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Hvað ef... það er ástæða til þess að fólk 

hefur gaman af því að spyrja „hvað ef“? 



Hvað ef... allt hefði farið á annan veg í 

mannkynssögunni? 

• Kleópatra, Persar og Grikkir, Karl XII., 
bandaríska borgarastyrjöldin, Hitler og 
Churchill, Kennedy, Gorbatsjov, Bush og Gore. 

• www.uchronia.net 

• www.alternatehistory.com 

• Counterfactual history, alternate history 

• Hjásaga, efsaga 

• Snýst um tímamót og tilviljanir: „hin leiðin farin“ 

http://www.uchronia.net/
http://www.alternatehistory.com/


Hvað ef... allt hefði farið á annan veg í lífi 

einstaklings ? 

„Sigurbjörg segist stundum hugsa til þess hvernig 

allt gekk upp þetta kvöld. „Ef bíóferðinni hefði ekki 

verið frestað, ef amma og afi hefðu ekki hætt við 

matinn og ef ég hefði gefið pabba eitthvað annað 

en flókin heyrnartól í jólagjöf, þá hefði þetta ef til 

vill ekki farið svona vel.”” 
„Ég reyni að lifa lífinu til fulls“, Morgunblaðið 27. maí 2012 

 



Hvað ef... það mun verða fram að koma 

sem ætlað er? 

• „Veltur þangað sem vera vill um 

flesta hluti.“ 

 Gunnlaugs saga Ormstungu. 

• „... er þetta ekki einhver 

fánýtasta iðja sagnfræðinga? 

Verður gaman að sjá hvernig þú 

snýrð þig úr þessu!!“ 

 Athugasemd á Facebook, 24. jan. 

 2013. 

  



Hvað ef...  sagnfræðingar legðust ekki 

svo lágt að spyrja „hvað ef“? 

• Leopold von Ranke, E. H. Carr,        

E. P. Thompson 

Geschichten-

scheissenschlopff 



Sagnfræði snýst um það sem gerðist, 

ekki það fjölmarga sem gerðist ekki 

• „History is ... a record of what people did, not 

what they failed to do.“ 
E. H. Carr, What is History? 

• „Whatifness can consume us when studying 

political and military history.“ 
 William Ian Miller, Losing It, bls. 200. 



Liðin tíð skrumskæld, hið fáránlega sett 

til jafns við hið mögulega 



Skil staðreynda og skáldskapar máð út, 

ýkt vægi einstaklinga og atburða 

• „When I think of the individual, I 

am always inclined to see him 

imprisoned within a destiny in 

which he himself has little hand.“ 
 Fernand Braudel, The Mediterranean, bls. 

 1244. 

• „„I detest him [Churchill]. The 

ordinary man won the war.““ 
 Martin Gilbert, In Search of Churchill, bls. 4.  



Hægri sinnuð gamaldags sagnfræði,  

ómerkileg markaðssjónarmið 

• „... the appearance of so many books advocating 

the return of chance and contingency to history is 

not … a matter of chance and contingency itself.“ 
 Richard Evans, „Telling it like it wasn‘t“, Historically Speaking 

 5/4 (mars 2004), bls. 12. 

• „... prominent role in airport bookshops“, „... a 

good departure-lounge yarn.“ 
 Jeremy Black, What if, bls. vii, Niall Ferguson (ritstj.), Virtual 

 History, bls  7. 



Hvað ef...  

gagnrýnendurnir hafa rangt fyrir sér? 

• Hvað ef það má nota efsöguaðferðina til að átta 

sig betur á því sem gerðist í raun? 

• Hvað ef við gætum okkar bara á því að týnast 

ekki í öllu því óteljandi sem hefði getað gerst? 

• Hvað ef við einblínum á það líklega en horfum 

framhjá því fjarlæga og fáránlega? 

• Hvað ef sagnfræði verður ekki „ófræðileg“ um 

leið og hún verður „skemmtileg“? 



Hvað ef ínúítar hefðu sest hér að? 

• „„Það er slæmt fyrir ykkur að Eskimóar skyldu 

ekki búa í landinu að fornu; landnemarnir hefðu 

lært mikið af þeim.““ 
 Gordon Childe. Björn Þorsteinsson, Á fornum slóðum og 

 nýjum, bls. 127. 



Hvað ef norrænir menn hefðu haslað sér 

völl í Vesturheimi? 

