Íslandi 

og fékk hann það í gegn. Árið 1856 komu upp mikil veikindi hjá kindum á Íslandi og 

þrátt fyrir andspyrnu danskra yfirvalda, bjargaði framtak Jóns kindunum (Jónas Jónsson 

1915:98).

Þjóðhátíðin á Þingvöllum 1874 stendur sem uppi sem aðaláfanginn í frásögninni um 

sjálfstæðisbaráttuna. Þá fengu Íslendingar og Danir stjórnarskrá, fulltrúar Dana sendu 

heillaóskir, 

„Stjórnarskráin   var   raunar   hvergi   nærri   að   skapi   Íslendinga,   en   þó 

allmikið spor í áttina.“ (Jónas Jónsson 1915:100)

Jón deyr árið 1879 og Jónas sýnir miklar tilfinningar í frásögn um Jón og konu hans 

og hvernig þau dóu barnlaus en í raun væri íslenska þjóðin börn þeirra hjóna. Síðasta 

frásögnin  í  bókinni  snýst  um  þann  galla  að  Danir  höfðu  aðgang  að  íslenskum 

stjórnmálum, danski ráðgjafinn neitaði að staðfesta lög oft af ókunnugleika en Jónas 

vildi meina að það væri enn oftar af því að dönsku ráðgjafarnir voru frekar með hag 

Danaríkis í  huga heldur en hag Íslendinga.  Árið 1903 verða svo staðfest  lög um að 

ráðherrann sem var yfir Íslandi þyrfti að eiga heima þar. 

Bókinni lýkur með þessari ályktun;

„Landið var í kaldakoli eftir margra alda kúgun og misvitra stjórn Dana. 

En síðan Íslendingar fengu hönd í bagga með stjórn landsins hefur þjóðin 

tekið   meiri   framförum   á   einum   mannsaldri   en   á   öllum   þeim   öldum 

samanlögðum, sem erlendir menn höfðu stýrt þjóðmálaefnum Íslendinga,“ 

(Jónas Jónsson 1915:108)

3.2 Þórleifur Bjarnason: Íslandssaga 12 (1966) 

Þórleifur Bjarnason (1908-1981) var rithöfundur. Í Íslandssögunni hans frá 1966 er 

efnisskiptingunni svipað háttað og hjá Jónasi, báðar bækurnar eru í tveim bindum þar 

sem einokunartímabilið er í fyrsta heftinu. Bókinni er síðan skipt í tímabil,  aldir frá 
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1300  og  undirkaflar  með  helstu  atburðum  á  tímabilsins,  en  þó  eitthvað  af 

persónusögum. Einnig eru millikaflar um menningarlíf, daglegt líf og fleira. Krónlogian 

er  nokkuð ströng.  Bókin er  skreytt,  teiknaðar  myndir  á  næstum hverri  opnu og eru 

nokkrar litmyndir í bókinni. Það er enginn eftirmáli og lýkur bókinni með þjóðhátíð 

1874. Allar tilvitnanir i þessum kafla eru frá Þórleifi (1966).

3.2.1 Einokunarverslunin

Sagt er frá einokunarversluninni í köflunum „Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602-

1787“ í fyrsta heftinu og „Skúli Magnússon“ og „Verslunin gefinn frjáls“ sem eru í öðru 

heftinu. Fyrst er sagt frá því hvernig Danakonungi fannst vera kominn tími til að láta 

Dani njóta góðs af Íslandsversluninni og gaf þremur borgum einkarétt á versluninni.

„Miðstöð   Íslandsverslunarinnar   var   í   Kaupmannahöfn,   sem   efldist   að 

mannfjölda   og   auði.   Átti   Íslandsverslunin   óefað   nokkurn   þátt   í   þeirri 

þróun.“

Verð  á  fisk  lækkaði  og  innfluttar  vörur  stórhækkuðu  í  verði.  Sagt  er  frá 

verslunarsvæðunum og mann sem var hýddur af því að hann gat ekki borgað sektina. 

„Einokunarkaupmennirnir fluttu ekki nógar vörur til landsins, svo að oft 

var vöruskortur. Ein var þó sú vara, sem þeir höfðu venjulega gnægð af, 

það var brennivín.“

Vörurnar voru skemmdar, og ekki dugði að kvarta. Einungis var verslað á sumrin 

sem  orsakaði  hungursneyð.  Hollensk  skip  komu  til  landsins  en  fólk  hlaut  þungar 

refsingar fyrir að versla við Hollendinga, þó segja lokaorðin til um að þetta hafi ekki 

þótt vera neitt venjulegt á þessum tíma. 

„Einokunarverslunin   varð   Íslendingum   mikil   óhamingja.   En   hún   var 

fóstur  þeirrar  verslunarstefnu,   sem þá   ríkti   í  álfunni.  Þess  urðu þeir  að 

gjalda.“ (Þórleifur Bjarnason 1966a:125)

Því næst kemur að  smá verkefni, þar eru nemendur beðnir um að gera grein fyrir 

einokunarversluninni. En ekki er fjallað um nein sérstök umdæmi í þessum kafla.
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Skúli Magnússon fær heilan kafla fyrir sig í öðru bindi bókarinnar. Sagt er að hann 

hafi  helgað  lífi  sínu  baráttunni  gegn  einokunarversluninni.  Meðal  annars  var  hann 

frumkvöðull þess að koma á verslun, fisk- og ullariðnað á landinu.

„Einokunarkaupmenn voru frá upphafi fjandmenn þessara framkvæmda. 

Var   þá   auðsætt,   að   bættur   efnahagur   landsmanna   mundi   auka   og   efla 

verszlunina. En allt það, sem studdi að bættum efnahag landsmanna, virtist 

þeim þó  eitur   í  beinum. Þeir  gerðu því  allt,  hvað  þeir  gátu,   til  þess  að 

tilraunir Skúla mistækjust.“ (Þórleifur Bjarnason 1966b:25)

 Svo er sagt frá vandamálum Skúla. Hörmungunum, hvernig vandamálin stækkuðu á 

harðindatímum.  Þegar  Hörmangarkaupmenn  fluttu  slæmt  mjöl  til  landsins,  söfnuðu 

Skúli og hans menn ákærum. Síðan tók konungurinn við versluninni og voru það bestu 

ár innréttinganna. En þrátt fyrir framtak Skúla tókst það samstarf ekki og var lagt niður. 

Verslunarfélagið fór svo að selja skemmt mjöl en Skúli varð þess var og mjölinu kastað 

í  sjóinn.  Skúli  átti  mestan heiðurinn af  því þegar einokuninni  var afnumin,  að sögn 

bókarinnar (Þórleifur Bjarnason 1966b: 26).

