
Styrjaldir og kreppa, saga 20. aldar I, er þýðing 
á norskri kennslubók úr bókaflokki sem kallast  
Matriks á frummálinu. Hún fjallar um fyrri hluta 
20. aldar, frá því að farþegaskipið Titanic sökk
árið 1912 og þangað til síðari heimsstyrjöldinni
lauk árið 1945. Fjallað er rækilega um heims-
styrjaldirnar tvær, um vöxt verkalýðshreyfingar,
byltinguna í Rússlandi og þróun Sovétríkjanna,
um velmegun, framfarir og nýjan lífsstíl á þriðja
áratug aldarinnar, efnahagskreppu á hinum fjórða
og valdatöku nasista í Þýskalandi.  Bókin er ætluð
nemendum í efstu bekkjum grunnskóla.
    Bókin er í íslenskri þýðingu Gunnars Karlssonar 
sem frumsamdi einnig nokkra kafla um Íslands-
sögu tímabilsins. Á móti er sleppt hliðstæðum 
köflum um Noreg.  

Texti bókarinnar er með fjölbreyttu sniði. 
Hver kafli skiptist í tvo hluta, a og b. Í a-hluta 
er styttri texti og fleiri myndir, en í b-hluta 
er farið dýpra í efnið. Í rammaklausum sem 
eru einkenndar sem nærmyndir og sérsvið 
eru reifuð einstök efnisatriði sem varpa ljósi 
á efni kaflans. Í lok hvers kafla er fjöldi marg-
víslegra verkefna. 
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TIL NEMANDA
fiessi bók er eign skólans flíns og flú hefur hana a› láni. Bækur eru d‡rar og flví
mikilvægt a› fari› sé vel me› flær. Gættu fless vel a› skrifa ekki í flessa bók.

Gættu fless vel a› skrifa ekki í flessa bók.
Svara›u öllum skriflegum verkefnum í vinnubók.

1) Nafn nemanda skal greinilega skrifa› í línurnar hér a› ofan.
2) Ástandi bókar vi› útlán og skil skal l‡st flannig:

N: n‡ bók, G: gott, S: sæmilegt, L: lélegt.

Bók nr.

Tekin í notkun
Skóli

Nemandi/bekkur Á
st

an
d

Á
st

an
d

Útlán:
dags.

Skil:
dags.

Kæri nemandi
Allir námsmenn þurfa að temja sér góðar náms venjur.
Hér eru góð ráð sem gætu hjálpað þér við lestur. 

Áður en þú byrjar lesturinn. Skoðaðu bókina vel, myndir, kort og gröf.. Lestu efnisyfirlit og kaflaheiti.. Um hvað fjallar bókin?. Hvað veist þú um efnið?

Á meðan þú lest. Finndu aðalatriðin.. Skrifaðu hjá þér minnispunkta.. Gott er að gera skýringarmyndir eða hugarkort.. Spurðu um það sem þú skilur ekki, t.d. orð og  
orðasambönd.

Eftir lesturinn. Rifjaðu upp það sem þú last.. Veltu fyrir þér hvað eru aðalatriði og hvaða atriði 
skipta minna máli.. Hugsaðu um það sem þú hefur lært og tengdu við 
það sem þú vissir áður.. Reyndu að endursegja textann með eigin orðum.

Lestrarráð!
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Í þessari bók er sagt frá nokkrum mestu átökum sem mannkynssagan greinir frá. Við munum kynnast 

einstaklingum og hugmyndum sem hafa sett svip á þróun sögunnar. Hér er sagt frá tímabili þegar 

öfgafullar hugmyndir voru á ferli og grimmilegir atburðir höfðu meiri áhrif á líf almennings en 

nokkru sinni fyrr.

Stigskiptur texti
Hver kafli byrjar á stórri mynd og texta sem 

gefur hugmynd um efni kaflans. 

Köflunum er síðan skipt í tvo 

hluta, a og b. Í a-hluta eru 

fleiri myndir, styttri texti og 

fjölbreytilegum aðferðum 

beitt við að koma efninu á framfæri. Í b-hluta er 

farið dýpra í sama efni.
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Torkennileg orð og ný hugtök eru skýrð innan 

ramma nálægt staðnum þar sem þau koma fyrst 

fyrir í textanum:

S
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R
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V
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Hér er fjallað um einstök sagnfræðileg 

viðfangsefni. Nemendur gerast sjálfir 

sagnfræðingar og beita aðferðum sem þeir 

nota í vinnu sinni.

Áhöfn er allt fólk sem vinnur um 
borð í skipi.
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Stéttabarátta

Markmið

* Segja frá rússnesku byltingunni sem meginatriði í átökum 20. aldar. Gera grein fyrir orsökum 

og afleiðingum hennar og sýna hvernig hún hafði áhrif í öðrum löndum.

*  Lýsa þróun verkalýðshreyfingar á Íslandi frá því um 1916 til um 1937.

*  Finna heimildir um þessa atburði, meta þær af gagnrýni og sýna hvernig ólíkar heimildir geta 

gefið ólíka mynd af sögunni.

„Ég lýsi því yfir að ríkisstjórnin hefur verið sett af!“ Þetta sagði 
Vladimir Antonov-Ovseyenko, einn af verkamönnunum sem 
tóku þátt í að velta rússnesku ríkisstjórninni aðfaranótt 8. 
nóvember 1917. Nóttina á undan hafði hópur verkamanna lagt 
undir sig járnbrautarstöðvar, ritsímahúsið og fleiri mikilvægar 
byggingar í höfuðborg Rússlands, St. Pétursborg. Nú hafði 
þeim tekist að komast fram hjá hermönnunum sem vöktuðu 
Vetrarhöllina þar sem ríkisstjórnin hafði fundið sér athvarf. 
Eftir að hafa leitað í gegnum ganga og herbergi í þessari 
geysistóru höll fundu þeir loksins ríkisstjórnina. Þeir handtóku 
alla meðlimi hennar nema forsætisráðherrann sem hafði tekist 
að flýja.
 Hverjir voru þessir verkamenn og hverju ætluðu þeir að koma 
til leiðar með því sem þeir gerðu?

Verkefni
Verkefni bókarinnar eru af fimm gerðum.

Finnið svar
eru spurningar sem hægt er að finna svar við  

í texta bókarinnar.

Umræðuefni
eru verkefni sem ekki eru bein svör við í bókinni. 

Við sumum þeirra kunna fleiri en eitt svar að 

vera möguleg og þá getur verið ómaksins vert að 

ræða þau.

Viðfangsefni
eru heldur umfangsmeiri verkefni, oft samin út 

frá myndum eða töflum í bókinni. Stundum þarf 

að leita að heimildum annars staðar. 

Þjálfið hugann
eru ýmiss konar þrautir: að skýra hugtök með 

setningum þar sem bannað er að nota ákveðin 

orð, að finna orð sem á ekki heima í félagi með 

öðrum, að geta sér til um hve sennilegt er að 

tiltekið atvik eigi sér stað á sögutímanum. 

Heimildavinna
eru verkefni þar sem unnið er með heimilda-

klausur úr texta bókarinnar.

Kjarni

* Eftir hvern a- og b-hluta hvers kafla er efnið 

dregið saman í nokkrum aðgreindum atriðum.

Notkun bókarinnar

Hér er farið dýpra í ákveðið efni úr 

meginmálinu, stundum í ljósi seinni tíma. 
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Hugmyndakerfi

Eitt mikilvægasta hlutverk bókarinnar er 
að þroska skilning á hugmyndakerfum eða 
hugmyndafræði. En hugmyndafræði er 
heildarafstaða til þess hvernig samfélagið 
eigi að vera og hvernig sé hægt að breyta 
því. Skilningur á hugmyndakerfum felst 
einkum í því að geta þekkt og nafngreint 
ákveðna hugmyndafræði þar sem hún 
birtist, til dæmis í texta eða mynd.

Í þessari bók eru helstu hugmyndakerfi 
tímabilsins kynnt með því að gera fjórar 
tilbúnar persónur að talsmönnum þeirra. 
Myndirnar og ummælin sem þeim eru lögð 
í munn eru dálítið öfgakennd og er það 
gert í þeirri von að þau geti orðið til hjálpar 
við að skilja inntak ólíkra hugmyndakerfa.

Efni
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Titanic kostaði 
1,5 milljón bresk 
pund. Það var 
dýrasta farþegaskip 
sem þá hafði verið 
smíðað. Skipið var 
269 metra langt 
með sjö þilför og 
rúm fyrir meira en 
2.000 farþega.
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Þann 10. apríl árið 1912 lagði stærsta farþegaskip í heimi af 
stað í fyrstu ferð sína yfir Atlantshafið. Skipið hét Titanic og 
var dýrasta og íburðarmesta skip sem nokkru sinni hafði verið 
smíðað. Um borð í því voru íþróttasalir, sundlaug, bókasafn, 
glæsilegar káetur, kaffihús og veitingastofur. Titanic var kallað 
„skipið sem getur ekki sokkið“. Samt gerðist einmitt það. 
Aðfaranótt 15. apríl rakst skipið á borgarísjaka á Atlantshafi og 
tveimur og hálfum tíma síðar sökk það í ískalt hafið. Um 1.500 
manns drukknuðu eða króknuðu úr kulda.
 Sagan um Titanic hefur dregið að sér athygli fólks alla tíð 
síðan. Hvað getur hún sagt okkur um samfélagið í upphafi 20. 
aldar?

Titanic – samfélag
í smækkaðri mynd



Fólk skiptist í stéttir
Titanic lagði til hafs með um 2.200 
manns um borð. Af þeim voru um 
1.300 farþegar og 900 yfirmenn 
og undirmenn í áhöfn. Farþegarnir 
skiptust í þrjá flokka eftir því hvað þeir 
höfðu keypt dýra farseðla.
 Það var ekki bara um borð í 
farþegaskipum sem fólk skiptist í flokka 
eftir því hvaða stétt það tilheyrði.  
Á 19. öld hafði iðnvæðing skapað mikla 
auðlegð í Evrópu og Norður-Ameríku. 
En auðurinn skiptist afskaplega ólíkt 
milli fólks. Einstakir menn sem áttu 
verksmiðjur eða verslunarfyrirtæki 
höfðu grætt óhemjumikið og þeir 
tilheyrðu nú yfirstétt ásamt aðalsfólki 
sem hafði erft auð frá forfeðrum sínum. 
Sífellt fleira fólk, einkum í bæjum, 
tilheyrði millistétt. Þetta var fólk sem 
hafði fengið skólamenntun og vel 
launuð störf. Það var ekki auðugt en 
hafði samt rúm fjárráð í samanburði við 
meirihluta fólks. Iðnvæðingin hafði líka 
skapað nýja lágstétt verkafólks í iðnaði. 
Flestir töldust til lágstéttarinnar; 
það var verkafólk í verksmiðjum, 
þjónustufólk eða vinnufólk í sveitum. 
Þetta fólk vann langan vinnudag og 
fékk oft ekki meira í kaup en svo að 
það gat rétt aðeins lifað á því. Líka var 
til svo fátækt fólk að það varð að betla 
eða biðja um fátækrahjálp. Svo fátækt 
varð fólk ýmist af því að það hafði ekki 
heilsu til að vinna eða fékk ekki vinnu.
 Stéttaskipting var ólík frá einu 
landi til annars. Samt sjáum við að 
stéttaskiptingin um borð í Titanic 
endurspeglaði ástandið eins og það 
var almennt í löndum Evrópu á þessum 
tíma.

Titanic-slysið vakti 
mikla athygli og 
varð að stórfrétt 
í blöðum. Hér er 
blaðsöludrengur í 
London.

Áhöfn er allt fólk sem vinnur um 
borð í skipi.

Iðnvæðing er það kallað þegar 
vélar eru látnar framleiða vörur 
og farið er að flytja þær, ásamt 
fólki, með farartækjum eins og 
gufuskipum og járnbrautarlestum.
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Kvikmyndin Titanic frá 1997 er byggð á sögunni um ferð Titanic. En ástar-
sagan í myndinni er skáldskapur.

Úr einum stiga Titanic áður en skipið fór 
úr höfn.
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Meirihluti farþeganna ferðaðist á þriðja farrými. Þeir höfðu lítið pláss, sváfu 
í kojum langt niðri í skipinu og fengu ekki aðgang að fínu vistarverunum 
á efri þilförum. Fólkið á þriðja farrými var sveitafólk, handverksmenn og 
verkafólk. Flestir hafa líklega verið útflytjendur sem höfðu sparað peninga 
í mörg ár til að eiga fyrir farinu, þótt það væri af ódýrustu gerð. Marga 
Evrópumenn dreymdi um betra líf í Ameríku á þessum tíma.  
Á árunum 1901–10 fluttust ellefu milljónir Evrópubúa til Ameríku.
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Farþegar á fyrsta farrými höfðu káetur eins 
stórar og íbúðir, með breiðum rúmum, stórum 
speglum og dýru veggfóðri. Þeir máttu borða í 
fínasta veitingahúsinu, drekka te í kaffihúsi með 
Parísarsniði og fara í sundlaug skipsins. Meðal 
farþega á fyrsta farrými voru nokkrir ríkustu og 
valdamestu menn í heimi.

Þeir sem voru ekki alveg eins ríkir ferðuðust 
á öðru farrými. Þar voru káeturnar minni 
og matsalurinn af einfaldari gerð en samt 
mjög fínn. Farþegar á þessu farrými höfðu 
líka aðgang að sérstöku bókasafni. Þar 
ferðaðist fólk eins og prestar, kaupmenn, 
verkfræðingar og annað fagmenntað fólk. 
Það var ekki auðugt en heldur ekki fátækt.

Útflytjandi sá sem flytur sig 
varanlega úr einu landi til annars.
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Tækniframfarir skapa bjartsýni. Þeir 
sem teiknuðu Titanic töldu að skipið 
væri svo snilldarlega hannað að 
næstum ómögulegt væri að það gæti 
sokkið. Fólk trúði þessu auðveldlega 
og farið var að kalla það „skipið 
sem gæti ekki sokkið“. Mannkynið 
hafði séð margar stórkostlegar 
nýjungar á áratugunum á undan. 
Með loftskeytum var hægt að senda 
boð á milli landa. Með loftskipum 
og flugvélum gátu menn flogið eins 
og fuglar. Með röntgengeislum mátti 
skoða beinagrindur í lifandi fólki. 
Í kvikmyndahúsum var hægt að sjá 
lifandi myndir. Úr því að allar þessar 
ótrúlegu uppfinningar höfðu verið 
gerðar, hvers vegna ætti þá ekki að 
vera hægt að smíða skip sem gæti ekki 
sokkið?

Á leiðinni yfir Atlantshafið fékk Titanic 
margar aðvaranir frá öðrum skipum um 
að mikill ís væri í hafinu. Skipstjórinn 
ákvað að sveigja svolítið til suðurs 
en hélt áfram á fullri ferð. Þegar 
vaktmaður á skipinu kom skyndilega 
auga á borgarísjaka fram undan var 
það á of mikilli ferð til að geta sveigt 
fram hjá honum og ísjakinn risti 
skipsskrokkinn neðansjávar. Löng rifa 
kom á skrokkinn og sjórinn streymdi 
inn í skipið. Það gat nefnilega sokkið  
eftir allt saman.

Frásögn sjónarvottar
Þegar einhver sem hefur séð eða lifað 
atburð segir frá honum köllum við það 
frásögn sjónarvottar eða vottarheimild. 
Margar frásagnir eru til eftir fólk sem 
lifði af Titanic-slysið. Hér eru kaflar 
úr bréfi sem norski farþeginn Karen 
Abelseth skrifaði föður sínum fljótlega 
eftir slysið. Karen var 16 ára gömul 
þegar hún sigldi með Titanic.

Sunnudagskvöldið fórum við að sofa um 
klukkan 10. Klukkan 12 komu þeir niður 
og vöktu okkur. Ég vissi ekki hvað það 
átti að þýða þegar ég sá Adolf Humblen 
standa við rúmið mitt. Hann sagði að ég 
yrði að flýta mér upp því að við hefðum 
rekist á ísjaka. Þegar við komum út á 
ganginn voru allir komnir á fætur og báru 
töskurnar sínar. Kæru þið heima, ef þið 
hefðuð vitað hvað það var hræðilegt.
Þegar við komum upp og áttum að fara út 

Í mörgum löndum 
birtu blöð fréttir 
af Titanic-slysinu. 
Hér er frétt ásamt 
myndum sem 
birtist í íslenska 
fréttablaðinu Austra.  
Enginn Íslendingur 
var um borð í 
Titanic. 

Skipsskrokkur: Ytra borð skips; 
það sem gerir mögulegt að láta 
skipið fljóta á vatni.
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að borðstokknum stóð skipið næstum því 
upp á endann. Eftir dálitla stund byrjaði 
fólk að fara út í bátana. Olaus, Sigurd 
og Peter fylgdu mér að bátnum. Hugsið 
ykkur hvað það var sárt þegar ég var látin 
fara í bátinn en þeir urðu eftir. [...]
 Þegar við vorum komin smáspöl frá 
skipinu sáum við hvernig það byrjaði að 
sökkva. Síðast heyrðum við hræðilegan 
brest og Titanic sökk með meira en 
2.000 manneskjum. Um leið og það sökk 
heyrðist hræðilegt óp. Æ, ef þið hefðuð 
heyrt það. Ég kem aldrei á ævi minni 
til með að gleyma því. Ég hélt ég mundi 
missa vitið, þau æptu svo ógurlega. 
Hugsið ykkur, svona margt fólk æpa á 
hjálp en enginn er til að hjálpa því.

Titanic sökk á miklu 
dýpi. Það var ekki 
fyrr en áratugum 
síðar að skipsflakið 
fannst með hjálp 
nýrrar köfunartækni. 
Árið 1985 tókst hópi 
rannsóknarmanna 
undir forystu 
Roberts D. Ballard 
að finna skipið.

Hverjir komust af?
Titanic hafði ekki nógu marga 
björgunarbáta handa öllum 
farþegunum. Það er ein af orsökum 
þess að svo margir fórust. Eftir slysið 
voru skipaðar rannsóknarnefndir 
bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum 
til að komast að því hvað hefði gerst. 
Tölurnar hér fyrir neðan eru í skýrslu 
bresku rannsóknarnefndarinnar:
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Fólk um borð    Samtals Lifðu af

Farþegar á fyrsta farrými    325 203

Farþegar á öðru farrými     285 118

Farþegar á þriðja farrými    706 178

Í áhöfn     885 212

Samtals 2.201 711
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Titanic og gömlu góðu 
dagarnir
Titanic sökk árið 1912. Tveimur árum 
seinna braust fyrri heimsstyrjöldin út, 
stríð sem sneri öllu við hjá milljónum 
manna. Talað var um Titanic sem 
tákn fyrir „gömlu góðu dagana“ fyrir 
styrjöldina. Það hafði verið friður í 
Evrópu lengi og tæknin hafði tekið 
miklum framförum. Fólk var bjartsýnt 
og trúði að tæknin og vísindin væru um 
það bil að leysa öll vandamál. Svo sökk 
„skipið sem ekki gat sokkið“ og tveimur 
árum síðar byrjaði stríðið. Friðurinn og 
bjartsýnin tóku enda.

Fyrir hina ríku og voldugu, fólk eins og 
farþega á fyrsta farrými í Titanic, gat 
tíminn fyrir slysið litið út sem „gömlu 
góðu dagarnir“. En gömlu dagarnir 
voru ekki eins góðir í hugum fátæks 
verkafólks í Evrópu. Á áratugunum 
eftir Titanic-slysið var vissulega mikið 
um stríð í álfunni en verkafólk fékk þó 
smám saman styttri vinnutíma og betri 
laun. Stéttamunurinn minnkaði og hjá 
flestum varð lífið líklega heldur betra 
en áður.
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Loftskeytamaðurinn í Titanic hafði bestu 
samskiptatækni sem þá var til.

Hvernig gat áhöfn Titanic 
leitað hjálpar?
Tvær leiðir voru til að biðja um hjálp 
frá öðrum skipum. Önnur var sú að 
skjóta upp neyðarblysum í von um 
að fólk á öðrum skipum sæi þau. 
Það var líka gert en bar ekki árangur. 
Hin leiðin var að senda neyðarskeyti 
með loftskeytasendi. Þá var notaður 
svokallaður þráðlaus sími sem var nýleg 
uppfinning. Með honum var hægt að 
senda skeyti á morsstafrófi, sem er sett 
saman af stuttum og löngum merkjum. 
Loftskeytamenn tóku á móti merkjunum 
og þýddu þau yfir á venjulegt letur.
 Titanic var raunar eitt fyrsta skipið 
sem notaði nýja alþjóðlega neyðartáknið 
SOS. Bókstafirnir SOS standa ekki fyrir 
nein sérstök orð en þeir voru valdir 
vegna þess að auðvelt er að þekkja þá 
á morsletri, þrjú stutt merki, þrjú löng, 
þrjú stutt. Morstáknin voru í notkun sem 
opinber neyðartákn allt til ársins 1999.
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Vottarheimildir og sagnarheimildir
Heimildum, sem segja frá einhverju sem hefur gerst, má skipta í vottarheimildir 
og sagnarheimildir. Eftir að Titanic sökk var mikið deilt um hvort farþegar á 
þriðja farrými hefðu verið hindraðir í að ná upp á bátaþilfar til þess að komast í 
björgunarbáta. Hér á eftir eru tvær ólíkar heimildir sem segja nokkuð frá þessu. 
Bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum voru gerðar opinberar rannsóknir á öllum 
hliðum málsins og teknar voru skýrslur af mörgum vitnum.
 Fyrri heimildin er útdráttur úr yfirheyrslu yfir einum af þeim sem komust af, 
Daniel Buckley. Þetta er vottarheimild af því að hann segir frá því sem hann 
sjálfur sá og upplifði. Seinni heimildin er útdráttur úr skýrslu opinberu bresku 
rannsóknarnefndarinnar. Hún er byggð á frásögnum margra vitna en þeir sem 
skrifuðu skýrsluna voru ekki sjálfir viðstaddir atburðinn. Þess vegna telst skýrslan 
sagnarheimild.

Heimild 1
Í rannsókn bandarískra yfirvalda var írskur piltur sem ferðaðist á þriðja farrými, 
Daniel Buckley, yfirheyrður af Smith öldungadeildarþingmanni. Hér er útdráttur úr 
yfirheyrslunni:

Smith: Fékkst þú að fara upp á efsta þilfar án þess að verða fyrir afskiptum 
annarra?

Daniel Buckley: Já, herra. Þeir reyndu fyrst að halda okkur niðri á þilfari þriðja 
farrýmis. Þeir vildu alls ekki að við færum upp á þilfar fyrsta farrýmis.

Smith: Hverjir reyndu að stöðva ykkur?

Daniel Buckley: Ég veit ekki hverjir þeir voru. Ég hugsa að þeir hafi verið sjómenn.

Smith: Hvað gerðist þá? Reyndu farþegarnir á þriðja farrými að komast upp?

Daniel Buckley: Já, þeir gerðu það. Það var einn farþegi á þriðja farrými sem lagði 
af stað upp stigana og þegar hann gekk eftir litlum gangi kom náungi og ýtti honum 
niður, henti honum niður á þilfar þriðja farrýmis. Náunginn var æstur og hljóp á eftir 
honum en fann hann ekki. Farþeginn komst í gegnum ganginn. Sjómaðurinn fann 
hann ekki [...]

Smith: Mig langar að spyrja þig út af því sem þú sást um nóttina hvort þér finnst 
að farþegar á þriðja farrými hafi haft jafngóð tækifæri og aðrir farþegar eða fólk úr 
áhöfninni til að komast í björgunarbátana.

Daniel Buckley: Já, ég held að þeir hafi haft eins góða möguleika til þess og 
farþegar á fyrsta og öðru farrými. 

Smith: Heldurðu það?

Daniel Buckley: Já, en til að byrja með reyndu þeir að halda þeim niðri á sínu eigin 
þilfari.
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Heimild 2

Breska rannsóknarnefndin yfirheyrði bæði farþega og áhafnarfólk en enga farþega 
á þriðja farrými. Hér er útdráttur úr lokaskýrslu rannsóknarinnar:

„Gefið hefur verið í skyn við rannsóknarnefndina að farþegar á þriðja farrými 
hafi verið meðhöndlaðir á ranglátan hátt og leiðinni að bátaþilfarinu verið lokað 
fyrir þeim [...] Ekkert virðist vera hæft í þessum ásökunum. Vafalaust er rétt að 
miklu minni hluti af farþegum þriðja farrýmis bjargaðist en af farþegum á hinum 
farrýmunum. En þetta stafaði af því að farþegar á þriðja farrými voru miklu tregari 
að yfirgefa skipið eða að skilja farangur sinn eftir, einnig af því að erfitt var að ná 
þeim upp úr káetum sínum sem voru langt niðri í skipinu og af öðrum svipuðum 
orsökum.“

  1 Urðu farþegar á þriðja farrými fyrir ranglátri meðferð?
  a Hvað sagði Daniel Buckley um framkomu við fólk á þriðja farrými?
  b Getum við treyst því sem hann sagði? Hvers vegna? Hvers vegna ekki?
  c Hvað segir skýrsla bresku rannsóknarnefndarinnar um farþegana á þriðja 

farrými?
  d  Getum við treyst skýrslunni? Hvers vegna? Hvers vegna ekki?
  e  Hvað heldur þú? Urðu farþegar á þriðja farrými fyrir ranglátri meðferð?
  f Geturðu ímyndað þér hvaða heimildir aðrar gætu sagt okkur eitthvað um 

það?
  2 Er alltaf rétt að treysta vottarheimildum best?
  a Lestu klausuna úr bréfi Karenar Abelseth á bls. 8–9. Hvers vegna er það 

vottarheimild?
  b Hvað fórust margir samkvæmt þessari heimild?
  c Skoðaðu töfluna á bls. 9. Tölurnar eru sóttar í skýrslu bresku 

rannsóknarnefndarinnar sem rannsakaði Titanic-slysið. Nefndin hefur notað 
farþegalista og vitnisburði sjónarvotta til að komast að þessum tölum. Við 
getum því kallað töfluna sagnarheimild af því að hún byggist á upplýsingum 
frá öðrum. Hvað fórust margir samkvæmt þessari heimild?

12   STYRJALDIR OG KREPPA   :   Titanic - samfélag í smækkaðri mynd
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Titanic og Ísland

Kannið hvort einhverjir Íslendingar voru um borð í Titanic. Farið inn á vefsíðuna 
http://www.encyclopedia-titanica.org/ og sláið inn leitarorðið Iceland. 

Þið munuð ekki finna neinn Íslending, hins vegar Norðmann sem hafði dvalist á 
Íslandi í tvö ár. Hver var hann?

 Hvað er líklegast að Norðmaður hafi verið á gera á Íslandi á þessum árum? 
Notið nafnaskrár Íslandssögubóka til að finna staði í þeim þar sem Norðmenn og 
Noregur eru nefnd. Þið getið prófað einhverja þessara bóka:. Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson: Íslandssaga til okkar daga. 

Reykjavík, Sögufélag, 1991.. Helgi Skúli Kjartansson: Ísland á 20. öld. Reykjavík, Sögufélag, 2002.. Saga Íslands X. Reykjavík, Bókmenntafélag, 2009.

 
Stéttaskipting á Íslandi
Reynið að komast að því hvernig stéttaskipting var á Íslandi á þeim tíma sem 
er lýst á bls. 5 með Evrópu og Norður-Ameríku í huga. Í Íslandssögubókum eins 
og Ísland á 20. öld eftir Helga Skúla Kjartansson finnið þið ekki í atriðisorðaskrá 
orð eins og yfirstétt, millistétt eða lágstétt. En þið finnið orðið stéttaskiptin, getið 
flett upp stöðum þar sem hún er rædd og reynt að álykta af því hverjir hafi tilheyrt 
þessum þremur stéttum á Íslandi. Í Sögu Íslands X er engin atriðisorðaskrá svo 
að þið getið ekki flett upp á hugtökum eins og stéttaskipting. En þar er kafli sem 
heitir „Byggðaþróun og atvinnuskipting“. Þið getið prófað að leita hann uppi eftir 
efnisyfirliti, lesa hann og ráða eitthvað af honum um stéttaskiptingu.

http://www.encyclopedia-titanica.org/
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Finndu svar
  1 Hvers konar fólk var á fyrsta farrými á 

Titanic?
  2  Hvers konar fólk ferðaðist á þriðja 

farrými?
  3  Hvað er útflytjandi?
  4  Útskýrðu muninn á yfirstétt, millistétt 

og lágstétt.
  5  Hvað er iðnvæðing?
  6  Hvers vegna hélt fólk að Titanic gæti 

ekki sokkið?
  7  Hvað er vottarheimild?

Umræðuefni
  8  Hvað segir sagan af Titanic okkur 

um samfélagið á árunum fyrir fyrri 
heimsstyrjöld?

  9  Hvers vegna heldur þú að margt fólk 
hafi enn áhuga á Titanic-slysinu?

10    Tilheyrir fólk enn þá ólíkum 
samfélagshópum?

Viðfangsefni
11    Hugsaðu þér að þú sért einn af þeim 

sem lifðu Titanic-slysið af. Þú mátt 
ákveða hvort þú ert karl eða kona, 
barn eða fullorðin manneskja, líka 
hvort þú varst á fyrsta, öðru eða 
þriðja farrými. Skrifaðu bréf til náins 
vinar og lýstu slysinu eins og þú 
upplifðir það. 

12  Notaðu töfluna á bls. 9 og reiknaðu 
út hve mörg prósent af farþegunum 
komust af, bæði af þeim sem voru 
á hverju farrými fyrir sig og samtals. 
Teiknaðu stöplarit eða einhvers konar 
myndrit sem sýnir hve margir fórust 
og hve margir lifðu af.

Heimildavinna
13  Farðu inn á vefsíðuna www.encyclo-

pedia-titanica.org.
  a  Kannaðu listann yfir farþega á þriðja 

farrými. (Veldu Passengers / 3rd 
Class Passengers). Hvaða starfshópa 
má finna hjá farþegum á þriðja 
farrými? (Skrifaðu hjá þér að minnsta 
kosti þrjá.)

  b  Kannaðu listann yfir farþega á öðru 
farrými. (Veldu Passengers / 2nd 
Class Passengers.) Hvaða starfshópa 
er hér að finna? (Skrifaðu að minnsta 
kosti þrjá.)

  c  Kannaðu listann yfir farþega á fyrsta 
farrými. (Veldu Passengers / 1st 
Class Passengers.) Hvaða starfshópa 
finnur þú hér? (Skrifaðu að minnsta 
kosti þrjá.)

  d  Skrifaðu stuttan texta um hvers konar 
fólk ferðaðist á hverju farrými fyrir 
sig eftir því sem þú hefur komist að. 
Kemur það heim og saman við það 
sem stendur hér í námsbókinni?

http://pedia-titanica.org/
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Það tók Titanic 
um það bil hálfan 
þriðja klukkutíma 
að sökkva eftir að 
skipið hafði rekist 
á ísjakann. Rétt 
áður en það sökk 
brotnaði það í tvo 
hluta. Hlutarnir hafa 
fundist á hafsbotni 
spölkorn hvor frá 
öðrum.
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Fyrsta  
nútíma- 
styrjöldin 
Hvað dettur þér í hug þegar talað er um stríð?
 Fyrir 1914 hefðu margir svarað: Spenna, 
hetjuskapur, heiður. Fólk hefði hugsað um 
djarfa hermenn og spennandi orrustur þar 
sem sterkustu og hugrökkustu hermennirnir 
sigruðu.
 Eftir fyrri heimsstyrjöldina, sem stóð yfir 
á árunum frá 1914 til 1918, höfðu margir 
fengið aðra hugmynd um hvað stríð væri. 
Þá fór fólk að tengja orðið stríð við óreiðu, 
þjáningar og tilgangslausan dauða. Fólk 
hugsaði um sprengjur, skriðdreka og eiturgas. 
Fyrri heimsstyrjöldin hefur verið kölluð 
fyrsta nútímastríðið. Aldrei höfðu eins margir 
hermenn farist í stríði. Milli tíu og fimmtán 
milljónir hermanna féllu og yfir tuttugu 
milljónir særðust.
 Hvers vegna varð þetta stríð svona skaðlegt? 
Hvers vegna féllu svona margir hermenn?

Markmið

* Að lýsa fyrri heimsstyrjöldinni sem meiri háttar ófriði á 20. öld og 
orða orsakir hennar og afleiðingar.

* Leita að heimildum um fyrri heimsstyrjöldina og velja úr þeim, meta 
þær gagnrýnið og sýna hvernig ólíkar heimildir geta sagt söguna á 

ólíkan hátt.
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Þýskir hermenn  
kveðja ættingja og 
halda af stað með 
lest á vígstöðvarnar 
í byrjun stríðsins.

Í Bretlandi var ekki 
herskylda svo að 
breski herinn varð 
að reiða sig á að 
ungir karlmenn 
skráðu sig sem 
sjálfboðaliða til 
hermennsku. Þetta 
veggspjald var búið 
til í átaki til að fá 
menn til að skrá sig.
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Hvaða ríki tóku þátt í stríðinu?

„Bandamenn“  „Miðveldin“
Bretland Þýskaland
Frakkland Austurríki-Ungverjaland
Rússland  Tyrkland 
Bandaríkin (frá 1917) Ítalía (til 1915)
Ítalía (frá 1915)

Tilgangslaust stríð

Í ágúst 1914 lögðu þúsundir af eftirvænt  -
ingarfullum ungum mönnum af stað í 
járnbrautarlestum í vestur frá Berlín. 
Þetta voru þýskir hermenn sem áttu að 
berjast við Frakka og Breta. Þeir voru 
vissir um skjótan sigur. Keisarinn hafði 
sagt að þeir yrðu komnir heim aftur 
áður en laufið félli af trjánum.
 Í Bretlandi voru menn alveg 
eins bjartsýnir. Þegar stríðið braust 

út hvatti varnarmálaráðherrann, 
Kitchener lávarður, unga karlmenn til 
að skrá sig sem sjálfboðaliða í herinn. 
Hann vonaðist eftir að fá 100.000 
sjálfboðaliða en á þremur vikum skráðu 
sig 500.000. Ungir Bretar vildu fara 
og berjast við Þjóðverja, tryggja sigur 
og öðlast heiður. Þeir bjuggust við að 
verða komnir heim fyrir jól.
 Þannig fór það ekki. Laufið 
féll af trjánum fimm ár í röð áður 
en styrjöldinni lauk. Og flestir 
hermennirnir sem lögðu af stað 
árið 1914 komu aldrei til baka. Þeir 
lágu eftir í hermannakirkjugörðum 
Frakklands.

Skotgrafahernaður
Haustið 1914 grófu hermenn beggja 
aðila sig niður í skotgrafir. Þær teygðu 
sig frá landamærum Sviss, eftir Norður-
Frakklandi og Belgíu, til Ermarsunds. 
Þetta voru kallaðar vesturvígstöðvar. 
Þar lágu milljónir hermanna og skutu 
hver á annan í fjögur ár.
 Við og við ákvað annar aðilinn 
að gera árás. Þá stukku þúsundir 
hermanna upp úr gröfunum í átt að 
skotgröfum andstæðinganna.  
 En það var miklu auðveldara að 
verja skotgrafir en að vinna þær. 
Þeir sem vörðust voru verndaðir af 
jarðvegi og sandpokum og gátu skotið 
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Vesturvígstöðvarnar 
lágu í gegnum 
Belgíu og Frakkland. 
Þar börðust þýskir, 
breskir og franskir 
hermenn í fjögur 
ár og milljónir 
féllu án þess að 
stríðsaðilum tækist 
að vinna meira 
en lítil svæði. Á 
austurvígstöðvunum 
börðust Þjóðverjar 
við Rússa. Þar var 
víglínan ekki alveg 
eins kyrrstæð og 
margir hermenn 
féllu þar líka.

Matr9_Hist_2.6

NOREGUR

SVÍÞJÓÐ

BRETLANDSEYJAR

ÞÝSKALANDHOLLAND

BELGÍA

DANMÖRK

LUX

FRAKKLAND

SPÁNN

RÚSSLAND

AUSTURRÍKI-
UNGVERJALANDSVISS

ÍTALÍA

Undir lok stríðsins 
tóku Bretar 
skriðdreka í notkun. 
Með þeim varð 
auðveldara að 
ráðast á hermenn í 
skotgröfum.
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linnulaust á þá sem gerðu árásina. 
Þeir sem gerðu árás urðu að hlaupa 
óvarðir yfir einskismannsland. Þess vegna 
lauk hverri árás með því að stór hluti 
hermannanna var skotinn. Stríðið á 
vesturvígstöðvunum kostaði milljónir 
hermanna lífið án þess að herjunum 
tækist að vinna meira en nokkra 
ferkílómetra af landi.
 Hvers vegna varð hernaðurinn að 
löngu skotgrafastríði? Það stafaði af 
þróun vopnanna. Varnarvopn voru svo 
miklu betri en sóknarvopn. Skæðasta 
vopnið var vélbyssa. Með henni var 
hægt að skjóta hratt fjölmörgum 
skotum sem drógu langt. Vélbyssa 
dugði vel til að verja skotgröf en þær 
voru þungar og því ekki vel fallnar til 
árása. Það var ekki fyrr en undir lok 
stríðsins sem Bretar þróuðu skriðdreka 
en þá mátti nota til að ráðast á 
skotgrafir. En það var dýrt og seinlegt 
að framleiða mikið af skriðdrekum 
svo að þeir réðu engum úrslitum í 
stríðinu.

Skotgröf: Skurður í jörðina 
sem hermenn grófu og héldust 
við í til að koma í veg fyrir að 
andstæðingarnir gætu skotið þá.

Einskismannsland: Svæðið á 
milli skotgrafa andstæðra herja.
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Breskir hermenn 
með gasgrímur 
í hernaði árið 
1916. Þjóðverjar 
tóku gas fyrst í 
notkun sem vopn á 
vesturvígstöðvunum 
í apríl 1915. 
Gasið olli því 
að hermennirnir 
köfnuðu. Síðan 
byrjuðu Bretar líka 
að nota gas og 
nauðsynlegt varð í 
báðum herjum að 
búa hermennina út 
með gasgrímur.

Iðnvæðingin gerði 
mögulegt að 
framleiða meira 
af vopnum og 
skotfærum en 
nokkru sinni fyrr. 
Þegar styrjöldin 
braust út var 
verksmiðjum víða 
breytt svo að hægt 
væri að framleiða 
meira af vígbúnaði. 
Þetta átti þátt í að 
gera stríðið svona 
umfangsmikið.
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Iðnvætt stríð
Fyrri heimsstyrjöldin var nútímastríð 
af því að þar var barist með nútíma-
vopnum, en líka af því að það var stríð 
milli iðnríkja. Í löndum stríðsaðila 
voru verksmiðjur þar sem var hægt að 
framleiða vopn og annan vígbúnað í 
miklu stærri stíl en áður. Til að halda 

stríðinu áfram þurfti sífellt fleiri 
hermenn, meiri mat, fleiri vopn, meiri 
skotfæri. Það sem skipti máli í fyrri 
heimsstyrjöldinni var ekki hvor hafði 
bestu eða hugrökkustu hermennina 
heldur hvor hafði efni á að halda 
stríðinu áfram lengur.
 Að lokum voru það bandamenn 
sem stóðu betur að vígi. Þjóðverjar 
urðu lengi að berjast samtímis við 
Rússa í austri og Frakka og Breta í 
vestri. Það krafðist margra hermanna, 
mikils vopnabúnaðar og ekki síst mikils 
matar handa öllum hermönnunum. 
Á árinu 1918 fóru Þjóðverjar að eiga 
erfitt með að framleiða nægan mat 
og vopnabúnað og á sama tíma komu 
Bandaríkin inn í stríðið af fullum 
krafti. Sumarið og haustið 1918 komu 
300.000 óþreyttir amerískir hermenn á 
vesturvígstöðvarnar í hverjum mánuði. 
Að lokum höfðu Þjóðverjar ekki mátt 
til að halda stríðinu áfram og urðu að 
gefast upp í nóvember 1918.
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Flugvélar voru teknar í notkun í fyrri heimsstyrjöldinni. Þær voru 
enn þá litlar og veikbyggðar og höfðu takmarkaða þýðingu sem 
vopn. Samt drógu herflugmenn að sér mikla athygli. Frægastur 
þeirra var Þjóðverjinn Manfred von Richthofen, þekktur sem 
„rauði baróninn“, því að hann málaði flugvélina sína rauða. 
Hann var sagður hafa skotið niður 80 flugvélar áður en hann var 
skotinn niður sjálfur og fórst í apríl 1918. Myndin sýnir teikningu 
af flugvél hans, af gerðinni Fokker Dr. 1 með þrjá vængi.  

STYRJALDIR OG KREPPA   :   Fyrsta nútímastyrjöldin   21

Myndin sýnir einn af mörgum 
hermannagrafreitum í Norður-Frakklandi.
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Hermenn missa móðinn

We’re here because we’re here because
We’re here because we’re here
We’re here because we’re here because
We’re here because we’re here.

Þessa vísu sungu breskir hermann aftur 
og aftur við lagið „Hin gömlu kynni 
gleymast ei“. Lífið í skotgröfunum og 
vonlausir bardagarnir á vesturvíg-
stöðvunum urðu til þess að mörgum 
hermönnum fór að finnast stríðið til-
gangslaust. Þeir fengu þá tilfinningu 
að þeim væri sóað eins og spilapen-
ingum. Á árinu 1917 mótmælti hópur 
af frönskum hermönnum með því að 
jarma eins og sauðfé þegar þeim var 
skipað að ráðast á Þjóðverja í skotgröf-
um. Þeir vildu sýna að þeim fyndist 
þeir vera eins og dýr sem væru leidd til 
slátrunar. Sífellt fleiri fóru að hugsa um 
hver væri meiningin með stríðinu.  
Fyrir hverju voru þeir eiginlega að 
berjast?

N
Æ

R
M
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N

D

Það gerðist hér einn mildan maímorgun
hið mikla leyndarmál, sem enginn veit.
Og síðan reikar sorg og angri slegin
mín sál um þennan stað í hljóðri leit.

Og enn er vor, með angan hvítra blóma,
og ævintýraljóma um dal og fell.
Og sál mín reikar ein um land hins liðna.
Ó, leitið með mér! Það var ég sem féll.

Við Verdun í Frakkland voru frægar vígstöðvar. 
Þetta er ljóðið Verdun eftir Stein Steinarr.
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Hermennirnir í skotgröfunum horfðu sífellt upp á 
félaga sína drepna og særða og þeir vissu að þeir 
gætu átt von á að byssukúla eða handsprengja 
hitti þá sjálfa hvenær sem væri. Fyrir marga 
hermenn varð það of mikið sálrænt álag að sjá 
menn skotna í tætlur í kringum sig. Sumir gengu 
um eins og í leiðslu eða urðu beinlínis geðveikir. 
Það var kallað sprengjulost. 65.000 breskir 
hermenn fengu örorkubætur eftir stríðið vegna 
sálrænna vandamála.
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10  Teiknaðu mynd sem sýnir hvers vegna 
auðveldara var að verja skotgrafir en 
að sækja að þeim.

11  Hugsaðu þér að það sé stríð og þú 
hafir fengið það hlutverk að útvega 
hermenn. Búðu til veggspjald eða 
blaðaauglýsingu sem á að fá fólk til að 
skrá sig í herinn. Fyrst þarf að úthugsa 
vandlega hvaða boðskap veggspjaldið 
eða auglýsingin eigi að flytja og hvaða 
aðferðir best sé að nota.

12  Að meðaltali dóu að minnsta kosti 
fjórir hermenn á hverri mínútu í fyrri 
heimsstyrjöldinni.

  a  Reiknaðu út hve margir dóu á 
klukkutíma, sólarhring og mánuði.

  b  Búðu til veggspjald sem sýnir hve 
margir hermenn dóu í stríðinu.

  c  Veldu einn af hermönnunum á 
myndinni efst á þessari blaðsíðu. Hvað 
skyldi hann vera að hugsa? Semdu 
ljóð sem tjáir hvernig honum líður.

Heimildavinna
13  Lestu hermannavísuna efst á bls. 21. 

Hvernig getur þú sagt með eigin 
orðum hvaða boðskap hún flytur?

14  Skoðaðu veggspjaldið á bls. 18. 
(Daddy, what did you do in the Great 
War?)

  a  Hvert er markmiðið með 
veggspjaldinu?

  b  Hvaða aðferðir eru notaðar til að ná 
markmiðinu?

Finndu svar
1  Að hvaða leyti var fyrri heimsstyrjöldin 

ólík fyrri styrjöldum?
2  Hvað er skotgröf?
3  Hvers vegna var auðveldara að verja 

skotgrafir en að vinna þær?
4  Hvers vegna fóru margir hermenn að 

trúa að stríðið væri tilgangslaust?
5  Hvers vegna töpuðu Þjóðverjar 

stríðinu?

Umræðuefni
6  Hvernig eru styrjaldir háðar nú í 

samanburði við fyrri heimsstyrjöldina? 
Hvað er líkt og hvað ólíkt?

7  Hvað þarf til að þú skráir þig sem 
sjálfboðaliða í styrjöld?

Þjálfið hugann
8  Hvaða orð á ekki heima með hinum?
  a  Skotgröf – hríðskotabyssa – eiturgas 

– kjarnorkusprengja
  b  Bandaríkin – Þýskaland – Bretland – 

Frakkland
  c  Árás – matur – vopn – skotfæri

Viðfangsefni
9  Hér eru nokkur orð og orðasambönd 

úr kaflanum: 
 Að skrá sig – skotgröf – einskis-

manns  land – hríðskotabyssa – skrið-
dreki – skotfæri – sprengjulost 
Búið til sjö setningar þar sem hver 
inniheldur eitt af þessum orðum eða 
orðasamböndum.
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TÍMAÁS

Ágúst: Stríðið byrjar.
Október/nóvember: 
Hermennirnir byrja 
að grafa sig niður í 

skotgrafir.
Desember: Vopnahlé 

og sameiginlegt 
jólahald á mörgum 

vígstöðvum.