• „... I as a twentieth-century American might now be 

writing this book in an old Norse-based language 

like modern Icelandic or Faeroese, rather than in 

English.“ 
 Jared Diamond, Collapse, bls. 210. 

• „988 CE: The first American republic, so to speak, 

is established … In the coming years, it will grow 

wealthy on trade with the interior.” 
 http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=852

6, 

http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=8526
http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=8526
http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=8526
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Hvað ef landsmenn hefðu ekki gengist 

undir Gamla sáttmála? 

• „Þetta eru einhver hryllilegustu mistök í samnings-

gerð sem hafa verið gerð frá því árið1262.“ 
 Davíð Oddsson. „Ætla að dæma þjóðina“, Morgunblaðið 5. júlí 

 2009 (viðtal). 

• „Landsmenn seldu sig konungi á vald með Gamla 

sáttmála 1262. Hvað ef þeir hefðu vitað hinar 

gríðarlegu breytingar sem framundan voru með 

upplausn norska ríkisins?” 
 Hallur Hallsson, http://www.amx.is/pistlar/1781/ 

 

http://www.amx.is/pistlar/1781/
http://www.amx.is/pistlar/1781/


Hvað ef Íslendingar hefðu sest að við 

sjávarsíðuna? 

„Hvað hefði gerst ef ... 

hömlur og bönn [á hjóna-

band] hefðu verið afnumin? 

Voru þau eingöngu hemill á 

efnahagslegar framkvæmdir 

eða voru þau ill nauðsyn við 

ríkjandi aðstæður?“  
Inga Huld Hákonardóttir, Fjarri hlýju 

hjónasængur, bls. 276. 

Síld unnin í Amsterdam við 

upphaf 17. aldar. 



Hvað ef þjóðin hefði verið flutt á 

Jótlandsheiðar í Móðuharðindunum? 

„Svona færði 18. öldin Íslendinga 

á alla vegu fram á barm 

ginnungagapsins, er svelgir í sig 

þjóðirnar og lætur þær hverfa úr 

tölu hinna lifandi, og þarna skildi 

hún við þá svona á sig komna; 

það mátti segja að varla munaði 

hársbreidd að Íslendingar væri 

alveg horfnir úr tölu þjóðanna.“ 

Jón Sigurðsson, 1866 

Skaftáreldar í sýn 

Ásgríms Jónssonar 



Hvað ef Ísland hefði orðið hluti 

Bretaveldis? 

„Á tímabilinu 1785-1815 voru á döfinni margar 

ráðagerðir um breytingar á réttarstöðu Íslands. 

Ýmist var rætt um það að Bretar keyptu Ísland af 

Dönum, að skipti yrði á landinu og öðrum 

landsvæðum sem danska stjórnina hafði áhuga á 

eða Bretar tækju Ísland með hervaldi.“ 
Anna Agnarsdóttir, „Ráðagerðir um innlimun Íslands í Bretaveldi á 

árunum 1785-1815“, Saga 17 (1979), bls. 5. 



Hvað ef járnbrautir hefðu verið lagðar og 

virkjanir reistar við upphaf 20. aldar? 

„Íslendingar hefðu             

þurft að komast af             

stað með orkufrekan            

iðnað, þegar á fyrstu          

áratugum aldarinnar, eins og Norðmenn gerðu. Ef 

það hefði orðið, væri stóriðjan fyrir löngu orðin 

innlendur atvinnuvegur, með innlendu fjármagni.“ 
Jóhannes Nordal. „Fólk er farið að meta gildi stöðugleikans”, 

Morgunblaðið 1. júlí 1993. 

Urriðafoss-

virkjun 

Sæters-

moens, 

1918 



Hvað ef Þjóðverjar hefðu hernumið Ísland 

sumarið 1940? 

„Ég hef átt samtal við mann 
sem ungur að árum hreifst af 
mörgu af því sem gerðist á 
fyrstu árum Þriðja ríkisins í 
Þýzkalandi. Þegar hann sá í 
hvaða farveg það samfélag 
þróaðist spurði hann sig aftur 
og aftur hvort hann hefði tekið 
þátt í því öllu...“ 
Styrmir Gunnarsson, Hrunadans og horfið fé, 
bls. 142. Íkarus-áætlunin. Þór 

Whitehead, Ísland í hers 

höndum, bls. 37. 



Hvað ef Alþýðulýðveldið Ísland hefði 

orðið til eftir byltingu eða innrás? 