3.2.2 Sjálfstæðisbaráttan 

Jón  Sigurðsson  fær  einnig  sinn  eigin  kafla  en  þar  á  eftir  fylgir  frásögnin  um 

endurreisn Alþingis 1845, „Einveldið fellur“, fáum blaðsíðum síðar erum við komin á 

þjóðfundinn  árið  1851.  Þar  sem  Danir  sendu  „herflokk“  á  viðræðurnar  og  eru 

orðaskiptin endursögð án tilvitnanna og spennan undirstrikuð; „Stefnan í frelsisbaráttu 

Íslendinga var mörkuð.“ (Þórleifur Bjarnason 1966b:63).

Áfram er haldið með frásögn um stöðulögin, endað er á stjórnarskránni janúar 1874. 

Við tekur stuttur og andlaus kafli um þjóðhátíðina 1874 (Þórleifur Bjarnason 1966b:79). 

Tilfinningaþrungnasti kaflinn er þegar kemur að Jóni Sigurðssyni; „Jón Sigurðsson var 

þarna  ekki.  Það  hafði  gleymzt  að  bjóða  honum“  (Þórleifur  Bjarnason  1966b:79). 

Bókinni lýkur á köflum um þjóðlíf og skáld. 
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3.3 Þorsteinn M. Jónsson, Íslandssaga 18741944 (1958)

Þorsteinn M.  Jónsson (1885-1976) fæddist sama ár og Jónas, hann var kennari og 

alþingismaður. Bókin hans nær yfir tímabilið frá 1874 og endar með að Ísland verður 

sjálfstætt ríki árið 1944. Ég nota 2. útgáfu, ár er óþekkt. Í eftirmála bókarinnar stendur 

að bókin var samin eftir að Þorsteinn, fékk ábendingu frá stjórn Ríkisútgáfu námsbóka 

en það var vegna þess að vantaði kennslubók sem náði einmitt yfir tímabilið frá árinu 

1874 og árin þar á eftir. 

Það  er  efnisyfirlit  í  bókinni  sem  er  skipt  í  4  hluta,  „Landshöfðingjatímabilið“, 

„Heimastjórnartímabilið“,  „Íslands  fullvalda  konungsríki“,  „og  „Nokkrir 

menningarþættir.“  Hver þeirra inniheldu marga stutta kafla. Í hverjum kafla er fjallað 

um menningu, atvinnu o. fl. Það eru langir kaflar um heilbrigðismál, samgöngur, líf og 

venjur venjulegs fólks og fólks sem lifði á jaðrinum. Allar tilvitnanir eru frá Þorsteini 

(1958).

3.3.1 Sjálfstæðisbaráttan

Bókin  byrjar  á  „in  media  res“  með  messunni  á  þjóðhátíð  þar  sem  Ísland  fékk 

stjórnarskrána afhenta, smá frásagarbrellur. Senan er uppstillt, umhverfinu lýst, sagt er 

frá hvaða lög voru sunginn. Síðan kemur upptalning á þurrum staðreyndum og kaflinn 

endar á þessum orðun;

„En þjóðin vonaði, að hörmungar fyrri alda mund aldrei dynja yfir aftur, 

en  hagur  hennar   fara  síbatnandi  með   auknu stjórnarfarslegu sjálfstæði.“ 

(Þorsteinn M. Jónsson 1958:1)

Hér kemur svo stutt lýsing á þremur landshöfðingjum og hér er álitið á þeim ekki til 

umræðu

„[Magnús Stephensen] var vitur maður og duglegur, gætinn í fjármálum, 

þótti nokkuð íhaldssamur, en lét sér þó annt um verklegar framkvæmdir í 

landinu.“ (Þorsteinn M. Jónsson 1958:9)

Svo er komið að heimastjórnartímabilinu, öllum ráðherrum er lýst hverjum fyrir sig. 

Sem dæmi fær Hannes Hafsteinn eftirfarandi meðmæli;
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„Einkenni skáldskapar hans voru karlmannleg lífsskoðun, fjör og þróttur. 

Hann var   talinn af  flestum, sem sáu hann,  glæsilegasti  maður sem þeir 

höfðu augum litið.“ (Þorsteinn M. Jónsson 1958:33)

Þegar sagt er frá fyrri heimsstyrjöldinni kemur smám saman að sambandslögunum. 

Nefnt er að Danir hefðu áhuga á að leysa deiluna um stöðu Íslands, af þeirra ástæðu að 

það myndi flýta fyrir Dönum að fá nyrsta héraðið á Suður Jótlandi til baka eftir stríðið, 

„en Þjóðverjar höfðu tekið þau af Dönum árið 1864“ (Þorsteinn M. Jónsson 1958:47). 

„...samningarnir,   er   [dönsku   nefndarmennirnir]   gerðu   við   Íslendinga, 

urðu til þess, að kali og óvild Íslendinga í garð Dana hvarf eins og snjór 

fyrir sólu.“ (Þorsteinn M. Jónsson 1958:48)

Ekkert  er  sagt  frá  uppsagnarákæðum  eftir  25  ára.  Farið  er  í  lýsingar  á  þeim 

framförum sem urðu eftir 1918 (og fimm línum um efnahagskreppuna á 4. áratugnum). 

Frá árinu 1941 er sagt frá umfjöllun um rétt Íslands til sambandsslita og hvernig ákveðið 

var að ekki kæmi til greina að endurnýja sambandslögin að hálfu Íslands (Þorsteinn M. 

Jónsson 1958:65).

 Ísland  verður  að  lýðveldi  eftir  þjóðaratkvæðagreiðslu  maí  1944  og  falla 

sambandslögin  úr  gildi  (Þorsteinn  M.  Jónsson  1958:66).  Kaflanum  lýkur  með 

hátíðarhöldum og síðasti hluti bókarinnar fjallar um menningarlíf.

3.4 Gunnar Karlsson: Sjálfstæði Íslendinga (1986)

Sjálfstæði Íslendinga var gefin út fyrst 1986 og vitum við þegar talsvert mikið um 

hugsunina á bak við bókina en Gunnar Karlsson taldi  að nýjungar  í  sögufrásögnum 

væru nauðsynlegar. Bókin er stór, A4-format og ríkulega myndskreytt en þó svart/hvít 

(myndir á öllum blaðsíðum, kassar með útskýringum á hugtökum og öðru, blaðsíður 

með teiknimyndasögum). Hún er í þremur bindum og er hvert bindi um 100 blaðsíður. Í 

hefti II eru kaflarnir fáir eða einungis þrettán og er hver kafli skírður eftir tímabilum eða 

helstu viðburðum kaflans. Í flestum köflunum er stungið upp á öðru lesefni til fróðleiks 

og myndir til  útskýringar í lok hvers kafla. Í verkefnum er lesandinn ávarpaður með 

„þú“ eða „ykkur.“  Í verkefnunum eru nemendur einnig hvattir til gagnrýnnar hugsunar 

t.d í einu verkefninu eru nemendur beðnir um að finna dæmi um atriði í frásögn sem 
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höfundurinn gefur ekki upp. Frásögnin er ekki í strangri tímaröð heldur er henni raðað 

eftir efni. Einokunartímabilið kemur í einum kafli en kaflinn um handritin sem brunnu í 

Kaupmannahöfn gæti komið í kaflanum á eftir, jafnvel þó einokunarversluninni ljúki 

ekki fyrr en mikið seinna enn bruninn í Kaupmannahöfn.

