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Dálítið um Argentínu.
A. Íbúar og landnám í Argentínu
Landnám Evrópumanna:
Almennt efni á íslensku: Um Argentínu (og Perú) hefur nú ekki mikið verið
skrifað á íslensku. Í bókaflokknum Lönd og lýðir (sem einhverjir kunna að
muna eftir) er sérstök bók um S. Ameríku en nokkuð komin til ára sinna.
Sigurður Hjartarson sagnfræðingur dvaldi um skeið í S. Ameríku og skrifaði
ágæta bók, Þættir úr sögu Rómönsku Ameríku, sem hefur oft verið gefin út.
Rit Argentínumanna hafa nokkuð verið þýdd á íslensku m.a. rit Borges. Um
samskipti S.Ameríkumanna og Bandaríkjanna þykir merkileg bókin
Hákarlinn og sardínurnar (e. Juan Jose Aravelo) sem kom út á sjöunda
áratugnum. Ýmsar bækur rithöfunda frá S. Ameríku hafa verið þýddar á
íslensku.
Ýmislegt um Argentínu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Argentina
Saga Patagoniu:
http://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofWales/The-History-ofPatagonia/
Saga Argentínu með ýmsum krækjum:
Á því svæði, sem nú er Argentína, reis hámenning ekki fyrir komu Evrópumanna í
sömu hæðir og í norður- og vesturhluta álfunnar. Íbúarnir höfðu reyndar hrundið af
sér útþenslu Inkaríkisins til suðurs en við komu Evrópumanna á 16. öldinni mættu
þeir verulegri andstöðu. Spánverjum tókst að treysta byggðina við Buenos Aires
um aldamótin 1600 en höfðu ekki mikinn áhuga á landinu sjálfu þar sem ekki gat
að finna verðmæta málma (eins og í norðri). Spánverjar fluttu með sér hross og
nautgripi sem þeir slepptu lausum á slétturnar og þar er finna grunninn að nýtingu
landsins síðar meir. Þegar Evrópumönnum fjölgaði ráku þeir miskunnarlaust
frumbyggjana norður í landið og afleiðing sú, að 85% íbúa landsins eru
afkomendur Evrópumanna (einkum Ítala og Spánverja) en ca. 15% eru mestízar í
norðri. Á 19. öldinni varð landið sjálfstætt og á sömu öld fluttu Evrópumenn í
stórum stíl til Argentínu. Blómaskeið Argentínu var á fyrri hluta 20.aldar og þóttu
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þá lífskjör með þeim bestu í heiminum. Heimskreppan mikla kom illa við
Argentínu en einkum syrti í álinn eftir Seinni heimstyrjöldina. Allt frá stríðslokum
hefur illa gengið í landsmálum, þjóðernisremba, innbyrðisdeilur, herforingjastjórn
og glannaleg efnahagsstefna hefur leikið þjóðina illa og gerir enn.
http://www.safaritheglobe.com/argentina/history/
http://www.lonelyplanet.com/argentina/history
Nútímasaga Argentínu:
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Argentina
http://www.whatargentina.com/modern-history-politics.html
Bókmenntir og listir:
https://en.wikipedia.org/wiki/Argentine_literature
https://theculturetrip.com/south-america/argentina/articles/the-10-best-booksabout-argentina/
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Argentina

B. Einstaka staðir
Buenos Aires:
https://en.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://www.lonelyplanet.com/argentina/buenos-aires
http://www.timeout.com/buenos-aires/
Iguzu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Iguazu_Falls
https://www.google.is/search?
q=iguazu+falls&biw=1056&bih=485&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwi5xc7zxJnSAhXBtBoKHbapDUAQ_AUICCgB
https://www.youtube.com/watch?v=kY5G8s99Fl8
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B.Ýmislegt: Myndstreymi og annað
Fáir hafa markað dýpri spor í sögu Argentínu en Perón og konur hans.
Afstaða Argentínumanna er afar misjöfn til valdaskeiðs og breytinga Peróns.
https://www.youtube.com/results?
search_query=peron+argentina+documentary
Herforingjabyltingin á sjöunda áratugnum og eftirmálar hennar hafa sett sinn
svip á sögu á sögu landsins. Hér eru tilvísanir í nokkur myndstreymi m.a. um
sögu Argentínu, Peronismann og mæðurnar, sem enn sakna barna- og
barnabarna sinna.
https://www.youtube.com/results?
search_query=argentine+coup+documentary
https://www.youtube.com/results?search_query=mothers+in+argentina
Saga síðustu áratuga:
M.a. valdaskeið Menems, Kirchner og Macri
https://www.youtube.com/watch?v=Zsqa-YHE36A
https://www.youtube.com/results?
search_query=kirchner+argentina+in+english
https://www.youtube.com/results?
search_query=macri+in+argentina+in+english
Matargerð:
https://www.youtube.com/results?search_query=argentinian+food+
%28cuisine%29+
Kort:
Sjá næstu síður
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Kort Argentína.
Bláa línan sýnir að hluta flugleiðina frá Lima til Buenos Aires. Ef skyggni er gott er útsýni stórfenglegt
á fjallgarðinn og Salta eyðimörkina. Flugtími frá Lima til Buenos Aires er ca. 4,5 klst.
Rauða línan sýnir flugleiðina frá B.A. til Iguazu. Flugtími er ca. 1 klst. og 50 mín.
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Iguazu, staðhættir Argentínumegin

Kort Buenos Aires, miðja borgarinnar. (sjá næstu síðu)
Hótel vort, NH 9 Juilio (merkt inn á kortið), stendur við aðalbreiðgötu borgarinnar, rétt við
einkennistákn borgarinnar, obelískuna.
Helsta verslunarhverfi borgarinnar (merkt inn á kortið) er rétt í námunda við hótelið. Þar er
helsta verslunargatan, göngugata, Florida street. Á þessu svæði er líka mikið af
veitingastöðum.
Þar stutt frá er Plaza de Mayo (merkt inn á kortið) með forsetahöllinni, Casa Rosada, og á
torginu safnast saman hvern fimmtudag mæðurnar sem enn leita barna og barnabarna. Hverfið
í kringum torgið er mjög líflegt.
Í San Telmo (ofarlega á korti) er mesta veitingahverfi borgarinnar og úrvalið mikið. Leigubílar
eru mjög ódýrir (aka allir eftir mæli) og gaman að koma í þetta hverfi.
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Hverfin Madro og Retiro (neðarlega á korti) eru með nýtískulegri blæ en áhugavert að ganga
þar um.
Bocca hverfið er utan við þetta kort en í skoðunarferðinni 19.april förum við um það hverfi.
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