• „Landið yrði smám saman rússnesk herskipa- og 

veiðistöð. Og sennilega yrði breytt um nafn á því.“ 
 Kristján Albertsson, „Hirð Krúsjeffs á Íslandi“, Morgunblaðið 20. 

 júní 1959. 

• „Hið unga fullveldi Íslands og síðar lýðveldi stóð 

svo tæpt að engu mátti muna … [og] voru 

byltingarmenn aðeins hársbreidd frá því að ná 

ætlunarverki sínu.“ 
 „Mögnuð bók“, Morgunblaðið 22. des. 2010 (forystugrein) 



Hvað ef Kúbudeilan hefði leitt til kjarn-

orkuárásar á Ísland? 

Ágúst Valfells, „Um áhrif 

nútímahernaðar á 

Íslendinga“ (1963) 



Hvað ef bruninn á Þingvöllum hefði orðið 

1964 en ekki 1970? 

„Þeir menn eru afreksmenn, 

sem hefjst upp úr öld sinni og 

benda þjóð eða þjóðum á leiðir 

til framfara og umbóta. Á þeim 

hvílir forsjá mannkyns. Þeir 

kippa þjóðum fram um set. Þeir 

valda aldahvörfum.“  
Páll Eggert Ólason, Jón Sigurðsson I, bls. 

5-6. 



Hvað ef varðskip hefði sokkið í 

þorskastríðunum? 

“… ímyndið ykkur hvað hefði 

gerst ef að öll áhöfn Týs hefði 

bara farið … Það hefði allt 

orðið vitlaust og ég hefði ekki 

viljað vera í breska 

sendiráðinu í Reykjavík þá…” 
http://www.hugi.is/saga/greinar/298023/

hvad-hefdi-gerst-hefdi-vardskipinu-ty-

verid-sokkt-6-mai-1976/ 



Hvað ef Icesave-deilunni hefði lokið með 

samningum 2009-2011? 

• „Það var eins gott að við 

fórum í það 2009 að 

safna undirskriftum.“ 
 Eiríkur Svavarsson, 

 Indefence, 28. jan. 2013 

• „... en ef við hefðum nú 

tapað?“ 
 Steingrímur J. Sigfússon, 28. 

 jan. 2013 

• „Ritgerð um Icesave-

deiluna: EFTA-

dómstóllinn hefði líklega 

dæmt okkur í vil.“ 
 www.visir.is 28. jan. 2013, kl. 

 10:31 

• „Vilja að Icesave-sátt 

verði rift, „fáránlegt“ 

segir ríkisstjórnin.“ 
www.dv.is 28. jan. 2013, 

kl.14:58 

http://www.visir.is/
http://www.dv.is/


Já, hvað ef ... það er í raun gott að hugsa 

um það sem hefði getað gerst? 

• Það má nota efsöguaðferðina til að átta sig 

betur á því sem gerðist í raun. 

• Við þurfum bara að gæta okkar á því að týnast 

ekki í öllu því óteljandi sem hefði getað gerst. 

• Við þurfum líka að einblína á það líklega en 

horfa framhjá því fjarlæga og fáránlega. 

• Sagnfræði verður ekki „ófræðileg“ um leið og 

hún verður „skemmtileg“. 



• „I am struck by how          

frequently counterfactual          

issues and perspectives           

help seminars to come          

alive and also serve the          

valuable goal of underlining the extent of 

options, the impact of contingency and the 

difficulty of judgement...“ 
 Jeremy Black, What If? Bls. 185. 

Gaman er gott –  

og öllu gamni fylgir nokkur alvara 



„Beam me up, Scotty“ – en gerðu það 

á trúverðugan hátt 

„The problem in the J.J. 

Abrams directed Star Trek film 

is that they decided to play 

around with science that has 

been established as fact and 

for some strange reason make 

it totally unbelievable.” 
„5 Changes That Would Improve J.J. 

Abrams‘ Star Trek 2“, http://what[-] 

