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Fyrsta nútímastyrjöldin
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Fyrri heimsstyrjöldin

 Tveimur árum eftir Titanic-slysið, eða árið 1914, 
braust fyrri heimsstyrjöldin út. 

 Bjartsýni og friður tekur enda, í staðinn kemur 
ófriður og vantrú á að tækni og vísindi leysi 
allan vanda.

 Heimsstyrjöldin fyrri stóð til 1918. Á bilinu 10-15 
milljónir manna dóu í stríðinu og yfir 20 
milljónir særðust.
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Fyrri heimsstyrjöldin

 Hvað datt flestum í hug þegar þeir heyrðu orðið stríð ...

- ... fyrir fyrri heimsstyrjöld?: Spenna, hetjuskapur, 
heiður

- ... eftir fyrri heimsstyrjöld?: Óreiða, þjáningar, 
tilgangslaus dauði

 Fyrri heimsstyrjöld hefur verið kölluð fyrsta 
nútímastríðið. Bæði vegna þess að 

- ... barist var með nútímavopnum, t.d. skriðdrekum, 
flugvélum og vélbyssum 
- ... og af því að þetta var stríð á milli iðnvæddra þjóða.
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Fyrri heimsstyrjöldin

 Löndin sem börðust:

„Bandamenn“

Bretland
Frakkland
Rússland
Bandaríkin (frá 1917)
Ítalía (frá 1915)

... og fleiri lönd
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Fyrri heimsstyrjöldin

„Miðveldin“
Þýskaland
Austurríki-Ungverjaland
Tyrkland
Ítalía (til 1915)
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Hvers vegna varð stríð?

- Styrjaldir og kreppa, bls. 24-31
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Samkeppni og tortryggni

 Stórveldin í Evrópu áttu í mikilli samkeppni
þegar fyrri heimstyrjöld braust út.

 Kepptust við  .... 

 að eignast nýlendur

 að framleiða og selja iðnaðarvörur

 Nýlenda = landsvæði sem er undir stjórn annars 
ríkis
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Ríkin mynda bandalög
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Ríkin mynda bandalög
11

 Ítalir skiptu um „lið“ 1915.  Þeir gengu í 
Samúðarsambandið því ...

- ...  Ítalir voru á móti innrás Þjóðverja í Belgíu 
og Frakkland 1914

- ... ríkin sem mynduðu Samúðarsambandið 
lofuðu Ítölum ákveðnum landsvæðum



Púðurtunnan Evrópa
12

 Evrópa árið 1914 hefur verið líkt við púðurtunnu.

 Ástæðurnar m.a.: 

 Spenna á milli Frakka og Þjóðverja því þeir síðarnefndu 
hirtu  af Frökkum héruðin Elsass og Lothringen árið 1871.

 Kapphlaup um nýlendur.

 Kapphlaup um vígbúnað.



Stríðið hefst
13

 28. júní 1914 gerðist atburður sem kom stríðinu af 
stað ... Hvaða atburður var það?

 Tengist þessum unga manni, 

Gavrilo Princip, sem var
serbneskur stúdent.

 Gavrilo Princip drap 
erfðaprinsinn í 
Austurríki-Ungverjalandi
og konu hans.



Stríðið hefst
14

 Ungi Serbinn Gavrilo Princip var í 
þjóðernishreyfingu
sem hét
Svarta     
höndin. 

 „Þjóðernishreyfing“  =  Hópur fólks sem finnst að 
hver þjóð eigi að stjórna sér sjálf í eigin ríki.



Stríðið hefst
15

 Þjóðverjar höfðu lofað Austurríkis-Ungverjum
að hjálpa þeim ef þeir lentu í stríði.

=> Sjá Þríveldabandalagið á myndinni 

á bls. 25 

 „Bandalag“ = Samningur milli tveggja eða fleiri 
ríkja um að hjálpa hvert öðru í stríði. 

 Rússar höfðu lofað að hjálpa Serbum ef þeir lentu 
í stríði. 



Stríðið hefst
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 Þjóðverjar reiknuðu því með að lenda í átökum við 
Rússa, og vissu að Rússar og Frakkar væru 
saman í bandalagi. 

 Vegna ótta Þjóðverja við að lenda í stríði á 
tvennum vígstöðvum, þ.e. við Rússa og Frakka á 
sama tíma, ákváðu Þjóðverjar að reyna að vinna 
Frakka áður en Rússar myndu ráðast á Þýskaland.

 Þannig gætu þeir einbeitt sér að einum 
andstæðing í einu.



Stríðið hefst
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 Þjóðverjar ákváðu að gera fyrst innrás í Belgíu ... 

... og gera svo inn-

rás í Frakkland, til 

að reyna að koma 

Frökkum á óvart.



Stríðið hefst
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 Bretar höfðu lofað því að verja Belga ef það 
myndi brjótast út stríð.

 Þar með voru Bretar líka orðnir andstæðingar 
Þjóðverja.

 Stuttu síðar réðust Rússar inn í Þýskaland. 

=> Deilan sem hafði byrjað með skotárásinni í 
Sarajevo var því orðin að evrópskri stórstyrjöld, og 
síðar heimsstyrjöld.