Febrúar: Tyrkir koma inn í stríðið. Bretar ráðast 
á Tyrkland við Gallipoli.

Apríl: Þjóðverjar taka að nota eiturgas.
Maí: Þýskur kafbátur sökkvir enska 

farþegaskipinu Lusitania.

Febrúar: Bardagar byrja við Verdun.
Júlí: Bardagar byrja við Somme.

September: Bretar fara að nota skriðdreka.

Apríl: Bandaríkin segja Þjóðverjum stríð á hendur.

Mars: Rússar draga sig út úr stríðinu.
Nóvember: Vopnahlé. Þjóðverjar hafa tapað.

Janúar: Friðarráðstefna byrjar í Versölum í Frakklandi.
Júní: Þýska stjórnin undirritar friðarsamning í Versölum.

1914 1915 1916 1917 1918 1919
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Kjarni

* Fyrri heimsstyrjöldin var háð 
á árunum 1914–18 og var 
umfangsmeiri en nokkurt stríð hafði 
verið áður. Í fyrsta skipti börðust 
iðnvæddar þjóðir hver við aðra og 
þær framleiddu óhemjumagn af 
vopnum og öðrum vígbúnaði.  

* Stríðið var að miklu leyti háð í 
skotgröfum og milli tíu og fimmtán 
milljónir hermanna voru drepnar. 
Mörgum fór að finnast stríðið 
tilgangslaust.
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Vilhjálmi 2. 
Þýskalandskeisara 
var umhugað um að 
gera Þýskaland að 
miklu stórveldi.

Hvers vegna varð stríð?
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Vígbúnaður: Að búa sig undir 
stríð með því að framleiða vopn og 
þjálfa hermenn.

Öllum hermönnum í fyrri heims-
styrjöldinni var sagt að þeir væru að 
berjast til að verja sitt eigið land. En ef 
allir voru bara að verja sig, hvernig gat 
þá skollið á stríð?

Samkeppni og tortryggni
Stórveldin í Evrópu litu á hvert annað 
sem keppinauta. Frá því um 1870 
kepptu þau sérstaklega um að verða 
sér úti um nýlendur í Afríku og Asíu. 
Kapphlaupið um nýlendurnar leiddi til 
margs konar deilna á milli Evrópuríkja.
 Ríkin kepptu líka um að framleiða 
og selja sem flestar vörur. Bretland 
iðnvæddist fyrst og þess vegna höfðu 
Bretar lengi forystu í keppninni um að 
framleiða sem mest af iðnaðarvörum. 

Slíkar vörur skiluðu miklum tekjum 
inn í landið. En undir lok 19. aldar 
tóku Þjóðverjar forystuna og fóru að 
framleiða meira af iðnaðarvörum en 
Bretar.
 Bretar, Frakkar og Rússar höfðu 
allir áhyggjur af því að Þýskaland var 
skyndilega orðið voldugt ríki í miðri 
Evrópu. Frakkar voru líka bitrir yfir 
því að Þjóðverjar höfðu unnið af þeim 
héruðin Elsass og Lothringen (eða á 
frönsku Alsace og Lorraine) árið 1871. 
Þjóðverjar voru aftur á móti hræddir 
um að Frakkar mundu vilja hefna fyrir 
það. 
 Tortryggnin varð til þess að fleiri og 
fleiri ríki hófu vígbúnað. Um hann kom 
líka upp samkeppni. Þegar stjórn eins 
lands komst að því að meira af vopnum 
var framleitt í nágrannalandinu jók hún 
eigin vopnaframleiðslu.



því. Auk þess juku bandalögin enn 
tortryggnina. Þýskalandskeisari skrifaði 
í dagbók sína 31. júlí 1914:

Ég er ekki lengur í vafa um að Bretar, 
Rússar og Frakkar hafa komið sér 
saman um að fara í stríð við okkur. Það 
er staðreynd að verið er að umkringja 
Þýskaland. 

Smám saman komst ágreiningur og 
tortryggni á milli bandalaganna tveggja 
á svo hátt stig að sáralítið þurfti að 
gerast til að stríð brytist út.

BRETLANDSEYJAR

ÞÝSKALAND

FRAKKLAND

RÚSSLAND

AUSTURRÍKI-
UNGVERJALAND

SERBÍA

Sarajevo

Þríveldabandalagið

Triple-entente

ÍTALÍA

Matr9_Hist_2._19
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Ríkin mynda bandalög

Óttinn við stríð leiddi til þess að 
ríkin fóru að ganga í bandalög hvert 
með öðru. Þýskaland og Austurríki-
Ungverjaland stofnuðu með sér 
bandalag strax árið 1879. Síðar gengu 
Ítalir í bandalagið sem eftir það var 
kallað Þríveldabandalagið.
 Óttinn við Þjóðverja varð til þess 
að Rússar og Frakkar gengu í bandalag 
árið 1893. Frá 1907 voru Bretar líka 
með í því. Samband þessara ríkja var 
kallað „entente“ en það merkir samlyndi 
eða samkomulag á frönsku. Þau eru 
stundum nefnd Samúðarsambandið 
en Þýskaland og bandamenn þess voru 
kölluð miðveldin þar sem þau voru mitt 
á milli óvinveittra ríkja.
 Tilgangurinn með að stofna 
bandalög var að komast hjá stríði en 
þegar stríðið skall á ollu bandalögin 
því að svo margar þjóðir tóku þátt í 

Bandalag: Samningur milli tveggja 
eða fleiri ríkja um að hjálpa hvert 
öðru í stríði.
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Gavrilo Princip 
var handtekinn 
eftir að hafa 
skotið Ferdinand 
erkihertoga, ríkisarfa 
í keisaradæminu 
Austurríki-
Ungverjalandi.
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Tilræði: Skipulögð árás á mikilvæga 
manneskju, oft ríkisleiðtoga.

Sjálfsvígsárás í Sarajevo  
kemur stríði af stað 
Á heitum sumardegi 1914 stóð 
serbneskur stúdent spenntur á 
götuhorni í Sarajevo í Bosníu sem 
tilheyrði keisaradæminu Austurríki-
Ungverjalandi. Hann hét Gavrilo 
Princip og var 19 ára gamall. Hann 
var félagi í leynilegum félagsskap 
þjóðernissinna sem hét Svarta höndin. 
Hún barðist fyrir því að Bosnía, 
þar sem margir Serbar áttu heima, 
sliti sig lausa frá keisaradæminu og 
sameinaðist Serbíu.
 Þennan dag, 28. júní 1914, hafði 
Svarta höndin undirbúið tilræði við 
austurríska erfðaprinsinn, Franz 
Ferdinand erkihertoga. Gavrilo átti að 
skjóta erkihertogann og fremja síðan 
sjálfsvíg til þess að hann gæti ekki sagt 

frá því hver hefði skipulagt tilræðið.
Bíllinn sem flutti Franz Ferdinand og 
Sophie konu hans stansaði rétt við 
hornið þar sem Gavrilo Princip beið og 
hann flýtti sér að taka skammbyssuna 
upp úr vasanum og skaut þau bæði. 
Þetta atvik varð þekkt sem „skotin í 
Sarajevo“. Svo reyndi Gavrilo að svipta 
sig lífi en eitrið sem hann tók inn var 
ekki nógu sterkt til að drepa hann. 
Hann var handtekinn og dæmdur í 20 
ára fangelsisvist.
 Íbúar í Austurríki-Ungverjalandi 
tilheyrðu 14 ólíkum þjóðum sem 
töluðu hver sitt eigið tungumál og 
höfðu sína eigin menningu. Meðal 
þeirra voru Serbar, Ungverjar, Tékkar 
og Slóvakar. Á áratugunum á undan 
hafði þjóðernishyggja sífellt breiðst 
út. Þjóðernishyggja er sú lífsskoðun 
að finnast að hver þjóð eigi rétt á að 
stjórna sér sjálf í sínu eigin ríki. Fyrir 
keisarann í Austurríki-Ungverjalandi 
voru þetta hættulegar hugsanir. Hann 
mundi tapa miklu af völdum sínum ef 
hver þjóð fyrir sig í keisaradæminu 
fengi að stofna sitt eigið ríki. Þess 
vegna var mikilvægt fyrir keisarann að 
mæta með hörku kröfu Serba um að 
slíta Bosníu lausa. Mánuði eftir skotin í 
Sarajevo lýsti Austurríki-Ungverjaland 
yfir stríði á hendur Serbíu.

Stórstyrjöld brýst út í  
Evrópu
Þjóðverjar höfðu lofað að hjálpa 
Austurríkismönnum ef þeir lentu í 
stríði og Rússar höfðu lofað að hjálpa 
Serbíu. Þegar Austurríkismenn réðust 
á Serbíu gerðu Þjóðverjar ráð fyrir að 
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Rússar mundu ráðast bæði á Austurríki 
og Þýskaland. Þar að auki vissu 
Þjóðverjar að Rússar voru í bandalagi 
við Frakka. Þýskir herforingjar vildu 
komast hjá því að heyja stríð á tvennum 
vígstöðvum, að berjast við Rússa í 
austri og Frakka í vestri á sama tíma. 
Þeir gerðu ráð fyrir að Rússar þyrftu 
langan tíma til að búa sig undir stríð 
og ákváðu því að ráðast á Frakka 
fyrst. Þeir vonuðust til að sigra Frakka 
áður en Rússar réðust á Þýskaland 
og geta þannig einbeitt sér að einum 
andstæðingi í einu.
 Þjóðverjar fóru í gegnum Belgíu til 
að koma Frökkum á óvart. En Bretar 
höfðu lofað að verja Belga svo að nú 
komu þeir líka inn í stríðið. Og litlu 
síðar réðust Rússar inn í Þýskaland í 
austri. Deilan sem hafði byrjað með 
skotunum í Sarajevo var orðin að 
evrópskri stórstyrjöld. Brátt var líka 
tekið að berjast í löndum utan Evrópu 
og stríðið var kallað heimsstyrjöld.

Nýlendur í stríði
Þann 31. október 1914 börðust breskir 
og þýskir hermenn í Hollebeke í Belgíu. 
Í breska hernum þar var Khudadad 
Khan frá Punjab, sem nú er í Pakistan, 
26 ára gamall. Hann skaut með 
annarri af tveimur vélbyssum Breta. 
Þjóðverjar voru fimm sinnum fleiri og 
betur vopnaðir svo að þeir náðu brátt 
yfirhöndinni. En Kahn hélt áfram að 
skjóta þangað til allir í kringum hann 
voru dauðir og hann sjálfur særður. 
Þegar Þjóðverjar komu á staðinn 
þóttist hann vera dauður og tókst svo 
síðar að skríða til herdeildar sinnar. 

Stríð á tvennum vígstöðvum: 
Þegar ríki verður að berjast við 
andstæðinga báðum megin við sig, 
til dæmis bæði í austri og vestri.

Fyrir þessa miklu hetjudáð var hann 
fyrsti „innfæddi“ Indverjinn sem fékk 
Viktoríukrossinn, æðsta heiðursmerki 
breska hersins.
  Khudadad Khan var einn af hálfri 
þriðju milljón hermanna frá bresku 
nýlendunum Indlandi (sem nú eru 
Indland, Pakistan og Bangladess) 
og Ceylon (Sri Lanka) sem börðust í 
stríðinu. Alls voru meira en 100.000 
Indverjar drepnir eða særðir. Í viðbót 
voru margir frá öðrum nýlendum með í 
bardögum eða vinnu fyrir herinn á bak 
við víglínuna. Bretar höfðu hermenn 
frá Afríku, Vestur-Indíum, Ástralíu, 
Nýja-Sjálandi og Kanada. Frakkar 
fengu líka liðstyrk frá nýlendum sínum, 
meðal annars frá Franska Indókína (nú 
Víetnam, Laos og Kambódía).
 Meðan stríðið stóð yfir fannst 
hermönnum frá nýlendunum að þeir 
nytu nokkurn veginn jafnréttis við 
Evrópumenn. Þeir voru metnir fyrir 
að leggja sitt fram til styrjaldarinnar, 
margir þeirra fengu heiðursmerki og 
aðrar viðurkenningar. Hjá mörgum 
þeirra var áfall að koma heim í ný-
lendur nar eftir stríðið og komast að 
raun um að Evrópumenn litu enn niður 
á þá sem „innfædda“, alveg eins og áður.

Fjöldi hermanna 
frá nýlendum Breta 
t.d. á Indlandi 
barðist með breska 
hernum í fyrri 
heimstyrjöldinni.  
Hér má sjá ind-
verska hermenn  
í London árið 1914.  
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Sharif Hussein í 
Mekka lýsti yfir 
sjálfstæði araba frá 
Tyrkjum í uppreisn 
árið 1916.
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Tyrkneska ríkið um 1914.

Uppreisn araba
Árið 1914 náði Tyrkjaríki yfir stórt 
landsvæði í Mið-Austurlöndum og var 
stjórnað af soldáninum Múhameð 5. 
Hann lýsti stríði á hendur Bretum, 
Frökkum, Rússum og Serbum í 
nóvember 1914 og vonaðist til að fá 
stuðning allra múslima. En þannig fór 
það ekki. Margir arabar voru óánægðir 
með stjórn Tyrkja og litu á stríðið sem 
tækifæri til að gera uppreisn. Sharif 
Hussein í Mekka gerði samning við 
Breta árið 1916 og hóf mikla uppreisn 
gegn Tyrkjum. Bretar og arabar börðust 
saman í tvö ár, sigruðu að lokum 
Tyrki og unnu borgirnar Jerúsalem og 
Damaskus.
 Bretar höfðu lofað að styðja araba 
í að stofna mikið arabískt þjóðríki í 
Mið-Austurlöndum. En eftir stríðið 

voru stór landsvæði lögð undir stjórn 
Frakka og Breta. Mestum hluta ríkja á 
Arabíuskaga var þó um síðir safnað í 
sjálfstætt arabískt ríki, Sádi-Arabíu.
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Þann 7. maí árið 1915 var breska farþegaskipinu 
Lusitaniu sökkt af þýskum kafbáti. 1.153 far-
þegar og sjómenn drukknuðu, meðal þeirra voru 
margir Bandaríkjamenn. Þessi atburður olli mikilli 
andúð á Þjóðverjum bæði í Bandaríkjunum og á 
Bretlandseyjum. 
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Ótakmarkaður 
kafbátahernaður dregur 
Bandaríkin í stríðið
Til að koma í veg fyrir að Bretar og 
Frakkar gætu flutt inn matvæli, vopn og 
aðrar mikilvægar vörur lýstu Þjóðverjar 
yfir „ótakmörkuðum kafbátahernaði“. 
Það merkti að þýskir kafbátar fengu 
skipun um að sökkva öllum skipum sem 
fluttu vörur til þessara landa, jafnvel 
þótt skipin væru frá hlutlausu landi. 
Þetta kom meðal annars niður á skipum 
frá Bandaríkjunum og öðrum skipum 
þar sem Bandaríkjamenn voru um 
borð. Upphaflega höfðu þeir ekki ætlað 
sér að taka þátt í stríðinu. Þeir litu á 
það sem uppgjör á milli Evrópuríkja. 
En kafbátaárásir Þjóðverja ollu því að 
sífellt fleiri Bandaríkjamenn komust 
á þá skoðun að rétt væri að segja 
Þýskalandi stríð á hendur. Og árið 1917 
komu Bandaríkin inn í stríðið með 
bandamönnum.

Hlutleysi: Ríki sem er hlutlaust vill 
halda sér utan við stríð og tekur 
enga afstöðu til stríðsaðila.

Hvenær var fyrst „heimsstyrjöld“?
Strax meðan á stríðinu stóð var farið að 
kalla það „heimsstyrjöld“. En það var 
auðvitað ekki fyrr en að önnur heims-
styrjöld hófst árið 1939 að farið var 
að kalla stríðið „fyrri heimsstyrjöldina“ 
eða „First World War“ á ensku, „første 
verdenskrig“ á dönsku og norsku. – 
Íslendingar virðast einir þjóða svo bjartsýnir 
að tala um „fyrri“ og „síðari“ heimsstyrjöld, 
eins og þeir séu vissir um að ekki komi 
fleiri. – Margir sagnfræðingar telja að 
fyrri heimsstyrjöldin hafi einkum verið 
Evrópustríð og því vafasamt að kalla það 
heimsstyrjöld.
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Orsakir fyrri heimsstyrjaldar – keðja eða sprengiefnablanda?
Hér á eftir eru rakin mörg atriði sem áttu þátt í að stríð braust út sumarið 1914. Skrifaðu 

stutt yfirlit sem sýnir hvernig þessar ólíku orsakir tengjast. Velja má á milli tveggja leiða:

Leið A: Orsakakeðja

Þeir sem velja þessa leið eiga að raða orsökunum í tímaröð. Dragðu hring um hverja orsök 

og láttu þá tengjast eins og hlekki í keðju. Flokkaðu orsakirnar eftir því hvort þér finnst þær 

djúpstæðar eða yfirborðslegar og litaðu þær með ólíkum litum. Yfirborðslegar orsakir eru þær 

sem urðu til stuttu áður en stríðið skall á. Veltu fyrir þér hvers vegna sagnfræðingar nota 

orðið „orsakakeðja“.

Leið B: Sprengiefnablanda

Þeir sem velja þessa leið eiga að sýna hvernig ólíkar orsakir urðu sameiginlega að 

„sprengiefnablöndu“, eins og púðri. Teiknaðu þrjá geyma, einn með orsökum eins og 

þjóðernishyggju og heimsvaldastefnu, einn með bandalögum og einn með vígbúnaði. Flokkaðu 

allar orsakirnar í þessa þrjá geyma eftir því hverjum þeirra þér finnst þær tilheyra. Dragðu ör 

úr hverjum geymi í sprengju til að sýna að saman myndi orsakirnar sprengihætta blöndu. Hvað 

þurfti svo að gerast til þess að sprengjan spryngi? Eina yfirborðslega orsök eða fleiri?

Orsakir

– Árið 1888 fékk Þýskaland nýjan keisara sem hafði hug á að gera land sitt að miklu 
nýlenduveldi.

– Triple-entente, sem Bretar, Frakkar og Rússar mynduðu, stóð með Serbíu.
– Keisari Austurríkis-Ungverjalands óttaðist að ríki hans leystist upp ef 

þjóðernissinnum væri ekki haldið niðri.
– Serbía hafði þanist út í styrjöldum á árunum 1912 og 1913 og vildi stjórn hennar 

sameina alla Serba í einu þjóðríki.
– Kerfi bandalaga í Evrópu olli því að öll stórveldi álfunnar drógust inn í stríðið fyrir 4. 

ágúst 1914.
– Herforingjar Þjóðverja lögðu kapp á að koma í veg fyrir að þurfa að berjast á tvennum 

vígstöðvum. Því ákváðu þeir að ráðast á Frakka fljótt og óvænt.
– Serbneskur þjóðernissinni drap ríkisarfa Austurríkis-Ungverjalands 28. júní 1914.
– Öll stórveldin stækkuðu heri sína og flota á árunum 1913 og 1914.
– Strax fyrir 1911 fannst Þjóðverjum að þeir væru umkringdir af bandalagi 

fjandsamlegra ríkja.
– Árið 1871 sameinaðist Þýskaland í einu ríki eftir að Þjóðverjar höfðu sigrað Frakka í 

stríði.
– Margir Frakkar voru sárir yfir að hafa tapað fyrir Þjóðverjum 1871 og orðið að láta 

héruðin Elsass og Lothringen frá sér til Þýskalands.
– Í júlí 1914 lofuðu Þjóðverjar að standa með Austurríki-Ungverjalandi ef Rússar 

réðust á landið.
– Fyrir 1850 var Bretland orðið auðugt iðnríki og byggði upp herskipaflota til að geta 

varið verslunarleiðir um heimsveldi sitt.
– Frá því um 1900 eyddu Þjóðverjar miklu fé í herskip til að vinna upp forskot Breta.
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Finndu svar
15 Hvað er vígbúnaður?

16 Hvað merkir það að land sé iðnvætt?
17 Hvað er bandalag ríkja?
18  Hvaða ríki voru með í 

þríveldabandalaginu?
19  Hvaða ríki voru með í bandalaginu 

sem var kallað Triple-entente?
20  Hvaða málstaður var það sem Gavrilo 

Princip var fús til að deyja fyrir?
21  Hvernig drógust landsvæði utan 

Evrópu inn í stríðið?
22  Hvað merkir kafbátahernaður?

Umræðuefni
23 Heldur þú að það brytist út stríð núna 

ef sænskur stúdent skyti norska 
ríkisarfann? Hvers vegna? Hvers 
vegna ekki? En ef stúdent frá Íran 
skyti varaforseta Bandaríkjanna?

24  Hvað er eiginlega átt við þegar sagt er 
að árás sé besta vörnin? Er það rétt?

25  Gavrilo Princip var fús til að deyja fyrir 
málstað sem hann trúði á. Er einhver 
málstaður svo mikilvægur fyrir þig 
að þú gætir hugsað þér að deyja fyrir 
hann?

Þjálfið hugann 
26 Bannorð

 Vinnið saman tvö og tvö og veljið eitt 
orð eða orðasamband til að útskýra.

  a Skýrið orðasambandið stríð á 

tvennum vígstöðvum. Þið megið ekki 
nota neitt þessara orða:

 vígstöðvar, víglína, vestur, austur, 
Þýskaland, Frakkland, Rússland.

  b Skýrið orðið vígbúnaður. Þið megið 
ekki nota neitt þessara orða:

 vígbúast, vopn, hermenn.
  c Skýrið orðið bandalag. Þið megið ekki 

nota neitt þessara orða:
 samningur, samkomulag, stríð, styrjöld.

Viðfangsefni
27 Ímyndaðu þér að þú takir þátt 

í að skrifa námsbók um fyrri 
heimsstyrjöldina fyrir tíu ára börn. 
Þitt hlutverk er að skrifa um orsakir 
stríðsins. Skrifaðu stuttan texta með 
fyrirsögninni: „Hvers vegna skall á 
stríð 1914?“

28 Tilræðið við Franz Ferdinand var 
skipulagt sem sjálfsvígsárás. 
Notaðu netið til að finna dæmi um 
sjálfsvígsárás á okkar tímum. Þú 
getur leitað að orðinu „sjálfsvígsárás“ 
í leitarkerfi. Þá koma líklega upp mörg 
dæmi. Veldu eitt og finndu hvað er líkt 
með því og tilræðinu í Sarajevo 1914.

29 Hugsaðu þér að þú sért Khudadad 
Khan (sjá bls. 27). Skrifaðu bréf heim 
og segðu frá því sem hefur komið fyrir 
þig í stríðinu.

30 Berðu saman kortið á bls. 28 sem 
sýnir Tyrkjaríki 1914 og kort af 
sama svæði eins og það er núna. 
Skrifaðu lista yfir lönd sem eru nú á 
landsvæðinu sem tilheyrði Tyrklandi 
1914.

Heimildavinna
31 Lestu dagbókarfærslu Vilhjálms 2. 

Þýskalandskeisara á bls. 25.
  a Hvað segir færslan um ástæðu 

keisarans til að fara í stríð?
  b Er hægt að treysta því að það sem 

stendur í dagbókarfærslunni sé í raun 
og veru skoðun keisarans?

32 Hverjar urðu helstu afleiðingar þess 
fyrir Tyrki að fylgja Þríveldabandalaginu 
í styrjöldinni? Skoðaðu einnig 
afleiðingar stríðsins fyrir araba. 
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Konur við 
vinnu í breskri 
vopnaverksmiðju.

Fólk var hvatt til að fara sparlega með mat.

Stríðið breytti samfélaginu
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Stríðið breytti ekki aðeins lífi 
hermanna heldur hversdagslífi fólks 
í öllum styrjaldarlöndunum. Einnig 
fékk fólk í hlutlausum löndum, eins og 
á Íslandi og í nýlendum í fjarlægum 
heimshlutum, að finna fyrir áhrifum 
styrjaldarinnar. Á margan hátt breyttist 
samfélagið varanlega vegna hennar.

Konur í vinnu utan heimilis
Í fyrri heimsstyrjöldinni mátti í fyrsta 
sinn sjá konur í störfum bréfbera og 
strætisvagnastjóra, jafnvel flugvirkja. 
Þegar svo margir karlmenn gengu í 
herinn urðu mörg störf laus. Auk þess 
neyddust sumar konur til að fara í 
launaða vinnu af því að þær áttu ekki 
lengur eiginmann til að vinna fyrir 
heimilinu. Konur lögðu mikið fram 
til styrjaldarinnar sem verkamenn 
í vopnaverksmiðjum, landbúnaði, 
flutningum og sem hjúkrunarkonur. 
Þegar stríðinu lauk urðu flestar 
konurnar að láta störf sín af hendi 
til karlmanna aftur. Samt hafði 
vinnuþátttaka kvenna á stríðsárunum 
varanleg áhrif. Þær höfðu sýnt að þær 
gátu unnið eins mikilvæg störf og 
karlmenn og í mörgum löndum fengu 
konur kosningarétt skömmu eftir fyrri 
heimsstyrjöldina.

Matarskortur
Stríðið krafðist aukins framlags frá öllu 
samfélaginu. Verksmiðjurnar urðu að 
framleiða vopn og skotfæri og þá var 
minna framleitt þar af öðrum vörum 
sem fólk þarfnaðist. Víða leiddi stríðið 
til matarskorts. Erfitt var að flytja inn 
matvörur og þar sem margir karlmenn 
börðust á vígstöðvunum varð skortur 
á vinnuafli í landbúnaði. Herinn var 
látinn ganga fyrir með mat, svo að 
enn minna var handa fólki sem var 
eftir heima. Þetta kom verst niður í 
Þýskalandi, Austurríki og Rússlandi. 
Áætlað er að milli hálf og ein milljón 
Þjóðverja hafi dáið úr vannæringu.
 Matarskorturinn olli víða óróa. 
Verkamenn mótmæltu þegar verð 
á matvörum hækkaði svo að launin 
nægðu ekki fyrir mat. Undir lok 
stríðsins var víða farið í verkföll og 
mótmælagöngur gengnar.  
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Áróðursspjald frá árum fyrri heimsstyrjaldar. 
Járnkrossinn var heiðursmerki sem þýskir 
hermenn fengu fyrir hraustlega framgöngu.

Hermenn á vígstöðvum gátu skrifað bréf heim til 
sín og fengu send bréf að heiman. 

Ritskoðun: Þegar yfirvöld stjórna 
því hvað kemur út á prenti eða er 
skrifað. Þegar eitthvað er stöðvað 
eða því breytt af því að yfirvöld 
samþykkja það ekki segjum við að 
það sé ritskoðað.

Áróður: Að nota tæki eins og 
veggspjöld, kvikmyndir og annað til 
að hafa áhrif á skoðanir fólks.
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Mestur órói var í Rússlandi, enda var 
keisara stjórninni steypt þar í byltingu 
árið 1917.

Áróður og ritskoðun
Fyrir yfirvöld var mikilvægt að 
almenningur styddi stríðsreksturinn. 
Yfirvöld í öllum löndum notuðu áróður 
til að sannfæra fólk um að hinir hefðu 
byrjað stríðið og að andstæðingarnir 
væru illir.
 Þegar kom í ljós að stríðið varð 
svona umfangsmikið og óhugnanlegt 
reyndu yfirvöld að koma í veg fyrir að 
fólkið heima fengi að vita hvernig það 
var í raun og veru. Þýsk blöð gátu til 
dæmis flutt fréttir af því að Þjóðverjar 
hefðu hernumið skotgrafir Englendinga 
án þess að nefna að árásin hefði kostað 
þúsundir þýskra hermanna lífið. 
Hermenn á vígstöðvunum gátu skrifað 
bréf heim til sín en oft voru bréfin 
ritskoðuð. Ef þeir skrifuðu eitthvað sem 
yfirvöld vildu ekki að fólk vissi um voru 
bréfin stundum stöðvuð á leiðinni.
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Íslenskar konur 
lögðu ekki undir 
sig nýja vinnustaði 
á árum fyrri 
heimsstyrjaldar 
því hér á landi var 
fremur skortur á 
vinnu en vinnuafli. 
En þær höfðu lengi 
unnið við fiskverkun 
og hún fór vaxandi 
um þetta leyti 
með stækkandi 
veiðiskipaflota.

Þýskir kafbátar 
sökktu nokkrum 
íslenskum skipum 
á stríðsárunum, 
en meirihluti 
skipverja komst í 
björgunarbáta og 
bjargaðist. Árið 
1916 var íslenski 
togarinn Rán 
að flytja fisk til 
Bretlands og varð 
fyrir árás frá þýskum 
kafbáti. En það fór 
svo einkennilega 
að skipstjóri 
togarans fór um 
borð í kafbátinn og 
gat talið skipherra 
hans á að leyfa 
togaranum að snúa 
við til Íslands.
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Dýrtíð og vöruskortur á 
Íslandi
Öll Norðurlöndin voru hlutlaus í fyrri 
heimsstyrjöldinni. Þegar hún skall á var 
Ísland hluti af danska ríkinu en hafði 
sína eigin heimastjórn. Bæði Dönum 
og Íslendingum tókst að halda sér utan 
við stríðið. En vegna hernaðar á hafinu 
varð minna samband á milli landanna 
en áður. Hins vegar skiptu Bretar sér af 
öllum viðskiptum Íslands við útlönd á 
stríðsárunum.
 Á Íslandi var mesta vandamálið 
vöruskortur og verðhækkanir, einkum á 
innflutningsvörum. Í Reykjavík hækkaði 
mjólkurlítrinn úr 22 aurum árið 1914 
í 38 aura 1917. En verð á rúgbrauði, 
sem var bakað úr innfluttu mjöli, 
þrefaldaðist á sama tíma, fór úr 50 

aurum í kr. 1,50. Laun hækkuðu líka, 
en miklu minna, svo að almenningur 
hafði úr minna að spila. Verra var þó að 
atvinnuleysi jókst mikið. Árið 1917 tók 
Reykjavíkurbær upp atvinnubótavinnu, 
tók heimilisfeður í vinnu og greiddi 
þeim lág laun við verk sem hefði 
annars ekki verið ráðist í, til dæmis 
við að höggva grjót í kantsteina sem 
voru ætlaðir í gangstéttir. Þegar 
Þjóðverjar tóku upp ótakmarkaðan 
kafbátahernað árið 1916 fækkaði 
komum verslunarskipa til landsins og 
vöruskorturinn varð tilfinnanlegri. Öll 
stríðsárin voru stundaðar daglegar 
matgjafir í Reykjavík að vetrinum. 
Síðasta vetur stríðsins sóttu um 250 
heimili mat daglega í mötuneyti 
líknarsamtakanna Samverjans en 
kaupmenn og heildsalar gáfu efnið í 
matinn. Á fámennari stöðum hefur fólk 
sennilega fremur komist af með hjálp 
ættingja og vina.

Atvinnubótavinna: Framkvæmdir á 
vegum ríkis eða sveitarfélaga til að 
bæta úr atvinnuleysi.
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Finndu svar
33 Hvaða áhrif hafði heimsstyrjöldin á 

hlutverk kvenna í samfélaginu?
34 Útskýrðu hvað áróður og ritskoðun er.
35 Hvers vegna beittu yfirvöld í 

styrjaldarlöndunum áróðri og 
ritskoðun?

36 Hvaða áhrif hafði stríðið einkum á 
Íslandi?

Umræðuefni
37 Hvers vegna vildu yfirvöld ekki að fólk 

sem var heima vissi hvernig stríðið 
væri í raun og veru?

Þjálfið hugann
38 Bannorð

 Vinnið saman tvö og tvö og veljið eitt 
orð til að útskýra:

  a Útskýrið orðið áróður án þess að nota 
orðin veggspjald, kvikmynd, póstkort, 
aðferð.

  b Útskýrið orðið ritskoðun án þess að 
nota orðin ritskoða, stýra, eftirlit.

Viðfangsefni
39 Hugsaðu þér að þú sért bresk kona á 

árum fyrri heimsstyrjaldarinnar. Þú ert 
byrjuð að sinna starfi sem konur hafa 
venjulega ekki unnið. Skrifaðu eina 
blaðsíðu í dagbók þína þar sem þú 
lýsir vinnudegi og hugsunum þínum 
um vinnuna.

40 Hugsaðu þér að þú eigir heima í 
Bretlandi, Frakklandi eða Þýskalandi 
árið 1916. Þér finnst stríðið 
tilgangslaust og vilt að ríkisstjórnin 
dragi landið út úr því sem fyrst. 
Búðu til veggspjald, dreifimiða eða 
spjald með slagorði til að nota á 
mótmælafundi gegn stríðinu.

41 Búðu til skýringarmynd sem 
sýnir hvernig stríðið hafði áhrif 
á samfélagið. Skrifaðu „Fyrri 
heimsstyrjöldin“ innan hrings á miðju 
stóru teikniblaði. Teiknaðu örvar út 
frá hringnum. Hver ör á að benda á 
breytingu sem varð vegna stríðsins. 
Þú getur skrifað, teiknað eða límt inn 
myndir (sem þú finnur á netinu) til að 
tákna breytingarnar.

Heimildavinna
42 Skoðaðu breska áróðursspjaldið á 

bls. 33.
  a Þýddu textann á íslensku.
  b Hver er tilgangurinn með spjaldinu?
  c Hvaða aðferð er notuð til að ná 

markmiðinu?

43 Hvað getur þú ímyndað þér að ungi 
maðurinn á myndinni á bls. 33 sé að 
skrifa. Skrifaðu stutt bréf í hans stað. 

44 Finndu fleiri áróðursspjöld frá 
styrjaldarárunum. Veldu eitt spjald 
sem þér finnst vera sérstaklega 
áhrifamikið. Hvert er markmiðið með 
þessu spjaldi og hvaða aðferð er 
notuð til að ná því?

45 Hvernig túlkar þú það að skipherra 
á þýskum kafbát skuli hafa sleppt 
íslenskum togara í stað þess að 
skjóta hann niður eins og honum var 
ætlað að gera?
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Friður til frambúðar?

Við verðum að koma 
á varanlegum friði! 
Þjóðabandalagið 
mun sjá um það.
Wilson

Þjóðverjar 
verða að borga 
fyrir skaðann 
sem þeir hafa 
valdið okkur!
Lloyd George

Við verðum að 
gera Þjóðverja 
svo veika að þeir 
ráðist aldrei oftar 
á Frakkland.
Clemenceau

Svona lauk klukkan 11 fyrir hádegi í 
dag, versta og hræðilegasta stríði sem 
mannkynið hefur nokkru sinni orðið fyrir. 
Ég vona að við munum geta sagt að frá og 
með þessum degi verði aldrei framar stríð.

Þetta sagði forsætisráðherra Breta, 
David Lloyd George, þegar hann 
upplýsti þingið um vopnahlé sem samið 
var þann 11. 11. kl. 11 árið 1918. Loks 
voru fallbyssurnar þagnaðar. Þjóðverjar 
höfðu gefist upp og fallist á vopnahlé. 
Nú var eftir að semja um frið.

Friðarsamningur 
sigurvegaranna
Í Versalahöll utan við Parísarborg 
hittust fulltrúar frá mörgum löndum 
til að gera friðarsamning. En það voru 
sigurvegararnir einir sem komu þar 
saman. Þjóðverjar, sem höfðu tapað 
stríðinu, fengu ekki að vera með í 
samningunum.
 Þrír stjórnmálamenn höfðu mest 
áhrif. Það voru forseti Bandaríkjanna, 
Woodrow Wilson, franski forsætisráð-
herrann Georges Clemenceau og David 
Lloyd George af hálfu Breta. Þeir komu 
til samninganna með býsna ólíkar óskir. 
Wilson hafði mestan áhuga á að skapa 
varanlegan frið en hinir á því að refsa 
Þjóðverjum.

Sárindi í Þýskalandi
Friðarsamningurinn, sem kallaðist 
Versalasamningurinn, var undirritaður 
í júní 1919. Hann speglar að miklu 
leyti óskir Breta og Frakka um að refsa 
Þjóðverjum. Þýsku stjórninni brá illilega 
þegar hún las samninginn og vildi ekki 
skrifa undir hann. En þá var ekki um 
annað að velja en að halda stríðinu 
áfram og það gátu Þjóðverjar ekki. Þeir 
höfðu hreinlega ekki efni á að berjast 
lengur. Þess vegna skrifuðu þeir undir.
 Allan tímann höfðu flestir Þjóðverjar 
verið sannfærðir um að þjóð þeirra 
berðist til að verja sig. Því olli það tor-
tryggni og sárindum þegar þeir áttu að 
taka á sig  alla sökina fyrir að hafa hafið 
stríðið. Fólki þótti friðarsamningurinn 
ranglátur og auðmýkjandi.
 Meðal sigurvegaranna voru margir 
sem efuðust um að Versalasamn-
ingurinn mundi skapa varanlegan frið. 
Frakkinn Ferdinand Foch, sem hafði 
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Skopmynd úr breska 
blaðinu Punch árið 
1919. Mennirnir á 
myndinni eru forseti 
Bandaríkjanna og 
forsætisráðherrar 
Breta, Frakka 
og Ítala. Franski 
ráðherrann segir: 
„Einkennilegt! Mér 
heyrist barn vera að 
gráta.“
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Lýðveldi: Ríki þar sem æðsti maður 
ríkisins er kosinn, venjulega forseti.

stýrt sameinuðum herjum bandamanna 
í síðustu lotu stríðsins, sagði þetta um 
friðarsamninginn:

Þetta er ekki friðarsamningur. Þetta er 
tuttugu ára vopnahlé.

Ný Evrópa
Með Versalasamningnum voru stofnuð 
ný þjóðríki með það í huga að hver 
þjóð hefði rétt til að stjórna sér sjálf. 
Þetta var einmitt það sem keisari 
Austurríkis-Ungverjalands hafði óttast. 
Keisarinn var settur af og keisaradæmið 
leyst upp. Austurríki varð lítið land 
þýskumælandi fólks. Ungverjaland varð 
sjálfstætt ríki og tvö ný ríki stofnuð: 
Júgóslavía og Tékkóslóvakía.
 Fyrir stríðið höfðu verið þrjú stór 
keisaradæmi í Evrópu: Þýskaland, 
Austurríki-Ungverjaland og Rússland. 
Þau voru nú öll lögð niður. Austurríki-
Ungverjalandi var skipt upp í nokkur 
lýðveldi. Í Rússlandi hafði keisarinn 
verið settur af í byltingu árið 1917. Í 
Þýskalandi var keisaranum velt þegar 
fólk gerði uppreisn þar. Landið fékk 
nýja stjórnarskrá og varð lýðræðislegt 
lýðveldi. Tíma stóru keisaradæmanna í 
Evrópu var lokið.
 Raunar varð Ísland líka fullvalda ríki 
í lok fyrri heimsstyrjaldar, 1. desember 
1918. Það gerðist með samningi milli 
Íslendinga og Dana og höfðu löndin 
framvegis sama konung. En fullveldi 
Íslands byggðist að miklu leyti á 
hugmyndinni um sjálfstjórn þjóða sem 
skapaði ný lýðveldi í Evrópu.

N
Æ
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D

Fullvalda ríki: Ríki þar sem   
yfirvöld þess eru æðstu stjórnendur 
á landinu sem ríkið nær yfir.

Ákvæði Versalasamningsins um Þýskaland
– Þýskaland var sagt bera ábyrgð á að hafa 

hafið stríðið.
– Þýskaland varð að skila Frökkum Elsass-

Lothringen.
– Þjóðverjar máttu ekki hafa her í 

Rínarhéruðum Þýskalands (því svæði 
sem var næst Frakklandi) og svæðið 
skyldi hersetið af sigurvegurunum í 15 
ár.

– Þýskaland mátti ekki hafa stærri her en 
100.000 manna, mest sex herskip og 
engar herflugvélar eða kafbáta.

– Þjóðverjar urðu að láta af hendi til 
Pólverja borgina Danzig (Gdansk) og 
svæðið í kringum hana.

– Þýskaland varð að láta af hendi allar 
nýlendur sínar.

– Þjóðverjar skyldu greiða sigurvegurunum 
óhemjuháar stríðsskaðabætur.

FRIÐUR OG FALLBYSSUFÓÐUR
FRAMTÍÐARINNAR
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Danzig
(þýsk borg)
pólska
hliðið

ÞÝSKALAND

BRETLANDSEYJAR

ÍRLAND

RÚSSLAND

NOREGUR
SVÍÞJÓÐ

FINNLAND

EISTLAND

LETTLAND
LITHÁEN

PÓLLAND

RÚMENÍA
UNGVERJALANDAUSTURRÍKI

JÚGÓSLAVÍA
ÍTALÍA

GRIKKLAND

BÚLGARÍA

TÉKKÓSLÓVAKÍA

FRAKKLAND

BELGÍA
HOLLLAND

LUX.

DANMÖRK

Eftir fyrri heimsstyrjöldina varð þýska ríkið að láta af hendi landsvæði til 
Frakklands, Póllands og Danmerkur. Keisaradæmið Austurríki-Ungverjaland 
(gult á kortinu) var leyst upp og nokkur ný ríki stofnuð á landi þess.
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Þjóðabandalagið átti að 
tryggja frið
Eitt mikilvægasta markmið Wilsons for-
seta með friðarsamningnum var að koma 
á alþjóðlegum samtökum til að tryggja 
frið. Þetta fékk góðar undirtektir. Eitt 
af samningsatriðunum var að stofna 
skyldi slík samtök og fengu þau nafnið 
Þjóðabandalagið. Hugmyndin var að 
framvegis yrðu deilur milli ríkja leystar 
með samningum í Þjóðabandalaginu. 
Þannig átti að vera hægt að komast hjá 
styrjöldum.
 Þótt forseti Bandaríkjanna hefði 
tekið forystu um að stofna Þjóðabanda-
lagið urðu Bandaríkin ekki aðilar að 
því. Þing Bandaríkjanna var því and-
snúið og urðu það Wilson mikil von-
brigði. Fjarvera Bandaríkjanna átti líka 
þátt í því að Þjóðabandalagið varð of 
veikt til að tryggja frið til lengdar.

Finndu svar
46 Hvað var Versalasamningurinn?
47 Hverjir ákváðu hvað stæði í 

Versalasamningnum?
48 Hver voru meginatriði 

Versalasamningsins?
49 Hvað var Þjóðabandalagið?

Umræðuefni
50 Árið 1918 sagði David Lloyd George: 

„Ég vona að við munum geta sagt að 
eftir þennan dag verði aldrei framar 
stríð.“ Þetta sama vonuðu margir aðrir 
og um fyrri heimsstyrjöldina var talað 
sem „stríðið sem átti að binda enda 
á öll stríð“. Eftir á vitum við að þannig 
fór það ekki, það hafa verið mörg stríð 
í heiminum síðan. Heldur þú að það 
verði einhvern tímann þannig að fólk 
hætti að heyja stríð? Hvers vegna?  
Hvers vegna ekki?

51 Hvers vegna heldur þú að franski og 
breski forsætisráðherrann hafi verið 
hefnigjarnari en Wilson forseti?

Viðfangsefni
52 Búðu til glærukynningu um einhvern 

sem tók þátt í fyrri heimsstyrjöldinni, 
til dæmis Khudadad Khan, T.E. Laur-
ence, Woodrow Wilson, eða Gavrilo 
Princip.

53 Júgóslavía var eitt þeirra ríkja sem voru 
stofnuð eftir fyrri heimsstyrjöldina. Það 
ríki er ekki lengur til.

  a Notaðu alfræðibók eða netið til 
að komast að því hve lengi ríkið 
Júgóslavía var til.

  b Berðu landakortið á bls. 38 saman 
við nýtt landakort og finndu út í hvaða 
ríki Júgóslavía hefur skipst.
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Kjarni

*  Árið 1914 var mikil spenna á milli 
stórveldanna í Evrópu vegna 
þjóðernishyggju, keppni um 
nýlendur og vígbúnaðar. Tvö stór 
bandalög stóðu hvort á móti öðru 
og það þurfti lítið til að koma af stað 
stríði.

*  Stríðið hófst vegna tilræðisins í 
Sarajevo. Það breiddist fljótt út um 
mestalla Evrópu og síðan til fleiri 
heimshluta.

*  Stríðið gaf konum nýja möguleika 
á vinnu af því að karlmenn voru 
uppteknir við að berjast.

*  Af stríðinu leiddi líka matarskort 
sem leiddi aftur til uppreisna, meðal 
annars í Þýskalandi.

*  Þó að Ísland væri hlutlaust í stríðinu 
var nokkrum íslenskum skipum sökkt 
og nokkrir sjómenn fórust. Matur 
hækkaði líka í verði á Íslandi.

*  Þjóðverjar töpuðu stríðinu og 
urðu að láta af hendi landsvæði og 
nýlendur. Þeir urðu líka að borga 
sigurvegurunum háar skaðabætur.
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Heimildavinna
54 Skoðaðu skopmyndina á bls. 37.
  a Yfir höfðinu á barninu stendur „1940 

Class“. Kannaðu hvað það merkir.
  b Myndin var gerð árið 1919. Hvað 

hefði barnið verið gamalt, um það bil, 
árið 1940?

  c Hvað heldur þú að barnið eigi að 
tákna?

  d Hvers vegna ætli barnið sé að gráta?
  e Hvað heldur þú að teiknarinn 

hafi ætlað að segja með þessari 
teikningu?

55 Hvað átti Ferdinand Foch við 
þegar hann sagði: „Þetta er ekki 
friðarsamningur. Þetta er tuttugu ára 
vopnahlé?“ Hafði hann rétt fyrir sér?
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Markmið

* Segja frá rússnesku byltingunni sem meginatriði í átökum 20. aldar. Gera grein fyrir orsökum 
og afleiðingum hennar og sýna hvernig hún hafði áhrif í öðrum löndum.

*  Lýsa þróun verkalýðshreyfingar á Íslandi frá því um 1916 til um 1937.

*  Finna heimildir um þessa atburði, meta þær af gagnrýni og sýna hvernig ólíkar heimildir geta 
gefið ólíka mynd af sögunni.