culture.com/film/5-changes-that-would-

improve-j-j-abrams-star-trek-2.php 



Ef á ef ofan – ekki líta langt yfir skammt 

„Hvernig hefði veraldarsagan 

breyst ef Gelimer Vandala-

kóngur hefði ekki fengið hálf-

gert taugaáfall við að sjá bróður 

sinn látinn á vígvelli nálægt 

Karþagó árið 533 sem leiddi til 

þess að hinir germönsku 

Vandalar töpuðu orrustu gegn 

Býsansmönnum?“ 
 Skakki turninn 7/1 (2008), bls.  58‒62  

Síðasta spyrnan: John 

Terry mistekst að tryggja 

Chelsea sigur í 

meistaradeildinni í 

knattspyrnu karla 2009 



Efsaga notuð til að sýna hvaða kostir 

voru í boði, hvað fólk óttaðist 



Efsaga notuð 

til að vísa henni á bug 

„Kjarninn í málflutningi Boulhosu er að haldbær rök 

skorti til þess að líta á framgang konungsvalds á 

Íslandi sem afmarkaðan sögulegan atburð eða 

næsta formálalaus umskipti; þvert á móti hnígi öll rök 

til þess að íslenskt samfélag og norskt konungsvald 

hafi vaxið saman á löngum tíma og atburðir 

þrettándu aldar marki þannig áfanga í þeirri þróun 

fremur en rof eða frávik.” 
Viðar Pálsson, „Konungsvald og aristókratía í Noregi“, Saga 50/1 

(2012) bls. 180. 



Efsaga notuð til að sýna að betur hefði 

getað farið (eða verr) 



Efsaga notuð til að sýna að verr hefði 

getað farið 

• „Eftir að sjálfstæði vannst 1964 heyrðist að ill-

skárra hefði verið að vera áfram undir veldi Dana-

konungs; þá hefðu handritin verið afhent Íslend-

ingum í stað þess að liggja enn á British Library.“ 

• „Þegar knattspyrnulandsliðið fékk hina víðfrægu og 

háðulegu útreið gegn Bretum, 28–1 í ágúst 1967, 

sögðu menn hefðum við verið undir nýlendustjórn 

Dana hefði tapið aðeins orðið helmingi minna.“ 



Efsaga notuð til að sýna að breytt atvik 

hefðu vart breytt meginþróun mála 

„Er ekki líklegt að Íslendingar 

hefðu hvort eð er slitið öllu 

ríkjasambandi við Danmörku 

um miðbik 20. aldar, alveg 

óháð því hvort þeir felldu 

uppkastið eða ekki?“ 
Gunnar Þór Bjarnason, Upp með 

fánann! Bls. 301. 

Frank P. Harvey, 

Explaining the Iraq 

War: Counterfactual 

Theory, Logic and 

Evidence. 



Efsaga notuð til að útskýra það sem 

gerðist í raun 

„When I make a counterfactual statement, for 

instance  if Napoleon had not invaded Russia he 

would not have ended up on St Helena, „I invoke an 

imaginary state of affairs, but my purpose is to say 

something about the real world;          

namely that invading Russia was          

a critical mistake of Napoleon“.“ 
Marie-Laure Ryan, „Fiction, Cognition,  

and Non-Verbal Media“, bls. 15. 

 



Efsaga hjálpar okkur að meta vægi 

atburða til lengri tíma 

• „It can be maintained that the most important 

decision ever made about Iceland’s fate was 

the one that allowed the eating of fish in lent.“ 
Gunnar Karlsson, Iceland‘s 1100 Years, bls. 110. 

• „Einn voðalegasti atburður Íslandssögunnar er 

stórbruninn í Kaupmannahöfn haustið 1728, er 

litlu munaði að gervallt handritasafn Árna 

Magnússonar yrði eldi að bráð.“ 
Már Jónsson, [ritdómur], Saga 44/1 (2006), bls. 256. 



Efsaga hjálpar okkur að skilja lögmál og 

óreiðu alheims og liðinnar tíðar 

• „Quantum physics shows that it is in the nature of 

reality to be unpredictable. At the smallest levels, 

reality has something fuzzy about it.“ 
David Christian, Maps of Time, bls. 467. 

• „The tree of history has no „true“ or „necessary“ or 

„predetermined“ or „fixed“ shape. Neither has it an 

infinite variety of branchings without law or pattern 

or mutual support and interrelation.“ 
Sidney Hook, The Hero in History, bls. 96-97. 



Hver er sinnar gæfu smiður 

„Mennirnir skapa sjálfir sögu sína, en þeir skapa 

hana ekki að vild sinni, ekki við skilyrði sem þeir 

hafa sjálfir valið, heldur við þau skilyrði sem þeir 

hitta fyrir sér, þeim eru fengin, þeir hljóta í arf.“ 
Karl Marx (Sigfús Daðason þýddi) „Átjándi brumaire Lúðvíks 

Bónaparte“. Karl Max og Friedrich Engels, Úrvalsrit II (Reykjavík: 

Heimskringla, 1968), bls. 119. 