Einokunartímabilið  er  í  öðru hefti,  sjálfstæðisbaráttan  í  þriðja.  Allir  tilvitnanir  í 

eftirfylgjandi texta eru frá Gunnari (1986 og 1988).

3.4.1 Einokunarverslun

Kafli  er  skírður  „Einokunarverslun“  (kafli  7),  í  þeim  kafla  eru  helstu  atriði 

einokunarverslunarinnar endursögð. 

„[konungur]   fór  að   selja  ákveðnum kaupmönnum leyfi   til   að  versla  á 

ákveðnum höfnum  [...]   á   Íslandi.   [...].  Fyrst   voru   þetta   aðallega   þýskir 

kaupmenn. En smám saman bættist fleiri og fleiri Danir í hópinn, og sóttist 

konungur eftir að   leigja þeim fremur en Þjóðverjum.“ (Gunnar Karlsson 

1986:44)

Gunnar notar svo næstu blaðsíður til útskýringar á því fyrirkomulagi og segir hann 

það ekki hafa verið meining Dana að níðast á Íslendingum.

Hvers vegna ætli  Danakonungur hafa nú   fremur viljað   leigja dönskum 

kaupmönnum   verslunarstaði   en   þýskum?   Jú,   hann   vissi   að   kaupmenn 

græddu venjulega á því að versla í öðrum löndum. Gróðanum eyddu þeir í 

heimalandi sína, keyptu vörur, byggðu sér glæsileg hús og veittu öðru fólki 

atvinnu. [...]  Þetta,  að  vilja auðga ríki sitt  með  því  að  hafa sem mestan 

kaupskap, er kallað kaupauðgistefna.“ (Gunnar Karlsson 1986:44)

Sagt er því næst frá hvernig konungi tókst frá árinu 1602 að leyfa einungis Dönum að 

reka verslunina á Íslandi, hvernig kaupmenn mynduðu sér félög og að lokum hvernig 

umdæmaverslunin varð til. Myndskreytingin segir einnig sínu sögu, á skreytingunum 

má sjá konung eða kaupmenn halda í reipi sem bundið er um hvern kaupstað í slaufum 

(Gunnar Karlsson 1986:45).

Um umdæmaverslunina er skrifað;
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„Bændur [á svæðinu á milli Þistilfjarðar og Lagarfljót] máttu ekki fara 

norður á Húsavík eða suður á Reyðarfjörð að versla þó að kaupmenn þar 

hefðu kannski betri vörur.“ (Gunnar Karlsson 1986:45)

Gunnar  telur  svo  upp  frekari  ókosti  einokunarverslunarinnar.  Meðal  annars  að 

fyrirkomulaginu var þannig háttað að engin samkeppni gat mögulega komið upp á milli 

kaupmanna,  þess  vegna  þurfti  að  gæta  að  því  að  verðlagið  hækkaði  ekki  óeðlilega 

mikið. Konungur tók ákvörðun um vöruverð í svokölluðum „taxta“ sem hélst óbreyttur í 

mörg ár í senn. Þess vegna töpuðu kaupmenn á sumum vörum, til dæmis töpuðu þeir á 

mjöli, þar sem að verðinu var haldið lágu til að tryggja aðgang fátæks fólks á mat en 

mjölverðið í Danmörku var breytilegt. 

„Þá fóru kaupmenn að sækja í að kaupa sem ódýrast mjöl í Danmörku til 

að flytja til Íslands, og oft var ekki hægt að fá ódýrt mjöl nema það væri 

beinlínis skemmt. Líka reyndu kaupmenn annað ráð: að hafa sem minnst 

mjöl til sölu og selja Íslendingum í staðinn eitthvað sem þeir græddu á, til 

dæmis brennivín.“(Gunnar Karlsson 1986:48)

Gunnar  segir  svo  frá  kvörtunum  Íslendinga  sem  sendar  voru  til  embættismanna 

konungs.  Vitnar  Gunnar  þá  í  eina  sérstaklega  skemmtilega  kvörtun,  bréf  Þórðar 

Hinrikssonar sýslumanns í Borgarfirði og fjallar bréfið um maura í mjöli;

„...viljum ekki að kaupmenn drýgi þar með vigtina á mjölinu, því að vér 

höfum nógan maur hjá oss í Íslandi...“ (Gunnar Karlsson 1986:49)

Gunnar segir svo frá hvernig kaupmenn í Danmörku kvörtuðu á móti, að Íslendingar 

seldu þeim úldinn fisk og settu sand í ullina. Kaupmenn kvörtuðu einnig yfir að það 

borgaði  sig  varla  fyrir  þá  að  sigla  á  mjög  litlar  hafnir  á  Íslandi.  Árið  1787  var 

einokunarverslunin afnumin með þeim hætti  að þá mættu allir  Íslendingar  og Danir 

versla þar sem þeim sýndist, kaupauðgisstefnan var dottin úr tísku.

3.4.2 Sjálfstæðisbaráttan 

Þar sem sjálfstæðið á heiðurinn af nafni bókarinnar hlýtur það að hafa tryggan sess í 

sögu  Íslands.  Fjallað  er  um Jón  Sigurðsson  í  3.  kafla,  „Jón  Sigurðsson  og  upphaf 
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sjálfstæðisbaráttu.“  Aftur byrjum við byrjuninni, þar sem Jón var fæddur, um uppvöxt 

og skólagöng hans hinsvegar og um starf hans og feril annars vegar. Þegar Alþingi er 

endurreist 1845 er því lýst þannig:

„Formlega jókst sjálfstæði  Íslendinga ekkert við  stofnun Alþingis.  Það 

var aðeins ráðgjafarþing og einveldi konungs var óskert eftir sem áður. En 

raunverulega hlutu konungur og embættismenn hans að taka nokkurt mark 

á ráðleggingum þingsins. Með [endurreisnin] fengu Íslendingar því fyrsta 

vottun   af   sjálfstæði   og   lýðræði   eftir   aldalanga  útlenda  konungstjórn  og 

einræði.“ (Gunnar Karlsson 1988:21)

Í 4.kafla er svo lýst bakgrunni lýðræðisbaráttu Dana sem lauk með því að einveldi 

var afnumið 1849. Þetta breytti stöðu Íslands sem nú var undir stjórn Danakonungs en 

ekki lengur danskt þing. Sérstakur fundur, þjóðfundurinn, var haldinn um það málefni í 

Reykjavík árið 1851. Hér er fundinum lýst líkt og í fyrri bókunum sem fjallað var um, 

en þó er hér vitnað í fundargerðina og þau orðaskipti sem urðu til þess að Íslendingarnir 

mæltu hin frægu orð

„Vér mótmælum allir“

Afleiðingarnar voru ekki eins og Íslendingar hefðu viljað.

