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Útdráttur 
 
Í rannsókn þessari er greint frá táknheimum Íslendinga búsettum erlendis og skoðað 

með hvaða hætti og í hvernig rými þeir eru notaðir. Unnið er úr viðtalsrannsókn sem 

gerð var árið 2010 í Norður Ameríku þar sem viðtöl voru tekin við Íslendinga búsetta 

víðsvegar á því svæði. Samhliða viðtölunum er stuðst við ritaðar heimildir ýmissa 

fræðimanna. Í upphafi eru sjálfsmyndir einstaklinga og hópa skoðaðar og hvaða áhrif 

hreyfanleiki (e. mobility) dagsins í dag hefur á þær. Því næst eru rými táknheimanna 

skoðuð, þar sem athyglinni er beint að félagslegum og persónulegum rýmum þeirra. 

Síðustu tveimur köflum ritgerðarinnar er skipt milli tveggja veigamestu táknheimanna 

sem birtust í viðtalsrannsókninni; táknheimum matarins og jólanna. Í þeim er greint 

frá gildum táknheimanna og þeim leikræna flutningi sem þeir bjóða upp á. 

 Rannsóknin leiddi í ljós að stór hluti táknheima Íslendinga sem hafa búsetu 

erlendis er tengdur íslenskum bakgrunni þeirra. Það sést þó glögglega að gildi 

táknheimanna hafa breyst frá því þau voru iðkuð á Íslandi og eru frekar notuð í þeim 

tilgangi að viðhalda íslensku sjálfsmyndinni. Það rými sem virðist vera ákjósanlegast 

fyrir táknheimana er inni á heimilum viðmælendanna þar sem þeir finna til öryggis 

við leikrænan flutning á sjálfsmynd sinni.  
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Inngangur 
 

Þegar hátíðir ber að garði eru dregnir fram þeir munir sem gefa þeim gildi. Á jólunum 

er til að mynda farið í geymsluna og náð í kassann sem geymir jólaskreytingarnar. 

Þeim er gefið pláss á hillum og veggjum heimilisins til að skapa jólastemningu sem 

heimilisfólkið þekkir og sækist eftir. Þessir hlutir geyma minningar frá liðnum árum 

og jafnvel síðan úr bernsku. Í Lesbók Morgunblaðsins í desember 1959 er fjallað um 

bréf þar sem maður lýsir hugljúfri minningu úr æsku frá jólahátíðinni og hve hún sé 

honum mikilvægari en öll veraldleg gæði: „Mjög vel man ég litla kertið mitt á 

rúmstólpanum og ljósið á litla olíulampanum, sem logaði alla jólanóttina.“1 Hér er 

kertaljósið dæmi um tákn sem fær gildi út frá sérstöðu sinni sem felst í andstæðunni 

við venjur hversdagsins. Þessar uppsetningar á táknum eiga sér ekki einungis stað á 

heimilum okkar heldur fá borgir og bæir annan blæ á hátíðum. Verslunareigendur 

skreyta glugga og eru götur og tré borgarinnar skreytt með ýmsum hætti í takt við 

hátíðina.2 Við lærum að lesa í þessi tákn sem sett eru upp við ákveðna viðburði. Þegar 

við göngum fram hjá kirkjutröppum stráðum hrísgrjónum hugsum við með okkur að 

þar hafi farið fram brúðkaup nýlega. Tákn geta einnig verið staðbundin. Í Katalóníu er 

til dæmis rósablöðum kastað yfir brúðhjónin ásamt hrísgrjónum (sjá mynd 1). Þó að 

það sé að öllu jafnan ekki gert á Íslandi þá er vel hægt að ímynda sér að þarna hafi 

brúðkaup átt sér stað, þar sem að rósir eru víða tákn ástarinnar. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um þau tákn sem Íslendingar erlendis nota til að 

tjá íslenska sjálfsmynd sína í nýju samfélagi. Þá verður skoðað í hvernig rými þessi 

tákn eru notuð og hvernig tiltekin tákn móta rýmið. Rýnt verður í sjálfsskoðun fólks 

sem flytur frá sínu heimalandi og hvernig það endurspeglar þætti úr heimalandinu í 

nýja samfélaginu. Rannsóknarspurningunni sem reynt verður að svara í þessari ritgerð 

er: Hverjir eru táknheimar Íslendinga sem búsettir eru í útlöndum, í hvernig rými og 

með hvaða hætti eru þessi tákn iðkuð? Til þess að svara þessari spurningu er unnið úr 

                                                
1 Sigurbjörn Einarsson, Gleðileg jól! 586. Á timarit.is. 
2 Í auglýsingatexta frá því 1952 er svo að orði komist: „Nú nálgast jólin óðfluga og bærinn fær síaukinn 

jólasvip með degi hverjum. Einkum eru það verslanirnar, sem minna fólk á nánd jólanna. 
Jólavarningur alls konar prýðir sýningargluggana og jólaskraut mikið gefur götunum bjartari svip og 
hátíðlegri. Vegfarandinn þarf víða að nema staðar og skoða það, sem hugurinn girnist, því að margar 
eru óskirnar og margt þarf að kaupa.“ Í Fálkanum, á timarit.is.  
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Mynd 1. Tekin í Barselóna en þar er rósablöðum einnig kastað yfir brúðhjón.3 

 

viðtalsrannsókn minni 2010 og kynntir til sögunnar Íslendingar sem búsettir eru 

víðsvegar í Norður Ameríku. Horft verður sérstaklega á þær hefðir og tákn sem 

viðmælendur mínir nota í nýju samfélagi til að tjá íslensku sjálfsmyndina sína. Einnig 

er skoðað hvernig viðmælendurnir nota rými sitt til að draga þessi tákn fram. Það efni 

sem unnið er úr viðtölunum er þjóðfræðiefni. Mun ég styðjast við hugmyndir William 

R. Bascom og Richard Bauman um margvíslega virkni og gildi þjóðfræða auk 

kenningasmíð Alan Dundes um þjóðfræðihópa. Þá verður unnið með hugmyndir Alan 

Dundes um sjálfsmynd og þær tengdar nálgun Richard Schechner á leikrænum 

flutningi (e. performance). Táknfræði og samspil þeirra fræða við rými og staði eru 

veigamikil hugtök sem einna mestri athygli verður beint að í ritgerðinni. 

Skilgreiningar þjóð- og mannfræðingsins Raymond Firth á táknfræði og 

landfræðingsins Yi-Fu Tuan á hugtökunum staður og rými verða notaðar ásamt 

kenningu Henri Lefebre um rýmislæsi. Auk viðtala og kenninga verður stuðst við 

ljósmyndir sem teknar af rannsakanda. 

 Viðtalsrannsókn var unnin með kenningar fræðimannanna Edward D. Ives, 

Sarah Pink og Valerie Raleigh Yow að leiðarljósi. Viðtöl voru öll tekin upp í hljóð og 

mynd til að öðlast ítarlegra samhengi milli talaðs orðs, framkomu viðmælandans og 

umhverfisins. Viðmælendur sem valdir voru úr heildarrannsókninni eru sjö talsins; 

þrjár vinkonur í Texas, hjón og dóttir þeirra sem nú eru búsett í Mexíkó-borg og ungur 

maður sem býr í San Francisco. 

 Í ritgerðinni verður sýnt fram á að ein forsenda þess að tjá sjálfsmynd sína sé að 

finna til öryggis í þeim aðstæðum samfélagsins sem maður er staddur í. Erfitt er að tjá 

                                                
3 Mynd tekin af Katrínu D. Guðmundsdóttur. 
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sjálfsmynd sína á ákjósanlegan máta ef umhverfið býður ekki upp á það og því þarf að 

velja stað og stund sem vel á við. Í viðtölunum kom í ljós að heimili viðmælenda er sá 

vettvangur þar sem mestur leikrænn flutningur íslensku sjálfsmyndarinnar á sér stað, 

en innan veggja heimilisins hafa þeir frelsi til að haga heimilisháttum að eigin vild og 

finna til öryggis í því umhverfi. Íslenskir táknheimar viðmælenda minna eru 

fjölbreyttir og verður sagt frá því hvernig táknheimar þeirra öðluðust ólík gildi en þeir 

höfðu á Íslandi. Aðaláhersla er lögð á þá efnislegu táknheima sem eru að finna á 

heimilum sem og táknheima matar og jóla.  



 

 9 

 

Kenningar og hugtök 
 

Heildarefni ritgerðarinnar á það sameiginlegt að um er að ræða þjóðfræðiefni. 