„Ég lýsi því yfir að ríkisstjórnin hefur verið sett af!“ Þetta sagði 
Vladimir Antonov-Ovseyenko, einn af verkamönnunum sem 
tóku þátt í að velta rússnesku ríkisstjórninni aðfaranótt 8. 
nóvember 1917. Nóttina áður hafði hópur verkamanna lagt 
undir sig járnbrautarstöðvar, ritsímahúsið og fleiri mikilvægar 
byggingar í höfuðborg Rússlands, St. Pétursborg. Nú hafði 
þeim tekist að komast fram hjá hermönnunum sem vöktuðu 
Vetrarhöllina þar sem ríkisstjórnin hafði fundið sér athvarf. 
Eftir að hafa leitað um alla ganga og herbergi í þessari 
geysistóru höll fundu þeir loksins ríkisstjórnina. Þeir handtóku 
alla meðlimi hennar nema forsætisráðherrann sem hafði tekist 
að flýja.
 Hverjir voru þessir verkamenn og hverju ætluðu þeir að koma 
til leiðar með því sem þeir gerðu?
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Stéttabarátta
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því. Og það litla sem Rússar högnuðust 
á iðnaði lenti einkum hjá þeim sem 
voru ríkir fyrir.

Rússland undir keisaraveldi
Í upphafi 20. aldar var Rússland vestan 
Úralfjalla helmingurinn af Evrópu að 
stærðinni til og hafði um 170 milljónir 
íbúa. Flestir íbúanna voru Rússar en þar 
bjó líka fólk af öðrum þjóðum, til dæmis 
Úkraínumenn, Pólverjar og Kirgisar.
 Á þessum árum stjórnaði Rússlandi 
maður sem var kallaður Nikulás 2. 
Hann var kallaður tsar sem er rússneska 
orðið yfir keisara. Þá var komin á 
lýðræðisstjórn í flestum löndum Evrópu 
en í Rússlandi var tsarinn næstum því 
einvaldur. Nikulás 2. taldi sig hafa fengið 
vald sitt beint frá Guði og lét sig litlu 
skipta hvað almenningur vildi.

Hermenn í 
rússneska hernum 
standa í röð og bíða 
eftir að fá heita 
súpu úr súpueldhúsi 
árið 1920.

Kjaramunur og nýjar hug-
myndir í Rússlandi
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Þegar við hugsum um hvað flestir 
Evrópubúar lifa við góð lífskjör nú 
er erfitt að ímynda sér hvað þetta 
var ólíkt fyrir einni öld. Marga skorti 
einföldustu lífsnauðsynjar eins og 
mat, klæði og upphitun í hús sín. Í 
Rússlandi var ástandið sérstaklega 
slæmt.

Erfið lífskjör
Í upphafi 20. aldar var mikill munur á 
kjörum fólks í Rússlandi. Margir lifðu 
við sult en þeir fáu ríku og voldugu 
bjuggu í glæsilegum húsum og höfðu 
þjónustufólk. Orsök fátæktarinnar var 
einkum að Rússar voru langt á eftir í 
iðnþróun. Eftir að margar Evrópuþjóðir 
höfðu byggt upp iðnað, og högnuðust 
vel á honum, voru Rússar rétt að byrja á 
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berjast fyrir betri kjörum. Bókin hét 
Kommúnistaávarpið og var eftir Karl 
Marx og Friedrich Engels. Innihald 
hennar var athyglisvert:

Gervallt þjóðfélagið skiptist æ meir 
í tvo mikla fjandmannaflokka, í tvær 
meginstéttir er standa andspænis hvor 
annarri augliti til auglitis, borgarastétt  
og öreigalýð.

Samkvæmt kenningu Karls Marx 
fór fram barátta milli ólíkra stétta í 
samfélaginu, Marx hélt því fram að 
verkalýðsstéttin væri sú mikilvægasta. 
Það var hún sem framleiddi vörurnar 

Herinn, voldugir borgarar og kirkjan 
stóðu með keisaranum. Auk þess réð 
hann yfir leynilögreglu sem sá um að 
þeir sem voru óánægðir með keisarann 
væru fangelsaðir, drepnir eða sendir í 
þrælkunarvinnu.
 Almenningur var mjög óánægður 
með keisarastjórnina. Fólki líkaði illa 
að hafa stjórnanda sem leyfði svona 
mikinn mun á lífskjörum en þoldi ekki 
að það léti í ljós skoðanir sínar.

Rússneska 
keisaradæmið þegar 
Nikulás 2. var þar við 
völd.

Matr9_Hist_3.5
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Karl Marx (1818–83) 
ólst upp í efnaðri 
fjölskyldu í Þýskalandi 
en neyddist til að flýja 
til Frakklands, Belgíu 

og síðast Englands. Orsökin var sú að hinum 
ríku og voldugu í löndunum þar sem hann 
átti heima líkaði ekki við hugmyndir hans. Þó 
að hann kæmi úr efnaðri fjölskyldu fannst 
honum ekki rétt að fólk byggi við eins ójöfn 
kjör og tíðkaðist.

Öreigar 
allra landa 
sameinist!

Einvaldur er sá sem stjórnar 
samfélagi sínu einn eða ræður einn 
hverjir stjórna.

Hugmyndir um nýtt 
samfélag
Víða í Evrópu var líka mikil óánægja. 
Mörgum fannst að það yrði að sigrast á 
kjaramuninum – en hvernig? Og hver 
hafði eiginlega rétt til að rísa upp á 
móti stjórnvöldum?
 Árið 1848 kom út bók sem nokkrum 
áratugum síðar hafði gífurleg áhrif 
á skoðanir verkafólks um allan heim 
um sig sjálft og hvernig það ætti að 
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sem fólk lifði á. Þess vegna gæti ekki 
verið réttlátt að verkafólk fengi svo 
lítinn hluta af verði varanna sem það 
framleiddi og mest af því færi til fólks 
sem væri auðugt fyrir. Marx hélt því 
fram að verkafólk væri arðrænt af 
auðvaldi eða kapítalistum. Verkafólk 
ætti því að taka völdin og breyta 
samfélaginu með byltingu. Í nýja 
samfélaginu átti að ríkja jöfnuður milli 
fólks. Þessar hugmyndir kallaði Marx 
kommúnisma.
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Árið 1905 fóru yfir 
200.000 rússneskir 
verkamenn, bændur 
og borgarar í verkfall 
til að krefjast betri 
lífskjara.

Hugmyndir Marx breiðast út
Lengi höfðu rússneskir verkamenn 
tekið hinum mikla lífskjaramun fólks 
þegjandi. Þeim hafði verið sagt að 
þannig ætti það að vera og þeir 
voru vanir að hugsa að svona gengi 
samfélagið fyrir sig. Enginn hafði áður 
sagt að verkamenn skiptu einhverju 
máli. En þegar verkamenn fengu að 
heyra það sem Marx hafði sagt fannst 
mörgum að það kæmi merkilega vel 
heim við reynslu þeirra sjálfra. Þeir 
fengu trú á að hægt væri að breyta 
samfélaginu og þeir vildu koma á 
kommúnisma. Þess vegna stofnuðu þeir 
hópa sem þeir kölluðu sovét til að ræða 
um hvernig væri hægt að skapa nýtt 
samfélag. Helsti leiðtogi kommúnista 
var Vladimir Lenín (1870–1924).
 Lenín hafði uppi mótmæli gegn 
keisaranum undir lok 19. aldar svo að 
hann varð að flýja land. Hann bjó lengi 
í Sviss þar sem hann vann að því að 
breiða út boðskap kommúnismans. Árið 
1917 sneri hann svo til baka til Rússlands 
til að berjast fyrir kommúnísku samfélagi 
í heimalandi sínu.

Árið 1920 hélt Lenín ræðu yfir ungu 
fólki:

Það er nauðsynlegt að allir vinni eftir 
sameiginlegri áætlun, á sameignarjörð, 
í sameignarverksmiðjum og verkstæðum, 
undir sameiginlegri forystu.  
Er auðvelt að koma því í kring? Þið sjáið 
að þetta er ekki eins auðvelt og að losa 
sig við keisarann, landeigendurna og 
kapítalistana.
 Það sem þarf er að verkamenn ali hluta 
af bændastéttinni upp á nýtt og veiti 
henni nýjan lærdóm. Þann hluta bænda 
sem eru vinnandi verða verkamenn að 
fá yfir í sinn flokk til að brjóta niður 
mótspyrnu þeirra bænda sem eru ríkir og 
hafa arð af neyð annarra.



Lenín hafði lesið um skoðanir Marx 
og þróað þær áfram. Marx hafði séð 
fyrir sér að bylting kommúnista hlyti 
að byrja í iðnþróuðu landi með stóra 
verkalýðsstétt en Lenín leit öðruvísi á 
það. Allir sem væru kúgaðir, verkamenn, 
bændur og vinnufólk í sveitum, yrðu að 
gera byltingu. Og gagnstætt Marx taldi 
Lenín að kommúnistar yrðu að velja 
lítinn hóp til að taka ákvarðanir fyrir 
alla hina. Ef allir væru með í að taka 
ákvarðanir leiddi það til upplausnar.
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Kapítalistar: Þeir auðugu og 
voldugu, svo sem verksmiðju eig-
endur og kaupmenn.

Bylting: Þegar samfélag breytist 
algerlega á stuttum tíma, einkum 
þegar stjórn þess er sett af með 
valdi.

Arður: Gróði, hagnaður, einkum 
gróði sem menn hafa af eignum 
sínum.

N Æ R M Y N D

Kynnist Kötu kommúnista

– Hvað mundir þú gera ef þú stjórnaðir 
öllum heiminum?

– Ég mundi stofna stéttlaust samfélag 
þar sem allar manneskjur væru taldar 
jafngildar og allir starfsmenn ættu 
verksmiðjurnar saman.

– Hverjir ættu einkum að fá að stjórna?
– Verkafólk á að taka völdin af 

kapítalistunum, með valdi ef nauðsyn 
krefur!

– Hvað á ríkisvaldið að gera?
– Ríkisvaldið á að vera sterkt og sjá um 

að allir fái atvinnu, fæði og húsnæði 
og að enginn vinni gegn byltingunni og 
kommúnismanum.

– Hvert er uppáhaldsorð þitt?
– Bylting.
– Uppáhaldslitur?
– Rauður.
– Með hverjum vildir þú helst hafa 

lokast inni í lyftu?
– Karli Marx því að það var hann sem 

fann upp kommúnismann. Þá hefði 
ég fengið að heyra enn þá meira um 
hugmyndir hans.

– Hver finnst þér gera mestan skaða í 
samfélaginu?

– Kapítalistarnir því að þeir arðræna 
verkafólk.

– Hverju viltu láta skila til lesenda?
– Verkafólk um allan heim, haldið áfram 

að berjast gegn auðvaldinu!

Hvað er hugmyndafræði?
Oft er sagt að kommúnisminn sé 
hugmyndafræði. Hugmyndafræði er 
heildarafstaða til þess hvernig samfélagið 
eigi að vera og hvernig sé hægt að gera 
það þannig; til dæmis hver eigi að hafa 
völdin, hvaða verkefni ríkið eigi að hafa 
og hvaða hlutverki það eigi að þjóna. 
Hugmyndafræði breytist oft með tímanum 
og lagar sig að breyttum aðstæðum. 
Önnur hugmyndakerfi sem eru nefnd í 
þessari bók eru jafnaðarstefna, fasismi, 
nasismi og frjálshyggja.
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Þjálfið hugann
10 Bannorð

 Vinnið tvö og tvö saman og veljið eitt 
orð til að útskýra.

  a Útskýrið orðið hugmyndafræði. Þið 
megið ekki nota neitt þessara orða:

 kommúnismi, frjálshyggja, nasismi, 
fasismi, jafnaðarstefna.

  b Útskýrið orðið kommúnismi. Notið 
ekki orðin hugmyndafræði, bylting, 
vald, stjórn, eftirlit.

11 Eitt orðanna á ekki heima með 
hinum:

  a Kapítalisti – Nikulás 2. – aðalsmaður 
– verkamaður.

  b Vetrarhöllin – Moskva – St. Pétursborg 
– París.

Heimildavinna
12 Árið 1920 hélt Lenín ræðu yfir ungu 

fólki. Lestu klausuna úr ræðunni á 
bls. 44.

  a Hvað taldi Lenín að þyrfti að gera í 
Rússlandi?

  b Hverjir töpuðu mestu og hverjir 
högnuðust mest á að því yrði komið til 
leiðar sem Lenín vildi?

13 Í kaflanum segir  meðal annars að 
mikill munur hafi verið á kjörum fólks 
í Rússlandi og stéttskipting hafi verið 
mikil.  

  a Hverjar voru helstu ástæður þessar 
erfiðu lífskjara?

  b Kynntu þér hvernig rússneskt 
samfélag var á þessum árum. eskt 
samfélag á þessum tíma?
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Finndu svar
1 Lýstu lífskjörum alþýðufólks í 

Rússlandi í byrjun 20. aldar.
2 Hvernig var stjórnkerfi Rússlands 

meðan keisarinn var þar við völd?
3 Hver eru aðalatriðin í hugmyndafræði 

kommúnista?
4 Hvers vegna leist mörgum Rússum 

vel á hugmyndafræði kommúnista?
5 Hver var Lenín?

Umræðuefni
6 Hvað finnst þér um hugmyndafræði 

kommúnista?

Viðfangsefni
7 Hugsaðu þér að þú sért unglingur 

í Rússlandi í upphafi 20. aldar. 
Skrifaðu frásögn um einn dag í lífi 
þínu. Byrjaðu á að segja frá einhverju 
vandamáli og segðu svo frá því 
helsta sem kemur fyrir þig vegna 
þessa vandamáls. Segðu í lokin 
hvernig vandamálið er leyst. Notaðu 
heimildir, til dæmis námsbók, netið 
og fræðibækur.

8 Skrifaðu tvær blaðagreinar um 
kommúnisma, aðra með honum en 
hina á móti.

9 Finndu þrjár heimildir í kaflanum 
sem segja frá ólíkum lífskjörum fólks 
í Rússlandi. Hvernig sýna þessar 
heimildir að það var lífskjaramunur? 
Mundu að heimildir þurfa ekki að vera 
skrifaðar; þær geta til dæmis verið 
myndir eða einhvers konar myndrit.
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Kjarni

*  Í upphafi 20. aldar var mikill munur 
á lífskjörum fólks í Rússlandi. Margir 
voru óánægðir með stjórnanda 
ríkisins, Nikulás keisara 2., af því að 
hann gerði ekkert til að draga úr 
þessum mun.

*  Strax árið 1848 hafði Karl Marx 
þróað hugmyndafræði sem fjallaði 
um þess háttar lífskjaramun. 
Hugmyndafræðina kallaði Marx 

kommúnisma. Þar var því haldið 
fram að hinir ríku og voldugu 
arðrændu verkafólk og að verkafólk 
ætti að gera byltingu til að eignast 
betra líf.

*  Margir verkamenn og menntamenn 
urðu fyrir áhrifum af þessum 
hugmyndum og þeir héldu fundi til 
að ræða hvernig þeir gætu skapað 
betra samfélag.
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Lenín talar til 
fólks eftir að 
kommúnistar tóku 
völdin árið 1917.
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Tvær byltingar

Kommúnistar koma 
marsbyltingunni af stað
Eftir 1914 varð lífið enn þá verra en 
áður fyrir rússneskan almenning. Það 
ár byrjuðu Rússar að berjast í fyrri 
heimsstyrjöldinni. Brátt varð svo mikil 
þörf fyrir vopn að keisarinn ákvað að 
verksmiðjurnar skyldu framleiða þau í 
staðinn fyrir brauð, klæði og búsáhöld. 
Fólk gat ekki lengur náð í það sem það 
þurfti til að lifa af. Matarskortur leiddi 
til kreppu og örvæntingar – eitthvað 
varð að gera.
 Þann 15. mars 1917 safnaðist margt 
fólk saman í St. Pétursborg og ákvað 
að fara í verkfall. Þegar verksmiðjufólk 
fór í verkfall voru ekki framleiddar 
vörur. Það var erfitt fyrir stríðsrekstur 
keisarans. Hann skipaði hermönnum 
að bæla uppreisnina niður en það 
gekk ekki eins vel og hann hafði ætlað. 
Hermennirnir voru alveg eins óánægðir 

og uppreisnarmenn, enda máttu þeir 
búast við að vera sendir út í stríðið án 
nægra vopna eða matvæla. Nú slógust 
þeir í hópinn með verkfallsmönnum og 
gerðust uppreisnarmenn sjálfir.
 Þegar keisarinn hafði hvorki stuðn-
ing almennings né hersins neyddist 
hann til að leggja niður völd. Ný ríkis-
stjórn var mynduð af fulltrúum frá 
mörgum ólíkum flokkum. Flestir þeirra 
komu úr miðstétt og vildu bara gera 
litlar breytingar á samfélaginu.

Kommúnistar taka völdin í 
nóvember
Kommúnistar, undir forystu Leníns, 
urðu sífellt óánægðari með nýju 
stjórnina. Henni tókst ekki að minnka 
lífskjaramun fólks. Hún efndi ekki til 
kosninga og ekki dró hún Rússland 
út úr fyrri heimsstyrjöldinni. Svona 
gagnrýndi Lenín nýju ríkisstjórnina:
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Jósep Stalín 
(1878–1953). 
Stalín er rússneskt 
orð sem merkir 
„stálmaðurinn“. 
Það á vel við Jósep 
Stalín. Hann var 
þekktari fyrir að 
beita hörku en 
samræðum og 
fortölum til að ná 
vilja sínum fram.
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Árið 1917 streymdi fólk út á göturnar til að sýna 
óánægju sína með keisarastjórnina. Andstaðan 
gegn henni var orðin svo mikil að ekki var hægt 
að stöðva hana.

Vetrarhöllin í St. Pétursborg. Áður en nýja stjórnin fluttist þangað inn var 
hún bústaður keisarans og fjölskyldu hans. Höllin er svo stór og skrautleg 
að jafnvel glæsilegustu hallir eru smáar í samanburði við hana. Í Vetrar-
höllinni eru yfir 1.000 herbergi, fyllt af marmarastyttum, gullskrauti og 
listaverkum. Nú hefur verið opnað þar safn.

Þjóðin hefur þörf fyrir frið, þjóðin hefur 
þörf fyrir brauð, þjóðin hefur þörf fyrir 
jörð. Og það eina sem stjórnin [sem tók 
við eftir keisarann] gefur henni er stríð, 
sultur og höfðingjar [...]

Aðfaranótt 8. nóvember 1917 réðust 
kommúnistar á Vetrarhöllina, þar sem 
nýja stjórnin hafði aðsetur, og hrifsuðu 
völdin. Þeir gerðu jarðeignir ríkra 
jarðeigenda upptækar og skiptu þeim á 
milli bænda. Þeir veittu verkafólki meiri 
völd í verksmiðjum. Auk þess drógu 
þeir rússneska ríkið út úr stríðinu.  
 Byltingin var kölluð októberbylting 
því að Rússar notuðu annað tímatal en 
við gerum og hjá þeim var enn október. 
Hún var önnur byltingin í Rússlandi, en 
þegar við segjum „rússneska byltingin“ 
meinum við bæði byltinguna í mars og 
í nóvember.
 
Sovétríki Stalíns
Í hverju byggðarlagi Rússlands komu 
kommúnistar á fót stjórnarstofnunum 

sem þeir kölluðu sovét. Síðar ákváðu 
þeir að kenna ríki sitt við þessar stofn-
anir og kalla það Sovétríki.
 Árið 1924 varð Lenín dauðveikur. 
Þá kom upp valdabarátta um hver ætti 
að taka við af honum. Í henni sigraði 
maður að nafni Jósep Stalín. Hann 
hafði eitt sérstaklega mikilvægt mark-
mið. Hann vildi gera Sovétríkin að 
nútímalegu iðnríki. Í ræðu sagði hann:
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Línuritið sýnir verga landsframleiðslu, fólksfjölgun, 
vöxt í korn- og iðnvöruframleiðslu og fjölda þeirra 
sem urðu fyrir ofsóknum stjórnvalda á tíu ára 
tímabili af valdatíma Stalíns.
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Á árunum upp úr 1930 sultu milljónir manna í hel í Sovétríkjunum.  Þessi 
mynd er tekin nærri ánni Volgu í rússnesku byltingunni. 

BÚFJÖLDI OG EFNAHAGSÞRÓUN Í SOVÉTRÍKJUNUM 1928–1938

Verg landsframleiðsla í milljörðum króna
                                  (verðlag ársins 1937)
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Fjöldi þeirra sem voru ofsóttir
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Kornyrkja
(milljónir tonna)

Iðnaðarvöxtur 
á ári
(í prósentum)

Við erum fimmtíu eða hundrað árum á 
eftir þróuðu löndunum. Við verðum að ná 
þeim á tíu árum. Annaðhvort gerum við 
það eða við missum völdin.

Í því skyni að útvega peninga til að 
byggja upp iðnað var ákveðið að 
mestur hlutinn af korninu sem bændur 
framleiddu skyldi seldur til útlanda 
og andvirðið notað til að byggja 
verksmiðjur og raforkuver. En kornið 
var framleitt á litlum sveitabýlum 
og erfitt að ná í það. Til að geta haft 
betra eftirlit með kornframleiðslunni 
voru bændur neyddir til að sameinast 
í stórum samyrkjubúum. Samkvæmt 
kommúnismanum áttu menn að eiga 
og reka allt í sameiningu. En eftir að 
bændur voru neyddir til að afsala sér 
kornframleiðslunni sultu milljónir 
manna í hel í sveitum landsins á 
árunum upp úr 1930.
 Eftir að Stalín komst til valda jókst 
iðnaðarframleiðslan og verkamönnum 
í iðnaði fjölgaði. Á iðnaðarstöðum 
spruttu upp nýir bæir. En verkamenn 
urðu að vinna mikið fyrir lág laun. 
Margir iðnverkamenn urðu líka fyrir 
vinnuslysum vegna þess að öryggis-
reglur voru frumstæðar. En verkamenn 
gátu lítið gert þó að þeir væru óá-
nægðir. Verkföll voru bönnuð.

Verg landsframleiðsla: 
Heildarframleiðsla samfélags sýnir í 
grófum dráttum hve auðugt það er.
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Til að skapa jákvæða mynd af stjórnarfarinu voru búin til veggspjöld sem sýndu hvernig þjóðin tæki framförum undir stjórn 
kommúnista.

Hér er dæmi um hvernig kommúnistar breyttu sögunni. Lenín stendur í ræðustólnum og talar. Við hlið stólsins stendur Trotsky, 
sem gekk næstur Lenín að völdum á byltingartímanum. Af myndinni til hægri hefur verið klippt þannig að Trotsky er horfinn. 
Stalín vildi að fólk myndi eftir sér en ekki Trotsky.
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Hversdagslíf
Sextán árum eftir rússnesku byltinguna, 
21. ágúst 1933, skrifaði rússnesk stúlka, 
Nina Lugovskaja, í dagbók sína:

60 kópekar fyrir eitt kíló af brauði! 50 
kópekar fyrir lítra af steinolíu! Moskva 
urrar. Í biðröðunum standa reiðar, soltnar 
manneskjur sem skammast út í stjórnina 
og bölva tilverunni. Hvergi heyrir 
maður eitt einasta orð til varnar fyrir 
kommúnista [...] Svo eru einkabúðir sem 
hafa mikið vöruúrval [...] Þar stendur við 
afgreiðsluborðið hópur af vel klæddum 
fínum frúm sem tilheyra því sem er kallað 
Sovétaðallinn (í algerri leynd auðvitað) 
[...]

Söguheimildir á netinu
Á netinu er hægt að finna margar og margvíslegar heimildir. Í mörgum löndum hafa 
opinberar upplýsingar verið gerðar stafrænar og aðgengilegar fyrir hvern sem er. 
Söfn, samtök og einstaklingar bjóða líka upp á athyglisverðan fróðleik. Vandamálið 
við að nota netið sem heimild um fortíðina er að erfitt getur verið að sjá hvaða 
heimildir eru áreiðanlegar.

  1 Notaðu leitarvél á netinu til að finna fimm staði þar sem sagt er frá 
kommúnismanum á ólíkan máta.

  2 Er hægt að treysta á þessar fimm vefsíður? Til að svara því má athuga þetta:
  a Hver gefur efnið út á netið? Er það til dæmis einstaklingur, opinber aðili eða 

félags  skapur?
  b Í hvaða tilgangi er síðan búin til? Til að selja eitthvað, til að veita upplýsingar 

eða til skemmtunar?
  c Hvernig lítur vefsíðan út? Er til dæmis vísað í heimildir? Er vísað í frekari 

fróðleik? Er dagsetning á útgáfu vefsíðunnar?
  d Hvernig kemur það sem þú lest á netstaðnum heim við aðra netstaði og aðrar 

heimildir, til dæmis fræðibækur?
  3 Notaðu vefsíðurnar fimm og hugsanlega aðrar heimildir til að útskýra hvers 

vegna kommúnisminn þróaðist eins og hann gerði.
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Úr því að næstum allir peningar í 
Sovétríkjunum voru notaðir til að 
byggja upp iðnað var lítið eftir til 
að kaupa mat, klæði og húsnæði. 
Þeir sem voru í háum stöðum í 
Kommúnistaflokknum bjuggu hins 
vegar í glæsilegum húsum, höfðu há 
laun og meira en nóg af mat og fötum. 
Þó að kommúnisminn héldi því fram að 
öllum auðæfum ætti að skipta jafnt var 
mikill munur á lífskjörum fólks.

 Til að sýna fólki að kommúnisminn 
væri samt bestur fyrir Sovétríkin beitti 
stjórn Stalíns áróðri: útvarpssendingar, 
fjöldafundir, ræður, dagblöð og 
veggspjöld voru notuð til að breiða út 
boðskapinn um að allir ættu að fórna 
sér fyrir kommúnismann til að lífið yrði 
betra.
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Gúlagið, vinnubúðir Sovétríkjanna
Stjórn Sovétríkjanna starfrækti fjölda 
vinnubúða sem eru kallaðar Gúlag. Þar var 
fólk lokað inni og neytt til þrælkunarvinnu, 
meðal annars í kola- og gullnámum og 
í skógarhöggi. Fangarnir urðu að vinna 
mikið, þeir fengu lítið fæði og lítið af fötum 
og margir dóu úr þreytu, vannæringu og 
sjúkdómum.
 Strax árið 1918 lét Lenín stofna 
vinnubúðir fyrir „óæskilegar persónur“, 
einkum þá sem voru á móti byltingunni. 
Þannig hélt hann áfram þeim sið 
keisarastjórnarinnar að halda fólki í 
nauðungarvinnu. 
 Nauðungarvinnubúðir áttu raunar 
enn lengri sögu í Rússlandi. Á 18. öld, 

Fram að dauða Stalíns árið 1953 voru Gúlag-
búðirnar þrælavinnubúðir. Síðar var tekið 
að breyta þeim í fangelsi fyrir afbrotamenn 
og pólitíska andófsmenn. Þessi mynd er frá 
fangabúðum í nánd við Úralfjöll, tekin 1989.

þegar Pétur mikli keisari vildi byggja 
borgir, skipaði hann undirmönnum sínum 
að útvega sér þjófa frá ólíkum hlutum 
landsins.
 Sjónarvottur, Jelena Vladimirova,  
segir frá:

Þeir sem eru veikir, óvinnufærir eða of 
veikburða til að geta unnið í námunum eru 
sendir niður í Kolyma til að höggva tré. Það 
er svo einfalt þegar það er skrifað á pappír. 
En ég get ekki gleymt sleðalestinni á ferð yfir 
snjóinn og manneskjunum sem eru spenntar 
fyrir og þrýsta innföllnum brjóstkössum fram, 
þær draga kerrurnar. Ýmist stansa þær til að 
hvíla sig eða ramba í bröttum brekkunum. [...] 
Þungar byrðarnar velta niður brekkuna og 
hvenær sem er geta þær velt manneskjunum. 
[...] Hver hefur ekki séð hest hrasa? En við, 
við höfum séð fólk í aktygjum [...]

Eftir að Stalín komst til valda voru sífellt 
fleiri sendir í Gúlagið. Um 28 milljónir voru 
í þessum búðum í lengri eða skemmri 
tíma. Fyrstu mennirnir í Gúlagi Stalíns 
voru stórbændur. Síðan kom þangað fólk 
úr öðrum stéttum. Þeirra á meðal voru 
verkamenn, skrifstofumenn, hermenn og 
prestar. Um þrjár milljónir manna dóu í 
búðunum.

Stjórnin átti að stjórna öllu
Stjórn Stalíns vildi ráða yfir öllu sem 
gerðist í samfélaginu. Þar voru til 
dæmis strangar reglur um leikhús, 
kvikmyndir og bókmenntir. Listirnar 
áttu ekki að gagnrýna heldur draga 
fram það góða við kommúnismann. 
Ef einhver bjó til kvikmynd eða 
skrifaði bók með gagnrýna afstöðu til 
kommúnismans gat hann átt von á að 
vera fangelsaður, drepinn eða sendur í 
þrælkunarvinnu.

Kópeki: Rússnesk mynteining. 
100 kópekar = 1 rúbla.
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Borgarastétt: Þjóðfélagsstétt 
einkum kaupmanna og 
iðnaðarmanna.
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Finndu svar
14 Hvers vegna var Nikulás keisari 2. 

sviptur völdum?
15 Hvaða byltingar eru það sem 

við köllum einu nafni rússnesku 
byltinguna?

16 Hvað gerðist í byltingunum tveimur?
17 Hvaða afleiðingar hafði stofnun 

samyrkjubúanna 1929?
18 Hvaða boðskap reyndu kommúnistar 

að koma á framfæri í áróðri sínum?
19 Hvað var gert við andstæðinga Stalíns?
20 Hvers vegna heldur þú að Stalín hafi 

verið kallaður „rauði keisarinn“?

Umræðuefni
21 Hvaða munur er á kommúnisma Karls 

Marx og Stalíns?
22 Hvaða áhrif hefur kommúnisminn í 

heiminum nú á dögum?
23 Gætu kommúnistar gert byltingu á 

Íslandi núna? Hvers vegna? Hvers 
vegna ekki?

24 Eru enn til stjórnkerfi sem kúga 
fólk? Finndu dæmi um lönd þar sem 
valdhafar kúga íbúana. Hvers vegna 
heldur þú að þeir geri það?

Viðfangsefni
25 Skrifaðu aðra frásögn af árásinni á 

Vetrarhöllina þar sem hún mistekst. 
Finndu í heimildum upplýsingar um 
árásina og notaðu þær í frásögnina.

26 Skoðaðu línuritið á bls. 50 sem 
sýnir íbúafjölda og efnahagsþróun 
Sovétríkjanna:

  a Hve margir áttu heima í 
Sovétríkjunum á árunum 1929–38?

  b Hve mikill vöxtur var í iðnaði í 
samanburði við kornyrkjuna?

  c Hve margir voru reknir úr 
Kommúnista flokknum á árunum 
1929–38?

27 Notaðu heimildir eins og netið og 
fræðibækur til að komast að því 
hvað gerðist í Moskvuréttarhöldunum. 

Skrifaðu síðan þrjár setningar með 
staðreyndum um réttarhöldin.

28 Myndið hópa fjögur saman og búið til 
myndir af eftirtöldu:

  a Árásinni á Vetrarhöllina.
  b Verksmiðjuverkafólki.
  c Moskvuréttarhöldunum.
  d Lífinu í Gúlaginu.
29 Búið til kynningu um Gúlagið í 

Sovétríkjunum á dögum Stalíns. Þar 
verða að vera bæði myndir og texti 
og munið að það verður að vera 
samhengi á milli texta og mynda.

30 Skoðið fána Rússlands og 
Sovétríkjanna á bls. 55. Notið netið 
eða fræðirit til að komast að því 
hvað hamarinn og sigðin í fána 
Sovétríkjanna tákna.

Þjálfið hugann
31 Eitt orð á ekki heima með hinum:
  a Skoðanafrelsi – Moskvuréttarhöldin – 

kúgun – Gúlag.
  b Sovétríkin – Moskva – lýðræði – 

Stalín.
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Kjarni

* Í mars 1917 gerði fólk uppreisn í 
Rússlandi og rak stjórn keisarans 
frá völdum. Byltingin varð vegna 
þess að keisaranum var kennt um 
kjaramun milli fólks og pólitíska 
undirokun. Síðan var mynduð ný 
stjórn. En í nóvember sama ár gerðu 
kommúnistar byltingu, ráku nýju 
stjórnina frá völdum og mynduðu 
sína eigin ríkisstjórn. Þessir 
atburðir í mars og nóvember 1917 
kallast rússneska byltingin.

Fáni Rússlands 
að ofan, fáni 
Sovétríkjanna að 
neðan. Sovétfáninn 
var tekinn í notkun 
eftir að Rússlandi 
var breytt í Sovétríki 
árið 1924. Þegar 
Sovétríkin voru leyst 
upp, árið 1991, 
var fáni Rússlands 
tekinn í notkun aftur.

* Á þriðja áratug 20. aldar gáfu 
kommúnistar rússneska ríkinu 
nafnið Sovétríkin. Eftir valdabaráttu 
í Kommúnistaflokknum varð Stalín 
nýr leiðtogi ríkisins.

* Til þess að gera Sovétríkin að öflugu 
iðnaðarlandi var fólk látið vinna afar 
mikið án þess að það fengi nokkuð 
sérstaklega mikið fyrir það.

* Til að fólk sætti sig við þessi lífskjör 
stunduðu kommúnistar áróður. Þeir 
sem sættu sig ekki við þau voru 
fangelsaðir, drepnir eða sendir í 
vinnuþrælkun.

Heimildavinna
32 Lestu klausuna eftir Ninu Lugovskaja 

á bls. 52.
  a Lýstu reynslu hennar af Sovétríkjunum 

undir stjórn Stalíns.
  b Þegar yfirvöld í Sovétríkjunum 

fundu dagbókina var strikað undir 
í textanum og skrifað á spássíu: 
andbyltingarsinnað. Síðan var 
Nina rekin úr landi með fjölskyldu 
sinni. Hvað merkir að eitthvað 
sé andbyltingarsinnað? Leitaðu 
upplýsinga á netinu.

  c Hvers vegna ráku kommúnistar Ninu 
og fjölskyldu hennar úr landi?
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Flokkur verkamanna 
sem vann við 
grjótnám í 
Öskjuhlíð vegna 
Reykjavíkurhafnar.

Stéttabarátta á Íslandi

Internasjónalinn
Eitt af táknum verkalýðshreyfingar og 
sósíalisma er alþjóðlegi baráttusöngurinn 
Internasjónalinn, ljóð eftir Frakkann Eugéne 
Pottier við lag eftir landa hans Adolphe De 
Geyter. Sveinbjörn Sigurjónsson þýddi á 
íslensku:

Fram, þjáðir menn í þúsund löndum
sem þekkið skortsins glímutök.
Nú bárur frelsis brotna á ströndum,
boða kúgun ragnarök.
Fúnar stoðir burtu vér brjótum.
Bræður, fylkjum liði í dag.
Vér bárum fjötra en brátt nú hljótum 
að byggja réttlátt þjóðfélag.

 Þó að framtíð sé falin
 grípum geirinn í hönd,
 því Internationalinn 
 mun tengja strönd við strönd.

56   STYRJALDIR OG KREPPA   :   Stéttabarátta

Um aldamótin 1900 voru Íslendingar 
enn frumstæð og fátæk þjóð. 
Iðnvæðing var tæpast byrjuð. Vélar 
voru lítið notaðar þangað til farið var 
að setja mótora í fiskibáta og gufuvélar 
í togara rétt eftir aldamótin. Flestir 
landsmenn bjuggu í sveitum og voru 
annaðhvort bændafólk (bændur og 
húsmæður) eða vinnufólk.
 En þéttbýlið fór vaxandi og þar fór 
fólk að stofna stéttarfélög á árunum 
í kringum aldamótin. Prentarar í 
Reykjavík stofnuðu félag, skósmiðir og 
trésmiðir líka. Sjómenn og ófaglært 
verkafólk stofnuðu einnig félög. Öll 
höfðu þau það markmið að bæta kjör 
félagsmanna. Stundum gerðu þau 
það með því að krefjast hærri launa. 
Ef því var neitað, og jafnvel hótað að 
lækka launin, þá var stundum gripið til 
verkfalls.

Vinnudeila og 
Alþýðusamband
Árið 1913 var byrjað að vinna við nýja 
höfn í Reykjavík. Danskur verktaki 
sá um framkvæmdina og réð íslenska 
verkamenn í vinnu. Þá hafði verið 
stofnað í Reykjavík verkamannafélag 
sem hét Dagsbrún. Félagið hafði 
gert samning við atvinnurekendur í 
bænum um kaup en verktakinn við 
hafnargerðina neitaði að borga það 
nema verkamenn ynnu allt að tólf tíma 
á dag án þess að fá yfirvinnukaup. 
Verkamenn fóru í verkfall og lögðu 
niður vinnu í tvo mánuði. Þá gafst 
verktakinn upp og féllst á að borga 
jafnhá laun og aðrir atvinnurekendur í 
bænum.
 Vinna við hafnargerðina lagðist 
samt ekki alveg niður af því að þar 
unnu verkamenn sem áttu ekki 

N Æ R M Y N D

Verkfall: Þegar starfsfólk neitar að 
vinna til að knýja fram betri kjör. 
Ef atvinnurekendur neita að láta 
starfsfólk sitt vinna, og borga þeim 
ekki kaup, er það kallað verkbann.
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Í norsku verkalýðs-
hreyfingunni urðu 
kommúnistar afar  
öflugir og tóku  
völdin í nokkur ár  
í flokki sósíal- 
demókrata, 
Arbeiderpartiet.  
Hér er fáni verka-
lýðshreyfingarinnar  
í Rjukan frá  
árinu 1917.

Jón Baldvinsson var kosinn forseti Alþýðusam-
bands Íslands, og þar með formaður Alþýðu-
flokksins, haustið 1916. Hann gegndi því starfi í 
næstum 22 ár, til dauðadags 1938.

heima í Reykjavík. Þeir voru því ekki 
félagsmenn í Dagsbrún og töldu sig 
ekki skylduga að leggja niður vinnu og 
hætta að fá kaup á meðan til þess að 
verja kjarasamninga Dagsbrúnarmanna. 
Það hefði tekið styttri tíma fyrir 
verkamenn að sigra í deilunni ef þeir 
hefðu getað fengið alla til að taka þátt 
í verkfallinu. Því var talið nauðsynlegt 
að stofna samband verkalýðsfélaga 
um allt land. Það var gert árið 1916. 
Þá stofnuðu sjö verkalýðsfélög 
Alþýðusamband Íslands. Samhliða var 
stofnaður stjórnmálaflokkur með 
nafninu Alþýðuflokkur. 

Jafnaðarmenn og 
kommúnistar
Alþýðuflokkurinn var jafnaðar manna-
flokkur. Flokksmenn vildu jafna kjör 
landsmanna. En orðið jafnaðarmaður 
var líka notað til að þýða danska orðið 
socialdemokrat, sem er sett saman úr 
orðunum socialist og demokrat. Hvað 
socialist merkir vita nemendur eftir 
að hafa lesið kaflann hér á undan. 
Kannski vita þeir líka að demokrat er 
sá sem vill lýðræði. Sósíaldemókrati 
er því fólk sem vill koma á sósíalisma 
á lýðræðislegan hátt, með því að kjósa 
sósíalista á þing og lögleiða sósíalisma. 
Íslenski Alþýðuflokkurinn bauð fram 
við alþingiskosningar strax árið 1916 og 
fékk einn mann kosinn.
 Árið eftir tóku kommúnistar völdin í 
Rússlandi með byltingu. Þar hafði ekki 
verið lýðræði og þess vegna útilokað 
að ná völdum með lýðræðislegum 
hætti. En eftir byltinguna fengu 
margir sósíalistar í öðrum löndum trú 
á að rétta leiðin væri að taka völdin 
og koma á sósíalisma með byltingu. 
Kommúnistar í Rússlandi stofnuðu 
alþjóðasamtök kommúnistaflokka, 
Komintern. 



b 58   STYRJALDIR OG KREPPA   :   Stéttabarátta

Frumstæð 
áróðursmynd í 
kosningabaráttu 
Alþýðuflokksins fyrir 
alþingiskosningar 
1919. 
Alþýðuflokkurinn 
siglir fremstur á leið 
til Alþingis. Í stafni 
stendur maður 
einkenndur Ó.F. og 
er þar kominn Ólafur 
Friðriksson, einn 
af forystumönnum 
flokksins á fyrstu 
árum hans.

Íslenskir sósíalistar tóku brátt að sækja 
þing þess, þó að Alþýðuflokkurinn 
gengi aldrei í Komintern og tæki 
aldrei upp byltingarstefnu. En margir 
flokksmenn urðu kommúnistar 
og héldu því fram að valdastéttin, 
borgarastéttin eins og hún var oft 
kölluð, mundi aldrei láta völdin af 
hendi á friðsamlegan hátt, jafnvel 
þótt sósíalistar næðu þingmeirihluta í 
kosningum.
 Næsta áratug störfuðu jafnaðar-
menn og kommúnistar saman í Alþýðu-

flokknum en samkomulag þeirra varð 
sífellt verra. Jafnaðarmenn voru alltaf 
fjölmennari og réðu stefnu flokksins að 
mestu leyti. Á þingi Alþýðusambandsins 
(og Alþýðuflokksins) í nóvember 1930  
sauð loks upp úr. Kommúnistar gengu  
út af þinginu og stofnuðu Kommúnista
flokk Íslands.
 Eftir að það gerðist voru fjórir  
stjórnmálaflokkar á Íslandi. 
Tölurnar sýna atkvæðafjölda þeirra 
í alþingiskosningum árið 1931 og 
þingmannafjölda eftir þær:

Alþýðuflokkur  6.198 atkvæði 4 þingmenn

Framsóknarflokkur 13.845 atkvæði 23 þingmenn

Kommúnistaflokkur  1.165 atkvæði 0 þingmenn

Sjálfstæðisflokkur 16.891 atkvæði 15 þingmenn
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Sósíalismi
Bæði jafnaðarmenn (sósíaldemókratar) og kommúnistar kalla sig 
sósíalista. Þeir vilja báðir jafnari skiptingu eigna en hafa ólíkar 
hugmyndir um hvernig eigi að koma henni á. Einn munur þeirra 
er að kommúnistar vilja að ríkið eignist öll atvinnufyrirtæki en 
sósíaldemókrötum finnst rétt að einkafyrirtæki séu líka til.
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Fylgi íslensku stjórnmálaflokkanna í alþingiskosningum 1923–37

Kynnist Jóhanni jafnaðarmanni

– Hvað mundir þú gera ef þú stjórnaðir 
heiminum?

– Ég mundi sjá um að enginn væri 
fátækur. Svo mundi ég koma því í kring 
að verkafólk fengi jafn mikil völd og 
bankastjórar og verksmiðjueigendur.

– Hverjir finnst þér að eigi að hafa mest 
völd?

– Allir fullorðnir eiga að hafa kosningarétt 
og lýðræðislega valin stjórn á að 
stjórna landinu.

– Hvernig á ríkisvaldið að stjórna?
– Það á að sjá um að allir fái vinnu 

og enginn búi við skort. Fólk á 
að fá ellilífeyri, örorkubætur og 
atvinnuleysisbætur ef það þarf á þeim 
að halda.

– Hvert er uppáhaldsorðið þitt?
– Samstaða.
– Uppáhaldslitur?
– Rauður.
– Með hverjum vildir þú helst lokast inni 

í lyftu?
– Jóhönnu Sigurðardóttur leiðtoga jafn-

aðarmanna því þá gætum við talað 
saman um framtíð jafnaðarstefnunnar.

– Hverjir finnst þér gera mestan skaða í 
samfélaginu?

– Kapítalistar sem arðræna alþýðuna og 
harðstjórar sem kúga fólk.

– Viltu skila einhverju til lesenda?
– Já, kjósið okkur, þá skulum við sjá um 

að allir fái atvinnu og búi við allsnægtir.

Atkvæðafjöldi

      1923   1927  1931 1933  1934  1937

Alþýðuflokkur    4.913   6.098   6.198   6.865 11.270 11.085

Framsóknarflokkur    8.062   9.533 13.845   8.531 11.378 14.557

Kommúnistaflokkur     1.165   2.674   3.098   4.933

Sjálfstæðisflokkur  16.272  13.617 16.891 17.132 21.974 24.132

Aðrir      1.115    2.762      446      480   4.210   3.709

Hundraðshlutar (%) af atkvæðum

      1923   1927   1931   1933  1934  1937

Alþýðuflokkur    16,2   19,0   16,1   19,2   21,7  19,0

Framsóknarflokkur    26,6   29,8   35,9   23,9   21,9  24,9

Kommúnistaflokkur       3,0     7,5     6,0    8,4

Sjálfstæðisflokkur    53,6   42,5   43,8   48,0    42,3  41,3

Aðrir         3,7     8,6     1,2     1,3      8,1    6,3

Þingmannafjöldi

      1924   1927   1931   1933  1934  1937

Alþýðuflokkur    1    5    4    5  10    8

Framsóknarflokkur  15  19  23  17  15  19

Kommúnistaflokkur         3

Sjálfstæðisflokkur  20  16  15  20  20  17

Aðrir       6    2      4    2

N Æ R M Y N D
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Myndir sem söguheimildir
Myndir geta verið heimildir, á það við um málverk, ljósmyndir, skopmyndir og 
teikningar. Til að nota mynd sem heimild þarf að greina hana, til dæmis svona:

  1 Skoðaðu myndirnar á bls. 56–59.
  a Hvað lestu út úr hópmyndinni af verkamönnunum á bls. 56? Eru þeir ánægðir 

og stoltir eða þjáðir og niðurlægðir?
  b Skoðaðu veggspjaldið frá norsku verkalýðshreyfingunni bls 57. Hvaða boðskap 

er verið að boða á veggspjaldinu? Hverjar eru kröfur verkamanna samkvæmt 
veggspjaldinu?

  c Hvernig lýsir teikningin á bls. 58 muninum á stefnu Alþýðuflokksins og flokksins 
sem kemur næstur honum á siglingunni?
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Finndu svar
33 Um hvað var einkum ágreiningur á milli 

verkafólks og atvinnurekenda á árunum 
sem fjallað er um í þessum kafla?