„Þessi   sviplegu   endalok   þjóðfundar   urðu   til   þess   að   sjálfsstjórnarmál 

Íslendinga lentu í sjálfheldu og konungur hélt áfram að vera einvaldur yfir 

Íslendingum í meira en tuttugu ár.“ (Gunnar Karlsson 1988:28)

Lýst  er  svo  aðaldeilunni  sem  gerði  málið  erfiðara,  Íslendingar  og  Danir  voru 

ósammála  um hver  ætti  að  fara  með löggjafarvald  Íslands.  Annað vandamál var  að 

Ísland stóð ekki undir útgjöldum og var háð greiðslum frá Danmörku.

Stöðulögin 1871, þóttu góð fyrir Íslendinga, en 

„Þeim þótti niðurlægjandi hvernig þau höfðu verið sett án þess að þau 

væru einu sinnu borin undir Alþingi. (...) Á næstu árum á eftir var mikil 

óvild á  milli  Dana stjórnar  og Alþingis.  Sumir  Íslendingar  rugluðu líka 

saman dönskum stjórnvöldum og Dönum yfirleitt og fóru að hata alla Dani.
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Þetta var slæmt...“ (Gunnar Karlsson 1988:33)

Gunnar  tekur  svo  tíma  til  að  útskýra  hvernig  sambandið  var  á  milli  þjóðanna  á 

þessum  tíma.  Árið  1874  var  fagnað  1000  ára  afmæli  landnáms  á  Íslandi  og  var 

Danakonungur  boðinn.  Hann  var  beðinn  um  að  gefa  Íslendingum  stjórnarskrá  í 

afmælisgjöf, sem hann gerði.

Í kaflanum „Barist um ráðherravald“ er farið hratt yfir deiluna, sem stóð yfir í 30 ár 

en árið 1901 mynduðu danskir vinstrimenn stjórn. Þeir voru mun jákvæðari á kröfur 

Íslendinga en íhaldsmennirnir voru. Árið 1902 var samþykkt frumvarp um að ráðherra 

Íslands myndi þurfa að búa á Íslandi (Gunnar Karlsson 1988:45).

Í kaflanum „Ísland verður sjálfstætt ríki“ er sagt frá ýmsum uppköstum að lögum 

sem  ekki  bar  árangur,  ásamt  fánamálinu  og  ungmannafélagshreyfingunum.  Það  var 

stríðið sem gerði það að verkum að það var erfitt að neita Íslendingum um sjálfstæði, en 

árið 1918 voru sambandslögin staðfest, þar sem tekið var fram að Ísland og Danmörk 

yrðu frjáls og fullvalda ríki undir sama konungi, þessi lög máttu segja upp með auknum 

meirihluta eftir 25 ár, 1943 (Gunnar Karlsson 1988:83-90).

Í  14.kafla  er  fjallað  um  seinni  heimsstyrjöldina,  sagt  er  frá  hernámi  Íslands  og 

stofnun lýðveldisins. Stofnað var embætti ríkisstjóra, í staðin fyrir konung og farið var 

að hugsa um varanleg og formleg sambandsslit (Gunnar Karlsson 1988:106). Hér gerir 

Gunnar hlé til  að segja frá persónulegum minningum sínum frá athöfninni og einnig 

vangaveltur hvort segja megi að sjálfstæðisbaráttunni sé lokið, þar sem Ísland hafði ekki 

enn vald yfir fiskaflanum og til dæmis var enn erlendur her á landinu.
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4 Niðurstöður/samantekt

Í þessum kafla verða niðurstöður teknar saman. Áður kynntar bækur verða bornar 

saman,  einnig  verður  fjallað  um stíll  og frásagnartækni,  innihald  bókanna og sumir 

atburðanna túlkaðir nánar. Einnig verður efni bókanna skoðað í sambandi við kenningar 

um sögukennslu. 

4.1 Áherslur, frásagnartækni og stíll

Við  byrjum einfaldlega  á  því  að  líta  á  hversu  mikið  pláss  hvert  tímabil  tekur  í 

bókunum. Þá kemur forvitnilegur munur í ljós (sjá töflu 2). Vegna betri  heimilda er 

eðlilegt að nýrri tímabil taki meira pláss, en hjá Jónasi er tímabilið frá 1602 einungis um 

30 % af bókinni. Það bendir til þess að hann lagði sterka áherslu á það sem stundum er 

kallað gullöld Íslands, landnám eða sögutímabilið er frekar notað síðar. Á töflunni sést 

einnig að Þórleifur er sá sem dreifir tímabilinu mest yfir alla bókina en ekki er að hægt 

að bera það saman við Þorstein af því að bókin hans nær yfir styttra tímabil.

Tafla 1: Blaðsíður og ár: Tímabilið sem hér er skoðað er athugað út frá árum og 
hversu mörgum blaðsíðum eru eytt í tímabilið í hverri bók

Ár (frá 1602) Blaðsíður % * Ár/blaðsíða

Jónas 302 (1904) 64 (~ 220) 30% 4,7

Þórleifur 272 (1874) 150 (~250) 60% 1,8

Þorsteinn** 70 (*1944) 80 100% 0,9

Gunnar  370 (u.þ.b. 1970) 150 (~300) 50% 2,5

* af bókinni
** Bók Þorsteins nær yfir tímabilið 18741944.

Hvað varðar frásagnartækni má segja að Gunnar leggi megináherslu á framfarir í 

landbúnaði,  fiskveiðum  og  bætt  kjör  fólksins  á  landinu.  Hjá  Jónasi  er  það 

sjálfstæðisbaráttan en hjá Þórleifi endar bókin ekki með atburðum frá árinu 1874, heldur 

með  kafla  um  matarmenningu  og  engri  spennu.  Bók  Þórleifs  inniheldur  lítið  af 
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persónusögu og á það til að vera líflaus. Þorsteinn notar frásagnartækni í fyrsta kafla 

bókarinnar,  þá  er  lesandinn  staddur  í  miðri  atburðarás  árið  1874  en  síðan  virðist 

metnaðurinn  á  því  sviði  fjara  út  og  engin  sérstakleg  söguuppbygging  á  sér  stað. 