Þjóðfræði (e. folklore) eru þau fræði sem snúa að hópum og gjörðum þeirra. Alan 

Dundes sagði þjóðfræðihópa: „eiga við alla hópa sem deila í það minnsta einum 

sameiginlegum þætti.“4 Þessir þættir sameina hópa og þessir hópar deila því sömu 

sjálfsmynd að einhverju leyti. Þjóðfræðiefni eru síbreytileg; hefðir, venjur og hættir í 

hversdeginum, hátíðisdögum sem og öðrum merkisdögum eru breytileg milli hópa þó 

að í grunnin séu þau byggð á sömu hugmynd.5 Þessi fjölbreytileiki er afar áberandi 

innan þjóðfræðinnar. William R. Bascom mann- og þjóðfræðingur segir að þýðing og 

gildi þjóðfræða séu einnig margbreytileg og þjóni ýmiskonar virkni. Mismunandi 

þjóðfræðiefni getur til að mynda þjónað sama tilgangi og borið með sér sömu gildin, 

og getur sama þjóðfræðiefnið þjónað margskonar gildum og haft margskonar virkni 

milli ólíkra hópa og á mismunandi tíma.6 Þjóðfræði er einnig skilgreind sem þekking 

fólks, þar sem hópurinn er mikilvæg heild sem viðheldur þekkingunni í sameiningu.7 

Þjóðfræðingurinn Richard Bauman tekur í sama streng og skýrir þjóðfræði og virkni 

hennar á þessa vegu:  

 

[Þjóðfræði] er afrakstur sköpunar eða endursköpunar alls hópsins og forfeðra hans 
og er tjáning á sameiginlegu einkenni þeirra. [...] meðlimir hópsins eru 'hefðaberar' 
það er að segja þeir bera þjóðfræðihefðir áfram í gegnum tíma og rúm [...] fólk og 
kynslóðir koma og fara, en sjálfsmynd hópsins heldur sér og hefðirnar lifa áfram 
[...].“8 

 

Benedict Anderson prófessor í alþjóðafræðum telur að þjóðerni (e. nationality) sé 

menningarleg afurð og til að skilja þjóðerni þurfi að hafa í huga tilurð þess og hvernig 

                                                
4 Dundes, What is Folklore?, 2. Á frummálinu: „"folk" can refer to any group of people whatsoever 

who share at least one common factor.“ 
5 Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, 4.  
6 Bascom, Four Functions of Folklore, 279. 
7 Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, 6. 
8 Bauman, Differential Identity and the Social Base of Folklore, 33. Á frummáli:„The folklore is the 

product through creation or re-creation of the whole group and its forebears, and an expression of 
their common character. [...] the folk are "tradition bearers," thatis, they carry the folklore traditions 
on through time and space [...] particular people and generations come and go, but the group idnetity 
persists and the tradition lives on [...].“ 
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merking þess hefur breyst milli tíma.9 Menning og tíðarandi haldast því í hendur við 

sköpun þjóðernislegrar hugsunar. Fredrik Barth norskur félagsmannfræðingur lýsir 

þjóðerni í inngangi bókarinnar Ethnic Groups and Boundaries á þann veg að hann 

telur þjóðerni vera það sem sameinar menningu, skapi grundvöll fyrir samskiptum og 

að fólk innan sama þjóðernishóps deili ákveðnum skilningi.10 Viðmælendur mínir 

eiga það flestir11 sameiginlegt að hafa alist upp á Íslandi og líta allir á sig sem 

Íslendinga, því má segja að þeir séu allir innan sama þjóðernishóps (e. ethnic group). 

Þjóðernishópur er skilgreindur af þjóðfræðingnum Elliot Oring í bókinni Folk Groups 

and Folklore Genres, þar segir Oring að þeir sem deili hefðum, menningarsögu, 

hugmyndum, hegðunarmynstri, gildum, ættartengslum og fleira geti samsvarað sér 

sama þjóðernishópi. Segir Oring í framhaldi að þjóðernisímynd (e. ethnic identity) 

fólks sé þegar einstaklingur finnur til tengingar við hugmyndir, hegðun og gildi 

ákveðins þjóðernishóps.12  

 Alan Dundes talar um að sjálfsmynd (e. identity) eigi við um einstaklinga sem 

viðhalda persónulegum einkennum sínum frá æsku og áfram út líf sitt. Þessi einkenni 

eru eitthvað sem aðstandendur læra að þekkja og nota til að greina einstaklinga frá 

hvor öðrum.13 Þjóðfræðingar, eins og Kristinn Schram og Katla Kjartansdóttir, hafa 

fjallað sérstaklega um samspil sjálfsmynda einstaklinga við þjóðernisímyndir. 

Kristinn nefnir til að mynda að sjálfsmynd tengist sterklega þjóðernisímynd, að sú 

sjálfsmynd sem einstaklingur hefur geti verið sameiginleg sjálfsmynd annars 

einstaklings.14 Þannig geta einstaklingar flutt sína eigin sjálfsmynd en á sama tíma 

verið að flytja ímynd ákveðins hóps eða ákveðna þjóðernisímynd. Ímynd (e. image) 

má þannig útskýra sem huglæga mynd af „hinum“, hún er menningarleg ástundun 

sem hefur verið samofin manninum og samfélögum hans í gegnum tíðina og því verið 

stór þáttur í mannlegum samskiptum.15 Ímynd er stöðug upplifun okkar og annarra á 

sjálfum okkur16 og er hluti af heimsýn og daglegu lífi mannsins.17  

                                                
9  Anderson, Imagined Communities, 13-14. 
10 Barth, inngangur að Ethnic Groups and Boundaries, 10-11. 
11 Allir fyrir utan Elínu Emilsson Ingvarsdóttir, sem ólst aldrei upp á Íslandi en báðir foreldrar hennar 
    eru af íslenskum uppruna.  
12 Oring, Ethnic Groups and Ethnic Folklore, 24. 
13 Dundes, Folklore Matters, 4-7. 
14 Kristinn Schram, Borealism, 12. 
15 Kristinn Schram, Borealism, 12. 
16 Dundes, Folklore Matters, 5. 
17 Kristinn Schram, Borealism, 12. Tel ég þjóðerni og þjóðernisímynd mjög gildishlaðin hugtök sem 
    margir fræðimenn hafi fjallað um á ólíka vegu. Sem dæmi um útskýringu á íslenskri þjóðernisímynd  
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 Gjörningur, sviðslist, leikur, flutningur og leikrænn flutningur eru íslenskar 

þýðingar sem hafa verið notaðar yfir enska hugtakið performance. Hef ég kosið að 

nota hvoru tveggja orðin leikrænn flutningur og flutningur. Tel ég þessi orð eiga 

ágætlega við í samhengi ritgerðarinnar, því hvort sem manneskja tjáir sig leikrænt 

eður ei á sér stað flutningur á ákveðnum táknum eða upplýsingum sem gefur 

nærstöddum tækifæri til að meðtaka, lesa í og greina táknin og upplýsingarnar. Í 

daglega lífinu eru þessi tákn flutt sem segja hver við erum og greina frá hverju við 

viljum koma til skila. Þegar staðið er fyrir framan fataskápinn á morgnana og föt valin 

fyrir daginn erum við að ákveða hvað við viljum segja í dag með klæðnaði okkar. 

Farið er í gegnum daginn sem framundan er í huganum og velt fyrir sér hvert sé verið 

að fara og þá hvernig þyki viðeigandi að klæðast við það tilefni. Í þessu samhengi 

segir Richard Schechner að maðurinn móti hegðun sína í hversdeginum í samræmi við 

þær aðstæður sem hann er í.18 Það er því mikilvægt að hafa í huga þær aðstæður sem 

flutningur er stundaður í, því í hvert sinn sem flutningur á sér stað kallar hann fram 

ólíka hegðun líkt og Schechner bendir á.  

 Hversdagslegir hlutir líkt og að velja sér föt fyrir daginn er hegðun eða 

flutningur sem getur sagt mikið til um sjálfsmynd einstaklingsins. Fleira sem ber að 

hafa í huga þegar flutningur sjálfsmyndar er skoðaður er: látbragð, áhersla á orð, 

tónfall, hreyfingar, svipir, klæðnaður, snyrtivörur, hlutir í umhverfinu og fleira sem 

gæti verið notað til að tjá sig við hinar ýmsu aðstæður. Með rannsóknum á flutningi 

fólks lærir maður að þekkja þann sem flytur og einnig er hægt að fá hugmynd um 

menningarlegan bakgrunn hans.19 Kanadíski félagsfræðingurinn Erving Goffman 

segir að þegar einstaklingar hittast í fyrsta skipti á sér stað ákveðið mat og 

staðalímyndir eru dregnar fram sem einstaklingarnir máta síðan hvor á annan.20 

Goffman segir fólk nota þær upplýsingar sem það meðtekur til að átta sig á 

sjálfsmyndum og að það geri manni líka kleift að átta sig á hvernig maður á að haga 

sér í kringum fólk.21 Flutningur á sér því ýmis birtingarform og segir Schechner að 

hægt sé að rannsaka allar athafnir manna sem flutning.22 Mun ég að mestu styðjast við 

                                                                                                                                       
   sem finna má í kafla Sigríðar Matthíasdóttir í Þjóðerni í þúsund ár?. Þar talar Sigríður um hve karlæg 
þjóðernisímynd Íslendinga er. Mun ég notast að mestu við „íslenska sjálfsmynd“ viðmælenda minna í 
samhengi við þá hluti sem þeir tileinkuðu sér úr íslenskri þjóðmenningu. 

18 Schechner, Performance Studies, 29. 
19 Fine og Speer, Introduction, 8. 
20 Goffman, The Presentation of self in everyday life, 13. 
21 Goffman, The Presentation of self in everyday life, 13, 
22 Schechner, Performance Studies, 29. 
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flutning í því formi hvernig viðmælendur mínir flytja sjálfsmynd sína í hversdeginum 

sem og á hátíðisdögum. Flutningur á sér þannig ákveðna stund en hann á sér líka stað. 