34 Um hvað fjallar Internasjónalinn?
35 Hvers vegna klofnaði Alþýðuflokkurinn 

árið 1930? Leitaðu í aðrar heimildir.
36 Hvers vegna heldur þú að verkalýðs-

hreyfing hafi vaxið upp á Íslandi á 
fyrstu áratugum 20. aldar?

37 Hver er einkum munurinn á stefnu 
jafnaðarmanna og kommúnista?

Umræðuefni
38 Er stéttamunur á Íslandi? Ef svo er 

hvernig lýsir hann sér?

Viðfangsefni
39 Skoðaðu töflurnar á bls. 59 um 

fylgi stjórnmálaflokkanna á árunum 
1923–37.

  a Hvaða flokkur vann mest á á þessum 
árum og hver tapaði mestu fylgi?

  b Teiknaðu línurit sem sýnir fylgisþróun 
og þingmannafjölda flokkanna.

  c Hvers vegna er ekki sami munur á 
atkvæðafjölda og þingmannafjölda 
flokkanna? Hvers vegna fékk 

Framsóknarflokkurinn til dæmis 
svona marga þingmenn miðað við 
atkvæði? 

40 Hugsaðu þér að þú sért unglingur á 
Íslandi á þriðja eða fjórða áratug 20. 
aldar. Einn daginn kemur pabbi þinn 
heim og segir að hann hafi misst 
atvinnuna. Semdu frásögn af þessu. 
Leitaðu upplýsinga í námsbókum eða 
fræðiritum.

41 Semdu þrjár spurningar um efni 
kaflans. Raðið ykkur svo saman tvö 
og tvö og spyrjið hvert annað.

Þjálfið hugann
42 Takið eitt orð eða eitt nafn út:

  a Atvinnurekendur – verkalýðshreyfing – 
jafnaðarstefna – verkafólk.

  b Jón Baldvinsson – jafnaðarstefna – 
kommúnismi.

  c Jón Baldvinsson – Alþýðuflokkurinn – 
kapítalisti.

Heimildavinna
43 Lestu heimildina á bls. 61 þar sem 

norsk kona segir frá lífinu á þriðja og 
fjórða áratug 20. aldar.
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    Kjarni

* Á fyrstu áratugum 20. aldar fannst 
mörgum Íslendingum vera of 
mikill munur á lífskjörum fólks. 
Smám saman óx upp skipulögð 
verkalýðshreyfing í landinu og hún 
stofnaði Alþýðusamband Íslands og 
Alþýðuflokkinn árið 1916.

* Eftir að kommúnistar gerðu 
byltingu í Rússlandi árið 1917 
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TÍMAÁS

1889: 1. maí 
varð baráttudagur 
Alþjóðasambands 

verkafólks

1890 1900 1910 1920 1930

1916: Alþýðusamband 
Íslands stofnað

1917: Bylting kommúnista í Rússlandi

1924: Stalín kemst til valda í Sovétríkjunum

1940

1929: Stofnun stórra samyrkjubúa í Sovétríkjunum

1930: Kommúnistaflokkur Íslands stofnaður

1936–38: Moskvuréttarhöldin í Rússlandi

fengu margir sósíalistar trú á að 
bylting væri rétta leiðin. En forysta 
Alþýðuflokksins hélt fast við 
lýðræðisstefnu sína.

* Þess vegna klofnaði Alþýðu-
flokkurinn og minnihluti hans 
stofnaði Kommúnistaflokk Íslands 
árið 1930.

1913. Fyrsta langa verkfallið á Íslandi 
við hafnargerð í Reykjavík

Stéttamunurinn var mikill. Það var 
alþýðufólk og burgeisar, fátæklingar 
og auðmenn. Fyrir þeim sem ég taldi 
síðast átti maður að hneigja sig og taka 
ofan. Öllum fannst það sjálfsagt. Fyrir 

fátæklinga kom ekki til greina að komast 
í skóla eftir fermingaraldur. Það fór beint 
út í vinnu. Strákarnir fóru á sjóinn, 
stelpurnar urðu vinnukonur. Okkur voru 
boðnir steinar fyrir brauð í atvinnulífinu 
í þá daga. Ég gleymi aldrei þeim fimm 
árum sem ég var vinnukona. Það var 
enginn átta tíma vinnudagur; lögin 
um það komu seinna. Okkur dreymdi 
auðvitað um annars konar líf, en leiðin 
að því var lokuð fyrir okkur. Við vorum 
ung á þessum erfiðu árum á þriðja og 
fjórða áratugnum.

  a Í hvaða stétt heldur þú að konan hafi 
verið?

  b Hvernig kemur það fram í textanum 
að hún tilheyri þessari stétt?

  c Hvað heldur þú að karl eða kona úr 
annarri stétt hefði sagt ef hann eða 
hún hefði verið spurð(ur) um lífið á 
þessum sömu árum?
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Velmegun og 
heimskreppa

„Við erum hamingjusöm þjóð. Það sýna 
hagtölur. Við eigum fleiri bíla, fleiri 
baðkör, fleiri olíueldavélar, silkisokka 
og bankareikninga en nokkurt annað 
fólk á jörðinni.“ Þannig lýsti Herbert 
Hoover, forseti Bandaríkjanna, aðstæðum 
í landi sínu árið 1929. Víst voru margir 
Bandaríkjamenn sammála honum. Lífið 
var gott í landinu. Það var orðið mesta 

efnahagsveldi heimsins og flestir trúðu að velmegunin 
mundi halda áfram að vaxa endalaust. Mörgum fannst 
þeir lifa í landi vonar og möguleika og að framtíðin 
væri björt. Þess vegna varð það mikið áfall þegar allt 
hrundi skyndilega haustið 1929. Yfir Bandaríkin gekk 
efnahagskreppa sem breiddist út næstum því um allan 
heiminn. Margir misstu allt sem þeir áttu og fólk varð 
atvinnulaust í milljónatali. Hvernig gat þetta gerst?

Markmið

* Að skýra orsakir efnahagskreppunnar sem hófst í Bandaríkjunum árið 1929 og birta 
dæmi um áhrif hennar í Bandaríkjunum, á Íslandi og annars staðar í heiminum.

* Að segja frá atburðarásinni út frá hugmyndafræði frjálshyggjunnar.

* Að leita heimilda um þessa atburði, meta þær með gagnrýni og sýna hvernig ólíkar 
heimildir birta ólíka mynd af sögunni.
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framleitt fleiri bíla á skemmri tíma og 
lækkað verðið á þeim. Þegar verðið 
lækkaði áttu fleiri kost á að kaupa 
bíl og óhemjufjöldi bíla var seldur. 
Bíllinn varð tákn um frelsi. Nú gátu 
Ameríkanar farið lengri leið í vinnu en 
áður. Í fríum gátu þeir ferðast þangað 
sem þeim datt í hug. Þeir nutu frelsis á 
alveg nýjan hátt.
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Þriðji tugurinn fjörugi

Sé hægt að mæla hamingju fólks út 
frá efnislegri velsæld er það rétt hjá 
Hoover forseta að íbúar Bandaríkjanna 
voru hamingjusamir. Á þriðja áratug 
aldarinnar var leifturhröð þróun í 
iðnaði þjóðarinnar og Bandaríkin fóru 
langt fram úr Evrópulöndum. 

Atvinnulíf blómstrar
Fyrri heimsstyrjöldin olli því að 
eftirspurn eftir amerískum vörum 
óx mikið í Evrópu. Evrópuríkin 
höfðu breytt framleiðslu sinni í 
stríðinu og farið að framleiða vopn 
og önnur hergögn í staðinn fyrir 
útflutningsvörur. Þá tóku framleiðendur 
utan Evrópu við því hlutverki að 
framleiða vörur til útflutnings, einkum 
Bandaríkjamenn.
 Færibandið var tekið í notkun í 
verksmiðjum, fyrst í bílaframleiðslu. 
Með því móti gátu verksmiðjurnar 

N Æ R M Y N D

Charlie Chaplin (1889–1977) gerði 
árið 1936 kvikmyndina Nútímann. Þar 
lýsir hann baráttu alþýðumanns við 
tækniþróunina. Í kvikmyndinni er spurt 
hvort mikilvægara sé að framleiða vörur 
hratt eða að verkamönnunum líði vel. 
Chaplin lýsir því hvernig hið nútímalega, 
nefnilega véltæknin, gat leitt til árekstra 
milli manns og vélar.

Reiðhjólið var nýjung 
á millistríðsárunum 
í mörgum löndum, 
meðal annars á 
Íslandi.
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Síðan var tekið að framleiða kæliskápa, 
þvottavélar, ryksugur,  rafmagns elda-
vélar og margt fleira á færiböndum. 
Af því leiddi að þessar vörur urðu líka 
ódýrari. Samtímis fékk fólk hærri laun 
og hafði þar með efni á að kaupa þær. 
Áður höfðu aðeins hinir ríku haft ráð  
á því.
 Færibandatæknin breiddist hratt út 
til annarra landa. Í mörgum löndum 
í Evrópu, jafnvel á Íslandi, fór fólk 
að geta keypt tæki sem léttu því 
hversdagslífið.
 Henry Ford varð fyrstur til að taka 
færiband í notkun til að fjöldaframleiða 
bíla. Það var alger nýjung því að 
hver verkamaður í verksmiðjunum 
þurfti ekki lengur að vinna mörg ólík 
handtök. Nú stóðu þeir í röð með fram 
færibandinu og unnu sama handtakið 
dag eftir dag. Framleiðslan gekk hraðar 
en vinnan varð tilbreytingarsnauðari 
fyrir verkamennina.
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Æ fleiri fjölskyldur 
höfðu efni á 
að eignast 
rafmagnseldavél. 
Þetta er íslensk 
auglýsing, eins og 
textinn sýnir.

Færibanda - 
framleið sla var ný. 
Hér er verið að setja 
saman á færibandi 
bíla af gerðinni 
A-Ford.

Sala á nokkrum tegundum neysluvara 
í Bandaríkjunum
 1920 1929
Bílar 7 milljónir 23 milljónir
Símar 13 milljónir 20 milljónir
Kæliskápar 5.000 9 milljónir
Útvarpstæki  60.000 10 milljónir
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Þriðji áratugur 20. 
aldar var kallaður 
„the roaring 
twenties“ á ensku. 
Það lýsir hávaða en 
líka einhverju sem 
er glatt og fullt af lífi. 
Vel stætt æskufólk 
skemmti sér, 
dansaði og keyrði 
um á hraðskreiðum 
bílum.

Svartir djassleikarar 
frá Ameríku, eins og 
Louis Armstrong, 
fóru í tónleikaferðir 
um Evrópu og fengu 
glimrandi aðsókn. 
Það var ekki bara 
að þeir spiluðu vel; 
nýstárlegt var að 
svart fólk, eða hvers 
konar fólk sem var 
ekki af evrópskum 
uppruna, hlyti slíka 
viðurkenningu í 
Evrópu. Glæsiferill 
Armstrongs sýndi 
að Bandaríkjamenn 
voru að komast 
í fremstu röð í 
menningarlífi á 
Vesturlöndum.
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Nýr lífsstíll
Finnst þér stundum að foreldrar þínir 
séu gamaldags? Kvarta þeir undan 
hvernig þú klæðir þig, eða finnst þeim 
þú hlusta á hræðilega tónlist? Það 
gerðist líka á þriðja áratug 20. aldar að 
margir foreldrar hneyksluðust á lífsstíl 

unga fólksins. Hvað var það sem þeim 
mislíkaði?
 Ungt fólk í Bandaríkjunum og 
Evrópu breytti lífsstíl sínum á þriðja 
áratugnum. Lokið var ógurlegasta 
stríði sem nokkru sinni hafði geisað í 
heiminum; nú vildi fólk fá að skemmta 
sér og gleyma öllum erfiðleikum. 
Það átti að vera gaman að lifa. Á 
næturklúbbum dansaði fólk nýja 
dansinn charleston og hellti sér út 
í líf fullt af spennu og skemmtun. 
Konur létu klippa á sig drengjakoll og 
pilsin styttust, fyrst upp fyrir ökkla, 
svo upp fyrir hné. Varalitir og aðrar 
snyrtivörur urðu algengar. Eins og 
efnahagsþróunin var gátu ekki bara 
þær ríku leyft sér að mála sig. Jafnvel 
konur í verkalýðsstétt höfðu efni á að 
hafa sig svolítið til.
 En mörgum af eldri kynslóðinni 
fannst lítið til um þennan nýja lífsstíl. 
Þeim fannst hann allt of léttúðugur 
og voru hræddir um að hann leiddi til 
syndsamlegs lífs og siðleysis.
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Útvarpið sló í gegn í Ameríku og Evrópu á þriðja 
áratugnum og ný tegund af tónlist, djassinn, 
breiddist út með því. Þessi tónlist var upphaflega 
að mestu leyti sköpuð af Bandaríkjamönnum af 
afrískum uppruna en fljótt var hún stunduð af 
miklum fjölda fólks, bæði svartra og hvítra, bæði 

í Evrópu og Ameríku. Djassæðið geisaði á þriðja 
áratugnum er venjan að segja. Íslendingar voru 
óspart varaðir við því að hlusta á djass, einkum 
eftir að herlið Breta og síðar Bandaríkjamanna 
kom til landsins á árum síðari heimsstyrjaldar. 
Svipaðar aðvaranir má finna í öllum löndum.

Ein af tækninýjungum þessara tíma var 
kvikmyndalistin sem ruddi sér til rúms um allan 
heim. Kvikmyndunum fylgdu kvikmyndastjörnurnar. 
Fólk streymdi í bíó til að sjá nýjar myndir m.a. 
með stjörnum eins og Charlie Chaplin.  
Bæði í Evrópu og Bandaríkjunum var framleiddur 
sægur af kvikmyndum en brátt tóku amerískar 
myndir forystuna, bæði í Bandaríkjunum og 
Evrópu. Þannig mótuðu amerískar kvikmyndir 
smekk fólks og viðhorf langt út fyrir eigið land.
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Margir bændur í 
Bandaríkjunum 
urðu gjaldþrota 
í kreppunni og 
neyddust til að 
selja bújarðir sínar. 
Verkamönnum sem 
höfðu unnið við 
landbúnað var sagt 
upp og þeir urðu oft 
að ferðast langar 
leiðir til að finna sér 
eitthvað að gera til 
þess að geta lifað 
af.
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Ójöfn skipting
Að meðaltali urðu Ameríkanar ríkari 
og ríkari á þriðja áratugnum. En 
það fengu ekki allir sinn hlut af 
þessu ríkidæmi. Fyrir mörgum hélt 
draumurinn um betra líf áfram að vera 
bara draumur.
 Bandarískir bændur höfðu selt 
mikið af vörum til Evrópu á árum fyrri 
heimsstyrjaldarinnar og grætt vel á því. 
En eftir stríðið minnkaði eftirspurnin. 
Verð á landbúnaðarvörum lækkaði og 
hélst lágt allan þriðja áratuginn. Það 
varð til þess að bændur höfðu minni 
tekjur en áður.
 Svartir Bandaríkjamenn nutu líka 
lítils af aukinni velmegun. Þeir voru 
kúgaðir með lögum, máttu til dæmis 
ekki nota sömu strætisvagna eða skóla 
og hvíta fólkið. Auk þess fengu þeir 
oftast þau störf sem voru verst launuð.

Barátta gegn áfengi og 
glæpum
Einstakar stjórnmálahreyfingar og 
trúflokkar höfðu lengi viljað banna allt 
áfengi, töldu að það væri að eyðileggja 
samfélagið. Áfengið var bölvun, hélt 
þetta fólk, og gegn því varð að snúast. 
Árið 1920 var svo bannað að framleiða, 
flytja eða selja drykki með meira en 
0,5% alkóhólinnihald. Hugmyndin 
var að áfengisbann mundi skapa betra 
samfélag og minnka glæpastarfsemi. 
Það átti eftir að koma í ljós að einmitt 
hið gagnstæða gerðist. Margir voru 
mjög á móti lögunum og féllust ekki 
á að fá ekki að ráða því sjálfir hvað 
þeir drykkju. Ólögleg bruggun, smygl 
á áfengi og ólöglegir barir, kallaðir 
„speak easies“ spruttu upp um alla 
bæi. Árið 1928 voru meira en 30.000 
„speak easies“ í New York. Það var yfir 
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Þekktasti glæpaforinginn í Bandaríkjunum 
var mafíuleiðtoginn Al Capone í Chicago. 
Hann hafði sinn eigin her með um þúsund 
manns. Þessir menn unnu ýmis verk fyrir 
hann og sjálfur ók hann um í brynvörðum 
Cadillac sem kostaði 30.000 dollara, 
varinn með vélbyssum. Hann græddi 
óhemjufé á glæpastarfsemi og notaði 
mikið af gróðanum til að múta lögreglu- og 
stjórnmálamönnum. Þannig fékk hann 
lögregluforingja og áhrifamenn til að 
standa með sér gegn háum greiðslum.
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helmingi meira en löglegir barir höfðu 
verið þar áður en bannið var sett. 
Skipulagðir glæpahópar ráku þessa 
ólöglegu bari af því að þeir gátu grætt 
mikið á þeim. Áfengisbannið leiddi 
því til aukinna afbrota og markaði 
upphafið að skipulagðri glæpastarfsemi 
í Bandaríkjunum.
 Árið 1933 var áfengisbannið 
afnumið. Skipulögð glæpastarfsemi 
hvarf samt ekki. Glæpaforingjarnir 
fundu aðrar leiðir til að græða peninga, 
með því að reka vændi og stunda 
fjárkúgun og eiturlyfjasölu.

Áfengisbann á Íslandi
Fleiri þjóðir settu á áfengisbann um 
þetta leyti, þeirra á meðal Norðmenn 
og Færeyingar. Hér á landi var bannið 
lengra og virkara en í Bandaríkjunum 
og Noregi, en Færeyingar bjuggu við 
miklu lengra bann. Á Íslandi var bannið  
samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 
1908 og gekk í gildi í ársbyrjun 1915. 
Íslendingar kunnu ekkert að brugga, 
landið afskekkt og samgöngur til þess 
svo litlar að auðvelt var að hindra 
smygl að mestu. Fyrstu ár bannsins 
var landið næstum áfengislaust fyrir 
utan það sem læknar sögðust þurfa að 
ávísa sjúklingum sínum til heilsubótar. 
En síðar hótuðu Spánverjar að banna 
innflutning á saltfiski frá Íslandi nema 
þeir fengju að selja Íslendingum léttvín 
og var látið undan þeim. Smám saman 
komust landsmenn líka upp á að 
brugga áfengi og selja á laun. Þannig 
linaðist bannið, uns það var afnumið 
árið 1935 eftir þjóðaratkvæðagreiðslu 
tveimur árum fyrr.

Hvað er mafía?
Orðið mafía er notað um skipulagða 
glæpastarfsemi. Enn í dag eru mafíur 
að verki; í Bandaríkjunum, Rússlandi 
og Ítalíu er barist fyrir því að útrýma 
mafíustarfsemi. Leiðtogi mafíunnar 
á Sikiley, Bernardo Provenzano, var 
handtekinn á Ítalíu árið 2006 eftir að hann 
hafði verið eftirlýstur í meira en 40 ár. Þó 
að hann væri í felum hafði hann stjórnað 
stórfelldri eiturlyfjasölu. Provenzano var 
kallaður traktorinn af því að hann lét 
hiklaust ryðja fólki úr vegi. Ungur hafði 
hann meðal annars drepið glæpaforingja 
sem keppti við hann og kyrkt ófríska 
kærustu hans. Handtaka Provenzano var 
mesti sigur ítalskra yfirvalda á mafíunni í 
meira en tíu ár.
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Finndu svar
1 Hvað leiddi af upptöku færibanda í 

iðnaði?
2 Hvaða nýjar vörutegundir komu inn á 

markaðinn á þriðja og fjórða áratug 
20. aldar?

3 Hvaða tegund tónlistar varð 
sérstaklega vinsæl á þriðja 
áratugnum?

4 Hvenær var áfengisbannið sett 
í Bandaríkjunum og hverjar urðu 
afleiðingar þess?

5 Hver var Al Capone?
6 Hvaða samfélagshópar fengu minnst 

í sinn hlut af aukinni velmegun í 
Bandaríkjunum á þriðja áratugnum?

Umræðuefni
7 Ræðið hvað er gott og hvað er vont 

við fjöldaframleiðslu á vörum.
8 Hvernig verðum við á Íslandi fyrir 

amerískum menningaráhrifum nú á 
dögum?

9 Hvers vegna skyldu ólöglegu barirnir 
í Bandaríkjunum hafa verið kallaðir 
„speak easies“?

10 Hugsið ykkur að Íslendingar hefðu 
fellt í þjóðaratkvæðagreiðslunni að 
afnema áfengisbannið. Haldið þið að 
það hefði haft einhver áhrif á hvernig 
íslenskt samfélag væri nú?

Viðfangsefni
11 Skiptið ykkur upp í þriggja til fimm 

manna hópa. Veljið ykkur sem við-
fangsefni eitthvað sem þið teljið 
að hafi sett mikinn svip á amerískt 
samfélag á þriðja áratug 20. aldar. 
Segið engum í hinum hópunum hvaða 
efni þið hafið valið. Búið til uppstillingu 
eða látbragðsleik sem sýnir efnið. 
Sýnið hana hinum hópunum og biðjið 
þá um að giska á hvaða efni þið eruð 
að sýna.

12 Kynnið ykkur glæpaforingjann Al 
Capone betur, einnig einhvern  
þekktan amerískan glæpaforingja 
á þriðja áratugnum og einn frægan 
kvikmyndaleikara eða tónlistarmann. 
Haldið fyrirlestur um þetta efni með 
myndum eða búið til veggspjald.

13 Skiptið ykkur í hópa, tvö til fjögur í 
hverjum. Búið til hefti af vikublaði fyrir 
ungt fólk á þriðja áratugnum. Þar má 
til dæmis fjalla um fatatísku, hafa 
viðtöl við tónlistarmann og leikara, 
birta dagskrá útvarpsstöðvar einn 
dag og auglýsingar á vörum. Þið ráðið 
hvort þið búið blaðið til á pappír eða í 
stafrænu formi.

14 Skoðið töfluna yfir sölu á neysluvörum 
á bls. 65.

a Reiknið út, í tölvu eða á pappír, 
hve mikið í prósentum sala jókst á 
einstökum vörutegundum milli 1920 
og 1929.

b Teiknið, á tölvu eða pappír, stöplarit 
eða línurit sem sýnir aukninguna.

15 Hugsið ykkur að þið hafið hvorki 
rennandi vatn né rafmagn heima við. 
Vatn verður að sækja í brunn eða 
vatnspóst í fimm mínútna fjarlægð. 
Matinn verður að elda á kolaeldavél.

  a Hvað þarf að sækja mikið vatn til að 
geta þvegið sér, vaskað upp, þvegið 
föt og búið til mat í einn dag?

  b Reiknið út hvað þið þurfið langan tíma 
til að sækja þetta vatn.

  c Skrifið lista yfir hve langan tíma þarf 
til að þvo sér, vaska upp, þvo föt, þrífa 
og elda mat á einum degi.

  d Skrifið lista yfir hve langan tíma þessi 
sömu verk taka með vatnsveitu og 
rafmagni í húsinu.

  e Berið listana tvo saman. Hvað sparar 
vatnsveita og rafmagn mikinn tíma?



a

    Kjarni

* Á þriðja áratug 20. aldar var mikill 
efnahagsvöxtur í Bandaríkjunum og 
mörgum löndum Evrópu.

* Í iðnaði var tekin í notkun ný tækni, 
færibandið, sem gerði mögulegt að 
framleiða meira á skemmri tíma og 
lækka þannig framleiðslukostnað og 
verð. Þetta varð til þess að margir 
höfðu efni á að kaupa ný tæki eins 
og bíla og útvarpstæki.

* Ungt fólk í Bandaríkjunum og 
Evrópu breytti lífsstíl sínum, fór 
að stunda næturklúbba, dansa, 
skemmta sér og keyra um í 
hraðskreiðum bílum.

* Auðlegðin skiptist ójafnt milli 
fólks í Bandaríkjunum. Bændur og 
blökkufólk hafði oft úr litlu að spila 
og fann lítið fyrir efnahagsvextinum.
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Þjálfið hugann
16 Eitt orð eða nafn á ekki heima hér:

  a kæliskápur – rafmagnseldavél – 
örbylgjuofn – ryksuga

  b útvarpstæki – sjónvarpstæki – djass 
– bíll

  c Louis Armstrong – Charlie Chaplin – 
Marlene Dietrich – Al Capone

17 Hve sennilegt?

 Hér á eftir er því lýst á ólíkan 
hátt hvað Mary, sem kemur úr 
efnaðri fjölskyldu, gerir þegar hún 
fer út með kærastanum sínum á 
laugardagskvöldi árið 1927. Lesið 
þessar lýsingar og skrifið hverjar 
þeirra ykkur finnst mjög sennilegar, 
nokkuð sennilegar, ósennilegar og 
alveg útilokaðar.

– Mary er tvítug og ætlar að fara út að 
dansa í nýja kjólnum sínum.

– Kjóllinn hennar er af nýjustu tísku og 
nær niður á mitt læri.

– Mary tollir í tískunni og hefur sítt hár 
sem hún hefur greitt í tagl.

– Mamma hennar stendur í eldhúsinu 
og býr til mat á nýrri rafmagnseldavél.

– Bill kemur og sækir Mary í nýja 
bílnum sínum.

– Þau fara saman í bíó og sjá mynd 
með Marlene Dietrich.

– Mary vill ekki drekka neitt en Bill fær 
sér bjór í bíóinu.

– Eftir bíó fara þau á næturklúbb 
saman.

– Þar dansa þau charleston og 
skemmta sér.

– Þau kaupa áfengi á barnum og eru úti 
langt fram á nótt.

Heimildavinna
18 Skoðið eldavélarauglýsinguna á  

bls. 65.
  a Hvaða aðferð er beitt til að fá fólk til 

að kaupa vélina?
  b Hefði svona auglýsing áhrif núna? 

Rökstyðjið svarið.
19   Lesið grein eftir Eggert Þór 

Bernharðsson, „Eru þeir orðnir 
vitlausir!“ Djass, dægurlög, Kaninn 
og Völlurinn 1940–1963“ í tímaritinu 
Sögu XLV:1 (2007), einkum kaflann 
„Djassinn ærir æskuna“ á bls. 
19–26. Reynið að svara þessum 
spurningum:

  a   Hvað hafði fólk eiginlega á móti 
djassi?

  b   Hvers vegna haldið þið að fólki hafi 
fundist djass svona slæmur?

  c   Er einhver tónlistartegund núna sem 
fólki er svona illa við? Hvers vegna?  



b

Kauphöllin í New York. Lokið var við að byggja 
hana árið 1903. Enn í dag fara þar fram mikil 
viðskipti með hlutabréf.

Kreppan   
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Hlutabréf: Eignarhlutur í 
fyrirtæki.

Ef þið hefðuð gengið um göturnar 
í New York árið 1930 hefði ykkur 
líklega ekki dottið í hug að 
Bandaríkjamenn væru hamingjusamt 
fólk. Þið hefðuð tekið eftir því 
að fjörugi þriðji áratugurinn var 
liðinn. Atvinnuleysingjar stóðu í 
biðröðum fyrir utan mörg súpueldhús 
borgarinnar og biðu eftir að fá gefins 
máltíð. Aðrir reyndu að vinna sér inn 
nokkra dollara með því að selja ávexti 
á götunum eða bursta skó fólks. Margir 
voru þunglyndir og höfðu misst alla trú 
á framtíðina. Hvað hafði gerst?

Hrunið í kauphöllinni
Á þriðja áratugnum keyptu tugþúsundir 
manna hlutabréf í amerískum 
fyrirtækjum í von um að græða mikla 
peninga. Hlutabréf er blað sem sannar 
að eigandi þess eigi hlut í fyrirtæki. 
Hlutabréfið hækkar í verði ef fyrirtækið 
skilar arði og margir vilja kaupa 
hlutabréf í því. Þá geta menn selt 
hlutabréfin sín á hærra verði en þeir 
gáfu fyrir þau og grætt þannig peninga. 
Staðurinn þar sem fólk kaupir og selur 
hlutabréf heitir kauphöll.
 Það var ekki bara fólk í viðskipta-
lífinu sem keypti hlutabréf í kaup-
höll inni. Iðnverkafólk, þjónustufólk 
og húsmæður helltu sér líka út 
í hlutabréfakaup í von um að fá 
ameríska drauminn uppfylltan. Á þriðja 
áratugnum hækkaði hlutabréfaverð 
svo gífurlega að fólk hélt að það 
mundi stíga himinhátt. Sumir græddu 
ótrúlegar upphæðir á því að kaupa og 
selja hlutabréf í kauphöllinni.
 Margir höfðu tekið peninga að 
láni til þess að kaupa hlutabréf. Þeir 
hugsuðu sér að borga lánin til baka 
þegar þeir hefðu selt hlutabréfin á 

hærra verði en þeir höfðu keypt þau og 
sitja eftir með afganginn. Ef hlutabréfin 
féllu í verði gat fólk lent í vandræðum 
með að borga lánin til baka. En enginn 
hélt að það mundi gerast.
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Bíleigandinn hefur tapað öllu sínu. Á spjaldinu stendur: „Viljir þú kaupa 
þennan bíl verður þú að borga út í hönd. Ég tapaði öllu í kauphöllinni.“
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Sumarið og haustið 1929 fór að 
bera á að fyrirtæki gætu ekki selt 
framleiðsluvörur sínar. Þá lækkaði 
verðið á vörunum og um leið lækkaði 
verðið á hlutabréfum í fyrirtækjunum. 
Skyndilega varð fólk ofsahrætt og 
hélt að verðið mundi lækka enn þá 
meira. Allir vildu selja og enginn kaupa 
hlutabréf. Við það lækkaði verðið enn 
meira. Þetta gerðist daginn sem seinna 
fékk nafnið „svarti fimmtudagurinn“, 
24. október. Það sama gerðist „svarta 
þriðjudaginn“, 29. október. Á örfáum 
vikum féll meðalverð á hlutabréfum 
um 40 prósent. Margir töpuðu öllu 
sem þeir áttu af því að þeir höfðu eytt 
sparifé sínu eða tekið lán til að kaupa 
hlutabréf sem áttu að gera þá ríka. Nú 
voru hlutabréfin lítils eða einskis virði.
 Það voru ekki bara kauphallar-
viðskiptin sem hrundu. Allt efnahags-
lífið lenti í kreppu. Enginn vildi lengur 
fjárfesta í fyrirtækjum. Verksmiðjur 
urðu gjaldþrota og hvorki einstaklingar 
né fyrirtæki gátu borgað skuldir sínar 
í bönkunum. Margir bankar urðu því 
gjaldþrota og margir töpuðu sparifé 
sem þeir höfðu lagt inn í þá.
 Bandarísk fyrirtæki sem höfðu 
fjöldaframleitt vörur gátu nú ekki selt 
þær. Í Evrópu hafði vöruframleiðsla 
smám saman náð sér eftir heims-
styrjöldina svo að þörfin fyrir amerískar 
vörur minnkaði. Þar með varð 
offramleiðsla á vörum og þær seldust 
ekki.

„Eruð þér kominn til að gista eða til að stökkva út um gluggann?“ 
Sagt var að dyraverðir í hótelum í skýjakljúfum New York 
hafi spurt gesti sína þessarar spurningar fyrstu dagana 
eftir hrunið í kauphöllinni í Wall Street. Blöðin fluttu líka 
rosafréttir af fólki sem hafði fyrirfarið sér eftir að hafa 
tapað aleigunni í misheppnuðu braski.
 Línuritið hér fyrir neðan sýnir fjölda sjálfsvíga á hverja 
100.000 íbúa í New York. Sjá má að þeim fór fjölgandi 
í kreppunni, þó ekki meira en svo að vera bara vöxtur í 
tilhneigingu sem var til fyrir. Atvinnuleysi og gjaldþrot 
sköpuðu engu að síður félagslegar ástæður til sjálfsvíga. 
Skýrslur frá lögreglunni í New York sýna raunar að fáir 
fyrirfóru sér vegna hrunsins í kauphöllinni og aðeins 
tveir köstuðu sér út um glugga á skýjakljúfum. 

Kreppa og sjálfsvíg

Þýtt úr norsku bókinni Aschehougs Verdenshistorie.

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934

Fjöldi sjálfsvíga á 100.000 íbúa í New York
25
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Hvernig verður efnahagskreppa til?

Myndröðin sýnir hvernig efnahagskreppa getur myndast og þróast áfram.
Hún er einfölduð mynd af flóknari veruleika.
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1 Bóndinn framleiðir 
meira af vörum en hann 
getur selt. Hann hefur 
því minna til að eyða en 
áður og kaupir minna.

2 Kaupmaðurinn selur 
minna og kaupir því 
minna af vörum sem 
eru framleiddar í 
verksmiðjunni.

3 Verksmiðjurnar fá 
minni tekjur.

4 Fólk sem hefur keypt 
hlutabréf í fyrirtækjum 
fer að óttast að þau 
muni falla í verði. Allir 
vilja selja hlutabréf sín 
en enginn vill kaupa. 
Verð á hlutabréfum 
lækkar því hratt. Margir 
hafa tekið lán í banka til 
að kaupa hlutabréf. Nú 
hafa þeir orðið að selja 
bréfin sín fyrir lágt verð 
og hafa því ekki peninga 
til að borga lánin.

5 Bankarnir verða 
gjaldþrota af því að þeir 
fá ekki til baka peninga 
sem þeir hafa lánað. 
Þeir hafa ekki lengur 
peninga til að lána. 
Enginn fær lán til að 
byggja nýjar verksmiðjur 
og framleiða vörur.

6 Verkamenn í 
verksmiðjunum verða 
atvinnulausir og kaupa 
því minna af vörum, 
meðal annars minna 
af framleiðsluvörum 
bóndans.

GJA
LDÞ
ROT

KRAFAKRAFAK

KRAFA



bSTYRJALDIR OG KREPPA   :   Velmegun og heimskreppa   75

Heimsverslunin var háð Bandaríkjunum. Á árum 
fyrri heimsstyrjaldar höfðu mörg Evrópuríki 
fengið peninga að láni þaðan til að fjármagna 
stríðið. Einkum voru Bretar og Frakkar mjög 
skuldugir Bandaríkjamönnum og áttu nú að borga 
til baka. Efnahagskreppan breiddist líka út til 

annarra heimshluta. Í Afríku og Suður-Ameríku 
féll verðið á hráefnum vegna þess að eftirspurn 
eftir þeim minnkaði. Kreppan sem hófst með 
kauphallarhruninu í New York hafði þannig áhrif 
um allan heim.

Verðfall á 
korni frá 
Kanada.

Verðfall á 
tini og 
gúmmíi frá 
Malasíu.

Ull frá Ástralíu og 
Nýja-Sjálandi féll 
í verði.

Verðfall á nautakjöti frá 
Argentínu.

Sala á hráefnum frá 
Afríku snarminnkaði.

Bandaríkjamenn 
heimtuðu til baka lán 
sem fyrirtæki í Evrópu 
höfðu tekið hjá þeim.Verslun með 

silki frá Japan 
dróst saman.

Brasilíumönnum tókst ekki 
að selja kaffibaunir sem þeir 
framleiddu.

Iðnaðarframleiðsla í nokkrum löndum og  
landsframleiðsla Íslendinga (1929 = 100)s
  1928 1929 1932 1934
Noregur 90 100 69 71
Bretland 94 100 84 99
Þýskaland 99 100 53 80
Bandaríkin 93 100 54 66
Ísland: 95 100 78 93 

     verg landsframleiðsla

Atvinnuleysi í prósentum hjá félagsbundnu verkafólki í 
nokkrum löndum
   1930 1932 1934 1936 1938
Noregur  16,1 30,8 30,7 18,8 22,0
Bretland  16,0 22,1 16,8 13,1 12,9
Þýskaland 22,7 43,8 14,5   8,1   2,1
Bandaríkin 14,5 23,8 20,9 13,3 15,3
Reykjavík     – 21,9   8,1    – 10,1
       Tölur eru ekki til því að atvinnuleysi var ekki skráð skipulega.

Heimskreppa
Bandaríkin höfðu orðið mesta 
efnahagsstórveldi heims eftir fyrri 
heimsstyrjöldina, enda hafði kreppan í 
landinu mikil áhrif og breiddist út um 
allan heim.

Þetta er úr bréfi frá konu til forseta 
Bandaríkjanna:

01.02.1934
Kæri forseti.
[...] Ég er móðir sjö barna og mér líður 
hræðilega illa af því að þau eru svöng 
[...] Faðir þeirra er í Los Angeles til að 
leita sér að vinnu. Við eigum næstum 
engan mat eftir – ekkert kjöt, mjólk, sykur 
– í rauninni eigum við bara mjöl í tvær 
máltíðir og það er allt og sumt.
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Framboð og eftirspurn
Hugsaðu þér að uppáhaldshljómsveitin 
þín ætli að halda tónleika en þú hafir ekki 
keypt miða. Þú ferð á staðinn til að athuga 
hvort þar sé einhver sem vilji selja miða. 
Fyrir utan stendur strákur sem vill selja 
einn miða en margir reynast hafa hugsað 
eins og þú. Tíu manns vilja endilega kaupa 
miðann. Þeir bjóða hærra og hærra í hann 
og verðið hækkar ört. Loks býður ein 
stúlka 20.000 krónur fyrir miða sem hafði 
upphaflega kostað 4.500 krónur. Enginn 
býður hærra en stúlkan og hún gengur glöð 
og ánægð inn í salinn. Sá sem seldi henni 
miðann er líka ánægður. Hann hefur grætt 
15.500 krónur á viðskiptunum.
 Ef þú ert aftur á móti einn um að vilja 

kaupa miða og seljandinn vill endilega 
selja hann mundi hann fallast á miklu 
lægra verð. Hugsanlega væri hann til í að 
selja miðann á lægra verði en hann hafði 
borgað fyrir hann og fá þannig upp í hluta 
af kostnaði sínum, þó ekki væri meira.
 Þetta dæmi sýnir sambandið á milli 
framboðs, eftirspurnar og verðlags. 
Næstum öll hagfræði er reist á þessu 
sambandi. Þegar margir vilja kaupa er sagt 
að eftirspurn aukist. Ef fáir vilja kaupa 
er sagt að eftirspurn minnki. Ef mikil 
eftirspurn er eftir vöru hækkar verðið á 
henni vegna þess að fólk vill borga mikið 
fyrir að fá hana. Ef eftirspurn er lítil lækkar 
verðið af því að fólk þarf ekki að borga eins 
mikið fyrir vöruna.

Maður hefur sagt frá hvernig hann 
upplifði kreppuna í Bandaríkjunum 
sem drengur:

Fyrsta erfiða tímabilið sem ég man eftir 
var 1933 þegar ég var í áttunda bekk. 
Það var lokað hjá Travise and Son og í 
sex mánuði hafði pabbi engar tekjur. [...] 
Einu sinni fengum við ekkert að borða 
nema kartöflur í heila viku. Í annað skipti 
fór bróðir minn í búðina og fékk þá til að 
gefa sér kjöt handa hundinum sínum – 
málið var bara að hann átti engan hund. 
Með kartöflunum borðuðum við kjöt sem 
var ætlað hundum. 

Kreppan á Íslandi
Til Íslands kom kreppan árið 1931. 
Íslendingar höfðu þá eignast flota 
af vélbátum og togurum og fluttu út 
mikið af saltfiski. En nú féll fiskurinn 
svo í verði á Evrópumarkaði að stundum 
þótti ekki borga sig að veiða hann. Þá 
voru togarar bundnir við hafnargarða 
og sjómenn og fiskverkunarfólk varð 
atvinnulaust. Verð á afurðum bænda 
lækkaði líka af því að færri höfðu efni á 
að kaupa kjöt, smjör eða mjólk.

Á þessum tíma var verkafólk oft 
ráðið í vinnu einn dag í einu. Í 
Reykjavík hópuðust verkamenn 
saman við höfnina á morgnana og 
biðu eftir því að verkstjórar tíndu 
einn og einn úr hópnum og byðu 
honum vinnu þann daginn. Hinir 
urðu að snúa við heim. Engar 
atvinnuleysisbætur voru greiddar 
en sums staðar gat bjargarlaust fólk 
fengið ókeypis máltíðir. Á árinu 1932 
fór Reykjavíkurbær að skipuleggja 
atvinnubótavinnu. Atvinnulausir 
karlmenn sem höfðu fyrir fjölskyldu að 
sjá fengu vinnu í eina til þrjár vikur í 
mánuði eftir fjölskyldustærð.
 Víða var kreppan verri en á Íslandi. 
Hér tókst verkafólki að koma í veg fyrir 
almenna launalækkun sem varð víða 
annars staðar. Hins vegar stóð kreppan 
lengi hér. Á árinu 1936 braust út 
borgarastyrjöld á Spáni, eins og kemur 
fram síðar í bókinni, og hún varð til 
þess að fólk hafði ekki efni á að kaupa 
íslenskan saltfisk. Atvinnuleysið hvarf 
ekki á Íslandi fyrr en Bretar hernámu 
landið árið 1940 og herinn fór að ráða 
fólk í vinnu.
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Kynnist Fríðu frjálslyndu

– Hvað mundir þú gera ef þú fengir að 
stjórna öllum heiminum einn dag?

– Ég mundi stofna samfélag þar sem 
allar manneskjur væru frjálsar og hefðu 
sömu réttindi.

– Hverjir finnst þér að eigi að fá að ráða 
mestu?

– Allir fullorðnir einstaklingar verða að 
hafa kosningarétt og lýðræðislega kosin 
stjórn á að stjórna landinu.

– Hvernig á ríkisvaldið að stjórna?
– Ríkið á að láta fólk sem allra mest í 

friði, ekki skipta sér mikið af, bara sjá 
um að allir fylgi lögum og reglum. Svo 
á fólk að sleppa við að borga mikið í 
skatta.

– Hvert er þitt uppáhaldsorð?
– Frelsi.
– Uppáhaldslitur?
– Ljósblár.
– Með hverjum vildir þú helst lokast inni 

í lyftu?
– Jóhannesi í Bónus, því hann skapaði 

sína eigin auglegð með vinnu sinni.
– Hverjir finnst þér að geri mestan skaða 

í samfélaginu?
– Kommúnistar og aðrir harðstjórar sem 

neita fólki um frelsi.
– Viltu láta skila einhverju til lesenda?
– Munið að þið eruð ykkar eigin gæfu 

smiðir.
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Leiðin út úr kreppunni

Hvað þurfti að gera til að losna úr 
kreppunni? Um það spurðu yfirvöld 
í öllum löndum á fjórða áratugnum. 
Var hægt að gera eitthvað til að koma 
hjólum atvinnulífsins á hreyfingu á ný?

Frjálshyggja
Stjórnmálamenn og hagfræðingar 
héldu því fram í upphafi fjórða 
áratugarins að ríkið ætti að spara 
á krepputímum. Hugmyndin var að 
ríkið ætti að blanda sér sem minnst í 
atvinnulífið. Því var haldið fram að fólk 
og fyrirtæki færu að kaupa vörur á ný 
þegar verðlag væri orðið nógu lágt, þá 
mundi efnahagslífið reisa sig við aftur 
án þess að ríkisvaldið blandaði sér í 
það. Þetta var kallað frjáls samkeppni. 
Með frjálsri samkeppni yrði til réttlátt 
samfélag af sjálfu sér. Markaðsöflin 
ættu að fá að leika frjáls, þá kæmust 
fyrirtækin af stað aftur og efnahagslífið 
yrði stöðugt. Þessi hugmyndafræði er 
kölluð frjálshyggja.
 Frjáls samkeppni milli fyrirtækja 
er bara ein hlið frjálshyggjunnar. Í 
flestum Evrópumálum er notað um 
hana orðið liberalism(e/us) sem er 
dregið af latneska orðinu liber: „frjáls“. 
Í sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna, 
sem var samin meðan Bandaríkjamenn 
voru að berjast fyrir sjálfstæði sínu, 
segir að allt fólk hafi rétt til að 
vera frjálst og leita hamingjunnar. 
Hugmyndir um frelsi einstaklingsins 
höfðu því verið Bandaríkjamönnum 
hugleiknar í meira en hálfa aðra öld. 
Fólk átti að fá að vera sem allra frjálsast. 
Þannig yrði til gott og réttlátt samfélag.
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Roosevelt var 
alinn upp í efnaðri 
fjölskyldu. Árið 
1921 fékk hann 
mænuveiki og var 
síðan lamaður 
neðan við mitti. 
En það varð ekki 
til þess að hann 
missti kjarkinn. 
Árið 1932 var 
hann kosinn forseti 
Bandaríkjanna og 
sat í forsetaembætti 
til dauðadags, 
1945. Hann var 
forseti í tólf ár 
og er eini forseti 
Bandaríkjanna sem 
hefur gegnt starfinu 
svo lengi.
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Ameríski draumurinn
Mörgum Bandaríkjamönnum finnst að 
allir eigi að hafa frelsi og möguleika á að 
skapa sér sína eigin gæfu. Bandaríkin eru 
sögð vera land möguleikanna. Það sem 
er kallað „ameríski draumurinn“ snýst um 
það að draumar allra geti ræst aðeins ef 
þeir vinni vel og markvisst að því.
 Teiknimyndasmiðurinn Walt Disney er 
gott dæmi um mann sem gerði draum 
sinn að veruleika. Bóndasonurinn Walt 
Disney ólst upp í fátækt og fékk litla 
skólagöngu. Samt náði hann að stofna 
sitt eigið fyrirtæki og verða margfaldur 
milljarðamæringur.