Þorsteinn segir sjálfur

„Ég hef sett almörg ártöl í sögu þessa. Ártöl, tel ég, að geri sama gagn 

við   sögunám   sem   vörður   á   fjallvegi   fyrir   vegfarendur.“   (Þorsteinn   M. 

Jónsson 1958: 93)

Þar hefur  hann skilgreint  sjálfan  sig  sem hlutgerðan söguritara.  Ef  við  horfum á 

tóninn í bókunum er einnig stór munur. Úrval af lýsingaorðum og tilfinningahlöðnum 

orðum  má  finna  í  töflu  3.  Þar 

sést  að  það  er  stór  munur  á 

orðanotkuninni  og  það  virðist 

eins og Þorsteinn hafi byrjað að 

mýkja  orðalagið  aðeins,  en  hjá 

Gunnari  eru  flest  lýsingaorð 

jákvæð, líkt og markmiðið sé að 

sjá málin út frá högum hvers og 

eins.  Hjá  Gunnari  er 

kaupmennirnir  ekki  vondir  eða 

sérstaklega  gráðugir  þótt  þeir 

vilji þéna peninga. Þótt Þórleifur 

sé  harðorðu  í  frásögn  sinni  um 

einokunina nefnir  hann að þetta 

var alþjóðleg stefna sem tíðkaðist á þessu tímabili.

Athugasemdir um siðvenjur þjóðarinnar og mannanna í frásögnunum, sem voru mest 

áberandi í þeim bókum sem Sigríður Hagalínsdóttir tók fyrir í sinni ritgerð, eru næstum 

horfnar í köflunum sem ég las í þessum bókum. Þar er til  dæmis ekki mikið fjallað 

drykkjuvenjur hvers og eins eða hversu guðrækinn hann var. Hins vegar er á nokkrum 

stöðum  tekið  fram  hversu  vinnusamt  og  duglegt  fólk  var.  Manni  finnst  yngri 

höfundarnir greina betur á milli atriða sem skipta máli í fari fólks. Í eldri bókunum eru 

24

Mynd 2: Kort af Danmörku. Hér sést að borgirnar  
sem voru með einokunarverslunin (København,  
Malmö og Helsingør) eru á afmörkuðu svæði í  
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höfundar  mjög fúsir  til  að  taka  fram að danskir  einokunarkaupmenn vildu  græða á 

brennivíni og tóbaki. Gunnar tekur það reyndar líka fram en útskýrir ástæðuna, því að 

brennivínið var betur verðlagt fyrir kaupmenn en mjölið sem var á föstum taxta. Þannig 

að uppeldishlutverk bókanna í þessum skilningi hefur rýrnað.

Tafla 2 : Orðalag í bókunum

Jónas Þórleifur Þorsteinn Gunnar

Einokun

Tjón, þjóðarböl, 

fjárgræðgi, illur, 

ónóg, fjötrar

Vöruskortur, hýða, 

skemmdir, dugar 

ekki, að kvarta, 

hungursneyð

Hörmungar 

fyrri alda

Gróður, glæsileg hús, 

betri vörur, verðlag 

hækkaði, taxti, tap, 

ódýrt mjöl, skemmd 

Sjálfstæðið

Hvergi nærri 

skapi Íslendinga, 

kaldakoli, kúgun, 

misvitur stjórn

Áhugi á að 

leysa deilu, 

kali og 

óvild

Ráðleggingar, 

sjálfhelda, óvild, 

útgjöld

Dæmi um einstaklingshyggju er helst að finna í eldri bókunum. Efst á lista Jónasar er 

Skúli Magnússon, hetjan. Jónas styðst ófeiminn við ónefndar heimildir sem sýna Skúla í 

mjög hetjulegu ljósi,  þá í  sambandi við atvik og orðaskipti  Skúla við kaupmennina. 

Þórleifur eyðir yfirleitt ekki miklum tíma í frásagnir um einstaklinga, það er eitthvað af 

sögum en sagt er stuttlega frá á frekar hlutlausan hátt. Hins vegar er Þorsteinn mikið 

fyrir  einstaklingshyggju  og  stjórndýrkun.  Það  sést  vel  á  lýsingum  hans  á  Magnúsi 

Stephensen og Hannesi Hafstein, þar sem höfundur tekur fram persónuleg einkenni sem 

ættu ekki að vera nauðsynlegir eiginleikar stjórnmálamanns. Í dag hljómar þetta skrýtið, 

sérstaklega hversu miklum tíma og plássi er eytt í glæsilegt útlit Hannesar Hafsteins, 

karlmennsku hans og skáldskap. Gunnar er ekki alveg laus við einstaklingshyggjuna þar 

sem að löng frásögn um Jón Sigurðsson er í bókinni hans, til að sýna hversu mikinn 

kjark hann hafði til dæmisvvið að sækja sinn rétt sem ungur maður í vinnu við fisk.

Við vitum nú þegar að við greinar Gunnars Karlssonar breytist ýmislegt í sambandi 

við þjóðernishyggjuna í kennslubókum í sagnfræði á 20. öld. Til dæmis tekur hann eftir 
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að  í  bók  Þorsteins  eru  vondu  dönsku  karlarnir  horfnir  og  finnst  Gunnari  bókin 

þjóðernissinnuð  jafnvel  án  þess  að  frásögnin  skapi  átök  og  ekki  er  hægt  að  vera 

ósammála honum í þessu. Nefna má að bók þessi nær einungis yfir tímabilið 1874-1944 

þar  sem  meiri  samstaða  var  komin  í  stefnu  beggja  landanna  (Gunnar  Karlsson 

1982:195).