 Rými (e. space) og staður (e. place) eru hugtök sem byggja að miklu leyti hvort 

á öðru. Í bók landfræðingsins Yi-Fu Tuan, Space and Place, ræðir hann ýtarlega um 

rými og stað og mikilvægi þessara hugtaka saman þar sem þau fá merkingu út frá 

hvort öðru: 

 

Hugtökin „rými“ og „staður“ krefjast hvors annars til skilgreiningar. Í öryggi og 
stöðugleika staðar erum við vör um víðáttu, frelsi og hættur rýmis og öfugt [...] ef 
við hugsum um rými sem eitthvað sem leyfir hreyfingu, þá er staður pása; hver pása 
í hreyfanleika gerir það mögulegt að rými/svæði verði að stað.23 

 

Tuan talar um að um að rými breytist í stað þegar maður er farin að gefa rýminu gildi 

og merkingu24, að rými hafi í sjálfu sér enga merkingu fyrir okkur nema sem tákn 

fyrir frelsi og eitthvað óþekkt. Í bókinni The Production of Space eftir 

félagsfræðinginn og heimsspekinginn Henri Lefebvre talar hann um tvískiptingu 

rýmis. Hann notar dæmi um rými heimspekingsins og rými þess sem vinnur með 

efnislega hluti. Lefebvre segir að það sé ekki hægt að skapa rými en það er hægt að 

fylla upp í það á þessa tvo vegu; með hugsunum okkar og orðum annars vegar og með 

efnislegum hlutum hins vegar. 25 Hann vill því skipta rýminu í það huglæga og það 

efnislæga. 

 Þegar maður kemur í ókunnugt rými dvelja augun okkar við það kunnuglega. Í 

hvert sinn sem augun hvíla á þessu kunnuglega eða þessum táknum (e. symbols) erum 

við að gefa rýminu gildi og líkt og greint hefur verið frá áður að þegar rými fær 

merkingu eða gildi er um stað að ræða.26 Við leitum eftir táknum í umhverfinu okkar 

sem gefa því merkingu og oft á tíðum er þessi hegðun ósjálfráð. Þetta er leið fyrir 

okkur til að búa til ákveðin landamæri á þeim stað sem við á.27 Við notum tákn til að 

merkja umhverfi okkar. Menning og uppruni hefur áhrif á hvernig við skynjum 

umhverfið og hvernig við gefum táknum í kringum okkur gildi. Lefebvre talar um 

þetta sem rýmislæsi í áðurnefndri bók, með því að þekkja táknin sem fylla upp í rýmið 

                                                
23 Tuan, Space and Place, 6.  
24 Tuan, Space and Place, 136. 
25 Lefebvre, The Production of the Space, 4.  
26 Tuan, Space and Place, 161. 
27 Sjá Tuan, Space and Place, 161 og Leach, Culture and Communication, 33. 
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er hægt að lesa í það.28 Tákn þurfa ekki að vera efnisleg. Hegðun fólks getur verið 

táknræn, samanber helgisiði, látbragð, orðanotkun og leikrænan flutning á hefðum. 

Þjóð- og mannfræðingurinn Raymond Firth ræðir tákn í bók sinni Symbols. Hann 

segir að kjarni táknfræðinnar byggist á því hvernig einn hlutur, flutningur eða tákn 

geti staðið fyrir ólík gildi.29 Eru þetta helstu kenningar og hugtök sem höfð verða að 

leiðarljósi í ritgerðinni. Verða þau útlistuð betur í hverjum kafla fyrir sig í samhengi 

við úrvinnslu viðtalanna. 

                                                
28 Lefebvre, Production of Space, 17. 
29 Firth, Symbols, 15-16. 
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Viðtalsrannsóknin 
 

Á tímabilinu júní til ágúst árið 2010 tók ég tuttugu og eitt viðtal við Íslendinga sem 

búsettir eru í New York, Texas, Kaliforníu og Mexíkó. Viðmælendur mínir voru af 

báðum kynjum og á breiðu aldursbili eða frá þrítugsaldri til níræðisaldurs og höfðu 

þeir dvalið mislengi erlendis eða allt frá þremur mánuðum upp í fimmtíu ár. Val á 

viðmælendum var nokkuð handahófskennt. Ég auglýsti á samskiptavefnum Facebook 

að ég væri í leit að Íslendingum sem byggju á þessum slóðum og einnig komu 

fréttatilkynningar í fréttamiðlum þar sem fjallað var um verkefnið og höfðu margir 

samband við mig í framhaldi af því. Þessi hluti rannsóknarinnar reyndist vera með 

einfaldara móti og var ég fljótt komin með góðan hóp viðmælenda. Ég var því með 

frekar fastmótaða hugmynd um við hverja ég tæki viðtal nokkru áður en rannsókn 

hófst, en líkt og við var að búast voru sumir viðmælenda minna vant við látnir á 

síðustu stundu og bættust þá nýir við í staðinn. Var ég nokkuð ánægð með þróun mála 

því ég er á þeirri skoðun að maður þurfi að fara varlega í að vera að velja 

viðmælendur of vandlega því líkt og þjóðfræðingurinn Edward D. Ives bendir á í bók 

sinni The Tape-Recorded Interview þá skal varast að eyða of miklum tíma í að leita að 

hinum „rétta“ viðmælanda þar sem erfitt er að vita fyrirfram hver hann er.30 Þar sem 

ég var að leitast eftir upplifunum Íslendinga sem höfðu sest að í nýju samfélagi, þá er 

erfitt að velja viðmælendur sérstaklega út frá svo persónulegri upplifun og er 

upplifunin líka jafn ólík milli einstaklinga og þeir eru margir. 

 Eftir að hafa fengið ábendingar um mögulega viðmælendur var sendur staðlaður 

tölvupóstur með upplýsingum um verkefnið ásamt fyrirspurn um hvort viðkomandi 

hefði áhuga á því að láta taka viðtal við sig. Skömmu áður en ég kom til hverrar 

borgar sendi ég annan tölvupóst til að minna á mig. Í Recording Oral History eftir 

Valerie R. Yow talar hún um kosti þess að rannsakandi hitti fyrir viðmælanda sinn 

stuttlega áður en að viðtalið sjálft á sér stað því viðmælandinn þekkir ekki 

manneskjuna á bak við bréfaskriftir. Þetta verður til þess að rannsakandinn er ekki 

lengur ókunnug manneskja þegar hann kemur á viðtalsdegi með upptökubúnað sinn.31 

Vegna tímaskorts og oft á tíðum langra ferðalaga á milli staða hafði ég ekki tök á því 
                                                
30 Ives, The Tape-Recorded Interview, 25. 
31 Yow, Recording Oral History, 92–93.  
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að hitta viðmælendur áður en að viðtölin áttu sér stað. Þegar ég var komin í tiltekna 

borg hringdi ég í viðmælandann og spjallaði í svolitla stund um verkefnið sem og 

daginn og veginn. Þetta þótti mér ákaflega gagnlegt og var þetta mín leið til að 

kynnast viðmælendum eilítið og á sama tíma tækifæri fyrir þá til að kynnast mér og til 

að gefa þeim tilfinningu fyrir því sem koma skildi. Takmarkið var að reyna að skapa 

þægilegt andrúmsloft á milli mín og viðmælandans. Í þessum símtölum var jafnframt 

ákveðinn staður og stund viðtals en í flestum tilfellum fóru þau fram heima hjá 

viðmælendunum. 

 Viðtölin voru öll tekin upp í hljóð og mynd. Var það gert til að fá frekara 

samhengi úr viðtölunum með tilliti til hegðunar og umhverfi viðmælenda. 

Mannfræðingurinn Sarah Pink ræðir um viðtalstækni og söfnun heimilda með skynjun 

og skynfærin í forgrunni í bók sinni Doing Sensory Ethnography. Pink segir 

myndbandsupptökur gera manni frekar kleift að átta sig á því hvernig viðmælanda líði 

á meðan á viðtali stendur og hvernig hann upplifir það sem talað er um.32 Annar 

mikilvægur kostur þess að taka upp á myndband er að það hjálpar rannsakanda að 

rifja upp upplifun og tilfinningar sínar á meðan að viðtalið átti sér stað.33 

Myndbandsupptakan verður því hjálpartæki fyrir rannsakandann til að rifja upp það 

sem fram fór. Þegar viðtal er einungis tekið upp í hljóði getur til dæmis verið erfitt að 

átta sig á merkingu þagna, hvort þær séu til áhersluauka eða vegna óöryggis. En 

auðveldara er að greina slíkt af myndbandsupptöku. Einnig má benda á mikilvægi 

sjónrænna heimilda í sambandi við ýmis konar látbragð viðmælendanna sem erfitt er 

að greina í texta, til að mynda það sem snýr að húmor og íróníu. Hægt er að greina 

þessa þætti betur í gegnum augnaráð, svipbrigði, látbragð og aðra sjónræna þætti. 

 Vandamál geta fylgt því að taka upp viðtöl í hljóð og mynd. Tækjabúnaðurinn 

getur haft áhrif á framkomu viðmælandans, til að mynda vegna óöryggis við að vera 

fyrir framan myndavél. Til að reyna að koma í veg fyrir þetta óöryggi lét ég vita að ég 

myndi taka upp í hljóði og mynd í símtalinu sem ég átti við viðmælandann fyrir 

viðtalið sjálft. Auk þess talaði ég um upptökubúnaðinn áður en viðtal hófst. Talaði ég 

við viðmælanda um sakleysi búnaðarins og það hvernig maður gleymdi alltaf fljótt 

tilvist hans. Við þetta gafst viðmælanda tækifæri til að spyrja mig út í tækjabúnaðinn 

og reyndi ég alltaf að hafa þá umræðu á léttu nótunum. Tel ég að það hafi losað um 
                                                
32 Pink, Doing Sensory Ethnography, 110. 
33 Pink, Doing Sensory Ethnography, 100. Sama á við um dagbókarskrif og það að geyma alla miða eða 

dót sem getur rifjað upp andrúmsloftið eða stemninguna sem var þessa daga sem rannsóknin stóð. Sjá 
bls. 129 í sömu bók.  
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spennu sem gæti hafa verið til staðar hjá viðmælendum og einnig hjá mér, því sjálf 

var ég oft meðvituð um óöryggi þeirra. 