Nýlendur í stríði
19

 Um 2,5 milljón hermanna frá bresku 
nýlendunum á Indlandi (sem nú heita Indland, 
Pakistan og Bangladess) og Srí Lanka börðust í 
stríðinu.

 Til viðbótar voru margir frá öðrum nýlendum 
sem börðust með Bretum og Frökkum, t.d. höfðu 
Bretar hermenn frá Afríku, Ástralíu, Nýja-Sjálandi og 
Kanada. 



Nýlendur í stríði
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 Á meðan fengu Frakkar stuðning frá nýlendum 
sínum í Víetnam, Kambódíu og Laos (þá hétu 
þessi þrjú lönd einu nafni: Franska Indókína).

 Evrópumenn litu niður á hermenn frá þessum 
nýlendum.



Breskur kafbátur 
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Þýskur kafbátur
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Stríðið breytti samfélaginu

- Styrjaldir og kreppa, bls. 32-35



Konur í vopnaverksmiðju
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Konur fá kosningarétt
25

 Vinnuþátttaka kvenna hafði þau áhrif að þær fengu 
kosningarétt í mörgum löndum skömmu eftir 
heimsstyrjöldina.



Matarskortur
26

 Gríðarleg framleiðsla á vopnum og skotfærum leiddi til 
þess að minna var framleitt af öðrum vörum, t.d. mat.



Matarskortur
27

 Hermenn voru í forgangi
með að fá mat.   

 Enn minna því til af mat 
fyrir fólkið heima.

 Talið að 1 til 1,5 milljón 
Þjóðverja hafi dáið úr

hungri í stríðinu.



Áróður og ritskoðun
28

 Yfirvöld í stríðslöndunum beittu bæði áróðri og 
ritskoðun.

 Áróður =  Að nota tæki eins og veggspjöld, kvikmyndir 
og annað til að hafa áhrif á skoðanir fólks.

 Ritskoðun =  Þegar yfirvöld stjórna því hvað kemur út á 
prenti eða er skrifað. 



Áhrif á Ísland
29

 Mestu vandamálin á Íslandi urðu vöruskortur og 
verðhækkanir ...

 ... og einnig atvinnuleysi.



Áhrif á Ísland
30

 Dæmi um verðhækkanir:
- Mjólkurlítrinn hækkaði um næstum 100%

á þremur árum (1914 – 1917).

- Rúgbrauð hækkaði um 300%.

 Sumir þurftu að þiggja matargjafir.

 250 heimili í Reykjavík þáðu gefins mat daglega síðasta 
vetur stríðsins.
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Friður til frambúðar?

- Styrjaldir og kreppa, bls. 36-39



Stríðinu lýkur
32

 Friðarsamingurinn eftir stríðið gerður í Versalahöll í 
Frakklandi.



Þremenningarnir í Versölum
33

Georges Clemenceau, forsætisráðherra Frakklands
Woodrow Wilson, forseti Bandaríkjanna
David Lloyd George, forsætisráðherra Bretlands



Þjóðverjar ósáttir
34

 Þýsku ríkistjórninni brá þegar hún sá Versalasamninginn.  
Hún vildi ekki skrifa undir.

 En það hefði þýtt áfram-

hald á stríðinu, sem 

Þjóðverjar gátu ekki því 

þeir höfðu ekki efni á því.

 Samningurinn var því undir-

ritaður.



Versalasamningurinn
35

 Hvað fólst í Versalasamningnum?

 Þjóðverjar ...

1. ... voru gerðir einir ábyrgir fyrir stríðinu

2. ... þurftu að borga skaðabætur

3. ... þurftu að láta af hendi landsvæði og allar 
nýlendur

4. ... þurftu að minnka her sinn



Versalasamningurinn
36

 Þjóðverjar voru sárir og reiðir að eiga að taka á sig alla 
sök.

 Flestir þeirra voru líka sannfærðir um að þeir væru að 
verjast í stríðinu, ekki að þeir hefðu byrjað stríðið (sem 
þeir gerðu samt). 

 Þjóðverjar töldu sig því ekki eiga meiri sök á stríðinu en 
þjóðir Bandamanna.



Ekki endanlegur friður
37

 Margir úr röðum sigurvegaranna efuðust um að 
Versalasamningurinn myndi skapa varanlegan frið. 

 Það varð líka raunin ...
-> Seinni heimsstyrjöldin braust út 20 árum seinna.



Ný Evrópa
38

 Í framhaldi af Versalasamningnum voru ný þjóðríki 
stofnuð, með það í huga að hver þjóð hefði rétt til að 
stjórna sér sjálf.

 Austurríki-Ungverjaland var leyst upp, einmitt það sem 
keisarinn þar í landi hafði óttast. 

 Fyrir stríðið: Þrjú stór keisaradæmi í Evrópu. 

Eftir stríðið: Öll keisaradæmin lögð niður.



Ný Evrópa
39

 Ísland varð fullveldi 
1918, sama ár og 
stríðinu lauk.

 Byggði á hugmyndinni
um að hver þjóð 
skyldi stjórna sér 
sjálf (sjá glæruna á 
undan).