Jónas  ályktar  í  bók sinni  að  allt  væri  miklu  betra  á  Íslandi  eftir  að  landið  varð 

sjálfstætt. Í þeim köflum sem ég las kom einungis fyrir eitt íslenskt illmenni, vondur 

kaupmaður.  Það er  enginn vafi  að  Jónas  er  mest  þjóðernissinnaði  rithöfundurinn  af 

höfundunum fjórum og það hefur verið gagnrýnt, eins og eftirmálinn við seinni útgáfu 

bókarinnar bendir til. Hér segir Jónas sjálfur að hann hafði brugðist við kröfu nemenda 

til sögukennslu við gerð bókarinnar og viðurkennir takmarkanir sínar í sambandi við 

frásögninni;  „Ég  var  ekki  sagnfræðingur,  heldur  kennari.“  Þótt  bókin  nyti  mikilla 

vinsælda voru ekki allir voru aðdáendur stílsins; „Sumir erlendir kennarar töldu bókina  

of Íslenzka, allur andi frásagnarinnar væri eggjandi í skilnaðarátt. En þessu varð ekki  

breytt.  Aldamótakynslóðin var bjartsýn. Kunni bæði að meta frelsi og óttast  erlenda  

yfirdrottnun.“ (Jónas Jónsson 1966:110) 

Á þjóðernishyggjuskalanum liggur Þórleifur við óskýra línu. Hann ályktar til dæmis að 

þótt einokunarverslunin hafi verið mikið ólán fyrir íslensku þjóðina þá var þetta eins út 

um allan heim og stafaði ekki af því að Danir væru mikið verri en aðrir. 

4.2 Hvernig eru samskiptum við útlönd lýst

Í bókunum á sem skrifaðar voru á undan bók Gunnars er áberandi hvað lítið er af  

erlendri sögu fram að heimsstyrjöldunum. Franska byltingin er ein fáa undantekninga en 

hún er  rakin í  öllum bókunum, enda var  þessi  bylting innblástur  fyrir  margar  aðrar 

þjóðir sem losnuðu úr einræði í kjölfarið. Danir voru á meðal þeirra og leiddi það til 

viðræðna um sjálfstæði Íslands. Einnig virðast Íslendingar kæra sig mjög lítið um sögu 

Danmerkur þrátt fyrir margra alda ríkissamband. Eina sem minnst var á í köflunum sem 

lesnir voru fyrir þetta verkefni, var stríð Dana við Prússa frá árinu 1864 (Jónas Jónsson 

1915). Sjaldnast er minnst á Napóleonsstríðið sem Danir kom mjög illa út úr, enda varð 

Kaupmannahöfn  fyrir  árás  1807 og árið  1813 varð Danmörk gjaldþrota  (Den Store 

Danske Encyclopedi 2010).  Einkennandi  fyrir  sýn Íslendinga á ríkissamstarfið  er að 
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oftast er ekki minnst á aðrar borgir í Danmörku en Kaupmannahöfn, nema á einum stað 

eru  taldar  upp  þrjár  borgir  sem  einokunin  náði  til  í  Danmörku.  Þær  borgir  eru 

Kaupmannahöfn,  Malmey  og  Helsingeyri  (Gunnar  Karlsson  1986).  Sem  Norður-

Jótlendingur finnst mér þetta líka mjög óréttlát fyrirkomulag. 

Bók  Þorsteins  er  ein  þeirra  sem  setja  samninginn  um  sjálfstæði  Íslands  1918  í 

alþjóðlegt samhengi. Hann útskýrir ástæðuna fyrir fyrirkomulaginu, að Danir töldu sig 

standa betur við alþjóðasamfélagið í sambandi við umræður um dönsk-þýsku svæðin á 

Suður-Jótlandi þegar það var búið að semja um sjálfstæði Íslands. Aðrir höfundar vilja 

frekar meina að umræðurnar hafi byrjað vegna þess að ástandið í fyrri heimsstyrjöldinni 

hafði  gert  ljóst  að  Ísland  þyrfti  að  geta  unnið  sjálfstætt.  Ég  hef  aldrei  heyrt  þessa 

útskýringu  áður  en  þetta  hljómar  sennilega.  Þorsteinn  afgreiðir  svo  heimskreppuna 

miklu á 4. áratugnum í 5 línum. Hérna er augljóslega bjartsýnn maður á ferð. 

4.3 Breyting

Það er talsverður munur stíl á bókanna. En það eru 60 ár á milli elstu og yngstu 

bókarinnar. Á töflu 4 sjást helstu einkenni stílsins í hverri bók í sambandi við hvert 

tímabil. Helsta einkenni Jónasar er hlutdrægni Íslendingum í vil og er dæmi um það í 

öllum þeim köflum sem skoðaðir voru hér. Einnig er mikil einstaklingsdýrkun í bókinni 

hans. Helstu einkenni Þórleifs eru einstaklingshyggjan en hann er með nokkrar tilvísanir 

í alþjóðlegt samhengi. Þorsteinn er meira hlynntur stjórndýrkun en tímabilið sem hann 

fjallar um býður upp á það. Það sem gerir það að verkum að bók Gunnars er öðruvísi 

eru fjölmörg dæmi um sjálfsgagnrýni (til dæmis í sambandi við fundinn 1851) og að 

hann setur fram spurningar í textanum. 

Þjóðfundurinn 1851 er dæmi um atvik þar sem munurinn á stílnum í bókunum kemur 

vel fram. Við þjóðfundinn 1851 mætir danskur samningamaður til Íslands með hermenn 

í  för.  Atvikinu er  lýst  í  þrem bókum sem nær yfir  þetta  tímabil,  útkoma fundarins, 

tilgangur og stærð þess herflokks er klárlega túlkuð mismunandi af höfundunum. Hjá 

Jónasi  er  sagt  að  Danir  hafi  tekið  með  sér  „herflokk  til  að  ógna  íslendingum“  og 

viðbrögðum Jón Sigurðssonar og manna hans er lýst sem andúð á frumvarpinu „þessum 

nauðungarboðskap“ og þeir „gerðu nýtt og frjálslegt frumvarp.“ (Jónas Jónsson 1915). 
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Tafla 3 : Einkenni frásagna af atburðum í Íslandssögubækur

Jónas Þórleifur Þorsteinn Gunnar

Einokunin Einst., Frásögn, 

Hlutlæg, Neikv., 

Stjórn, 

Alþj., Ályktun, 

Neikv., 

  Alþj., Hlutlæg, 

Neikv., Útsk.,

Skúli fógeti Einst., Frásögn, 

Heimild, Hlutlæg, 

Neikv.,

Alþj., Dönsk 

ut., Einst.



1851 Einst., Hlutlæg. Alþj., Hlutlæg, 

Útsk.

 Alþj., Dönsk 

ut., Einst., 

Hlutlæg, Sjsk.

1874 Einst., Hlutlæg. Einst.   Alþj. Einst., 

Frásögn,

Neikv., Sjsk.

1904 Hlutlæg, Neikv.  Einst., Karlremba, 

Stjórn.

1918   Ályktun Alþj., Útsk.