Franklin D. Roosevelt og  
„nýi sáttmáli“
Franklin D. Roosevelt (1882–1945) 
vann yfirburðasigur í forsetakosningum 
í Bandaríkjunum árið 1932. Hann hélt 
því fram að hann hefði lausnina á því 
hvernig Bandaríkin ættu að koma sér 
út úr efnahagslegum og félagslegum 
vanda sínum.
 Roosevelt hélt því fram að yfirvöld 
ættu að gera meira, bæði pólitískt 
og efnahagslega, til að koma hjólum 
atvinnulífsins í gang. Þetta var alveg 
ný hugmynd. Áður höfðu yfirvöld í 
Bandaríkjunum talið að ríkið ætti að 
blanda sér sem minnst í atvinnulíf. 
Sumir voru því tortryggnir á stefnu 
Roosevelts sem var kölluð „New Deal“ á 
ensku. Flestir voru hins vegar jákvæðir 
og vonuðu að nú kæmu betri tímar.
 Byrjað var á fjölda áætlana til 
að hjálpa fyrirtækjum að ráða fólk í 
vinnu. Til að hækka verð á afurðum 
til bænda fengu þeir borgað fyrir að 
skilja hluta af ræktunarlandi sínu 
eftir óræktaðan. Þannig varð minna 
af landbúnaðarvörum á markaðnum 
og verðið á þeim hækkaði. Við það 
högnuðust bændur og gátu keypt meira 
af iðnaðarvörum og verksmiðjurnar 
sem framleiddu þær gátu ráðið fleira 
fólk í vinnu. Þá voru settar í gang 

opinberar framkvæmdir til að vinna 
gegn atvinnuleysinu. Vegir voru 
lagðir og byggðir skólar, sjúkrahús og 
stjórnsýslubyggingar, hafnir gerðar 
og jarðgöng grafin. Roosevelt stofnaði 
líka tryggingakerfi sem greiddi 
atvinnuleysisbætur.
 Eftir 1932 varð ástandið nokkru 
skárra. En atvinnuleysi var enn mikið 
og framleiðslan óx í bili en átti eftir að 
dragast saman aftur. Bandaríkin áttu 
í miklum efnahagsörðugleikum allan 
fjórða áratuginn. Sagnfræðingar álíta 
samt að ástandið hefði verið enn verra 
ef ekki hefði verið fyrir nýja sáttmála 
Roosevelts. 

N Æ R M Y N D

1915: 
Áfengisbann á Íslandi
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Orsakir efnahagskreppu
Sagnfræðingar hafa bent á margar ólíkar orsakir þess að Bandaríkin lentu í 
kreppu árið 1929. Í kaflanum með fyrirsögninni „Kreppan“ eru margar orsakir 
taldar.

  1 Lestu textann með fyrirsögninni „Kreppan“ á bls. 72–76 og skrifaðu hjá þér 
orsakir sem þar eru nefndar.

  2 Myndið hópa, tvö til fjögur í hverjum, og búið til einn lista með öllum orsökum 
sem þið hafið fundið.

  a Hverjar orsakanna teljið þið djúpstæðar og hverjar yfirborðslegar?
 Skrifið D framan við þær sem þið teljið djúpstæðar en Y framan við þær sem 

ykkur finnast yfirborðslegar. Rökstyðjið flokkun ykkar.
  b Raðið orsökunum eftir mikilvægi. Rökstyðjið röðunina.
  c Farið í hóp með öðrum í bekknum og ræðið við þá um niðurstöður ykkar. Hafa 

þeir komist að sömu niðurstöðum?
  3 Skrifið stuttan texta um orsakir kreppunnar í Bandaríkjunum.

TÍMAÁS

1919: Áfengisbann í Noregi

1915 1920 1925 1930 1935

1926: Áfengisbanni aflétt í Noregi

1929: Kauphallarhrunið í New York

1932: Roosevelt kosinn forseti Bandaríkjanna
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1920: Áfengisbann í Bandaríkjunum

1933: Áfengisbannið afnumið í Bandaríkjunum
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1935: Áfengisbannið afnumið á Íslandi

1915: 
Áfengisbann á Íslandi

1931: Kreppan berst til Íslands
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Finndu svar
20 Hvað er kauphöll?
21 Hvað er hlutabréf?
22 Hvað gerðist í New York 24. og 29. 

október 1929?
23 Útskýrðu sambandið á milli framboðs, 

eftirspurnar og verðlags. 
24 Hvernig varð kreppan í Bandaríkjunum 

að heimskreppu?
25 Hvaða áhrif hafði kreppan á Íslandi?
26 Hver var Franklin D. Roosevelt?
27 Tókst Roosevelt að leysa úr kreppunni 

með „nýja sáttmála“ sínum?

Umræðuefni
28 Ameríski draumurinn er trúin á að allir 

geti skapað sína eigin gæfu. Eiga allir 
í heiminum möguleika á því?

29 Hvaða samhengi er á milli þeirra 
upphæða sem fólk borgar í skatta og 
afskipta ríkisins af einstaklingum og 
atvinnulífi?

30 Hvers vegna ætli Roosevelt hafi kallað 
stefnu sína „New Deal“? 

Viðfangsefni
31 Lestu rammaklausuna um framboð 

og eftirspurn á bls. 76. Finndu og 
skrifaðu niður tvö önnur dæmi sem 
sýna samhengið þarna á milli.

32 Teiknaðu mynd sem sýnir afstöðuna 
á milli framboðs, eftirspurnar og 
verðlags.

33 Búðu til forsíðu á blaði frá 1931 þar 
sem fjallað er um kreppuna á Íslandi. 
Veldu sjálf(ur) hvort blaðið er á pappír 
eða netblað.

34 Skrifaðu grein um orsakir kreppunnar 
og afleiðingar hennar.

  a Skrifaðu áætlun um efni greinarinnar.
  b Farðu í hóp með tveimur eða þremur 

öðrum sem eiga líka að skrifa grein. 
Lesið efnisáætlanir ykkar og gerið 

athugasemdir hvert við áætlun 
annars.

  c Skrifið uppkast að greininni.
  d Farið aftur í hópinn og lesið uppköst 

ykkar og gerið athugasemdir við þau.
  e Skrifið greinina upp á nýtt.
  f Lesið greinina fyrir aðra í hópnum eða 

skilið henni til kennara. 
35 Rannsakið töfluna á bls. 75 yfir 

iðnframleiðslu og atvinnuleysi í 
nokkrum löndum.

  a Búið til myndrit, í tölvu eða á pappír, 
sem sýnir hvernig iðnaðarframleiðsla 
jókst eða minnkaði í löndunum á 
árunum 1928–34. Á x-ásinn skrifið 
þið ártölin og á y-ásinn tölurnar frá 
0 og upp í 110. Notið ólíka liti til að 
sýna tölur einstakra landa. Notið 
töflurnar á bls. 75 til að búa til 
myndrit sem sýnir iðnframleiðslu og 
atvinnuleysi í öllum löndunum.

  b Sjáið þið eitthvert samband á milli 
iðnframleiðslu og atvinnuleysis 
samkvæmt töflunum?

36 Skiptið ykkur í hópa, tvö til fjögur 
saman.

  a Skrifið lista með lykilorðum sem eru 
notuð til að lýsa kommúnisma og 
frjálshyggju.

  b Raðið orðunum eftir því hvað þau 
tákna mikilvægan mun á þessum 
hugmyndakerfum. Setjið fyrst 
þau mikilvægustu en síðast þau 
lítilvægustu.

  c Berið niðurstöðu ykkar saman við 
niðurstöður annarra hópa og ræðið 
muninn.

37 Skrifið bók handa 10 ára börnum um 
efnahagskreppuna í Bandaríkjunum 
og annars staðar í heiminum. Notið 
bæði texta og myndir. Þið getið samið 
textann í tölvu eða á pappír.
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    Kjarni

* Árið 1929 lentu Bandaríkjamenn 
í efnahagskreppu sem breiddist 
fljótt út um mikinn hluta 
heimsins. Kreppan olli því að 
verksmiðjufyrirtæki og bankar urðu 
gjaldþrota og atvinnuleysi óx hratt.

* Í flestum löndum heims töldu 
stjórnmálamenn og hagfræðingar að 
besta leiðin út úr kreppunni væri að 
ríkið sparaði sem mest. Þeir héldu að 
þá mundi kreppan leysast af sjálfu 
sér. Þessar hugmyndir eru af því tagi 
sem við köllum frjálshyggju.

* Frjálshyggja leggur áherslu á að fólk 
eigi að hafa frelsi til að velja sjálft og 
að ríkið eigi sem minnst að skipta 
sér af atvinnulífi eða daglegu lífi 
fólks.

* Franklin D. Roosevelt sigraði í 
forsetakosningum í Bandaríkjunum 
árið 1932. Hann innleiddi nýja 
stjórnmálastefnu sem var kölluð 
„New Deal“, nýi sáttmáli. Þessi 
stefna var sú að ríkið ætti að 
nota peninga til að setja af stað 
opinberar framkvæmdir eins og að 
leggja vegi og hafnir, byggja skóla 
og stjórnsýslubyggingar. Þetta 
átti að skapa atvinnu og minnka 
atvinnuleysi. Roosevelt kom líka á 
atvinnuleysisbótum.

* Nýi sáttmáli gaf Bandaríkjamönnum 
von um að hægt væri að komast út 
úr kreppunni. Bandaríkin áttu þó í 
miklum efnahagserfiðleikum allan 
fjórða áratug aldarinnar.
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Heimildavinna
38 Á árinu 2008 skall á mikil kreppa 

um allan auðugasta hluta heimsins. 
Athugið hvað var líkt með henni og 
kreppunni á fjórða áratug 20. aldar. 
Ef þið vitið ekki hvernig kreppan var 
2008 getið þið reynt að spyrja foreldra 
ykkar eða annað fullorðið fólk.

 Kreppan á fjórða áratugnum hafði 
fjögur megineinkenni. Hver þeirra voru 
líka á ferðinni í kreppunni 2008 og á 
næstu árum á eftir?

  a Bankar urðu gjaldþrota.
  b Verðlag lækkaði.
  c Margir urðu atvinnulausir.
  d Fólk fór að spara innkaup svo að 

framleiðsla minnkaði og enn fleiri 
misstu atvinnuna.

39  Kannaðu töfluna um atvinnuleysi í 
Bandaríkjunum 1930–38, bréfið til 
forseta Bandaríkjanna á bls. 75, 
myndina á bls. 73 af manninum 
sem tapaði öllu í kreppunni og 
endurminningar mannsins sem ólst 
upp í kreppunni á bls. 76. Notaðu 
þessar heimildir til að skrifa frásögn 
eða smásögu um manneskju sem átti 
heima í Bandaríkjunum á þriðja og 
fjórða áratug 20. aldar. Láttu koma 
fram hvernig hún skynjaði kreppuna.

40 Lestu „Kreppa og sjálfsvíg“ á bls. 73.
  a Hvers konar heimild er þetta: 

Vottarheimild eða sagnarheimild?



Allt vald til 
foringjans
Í september 1934 kom hálf milljón manna saman 
í þýsku borginni Nürnberg til að hylla nýjan 
einvaldsherra Þýskalands, Adolf Hitler, sem hafði 
komist til valda árið áður. Borgin var glæsilega 
skreytt. Um allt voru litrík flögg og fánar með 
hakakrossi. Allir biðu spenntir eftir að Hitler 
kæmi fram og hæfi mál sitt. Þegar hann kom 
var honum mætt af öskrandi mannfjölda. „Heil 
Hitler! Heil Hitler!“ hrópuðu allir í kór og lyftu 
hægri handlegg til að heilsa honum.
 Áratug fyrr höfðu fáir tekið mark á 
hugmyndum Hitlers. En árið 1934 höfðu hann 
og nasistaflokkur hans fylgi milljóna. Hvað hafði 
orðið til þess að svona margir snerust til liðs við 
nasista?

Markmið

*  Segja frá dæmum um hugsanir og atburði sem spretta af 
hugmyndafræði fasisma og nasisma og sýna hvernig þessi 
hugmyndakerfi höfðu áhrif á framvindu sögunnar í Evrópu á fjórða 
áratugnum.

*  Finna heimildir um þessa atburði, meta þær á gagnrýninn hátt og sýna 
hvernig ólíkar heimildir birta ólíkar myndir af sögunni.
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Nasistar tóku 
hakakrossinn upp 
sem merki sitt. 
Hann er fornt tákn 
sem hafði áður verið 
notað í mörgum 
löndum. Í Kína og 
Indlandi táknaði 
hakakrossinn 
hamingju, hér 
á landi hafði 
Eimskipafélag 
Íslands notað líkt 
tákn sem merki.

Þýskaland nasismans
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Adolf Hitler (1889–1945) var fæddur í 
Austurríki og kom úr miðstéttarfjölskyldu. 
Hann lauk skólagöngu sinni 16 ára gamall 
án þess að taka lokapróf. Hann langaði 
til að læra myndlist og sótti um skólavist 
bæði í listaakademíu og arkitektaskóla í 
Vínarborg. En próflaus komst hann ekki inn 
og svo stóðst hann ekki heldur verklegt 
inntökupróf. Til að afla sér tekna seldi 
hann málverk og póstkort sem hann bjó til 
sjálfur.
 Árið 1913 fluttist Hitler til München 
í Suður-Þýskalandi og lét skrá sig sem 
sjálfboðaliða þegar fyrri heimsstyrjöldin 
braust út. Hann fékk járnkrossinn fyrir 
hugrekki í bardögum. Ósigur Þýskalands og 
Versalasamningurinn varð mikið áfall fyrir 
hann. Honum fannst að Þýskaland hefði 
verið svikið og vildi hefnd.

Mannkynið hefur orðið stórfenglegt í 
eilífri baráttu og aðeins í eilífum friði líður 
það undir lok [...] Náttúran gefur hinum 
sterkustu rétt til að stjórna. Þeir verða að 
fá að ríkja. Þeir hafa rétt á að sigra. [...] 
Þeir sem vilja ekki berjast í þessum heimi 
verðskulda ekki að lifa. Þetta kann að 
virðast harkalegt – en þannig er það!

Þessi orð eru sótt í bókina Mein Kampf 
(Barátta mín) eftir Adolf Hitler sem 
kom út árið 1924. Bókin varð upphafið 
að hugmyndafræði nasismans. Árið 
1933 komust Hitler og nasistaflokkur-
inn til valda í Þýskalandi. Hvernig 
mótuðu þeir samfélagið?

Hugmyndafræði nasismans
Nasistar vildu leggja lýðræðið niður og 
töldu að allt vald ætti að vera í höndum 
eins manns, nefnilega foringjans 
Hitlers. Einnig var mikilvægt að stýra 
því hvað fólk læsi, sæi í bíó og hlustaði 
á í útvarpi. Nasisminn boðaði líka mikla 
þjóðernishyggju sem stefndi að því að 
safna öllum Þjóðverjum saman í nýtt 
Stór-Þýskaland. Nasisminn einkendist 
enn fremur af kynþáttahyggju; 
fylgismenn hans töldu að Þjóðverjar 
stæðu öðrum framar og væru meira 
virði en allt annað fólk. 

Kynþáttahyggja
Dökkhærði gyðingastrákurinn liggur í 
leyni klukkustund eftir klukkustund þegar 
hann njósnar um og glápir djöfullega á 
saklausa stúlku sem hann ætlar að draga 
á tálar. Hann ætlar að óhreinka blóð 
hennar og taka hana frá sínu eigin fólki.
(Úr Mein Kampf)

Meginatriði í nasismanum var kynþátta-
hyggjan, kenningin um að það væru 
til ólíkir kynþættir og einn þeirra væri 
betri en annar. Hinn ljóshærði og 
bláeygi aríski kynþáttur væri æðstur allra, 
en lægst stæði kynþáttur gyðinga. 
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Arískur kynþáttur: Orð nasista yfir 
íbúa í norðanverðri Evrópu, sem 
þeir töldu sérstaklega hæfileikaríkt 
fólk á háu, menningarstigi.

Antisemitísmi: Andúð eða hatur á 
gyðingum.
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Á þá var litið sem versta óvin mann-
kynsins og þess vegna ætti að útrýma 
þeim.
 Hitler og nasistar voru ekki fyrstir til 
að hafa þessar skoðanir. Antisemitismi, 
gyðingahatur, hafði þekkst í Evrópu 
lengi. Allt síðan á miðöldum höfðu 
gyðingar verið reknir frá heimilum sínum 
og safnað saman á afmörkuðum svæðum. 
Á miðöldum stöfuðu gyðingaofsóknir 
mikið af því að gyðingar höfðu afneitað 
Jesú Kristi en litu samt á sig sem Guðs 
útvalda þjóð. Önnur orsök gyðingahaturs 
var að margir gyðingar höfðu komist vel 
áfram efnahagslega og það vakti öfund. 
Í margar aldir hafði gyðingum verið 
bannað að eiga land. Þess vegna urðu 
margir þeirra kaupmenn eða starfræktu 
banka og margir öfluðu sér mikillar 
menntunar.
 Á 19. öld litu margir vísindamenn 
svo á að gyðingar væru veikbyggður 
kynþáttur sem mundi eyðileggja 
samfélagið ef hann fengi völd. Aríski 
kynstofninn væri aftur á móti sterkur og 
mundi gera samfélagið sífellt sterkara. 
Þessi vísindi notuðu Hitler og aðrir 
nasistar til að réttlæta gyðingaofsóknir.
 Á sama hátt og gyðingar voru 
sígaunar ofsóttir af nasistum. 
Samkynhneigðir, fatlaðir og geðveikir 
töldust líka veikbyggðir hópar sem 
nasistar fyrirlitu. Þessir hópar gátu ekki 
barist fyrir hina þýsku þjóð og því voru 
þeir álitnir lítils virði.

Kynnist Níels nasista

– Hvað mundir þú gera ef þú stjórnaðir 
heiminum einn dag?

– Ég mundi skapa hreina og vel 
skipulagða þjóð sem væri stjórnað af 
aríska kynstofninum.

– Hver finnst þér að eigi að ráða mestu?
– Einn sterkur maður á að stjórna 

landinu, foringi sem getur gert þjóðina 
volduga. Lýðræði veldur bara upplausn.

– Hvernig á ríkisvaldið að stjórna 
landinu?

– Ríkið á að stýra öllum þáttum 
samfélagsins, einkum menningarlífinu. 
Við megum ekki leyfa gyðingum 
og kommúnistum að breiða sínar 
hættulegu skoðanir út í bókum, tónlist 
eða myndlist.

– Hvert er þitt uppáhaldsorð?
– Regla.
– Uppáhaldslitur?
– Hvítur.
– Með hverjum vildir þú helst lokast inni 

í lyftu?
– Með Adolf Hitler að sjálfsögðu.
– Hverjir heldur þú að geri mestan skaða 

í samfélaginu?
– Gyðingar og kommúnistar.
– Viltu láta skila kveðju til lesenda?
– Heil, Hitler!
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Nýnasismi
Nasískir hópar starfa nú í mörgum 
Evrópulöndum. Hugmyndafræði nýnasista 
byggist á hugmyndum frá nasistum 
fjórða áratugarins og kynþáttahyggja er 
sérstaklega áberandi. Nýnasistar nota oft 
gömul tákn nasista, einkum hakakrossinn.

Í Þýskalandi nasismans var 
gyðingum fyrirskipað að ganga með 
gula sexhyrnda stjörnu utan á sér. 
Hún var gamalt helgitákn gyðinga, 
kennd við Davíð konung þeirra.

Hugsunin um það að þjóð vor er vel 
ættuð á að hvetja oss til þess að standa 
á verði gegn því að hún nokkurn tíma 
spillist á því að blanda blóði við ver 
ættaða menn [...]

Þetta skrifaði Guðmundur Finnbogason 
heimspekingur árið 1925, einn 
dáðasti menntamaður Íslendinga á 
sinni tíð. Kynþáttahyggja var ekki 
bara til í Þýskalandi heldur í flestum 
Evrópulöndum á fyrstu áratugum 
20. aldar, einnig á Íslandi. Menn 
höfðu þá hugmynd að til væru ólíkir 
kynþættir manna og sá hvíti væri betri 
en aðrir. Talið var mikilvægt að halda 
eigin kynþætti hreinum og blanda 
honum ekki saman við aðra kynþætti. 
Hugmyndin um mannkynbætur leiddi 
til þess að gert var upp á milli fólks.
 Sígaunar voru einn þeirra hópa 
sem mörgum fannst að ætti að halda 
í burtu frá landinu. Á Íslandi voru 
engir sígaunar og engar sýnilegar líkur 
á að þeir mundu koma hingað. En í 
Noregi voru samþykkt lög árið 1927 

sem bönnuðu sígaunum að koma til 
landsins. Þau voru ekki afnumin fyrr 
en 1956. Gyðingar voru líka svo fáir á 
Íslandi að fólk hafði litlar áhyggjur af 
þeim en í norska blaðið Aftenposten var 
skrifað árið 1924:

Þeir streyma inn eins og síldartorfa. Þeir 
setja sig niður um allan bæinn. Bráðum 
er ekki til sú ávaxtabúð, fatamarkaður, 
verslun með úr og annað dót nema standi 
brosandi Júði á bak við afgreiðsluborðið. 
Osterhaugsgatan er að verða ghetto eða 
gyðingahverfi. Og bíðið þið bara, eftir 
nokkur ár finnum við þá sem eigendur 
einbýlishúsa í Vesturbænum. [...] Bráðum 
fara þeir að troða sér inn á dagblað, 
banka, Háskólann og Ríkislistasafnið.

Stjórnað með ógnunum
Nasistar vildu skapa samfélag þar 
sem allir hugsuðu eins og hlýddu 
sömu reglum. Þessi algera samræming 
átti að fjarlægja allt sem bryti í 
bága við hugmyndafræði nasismans. 
Fljótlega stýrðu nasistar öllum þáttum 
samfélagsins í Þýskalandi. Þeir komust 
í lykilstöður hjá ríkinu svo að þeir 
gátu fylgst með því að starfsfólk fylgdi 
stefnu þeirra. Ný, leynileg lögregla, 
Gestapo, mátti handtaka fólk ef það var 

Kynþáttahyggja í öðrum 
löndum
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grunað um að vera á móti nasismanum 
og Hitler. Þeir sem voru handteknir 
voru oft settir í fangelsi og pyntaðir án 
þess að hafa verið dæmdir fyrir rétti. 
Sérstök herdeild, nefnd SturmAbteilung 
(SA), líka kölluð brúnstakkar, hafði rétt 
til að ofsækja fólk sem var talið óvinir 
þjóðarinnar. Harðast kom þetta niður á 
gyðingum.
 Árið 1935 settu nasistar Nürnberg-
lögin. Þau bönnuðu hjónabönd 
gyðinga og aría og sviptu gyðinga 
flestum mannréttindum. Mörgum 
fannst að nú mætti gera hvað sem væri 
við gyðinga. Nýju lögin sýndu jú glöggt 
að það ætti að líta á þá sem annars 
flokks borgara.

Aðfaranótt 10. nóvember 1938 réðust nasistar á hverfi gyðinga um 
allt Þýskaland, vopnaðir sleggjum og öxum. Þeir brutu rúður og kveiktu 
í verslunum gyðinga, heimilum og helgihúsum. 30.000 gyðingar voru 
handteknir og margir rændir öllu sem þeir áttu. Vegna glerbrotanna sem 
dreifðust um allt var þetta kallað kristalnóttin og markaði upphafið að 
hratt vaxandi gyðingaofsóknum.

Ég skal vitna til síðustu stundar
Victor Klemperer var þýskur gyðingur 
sem skrifaði dagbækur um reynslu sína í 
Þýskalandi nasismans. Dagbækur hans, 
Ég skal vitna til síðustu stundar, hafa verið 
gefnar út á mörgum tungumálum, þó ekki 
íslensku. Klausan hér á eftir fjallar um 
kristalnóttina 
2. desember 1938:
Sunnudaginn 13. nóv. fórum við til Trude 
Öhlmann í Leipzig. [...] Hún sagði okkur 
hvernig SA hefði farið að í borginni. Þeir 
hefðu hellt bensíni yfir samkunduhús 
gyðinga og vöruhús í eigu þeirra og 
slökkviliðið hefði aðeins fengið leyfi til að 
verja húsin í nágrenninu. Það hefði verið 
hindrað í að slökkva eldinn. Svo var eigandi 
vöruhússins handtekinn og ákærður fyrir 
íkveikju og tryggingasvik. [...] Trude sýndi 
okkur líka opinn kvistglugga á húsi hinum 
megin við götuna. Hann hafði staðið opinn 
í marga daga, fólkið hafði verið „sótt“. Hún 
grét þegar við fórum. Á leiðinni heim byrjuðu 
taugar Evu að gefa sig [...] heima féll hún í 
krampagrát.
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Nasistum fannst 
staður kvenna vera 
á heimilunum. Þær 
voru hvattar til að 
eignast mörg börn til 
að hækka íbúatölu 
landsins.

Hlutverk karla 
samkvæmt skoðun 
nasista var að 
berjast og vinna fyrir 
fjölskyldu sinni.
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Borðbæn
Foringi, foringi minn, sendur mér af 
Guði, verndaðu mig og varðveittu í 
gegnum lífið. Af því að þú hefur bjargað 
Þýskalandi úr sárustu nauð.
Ég þakka þér í dag fyrir mitt daglega 
brauð.
Vertu hjá mér, yfirgefðu mig aldrei.
Foringi, foringi minn, trú mín, ljós mitt.
Heill, foringja mínum!

Áróður
Nasistar notuðu ekki aðeins ofbeldi 
og ógnanir til að fá samfélagið á sitt 
band. Þeir vildu líka hafa áhrif með 
áróðri. Nasistar ákváðu hvað mætti 
skrifa í blöð og segja í útvarp. Auk þess 
héldu þeir fjöldafundi sem þúsundir 
sóttu. Þar horfði fólk á nákvæmlega 
skipulagðar hergöngur með einkennis-
klæddum karlmönnum sem gengu 
í takt. Nasistaflögg og fánar voru 
hengd upp um allt og samkomugestir 
hlustuðu á þaulundirbúnar ræður.
 Mikilvægt var fyrir nasista að hafa 
áhrif á unga fólkið. Því skipulögðu þeir 
sín eigin barna- og ungmennafélög. 
Strákar á aldrinum 13 til 18 ára 
voru í Hitlersæskunni. Þeir gengu 
í einkennisbúningum og fengu 
líkamlega þjálfun. Stúlkurnar voru 
í Ungmeyjahreyfingunni. Þessum 
hreyfingum var einkum ætlað að 
innræta aga og trúnað við allt sem 
leiðtoginn Hitler sagði og gerði.

Slagorð nasista 
„Börn, eldhús og kirkja.“
„Ein þjóð, eitt ríki, einn 
foringi.“
„Gyðingar eru ógæfa okkar.“
„Vor síðasta von – Hitler.“
„Vopn fremur en smjör.“
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Þessi teikning er úr þýskri barnabók frá 1935. Þar má sjá þýsk börn fagna 
því að kennari og hópur barna af gyðingaættum eru rekin úr skólanum.  
Í myndatexta í bókinni stendur: „Nú verður allt betra í skólanum af því að 
allir júðar verða að fara. Burt með alla júða, við viljum fá þýska kennara.“

Ólympíuleikarnir í Berlín
Árið 1936 voru Ólympíuleikarnir haldnir 
í Berlín. Nasistar gerðu þá að mikilli 
áróðursherferð til að sýna styrk og veldi 
Þýskalands. Samt urðu þeir að sætta 
sig við að bæði svartir íþróttamenn og af 
gyðingaættum tækju þátt í leikunum. Þar 
vann hinn svarti bandaríski spretthlaupari 
Jesse Owens fern gullverðlaun og fór 
fram úr mörgum arískum keppendum. 
Sama ár orti norska skáldið Nordahl 
Grieg ljóð sem er svona í þýðingu Böðvars 
Guðmundssonar:

Spretthlaup
Svertinginn Owens sigrar
og setur Germani mát,
ljóshærður leikvangur undrast,
– á Foringjann kemur fát.
En huggun það góða gefur
að gyðinga alla hér
hlaupið þið óðar uppi,
sem ætla að forða sér.
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Nasistar vildu fá fólk til að hata 
gyðinga eins mikið og þeir gerðu sjálfir. 
Þeir breiddu út lygar um að gyðingar 
ættu sök á ósigri Þjóðverja í fyrri 
heimsstyrjöldinni og héldu fram öðrum 
fjandsamlegum áróðri. Barnabækur, 
veggspjöld, vikublöð og kvikmyndir 
voru notuð í þessum tilgangi.
 Árið 1938 gaf vikublaðið Der Stürmer, 
sem var mjög fjandsamlegt gyðingum, 
út bókina Eitraði sveppurinn. Hún var 
ætluð unglingum. Hér er klausa úr 
bókinni sem lýsir för þýskrar stúlku til 
læknis af gyðingaættum:

Inga er veik. Í marga daga hefur hún 
verið með hita og höfuðverk. [...] Inga 
situr í biðstofu gyðingalæknisins. [...] Nú 
hefur Inga beðið heilan klukkutíma. Hún 
tekur aftur upp blað og reynir að lesa. 
Dyrnar opnast. Inga lítur upp. Þarna 
stendur gyðingurinn. Inga æpir. Hún 
verður svo hrædd að hún missir blaðið. 
Óttaslegin stendur hún á fætur. Augun 
stara á gyðingalækninn. Þetta er andlit 
djöfulsins. Í miðju djöfullegu andlitinu 
er stórt bogið nef. Bak við gleraugun 
stara tvö glæpamannsaugu. Og þykkar 
varirnar brosa brosi sem merkir: „Nú hef 
ég loksins náð í þig, þýska stúlka!“
 Gyðingurinn kemur á móti henni. Feitir 
fingur hans fálma eftir henni. En nú 
hefur Inga náð valdi á sér á ný. Áður 
en gyðingurinn nær að grípa í hana 
slær hún hann í spikfeitt andlitið. Svo 
hleypur Inga til dyra og stekkur niður 
stigann. Lafmóð sleppur hún út úr húsi 
gyðingsins.
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Þjálfið hugann
10 Bannorð

 Raðið ykkur saman tvö og tvö og 
veljið ykkur orð til að útskýra.

  a Útskýrið orðið nasismi án þess 
að nota orðin hugmyndafræði, 
hugmyndakerfi, þjóðernishyggja, 
kynþáttahyggja, eftirlit.

  b Útskýrið orðið antisemitismi án þess 
að nota orðin gyðingahatur eða 
kynþáttahyggja.

Heimildavinna
11 Lestu klausurnar úr bókinni Mein 

Kampf á bls. 84. Hvað má lesa út úr 
þeim um hugmyndafræði nasista?

12 Lestu heimildirnar í kaflanum 
„Kynþáttahyggja í öðrum löndum“ á 
bls. 86. Hvað má lesa út úr þeim um 
kynþáttahyggju hjá þjóðum sem áttu 
ekki eftir að tileinka sér nasisma?

13 Lestu klausuna úr dagbók Victors 
Klemperer á bls. 87.

  a Er hún vottarheimild eða 
sagnarheimild?

  b Notaðu þessa heimild og myndina á 
sömu síðu, sem sýnir eyðilegginguna 
eftir kristalnóttina, til að búa til 
forsíðu á dagblaði, í tölvu eða á 
pappír, þar sem kristalnóttin er 
nýjasta frétt. Á forsíðunni þarf að 
minnsta kosti að vera nafn blaðsins, 
útgáfudagsetning, fyrirsögn og stutt 
frétt um kristalnóttina. Blaðið á að 
fylgja stefnu jafnaðarmanna.

14 Lestu slagorð nasista á bls. 88. 
Hvað má lesa út úr þeim um 
hugmyndafræði þeirra?
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Finndu svar
  1 Um hvað fjallar bókin Mein Kampf?
  2 Hvað þýðir orðið antisemitismi?
  3 Hvað þýðir orðið mannkynbótastefna?
  4 Hvað er áróður?
  5 Hvernig lýstu nasistar gyðingum í 

áróðri sínum?
  6 Hvað var Hitlersæska?

Umræðuefni
  7 Hvers vegna gengur fólk í lið með 

nýnasistum nú á dögum?

Viðfangsefni
  8 Búðu til veggspjald, í tölvu eða á 

pappír, sem birtir dæmi um hvernig 
var farið með gyðinga í Þýskalandi á 
millistríðsárunum. Notaðu bæði texta 
og myndir. Myndir geturðu fundið á 
netinu eða teiknað þær.

  9 Skiptið ykkur í hópa, tvö til fjögur 
í hverjum. Finnið það sem er líkt 
og ólíkt með hugmyndakerfum 
kommúnista og nasista.

  a Dragið upp tvo dálka á blað. Skrifið 
Kommúnismi ofan við annan, Nasismi 

ofan við hinn.
  b Skrifið í dálkana lykilorð yfir það sem 

einkennir hvort hugmyndakerfi fyrir 
sig.

  c Berið listana saman. Hver er einkum 
munurinn á hugmyndakerfunum? 
Skrifið það hjá ykkur.

  d Er eitthvað líkt með hugmynda-
kerfunum? Skrifið það niður.

  e Sameinist öðrum hópi og berið saman 
niðurstöður ykkar.



a

    Kjarni

*  Adolf Hitler og nasistar komust 
til valda í Þýskalandi árið 1933. 
Nasistar afnámu lýðræði og 
bönnuðu alla stjórnmálaflokka nema 
nasistaflokkinn. Hugmyndafræði 
nasista var kynþáttahyggja, 
sérstaklega gagnvart gyðingum.

*  Nasistar breiddu út áróður gegn 
gyðingum í kvikmyndum, blöðum, á 
veggspjöldum og í barnabókum. Þeir 
settu líka lög sem sviptu gyðinga 
margvíslegum réttindum.
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15 Lestu kvæðið „Spretthlaup“ eftir 
Nordahl Grieg á bls. 89.

  a Hvers vegna talar Grieg um 
ljóshærðan leikvang?

  b Hver er Foringinn?
  c Hvað átti Grieg við þegar hann orti: 

„En huggun það góða gefur / að 
gyðinga alla hér / hlaupið þið óðar 
uppi / sem ætla að forða sér“?

  d Hverju vildi Grieg koma á framfæri 
með þessu ljóði?

16 Lestu klausuna úr bókinni Eitraði 

sveppurinn og skoðaðu myndina úr 

þýsku barnabókinni á bls. 89. Hvernig 
sýndu nasistar gyðinga í áróðri sínum 
samkvæmt þessum heimildum?

17 Skoðaðu myndina úr þýsku 
barnabókinni á bls. 89. Teiknaðu 
mynd sem sýnir sama atburð en 
þannig að komi fram að þú sért 
á móti því að börn og kennarar af 
gyðingaættum séu rekin úr skólum. 
Hugsaðu um hverju þarf að breyta í 
myndinni svo að boðskapur þinn komi 
skýrt fram.



b

Leið Hitlers til valda
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Á þriðja áratug 
aldarinnar hrundi 
verðið á þýska 
markinu. Hér eru 
100.000 mörk jafn 
mikils virði og einn 
Bandaríkjadollari.

Fyrir fyrri heimsstyrjöld var Þýskaland 
keisaradæmi. Eftir stríðið varð 
það lýðveldi og ný lýðræðisleg 
stjórnarskrá var sett. Stjórnarskráin 
veitti kosningarétt körlum og konum 
tvítugum og eldri. Hún lögleiddi líka 
tjáningarfrelsi og kvað á um að engum 
mætti refsa nema samkvæmt dómi. 
Aðeins 15 árum seinna var hvort tveggja 
lagt niður, lýðræðisskipulagið og 
stjórnarskráin. Hvernig gat það gerst?

Nýja lýðveldið
Nýja lýðveldið fór illa af stað. 
Ríkisstjórnin hafði skrifað undir 
friðarsamninginn í Versölum eftir 
heimsstyrjöldina og þar með fallist á 
þau ströngu skilyrði sem samningurinn 
setti Þjóðverjum. Flestum Þjóðverjum 
fannst friðarsamningurinn bæði 
ranglátur og auðmýkjandi. Þar að auki 
stóð efnahagslífið illa í Þýskalandi og 
margir kenndu nýju ríkisstjórninni 
um það. Þannig fékk stjórnin marga 
andstæðinga. Bæði þjóðernissinnar, 
meðal þeirra herforingjar, jarðeigendur 
og embættismenn frá keisaratímanum, 
og kommúnistar vildu fá aðra stjórn.

Kreppa og atvinnuleysi
Margir urðu óánægðir með þýsku 
ríkisstjórnina vegna efnahagsástands-
ins í landinu. Samkvæmt Versala-
samningnum áttu Þjóðverjar að 
borga háar stríðsskaðabætur, einkum 
Frökkum. Þar að auki hafði þýska ríkið 
tekið peninga að láni, bæði í útlöndum 
og hjá eigin þegnum. Til að geta borgað 
skuldirnar fór ríkið að láta prenta sífellt 
meira af peningaseðlum. 

Verðmæti þýska marksins

Tími  1 Bandaríkjadollari í mörkum

Júlí 1914  4,2

Janúar 1919  8,9

Júlí 1919             14,0

Janúar 1920 64,8

Júlí 1920             39,5

Janúar 1921  64,9

Júlí 1921             76,7

Janúar 1922  191,8

Júlí 1922           493,2

Janúar 1923  17.972,0

Júlí 1923    353.412,0

Ágúst 1923  4.620.455,0

September 1923         98.860.000,0

Október 1923  25.260.208.000,0

15. nóvember 1923 4.200.000.000.000,0

En um leið og magn peninga jókst 
féll verðgildi þeirra. Þetta er kallað 
verðbólga. Þegar peningarnir urðu 
minna virði tóku seljendur hærra 
verð fyrir vörurnar til að geta borgað 
kostnað sinn. Á árinu 1923 urðu þýskir 
peningar næstum einskis virði.
 Svona lýsti Þjóðverjinn Sebastian 
Haffner ástandinu á árinu 1923:

Framfærslukostnaður hafði þotið upp 
[...] Hálft kíló af kartöflum sem hafði 
kostað 50.000 mörk í gær var komið 
upp í 100.000 mörk í dag. Laun upp á 
65.000 mörk sem maður hafði haft heim 
með sér á föstudaginn var nægðu ekki 
fyrir pakka af sígarettum á þriðjudegi [...]

Erfitt var að átta sig á hvers virði launin 
voru. Verðgildi þeirra sveiflaðist frá 
einum mánuði til annars. Einn daginn 
voru hundrað milljónir kannski álitleg 
upphæð, nokkrum dögum seinna var 
hálf milljón bara vasapeningar.
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Einkaher 
nasistaflokksins, 
Sturm-Abteilung 
(SA), var kallaður 
brúnstakkar 
af því að þeir 
gengu í brúnum 
einkennisbúningum. 
Mikilvægasta 
verkefni SA-manna 
var að verja 
fjöldafundi nasista 
og hleypa fundum 
andstæðinganna 
upp.
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Í kreppunni tókst ríkisstjórninni ekki 
að ráða við atvinnuleysið sem hélt 
áfram að aukast allan þriðja áratuginn. 
Atvinnuleysið og óstöðugt verðlag 
olli því að margir vissu ekki hvort 
þeir hefðu efni á að borða sig sadda 
næstu vikuna. Öllu samfélaginu fannst 
það vera valdalaust og sumir misstu 
trú á að lýðræðisstjórn gæti leyst úr 
kreppunni. Mörgum Þjóðverjum fannst 
því vera kominn tími til að steypa 
lýðræðisstjórninni. Þeim fannst einhver 
verða að koma lagi á óreiðuna.

Valdaránstilraun Hitlers 
Árið 1921 varð Adolf Hitler formaður 
Hins þjóðernissósíalíska þýska verka
mannaflokks, sem var líka kallaður nas-
istaflokkurinn.
 Árið 1923 komu Hitler og einkaher 
flokksins, SturmAbteilung, saman á 
bjórstofu í München. Síðan þrömmuðu 
þeir í gegnum götur bæjarins og 
ætluðu að ná völdum í fylkinu Bayern. 
Valdaránstilraunin misheppnaðist 
gersamlega. Lögreglan stöðvaði 
valdaránsmenn, Hitler var handtekinn 
og dæmdur í fjögurra ára fangelsi en 
hann sat aðeins inni í sex mánuði. 

Málaferlin gegn Hitler auðvelduðu 
honum að vekja athygli á hugmyndum 
sínum. Í fangelsinu skrifaði hann 
bókina Mein Kampf.
 Bókin vakti litla athygli þegar hún 
kom út. En smám saman fór hún að 
seljast meira en nokkur önnur bók í 
Þýskalandi, fyrir utan Biblíuna.

Þriðja ríkið
Nasistar vildu stofna það sem þeir 
kölluðu Þriðja ríkið. Samkvæmt kenningu 
þeirra var fyrsta ríkið þýsk-rómverska 
keisaradæmið á tímabilinu frá því um 
800 til 1806. Annað ríkið var þýska 
keisaradæmið 1871–1918. Á þessum 
tveimur tímabilum hafði Þýskaland verið 
stórt og voldugt. Nú vildi Hitler stofna 
stórt og voldugt Þýskaland í þriðja sinn.



b

Hindenburg forseti 
gerir Hitler að 
ríkiskanslara í 
janúar 1933. 
Tveimur dögum 
síðar fékk forsetinn 
símskeyti frá 
þýskum herforingja: 
„Ég spái því að 
þessi vondi maður 
muni sökkva ríki 
okkar í hyldýpi 
og valda þjóð 
okkar ólýsanlegri 
þjáningu. Kynslóðir 
framtíðarinnar munu 
bölva þér í gröf 
þinni.“

Ríkiskanslari: Þýska orðið yfir 
forsætisráðherra.

Hvers vegna kusu Þjóðverjar 
nasistaflokkinn?
Nasistaflokkurinn fékk lítið fylgi á þriðja 
áratugnum. Árið 1928 fékk hann innan 
við 3% atkvæða í ríkisþingkosningum. 
Fimm árum síðar, 1933, fékk hann 44% 
atkvæða.
 Hitler sagði skýrt og greinilega að hann 
ætlaði að leiðrétta skissurnar sem voru 
gerðar í Versalasamningnum og endurreisa 
þannig heiður Þýskalands. Einnig lofaði 
hann að leysa efnahagsvandann í 
Þýskalandi og útvega fólki vinnu. Þetta 
höfðaði til margra Þjóðverja. Þar að 
auki óttuðust margir kommúnista sem 
höfðu aflað sér mikils fylgis. Fólk kaus 
þess vegna nasista sem mótvægi 
við þá. Nasistar stunduðu líka öfluga 
kosningabaráttu og ráku sterkari áróður  
en aðrir.
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að veita Hitler takmarkalaus völd í 
fjögur ár. Hann byrjaði á að banna 
alla aðra flokka. Nú var hann orðinn 
einræðisherra og gat byrjað að byggja 
upp ríki nasista.
 Flestir Þjóðverjar studdu einveldi 
Hitlers eða sættu sig við það. Það 
stafaði einkum af því að nasistum tókst 
að vinna á atvinnuleysinu í landinu. 
Ríkið byrjaði á stórframkvæmdum eins 
og nýjum vegum og járnbrautum.  
Það setti líka á stofn verksmiðjur til 
að framleiða vopn og önnur hergögn. 
Til alls þessa þurfti vinnuafl. Undir lok 
fjórða áratugarins var nánast ekkert 
atvinnuleysi í Þýskalandi.

Hitler verður ríkiskanslari
Eftir að Hitler kom úr fangelsi árið 
1924 tók hann upp nýja aðferð.  
Í staðinn fyrir að skipuleggja valdarán 
reyndi hann að komast til valda á 
löglegan hátt.
 Eftir vel heppnaða kosningabaráttu 
og ógnanir við aðra flokka urðu  
nasistar stærsti flokkurinn á ríkis -
þinginu árið 1932. Margir stjórnmála-
menn töldu að Hitler ætti að verða 
ríkiskanslari í stjórn með öðrum flokkum 
og 30. janúar 1933 fékk hann þá stöðu.
 Forseti Þýskalands, Hindenburg, og 
ráðgjafar hans héldu að þeir gætu haft 
stjórn á Hitler eftir að hann hefði verið 
gerður að kanslara en þar skjátlaðist 
þeim illilega. Hitler ákvað fljótt að 
halda nýjar kosningar því að hann vildi 
reyna að fá enn þá fleiri atkvæði.
 Meðan á kosningabaráttunni stóð 
var kveikt í ríkisþingsbyggingunni í 
Berlín. Það gaf nasistum frábært 
tækifæri. Þeir fullyrtu að kommúnistar  
hefðu kveikt í henni. Kommúnista-
flokkurinn var því bann aður og 
foringjar hans fangelsaðir. Auk þess 
unnu SA-liðar skemmdarverk á 
kosningafundum annarra flokka og 
ofsóttu og drápu andstæðinga sína. Í 
kosningunum fékk nasistaflokkurinn 
44% atkvæðanna. Þingmönnum var 
ógnað þangað til þeir samþykktu 

N Æ R M Y N D
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Finndu svar
18 Útskýrðu hugtakið verðbólga.

19 Hverjar voru afleiðingar verðbólgunnar 
í Þýskalandi?

20 Hvernig reyndi Hitler að ná völdum í 
Þýskalandi árið 1923?

21 Hverjir voru SA-liðar?
22 Hvers vegna kallaði Hitler ríkið sem 

hann vildi stofna í Þýskalandi Þriðja 

ríkið?

23 Hvað merkir orðið ríkiskanslari?

Umræðuefni
24 Heldur þú að Hitler hefði komist til 

valda í Þýskalandi ef atvinnuleysi 
hefði verið lítið?

Viðfangsefni
25 Farðu inn á netið og finndu grein um 

Adolf Hitler.
  a Skrifaðu niður lykilorð úr greininni.
  b Notaðu lykilorðalistann til að semja 

fyrirlestur um Hitler. 
  c Æfðu þig á að flytja fyrirlesturinn og 

flyttu hann svo fyrir aðra nemendur.
26 Skoðaðu töfluna hér fyrir ofan sem 

sýnir atvinnuleysi og fylgisvöxt 
nasista. Er samhengi þar á milli?

