
Danmarkshistorie i 100 bøger 
Bog 5, Den islandske revolution 
Vi gør en lang historie kort

Hu! Mange danskere genopdagede Island, da øens 
fodboldhold i 2016 gik fra sejr til sejr ved EM og lod det 
maskuline sejrsråb gjalde. Men ellers synes vi at have 
glemt øen mod nord. 

For mange af os er Island lig med gletsjere, askesky og sagaer. 
Glemt er den stilfærdige kamp for selvstændighed, som kul
minerede for 100 år siden, da Danmark anerkendte vulkanøen 
som selvstændig. I Den islandske revolution guider Søren Mentz 
læseren gennem rigsfællesskabet, der endelig ophørte i 1944, hvor 
Island gik fra konge til egen præsident. Og han har stærkt fokus 
på, hvilke fortællinger islændingene har om os – og vi har om 
islændingene, der aldrig helt opgav eget sprog og egne skikke, selv 
om danskerne måske drømte om det.
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Forfatteren siger: 
”Den historiske forbindelse mellem Danmark og Island er fortællingen om et 
stilfærdigt opbrud af en multinational stat. I mange andre tilfælde er opbrud endt 
i vold og tabte menneskeliv. Så hvordan kunne det danskislandske forhold blive 
afviklet så fredeligt, at vi i dag helt har glemt fællestiden?”

”Island var en del af det danske rige i over 500 år. Men var Island en koloni, eller 
passede øen stort sig selv? Fortællingen om den danskislandske fællestid viser, 
hvordan forskellige historiesyn opstår, og hvordan fortiden bliver brugt som am
munition i en samtidig debat.”
       

Søren Mentz
er museumsleder på Museum Amager.

Om serien
Den islandske revolution er femte bog i forlagets serie 100 danmarks
historier, hvor vores fælles historie serveres i små bogbidder. Bøgerne 
udkommer en gang om måneden i otte år og er centrale i et større pro
jekt, der bl.a. omfatter onlinespillet Dyst!, materiale på danmarkshist
orien.dk, kronikker i Politiken og arrangementer på Folkeuniversitetet 
i Aarhus, Emdrup og Herning. 