 Líðan viðmælandans og umhverfið þar sem viðtalið fer fram getur haft áhrif á 

samhengi viðtalsins. Atriði líkt og það að hafa myndbandsupptökuvél í viðtalinu sem 

getur truflað viðmælandann er aðeins eitt af mörgu sem ber að hafa í huga við 

framkvæmd rannsóknar sem byggð er á eigindlegri aðferðarfræði líkt og þessi 

rannsókn. Áhrif rannsakandans á samhengi viðtalsins ber einnig að hafa í huga. Kyn, 

aldur, stétt, staða og dagsform rannsakanda getur haft áhrif á framvindu viðtals. Ef 

rannsakandi lendir í aðstæðum fyrir viðtal sem valda einhverskonar streitu sem hefur 

áhrif á skaplyndi og framkomu, getur það haft áhrif á viðmælandann. Hélt ég ítarlega 

dagbók yfir rannsóknartímabilið og talaði inn á upptökutæki fyrir og eftir viðtölin til 

að geta rifjað upp líðan mína þegar unnið er úr viðtölunum. Pink telur það jafn 

mikilvægt að rannsakandinn geri sér grein fyrir því að þeir hafa áhrif á umhverfið og 

verða einnig hluti af samhenginu líkt og viðmælandinn sjálfur og umhverfið sem 

viðtalið fer fram í.34  

 Ég taldi það mikinn kost að flest viðtölin fóru fram á heimilum viðmælenda, þar 

eru þeir í sínu nánasta umhverfi sem getur orðið til þess að viðmælendum líði betur og 

að þeir finni til öryggis. Pink talar um kosti þess að vera í umhverfi viðmælandans; að 

vera í umhverfi sem viðmælandinn getur átt samræður við. Heimilið er vettvangur þar 

sem viðmælandinn hefur hluti í kringum sig sem geta leitt til þess að fleiri sögur rifjist 

upp fyrir honum og að umhverfið gagnist til frekari skýringar á frásögnum í 

viðtalinu.35 Þetta sannaðist í fjölda viðtala þar sem viðmælendur bentu mér á hluti 

innan heimilisins sem rætt var um hverju sinni. Þetta gerði frásagnirnar lifandi og gaf 

mér betri tilfinningu fyrir því sem talað var um. 

 Fyrir utan viðtölin sjálf og önnur rit sem ég hef kynnt mér þykir mér sú þekking 

og reynsla sem ég öðlaðist á umhverfi viðmælendanna þýðingarmikil fyrir 

rannsóknina. Það að geta tengt svör viðmælenda við umhverfið gaf mér betri skilning 

á því hvað þeir áttu við í svörum sínum. Í fyrrnefndri bók Pink talar hún um 

mikilvægi þess að kynnast hinu almenna umhverfi sem viðmælandi býr í til að skilja 

betur frásagnir hans.36 Án efa hefur það hjálpað mér í viðtölunum að hafa sjálf búið 

erlendis í fimm ár og því kannast við margar þær tilfinningar og hugsanir sem komu 

                                                
34 Pink, Doing Sensory Ethnography, 25. 
35 Pink, Doing Sendory Ethnography, 86. 
36 Pink, Doing Sensory Ethnography, 48. 
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upp í viðtölunum. Einnig fann ég að þegar ég var búin að vera í Bandaríkjunum í smá 

tíma fór ég að skilja betur það sem fram fór í viðtölunum. Ég skildi til dæmis betur 

hvað viðmælendur áttu við þegar þeir töluðu um ákveðna hegðun sem einkenndi 

heimamenn og þekkti nöfn á verslunum og ýmsum varningi sem komu stundum upp í 

viðtölunum. Pink talar um þýðingu þessarar tengingar við umhverfi viðmælendanna 

eða rannsóknarefnisins. Það að ganga um hverfi og finna lyktina og andrúmsloftið 

sem fylgir hverjum stað, að kynnast daglegum venjum og öðlast því betri skilning á 

því sem viðmælendur búa við, gerir mann hæfari til að vinna úr efni rannsóknarinnar 

síðar meir.37 Þessi atriði sem bent hefur verið á hér að ofan er mikilvægt að hafa í 

huga í framkvæmd og úrvinnslu viðtalanna. Þau geta haft áhrif á hvernig 

viðmælendurnir svara ákveðnum spurningum eða hvernig rannsakandinn sjálfur spyr 

spurninganna. 

 Þær rannsóknarspurningar sem ég fór af stað með í upphafi eru ögn ólíkar þeim 

sem ég vinn með núna, meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna afdrif íslenskrar 

menningar á erlendri grundu. Efni ritgerðarinnar varð mér þó fljótt ofarlega í huga 

þegar ég tók sérstaklega eftir því að á mörgum heimilum sem ég heimsótti var hlutum 

og táknum sem tengdust Íslandi gert hátt undir höfði. Sem dæmi um það þá voru 

íslenskar bækur oft settar á áberandi staði, íslenski fáninn á veggjum og útsaumaðar 

veggmyndir í íslenskum stíl. Þótti mér áhugavert að skoða hvernig Íslendingarnir 

notuðu umhverfið til að tjá þjóðerni sitt. Þrátt fyrir breyttar áherslur frá því rannsókn 

var gerð árið 2010 þá nýtast viðtölin mér engu að síður vel. Spurningarnar voru að 

mestu opnar þannig að ýmsar leiðir voru fyrir viðmælendur að svara þeim. Ég vildi 

byrja á „auðveldum“ spurningum, sem hálfgerðri upphitun og spurningar um 

einstaklinginn sjálfan þóttu mér vel fallnar til þess. Á eftir þessari svokölluðu 

upphitun spurði ég almennra spurninga um lifnaðarhætti og fleira. Í lokin þótti mér 

gott að þrengja umræðuna og taka betur á hlutum sem komu upp í viðtalinu sem ég 

vildi fá betri skýringar á, sem dæmi ef ég vildi vita meira um ákveðin atriði eða um 

orða- eða hugtakanotkun. Ég skipti því spurningunum niður í ákveðin þemu og voru 

þau eitthvað á þessa leið:  

 

Almennar spurningar: Viðmælandi fenginn til að segja stuttlega frá sjálfum sér: 

aldri, uppruna, lengd búsetu erlendis, starf og svo framvegis. 

                                                
37 Pink, Doing Sensory Ethnography, 69. 
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Nýtt samfélag: Viðmælandi beðinn um að segja frá upplifun sinni þegar hann fluttist 

í nýtt samfélag. 

Daglegar venjur og siðir: Hér leitaði ég eftir upplýsingum um matarvenjur, almenn 

innkaup, tímasetningu á matmálstímum og öðru sem tengist daglegum venjum og 

siðum. 

Matur: Spurði ég um þann mat sem þeir borða og hvort maturinn væri í líkingu við 

það sem þeir borða á Íslandi. Ég spurði um álit þeirra á íslenskum mat og hvaða matur 

það væri sem þau sóttust eftir að fá sendan frá Íslandi. 

Hlutir: Hér spurði ég um hvaða efnislega hluti þeir sóttust eftir frá Íslandi. 

Hátíðisdagar, venjur og siðir frá Íslandi: Spurt um þær hátíðir, venjur og siði frá 

Íslandi og hvernig þeir fara fram. Hér hafði ég tækifæri á því að fá innsýn í hugarheim 

þeirra, þá hvernig þeir hafa náð að stunda menninguna í því samfélagi sem þeir búa í. 

Hvað það er sem þeim líkar og hvað ekki og það komu oft fram samlíkingar við það 

hvernig hlutirnir eru á Íslandi. Ég spurði viðmælendur einnig um hátíðir, venjur og 

siði í því samfélagi sem þau lifa í en ég fékk oft ekki mjög skýr svör. Komu svörin 

frekar í ljós þegar þeir fóru að bera saman Ísland og samfélagið sem þeir búa í.  

Íslendingafélagið: Hér spurði ég um Íslendingafélög og hvort viðmælendur mínir 

hefðu einhverja reynslu af þeim. 

Ísland: Það komu oft skemmtileg svör þegar ég spurði um hvers þau sakna frá 

Íslandi. Þarna spurði ég líka um ímynd þeirra á Íslandi og um þær hugmyndir sem 

útlendingar hefðu á landinu.  

 

Það var mismunandi eftir viðtölum hvað fór langur tími í hvert þema, viðtölin voru öll 

frekar löng, allt frá fjörutíu mínútum upp í þrjár klukkustundir og voru þá alltaf teknar 

góðar pásur í þeim lengstu. Ein ástæðan fyrir þessum löngu viðtölum var sú að 

viðmælendurnir fóru á flug í frásögnum sínum og höfðu frá mörgu að segja. Ég hafði 

spurningalista meðferðis í hvert viðtal en ég hafði hann þó ekki fyrir framan mig og 

spurði eftir minni og lét síðan viðtalið flæða. Mér þótti ekki mikilvægt að spurningar 

væru í ákveðinni röð, heldur spurði ég spurninganna í samhengi við það sem talað var 

um. Í lokin fór ég síðan yfir spurningalistann til að ganga úr skugga um það að ég 

væri ekki að gleyma neinu. 
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Viðmælendur 
 

Af þeim viðtölum sem ég tók hef ég valið sjö viðtöl sem ég mun að mestu leyti 

styðjast við. Við val mitt á viðtölunum leitaðist ég helst eftir viðtölum sem ég gæti 

notað í samhengi við hvort annað og skoðaði hvort sjá mætti samræðu á milli þeirra. 