27 Hugsaðu þér að þú byggir í Þýskalandi 
á millistríðsárunum og fylgdir Hitler að 
málum. Skrifaðu vini á Íslandi bréf og 
segðu honum frá því sem er að gerast 
í Þýskalandi og hvað þér finnst um 
það.

28 Hugsaðu þér að þú eigir heima í 

Þýskalandi á millistríðsárunum og 
sért andstæðingur Hitlers. Skrifaðu 
vini á Íslandi bréf og segðu honum frá 
því sem er að gerast í Þýskalandi og 
hvað þér finnst um það.

29 Veldu eitt efni hér á eftir og skrifaðu 
grein um það:

– Hver var Adolf Hitler?
– Orsakir þess að Hitler og nasistar 

fengu svo mikið fylgi í Þýskalandi.
– Efnahagskreppan í Þýskalandi.
  a Skrifaðu lykilorð greinarinnar.
  b Skiptið ykkur í hópa, tvö til fjögur í 

hverjum, og lesið lykilorðin ykkar upp 
hvert fyrir annað. Gefið hvert öðru góð 
ráð.

  c Skrifið uppkast að greininni.
  d Farið aftur í sömu hópana og lesið 

uppköstin hvert fyrir annað. Gefið 
hvert öðru góð ráð um hvernig 
greinarnar geti orðið betri.

  e Skrifið greinina upp á nýtt og skilið 
henni til kennara eða lesið hana upp 
fyrir hópinn.

Heimildavinna
30 Lestu textann eftir Sebastian Haffner 

á bls. 92.
  a Er þetta vottarheimild eða 

sagnarheimild?
  b Hvernig lýsir Haffner efnahagsmálum í 

Þýskalandi árið 1923?

Atvinnuleysi og vöxtur nasistaflokksins
Kosningaár % atkvæði % atvinnuleysi
1928    2,6    4,0
1930  18,3    9,5
1932 í júlí 37,2  17,2
1933  44,0  14,8
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Mussolini og 
fylgismenn hans 
kölluðu sig fasista 
sem merkir 
„hrísvöndur“. Þetta 
var tákn frá tímum 
Rómaveldis og 
táknaði vald og 
heiður.
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Fasismi
Ein af fyrirmyndum Hitlers var ríki 
fasista á Ítalíu sem hafði orðið til árið 
1924. Hugmyndafræði fasista átti 
margt sameiginlegt með nasisma. Báðir 
flokkarnir áttu uppruna sinn í óskum 
fólks um að fá atorkusamari ríkisstjórn.

Mussolini og fasisminn
Árið 1919 stofnaði Benito Mussolini 
(1883–1945) stjórnmálaflokk sem var 
kallaður fasistaflokkurinn. Hann hafði 
að mörgu leyti sömu stefnu og þýski 
nasistaflokkurinn. Hann var á móti 
lýðræði og krafðist skilyrðislausrar 
hlýðni við foringjann. Flokkurinn fylgdi 
líka öfgafullri þjóðernisstefnu og vildi 
gera Ítalíu stóra og volduga. Fasistar 
héldu því fram að hlutverk kvenna væri 
á heimilinu. Í bók um fjölskyldustefnu 
fasista frá 1938 stendur þetta:

Kona sem fer út af heimilinu til að 
vinna – nema það sé sannanlega af 
algerri nauðsyn – , kona sem gengur um 
göturnar eins og karlmenn, ferðast með 
sporvögnum eða strætisvögnum, er í 
verksmiðjum eða skrifstofum, skal umfram 
allt mæta vanþóknun. [...] Konan 
verður að vera karlmanninum algerlega 
undirgefin og því minnimáttar, andlega, 
menningarlega og fjárhagslega.

Eftir fyrri heimsstyrjöld
Árið 1915 höfðu Ítalir skipt um lið 
í fyrri heimsstyrjöldinni og barist 
eftir það með bandamönnum 
gegn Þjóðverjum og Austurríki-
Ungverjalandi. Þeir höfðu vonað 
að þeir fengju að auka land sitt við 
friðarsamninginn í Versölum og fá fleiri 
nýlendur í Afríku en lítið varð úr því. 
Ítalir höfðu misst 600.000 hermenn 
í stríðinu og fannst nú að þeir hefðu 
barist til einskis.
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Eftir að Mussolini 
kom til valda á Ítalíu 
tók hann sér nafnið 
„Il Duce“ sem 
merkir „foringinn“ á 
ítölsku. Á myndinni 
sést hann í 
heimsókn hjá Hitler, 
sem var kallaður 
„der Führer“, 
foringinn. Árið 
1936 stofnuðu þeir 
með sér bandalag 
sem þeir kölluðu 
öxulveldin.

Mussolini vildi gera Ítalíu eins volduga og hún hafði verið á tímum 
Rómaveldis. Hann hugsaði mikið um tákn, enda var það engin tilviljun að 
hann hélt ræðu við Forum Romanum þar sem rómversku keisararnir höfðu 
fagnað sigrum sínum.

 Ítalir höfðu haft mikil útgjöld af 
stríðinu. Það leiddi til efnahagslegrar 
óreiðu og mikils atvinnuleysis. 
Kommúnistar skipulögðu verkföll 
og lögðu undir sig verksmiðjur 
á Norður-Ítalíu. Það gerði 
efnahagsástandið enn þá verra. 
Jarðeigendur, verksmiðjueigendur og 
aðrir atvinnurekendur óttuðust að 
kommúnistar mundu gera byltingu 
eins og í Rússlandi. Lýðræðislega 
valin ríkisstjórn náði ekki tökum á 
aðstæðunum. Eins og í Þýskalandi 
misstu margir trú á lýðræðið. Fólki 
fannst ríkisstjórnin ábyrg fyrir friðar -
samningnum sem hún hafði undirritað 
í Versölum, fyrir óreiðunni á efna-
hagssviðinu og verkföllunum sem 
lömuðu atvinnulífið. Eitthvað varð að 
gera!

Fasistar taka völdin
Árið 1922 gekk Mussolini með 
25.000 fasistum til Rómaborgar til 
að krefjast þess að hann yrði gerður 
að forsætisráðherra. Ríkisstjórnin 
megnaði ekki að standa gegn kröfunni 
og Mussolini tók við stjórninni.
 Fasistar höfðu einu sinni áður boðið 
fram í þingkosningum, árið 1921 en 
aðeins fengið 7% fylgi. Í ríkisstjórn og á 
þingi sátu því sárafáir fasistar.
 Mussolini hafði stofnað baráttuhópa 
sem voru kallaðir svartstakkar af því 
að þeir gengu í svörtum búningum. 
Þeir ofsóttu andstæðinga sína, einkum 
kommúnista sem voru þeirra verstu 
óvinir. Fyrir næstu þingkosningar, 
1924, ofsóttu fasistar fundi hjá öðrum 
flokkum og gerðu kjósendur hrædda. 
Þar að auki beittu þeir kosningasvikum. 
Á þann hátt náðu þeir meirihluta á 
þingi í kosningunum 1924.
 Fasistar afnámu lýðræðið og aðeins 
einn flokkur, fasistaflokkurinn, var 

leyfður. Leynilegt lögreglulið var 
stofnað og fjölmiðlar ritskoðaðir 
stranglega. Áróðri var beitt til að auka 
fylgi Mussolini.
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Kröfuganga  
íslenskra 
þjóðernissinna 
eða nasista  niður 
Laugaveg og 
Austurstræti þann 1. 
maí 1935. 
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Slagorð fasista á Ítalíu
„Trúa! Hlýða! Berjast!“
„Ekkert í sögunni hefur nokkru 
sinni áunnist án blóðsúthellinga!“
„Stríð eru fyrir karlmenn það sem 
barnsfæðingar eru fyrir konur!“
„Mínúta á vígstöðvum er eins 
mikils virði og heilt líf í friði!“

Nokkrir íslenskir sjálfboðaliðar börðust með 
lýðveldissinnum í borgarastyrjöldinni á Spáni. 
Þeirra á meðal var Hallgrímur Hallgrímsson, 
sem skrifaði um reynslu sína bókina Undir fána 
lýðveldisins (1941).

Fasismi á Íslandi
Í flestum lýðræðisríkjum urðu til stjórn-
málaflokkar sem tóku fasisma Ítala og 
nasisma Þjóðverja sér til fyrir myndar. 
Í Noregi stofnaði Vidkun Quisling 
fasistaflokk sem var kallaður Nasjonal 
Samling. En hann fékk sáralítið fylgi.  
 Á Íslandi var stjórnmálaflokkurinn 
Þjóðernishreyfing Íslendinga stofnaður í 
apríl 1933 en árið eftir breyttist nafnið 
í Flokkur þjóðernissinna. Stefnuskrá 
flokksins bar skýr merki um áhrif frá 
evrópskum fasista- og nasistaflokkum. 
Þannig segir þar: „Vér krefjumst að í 
heilbrigðismálum sé þess framar öllu 
gætt að kynstofninn spillist eigi af 
völdum arfgengra sjúkdóma. Heilbrigði 
þjóðarinnar sé verndað og eflt á 
grundvelli mannkynbótafræðinnar [...]“ 
Blað flokksins, Íslensk endurreisn, flutti 
lof um Hitler og „betrunarstöðvar“ 
hans í Þýskalandi þar sem afbrotamenn 
og pólitískir fangar væru vistaðir. 
Flokkurinn bauð fram í nokkrum 
kjördæmum við alþingiskosningar 1934 
og í einu kjördæmi 1937. Mest fylgi fékk 
hann í þessu kjördæmi, Gullbringu- og 
Kjósarsýslu, 1937, en það var aðeins 
4,9%. Hins vegar fékk hann næstum 
fjórðung atkvæða í kosningum til 
Stúdentaráðs Háskóla Íslands árið 
1934. Eftir það bar lítið á flokknum og 
hann mun hafa verið horfinn með öllu 
árið 1939.

Fasisminn á Spáni
Á Spáni var mikill félagslegur og 
pólitískur ágreiningur á fjórða áratug 
aldarinnar. Smábændur og verkamenn 
vildu fá meiri völd. Jarðeigendur, 
auðugir borgarar, herinn og kirkjan 
höfðu ráðið flestu í samfélaginu og 
stóðu gegn þessum kröfum; þeir vildu 
ekki missa völdin.
 Árið 1936 voru þingkosningar 
á Spáni. Flokkar sósíalista, sem 
smábændur og verkamenn studdu, 
sigruðu. Sigur þeirra kom af stað 
ofbeldisaðgerðum sem nýja stjórnin 
náði ekki tökum á. Víða gerðu 
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Guernica, málverk 
eftir Pablo Picasso. 
Árið 1937 gerði 
þýsk flugsveit 
sprengjuárás á 
bæinn Guernica á 
Norður-Spáni. Það 
var fyrsta loftárás í 
heimi sem var gerð 
á óbreytta borgara. 
Hús hrundu og 
brunnu til grunna. 
Fólk dó ýmist af 
því að það komst 
ekki út úr húsunum 
í tæka tíða eða 
var skotið niður á 
götunum.

TÍMAÁS

1919: Mussolini stofnar 
fasistaflokk á Ítalíu

1915 1920 1925 1930 1935

1922: Mussolini verður forsætisráðherra á Ítalíu

1921: Hitler verður foringi 
Hins þjóðernissósíalíska þýska 

verkamannaflokks (nasistaflokksins)

1923: Hitler gerir tilraun til valdaráns

1924: Mussolini gerist einvaldur á Ítalíu
1933: Hitler verður einvaldur í Þýskalandi

1935: Nürnberg-lögin sett í Þýskalandi

1936: Borgarastyrjöld hefst á Spáni

1938: Kristalnóttin í Þýskalandi

1939: Franco verður einvaldur á Spáni

verkamenn í sveitum uppreisn og 
lögðu lönd jarðeigenda undir sig. Sums 
staðar voru kirkjur og klaustur rænd og 
brennd í hefndarskyni fyrir stuðning 
kirkjunnar við jarðeigendur.
 Margir jarðeigendur og borgarar 
óttuðust að kommúnistar væru að ná 
völdum á Spáni og stór hluti af hernum 
snerist gegn ríkisstjórninni þótt hún 
væri löglega kosin. 
 Uppreisnarmönnum stjórnaði 
fasistinn Francisco Franco (1892–
1975). Þetta leiddi til borgarastyrjaldar 
milli þeirra sem studdu stjórnina og 
fylgismanna Francos.
 Franco fékk hjálp frá Ítölum og 
Þjóðverjum, sem sendu hermenn, 

vopn og orrustuflugvélar á vettvang. 
Spænska stjórnin fékk vopn frá 
Sovétríkjunum og margir sósíalistar og 
kommúnistar í öðrum löndum gengu 
í her stjórnarinnar sem sjálfboðaliðar. 
Þannig varð borgarastyrjöldin á Spáni 
að alþjóðlegum átökum og valdabaráttu 
milli fasista og kommúnista í Evrópu.
 Styrjöldin stóð til 1939. Þá 
sigraði Franco. Hann bannaði alla 
stjórnmálaflokka nema sinn eigin og 
tók sér nafnið el Caudillo, foringinn. Á 
Spáni var komið á einræði fasista.
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Finndu svar
31 Hvernig náði Mussolini völdum?
32 Hvers vegna kölluðu íslenskir nasistar 

flokk sinn Flokk þjóðernissinna?
33 Hvernig komst Franco til valda á 

Spáni?

Umræðuefni
34 Hvers vegna skyldu nasistar og 

fasistar hafa lagt mikla áherslu á 
tákn?

Viðfangsefni
35 Berðu saman hvernig Hitler, Mussolini 

og Franco komust til valda. Skrifaðu 
grein þar sem þú bendir bæði á það 
sem var líkt og það sem var ólíkt með 
aðferðum þeirra.

36 Skiptið ykkur í hópa, tvö til fjögur í 
hverjum. Finnið það sem var líkt og 
það sem var ólíkt í hugmyndafræði 
nasista og fasista.

  a Strikið á blað tvo dálka og skrifið yfir 
þeim Nasismi og Fasismi.

  b Skrifið í dálkana lykilorð um einkenni 
hugmyndakerfanna.

  c Berið listana saman. Hver er einkum 
munurinn á hugmyndakerfunum?

  d Er eitthvað líkt með þeim? Skrifið það 
hjá ykkur.

  e Farið í annan hóp og berið saman 
niðurstöður ykkar.

Heimildavinna
37 Lestu slagorð fasista á bls. 98. Hvað 

segja þau um hugmyndafræði þeirra?
38 Lestu klausuna á bls. 96 um 

fjölskyldustefnu fasista. Hvað segir 
hún um afstöðu þeirra til kvenna?

39 Skoðaðu málverkið Guernica eftir 
Picasso á bls. 99.

  a Hvaða áhrif hefur myndin á þig?
  b Hvað heldur þú að nautið eigi að 

tákna?
  c Hvað heldur þú að hesturinn tákni?
  d Til vinstri á myndinni er kona með 

barn í fanginu. Hvernig lítur barnið út? 
Hverju skyldi Picasso hafa viljað miðla 
með því að mála konuna og barnið 
svona?

* Eftir fyrri heimsstyrjöld varð 
Þýskaland lýðveldi með lýðræðislega 
stjórnarskrá. Margir Þjóðverjar voru 
óánægðir með samninginn sem 
nýja stjórnin hafði skrifað undir, 
að styrjöldin væri Þjóðverjum að 
kenna. Þar á ofan lenti Þýskaland í 
efnahagskreppu.

* Árið 1932 varð nasistaflokkurinn 
stærsti flokkurinn á þýska 
Ríkisþinginu. Nasistar efndu 
fljótlega til annarra kosninga til að 

ná enn þá meira fylgi. Þá fengu þeir 
44% atkvæða. Síðan bannaði Hitler 
alla aðra flokka og gerði sjálfan sig 
að einræðisherra.

* Á Ítalíu og á Spáni tóku fasistaflokkar 
völdin, Benito Mussolini á Ítalíu 
1922 og Francisco Franco á Spáni 
1939.

* Á Íslandi var líka reynt að stofna 
flokk í anda fasista og nasista en 
hann fékk aldrei verulegt fylgi í 
þingkosningum.

Kjarni
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Enginn stöðvar harðstjórana

Hitler kannar 
hersveitir sínar í 
Berlín árið 1938.

Annaðhvort verður Þýskaland heimsveldi 
eða það hættir að vera til. Og til að 
verða heimsveldi þarf Þýskaland að verða 
svo stórt að það nái þeim áhrifum sem 
það þarf nauðsynlega með.

   Adolf Hitler, 1924

Hitler og Mussolini áttu það sam-
eiginlegt að vilja gera ríki sín að 
stórveldum. Í því skyni brutu þeir 
alþjóðlega samninga og lögðu undir 
sig landsvæði. Hvers vegna leyfðu 
stórveldin þeim að komast upp með 
þetta? Hvers vegna stöðvaði enginn 
harðstjórana?

Hitler stækkar herinn
Samkvæmt Versalasamningnum frá 1919 
höfðu Þjóðverjar ekki leyfi til að hafa 
meira en 100.000 hermenn. Eitt af því 
fyrsta sem Hitler gerði eftir að hann 
komst til valda var að stækka herinn. Á 
tveimur árum, 1933–35, fjölgaði hann 
hermönnum úr 100.000 í 300.000, 
sem var enn þá lítið í eins stóru landi 
og Þýskalandi.
 Árið 1935 braut Hitler enn Versala-
samninginn þegar hann innleiddi 
almenna herskyldu í Þýskalandi. Í viðbót 
við fjölgun hermanna sá Hitler um að 
Þjóðverjar eignuðust nýjar orrustuflug-
vélar og skriðdreka. Um leið staðhæfði 
hann að hann hefði aðeins friðsamleg 
markmið í huga.
 Í Bretlandi og Frakklandi höfðu 
stjórnmálamenn áhyggjur af þessari 
þróun. En þeir kusu að trúa því að 
Hitler vildi frið. Þjóðverjum var ekki 
refsað fyrir að brjóta Versalasamning-
inn.

Ítalir vinna Eþíópíu
Hinn 3. október 1935 réðust ítalskar 
hersveitir inn í Afríkuríkið Eþíópíu. 
Markmiðið var að gera landið að 
ítalskri nýlendu.
 Þjóðabandalagið mótmælti 
árásinni. Bæði Ítalía og Eþíópía voru 
í bandalaginu og það gat ekki fallist á 
að eitt aðildarríki réðist á annað. Því 
lýsti bandalagið því yfir að Ítalir hefðu 
brotið alþjóðalög og yrði þeim refsað 
með viðskiptabanni. Það merkti að 
önnur ríki í Þjóðabandalaginu hættu 
að kaupa ítalskar vörur.  

Herskylda: Að allir ungir menn 
(venjulega aðeins karlmenn) verði 
að vera í hernum ákveðinn tíma og 
fá herþjálfun.

Viðskiptabann: Eitt eða fleiri ríki 
stöðva viðskipti við land í því skyni 
að knýja fram einhverja pólitíska 
ákvörðun.
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Friður um vora 
daga

Forsætisráðherra Breta, Neville Chamberlain.

Bannið kom ekki nógu tilfinnanlega 
við Ítali til að Mussolini hætti árásinni. 
Eftir nokkra mánuði höfðu Ítalir unnið 
landið og gert Eþíópíu að ítalskri 
nýlendu. Þjóðabandalagið hafði reynt 
að stöðva Mussolini en mistekist.

Þýska ríkið stækkar
Nasistar undir forystu Hitlers vildu 
safna öllum Þjóðverjum saman í einu 
sterku þýsku þjóðríki. Þeir kölluðu 
allt fólk Þjóðverja sem hafði þýsku að 
móðurmáli þó að það ætti heima utan 
landamæra Þýskalands. Austurríki 
hafði orðið fremur lítið land eftir fyrri 
heimsstyrjöldina en þar töluðu flestir 
þýsku. Þaðan kom Hitler sjálfur og 
hann vildi gera Austurríki að hluta af 
ríki sínu. Á árinu 1938 ógnaði hann 
austurrískum stjórnmálamönnum með 
hervaldi þangað til þeir féllust á að 
gera nasista að forsætisráðherra. Það 
gerðist 11. mars. Daginn eftir réðust 
þýskar hersveitir inn í Austurríki og 
urðu ekki fyrir neinni mótspyrnu. 
Landið var innlimað í Þýskaland.

Næst sneri Hitler sér að Súdetalandi 
í Tékkóslóvakíu en þar voru meira 
en þrjár milljónir af þýskumælandi 
íbúum. Hitler leit á þá sem Þjóðverja 
og heimtaði að landið yrði hluti af 
Þýskalandi. En stjórn Tékkóslóvakíu 
neitaði að láta Súdetaland af hendi. 
Bæði Frakkar og Sovétmenn lofuðu 
að hjálpa Tékkum ef ráðist yrði á land 
þeirra. Í september 1938 safnaði Hitler 
her við landamæri Tékkóslóvakíu og 
Evrópubúar óttuðust að ný stórstyrjöld 
væri að brjótast út.

„Friður um vora daga“
Haustið 1938 kom forsætisráðherra 
Breta, Neville Chamberlain, heim frá 
fundi með Hitler í München. Frammi 
fyrir miklum manngrúa í London 
veifaði hann blaði sem þeir höfðu 
skrifað undir, þar sem þessu var lýst 
yfir: „Friður er tryggður um vora 
daga“. Á blaðinu stóð að Hitler og 
Chamberlain litu á samninginn sem 
þeir höfðu gert sem „tákn um þá ósk 
að þjóðir okkar fari aldrei framar í stríð 
hvor við aðra“.
 Frakkar og Ítalir áttu líka aðild 
að þessum samningi. Í honum stóð 
að Þjóðverjar skyldu fá Súdetaland 
gegn því að Hitler lofaði að gera ekki 
frekari landakröfur. Hvorki ríkisstjórn 
Tékkóslóvakíu né fólkið í landinu var 
spurt. Mörgum Bretum létti yfir því 
að ekki skyldi skella á stríð. En aðrir 
voru óánægðir og fannst að Bretar og 
Frakkar hefðu svikið Tékka, enda væri 
ekki hægt að treysta loforðum Hitlers. 
Þeir reyndust hafa rétt fyrir sér.
 Vorið 1939, hálfu ári eftir fundinn 
í München, lögðu Þjóðverjar alla 
Tékkóslóvakíu undir sig. Nú var það 
augljóst í flestra augum að markmið 
Hitlers var ekki bara að safna öllum 
Þjóðverjum í eitt ríki heldur að leggja 
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sífellt undir sig meira land. Flestir 
fóru að skilja að ný stórstyrjöld væri 
óhjákvæmileg.

Griðasáttmáli við Sovétríkin
Hinn 23. ágúst 1939 urðu ráðamenn 
í Vestur-Evrópu fyrir nýju áfalli. Þá 
var gert opinbert að Sovétríkin og 
Þýskaland hefðu gert samning um að 
ráðast ekki hvort á annað.
 Fyrir fram hefði enginn trúað að 
það gæti gerst. Kommúnistar sem 
réðu Sovétríkjunum og nasistar sem 
réðu Þýskalandi höfðu alltaf litið 
hvorir á aðra sem andstæðinga. 
Hvernig gátu þeir komið sér saman um 
griðasamning?
 Stalín, sem stýrði Sovétríkjunum, 
fannst Þýskaland vera mikil ógn 
en hann var líka tortrygginn á 
Vesturveldin. Í Vestur-Evrópu 
voru margir eins hræddir við 
kommúnismann og nasismann og 
Stalín óttaðist að Vesturveldin vildu að 
Þjóðverjar færu í stríð við Sovétríkin 
svo að bæði ríkin lömuðust. Auk þess 
lofaði Hitler að Sovétríkin fengju stjórn 
á stórum landsvæðum í Austur-Evrópu. 
Í leynilegum viðbótarsamningi höfðu 
einræðisherrarnir tveir nefnilega samið 
um hvernig þeir ætluðu að skipta 
Evrópu á milli sín. Hitler hafði raunar 
allan tímann haft í hyggju að ráðast á 
Sovétríkin, fyrr eða síðar, en hann vildi 
forðast að berjast við Sovétríkin og 
Vesturveldin samtímis. Þess vegna gerði 
hann samninginn við Stalín.

Ný Evrópustyrjöld
Eftir að Þjóðverjar höfðu lagt 
Tékkóslóvakíu undir sig sáu Bretar og 
Frakkar að næsta skref Hitlers yrði að 
leggja undir sig hluta af Póllandi, þar 
sem margir íbúanna töluðu þýsku. Nú 
ætluðu þeir loksins að stöðva hann og 

ábyrgðust þess vegna varnir Póllands. 
Bretar og Frakkar lofuðu að fara í stríð 
við Þjóðverja ef Þjóðverjar réðust á 
Pólland. En Hitler lét það ekki stöðva 
sig. Ef til vill var hann ekki viss um að 
Bretar og Frakkar stæðu við það sem 
þeir höfðu lofað. Þeir höfðu svo oft 
mótmælt því sem hann gerði án þess að 
gera nokkuð meira.
 Þann 1. september 1939 réðust 
þýskar hersveitir inn í Pólland og 
tveimur dögum síðar sögðu Bretar og 
Frakkar Þjóðverjum stríð á hendur. 
Þannig byrjaði síðari heimsstyrjöldin.
 Hvers vegna varð stríð? Flestir 
eru sammála um að það hafi verið 
Þjóðverjar sem byrjuðu það. Hernám 
þeirra á hverju landinu eftir annað 
hlaut að lokum að leiða til styrjaldar, 
telja flestir. Sumir vilja kenna Hitler 
einum um en aðrir segja að ráðamenn 
í hinum löndunum beri líka nokkra 
ábyrgð því að þeir hafi gert of lítið til 
að stöðva hann fyrr.

Pólitísk skopteikning af Hitler og Stalín frá 1941. 
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Finndu svar
40 Hvernig braut Hitler Versala-

samninginn?
41 Um hvað var samið í Münchenar-

samningnum?
42 Hvers vegna vildu stjórnmálamenn 

í Bretlandi og Frakklandi hafa gott 
samkomulag við Hitler?

43 Hvers vegna skall á styrjöld haustið 
1939?

Umræðuefni
44 Hvað hefðu Bretar og Frakkar getað 

gert til að stöðva útrás Hitlers fyrr? 
Hvað hefðu þeir átt að gera?

45 Hvað heldur þú að hefði gerst ef 
Hitler hefði gengið vel sem listmálara 
og hann hefði ekki orðið stjórn-
málamaður? Hefði Þýskaland þá 
lent undir stjórn nasista? Hefði orðið 
stríð?

46 Hvers vegna kom það á óvart þegar 
Hitler og Stalín gerðu griðasáttmála 
árið 1939?

Þjálfaðu hugann
47 Hver á ekki heima hér?
  a Chamberlain – Hitler – Stalín – 

Mussolini
  b Eþíópía – Pólland – Austurríki – 

Tékkóslóvakía
  c orrustuflugvél – skriðdreki – 

atómsprengja – herskylda

Viðfangsefni
48 Búðu til fimm spurningar um efni 

kaflans. Raðið ykkur svo saman tvö 
og tvö og spyrjið hvort annað.

49 Teiknið landakort af Evrópu (eða fáið 
ómerkt Evrópukort hjá kennaranum). 
Litið Þýskaland í einum lit og 
landsvæðin sem voru innlimuð í 
Þýskaland á árinu 1938 í öðrum.

50 Búið til tímaás yfir árin 1919–39 og 
skrifið inn á hann mikilvæg ártöl sem 
þið finnið í kaflanum.

  a Hverjir atburðanna finnst ykkur 
mikilvægastir?

  b Ræðið við aðra í bekknum hvaða 
atburðir séu mikilvægastir, reynið 
að koma ykkur saman um einhverja 
þrjá og merkið þá með rauðum lit á 
tímaásnum.

51 Veljið einn atburð frá 1938 eða 
1939 sem er sagt frá í kaflanum. 
Búið til forsíðu á dagblaði þar sem 
þessi atburður er nýjasta fréttin. Á 
forsíðunni á að vera nafn blaðsins, 
dagsetning, fyrirsögn og stutt ágrip 
um atburðinn. Þið megið ákveða 
hvaða afstöðu blaðið á að hafa til 
atburðarins. Veljið á milli þessara 
kosta:

  a þýskt nasistablað
  b breskt frjálslynt blað
  c íslenskt jafnaðarmannablað
  d rússneskt kommúnistablað
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52 Finnið á netinu fimm ólíka staði þar 
sem er fjallað um Þjóðabandalagið 
(Leage of Nations, Folkeforbundet). 
Gætið þess að þetta séu í rauninni 
ólíkar netsíður, ekki bara ólíkir hlutar 
sömu síðu.

  a Hverjum af þessum fimm netsíðum 
getið þið treyst? Athugið þetta:

  – Hver stendur á bak við síðuna?
  – Hver er tilgangur hennar?
  – Hvernig lítur hún út? Er til dæmis 

vísað til heimilda? Er hægt að hafa 
samband við þá sem standa að 
síðunni? Er vefsíðan dagsett?

  – Kemur það sem stendur á vefsíðunni 
heim og saman við aðrar síður og 

Kjarni

* Á fjórða áratug 20. aldar brutu 
einræðisherrarnir Hitler og 
Mussolini hvað eftir annað 
alþjóðlega samninga. Ítalir 
lögðu Eþíópíu undir sig árið 
1935 og sama ár innleiddi Hitler 
herskyldu í Þýskalandi í trássi við 
Versalasamninginn. Árið 1938 var 
Austurríki innlimað í Þýskaland 
og Hitler heimtaði að fá hluta 
af Tékkóslóvakíu þar sem margt 
þýskumælandi fólk átti heima.

* Bretar og Frakkar féllust á að 
Þjóðverjar innlimuðu hluta af 
Tékkóslóvakíu gegn því að Hitler 
lofaði að leggja ekki fleiri svæði 
undir sig. Vorið 1939 innlimuðu 
Þjóðverjar svo það sem var eftir 
af Tékkóslóvakíu og réðust inn í 
Pólland í september.

* Þá sögðu Bretar og Frakkar 
Þjóðverjum stríð á hendur og 
það varð upphafið að síðari 
heimsstyrjöldinni.

heimildir?
  b Notið þær upplýsingar sem þið 

hafið fundið til að semja með 
ykkar eigin orðum stuttan texta um 
Þjóðabandalagið.

Heimildavinna
53 Skoðaðu skopmyndina á bls. 103.
  a Hvað eru Hitler og Stalín að gera á 

myndinni?
  b Hvaða boðskap vill teiknarinn koma á 

framfæri?
  c Hvort haldið þið að myndin hafi verið 

teiknuð og birt áður en Hitler réðst 
inn í Sovétríkin eða eftir?

  d Neðst á myndina er skrifað: „Wonder 
how long the honeymoon will last?“ 
Hverju er teiknarinn að spá með 
þessum orðum?



Stríðið sem 
kom við alla
„Loftvarnarflautan vældi um klukkan hálf-fjögur og við heyrðum bæði 
flugvélarhljóð og mikla skothvelli. Svo fylltist himinninn af sprengju flug-
vélum. [...] Ég var dauðhrædd næstu tvo tíma. Minn litli heimur hrundi í 
kringum mig. Hávaðinn var verstur, sprengjur sem féllu og næstum stöðug 
skothríð.
 Þegar merkið „Hætta liðin hjá“ heyrðist og við fórum loksins út úr 
loftvarnarbyrginu var það eins og að koma í helvíti. Það var ótrúleg sjón. 
Sólin var horfin bak við ógurleg reykský. Allt í kringum okkur loguðu hús. 
Næstum allt lauf var horfið af trjánum og út um allt voru rústir af hrundum 
húsum. Fólk bara stóð og horfði hvert á annað lamað. [...] Rétt hjá okkur 
höfðu sprengjurnar jafnað þrjú hús við jörðu og allir sem þar voru höfðu 
dáið.“
 Svona lýsti Pauline Edmonson, 13 ára gömul stúlka, atburðum dagsins 7. 
september 1940 í úthverfi í London. Síðari heimsstyrjöldin, 1939–45, sneri 
öllu við fyrir fólki um næstum því allan heim. Stríð var ekki lengur nokkuð 
sem kom einkum við hermenn. Þetta var stríðið sem náði til allra. Alls féllu 
yfir 50 milljónir manna í stríðinu, meira en helmingur þeirra voru almennir 
borgarar. Hvers vegna þurftu svona margir að deyja?

Markmið

* Segja frá síðari heimsstyrjöldinni sem meiri háttar ófriði á 20. öld og greina frá orsökum hennar og afleiðingum.

* Leita að heimildum um síðari heimsstyrjöldina, meta þær með gagnrýni og sýna hvernig ólíkar heimildir geta 
sagt söguna ólíkt.
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Síðari heimsstyrjöldin

Þýskir hermenn 
hjóla inn í Ósló 
þann 25. apríl 
1940.

Þann 3. september 1939 beið fólk 
spennt við útvarpstækin í Bretlandi. 
Forsætisráðherrann, Neville Chamber-
lain, ætlaði að flytja ávarp. Flestir 
höfðu þegar giskað nokkurn veginn á 
hvað hann mundi segja en það var samt 
hræðilegt að heyra: „Land okkar er í 
stríði við Þýskaland.“
 Oft er talað um Breta og Þjóðverja 
sem höfuðandstæðingana í síðari 
heimsstyrjöldinni. En margar aðrar 
þjóðir tóku þátt í henni. Japanir og 
Ítalir voru voldugustu bandamenn 
Þjóðverja. Auk Frakka, sem sögðu 
Þjóðverjum stríð á hendur um leið 
og Bretar, tóku bæði Bandaríkin og 
Sovétríkin þátt í stríðinu með þeim.  
Til viðbótar komu mörg lönd inn í 
stríðið þegar Þjóðverjar réðust á þau.

Sautjándi maí 1940
Á Eiðsvelli stöngina auða
yfir angandi limið ber.
En fyrst nú í dag vér finnum
hvað frelsið í rauninni er:
Um landið fer sigrandi söngur
er svellur frá ströndu til fjalls,
þó að hvísli honum hálfluktar varir
undir heroki kúgaravalds.

Upphaf kvæðis eftir norska skáldið 
Nordahl Grieg í þýðingu Magnúsar 
Ásgeirssonar. Eiðsvöllur er helgur 
staður í hugum Norðmanna síðan þar 
var haldið stjórnlagaþing sem samdi 
fyrstu stjórnarskrá Noregs árið 1814.

Höfuðandstæðingar í síðari heimsstyrjöldinni
Öxulveldin Bandamenn

Þjóðverjar Bretar
Ítalir  Frakkar (til 1940)
Japanir  Bandaríkin (frá 1941)
   Sovétríkin (frá 1941)



Þjóðverjar hernema Vestur-
Evrópu
Eldsnemma morguns 9. apríl 1940 
ruddist þýskt herlið inn í Danmörku. 
Á sömu stundu sigldu þýsk herskip 
inn til norsku borganna Óslóar, 
Kristjánssands, Stavanger, Björgvinjar, 
Þrándheims og Narvíkur. 
 Árásin kom á óvart í báðum 
löndunum. Danska ríkisstjórnin gafst 
strax upp, enda voru Danir í vonlausri 
varnaraðstöðu. Norska stjórnin ákvað 
hins vegar að veita andspyrnu. En 
Norðmenn voru illa búnir undir 
stríð. Á fjórum vikum náðu Þjóðverjar 
öllum Suður-Noregi, en í norðurhluta 
landsins börðust breskir, franskir og 
pólskir hermenn með Norðmönnum 
mánuði lengur. En 10. júní gáfust þeir 
upp þegar bandalagsþjóðir Norðmanna 
fóru úr landi til þess að berjast við 
Þjóðverja í Frakklandi.
 Þjóðverjar höfðu nefnilega ráðist 
inn í nágrannalönd sín í vestri 10. 
maí. Þar kom árás þeirra líka á óvart. 
Hollendingar, Belgar og Frakkar 
voru sigraðir á nokkrum vikum. Eftir 
það var suðurhluti Frakklands undir 
stjórn þeirra Frakka sem unnu með 
Þjóðverjum en norðurhluti landsins var 
hernuminn af Þjóðverjum. 
 Sumarið 1940 náðu Þjóðverjar 
þannig að hernema Danmörku, Noreg, 
Holland, Belgíu og Frakkland. Þetta 
voru allt lýðræðisríki þar sem fólk 
var vant að mega segja það sem því 
sýndist. En nú var lýðræðið lagt niður 
og Þjóðverjar ákváðu hvernig skyldi 
stjórnað. Þeir settu margar nýjar og 
strangar reglur. Þeir sem unnu gegn 
Þjóðverjum voru fangelsaðir eða 
drepnir. Fólk lifði í stöðugum ótta 
um að það yrði handtekið sjálft eða 
einhverjir sem það þekkti. 
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Hernám: Þegar eitt ríki sendir her 
inn í annað ríki og tekur stjórn 
landsins með valdi.

Þúsundir heimila á 
Bretlandi voru lögð 
í rúst.

Loftárásir á Bretland
Næst ætlaði Hitler að sigra Breta. 
Þúsundir þýskra herflugvéla þutu 
yfir Bretland og köstuðu sprengjum á 
flugvelli, verksmiðjur og íbúðahverfi. 
 Meðan sprengjurnar féllu dvaldist 
fólk nótt eftir nótt í loftvarnarbyrgjum 
sem það hafði búið til sjálft. Samtals 
fórust um 60.000 Bretar í loftárásum 
Þjóðverja. 
 Um miðjan október hafði Bretum 
tekist að skjóta niður svo margar þýskar 
flugvélar að Þjóðverjar urðu að hætta 
við áform sín um innrás í Bretland. En 
haldið var áfram í marga mánuði að kasta 
sprengjum á breskar borgir. Tilgangurinn 
var að deyfa vilja Breta til að halda 
stríðinu áfram. En það tókst ekki.
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Forsætisráðherra 
Breta, Winston 
Churchill, gefur 
sigurmerkið V sem 
táknaði enska 
orðið victory 
(sigur). Ræður 
hans hjálpuðu 
Bretum mikið til 
að halda kjarki á 
stríðsárunum.

Flóttinn frá 
Dunkirk vorið 
1940. Bresk skip 
með hermönnum 
á siglingu á 
Ermarsundi.

Nýr forsætisráðherra Breta, Winston 
Churchill, hélt ræðu í þinginu 4. júní 
1940, þegar komið var í ljós að Frakkar 
höfðu verið sigraðir. Þar sagði hann 
meðal annars:

Við munum halda út allt til enda. Við 
munum berjast í Frakklandi, við munum 
berjast á höfum úti, við munum berjast 
í lofti með vaxandi trausti og styrk. Við 
munum verja eyju okkar hvað sem það 
kostar. Við munum berjast á ströndum, 
við munum berjast á vegum, ökrum, 
götum, við munum berjast í fjöllum, við 
gefumst aldrei upp.

Orrustan um Atlantshaf
Sumarið 1940 voru Bretar orðnir 
einir í baráttunni við Þjóðverja, sem 
réðu nú næstum allri Evrópu vestan 
Sovétríkjanna. Stríðið krafðist mikils 
af vopnum, skotfærum, olíu og mat. 
Bretar voru mjög háðir öðrum um 
allar slíkar nauðsynjar, sérstaklega 
Bandaríkjamönnum.
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Skipalest: Flutningaskip sem sigla 
saman og eru varin af herskipum.

Kortið sýnir hve 
stórum hluta Evrópu 
Þjóðverjar og 
bandamenn þeirra 
réðu árið 1940. Þá 
voru Bretar orðnir 
einir eftir í stríði við 
Þjóðverja. Önnur ríki, 
til dæmis Spánn 
og Svíþjóð, voru 
hlutlaus og það 
voru Sovétríkin enn 
á þeim tíma sem 
kortið er miðað við.

Matr9_Hist_6.2

Þjóðverjar reyndu að stöðva 
vöruflutninga frá Bandaríkjunum 
með því að láta kafbáta sökkva 
flutningaskipunum. Í upphafi stríðsins 
tókst að sökkva mörgum skipum. 
Áhafnir skipanna voru í sífelldri 
lífshættu. En til að verja sig gegn 
kafbátaárásum fóru flutningaskipin að 
sigla í skipalestum sem herskip vörðu. 
Smám saman komust bandamenn 
upp á lag með að finna kafbátana og 
þróuðu áhrifaríkari vopn til að sökkva 
þeim. Á síðari árum stríðsins voru það 
kafbátasjómenn sem lifðu í mestri 
lífshættu. Á þýskum kafbátum voru 
samtals 40.000 manns; aðeins 10.000 
þeirra lifðu stríðið af.

Nasistar herja í austur
Þann 22. júní 1941 réðust Þjóðverjar 
inn í Sovétríkin. Sú árás kom enn á 
óvart og Þjóðverjum tókst að leggja 
mikið landsvæði undir sig áður en 
Rússar gátu snúist almennilega til 
varnar. Þó var stríðið öðruvísi á 
austurvígstöðvunum en í Vestur-
Evrópu. Í vestri vildu Þjóðverjar 
bara koma í veg fyrir árás en í austri 
vildu þeir vinna land handa þýskum 



íbúum. Hitler dreymdi um að gera 
Rússland að þýskri nýlendu. Auk 
þess höfðu nasistar aðra sýn á fólk í 
Austur-Evrópu. Þeir litu á íbúa Vestur-
Evrópu sem nokkurn veginn jafningja, 
sérstaklega Norðurlandabúa. En Rússa, 
Úkraínumenn, Hvítrússa og einkum 
gyðinga, töldu þeir af óæðri kynþáttum.
 Þessi afstaða leiddi til þess 
að Þjóðverjar fóru verr með íbúa 
Sovétríkjanna en Vesturlandabúa. Víða 
voru heilu þorpin brennd til grunna 
og íbúar myrtir, karlar, konur og börn. 
Sérstakar herdeildir nasista höfðu 
það hlutverk að drepa gyðinga og 
kommúnista á svæðum sem Þjóðverjar 
höfðu lagt undir sig. Á hálfu ári myrtu 
Þjóðverjar hálfa milljón gyðinga í 
Sovétríkjunum. 

Margir höfðu þjáðst undir harðstjórn 
Stalíns í Sovétríkjunum og hefðu því 
getað litið á Þjóðverja sem frelsara 
sína. En þeir komu svo grimmilega 
fram að fólk tók tryggð við Stalín og 
barðist af hörku á móti innrásarliðinu. 
Mótspyrnan var miklu harðari en 
Þjóðverjar höfðu gert ráð fyrir. Í janúar 
1943 töpuðu þeir úrslitaorrustu við 
borgina Stalíngrad (nú Volgograd). Eftir 
það tók þýski herinn að hörfa undan 
sovéska hernum.

Japanir gera árás
Þann 7. desember 1941 var næstum 
allur Kyrrahafsfloti Bandaríkjanna 
kominn saman í höfninni Pearl 
Harbour á Hawaii. Það var sunnudags-
morgunn, flestir sjóliðarnir voru í fríi, 
ýmist sofandi eða að borða morgunmat. 
Skyndilega fylltist himinninn af 
japönskum herflugvélum og sprengjum 
rigndi yfir skip og byggingar. Þarna var 
18 amerískum herskipum sökkt, eða 
þau sköðuð, og yfir 2.000 sjóliðar og 
hermenn voru drepnir. Eftir þetta fóru 
Bandaríkin í stríðið á móti Japönum og 
Þjóðverjum.
 Þjóðverjar vildu ríkja yfir Evrópu og 
Japanir yfir miklum hluta Asíu. Þegar 
á árinu 1937 höfðu þeir ráðist inn í 
Kína og árið 1941 voru þeir tilbúnir 
að leggja undir sig ný landsvæði 
umhverfis Kyrrahaf. Um leið og Japanir 
réðust á Pearl Harbour hófu þeir sókn 
á Malakkaskaga í Suðaustur-Asíu og 
réðust á borgina Singapore. Það var 
mikilvægur verslunarstaður, undir 
yfirráðum Breta, og varinn af fjölmennu 
bresku herliði. Bretar trúðu ekki að 
her Asíuríkis gæti ógnað liði breska 
heimsveldisins. En þar höfðu þeir rangt 
fyrir sér. Í febrúar 1942 urðu Bretar að 
gefast upp og Japanir tóku 100.000 
manns til fanga.
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Matr9_Hist_6.9

ÁSTRALÍA

BURMA

SIAM

KÍNA

SOVÉTRÍKIN

NÝJA GÍNEA

FILIPPSEYJAR GUAM

TAIWAN

JAPAN

HAWAII

BORNEO

JAVA

MALASÍASÚM
ATRA

CAROLINEYJAR

MARSHALL-
EYJAR

HOLLENSKAR NÝLENDUR

GILBERTS-
EYJAR

SALOMONS-
EYJAR

Kortið sýnir svæðið 
sem Japanir höfðu 
stjórn á þegar veldi 
þeirra var mest í 
styrjöldinni.



Brátt tóku Japanir fleiri breskar 
og franskar nýlendur og sumarið 
1942 réðu þeir stórum hluta af 
Suðaustur-Asíu. Þeir litu á sig sem 
frelsisher sem losaði Asíu undan 
stjórn nýlenduríkjanna. Í mörgum 
nýlendum voru til andspyrnuhreyfingar 
gegn nýlenduveldunum. En Japanir 
reyndust enn þá grimmari herrar 
en Evrópumenn. Þess vegna snerust 
andspyrnuhreyfingarnar gegn þeim 
líka.