1944   Frásögn, 

Útskýringar: 
-, tímabil eða atvík ekki nefnd í bókinni; 
Alþj. (Alþjóðlegur), atburðir settir í alþjóðleg samhengi; 
Ályktun, ályktun án frekari rökstuðnings; 
Dönsk ut. (utanríkismál), hér er sagt frá stöðu Danmerkur í utanríkismálum; 
Einst. (Einstaklingshyggja) (sterk áhersla á einstaklinga og einkenni þeirra); 
Frásögn, frásagnartækni er notað; Heimild, Hlutlæg og heimildarlaus tilvitnun; 
Hlutlæg, höfundur er hlutlægur; 
Karlremba, augljós karlremba/neikvæðni gagnvart konum; 
Neikv. (Neikvæðni), höfundur er mjög neikvæður gagnvart atburðinum; 
Sjsk. (Sjálfsskoðun), hér er leitað í eigin barm og viðurkennd mistök af hálfu Íslendinga;
Stjórn. (Stjórndýrkjun), sterk áherslu á merkingu stjórn landsins; 
Útsk. (Útskýringar), atburðurinn vel útskýrður; 
?, höfundur setja fram spurningar með tækifæri til umhugsanir í textanum.
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Hjá Þórleifi er sagt að Danir hafi verið með hermenn í för sem ættu að „gæta friðar“. 

Lokaorðin um fundinn voru að „Stefnan í frelsisbaráttu Íslendinga var mörkuð.“ Ekki er 

ljóst hvort honum fannst það gott eða slæmt. Gunnar minnist ekki á neina hermenn, hins 

vegar bendir hann í staðinn á áðurnefndar afleiðingar fundarins sem honum fannst vera 

hálfsorglegar. Ísland lendir í „sjálfheldu“ og varð enginn framför næstu tvo áratugi og 

einnig hvað varðar stöðulögin þar sem hann gagnrýnir hvað Íslendingar voru með mikla 

andúð í garð Dana á þessum tíma.

Þar sem Þorsteinn telur allt búið og gert þegar sjálfstæðisbaráttunni lýkur árið 1944 

setur Gunnar fram spurninguna hvort Ísland sé nú í alvörunni sjálfstætt þegar það hefur 

ekki vald yfir auðlindum landsins.

4.4 Samantekt

Þegar litið er á allar bækurnar fjórar, hverja fyrir sig og einkenni þriggja megin stefna 

söguskoðunar sem uppi hefur  verið á  20.  öld kemur eftirfarandi í  ljós.  Bók Jónasar 

einkennist  af  vekjandi,  þjóðernissinnaðri,  sögufrásögn  með  kraftmiklu  orðavali  og 

mikilli hlutdrægni. Það er hins vegar enginn vafi að bók Jónasar Jónssonar er mun meiri 

spennandi lestur en hinar bækurnar. Allar þær bækur sem komu út á miðja öldina eru 

ekki jafn harðorða og hafa greinilega þróast frá vekjandi sögu þó þær séu ekki alveg 

lausar  við  hana.  Hins  vegar  eru  þær  bækur  ekki  jafn  spennandi  lestur  og  Jónasar, 

yfirleitt mjög stuttorðar með miklu efni. Sérstaklega bók Þórleifs, hún er staðsett á milli 

vekjandi og hlutgerðar sögu en sker sig úr með því að vera með smá verkefni og gerir  

þar með tilraun til  að virkja nemendurna.  Þorsteinn fer meira í  áttina að hlutgerðari 

sögum  en  að  reyna  að  bæta  upp  með  sterkum  persónusögum,  en  árangurinn  er 

vafasamur, til  dæmis lýsingin af Hannesi Hafsteini, sem er næstum hlægilega ýkt af 

karlrembu og hetjudýrkun. Gunnar er fulltrúi samfélagssögunnar þar sem samfélagið í 

heild sinni er viðfangsefnið. Hann notar gagnrýna heimildanotkun og notar nýtískulega 

frásagnartækni sem að vísar í persónulegar minningar hans um atburði á 20. öld. Hann 

gengur langt í að útskýra rök fyrir mismunandi sjónarmiðum, til dæmis útskýrir hann 

merkantílismann, sem var ríkjandi stefna í allri Evrópu. Það kemur því smá alþjóðlegt 

yfirbragð  í  bók  Gunnars.  Áberandi  er  hvað  Gunnar  er  frábrugðinn  frá  hínum 

höfundunum í heimildarnotkun með beinum tilvitnunum. Hann bendir á hvaða heimildir 

29



stangast á og geta verið óáreiðanlegar. Mikið er gert til að örva skilning nemendanna á 

efninu með því að gera verkefni, hlutverkaleiki og teikningar. Einnig er bent á frekara 

lesefni þar sem nemendur eru beðnir um að finna dæmi um sína heimabyggð.

Þjóðernishyggjan er alls staðar í eldri bókunum, þótt það virðist hafa minnkað með 

tímanum í sögukennslu. Að sögn Elísabetar Drafnar Kristjánsdóttur er þetta allsstaðar í 

kennslubókum fyrir  erlenda stúdenta  og í  skýrslu forsætisráðuneytis  frá  2008 er  oft 

minnst á villta náttúru, sem Íslendingum er líkt við, sjálfstæði og hvernig Ísland verður 

nýtt land með stolta sögu. Frelsiselskandi íbúar landsins hafa forðað sér frá yfirvöldum 

og forræðishyggju,  fyrst  í  Noregi  og  síðan í  gegnum sjálfstæðisbaráttuna,  sem náði 

árangri.  Í  nýrri tíð hafa íslenskir  viðskiptasnillingar sem hugsa öðruvísi og ekki láta 

gamaldags hugsunarhætti og 19. aldar hugmyndir um viðskipti stöðva sig. Þannið eru 

unnin  glæsileg  afrek  erlendis  (Ólafur  Ragnar  Grímsson 2008b:4;  Forsætisráðuneytið 

2008:25). Íslensk ungmenni eru einnig mjög stolt yfir að vera Íslendingar. Í alþjóðlegum 

samanburði  á  eyjaríkjum á  jaðri  Evrópu  frá  árinu  2007  var  sagt  að  68% íslenskra 

ungmenna á aldrinum 15-16 ára séu mjög stolt af þjóðerni sínu, sambærileg hlutföll 

fyrir hin löndin eru 51% (Kýpur) 46% (Færeyjar) og 38% (Malta). Hlutfallið var hærri 

meðal stráka og þeirra sem ekki hafa búið erlendis í meira en eitt ár (Atli Hafþórsson 

2009:19-22).
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5 Ályktun

Búast má við því að nokkur tími líði þar til  að almenningur fái fullan skilning á 

tímabilum sögunnar. Sænski sérfræðingurinn um þróunarlönd Hans Rosling hefur nefnt 

sem dæmi að sú mynd sem nemendur hans  hafi  af  heiminum samsvari  því  hvernig 

heimurinn leit út árið sem kennari þeirra fæddist2 (Rosling 2009). Tímaseinkunin frá því 

að hlutir gerast eða varpað er nýju ljósi á þá þar til réttur skliningur á þeim skilar sér inn 

í skólabækur getur verið langur. Tilhneigin er til að líta til baka frekar en framávið.