Mun ég hér kynna viðmælendurna sjö.  

 Þegar ég kom til Texas var ég búin að koma mér í samband við þrjár konur sem 

höfðu allar búið erlendis í um fjörtíu ár. Fyrir viðtölin vissi ég ekki að þessar þrjár 

konur væru allar hinar bestu vinkonur en ég komst fljótt að tengingunni á milli þeirra í 

fyrsta viðtalinu sem ég tók, en í þessum þremur viðtölum tala þær allar mikið hver um 

aðra og þær stundir sem þær áttu saman. Konurnar þrjár kynntust í Dallas á sínum 

tíma og náðu þær svo vel saman að þær urðu hálfgerðar samlokur í öll þessi ár.38 

Tvær þeirra búa enn í Dallas en ein flutti til Austin fyrir þónokkrum árum síðan en 

heimsækir þó Dallas reglulega. Þó að viðtölin við hverja þeirra væru að mestu um þær 

sjálfar og þeirra upplifanir fannst mér við hæfi að ræða öll viðtölin hér vegna 

tengingarinnar á milli þeirra því þær töluðu oft um sömu atburðina og fékk ég þá þrjú 

sjónarhorn á sama umræðuefnið. Það má segja að þær haldi í sameiningu utan um 

uppruna sinn með ýmsu móti. Til að mynda unnu þær allar í Íslendingafélaginu og 

taka enn fullan þátt í uppákomum hjá Íslendingum búsettum í Dallas. Auk þess hafa 

þær deilt með sér íslenskum uppskriftum og haldið saman upp á íslenskar hátíðir í 

gegnum tíðina.  Ingibjörg Nancy Kudrick Morgan, kölluð Nancy, er fædd 1943 í 

Reykjavík og ólst upp í Hafnafirðinum. Þegar hún var sautján ára kynntist hún 

manninum sínum og fluttist fyrst með honum til Bandaríkjanna árið 1963 þegar hún 

var tvítug. Fyrstu árin hennar erlendis einkenndust af miklum ferðalögum og bjuggu 

þau víðsvegar um Bandaríkin og fóru einnig nokkrum sinnum til Íslands, en maðurinn 

hennar var í hernum og fól starf hans í sér öll þessi ferðalög. Í kringum árið 1975 

komu þau sér fyrir í Dallas og hafa verið þar síðan. Eiga þau hjónin fjögur börn og 

barnabörn. Nancy starfaði lengi hjá fyrirtæki sem hét Universal Transformers, auk 

þess sem hún vann í verslun og við að þrífa heimili. Viðtalið var tekið fyrripart dags 

þann 9. júlí og  tók tvær klukkustundir.  

                                                
38 Þær voru fjórar vinkonurnar en ein þeirra lést úr krabbameini fyrir aldur fram. 
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 Sigrún Kristjana Jónsdóttir Kundak er fædd árið 1938 í Reykjavík og ólst upp í 

Vesturbænum. Hún kynntist manninum sínum á Íslandi og fluttist með honum til 

Montana þegar hún var tvítug og síðar til Dallas þar sem þau giftu sig. Hún flutti 

síðan aftur til Íslands en eftir smá tíma fór hún til Sevilla á Spáni þar sem maðurinn 

hennar bjó um tíma. Stuttu síðar fóru þau aftur til Dallas. Þau eignuðust tvö börn. Hún 

vann í matvöruverslun allt sitt líf og vinnur þar enn tvo daga í viku. Viðtalið við 

Sigrúnu var einnig tveir klukkutímar og tók ég það sama dag og viðtalið við Nancy 

því þær búa í nágrenni hvor við aðra. Bæði viðtölin voru tekin á heimilum þeirra. 

 Í Austin býr María Sólveig Kristjánsdóttir Nipper, kölluð Maja. Hún fæddist 

árið 1947 í Keflavík og ólst þar upp. Um tvítugsaldurinn kynntist hún bandarískum 

sjóliða og fluttist með honum til Bandaríkjanna þegar hún var tuttugu og þriggja ára 

gömul og giftu þau sig þegar þau komu út. Eignuðust þau elstu dóttur sína sama ár og 

síðar eignuðust þau dreng. Þau bjuggu í Dallas í tuttugu og átta ár og fóru þaðan til 

Austin og eru búin að búa þar síðan árið 2000. Helsta ástæðan fyrir því að þau fóru til 

Austin var sú að börnin þeirra bjuggu þar og fékk maðurinn hennar Maju 

atvinnutilboð sem hann þáði. Árin sem hún bjó í Dallas vann hún á Hag- og 

fasteignastofu en eftir að hún flutti til Austin hefur hún verið að passa börn. Hittumst 

við á heimili hennar seinnipart dags 11. júlí. Viðtalið tók um tvo klukkutíma.  

 Í San Francisco tók ég viðtal við Daða Guðmundsson. Daði er fæddur á 

Akureyri árið 1970 og fluttist fljótt í Garðabæinn þar sem hann ólst upp. Hann var 

ungur þegar hann fór fyrst erlendis því fimmtán ára var hann sendur í sumarskóla í 

Danmörku, var síðar skiptinemi og þegar hann var tuttugu og eins árs fór hann til 

Arkansas þar sem hann lagði stund á grunnám í iðnaðarverkfræði. Árið 1996 fluttist 

hann til San Francisco þar sem hann fór í meistaranám í Berkley háskólanum. Þegar 

hann lauk meistaranáminu bauðst honum góð vinna og með þeirri vinnu hóf hann 

doktorsnám sitt. Þegar hann var þrítugur áttaði hann sig á því að hann sæi ekki fram á 

að fara aftur heim til Íslands. Í dag er hann giftur og rekur sitt eigið fyrirtæki. Hitti ég 

Daða fyrripart laugardagsins 17. júlí í húsnæði norska karlaklúbbsins í San 

Francisco.39 Viðtalið tók tæpa tvo klukkutíma og vorum við staðsett í litlu herbergi í 

risi klúbbhúsnæðisins. Ástæða þess að ég vel þetta viðtal er að áhugaverðar samræður 

um norska klúbbinn áttu sér stað, en hann var nýlega byrjaður að taka þátt í starfsemi 

klúbbsins þegar viðtalið var tekið.  

                                                
39 Sjá heimasíðu klúbbsins á http://www.norwegianclub.org/. 
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 Síðustu þrjú viðtölin eru við hjónin Ingvar Emilsson og Ástríði Guðmundsdóttur 

og dóttur þeirra Elínu Emilsson Ingvarsdóttir sem eru öll búsett í Mexíkóborg. Vildi 

ég taka þessi viðtöl saman þar sem mér þótti áhugavert að geta fengið þrjú sjónarhorn 

á fjölskyldulíf þeirra. 

 Ingvar er fæddur á Eskifirði árið 1926 og ólst þar upp til tíu ára aldurs og fluttist 

þá til Reykjavíkur. Stundaði hann nám við Menntaskólann í Reykjavík og þegar hann 

lauk því námi fluttist hann til Oslóar í Noregi þar sem hann nam stærðfræði, 

landafræði og efnafræði. Vann hann mikið við hafrannsóknir og eftir sex ár í Noregi 

var hann orðinn haffræðingur. Árið 1953, sama ár og hann kláraði nám sitt í Noregi 

árið var honum boðin vinna í São Paulo í Brasilíu. Þangað sigldi hann og stuttu síðar 

kom Ástíður eiginkona hans og synir þeirra tveir til hans. Ástríður er fædd í 

Reykjavík árið 1926 og bjó þar þangað til hún fluttist til Brasilíu. Þar bjó hún ásamt 

eiginmanni sínum í tæp tíu ár og eignuðust þau Elínu dóttur sína stuttu áður en þau 

fluttust þaðan til Kúbu þar sem þau bjuggu í sex ár.40 Eftir dvölina á Kúbu fóru þau til 

Mexíkó-borgar þar sem þau hafa búið alla tíð síðan. Hefur Ingvar unnið við 

hafrannsóknir alla sína tíð og í dag hefur hann yfirumsjón með tveimur 

hafrannsóknarskipum sem gerð eru út frá Mexíkó. Svör þeirra hjóna voru oft á tíðum 

ekki alveg í samræmi en engu að síður vil ég hafa þau með í úrvinnslunni. Ég vil 

meina að það sem hefur verið þeim ofarlega í huga um upplifanir sínar hafi komið 

fram í viðtölunum og fékk ég einnig frekari innsýn í líf þeirra þegar ég talaði við 

dóttur þeirra Elínu. 

 Elín Emilsson Ingvarsdóttir fæddist í Brasilíu árið 1964. Elín er mannfræðingur 

og starfar við Háskólann í Mexíkóborg. Hún á tvö börn og býr með eiginmanni sínum 

í sömu götu og foreldrar hennar. Þetta viðtal var afar áhugavert og þótti mér merkilegt 

að heyra upplifun Elínar á því hvað væri íslenskt og hvernig því var komið til skila til 

hennar í æsku. Elín hefur aldrei búið á Íslandi en dvaldi eitt sumar á Íslandi sem 

unglingur og síðar kenndi hún eina önn við Háskóla Íslands sem stundarkennari. Fór 

viðtalið fram á íslensku og talar hún merkilega gott mál miðað við það að hún hafi 

ekki búið á Íslandi. Það má sennilega rekja til þess að foreldrar hennar hafa ávallt 

talað við hana á íslensku.  