Gagnsókn bandamanna
Þó að Þjóðverjar og Japanir hefðu 
lagt undir sig mikil landsvæði var 
stríðsgæfan að snúast gegn þeim. 
Á árinu 1941 komu bæði Sovétríkin 
og Bandaríkin inn í stríðið með 

bandamönnum. Þetta voru geysistór 
lönd sem gátu framleitt óhemjumikið 
af vopnum og flugvélum. Árið 1944 
framleiddu amerískar verksmiðjur að 
meðaltali eina flugvél á hverjum fimm 
mínútum.
 Sovétmenn náðu yfirhönd á 
austurvígstöðvunum á árinu 1943. 
Samtímis söfnuðust amerískir, breskir 
og franskir hermenn saman á Suður-
Englandi og bjuggu sig undir að 
ráðast á Þjóðverja í Frakklandi. Sú 
árás byrjaði 6. júní 1944, á degi sem 
var kallaður D-dagur. Hundruð skipa 
fluttu hermenn bandamanna í land 
á fimm stöðum á strönd Normandí. 
Á einum mánuði var milljón manna 
flutt frá Englandi yfir Ermarsund. 
Nú urðu Þjóðverjar að berjast á 
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Bandaríska 
flotahöfnin Pearl 
Harbour á Hawaii 
varð fyrir loftárás 
Japana í desember 
1941.
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Þýska borgin Dres-
den var nánast lögð 
í rúst í loftárásum í 
febrúar 1945.

tvennum vígstöðvum, eins og í fyrri 
heimsstyrjöldinni, og það var þeim 
ofviða til lengdar. Í febrúar 1945 réðust 
herir Vesturveldanna og Sovétríkjanna 
inn í Þýskaland, sinn hvorum megin.
 Þýskir hermenn höfðu unnið 
mörg grimmdarverk en nú voru það 
óbreyttir þýskir borgarar sem fengu 
að þjást. Rússnesku hermennirnir 
voru margir í hefndarhug og það kom 
niður á þýskum almenningi. Einkum 
var mörgum þýskum konum nauðgað. 
Þjóðverjar urðu líka fyrir loftárásum. 
Harkalegasta árásin var gerð á borgina 
Dresden sem bandamenn réðust á í 
febrúar 1945. Þar komu sprengjurnar af 
stað gífurlegum eldsvoða og 120.000 
manns fórust.
 Þegar Sovétherinn nálgaðist Berlín 
skildi Hitler að stríðinu var lokið. Hann 
framdi sjálfsvíg 30. apríl 1945. Þann 7. 

maí gáfust Þjóðverjar upp. Stríðinu í 
Evrópu var lokið.

Kjarnorkusprengjum varpað 
á Japan
Stríðið milli Bandaríkjamanna 
og Japana hélt áfram. Að lokum 
gripu Bandaríkjamenn til þess 
að beita nýju og grimmilegu 
vopni, kjarnorkusprengju. Fyrstu 
kjarnorkusprengjunni var varpað á 
japönsku borgina Hiroshima 6. ágúst 
1945. Shizuko Tagaki var þá skólastúlka 
í Hiroshima. Svona lýsti hún þeim degi:

6. ágúst – á fallegum sumarmorgni 
– gekk ég í skólann og var þar úti á 
gangi þegar var eins og jörðin spryngi 
í blindandi ljósi. Allt hrundi saman í 
kringum mig og ég grófst undir gleri og 
timbri. Þegar ég rankaði við mér aftur 
fannst mér að það væri komin nótt því 
að loftið var kolsvart en sólin sást eins 
og hvít kúla. Allt í kringum mig var í rúst. 
Einhver dró mig út og sagði að við yrðum 
að komast undan logunum. Á leiðinni út 
sá ég dauða og brennda mannslíkama 
liggjandi út um allt á skólalóðinni. 
Þar sem hafði verið íþróttavöllur sá ég 
manneskju sem fötin höfðu brunnið utan 
af. Það var stúlka sem snerist í hring 
eftir hring meðan húðin eins og flettist af 
henni í stórum flygsum.

Atómsprengjan sem var sprengd yfir 
Hiroshima drap þriðjung íbúanna og 
lagði tvo þriðju hluta borgarinnar í 

Atómsprengja er búin hleðslu 
úr geislavirka frumefninu úran 
eða plúton. Atómsprenging er 
framkölluð með því að sundra 
atómkjörnum efnisins og mynda 
þannig gífurlegan hita og geisla-
virkni.
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Svona leit japanska 
borgin Hiroshima  
út eftir að kjarnorku-
sprengjan hafði 
sprungið yfir henni. 
Klukkan stansaði 
þegar sprengjan 
sprakk.

rúst. Þremur dögum seinna köstuðu 
Bandaríkjamenn annarri atómsprengju 
á borgina Nagasaki. Þessar tvær 
sprengjur drápu samtals 200.000 
manns. Auk þess þjáðust margir lengi 
eftir þetta af alvarlegum skaða af 
geislum.
 Þetta er í eina skiptið sem kjarnorku-
sprengjum hefur verið beitt í styrjöld. 
Bandaríkjamenn töldu að það væri 
áhrifamesta leiðin til að ljúka stríðinu. 
Ef þeir hefðu ekki beitt sprengjunum 
hefðu þeir líklega orðið að ráðast inn í 
Japan. Styrjöldin hefði staðið lengur og 
kostað marga ameríska hermenn lífið. 
En margir hafa líka haldið því fram að 
Bandaríkjamenn hafi fyrst og fremst 
viljað prófa þetta nýja vopn og sýna 
heiminum að þeir hefðu fundið upp 
áhrifameira vopn en allir aðrir. Hver 
sem ástæðan var kom stríðið enn og 
aftur mest niður á almenningi.
 Átta dögum eftir að fyrri atóm-
sprengjunni var kastað gáfust Japanir 
upp og síðari heimsstyrjöldinni lauk.

Mannfall í síðari heimsstyrjöld
Enginn veit nákvæmlega hve margir fórust  
í styrjöldinni en giskað hefur verið á 50–55  
milljónir. Hér eru tölur um mannfall í ein- 
stökum löndum. Íslendingar sem fórust voru 
flestir sjómenn og farþegar á skipum sem 
voru skotin niður.
Sovétríkin 27.000.000
Kína  10.000.000
Pólland   6.028.000
Þýskaland   6.000.000
Japan    2.000.000
Júgóslavía   1.706.000
Frakkland      653.000
Grikkland      520.000
Austurríki      485.000
Rúmenía      460.000
Ungverjaland      420.000
Ítalía       410.000
Bandaríkin      407.500
Tékkóslóvakía    400.000
Bretland      388.000
Holland      210.000
Belgía         88.000
Finnland        84.000
Noregur        10.000
Ísland   150 
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STRÍÐ
eftir Ara Jósefsson

Undarlegir eru menn
sem ráða fyrir þjóðum

Þeir berjast fyrir föðurland
eða fyrir hugsjón

og drepa okkur sem eigum
ekkert föðurland nema jörðina 
enga hugsjón nema lífið
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Finndu svar
1 Hvað gerðist 9. apríl 1940?
2 Hvað felst í því að land sé hernumið?
3 Hvað er átt við með að skip sigli í 

skipalest í stríði?
4 Hvers vegna var flutningur með 

skipalestum mikilvægur fyrir Breta?
5 Að hvaða leyti var stríðið öðruvísi 

á austurvígstöðvunum en í Vestur-
Evrópu?

6 Hvað gerðist í Pearl Harbour 7. 
desember 1941?

7 Hvaða dagur er kallaður D-dagurinn?
8 Hvernig lauk stríðinu milli 

Bandaríkjamanna og Japana?

Umræðuefni
9 Þjóðverjar höfðu vonað að sprengju-

árásir þeirra á breskar borgir drægju 
úr vilja Breta til að berjast. Hvers 
vegna gerðist það ekki?

10 Var rétt af Bandaríkjamönnum að 
sprengja kjarnorkusprengjur yfir 
Hiroshima og Nagasaki?

11 Síðari heimsstyrjöldinni er oft lýst 
sem stríði milli hinna góðu og illu. 
Hverjir voru þá hinir góðu og hverjir 
hinir illu? Er rétt að segja að annar 
aðilinn hafi verið góður en hinn illur?

Þjálfaðu hugann
12 Hvaða orð eða nöfn eiga ekki heima 

með hinum?
  a London – Hiroshima – Dresden – Ósló
  b Adolf Hitler – Winston Churchill – 

Nordahl Grieg – Jósep Stalín
  c sprengjuflugvél – skipalest – kafbátur 

– herskip 
  d Napoleon Bonaparte – Adolf Hitler – 

Jósep Stalín – Neville Chamberlain

Viðfangsefni
13 Skoðaðu tímaásinn á bls. 117. Búðu 

til tímaás um árin 1937–45.
  a Teiknaðu tímaás og skrifaðu á 

hann alla atburði sem eru nefndir í 
kaflanum á bls. 108–115.

  b Mikilvægur atburður sem hefur miklar 
breytingar í för með sér er gjarnan 
sagður marka tímamót. Gerðu upp 
við þig hvaða atburðir á tímaásnum 
hafi markað tímamót og einkenndu þá 
með sérstökum lit.

  c Teiknaðu litlar myndir af tímamóta-
atburðunum, eitthvað sem gefur 
hugmynd um hvað gerðist.

14 Búðu til myndaröð í tölvu af atburðum 
síðari heimsstyrjaldar. Finndu myndir 
á netinu.

15 Á árinu 1944 framleiddu Banda-
ríkjamenn eina flugvél á fimm 
mínútna fresti. Reiknaðu út hvað þeir 
framleiddu margar flugvélar á einum 
klukkutíma, á einum sólarhring og á 
heilu ári.

16 Notaðu yfirlitið á bls. 115 yfir fjölda 
fallinna í heimsstyrjöldinni.

  a Notaðu reikniforrit til að búa til 
stöplarit sem sýnir fjölda látinna í 
Sovétríkjunum, Kína, Póllandi, Japan, 
Þýskalandi, Bandaríkjunum, Frakklandi 
og Bretlandi.

  b Reiknaðu út hve margir dóu samtals 
af þjóðum bandamanna (Sovétmanna, 
Bandaríkjamanna, Breta og Frakka) 
og hve margir af þjóðum öxulveldanna 
(Þjóðverja, Japana og Ítala). Búðu til 
myndrit sem sýnir hlutfall þeirra sem 
fórust frá hvorum aðila fyrir sig.

17 Teiknaðu Evrópukort. Litaðu 
Þýskaland í einum lit og löndin sem 
Þjóðverjar lögðu undir sig í stríðinu í 
öðrum.
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19 Lestu klausuna úr ræðu Churchills á 
bls. 110.

  a Ræðan er fræg. Hvers vegna ætli það 
sé?

  b Hverju vildi Churchill koma til leiðar 
með ræðunni?

20 Lestu frásögn Shizuko Tagaki á 
bls. 114. Er hún vottarheimild eða 
sagnarheimild? Rökstyddu svarið.
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    Kjarni

*  Síðari heimsstyrjöldin stóð yfir frá 
því í september 1939 til ágúst 1945. 
Þjóðverjar, Japanir og Ítalir börðust 
við Breta, Frakka, Bandaríkjamenn 
og Sovétmenn.

*  Í fyrstu gekk Þjóðverjum og Japönum 
betur og þeir lögðu stór landsvæði 
undir sig. En árið 1942 fór gengið 
að snúast bandamönnum í hag og að 
lokum sigruðu þeir í stríðinu.

*  Stríðið kom illa niður á almenningi. 
Báðir aðilar gerðu loftárásir til að 
skelfa fólk í borgum. Þjóðverjar 
og Japanir frömdu auk þess víða 
fjöldamorð á varnarlausu fólki. 
Þá voru milljónir manna sviptar 
frelsi um árabil vegna þess að lönd 
þeirra voru hernumin af útlendum 
herveldum.
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TÍMAÁS

1937: Japanir ráðast inn í Kína

1930 1935 1940 1945 1950

1940: Apríl: Þjóðverjar hernema Danmörku og Noreg
 Maí: Þjóðverjar ráðast inn í Holland, Belgíu og Frakkland
 Júní: Þjóðverjar byrja loftárásir á Bretland

1939: Þjóðverjar ráðast inn í Pólland. Bretar og 
Frakkar segja Þjóðverjum stríð á hendur

1941: Júní: Þjóðverjar ráðast inn í Sovétríkin.
 Desember: Japanir ráðast á Pearl Harbour. Bandaríkjamenn lýsa stríði á 

hendur Japönum og Þjóðverjum

1942: Japanir hertaka Singapore

1943: Sovétmenn sigra Þjóðverja við Stalíngrad

1944: D-dagur. Bandamenn ráðast á her Þjóðverja í Normandí

1945: Maí: Þjóðverjar gefast upp
Ágúst: Bandaríkjamenn kasta atómsprengjum 
á Japan.  
Japanir gefast upp

Heimildavinna
18 Lestu ljóðið eftir Nordahl Grieg á bls. 

108.
  a 17. maí er þjóðhátíðardagur 

Norðmanna? Hvers vegna segir 
skáldið að enginn fáni blakti á 
fánastönginni þann dag?

  b Hvers vegna segir skáldið að einmitt 
nú finnum við hvað frelsi sé?

  c Hvaða tilfinningar tjáir þetta erindi? 
Lýstu því með eigin orðum.
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Helförin
Á árum síðari heimsstyrjaldarinnar 
myrtu nasistar um sex milljónir 
gyðinga. Morðin voru ekki tilviljunar-
kennd heldur þaulskipulögð og 
framkvæmd af mikilli nákvæmni. 
Takmarkið var að drepa hvern einasta 
gyðing í Evrópu, án tillits til aldurs og 
kyns. Við notum orðið helför um þessa 
útrýmingarherferð. Hvað gerðist og 
hvernig gat það gerst?

Gyðingahverfin
Nasistar töldu að gyðingar væru 
skaðlegir fyrir samfélagið og því væri 
mikilvægt að hreinsa hernumin svæði 
af þeim. Árið 1939 tóku þeir að stofna 
gyðingahverfi, svokölluð getto, til að 
safna þeim saman þar sem hægt var að 
hafa eftirlit með þeim. Þetta voru afgirt 
svæði inni í bæjum. Til að koma í veg 
fyrir að íbúarnir hefðu samband við aðra 
voru steinveggir og gaddavírsgirðingar 
í kringum hverfin. Það var erfitt fyrir 
gyðinga að komast út úr þeim.

Rithöfundurinn Emanuel Ringelblum 
bjó í gyðingahverfinu í Varsjá og hann 
lýsti því svona:

Þýsk yfirvöld gerðu allt sem þau gátu  
til að loka hverfinu gersamlega. Þar var  
ekki hægt að komast inn með einn einasta  
matarbita. Steinveggur var reistur um
hverfis það á allar hliðar. Hvergi nokkurs 
staðar var millimeters glufa [ ...]

Lokalausnin
Þótt nasistar hefðu lokað gyðinga inni 
í gettóum litu þeir enn á þá sem ógnun 
við samfélagið. Um 1940 fóru þeir að 
ræða hvernig væri hægt að losna við þá. 
Ein leiðin sem þeir ræddu var að neyða 
gyðinga til að flytjast út úr Evrópu, 
til dæmis að flytja þá til eyjarinnar 
Madagaskar við austurströnd Afríku. 
Önnur hugmynd var að skjóta alla 
gyðinga. En svo fundu þeir út að 
einföldustu, fljótlegustu og ódýrustu 
leiðirnar til að útrýma sem allra flestum 
gyðingum væri að láta þá vinna sig í hel 
og að drepa þá með eiturgasi.
 Ákvörðunin um að útrýma gyðingum 
í Evrópu var tekin á fundi í Wannsee 
utan við Berlín í janúar 1942. Þetta var 
ekki auðvelt verkefni; í Evrópu voru um 
tíu milljónir gyðinga. Hvernig ættu þeir 
að ná að drepa svona marga?

Fangabúðir
Snemma á fjórða áratug aldarinnar 
höfðu nasistar byrjað að byggja 
fangabúðir, stór afgirt svæði. Þar 
lokuðu þeir inni pólitíska andstæðinga 
sem andmæltu þeim en einnig gyðinga, 
samkynhneigða, sígauna og félaga í 
trúflokknum Vottar Jehóva.
 Strax eftir fundinn í Wannsee árið 
1942 fóru nasistar að koma sér upp 
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Úr gyðingahverfinu 
í Varsjá í Póllandi. 
Á heims styrjaldar-
árunum stofnuðu 
Þjóðverjar 356 
gettó í Póllandi, 
Rússlandi og 
annars staðar í 
Austur-Evrópu. 
Þangað sendu 
þeir gyðinga frá 
landsvæðum sem 
þeir lögðu undir sig.



b

fangabúðum sem voru ætlaðar til 
vinnuþrælkunar. Þær voru kallaðar 
vinnubúðir. Þeir byggðu líka útrým-
ingar   búðir með gasklefum og lík-
brennslu ofnum.
 Gyðingar voru fluttir með járn-
brautarlestum úr mörgum löndum 
Evrópu í búðirnar. Í lestarvögnunum 
var þeim þjappað saman og lítið fengu 
þeir af mat eða drykk. Margir dóu því á 
leiðinni af sulti eða ofþornun, eða þeir 
köfnuðu í þrengslunum.
 Þegar lestirnar loksins stönsuðu 
eftir margra daga ferð og vagnarnir 
voru opnaðir vissu gyðingarnir ekki 
hvert þeir voru komnir. Þeir sáu ekkert 
nema gaddavírsgirðingar, ljóskastara 
og svartan reyk sem lagði upp úr háum 
reykháfum.
 Þeir sem voru vinnufærir, einkum 
ungir karlmenn, voru sendir í vinnu-
þrælkun. Frá morgni til kvölds var þeim 
haldið í erfiðisvinnu, til dæmis við að 
grafa skurði eða bera grjót. Í mat fengu 
þeir aðallega brauðskorpur og þunna 
súpu og allan daginn var verið að láta 

þá stilla sér upp til liðskönnunar. Þeir 
sem gátu ekki einbeitt sér eða unnu 
hægt voru barðir. Í fangabúðunum 
voru líka sérstakir refsingarstaðir fyrir 
þá sem höfðu brotið reglur búðanna. 
Margir dóu úr þreytu, sjúkdómum og 
næringarskorti.
 Nasistar höfðu engin not fyrir 
þá sem ekki var hægt að láta vinna. 
Þeir voru því sendir beint í gasklefa í 
útrýmingarbúðunum. Það voru einkum 
konur, börn og gamalt fólk. Þegar fólkið 
kom að gasklefunum var því sagt að það 
ætti að fara í sturtu og því skyldi það 
afklæða sig áður en það færi inn. En það 
sem leit út eins og sturtuhausar var í 
rauninni pípur þar sem gasinu var dælt 
inn.
 Eftir að fólkið hafði verið drepið 
með gasinu voru aðrir fangar látnir 
draga nakin líkin út úr gasklefunum. 
Síðan var þeim ekið á vögnum að 
líkbrennsluofnunum. Skömmu síðar var 
aska og svartur reykur það eina sem var 
eftir.

Til að halda 
helförinni leyndri 
voru útrýmingarbúðir 
reistar á afskekktum 
svæðum, helst 
langt í burtu frá 
Þýskalandi.
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Norðursjór

Eyst
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lt

SVÍÞJÓÐ

DANMÖRK

EISTLAND

LETTLAND

LITHÁEN

SOVÉT-
RÍKIN

ÞÝSKALAND

PÓLLAND

TÉKKÓSLÓVAKÍA

FRAKKLAND
AUSTURRÍKI UNGVERJA-

LAND
RÚMENÍA

JÚGÓSLAVÍA

Fangabúðir, oftast með 
vinnubúðir í nágrenninu

Útrýmingarbúðir

Stórt svæði með mörgum 
búðum, þeirra á meðal 
útrýmingarbúðirnar 
Auschwitz-Birkenau

Börn voru líka send í fangabúðir. Myndin er af 
pólskum börnum í Auschwitz.



b

Minnismerki um 
lækninn og barna-
heimilisstjórann 
Janusz Korczak. 
Hann kaus að fylgja 
börnunum í stofnun 
sinni þegar þau voru 
send í fangabúðir 
í Treblinka.

Verslunargluggi í Noregi með áletruninni „JØDE 
(stengt)“ („GYÐINGUR (lokað)“). Í hernáminu sá 
nasistaflokkurinn Nasjonal Samling um að búðum 
gyðinga væri lokað.
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Margir fangar risu upp gegn nasistum. 
Til dæmis braust hópur af gyðingum 
inn í vopnabúr í fangabúðunum í 
Treblinka árið 1943. Þar stálu þeir 
vopnum, drápu varðmenn og kveiktu í 
byggingunni. Meðan eldurinn logaði 
tókst mörgum að sleppa út en sumir 
þeirra náðust seinna og voru drepnir. 
Yfirleitt var erfitt fyrir fanga að veita 
andspyrnu af því að þeirra var gætt 
vel og þeir voru brotnir niður, bæði 
líkamlega og andlega.
 Um það bil sex milljón gyðingar 
voru drepnir á árum síðari heims-
styrjaldarinnar, þar af þrjár milljónir 
í fangabúðum og gyðingahverfum. 
Álíka margir voru drepnir í innrásinni í 
Sovétríkin.

Gyðingar í Noregi
Þann 26. nóvember 1942 lagði flutninga-
skipið MS Donau af stað frá Ósló. Um 
borð voru 532 norskir gyðingar á leið 
í fangabúðir í Póllandi. Norsk yfirvöld 

höfðu fengið skipun um það frá Þýska-
landi að taka alla gyðinga fasta og 
senda þá úr landi í fangabúðir.
 Fyrir upphaf styrjaldarinnar bjuggu 
um 1.800 gyðingar í Noregi. Næstum 
helmingi þeirra tókst að flýja til Sví-
þjóðar eða Englands en um 750 voru 
handteknir. Flestir þeirra voru sendir 
með MS Donau til fangabúðanna í 
Auschwitz. Aðeins um 30 af þeim áttu 
afturkvæmt til Noregs.
 Það voru norskir lögreglumenn sem 
handtóku gyðingana. Þeir vissu hverjir 
voru gyðingar og hvar þeir áttu heima 
því að eftir að Þjóðverjar hernámu 
landið höfðu yfirvöld gert skrá yfir 
norska gyðinga. Það höfðu þeir meðal 
annars gert með könnun sem allir voru 
þvingaðir til að svara.

Gyðingar á Íslandi
Á Íslandi var engin byggð gyðinga 
frá fornu fari; í mesta lagi var talið 
að einhverjir danskir kaupmenn sem 
settust hér að væru af gyðingaættum. 
En eftir að nasistar komust til valda 
í Þýskalandi tóku gyðingar að sækja 
um landvistarleyfi hér, eins og í 
öllum löndum sem voru byggð fólki 
af evrópskum uppruna. Flestum 
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N Æ R M Y N D

Leifur Müller (1920–1988), öðru nafni 
68138

Nokkrir Íslendingar lentu í fangabúðum 
nasista. Einn þeirra var Leifur Müller. Á 
unglingsárum fór hann til Óslóar til náms 
og síðar vinnu og var þar þegar Þjóðverjar 
hernámu landið 1940. Þá átti hann kost 
á að fara heim til Íslands en sá ekki 
ástæðu til þess, enda fannst honum 
hernámið hafa lítil áhrif á lífið í Noregi. 
Smám saman jókst spennan á milli 
þjóðarinnar og herliðsins og árið 1942 
fékk Leifur leyfi til að flytjast til Svíþjóðar. 
Hann ætlaði raunar að komast þaðan 
heim til Íslands en útilokað var að fá 
leyfi til þess hjá Þjóðverjum því að Ísland 
taldist andstæðingaland. Leifur gerði þá 
skyssu að segja landa sínum í borginni frá 
því að hann ætlaði að komast til Íslands. 
En rétt áður en hann lagði af stað börðu 
tveir Þjóðverjar á dyr þar sem hann bjó og 
spurðu: „Býr Íslendingur hér sem heitir 
Leifur Müller?“ Leifur var handtekinn 
umsvifalaust og litlu síðar fluttur í þýsku 
fangabúðirnar Sachsenhausen. Þar 
gekk hann í gegnum ótrúlegar þjáningar 
uns Svíþjóðardeild Rauða krossins fékk 
leyfi til að sækja hann, ásamt öðrum 
Norðurlandamönnum, þegar ósigur 
Þjóðverja blasti við í apríl 1945.
 Löngu síðar sagði Leifur, Garðari 
Sverrissyni þessa sögu og hann skráði 
hana í bókinni Býr Íslendingur hér? 

umsóknunum var hafnað, kannski ekki 
af því að Íslendingar hefðu sérstaklega 
á móti gyðingum heldur af því að þeir 
vildu almennt halda landi sínu fyrir 
Íslendinga.
 Til dæmis neitaði dómsmála ráðu-
neytið Katrínu Thoroddsen lækni um 
leyfi til að flytja til Íslands þriggja ára 
stúlkubarn af gyðingaættum. Faðir 
barnsins var kominn í fangabúðir og 
búið að tilkynna móðurinni hvenær 
ætti að setja hana inn. Jafnvel kom 
fyrir að gyðingar sem höfðu komist 
til landsins væru reknir þaðan aftur. 
Hjónin Hans og Olga Rottweiler 
fluttust til Íslands með dóttur sína 
1935. Þremur árum síðar var þeim vísað 
úr landi, þá með tvö börn, líklega vegna 
tilmæla frá Íslendingum sem fannst 
þau veita sér óþægilega samkeppni í 
verslunarrekstri. Það var ekki íslenskum 
stjórnvöldum að þakka að fjölskyldan 
bjargaðist með því að komast fyrst til 
Danmerkur og síðan hluti hennar til 
Svíþjóðar.
 Þó tókst um 30–40 þýskum flótta-
mönnum að flytjast til Íslands á 
fjórða áratugnum og voru flestir 
þeirra gyð ingar. Í þessum hópi voru 
margir tónlistarmenn og er sagt að 
tónlistarlíf Íslendinga hafi tekið miklum 
framförum.

Bjargvættir
Margir földu gyðinga fyrir nasistum í 
Þýskalandi og hernumdu löndunum. 
Þeir voru faldir á heimilum fólks, í 
kirkjum og klaustrum. Sumir voru 
mjög hugkvæmir þegar kom að því 
að fela gyðinga. Til dæmis bjargaði 
forstöðumaður dýragarðsins í Varsjá 
mörgum gyðingum með að fela þá 
innan um dýrin. Þeir sem földu gyðinga 
tóku mikla áhættu því ef upp komst um 
þá voru þeir handsamaðir og teknir af lífi.
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N Æ R M Y N D

Anna Frank (1929–1945)
Gyðingastúlkan Anna Frank og fjölskylda 
hennar flúði frá Þýskalandi til Hollands 
eftir að nasistar tóku völdin í Þýskalandi. 
Þegar þeir hernámu Holland fékk Frank 
fjölskyldan hjálp til að fela sig uppi á 
háalofti í húsi einu. Þar skrifaði hún 
dagbók og lýsti dvölinni á loftinu:

Mánudagskvöld 8. nóvember 1943.
Mér finnst við og leyniheimilið okkar vera 
eins og örlítill heiðríkjublettur umkringdur 
svörtum óveðursskýjum á alla vegu. Þessi 
litli blettur er að vísu enn þá öruggur, en 
skýin dragast þéttar saman í kringum okkur 
og yfirvofandi hættur þokast nær og nær.

Anna gaf aldrei upp vonina um að stríðið 
mundi bráðum taka enda og hún fengi sitt 
fyrra líf til baka. En árið 1944 kom einhver 
upp um þau og öll fjölskyldan var send í 
fangabúðir. Faðir hennar, Otto, var sá eini 
sem lifði það af.
 Eftir stríðið fannst dagbók Önnu og 
var gefin út á prenti. Dagbók Önnu Frank 
hefur verið þýdd á mörg tungumál, meðal 
annars íslensku.

N Æ R M Y N D

Herjum banda-
manna sem komu í 
fangabúðirnar mætti 
oft dapurleg sýn.  
Þessi mynd er frá 
Auschwitz stærstu 
útrýmingarbúðum 
nasista og sýnir skó 
sem gyðingar áttu. 

Á hundrað dögum, frá 6. apríl og fram í 
miðjan júlí 1994, var um ein milljón manns 
drepin í átökum milli þjóða í Afríkuríkinu 
Rúanda. Þetta er eitt grimmilegasta 
þjóðarmorð síðustu áratuga.

Þjóðarmorð
Í samþykkt Sameinuðu þjóðanna um 
þjóðarmorð frá 9. desember 1948 eru 
þau skilgreind sem einhver eftirtalinna 
verknaða sem eru framdir í því skyni að 
eyðileggja, að einhverju eða öllu leyti, þjóð, 
kynþátt eða trúflokk með því
– að drepa þá sem tilheyra hópnum,
– að valda alvarlegum líkamlegum eða 

andlegum skaða á meðlimum hópsins,
– að láta hópinn af ásettu ráði lifa við lífs-

skilyrði sem stefna að útrýmingu hans, 
að hluta til eða í heild,

– að knýja fram ráðstafanir sem stefna að 
því að hindra barnsfæðingar í hópnum,

– að flytja börn með valdi úr hópnum í aðra 
hópa.

Í réttarhöldum yfir nasistaforingjum í 
Nürnberg eftir heimsstyrjöldina (sjá bls. 136) 
voru mótaðar reglur um hvað teldust vera 
stríðsglæpir, þjóðarmorð og glæpir gegn 
mannkyni. Eftir 1990 var þessi starfsemi 
tekin upp aftur og dómstólar settir á fót 
til að rannsaka mál og refsa hinum seku 
eftir voðaverk sem framin voru í Rúanda, 
á Balkanskaga (í löndum sem áður hétu 
Júgóslavía) og í Sierra Leone í Afríku. 
Ákvarðanir um þessa dómstóla voru teknar 
á vegum Sameinuðu þjóðanna. Síðan 
2002 starfar í Haag í Hollandi Alþjóðlegi 
glæpadómstóllinn sem meira en hundrað 
ríki standa að. Þessar aðgerðir eiga allar 
að halda aftur af harðstjórum sem vita nú 
að þeir geta átt á hættu að vera dregnir 
fyrir alþjóðadómstól ef þeir fremja illvirki á 
landsmönnum sínum. Það er ekki einkamál 
þeirra og það er ekki bara málefni landsins 
sem þeir stjórna.
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Lok helfararinnar
Undir lok ársins 1943 varð ljóst að 
Þjóðverjar mundu tapa stríðinu. Þeir 
höfðu beðið ósigur við Stalíngrad og 
voru á undanhaldi í átt til Þýskalands 
undan hersveitum Rússa. Þegar Sovét-
herinn nálgaðist austustu fangabúðirnar 
fluttu Þjóðverjar fangana í búðir vestar, 
nær Þýskalandi. Hundruð þúsunda 
voru þvinguð til að ganga vestur eftir, 
næstum án matar og klæða. Margir dóu 
á leiðinni.

Til að reyna að koma í veg fyrir að 
verða ásakaðir um fjöldamorð reyndu 
nasistar að eyða sönnunargögnum 
áður en þeir yfirgáfu búðirnar. Þeir 
brenndu líkin og eyðilögðu gasklefana. 
En þeim tókst ekki að eyða öllum 
sönnunargögnum. Þegar rússneskar 
og amerískar hersveitir komu að 
yfirgefnum fangabúðum mætti þeim 
hroðaleg sýn. Þar voru haugar af hári, 
skóm og fötum af fólki sem hafði verið 
drepið.

Dánir, að 
minnsta kosti

Dánir, 
í mesta lagi
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0
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60
1.500

7
77.320
60.000

100.000
7.680

56.200
70.000

140.000
1.950

762
2.900.000

271.000
68.000

1.000.000
550.000
134.500

5.596.029
5.596.000

Austurríki    185.000
Belgía            65.700
Búlgaría           50.000
Bæheimur og Mæri 118.310
Danmörk      7.800
Eistland          4.500
Finnland       2.000
Frakkland     350.000
Grikkland        77.380
Holland      140.000
Ítalía           44.500
Júgóslavía       78.000
Lettland          91.500
Litháen       168.000
Lúxemborg        3.500
Noregur          1.700
Pólland     3.300.000
Rúmenía      609.000
Slóvakía        88.950
Sovétríkin    3.020.000
Ungverjaland    825.000
Þýskaland          566.000

Samtals   9.796.840
Jafnaðar tölur  9.797.000
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Fjöldi gyðinga fyrir stríð
Taflan sýnir fjölda 
gyðinga sem voru 
drepnir í ýmsum 
löndum.
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Finndu svar
21 Hvað er gettó?
22 Hvers vegna söfnuðu nasistar 

gyðingum saman í hverfi?
23 Hvað varð um þá sem lentu í 

fangabúðum nasista?
24 Hvaða ákvörðun var tekin á fundinum 

í Wannsee fyrir utan Berlín árið 
1942?

25 Hve margir gyðingar dóu í 
gyðingahverfum og fangabúðum í 
síðari heimsstyrjöldinni?

26 Útskýrðu hvað er átt við með orðinu 
helför.

27 Hvers vegna reyndu nasistar að 
leyna því sem þeir höfðu gert í 
fangabúðunum?

Umræðuefni
28 Eftir stríð sögðu margir Þjóðverjar að 

þeir hefðu bara hlýtt skipunum. Sumir 
sögðust hafa orðið að gera það sem 
þeim var skipað, annars hefðu þeir 
verið drepnir sjálfir. Margir héldu því 
fram að þeir hefðu heyrt orðróm um 
útrýmingu fólks en hefði fundist hann 
of ótrúlegur til að hann gæti verið 
sannur. Hvað finnst þér um þessar 
réttlætingar?

29 Ræðið þessa staðhæfingu: Hefði ekki 
verið iðnbylting þá hefði ekki orðið 
nein helför.

30 Breski sagnfræðingurinn David 
Irving hefur skrifað að sagan 
um helför gyðinga sé login upp 
af sigurvegurunum eftir síðari 
heimsstyrjöldina. Irving viðurkenndi 
að Þjóðverjar hefðu drepið marga 
gyðinga en ekki að þeir hefðu 
komið sér upp gasklefum og 
líkbrennslustöðvum til þess að 
útrýma öllum gyðingum skipulega. 
Þannig falsaði Irving söguna. Það 

merkir að hann samdi aðra sögu 
um það sem gerðist en þá sem 
verður lesin út úr heimildum. Síðar 
viðurkenndi Irving að hann hefði haft 
rangt fyrir sér.

  a Hefur þú falsað sögu til þess að gefa 
betri mynd af þér sjálfum/sjálfri eða 
til þess að koma einhverju til leiðar?

  b Hvers vegna skyldi fólk falsa sögur?
  c Hvernig getum við vitað hvort saga 

sem okkur er sögð segir í raun og 
veru það sem gerðist?

  d Hvers vegna er mikilvægt að vita 
hvort saga sem okkur er sögð segir 
það sem gerðist?

  e Eiga að vera lög um að refsa þeim 
sem falsa söguna? Hvers vegna? 
Hvers vegna ekki?

31 Skoðaðu minnismerkið um fórnarlömb 
helfararinnar á bls. 120.

  a Er rétt að nota peninga til að búa 
til minnismerki um fórnarlömb 
helfararinnar? Hvers vegna? Hvers 
vegna ekki?

  b Önnur dæmi um minnismerki eru 
styttur af þekktum persónum úr 
fortíðinni eða steintöflur með nöfnum 
þeirra sem féllu í fyrri eða síðari 
heimsstyrjöldinni. Hvaða þýðingu hafa 
minnismerki fyrir okkur sem nú lifum?

32 Áttu einhvern gamlan hlut sem þú 
gætir sérstaklega vel? Hvers vegna 
hefur sá hlutur þýðingu fyrir þig?

33 Skoðaðu töfluna á bls. 123. Hve mörg 
prósent af gyðingum dó í hverju landi 
fyrir sig?

  a Í hvaða landi dóu flestir gyðingar?
  b Í hvaða landi dóu fæstir?
  c Búðu til stöplarit sem sýnir fjölda 

dáinna í hverju landi fyrir sig.
  d Hvað heldur þú að valdi því að svona 

mikill munur er á mannfalli gyðinga í 
ólíkum löndum?
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Kjarni

*  Á árum síðari heimsstyrjaldarinnar 
hófu nasistar skipulega útrýmingu 
gyðinga í Evrópu. Fyrst var 
þeim haldið inni í lokuðum 
gyðingahverfum en síðan voru 
þeir sendir í fangabúðir. Árið 
1942 ákváðu nasistar að útrýma 
öllum gyðingum og eftir það var 
mikill fjöldi þeirra fluttur með 
járnbrautarlestum í fangabúðir.

  Nokkrir Íslendingar lentu í þýskum 
fangabúðum af öðrum ástæðum en 
gyðinglegum uppruna.

*  Sumir földu gyðinga fyrir nasistum 
og nokkrir gyðingar gerðu sjálfir 
uppreisn gegn þeim.

*  Eftir stríðslok kom í ljós að nasistar 
höfðu útrýmt um sex milljónum 
gyðinga.

34 Finndu heimildir um fjöldamorðin 
í Srebrenica árið 1995. Alþjóða-
dómstóllinn í Haag hefur dæmt að 
þau teljist vera þjóðarmorð. Notaðu 
samþykkt Sameinuðu þjóðanna á bls. 
122 til þess að útskýra hvers vegna 
er hægt að telja þessi fjöldamorð til 
þjóðarmorða.

Þjálfaðu hugann
35 Hvaða orð á ekki heima með hinum?
  a Helför – þjóðarmorð – gasklefi – 

gyðingahverfi
  b Hitler – fangabúðir – Auschwitz – 

útrýming

Viðfangsefni
36 Útvegaðu þér bókina um Leif Müller, 

Býr Íslendingur hér? Veldu einn kafla 
í bókinni, settu hann í samhengi við 
sögu Leifs að öðru leyti, endursegðu 
hann og veldu það sem kemur þér 
mest á óvart.

Hér má sjá reikning frá blómabúðinni Blóm og 
ávextir sem sendur var til þýska sendiráðsins 
þann 20. apríl 1940. Keypt var ein hortensía í 
tilefni fæðingardags Adolfs Hitlers.
Frumskjal varðveitt í Þjóðskjalasafni Íslands.
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Líf í hernumdum löndum
Mörg lönd voru hernumin í síðari 
heimsstyrjöldinni. Alls staðar merkti 
það að útlent herlið varð æðsti vald-
hafi í landinu. Þótt innlend stjórnvöld 
önnuðust víða daglega stjórn gat her-
veldið gripið í taumana hvenær sem var 
og skipað innlendum yfirvöldum fyrir. 
Þannig var fullveldi landa og lýðræði 
þeirra afnumið. Þó var líf fólks í her-
numdum löndum afskaplega ólíkt, eftir 
því hve ráðrík hernámsveldin voru og 
hvernig samband var á milli þeirra og 
hernumdu samfélaganna. Þetta skulum 
við skoða með því að líta á lífið í 
tveimur hernumdum löndum, í Noregi, 

Hernám Noregs
Þann 9. apríl 1940 réðust Þjóðverjar 
af hafi á Noreg á nokkrum stöðum. 
Víðast mættu þeir lítilli mótspyrnu, 
en í Ósló tókst að sökkva skipi 
þeirra með sprengjuárás áður en 
það náði landi. Um borð í því voru 
hermennirnir sem höfðu átt að taka 
að sér að stjórna höfuðstaðnum og 
hafa eftirlit með konungsfjölskyldunni 
og ríkisstjórninni. Þess vegna gafst 
konungi og ríkisstjórn tími til að flýja 
norður eftir landinu og komast þaðan 
til Bretlands. En sama dag kom þýskt 
herlið flugleiðis til borgarinnar og brátt 
gengu hermenn í löngum röðum um 
göturnar. Síðan var barist í landinu í 
tvo mánuði en 10. júní höfðu Þjóðverjar 
náð að leggja það allt undir sig.
 Ástæða þess að Þjóðverjar lögðu 
kapp á að hertaka Noreg var einkum 
sú að þeir keyptu mikið af járni frá 
Svíþjóð, það var flutt til Narvík í Noregi 
og þaðan með skipum til Þýskalands. 
Í stríði þarf mikið af járni og því var 
mikilvægt fyrir Þjóðverja að þessi 
flutningaleið héldist opin.
 Árið 1942 gerði þýska hernámsliðið 
foringja norskra nasista, Vidkun 
Quisling, að forsætisráðherra, en 
stjórn hans hafði lítil raunveruleg 
völd. Hún gat sett lög og reglur en 
aðeins ef þau voru samkvæmt vilja 
hernámsstjórnarinnar.

Vidkun Quisling  
yfirmaður norska 
nasistaflokksins í 
Noregi heilsar hér 
þýskum yfirmanni.

Fullveldi ríkis: Ríkisvald þess 
er æðsti valdaaðili í landinu. 
Enginn aðili utan ríkisins getur 
stýrt því eða sagt fyrir verkum.

sem var hernuminn af Þjóðverjum, og á 
Íslandi, sem Bretar hernámu.



bSTYRJALDIR OG KREPPA   :   Stríðið sem kom við alla   127

Norskur stríðsbrandari
Þýskur liðsforingi kom til konu 
á veitingahúsi og spurði hvort 
hann mætti fá lánaðan ónotaðan 
stól sem stóð við borðið. Konan 
svaraði ekki og hann spurði hana 
kurteislega aftur. Þá sagði konan: 
„Þið hafið tekið manninn minn 
og son minn og húsið mitt og allt 
innbúið. Ég skil ekki hvers vegna 
þér biðjið allt í einu um leyfi til að 
taka einn stól.“

Eitt af táknunum sem Norðmenn notuðu til að 
sýna andstöðu sína gegn hernáminu var pappírs-
klemman. Hana mátti til dæmis klemma á 
jakkaboðung til að segja „Við stöndum saman 
gegn Þjóðverjum“. Sumir notuðu líka greiðuna 
sem tákn. Greiða sem stóð upp úr jakkavasa 
táknaði á norsku: „vi greier oss selv“, sem 
gat þýtt „við greiðum okkur sjálf“ eða „við 
björgum okkur sjálf“.

Líf undir þýsku hernámi
Mikill vöruskortur var í Noregi á 
hernámsárunum. Við íbúatölu landsins 
bættust um 400.000 þýskir hermenn 
sem þurftu sömu neysluvörur og 
heimamenn. Erfitt var líka að fá 
vörur frá útlöndum meðan barist 
var á úthafinu. Því var tekin upp 
vöruskömmtun. Öllum var úthlutað 
skömmtunarseðlum sem gáfu rétt til að 
kaupa ákveðið magn af nauðsynjum, til 
dæmis af mat og fötum.
 Bannað var að láta sjást ljós í 
gluggum á kvöldin því hernámsliðið 
óttaðist að fólk notaði ljósmerki til að 
benda andstæðingum þess á hvar þeir 
ættu að kasta sprengjum. Allt sem var 
talið líklegt til að efla samstöðu meðal 
Norðmanna var líka bannað. Ekki mátti 
halda upp á þjóðhátíðardaginn 17. maí. Í 
stað mynda af konunginum voru settar 
upp myndir af Quisling. Útvarp og blöð 
voru stranglega ritskoðuð og aðeins 
þær fréttir leyfðar sem komu sér vel 
fyrir Þjóðverja.
 Allmargir Norðmenn gengu í norska 
nasistaflokkinn, Nasjonal Samling. 
Sumir gerðu það af því að þeir áttu 
annars á hættu að missa atvinnuna. 
Aðrir héldu að Þjóðverjar mundu 

Breskt dagblað slær 
upp á forsíðu að 
Noregur hafi verið 
hernuminn af nasistum 
9. apríl 1940
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Í Narvík á vestur-
strönd Noregs 
börðust norskir, 
breskir, franskir og 
pólskir hermenn af 
hörku við Þjóðverja. 
En þegar útlendu 
sveitirnar hættu 
að berjast þar urðu 
Norðmenn að láta 
undan. Bardagarnir 
leiddu til gífurlegrar 
eyðileggingar. Alls 
voru 165 hús lögð 
gersamlega í rúst.

betur en fólk á flestum öðrum 
hernámssvæðum, enda töldu þeir að 
Norðmenn tilheyrðu hinum aríska 
kynþætti.

vinna stríðið og því væri nauðsynlegt 
fyrir Norðmenn að halda sem bestu 
sambandi við þá. Sumum fannst 
nasismi líka góð stefna. Yfir 5.000 
Norðmenn létu skrá sig í þýska herinn 
til að berjast á austurvígstöðvunum við 
Rússa.
 Aftur á móti stofnuðu aðrir 
Norðmenn leynilega andspyrnu-
hreyfi ngu. Hún stundaði einkum 
skemmdarverk á mannvirkjum sem voru 
mikilvæg fyrir hernámsliðið, svo sem á 
járnbrautum.
 Hernámsliðið lagði kapp á að finna 
andspyrnufólk og setti það í fangabúðir 
á stað sem heitir Grini. Um 30.000 
Norðmenn voru handteknir. Sumir 
voru fangelsaðar, sumir pyntaðar 
og 366 manns voru teknir af lífi. Þó 
meðhöndluðu Þjóðverjar Norðmenn 

Skólinn á hernámsárunum
Á hernámsárunum tóku Þjóðverjar 
marga skóla í Noregi og breyttu þeim í 
hermannaíbúðir. Það var til þess að margir 
nemendur misstu af skólagöngu. Til þess 
að þeir fengju samt kennslu voru meðal 
annars einkaheimili og kirkjur notaðar sem 
skólastofur.
 Í skólum sem voru enn þá opnir 
heimtuðu Þjóðverjar að kennararnir væru 
félagar í kennarafélagi nasista. Flestir 
kennarar neituðu og fyrir það voru margir 
þeirra fangelsaðir.

N Æ R M Y N D
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Breskur herflokkur 
á Akranesi. Mestur 
varnarviðbúnaður 
var á Suðvesturlandi 
sem var hernaðar-
lega mikilvægasta 
svæði landsins.