Kennslubækur í grunnskóla hafa gengið í gegnum þróun á 20. öld í takt við breytts 

viðhorfs til þjóðernis og kennsluaðferða. Einnig hefur dregið úr þjóðerniskennd en það 

er  kannski  eitt  helsta  afrek  nýrra  kennslubókahöfunda.  En  þjóðernisvitund  eldri 

kennslubóka virðist enn vera ríkjandi i samfélagsumræðunni. Sér í lagi þegar umræðan 

kemur að stöðu Íslands í alþjóðlegu samhengi og inngöngu í ESB. Mín skoðun er að 

þjóðernisvitundin komi í veg fyrir málefnalega umræðu um aðild Íslands, þar sem það 

má vel vera að umræðan um ESB sé of nálægt hugmyndum íslendinga um sjálfstætt 

land.

Guðmundur Hálfdanarsson telur að söguleg reynsla Íslendinga sé mjög frábrugðin 

reynslu margra Evrópuþjóða,  sem hafi  þurft  að „gleyma“ fornum deilum til  þess að 

tryggja frið í Evrópu. Þar á móti kemur lýðveldismyndun Íslands sem  „farsæll endir  

margra alda sjálfstæðisbaráttu, þar sem fátæk þjóð barðist fyrir frelsi sínu.“ Einnig er 

að hans  mati  síður  heppilegt  að  túlka  söguna  upp á  nýtt  eða  taka  hugmyndina  um 

þjóðríkið til endurskoðunar af því að það hefur verið lítil ástæða til þess (Guðmundur 

Hálfdanarson 2009:172).

Guðmundur ályktar að andstöðu íslensk almennings við að ganga í ESB megi rekja 

til að hugsanleg aðild Íslands sé  „hiklaust lögð að jöfnu við baráttuna gegn meintri  

„ásælni  Dana“  í  íslenskar  auðlindir  á  fyrri  hluta  20.  aldar...“  þrátt  fyrir  að 

sagnfræðingum hafi komið saman um að þessi skoðun sé úrelt. Hann ályktar jafnframt 

að Íslendingar verði að ákveða hvort þeir vilji vera algjörlega innan eða utan við ESB í 

staðinn fyrir millibilsástand sem nú ríkir (Guðmundur Hálfdanarson 2009:174).

2  e. „The problem I have is, that the world view that my students have correspond to reality in the world 

the year their teachers were born.“ (Rosling, 2009)
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Eiríkur  Bergmann  er  á  svipuðum  nótum  í  grein  frá  árinu  2008  en  hann  telur 

íhaldssemi  íslendinga  geti  gert  samvinnu  við  ESB  erfiðari  (Eiríkur  Bergmann 

2008:1022). 

Ef farið er aðeins fyrir utan rannsóknartímabilið sem ég valdi mér í nýjustu bókinni 

(Gunnar Karlsson 1988) er hvergi minnst á samband Evrópuþjóða í neinni mynd (t.d. 

Kola- og stálbandalagið, ESB). Jafnvel þótt samvinna Evrópuþjóða sé víða talin vera ein 

helsta  ástæða  þess  að  nú  stendur  yfir  lengsta  tímabil  án  stríðs  á  milli  Frakka  og 

Þjóðverja á sögulegum tímum (Guðmundur Hálfdanarson 2009:172). Við Evrópubúar 

leggjum ekki ESB að jöfnu við skerðingu á sjálfstæði landa okkar enda telur meirihluti 

Evrópubúa að aðild að ESB hafi haft jákvæð áhrif á land þeirra (Vísir.is, 2010).

Sem útlendingur er það skrýtin upplifun að lesa íslenskar sögubækur og fylgjast með 

umræðunni í íslenskum dagblöðum, þar sem margir telja sig vera að verja sjálfstæði 

Íslands og vara við frekar tengslum við útlönd. En fyrir mig og aðra útlendinga, sem ég 

þekki og búa hérlendis, er ekki spurningin um hvernig frelsið og sjálfstæðið vegi á móti 

ókostum einangrunarinnar í íslensku samfélagi; óhóflegt vöruverð, tollmúrar í kringum 

landið, lítil samkeppni sökum stærðar landsins er meðal þess sem fólk verður fyrir á 

hverjum degi. Við erlendir ríkisborgarar sem búum hér erum augljóslega ekki hluti af 

þessu „við“ sem Guðmundur talar um (Guðmundur Hálfdanarson 2009) sem er svo vel 

skilgreint  af  því  að  Ísland  er  eyja  og  þjóðin  tær  og  óblönduð  (Elísabeth  Dröfn 

Kristjánsdóttir 2008). 

Þótt  íslenskar kennslubækur hafa breyst  í  þá átt  að vera minna þjóðernissinnaðar 

hefur það allavega ekki skilað sér að fullu inn í samfélagsumræðuna ef miðað er við 

heimildir frá 2008 og fyrr (Ólafur Ragnar Grímsson 2008a, Forsætisráðuneytið 2008). 

Grein  Guðmundar  um  umræðuna  í  kjölfar  hruns  (Guðmundur  Hálfdanarson  2009) 

bendir til þess að lítið hafa breyst síðan þá. Í sambandi við Icesave deiluna er sú skoðun 

algeng að Ísland hafi orðið fyrir árás, líkt og þegar erlend greiningarfyrirtæki vöruðu 

ítrekað við stöðu íslensku bankanna 2007 (Guðmundur Hálfdanarson 2009:170).

Takmarkanir þessarar athugunar eru augljósar, hér eru einungis skoðaðar bækur sem 

eru notaðar í barnaskóla og er sú nýjasta frá 1988. Á hinn bóginn verður að segjast að 

þessar  bækur  eru  mjög  áhrifamiklar  þar  sem þetta  er  fyrsta  formlega  sögumenntun 

landsmanna á æviskeiðinu og sú eina sem nær til nánast allrar þjóðarinnar. Í ljósi þessa 

32



er ekki skrýtið hvað eldri Íslendingar eru uppteknir af sögum um vondu Danina, þeir 

fengu  þessar  upplýsingar  frá  Jónasi.  Ég  vona  að  nýrri  skólabækur  undirbúi  unga 

Íslendinga  til  að  taka  þátt  í  málefnalegum  umræðum  um  alþjóðasamfélagið  og  að 

eitthvað gagnlegra koma í stað þessrari úreltu þjóðernissinnaðu sjálfsímyndar.
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