                                                
40 Ég er ekki örugg með hversu lengi þau bjuggu á Kúbu, Ingvar segir að honum hafi boðist vinna í tvo 
    ár en segir síðar að þau hafi búið þar í sex ár.  
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Sjálfsmyndir hópa og einstaklinga 
 

Viðmælendur mínir eiga sér sameiginlega sjálfsmynd að mörgu leyti eins og sýnt 

verður fram á. Þeir koma frá sama landi og hafa alist upp við sömu menningu og má 

því segja að viðmælendur mínir séu innan sama þjóðernishóps, auk þess eiga þeir það 

sameiginlegt að vera fluttir af landi brott. Sérhver viðmælandi hefur einnig skapað sér 

sína sjálfsmynd sem einstaklingur með þekkingu frá Íslandi ásamt einkennum úr nýju 

menningunni. Viðmælendur mínir eiga því sameiginlega sjálfsmynd sem 

þjóðernishópur en jafnframt eiga þeir sína sjálfsmynd sem einstaklingar.  

 Sá hreyfanleiki (e. mobility) sem við lifum við í dag auðveldar þeim sem flytja 

frá upprunalandinu að halda utan um þjóðerni sitt og sjálfsmynd sína, til dæmis með 

greiðfærari samgöngum og upplýsingaflæði á veraldarvefnum. Landfræðingurinn Tim 

Cresswell segir að hreyfanleiki dagsins í dag kalli á aukinn hreyfanleika í því formi að 

hann þjóni hreyfanleikanum sem nú þegar er til.41 Þetta ákall um aukinn hreyfanleika 

getur til að mynda gerst í kjölfar þess að fólk sem flust hefur frá upprunalandi sínu 

upplifir frekari þörf fyrir að halda utan um þjóðerni sitt eða sjálfsmynd sína til að 

skera sig úr fjölmenningu dagsins í dag.42 Við aukna þjóðernislega meðvitund hefur 

þjóðernið öðlast aukið tilfinningalegt gildi fyrir fólk.43 Í viðtalinu við Daða talar hann 

um hvernig einfaldir hlutir úr hverdagslífinu á Íslandi líkt og pylsur og brennivín geta 

hlotið mikilvægan sess í lífi manns þegar þeir eru notaðir í öðru samhengi líkt og 

þegar maður býr erlendis.44 Þegar Daði fær pylsur og brennivín frá Íslandi líður 

honum vel og hefur hann mikið notað þessa tvo hluti í leikrænum flutningi á 

sjálfsmynd sinni í kringum aðra Íslendinga sem og erlenda vini sína. Auk þess að hafa 

tilfinningalegt gildi má segja að þjóðmenningarlegar hefðir og siðir séu haldbær tæki 

til sjálfsmyndarsköpunar fyrir hópa og einstaklinga. 

 

                                                
41 Cresswell, ‘You cannot shake that shimmie here’, 57. 
42 Unnur Dís, Hnattræn og staðbundin menning, 180-184. 
43 Anderson, Imagined Communities, 13-14. 
44 KDG11-10-Daði. 
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Hópar 
Viðmælendur mínir bera ágætlega heitið þjóðernishópur, þeir deila hefðum, 

menningarsögu, hugmyndum, hegðunarmynstri, gildum, ættartengslum og fleira. 

Richard Bauman veltir því fyrir sér hvort fólk þurfi ákveðinn skilning á menningu til 

þess að geta tekið þátt í henni, að þeir sem deila ekki þessum skilningi verði ósjálfrátt 

áhorfendur. Í þessu samhengi talar Bauman um fólk sem deilir sjálfsmynd og hvort að 

flutningur á menningu geti aðeins átt sér stað á meðal þessa fólks eða hvort möguleiki 

sé á því að fólk með ólíkar sjálfsmyndir geti sameinast í gegnum ólíkar sjálfsmyndir.45 

Niðurstaða hans í þessum efnum er að ekki þurfi að deila sjálfsmynd til að flutningur 

þjóðfræðiefnis geti átt sér stað.46  

 Í viðtölunum voru dæmi um flutning á íslenskri menningu innan um fólk sem 

deildi sjálfsmynd sem og með fólki af ólíkum uppruna. Út frá viðtölunum má ætla að 

menning sé ákjósanlega flutt milli fólks sem deili sjálfsmynd. Í viðtali mínu við 

Ingvar Emilsson þá talar hann um að í upphafi hafi þau hjónin reynt að halda upp á 

margar hátíðir að íslenskum sið en endað með því að halda einungis upp á jólin. Segir 

hann ástæðuna vera að það séu það fáir Íslendingar í kringum þau að það sé varla 

hægt.47 Í fjöldanum eflist öryggið til að stunda menningu og þegar þetta öryggi 

fjöldans vantar getur skapast ákveðin fjarlægð og jafnvel óöryggi. Það vantar því oft 

eitthvað upp á til þess að flutningur menningar sé ákjósanlegur og við þessar aðstæður 

þróast hefðin þar sem nýja menningarsamfélagið endurspeglast í flutningi hefðanna. Í 

kjölfar þessa óöryggis gætu tvær ólíkar sjálfsmyndir dregist saman og má því segja að 

fjölmenning kalli á ákveðinn skilning milli hópa eða einstaklinga innan samfélagsins. 

Þetta hefur gerst hjá Ingvari og Ásu en þau voru mestmegnis í kringum fólk af 

hollenskum og breskum uppruna og lærðu þau margt af þeim og tileinkuðu sér þætti 

úr þeirra menningu.48  

 Í tilfelli Ingvars og Ásu þá hefur það vantað að hafa fleiri Íslendinga í kringum 

þau til að halda upp á íslenskar hátíðir. Því má ætla að það þurfi fleiri innan sama 

þjóðernishóps til að stunda ákveðna hluta menningarinnar líkt og stærri hátíðir eins og 

17. júní og þorrablót. Það sýndi sig í Texas og Kaliforníu þar sem fleiri Íslendingar 

eru búsettir að þar virðist vera frekari grundvöllur fyrir því að halda upp á fleiri 

íslenskar hátíðir.  

                                                
45 Bauman, Differential Identity and the Social Base of Folklore, 33-34. 
46 Bauman, Differential Identity and the Social Base of Folklore, 39. 
47 KDG17-10-Ingvar. 
48 KDG17-10-Ingvar og KDG18-10-Ása. 
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Einstaklingurinn 
 

Nei, ég trúi ekki á þjóðir eða þjóðerni, ég trúi á einstaklinga. Uppruni getur haft 
áhrif á þig, en á endanum er ég bara einhver manneskja sem var fædd í þessu landi, 
en þetta land þarf ekkert endilega að vera hluti af mér.49 

 

Meðvitund um hreyfanleika eða hnattvæðingu í vestrænum samfélögum í dag gerir 

það að verkum að fleiri eru opnari fyrir fjölþjóðlegum sjálfsmyndum (e. transnational 

identity) og fólk tekur frekar þátt í alþjóðamenningu. Þessi meðvitund getur aukið 

áherslu á sjálfsmyndarsköpun einstaklingsins. Einstaklingurinn hefur í það minnsta 

frekari tækifæri til að skapa sjálfsmynd í tengslum við fleiri en einn menningarheim. 

Einstaklingar hafa þörf fyrir jákvæða félagslega sjálfsmynd og sækjast í að eiga 

hlutdeild að hópum sem þeir samsama sig með. Geta þetta verið nýir hópar sem styðja 

jákvæðu sjálfsmyndasköpunina sem einstaklingur sækist eftir.50 Daði tók það fram í 

viðtalinu að hann hafi tekið meðvitaða ákvörðun um að hann vildi ekki losa sig við 

íslenska hreiminn úr enskunni sinni. Hann segir að þegar hann hitti Ameríkana líði 

einungis nokkrar mínútur þangað til hann sé spurður hvaðan hann er, „þeir eru ekki að 

spyrja hvort ég búi í San Francisco þeir vilja vita hvaðan hreimurinn kemur og, 

svoleiðis að ég hef bara gaman að því og vil hafa þennan stimpil á mér.“51 Meðvitund 

Daða um sjálfsmynd sína er greinileg í þessu dæmi en hann vill að fólk viti að hann sé 

íslenskur. Þannig má sjá aukna áherslu á að skera sig úr í því fjölmenningasamfélagi 

sem Kalifornía er. 

 Áherslan á að skera sig úr kemur í kjölfar aukinnar fjölmenningar. Bauman 

talaði um mikilvægi þess að hafa sögulegt samhengi í huga þegar meta skal hugtök og 

merkingu þeirra, þá ber að hafa í huga að hugmyndir um einstaklinginn eru að 

breytast. Sagnfræðingurinn Sigurður Gylfi Magnússon segir að: 

 

Á nýöld tók einstaklingurinn að móta eigið sjálf með mun markvissari hætti en áður 
og myndir þess komu fram með ýmsu móti á átjándu, nítjándu og tuttugustu öld. [...] 