Hernám Íslands
Þegar Þjóðverjar hernámu Danmörku, 
9. apríl 1940, var Ísland orðið sérstakt 
ríki en konungur Dana var jafnframt 
konungur Íslendinga og Danir sáu 
um utanríkismál og landhelgisgæslu 
Íslands. Alþingi Íslendinga fannst ekki 
koma til greina að vera að neinu leyti 
undir stjórn manna sem væru undir 
hernámi nasista og strax nóttina eftir 
samþykkti Alþingi að fela ríkisstjórn 
Íslands konungsvald yfir landinu og 
önnur mál sem Danir höfðu annast.
 Íslenska ríkið hafði lýst því yfir að 
það væri hlutlaust í hernaði og það 
hafði engan her. Eftir að Þjóðverjar 
hernámu Danmörku buðust Bretar 
til að taka að sér varnir Íslands til að 
koma í veg fyrir að Þjóðverjar yrðu 

á undan þeim en ríkisstjórn Íslands 
afþakkaði það. Íslendingar treystu enn 
á hlutleysið.
  Síðan gerðist það aðfaranótt 10. 
maí um vorið, rétt fyrir klukkan fjögur, 
að Reykvíkingar sem vöktu eða sváfu 
laust heyrðu í flugvél, sem var ekki 
algengt þá. Þeir sem litu út og höfðu 
útsýni yfir höfnina gátu séð að þrjú 
herskip voru að sigla inn í hana og 
önnur fleiri fylgdu á eftir. Fólk vissi 
ekki hvort þetta væru bresk eða þýsk 
skip. Brátt streymdu hermenn inn í 
miðbæ Reykjavíkur og þá kom í ljós að 
tungumál þeirra var enska. Mun flestum 
hafa létt við það. Engin mótspyrna var 
veitt og ekki hleypt af skoti.
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Breskir hermenn 
á  Torfunefsbryggju 
á Akureyri flytja 
farangur úr skipi. 

Völd Breta á Íslandi
Með herliðinu kom nýr sendiherra 
Breta. Hann gekk á fund ríkisstjórnar-
innar og gerði henni grein fyrir 
hernáminu. Ríkisstjórnin mótmælti 
því í orði en hafði í verki vinsamleg 
samskipti við herliðið. Um kvöldið flutti 
forsætisráðherra, Hermann Jónasson, 
ávarp í útvarp þar sem hann bað 
landsmenn að líta á hermennina sem 
gesti og sýna þeim gestrisni.
 Bretar lofuðu að skipta sér ekki 
af stjórn landsins. Það gerðu þeir þó 
óhjákvæmilega. Þeir lögðu undir sig 
nokkrar byggingar í Reykjavík, meðal 
annars Hótel Borg við Austurvöll sem 
þeir gerðu að aðalstöðvum sínum í 
fyrstu. Annars höfðust þeir aðallega 
við í bárujárnsbröggum sem þeir 
settu upp hér og þar um bæinn og 
í nágrannabyggðum. Þar var stærsti 
hlutinn af 25.000 manna her Breta 

en litlum hersveitum var dreift víðs 
vegar um landið. Bretar handtóku 
allmarga Þjóðverja sem hér dvöldu og 
einstaka íslenska menn sem þeir töldu 
geta skapað upplausn og glundroða 
meðal landsmanna eða hermanna eða 
grunuðu um njósnir fyrir Þjóðverja.
 Á þessum árum gáfu íslenskir 
sósíalistar út dagblaðið Þjóðviljann 
sem studdi Sovétríkin. Breska 
hernámsstjórnin bannaði blaðið og 
lét flytja tvo ritstjóra þess og einn 
blaðamann í fangelsi í London. Þar 
sátu þeir inni í þrjá mánuði. Þjóðverjar 
réðust á Sovétríkin sumarið 1941 og 
breyttist þá tónninn í sósíalistum 
gagnvart Bretum. Fangarnir og 
sósíalistar fengu þá aftur að gefa út 
málgagn sitt.
 Á stríðsárunum var íslenskt 
flutningaskip, Arctic, í siglingum með 
fisk til útflutnings og sigldi meðal 
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annars til Spánar, þar sem Franco réð 
ríkjum. Stjórn hans var í vináttu við 
Hitler, þótt Spánn væri að nafninu 
til hlutlaus í stríðinu. Eitt sinn þegar 
skipið var að leggja af stað til Íslands 
neyddu Þjóðverjar yfirmenn þess til 
að taka við loftskeytatækjum og lofa 
að senda þeim veðurfréttir á leiðinni. 
Annars var hótað að skipið yrði 
sprengt í kaf. Engum veðurfréttum var 
útvarpað í stríðinu en mikilvægt var 
vegna sjóhernaðar að fá upplýsingar 
um veður. Á leiðinni sendu skipverjar 
á Arctic Þjóðverjum sjö sinnum 
veðurskeyti. Bretum tókst að miða 
út hvaðan þau komu. Þeir handtóku 
því skipverja og héldu þeim lengi í 
fangelsum, bæði í fangabúðum sínum 
á Kirkjusandi í Reykjavík og í London. 
Reynt var að pína út úr skipverjum 
meiri upplýsingar en þeir gátu gefið 
og var þeim misþyrmt í því skyni 
svo að verulega sá á þeim. Ekki voru 
þeir dæmdir til refsingar en einn tók 
dauðann fram yfir fangavistina og svipti 
sig lífi á leið til Bretlands.
 Myrkvun var aldrei fyrirskipuð á 
Íslandi eins og í Noregi. En fólk gat átt 
von á rannsókn ef það fiktaði við að 
kveikja og slökkva ljós í sífellu af því að 
Bretar héldu að þá væri ef til vill verið 
að senda þýskum skipum eða flugvélum 
leynileg skeyti á morsstafrófi.

Bandaríkjamenn koma til 
sögunnar
Fljótlega kom að því að Bretar þættust 
hafa annað að gera við herstyrk sinn 
en að láta hann verja land norður í 
Atlantshafi sem andstæðingar þeirra 
höfðu sýnt lítinn áhuga. Þess vegna 
varð það úr að Íslendingar sömdu við 
Bandaríkjamenn um að taka að sér 
varnir Íslands.
 

Bandaríkjamenn byrjuðu að landa 
herliði hér 7. júlí 1941 og fluttu hingað 
samtals um 45.000 hermenn. Þá voru 
Bandaríkin enn ekki farin að taka 
þátt í stríðinu og var yfirtaka þeirra 
á vörnum Íslands líklega augljósasta 
hlutleysisbrot þeirra fram að þeim tíma. 
Um leið og Kanar komu drógu Bretar 
úr herstyrk sínum en hurfu þó ekki úr 
landi fyrr en eftir stríðslok.

Sambúðin við herinn
Kreppan mikla hafði borist til 
Íslands árið 1931 og harðnaði þegar 
saltfiskmarkaðir lokuðust á Spáni í 
borgarastyrjöldinni þar 1936–39. Hér 
var því talsvert atvinnuleysi fram á árið 
1940. En þá hvarf það gersamlega og 
breyttist í skort á vinnuafli. Herliðið 
þurfti mikinn vinnukraft til að reisa 
bragga, leggja vegi og flugvelli. Helsta 
útflutningsvara Íslendinga var fiskur 
og hann margfaldaðist í verði eins og 

Bandarískir 
liðsforingjar og 
íslenskar blómarósir 
við anddyri Hótels 
Borgar. Borgin 
var veitinga- og 
samkomustaður 
Íslendinga og 
liðsforingja á 
stríðsárunum. 
Yfirstjórn breska 
hersins hafði þar 
aðsetur á fyrstu 
vikum hernámsins.
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innlendum heimildum um mannskaða 
og gögnum styrjaldarþjóðanna um 
skiptapa og árásir á skip er staðfest að 
150 Íslendingar hafi látist heima og 
erlendis af beinum hernaðarvöldum svo 
víst verði talið. 

Íslenskur stríðsbrandari
Á dansleik í Reykjavík var mikil 
þröng og hermaður steig óvart 
ofan á tá íslenskrar stúlku. Hann 
sagði afsakandi: „Sorry.“ Stúlkan 
leit brosandi á dátann og svaraði: 
„Rósa“.

Ástandið
Árið 1941 skrifaði landlæknir dómsmála-
ráðuneytinu bréf þar sem hann varaði við 
„ástandinu“ og sagði meðal annars:

Ef lögreglan hefur nokkurn veginn rétt 
fyrir sér er framferði stúlkubarna hér í 
bænum þannig að Reykjavík má heita ein 
uppeldisstöð fyrir skækjur, stórum líklegri til 
áhrifa á framtíðarkonur höfuðstaðarins en 
allar kirkjur og skólar hans samanlagðar. 
[...]
 Hér virðist vera komið í það óefni 
að vettlingatök komi ekki að haldi. [...] 
„Vandræðin“ virðast hafa gripið svo um 
sig að full ástæða væri til að flytja öll 
stúlkubörn 12–16 ára fyrst um sinn burt 
úr bænum og ráðstafa þeim við góð 
uppeldisskilyrði utan bæjar þar sem ekkert 
setulið er.

Þetta var raunar ekki gert en hæli 
fyrir ungar stúlkur sem þóttu hafa 
lent illa í ástandinu var starfrækt á 
Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði 1942–43. 
Þá var það lagt niður og smám saman 
virðast áhyggjur manna af vandamálinu 
hafa dvínað.

N Æ R M Y N D

matvæli gera ævinlega á stríðstímum. 
Stundum var skortur á einstökum 
vörutegundum vegna stríðsins en 
í heild voru stríðsárin blómatími í 
efnahag þjóðarinnar.
 Oftast voru samskipti landsmanna 
og hersins friðsamleg. Einstöku 
sinnum kom fyrir að hermenn gripu 
til byssunnar að óþörfu ef þeim þóttu 
landsmenn sýna óhlýðni. Sorglegt 
dæmi um þetta er þegar tólf ára 
drengur fór í leyfisleysi upp í bíl sem 
hermaður gætti, var rekinn út úr 
honum, fór upp í hann aftur og var þá 
skotinn til bana. Rannsókn leiddi í ljós 
að hermaðurinn sem skaut var veikur á 
geði. 
 Mestar áhyggjur höfðu Íslendingar 
af samböndum hermanna og íslenskra 
stúlkna. Í landinu voru skyndilega 
staddir tugir þúsunda af ungum 
karlmönnum sem leituðu auðvitað 
kynna við hitt kynið. Og þeir orkuðu 
spennandi á margar ungar stúlkur. Oft 
var haft á orði að þeir væru kurteisari 
við kvenfólk en íslenskir karlmenn. 
 Sambönd hermanna við íslenskt 
kvenfólk voru kölluð „ástandið“ og 
nefnd þriggja karlmanna sem var 
skipuð til að kanna þau var kölluð 
ástandsnefnd. Síðar hefur því stundum 
verið haldið fram að áhyggjur manna 
af ástandinu hafi aðallega stafað af 
afbrýðisemi íslenskra karlmanna sem 
sáu stúlkur taka hermenn fram yfir 
þá sjálfa. Þetta höfðu verið eðlileg 
ástarsambönd ungs fólks og iðulega 
endað í farsælum hjónaböndum. Rétt 
er að sum sambönd voru þannig en 
ekki öll. Það kom til dæmis líka fyrir 
að hermenn notuðu áfengi til að tæla 
barnungar stúlkur.
 Þótt Íslendingar tækju ekki þátt í 
styrjöldinni fór þjóðin ekki varhluta 
af afleiðingum hennar. Samkvæmt 
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Finndu svar
37 Hvað merkir það að land sé 

hernumið?
38 Hvers vegna var Noregur hernuminn?
39 Til hvers er skömmtunarseðill 

notaður?
40 Nefndu tvennt sem var bannað að 

gera í Noregi á hernámsárunum.
41 Nefndu tvennt sem hernámsliðið á 

Íslandi gerði án þess að það væri 
leyfilegt samkvæmt íslenskum lögum 
eða að íslensk yfirvöld leyfðu það.

42 Við erum viss um að Bretar 
hafi hernumið Ísland en komu 
Bandaríkjahers árið eftir köllum við 
ekki hernám. Hver er munurinn?

43 Hvaða áhrif hafði hernám Íslands á 
efnahagslíf í landinu?

Umræðuefni
44 Hugsaðu þér að þú eigir heima í 

Noregi á stríðsárunum. Dag nokkurn 
færðu tilboð um að taka þátt í að 
gefa út blað í óleyfi hernámsliðsins. 
Hverjir væru kostir og gallar þess að 
taka tilboðinu? Hefðir þú tekið því?

45 Hefðu Íslendingar átt að taka tilboði 
Breta um að taka að sér varnir 
landsins í apríl 1940 eða var betra að 
bíða eftir að þeir hernæmu landið?

Viðfangsefni
46 Á hernámsárunum bjuggu um þrjár 

milljónir manna í Noregi. Af þeim voru 
55.000 félagar í Nasjonal Samling. 
Reiknaðu út hvað flokksfélagar voru 
mörg prósent landsmanna.

47 Á Íslandi áttu heima um 
120.000 manns í upphafi síðari 
heimsstyrjaldar. Gerum ráð fyrir 
að fólki í landinu hafi fjölgað um 
45.000 við hersetuna, eftir að 
Bandaríkjamenn komu með her í 

landið (að Bretum hafi fækkað um 
leið niður í óverulegan fjölda). Um hve 
mörg prósent fjölgaði fólki í landinu?

48 Hver var einkum munurinn á hernámi 
Þjóðverja í Noregi og hernámi Breta á 
Íslandi?

  a Skiptið ykkur í hópa, tvö til fjögur í 
hverjum.

  b Skrifið lista yfir það sem þið haldið að 
hafi verið ólíkt með hernámi þessara 
tveggja landa.

  c Blandið ykkur í aðra hópa og berið  
saman lista ykkar.

  d Ræðið málið saman og endurskrifið 
lista ykkar eins og þið haldið að þeir 
séu réttastir.

49 Af hverju stafaði munurinn á hernámi 
Íslands og Noregs? Ræðið málið í 
litlum hópum eða í bekknum í heild.

Þjálfið hugann
50 Hvaða orð eiga ekki heima með 

hinum?
  a Hernám – frelsi – handtökur – aftökur
  b Noregur – Bretar – Bandaríkjamenn – 

Ísland
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Kjarni

* Mörg lönd sem höfðu verið hlutlaus 
í átökum stórveldanna voru 
hernumin í stríðinu. Þeirra á meðal 
voru Noregur og Ísland. Þjóðverjar 
hernámu Noreg en Bretar Ísland. 
Því er hægt að nota þessi lönd til 
að bera saman ólíka reynslu íbúa í 
hernumdu landi.

* Í Noregi var mikill vöruskortur. 
Þar var frelsi fólks líka skert 
verulega með strangri ritskoðun og 
margvíslegu eftirliti. Á Íslandi voru 
stríðsárin blómatími í efnahagslífi 
með mikilli atvinnu og hækkandi 
verði á íslenskum fiskafurðum 
erlendis. Oftast var tjáningarfrelsi 
Íslendinga virt. Þó var dagblað 
sósíalista bannað vorið 1941

  og ritstjórn þess sett í fangelsi í 
Bretlandi. Þeir sem voru grunaðir 
um njósnir fyrir Þjóðverja gátu 
líka fengið meðferð sem þætti ekki 
sæmandi í réttarríki á friðartímum.

* Í Noregi varð nokkur hópur manna 
nasistar og gekk jafnvel í her 
Þjóðverja á austurvígstöðvunum. 
Hins vegar var þar líka leynileg 
andspyrnuhreyfing sem skipulagði 
skemmdarverk. 

* Á Íslandi bar hvorki mikið á virkum 
stuðningi né virkri andstöðu við 
hernámsliðið. Samband hermanna 
við íslenskar stúlkur var helsta 
áhyggjuefni landsmanna.



b

Nú eiga 192 ríki 
aðild að Sameinuðu 
þjóðunum. Það eru 
næstum öll ríki í 
heimi. Stofnunin 
vinnur að því að 
viðhalda friði og 
bæta lífskjör fólks 
um allan heim.

Matr9_Hist_6.40

Berlín

Bandaríkin
Bretland

Frakkland
Sovétríkin

Tími uppgjörsins
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Eftir stríðið var Þýskalandi skipt í fjögur 
hernámssvæði.

Í febrúar 1945 hittust þeir í bænum 
Jalta við Svartahaf Bandaríkjaforseti, 
Franklin D. Roosevelt, forsætisráðherra 
Breta, Winston Churchill, og leiðtogi 
Sovétríkjanna, Jósep Stalín. Þeir voru 
voldugustu menn bandamanna og 
þeir vissu að það var bara spurning 
um tíma að vinna sigur á Þjóðverjum 
og Japönum. Nú héldu þeir fund til að 
koma sér saman um hvernig ætti að 
byggja Evrópu upp eftir stríðið.

Klofið Þýskaland og klofin 
Evrópa
Þeir urðu sammála um að skipta 
Þýskalandi og Austurríki í fjögur 
hernámssvæði. Hverju svæði skyldi 
stjórnað af einu ríki sigurvegara, 
Bandaríkjunum, Sovétríkjunum, 
Bretlandi og Frakklandi.
 Þótt stórveldin væru sameinuð 
gegn Þjóðverjum greindi þau á um 

margt. Sovétríkin voru einvaldsríki 
kommúnista en í vestrænu ríkjunum 
ríkti lýðræði. Sovétherinn réð yfir 
stórum hlutum Austur-Evrópu og 
Roosevelt og Churchill óttuðust að 
Stalín mundi tryggja að kommúnistar 
kæmust til valda í þessum löndum. Þeir 
fengu hann því til að lofa að haldnar 
yrðu frjálsar kosningar í þeim eftir 
stríðið. En við þau loforð var illa staðið 
þegar stríðinu var lokið. Flest lönd 
Austur-Evrópu komust undir stjórn 
kommúnistaflokka sem voru að miklu 
leyti undir stjórn Sovétríkjanna. Það 
var því ekki aðeins Þýskaland sem var 
klofið eftir stríðið; öll Evrópa var klofin.

Ný alheimssamtök
Stalín, Roosevelt og Churchill tóku aðra 
mikilvæga ákvörðun í Jalta. Stofnuð 
skyldu ný alþjóðasamtök til að vinna að 
því að viðhalda friði í heiminum. Þessi 
nýju samtök fengu nafnið Sameinuðu 
þjóðirnar og voru stofnuð 24. október 
1945 með 51 aðildarríki. Síðan hafa 
fleiri ríki gengið í samtökin; nú eru 
þar flest ríki í heimi. Norðmaðurinn 
Trygve Lie varð fyrsti framkvæmdastjóri 
samtakanna.
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Stríðsglæpur: Brot á alþjóðlegum 
reglum um hvað megi gera í stríði  
og hvað ekki. Það er til dæmis 
stríðsglæpur að misþyrma stríðs-
föngum og óbreyttum borgurum.

Landráð: Að svíkja sitt eigið land 
með því að hjálpa óvinum þess 
eða vinna með þeim.

Í Reykjavík urðu 
hermannabraggar 
íbúðarhús meira en 
tveggja þúsunda 
Íslendinga eftir 
stríðið þegar 
herliðið rýmdi þá. 
Hér er braggahverfi 
Bandaríkjaflota, 
Camp Knox, í 
smíðum á Melunum 
í Reykjavík árið 
1942.

Refsingar
Í nóvember 1945 komu dómarar frá 
Bretlandi, Bandaríkjunum, Frakklandi 
og Sovétríkjunum saman í þýsku 
borginni Nürnberg. Þeir áttu að 
mynda alþjóðlegan dómstól til að 
dæma foringja þýskra nasista. Tólf 
Þjóðverjar voru dæmdir til dauða í 
Nürnberg og margir í ævilangt fangelsi. 
Þeir voru dæmdir fyrir stríðsglæpi. 
Svipaður dómstóll var síðar stofnaður 
í Tókýó í Japan og þar voru japanskir 
stríðsglæpamenn dæmdir.
 Síðar hafa margir gagnrýnt þessi 
réttarhöld vegna þess að þar voru 
aðeins dæmdir stríðsglæpamenn frá 
löndunum sem höfðu tapað stríðinu. 
Það voru líka stríðsglæpamenn meðal 
bandamanna en þeim var aldrei 
refsað. Samt finnst flestum að þessi 
réttarhöld hafi verið framfaraskref í 
alþjóðlegum samskiptum. Mótaðar voru 
almennar reglur um hvað ætti að teljast 
stríðsglæpir og hverjum ætti að refsa 
fyrir þá. Þessar reglur hafa ráðið miklu 
um úrskurði í öðrum málum síðar. Sú 
mikilvæga meginregla var sett í Nürnberg 
að hver maður tæki ábyrgð á eigin 
verkum. Það merkir að hægt er að dæma 
mann fyrir stríðsglæp þó að yfirmaður 
hans hafi skipað honum að vinna verkið.

Réttarhöldin í Noregi
Í Noregi fóru líka fram stríðsréttarhöld. 
Þar voru 25 Norðmenn og 12 Þjóð-
verjar dæmdir til dauða og teknir af 
lífi. Meðal þeirra var foringi Nasjonal 
Samling, Vidkun Quisling. Auk þess 
voru 20.000 Norðmenn dæmdir í 
fangelsi og margir aðrir í sektir. Þeir 
voru dæmdir fyrir landráð af því að þeir 
höfðu unnið fyrir Þjóðverja. Allir sem 
höfðu verið félagar í Nasjonal Samling 
fengu refsingu, jafnvel þótt þeir hefðu 
ekki unnið neitt annað til saka.
 Auk þess voru margir lagðir í 
einelti. Það átti ekki síst við norskar 
stúlkur sem höfðu verið með þýskum 
hermönnum á stríðsárunum. Þær voru 
kallaðar „Þjóðverjamellur“ og margar 
þeirra urðu fyrir árásum strákagengja. 
Kona sagði til dæmis frá því í blaði árið 
1946 hvernig hefði verið farið með sig:

Í maí 1945 brutust fjórir strákar inn í 
íbúðina þar sem ég bjó. Fyrst börðu þeir 
mig í höfuðið svo að ég missti meðvitund. 
Svo fóru þeir með mig út í garð, klipptu, 
rökuðu og skáru allt hárið af mér – svo 
að rann úr mér blóðið. Viku síðar komu 
heimavarnarmenn heim til mín. Þeir ráku 
skammbyssu í bakið á mér. Fyrir utan 
stóð bíll og þar sátu aðrar konur sem þeir 
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höfðu tekið áður. Gatan var full af fólki. 
Við fengum ekki að hafa neitt á höfðinu. 
Við urðum að ganga um snoðklipptar og 
mér leið svo illa að ég get ekki lýst því 
með orðum.

Á hernámstímanum og eftir hann 
fæddust í Noregi 10–12.000 börn sem 
áttu þýskan föður og norska móður. 
Mörg þessara barna áttu erfiða æsku. 
Þau voru lögð í einelti bæði af börnum 
og fullorðnum, líka kennurum, af því að 
þau voru „Þýskarakróar“. Börn foreldra 
sem höfðu verið í Nasjonal Samling 
gátu lent í þessu líka. Þessi börn 
þjáðust vegna stríðsins löngu eftir að 
því var lokið.

Fullt sjálfstæði Íslands
Í lok fyrri heimsstyrjaldar, árið 1918, 
hafði Ísland orðið fullvalda ríki í 
konungssambandi við Danmörku. 
Þá var samið um að sambandi 
landanna mætti slíta eftir 25 ár ef 
annað þeirra vildi það. Íslendingar 
vildu næstum allir slíta sambandinu 
við fyrsta tækifæri en sumum fannst 
óviðeigandi að gera það meðan 
Danmörk var hernumin af Þjóðverjum 
og ekki hægt að semja um málið við 
dönsk stjórnvöld. Það varð þó úr að 

Finndu svar
51 Hvað var gert við Þýskaland eftir síðari 

heimsstyrjöldina?
52 Hvað er átt við þegar sagt er að 

Evrópa hafi verið klofin?
53 Hvaða mikilvæga meginregla var sett 

við réttarhöldin í Nürnberg?
54 Hvaða fólk var dæmt til refsingar í 

stríðsréttarhöldunum í Noregi?

Umræðuefni
55 Margir sem voru ákærðir fyrir 

stríðsglæpi eftir heimsstyrjöldina 
héldu fram sakleysi sínu af því að 
þeir hefðu aðeins hlýtt skipunum 
yfirmanna sinna. Hvað finnst þér um 
þessa afsökun? Ef hermaður fær 
skipun um að drepa varnarlausan 
almenning, er hann þá saklaus ef 
hann gerir bara það sem honum hefur 
verið skipað að gera?

Íslendingar samþykktu sambandsslit 
í þjóðaratkvæðagreiðslu með 97% 
greiddra atkvæða. Sambandinu var svo 
slitið og kosinn forseti í stað konungs 
á fundi Alþingis á Þingvöllum 17. júní 
1944.
 Eftir að stríðinu lauk vildu 
Bandaríkjamenn hafa herlið á Íslandi 
áfram en því var neitað. Síðustu 
hermennirnir fóru úr landi á árinu 
1947, en Bandaríkjamenn höfðu 
framvegis starfslið á Keflavíkurflugvelli 
til að þjóna amerískum flugvélum sem 
millilentu þar á leið til herliðs þeirra í 
Evrópu. 

Hinn 17. júní 1944 
var haldin mikil 
hátíð á Þingvöllum. 
Þar hélt Alþingi 
fund á Lögbergi, 
stofnaði lýðveldi 
og kaus forseta. 
Á myndinni sést 
forseti sameinaðs 
Alþingis, Gísli 
Sveinsson, lýsa yfir 
stofnun lýðveldis. 
Nýkjörinn forseti, 
Sveinn Björnsson, 
situr lengst til hægri 
og skýlir sér með 
regnhlíf.
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Hver telur hvað?

Í bókinni hefurðu kynnst fjórum tilbúnum 
persónum sem eru fulltrúar hver fyrir 
sína stefnu, Kötu kommúnista, Jóhanni 
jafnaðarmanni, Fríðu frjálslyndu og Níelsi 
nasista. Lestu staðhæfingarnar hér á 
eftir og reyndu að segja til um hver er 
líklegastur til að hafa sagt hvað.
– Lýðræði leiðir bara til upplausnar. Landið 

þarf að fá sterkan leiðtoga.
– Það er baráttan milli samfélagshópanna 

sem knýr söguna áfram.
– Aríski kynstofninn hefur átt mestan þátt í 

framförum mannkynsins.
– Frelsi einstaklingsins er mikilvægast af 

öllu.
– Þarfir ríkisins eru mikilvægari en þarfir 

einstaklinganna.
– Takmark sögunnar er stéttlaust 

samfélag, þar sem allir leggja sitt fram 
eftir getu og fá í sinn hlut eftir þörfum.

– Niður með kapítalismann.
– Það er mikilvægt að skipta verðmætum 

samfélagsins á réttlátan hátt.
– Allt fólk hefur jafnmikið gildi.
– Staður konunnar er á heimilinu.
– Veikbyggt fólk hefur ekkert gildi.
– Ríkið á ekki að vasast í efnahagslífinu. 

Látið markaðinn ráða.
– Jarðeignir og verksmiðjur eiga að vera í 

sameign fólks.

56 Var rétt að beita dauðarefsingum á 
landráðamenn? Er nokkurn tímann 
rétt að beita dauðarefsingum?

57 Finnst þér að það hafi verið rétt 
að refsa norskri stúlku sem varð 
ástfangin af þýskum hermanni á 
stríðsárunum?

58 Hvað um íslenska stúlku sem var 
með breskum eða bandarískum 
hermanni á stríðsárunum? Hefði átt 
að refsa henni?

Þjálfaðu hugann
59 Það sennilegasta: 
 Setningarnar hér á eftir geta átt 

við fyrri heimsstyrjöldina, seinni 
heimsstyrjöldina eða báðar. Flokkaðu 
þær eftir því hvað er sennilegast að 
þær eigi við:

– Að minnsta kosti jafn margir féllu af 
almenningi og af hermönnum.

– Þjóðverjar töpuðu.
– Stríðið fór að miklu leyti fram í skot-

gröfum.
– Margar borgir urðu fyrir loftárásum.
– Þýskir kafbátar sökktu íslenskum 

flutningaskipum.
– Ísland var ekki orðið að sérstöku ríki 

en tilheyrði ríki sem var hlutlaust.
– Norsk yfirvöld tóku upp skömmtun á 

matvörum.
– Milljónir manna dóu í fangabúðum.
– Bandaríkjamenn héldu sér utan við 

stríðið í fyrstu en komu svo inn í það.
– Japanir börðust með Þjóðverjum.
– Stríðið leiddi til þess að keisara-

dæmið Austurríki-Ungverjaland 
leystist upp.

– Þýskalandi var skipt í fjögur hernáms-
svæði eftir stríðið.
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    Kjarni

*  Eftir síðari heimsstyrjöldina 
var Þýskalandi skipt í fjögur 
hernámssvæði. Evrópa klofnaði 
líka þegar Sovétríkin komu 
kommúnistastjórnum til valda í 
flestum löndum Austur-Evrópu. 
Ný alheimssamtök, Sameinuðu 
þjóðirnar, voru stofnuð til að tryggja 
frið og alþjóðlegt samstarf.

*  Þýskir stríðsglæpamenn voru 
dæmdir í Nürnberg af samþjóðlegum 
dómstóli sigurvegaranna. Í Noregi 
var Quisling og 36 aðrir teknir 
af lífi. Allir sem höfðu verið í 
nasistaflokki Noregs voru dæmdir í 
fangelsi eða sektir. Engin hliðstæð 
stríðsréttarhöld voru haldin í 
löndum sigurvegaranna og ekki 
heldur í fyrrum hernumdu landi 
þeirra, Íslandi.

Viðfangsefni
60 Notaðu leitarkerfi á netinu til að 

leita að orðinu stríðsglæpur eða 
stríðsglæpamaður. Þar má líklega 
finna mörg dæmi um nýleg mál þar 
sem menn hafa verið dæmdir fyrir 
stríðsglæpi. Veldu eitt mál og svaraðu 
þessum spurningum:

a Hver var dæmdur?
b Fyrir hvaða verk var hann dæmdur?
c Í hvaða landi var stríðsglæpurinn 

framinn?
d Í hvaða landi fóru réttarhöldin fram?
e Hvers konar dómstóll dæmdi, 

innanríkisdómstóll eða alþjóðlegur?
f Er eitthvað líkt með þessum 

réttarhöldum og þeim sem voru haldin 
yfir þýskum stríðsglæpamönnum í 
Nürnberg?

61 Engin stríðsréttarhöld voru haldin á 
Íslandi eftir styrjöldina. Hins vegar 
var stríðslokunum í Evrópu fagnað 
nokkuð sérkennilega í Reykjavík. 
Það gefur hugmynd um spennuna 
sem hefur ríkt milli landsmanna og 
herliðsins. Skrifaðu stutta ritgerð um 

þessa atburði. Leitaðu upplýsinga 
í bókum, til dæmis í Öldinni okkar 

1931–1950 eða í Ísland í aldanna rás 

1900–1950 (líka gefið út í einu bindi 
um árin 1900–2000). Þú getur líka 
farið inn á vefsetrið www.timarit.is og 
flett upp í blöðunum frá dögunum eftir 
stríðslok.

Heimildavinna
62 Lestu það sem „Þjóðverjamellan“ 

skrifar á bls. 136.
a Hvaða upplýsingar gefur frásögnin um 

hugarástand fólks í Noregi rétt eftir 
stríðið?

b Hugsaðu þér að þú sért í 
strákagenginu sem réðst inn í íbúð 
konunnar. Segðu þína eigin sögu af 
því sem gerðist. Láttu koma fram í 
frásögninni hvers vegna þú gerðir 
þetta.

http://www.timarit.is/
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Tilvitnanir

Titanic – samfélag í smækkaðri mynd
Bréfkaflinn frá Karen Abelseth er sóttur í bókina 
Titanic, verdens største skipskatastrofe eftir Walter 
Lord, með viðaukum um norsku farþegana eftir 
Jostein Nyhamar (Cappelen 1956), bls. 171–72.

Yfirheyrslan yfir Daniel Buckley er sótt í United States 
Senate Inquiry, hin tilvitnunin í rannsóknarskýrsluna 
í Wreck Commissioner’s Inquiry. Final Report. Hvort 
tveggja má finna á netsíðu Titanic Inquiry Project: 
www. titanicinquiry.org

Fyrsta nútímastríðið
We’re here because ... er sótt í bók eftir Ole Steen 
Hansen, Krigen i skyttergravene (Flachs 2000).
Ljóðið Verdun eftir Stein Steinarr er sett inn í 
íslensku þýðinguna í staðinn fyrir erindi úr norsku 
kvæði. Það birtist fyrst í Ljóðum Steins (1938). 
Hér er það tekið eftir Kvæðasafni og greinum hans 
(Helgafell 1964), bls. 80.
Dagbókarfærsla Vilhjálms 2. Þýskalandskeisara 
er sótt í bók eftir Erik Lund, Innblikk. Historie 9 
(Aschehoug 2002), bls. 9.
Sérsviðsverkefnin um orsakir fyrri heimsstyrjaldar 
koma úr bókinni Modern Minds: the twentieth-century 
world í ritröðinni Think Through History (Longman 
1999).
Tilvitnun í David Lloyd George kemur úr bókinni Den 
ustabile fred eftir Reg Grant (Flachs 2000), bls. 12.
Í Mein Kampf eftir Adolf Hitler er vitnað eftir Innblikk. 
Historie 9 eftir Erik Lund (Aschehoug 2002), bls. 17.
Tilvitnun í Ferdinand Foch er sótt í Veier til vår tid. 
Verdenshistorie etter 1850 eftir Egil Ertresvaag 
(Universitetsforlaget 1994), bls. 120.

Stéttabarátta
Tilvitnun til Vladimir Antonov-Ovesjenko er sótt í Den 
russiske revolusjonen eftir Adrian Gilbert (Flachs 
1995), bls. 5.
Tilvitnun í Kommúnistaávarpið er úr þýðingu Sverris 
Kristjánssonar og er hér tekin úr Úrvalsritum í 
tveimur bindum eftir Karl Marx og Friedrich Engels 
(Heimskringla 1968), bls. 27–28.
Klausan úr ræðu Leníns yfir ungu fólki er tekin úr bók 
Kristin Fossum o.fl., Noreg 2 – Verda 2. Studiebok 
med kjelder (Cappelen 1999), bls. 37–38.
Gagnrýni Leníns á nýju stjórnina 1917 er sótt í Den 
russiske revolusjonen eftir Adrian Gilbert (Flachs 
1995), bls. 23.
Tilvitnun í ræðu Stalíns um iðnþróunina er sótt í 
Det røde imperiet eftir G. Hughes og S. Welfare 
(Universitetsforlaget 1991), bls. 75.
Klausan úr dagbók Ninu Lugovskaja er í bók hennar 
sjálfrar, Jeg vil være fri! En dagbok fra Stalins Sovjet 
(Bazar 2005), bls. 76.
Tilvitnun til Jelenu Vladimirova er sótt í bókina Gulag 
– De sovjetiske fangeleirene eftir Anne Applebaum 
(Aschehoug 2003), bls. 212.
Internasjónalinn þýddi Sveinbjörn Sigurjónsson á 

íslensku. Hér er fyrsta erindið sótt í söngbókina 
Tummakukka. Söngbók Mímis (Mímir 1975), bls. 116.
Töflur um kjörfylgi og þingmannafjölda 
íslensku stjórnmálaflokkanna 1923–37 eru 
settar inn í staðinn fyrir töflu um fylgi norska 
Verkamannaflokksins. Þær eru reistar á handbókinni 
Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland sem 
Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon 
ritstýrðu (Hagstofa Íslands 1997), bls. 878–80 (tafla 
19.2), einnig í bók Agnars Kl. Jónssonar, Stjórnarráð 
Íslands 1904–1964 I (Sögufélag 1969), bls. 175, 
184, 196–97, 211, 215, 220.
Tilvitnun í norska konu sem var ung á þriðja og fjórða 
áratug 20. aldar er sótt í Idéportal. Verden etter 1850. 
Norge etter 1850 eftir Ellen Arnesen o.fl. (Det norske 
samlaget 2004), bls. 166.

Velmegun og heimskreppa
Tafla um sölu á nokkrum tegundum neysluvara 
í Bandaríkjunum er sótt til Eriks Lund, í Innblikk. 
Historie 9 (Aschehoug 2002), bls. 50.
Klausan „Kreppa og sjálfsvíg“ er í Aschehoug 
verdenshistorie 13 (Aschehoug 2002), bls. 110.
Tafla um iðnaðarframleiðslu í nokkrum löndum er 
sótt í Historie 2. Verden og Norge etter 1859 eftir 
Ivar Libæk o.fl. (Cappelen 2002), bls. 168. Á Íslandi 
var framleiðsla iðnaðarvara óveruleg og virðist ekki 
hafa dregist saman í kreppunni. Því var gripið til 
upplýsinga um verga landsframleiðslu í staðinn og 
tölur sóttar í bók Guðmundar Jónssonar, Hagvöxtur og 
iðnvæðing. Þróun landsframleiðslu á Íslandi 1870–
1945 (Þjóðhagsstofnun 1999), bls. 336–37.
Tafla um atvinnuleysi í nokkrum löndum er sótt í 
Historie 2. Verden og Norge etter 1859 eftir Ivar Libæk 
o.fl. (Cappelen 2002), bls. 168.
Bréf konu til forseta Bandaríkjanna er í bókinni 
Down & Out in the Great Depression. Letters from 
the Forgotten Man (The University of North Carolina 
Press 1983), bls. 57.
Klausan eftir mann sem lifði kreppuna sem drengur 
er sótt til Miltons Meltzer, Brother, can you spare 
a dime? The Great depression 1929–1933 (New 
American Library 1977), bls. 42.

Allt vald til foringjans
Tilvitnanir í Mein Kampf Adolfs Hitlers eru sóttar 
í Idéportal. Verden etter 1850. Norge etter 1850 
(Samlaget 2004).
Ljóði Nordahls Grieg, Sprinterne, snaraði Böðvar 
Guðmundsson skáld fyrir þýðanda.
Klausan úr barnabókinni Eitraði sveppurinn er sótt 
á vefsíðuna „German Propaganda Archive“: http://
www.calvin.edu/academic/cas/gpa/story10.htm.
Lýsing Sebastians Haffner á efnahagsástandinu í 
Þýskalandi 1923 er í bók hans, En tyskers historie. 
Erindringer 1914–1933 (Damm og Sønn 2006), bls. 
49–51.
Tafla um verðgildi þýska marksins er sótt í Idéportal. 
Verden etter 1850. Norge etter 1850 eftir Ellen 

http://titanicinquiry.org/
http://o.fl/
http://o.fl/
http://o.fl/
http://o.fl/
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/story10.htm
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Arnesen o.fl. (Det norske samlaget 2004), bls. 49.
Klausa um fjölskyldustefnu fasista frá 1938 er sótt 
í bók Ivars Libæk o.fl., Historie 2. Verden og Norge 
etter 1859 (Cappelen 2002), bls. 192.
Slagorð fasista eru sótt til Sveen og Aastad, 
Samfunn 8–10. Historie 9 (Cappelen 1998), bls. 80.

Stríðið sem kom við alla
Ummæli Pauline Edmonson, síðar Pauline Tookey, í 
upphafsorðum kaflans eru sótt í WW2. People’s War 
(bbc.co.uk/ww2peopleswar).
Erindið eftir Nordahl Grieg, upphaf kvæðisins 
Sautjándi maí 1940, þýddi Magnús Ásgeirsson og 
birti í bók sinni, Meðan sprengjurnar falla (Helgafell 
1944), bls. 75.
Ræðubútur Winstons Churchill er sóttur á netsíðuna 
www.winstonchurcill.org/.
Tilvitnun til Shizuko Tagaki er að finna í Historie 2. 
Verden og Norge etter 1850 eftir Ivar Libæk o.fl. 
(Cappelen 2002), bls. 247.
Ummæli „Þjóðverjamellu“ eru sótt í Frigjøring, 8. 
bindi í ritstjórn Magne Skodvin (Aschehoug 1987), 
bls. 25.

Orð Emanuels Ringelblum eru á netsíðunni: http://
fcit.usf.edu/holocaust/resource/document/
DocRing1.htm.
Tilvitnun í Dagbók Önnu Frank er sótt í þýðingu 
Sveins Víkings (H&K útgáfan 1957), bls. 115.
Klausan úr samþykkt Sameinuðu þjóðanna um 
þjóðarmorð er sótt á netsíðuna http://no.wikipedia.
org/wili/Folkemord.
Tafla um fjölda fallinna gyðinga í einstökum löndum 
er sótt í bók Einharts Lorentz, Veien mot Holocaust 
(Pax 2003), bls. 140.
Norski stríðsbrandarinn er í Idéportal. Verden etter 
1850. Norge etter 1850 eftir Ellen Arnesen o.fl. (Det 
norske samlaget 2004), bls. 176.
Íslenski stríðsbrandarinn er tekinn, svolítið styttur, 
úr bók Gunnars M. Magnúss, Virkið í norðri. Hernám 
Íslands I (Ísafoldarprentsmiðja 1947), bls. 276.
Tilvitnun í skýrslu íslensku ástandsnefndarinnar er 
í bók Gunnars M. Magnúss, Virkið í norðri. Hernám 
Íslands II, 2. útgáfu (Virkið 1984), bls. 140. 
Ljóð Ara Jósefssonar, Stríð, er sett í staðinn fyrir 
norskt kvæði. Það er í ljóðabók Ara, Nei (Helgafell 
1961), bls. 48.

Alain Le Garsmeur / CORBIS 67 neðri 
Arbeidernes arkiv og bibliotek / Arbark 57 efri
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Elwira Bauer, Trau keinem Fuchs auf grüner heid und 
keinem Jüd auf seinem Eld (Nuremberg: Stürmer 
Verlag) 89 til hægri.
Friðþór Eydal / bandaríska þjóðskjalasafnið 131, 136
Friðþór Eydal / Leslie Blair 129 
Hulton-Deutsch Collection /CORBIS 42, 48, 118, 
127
Keystone/Corbis 93 efri 
KOTE RODRIGO / EFE / Corbis 135
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137
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efri

Mary Evans Picture Library 37 
Minjasafnið á Akureyri / Imperial War Museum 130
Nathan Benn / Ottochrome/Corbis 122 skór
Nordic photos 4, 5, 6, 15, 16–17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 26, 27, 29, 32, 33 efri, 36, 40-41, 43, 44, 
49, 50, 51, 62-63, 64 neðri, 65 efri, 66, 68, 69, 72, 
78, 82–83, 86, 87, 88, 89 hægri, 93 neðri, 94, 96, 
97 efri, 99, 101, 102, 106–107, 108, 109, 110, 
113,114, 115, 119, 120, 122 í báðum nærmyndum, 
128
Pierre Perrin /Sygma / Corbis  53
Pietro Canali / Grand Tour / Corbis 97 neðri
Ralph White / Corbis 9
The Print Collector / Corbis 84
www.timarit.is 8, 58, 65
Þjóðminjasafni Íslands 34 neðri, 57 neðri, 98 neðri
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TIL NEMANDA
fiessi bók er eign skólans flíns og flú hefur hana a› láni. Bækur eru d‡rar og flví
mikilvægt a› fari› sé vel me› flær. Gættu fless vel a› skrifa ekki í flessa bók.

Gættu fless vel a› skrifa ekki í flessa bók.
Svara›u öllum skriflegum verkefnum í vinnubók.

1) Nafn nemanda skal greinilega skrifa› í línurnar hér a› ofan.
2) Ástandi bókar vi› útlán og skil skal l‡st flannig:

N: n‡ bók, G: gott, S: sæmilegt, L: lélegt.

Bók nr.

Tekin í notkun
Skóli

Nemandi/bekkur Á
st

an
d

Á
st

an
d

Útlán:
dags.

Skil:
dags.

Kæri nemandi
Allir námsmenn þurfa að temja sér góðar náms venjur.
Hér eru góð ráð sem gætu hjálpað þér við lestur. 

Áður en þú byrjar lesturinn. Skoðaðu bókina vel, myndir, kort og gröf.. Lestu efnisyfirlit og kaflaheiti.. Um hvað fjallar bókin?. Hvað veist þú um efnið?

Á meðan þú lest. Finndu aðalatriðin.. Skrifaðu hjá þér minnispunkta.. Gott er að gera skýringarmyndir eða hugarkort.. Spurðu um það sem þú skilur ekki, t.d. orð og  
orðasambönd.

Eftir lesturinn. Rifjaðu upp það sem þú last.. Veltu fyrir þér hvað eru aðalatriði og hvaða atriði 
skipta minna máli.. Hugsaðu um það sem þú hefur lært og tengdu við 
það sem þú vissir áður.. Reyndu að endursegja textann með eigin orðum.

Lestrarráð!



Styrjaldir og kreppa, saga 20. aldar I, er þýðing 
á norskri kennslubók úr bókaflokki sem kallast  
Matriks á frummálinu. Hún fjallar um fyrri hluta 
20. aldar, frá því að farþegaskipið Titanic sökk
árið 1912 og þangað til síðari heimsstyrjöldinni
lauk árið 1945. Fjallað er rækilega um heims-
styrjaldirnar tvær, um vöxt verkalýðshreyfingar,
byltinguna í Rússlandi og þróun Sovétríkjanna,
um velmegun, framfarir og nýjan lífsstíl á þriðja
áratug aldarinnar, efnahagskreppu á hinum fjórða
og valdatöku nasista í Þýskalandi.  Bókin er ætluð
nemendum í efstu bekkjum grunnskóla.
    Bókin er í íslenskri þýðingu Gunnars Karlssonar 
sem frumsamdi einnig nokkra kafla um Íslands-
sögu tímabilsins. Á móti er sleppt hliðstæðum 
köflum um Noreg.  

Texti bókarinnar er með fjölbreyttu sniði. 
Hver kafli skiptist í tvo hluta, a og b. Í a-hluta 
er styttri texti og fleiri myndir, en í b-hluta 
er farið dýpra í efnið. Í rammaklausum sem 
eru einkenndar sem nærmyndir og sérsvið 
eru reifuð einstök efnisatriði sem varpa ljósi 
á efni kaflans. Í lok hvers kafla er fjöldi marg-
víslegra verkefna. 

Synnøve Veinan Hellerud  /  Ketil Knutsen  /  Sigrid Moen
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