                                                
49 Haukur S. Magnússon. The Proffessor and His Pixel Prince, 13. Á frummáli: „No, I don’t belive in 
    nations or nationality, I belive in individuals. Where you’re from might affect you, but in the end I 
    am just some person that was born in this country, but this country isn’t necessarily a part of me.“ 
50 Billing, Banal Nationalism,66. 
51 KDG11-10-Daði. 
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Undir lok tuttugustu aldar tóku birtingarmyndir sjálfsins nýja stefnu þegar það 
leystist upp í ótal smábrot.52 

 

Benedict Anderson segir að með tilkomu prentsins hafi hugsun fólks breyst og haft í 

för með sér frekari möguleika í sjálfsmyndarsköpun.53 Hlutdeild einstaklings að 

ákveðnum hóp sem hann deilir þjóðerni með er ímyndað því hann muni aldrei hitta 

alla innan hópsins sem hann vill tilheyra.54 Anderson segir að hið ímyndaða þjóðerni 

virki sem skildi vegna þess að fólk viti ekki af öllum meðlimum.55 Þykir mér þetta 

sjónarhorn á sjálfsmyndina og þjóðerni áhugavert og tel ég það rétt að sjálfsmynd 

einstaklings sé huglæg sem er byggð á órum sem og þekkingu og iðkun. Dæmi um 

hvernig hugurinn beri mann hálfa leið að settu marki er hægt að finna í viðtalinu við 

Nancy. Hún heldur stundum upp á sprengjudaginn og þar sem hún kemst ekki í 

saltkjöt þá notar hún annað kjöt og hefur baunir með, bætir hún við að „ég ímynda 

mér bara að ég sé að borða saltkjöt“.56 Hugurinn getur verið kryddið sem vantar upp á 

heildina.  

 Iðkun sjálfsmyndar er að miklu leyti tengd hversdeginum.57 Eins og kom fram í 

viðtölum mínum fer flutningur sjálfsmynda að miklu leyti fram í kringum matarvenjur 

og daglegar iðjur. Roger D. Abrahams segir að sjálfsmynd sé gerð í því skyni að hún 

sé hluti af ákjósanlegu lífsmynstri sem verður til frá skynjun á félaglegum og 

menningarlegum mun.58 Þegar ég spurði Daða út í það hvernig hádegismat hann væri 

vanur að fá sér sagðist hann borða mat með nokkuð íslensku eða skandinavísku 

sniði:59  

 

[O]ft í hádeginu þá skype-a ég hérna í fjölskylduna [...] og uuu sit þarna með mitt 
skyr og og sólkjarnabrauð með eggjum og kavíar og gúrkusneiðum og hinu og þessu 
og er að spjalla við fjölskylduna og borða íslenskan mat, [...] mér finnst ekkert 
eðlilegra og betra en það (hlæjum bæði) svoleiðis að það, það er mikið þannig.60  

                                                
52  Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 344. 
53 Anderson, Imagined Communities, 49. 
54 Anderson, Imagined Communities, 15. 
55  Anderson, Imagined Communities, 31. 
56 KDG7-10-Nancy. 
57 Katla Kjartansdóttir og Kristinn Schram, Handan norðursins, 351-352. 
58 Abrahams, Identity, 199. 
59 Þegar ég tala um íslenskt þá er ég ekki á þeirri skoðun að það þurfi að vera séríslensk. Þegar ég tala 
    um að eitthvað sé íslenskt er það eitthvað efnislegt eða hefð sem viðmælendur mínir ólust upp við og 
    kynntust á Íslandi. Til að mynda þá talar Daði mikið um skandinavíska hluti sem hann tileinkar sér 
    sem hluta af sínum uppruna.  
60 KDG11-10-Daði. Hægt er að versla íslenskt skyr í Bandaríkjunum sem kallast Siggi's. Sjá vefsíðu 
    www.skyr.com. 
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Þetta dæmi sýnir vel hvernig það getur reynst auðvelt að skapa aðstæður sem eru afar 

líkar þeim sem finnast á Íslandi, auk þess sem hann deilir hádegisverðinum í 

félagsskap fjölskyldunnar í gegnum samskiptaforritið Skype. Hann hefur skapað sér 

ákveðin smáheim (e. microcosm). Með þekkingu sinni frá æsku, góðu úrvali í 

verslunum, tækni og smá órum er hann staddur á Íslandi þúsundir kílómetra í burtu. 

Það mun koma betur í ljós hve heimilið er góður vettvangur til sjálfsmyndarsköpunar 

og flutnings hjá þeim Íslendingum sem ég talaði við.  
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Hentug rými til flutnings sjálfsmynda 
 

Áhrif umhverfisins á samhengi tákna og leikræns flutnings 
Umhverfið hefur mikil áhrif á það hvernig við skynjum samhengi tákna og leikræns 

flutnings. Þegar viðmælendur mínir fluttu erlendis upplifðu margir þeirra þjóðerni sitt 

á ólíkan máta og í kjölfarið öðluðust til að mynda hátíðir og matur frekar gildi sem eru 

ólík þeim sem þau höfðu á Íslandi. Fjarlægðin og hið óþekkta umhverfi geta vakið 

upp nýjar upplifanir, því þegar maður er í ókunnu umhverfi fer maður oft að bera það 

saman við það sem maður þekkir. Við þennan samanburð geta þættir úr fyrri 

þjóðmenningu hlotið aukið vægi. Með því að bera nýja umhverfið saman við það sem 

þeir þekktu frá Íslandi eru viðmælendur mínir einnig að gefa óþekkta rýminu 

merkingu út frá sínum bakgrunni. Yi-Fu Tuan segir að þegar manneskja kemur inn í 

óþekkt rými fer hún ósjálfrátt að leita að táknum sem gefa rýminu frekara gildi. Tuan 

talar um að þegar rýmið fær gildi breytist það í stað; staður verður til úr óþekktu rými 

sem hefur öðlast gildi fyrir fólki.61 Samanburðurinn sem á sér stað hjá viðmælendum 

mínum í nýja umhverfinu er til þess fallinn að gera rýmið merkingarbært og 

kunnuglegt. 

 Lýsing Tuan á því hvernig maður bregst við þegar maður gengur inn í óþekkt 

rými er ekki ósvipað því sem á sér stað og þegar maður gengur inn í hverskonar 

félagslegar aðstæður. Við allar félagslegar aðstæður er gert ráð fyrir ákveðinni hegðun 

fólks sem verður til þess að það metur hverjar aðstæður fyrir sig til að átta sig á hverju 

er ætlast til af því. Í bók Erving Goffman Behavior in Public Places talar hann um 

hvernig fólk leitast við að hegða sér rétt við sem flest tækifæri til að skapa ekki 

óþægilegar aðstæður fyrir aðra viðstadda62 með því að brjóta reglur félagslegu 

aðstæðnanna. Goffman notar máltækið „það er staður og stund fyrir allt“ í því 

samhengi að það sé alltaf ákveðið hegðunarmynstur sem er viðeigandi fyrir hverjar 

félagslegar aðstæður.63 Hann segir að þátttaka einstaklings í tilteknum aðstæðum kalli 

á ákveðna líkamstjáningu sem kemur þeim skilaboðum til skila sem ætlast er til af 

honum og sú tjáning segir til um þátt einstaklingsins í þessum aðstæðum.64 

                                                
61 Tuan, Space and Place, 161 og 136. 
62 Goffman, Behavior in Public Places, 11. 
63 Goffman, Behavior in Public Places, 36.  
64 Goffman, Behavior in Public Places, 37. 
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 Viljinn fyrir því að halda utan um íslenskar hátíðir og venjur var til staðar hjá 

öllum viðmælendum mínum þegar þeir fluttust erlendis en þrátt fyrir það þá hefur það 

verið mismunandi hvort að umhverfið hafi boðið upp á það eða ekki. Rifjum upp 

frásögn Ingvars þar sem hann greinir frá því þegar að þau fjölskyldan hafi reynt að 

halda utan um ýmsar hátíðir til að byrja með en þegar fram liðu stundir héldu þau 

aðeins upp á jólin. Ingvar talaði um að það væri erfitt að halda utan um þessar hátíðir 

því það væru svo fáir Íslendingar í kringum þau.65 Einnig höfðu þau mikinn metnað 

fyrir því að vinna mat á íslenskan máta því lítið var um matvöru sem líktist þeirri 

íslensku í verslunum þar sem þau bjuggu. Reyndu þau að salta kjöt og fisk en vegna 

þess hversu mikillar vinnu það krafðist létu þau af þeirri iðju.66  

 Öfugt við Ingvar og Ásu þá býr Daði í umhverfi sem auðveldar honum að halda 

utan um íslenska sjálfsmynd sína. Í San Francisco er gott aðgengi að matvöru sem 

svipar til þeirrar íslensku sem býður upp á meiri fjölbreytileika við íslenska 

matargerð. Einnig eru félagslegar aðstæður hjá honum ákjósanlegri þar sem fleiri 

Íslendingar búa í San Francisco og þar er starfrækt Íslendingafélag sem hann tekur 

virkan þátt í. Auk þess getur Daði mætt á vikulega samkomu norska klúbbsins þar 

sem finna má félagslegar aðstæður sem líkjast þeim íslensku. Þetta eru dæmi sem 

sýna glögglega hvað umhverfi og félagslegar aðstæður geta haft mikil áhrif á 

möguleika á leikrænum flutningi sjálfsmyndar. Þar sem fleiri Íslendingar eru búsettir 

sést einna best hvernig Íslendingar aðstoða hvern annan við að viðhalda einkennum 

íslensku sjálfsmyndarinnar.  

 Í Dallas þar sem vinkonurnar Nancy, Sigrún og Maja kynntust hefur í gegnum 

tíðina fjöldinn allur af Íslendingum haft búsetu.67 Vinkonurnar hafa haldið utan um 

margar Íslendingasamkomur sem haldnar hafa verið í formi heimboða og í kringum 

hátíðir líkt og þorrablót. Jafnframt hittust þær einu sinni í mánuði og sú sem bauð 

heim hverju sinni hafði á boðstólnum mat og meðlæti gert á íslenskan máta. Skiptast 

þær á mataruppskriftum, baka fyrir hver aðra og þegar einhver þeirra finnur eitthvað 

af íslenskum toga í verslunum þá eru hinar látnar vita. Í dæminu hér að neðan segir 

Sigrún frá því þegar ein af ungu íslensku stúlkunum í Dallas hringdi í hana til að láta 

vita af nýju íslensku skyri: 

                                                
65 KDG17-10-Ingvar. 
66 KDG17-10-Ingvar og KDG18-10-Ása.  
67 Ég hef engar nákvæmar tölur um hve margir Íslendingar hafa verið búsettir í Texas í gegnum tíðina. 
    Met ég fjöldann út frá viðtölunum þar sem þær töluðu allar um að fimmtíu til hundrað Íslendingar 
    hafi verið að mæta í Íslendinga boðin þeirra og er svipaður fjöldi sem mætir á þorrablótin í dag. 
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„Sigrún veistu hvað ég er að gera?“ Ég sagði nei. „Ég er að kaupa Siggi's“. Ég 
sagði: „ha hvað er það?“ „Það er íslenskt skyr það heitir Siggi's, farðu og keyptu“. 
Svo hún var að hringja í okkur allar og láta okkur vita að við værum búnar að fá 
íslenskt skyr hérna og ég fór náttúrulega [...] næsta dag, fór uppeftir og var komin 
þangað og hún var rúmlega átta um morguninn, hringi í Nancy og segi: „Nancy ég 
er [...] búin að kaupa þetta skyr viltu fá frá mér“. Hún sagði „haa“ þá var ég að vekja 
hana hún var það snemma því greyið hún hafði verið lasin um nóttina svo ég var að 
vekja hana (hlær) „á ég að kaupa fyrir þig?“ 68 

 

Samheldni líkt og þá sem finna má hjá vinkonunum og fleiri Íslendingum búsettum á 

þessu svæði sýnir hvernig félagslegar aðstæður geta haft áhrif á hversu mikið er 

haldið utan um íslenskar venjur og siði.  

 Samkvæmt Bauman er það ekki endilega lykilatriði að fólk deili sjálfsmynd til 

að flutningur hennar virki sem skildi.69 Ljóst er að við sumar aðstæður þurfi fólk ekki 

að deila sjálfsmynd til að flutningur á ýmsu þjóðfræðiefni takist. Dæmi um þetta gæti 

verið að finna þar sem fólk innan sama hóps, til að mynda á vinnustöðum, hafi að 

geyma fjölþjóðlegar sjálfsmyndir sem verður til þess að frekari skilningur er til staðar 

fyrir ýmsum nýjum hefðum og siðum. Þrátt fyrir það þá sést í viðtölunum sem ég hef 

tekið að á þeim stöðum þar sem meiri fjöldi Íslendinga býr eru auknar líkur á að 

viðmælendur stundi fleiri hátíðir og siði en á þeim stöðum sem minna er um 

Íslendinga. Þegar að fólk deilir sjálfsmynd og samþykkir þá hegðun sem það hefur 

fram að bjóða eykur það sjálfsöryggi í þeim flutningi sem boðið er upp á. Hjá 

vinkonunum í Texas eru félagslegar aðstæður ákjósanlegar og góður vettvangur fyrir 

leikrænan flutning á íslenskri sjálfsmynd þeirra. Möguleiki er á að flytja sjálfsmynd 

sína í heild því Íslendingarnir sem búa í Dallas deila tveimur hliðum af sjálfsmynd 

sinni: þeirri íslensku sem og sjálfsmyndinni sem þeir hafa tileinkað sér úr 

menningarheimi Texas. Þegar Íslendingar í Texas hittast geta þeir verið nokkuð 

öruggir um að hegðun þeirra verði samþykkt innan hópsins. Félagslegar aðstæður og 

umhverfi þurfa að vera ákjósanleg til þess að flutningur sjálfsmyndar virki sem skildi 

og það sama á við um flutning á ákveðnum táknum. Umhverfið spilar stóran þátt í því 

hvaða tákn eru notuð. Það er því líklega ekki tilviljun að mestur flutningur á íslenskri 

sjálfsmynd viðmælenda minna eigi sér stað innan veggja heimilisins en þar er að finna 

öryggi til að draga hana fram. 

                                                
68 KDG8-10-Sigrún. 
69 Bauman, Differential Identity and the Social Base of Folklore, 33-34. 
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Heimilið 
Máltækið „það er staður og stund fyrir allt“ sem Goffman notar til skýringar á því að 

öll hegðun og flutningur eigi sér stað og stund í ákveðnum félagslegum aðstæðum á 

ágætlega við. Goffman segir í framhaldi að eðlilegt sé að það komi fyrir að viljinn hjá 

fólki sé ekki til staðar eða það sé ekki í ástandi til að taka þátt í aðstæðunum. Talar 

hann þá um að fólk geti flúið aðstæður og tekur sem dæmi salernið sem stað þar sem 

hægt er að loka sig af og finna til öryggis.70 Hægt er að hugsa sér heimili viðmælenda 

minna í svipuðu samhengi og Goffman talar um salernið. Á heimilum fólks getur það 

lokað sig af og fundið fyrir öryggi í sínu eigin umhverfi án þess að utanaðkomandi 

áhrif séu fyrir hendi.  

 Í bókinni The Practice of Everyday Life er fjallað um persónuleg rými (e. 

private spaces). Persónulegt rými má finna innan veggja heimilisins þar sem fólk á sér 

stað þar sem það getur hagað sér að vild, hvílt sig og lokað sig af frá umheiminum, 

áhorfi og viðurvist annarra. Heimilið er verndaður staður (e. protected place) þar sem 

fólk er laust við álagið sem getur hvílt á hinum félagslega líkama utan heimilisins.71 

Heimilið er því almennt sá staður þar sem fólk slappar mest af og er líkast sjálfu sér 

því það þarf ekki að haga sér eftir kröfum þess félagslega rýmis sem býr utan veggja 

heimilisins. Heimilið er persónulegt rými og viðmælendur mínir kjósa að halda utan 

um íslenska sjálfsmynd sína innan þess, því þar finna þeir til öryggis og 

utanaðkomandi áhrifa gætir ekki.  

 Í viðtalinu við Elínu dóttur Ingvars og Ásu má sjá hvernig hún kynntist íslenskri 

menningu á æskuheimili sínu og hún man sérstaklega vel eftir íslenskum nöfnum á 

hlutum innan heimilisins sem hún lærði í æsku: 

 

[...] eldhús og heimaorðum sem það er oft að ég, ég, veit ekki einu sinni hvað heitir 
á öðrum tungumálum eins og kúst og og að sópa [...] og hérna aam ... pottar og 
pönnur [...] það veit ég í öðrum tungumálum en það eru svona orð ég er að hugsa 
um ... fægiskúffa til dæmis ég [Katrín: (hlær)] ég man aldrei hvað það heitir á 
öðrum tungumálum [...] og svo náttúrlega svona svona intimate [orð] þú veist svona 
elskan og svoleiðis [...].72 

 

                                                
70 Goffman, Behavior in Public Places, 38-39. 
71 de Certeau, Luce Giard og Pierre Mayol, The Practice of Everyday Life, 146. 
72 KDG19-10-Elín. 
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Umhverfi heimilisins hefur haft mikil áhrif á Elínu og stundum ruglast hún í ríminu 

við það að leita að réttum orðum fyrir ákveðna hluti á portúgölsku eða öðrum 

tungumálum. Hún rifjar upp þegar hún blandaði saman íslenskunni inn í 

portúgölskuna þegar hún var að tala við bróðir sinn þegar þau voru krakkar: 

 

Elín: [...] ég man einu sinni, ég segi við bróðir minn [...] á portúgölsku „viltu ekki 
leite azedo?“ Leite azedo þýðir bókstaflega súr mjólk [...] sem er, hefur eyðilagst.  
Katrín: Já (hlær). 
Elín: „hvað segirðu leite azedo?“ „já já leite azedo“ [Katrín: (hlær)] og svo „oohh 
súrmjólk“ [...] náttúrulega í Brasilíu heitir það jógúrt.73 

 

 Þrátt fyrir að Ingvar og Ása hafi talað um að erfitt hafi verið að halda utan um 

íslenskar hátíðir og ýmsar matarvenjur þar sem að umhverfið hafi ekki alltaf boðið 

upp á það, þá sést að heimilið þeirra hefur verið sá staður þar sem töluð var íslenska 

og börnin fengu að læra ýmsa íslenska siði og hætti. Ása talaði um að hún hefði 

komið með mikið af íslenskum barnabókum með sér þegar hún flutti til Brasilíu og að 

þau hafi reglulega fengið sendar nýjar barnabækur frá Íslandi.74 Elín man vel eftir 

öllum barnabókunum sem til voru á heimilinu og þökk sé þeim þá lærði hún ýmsar 

vísur og sögur. Hún segist muna vel eftir pabba sínum að leika við sig og syngja. 

Foreldrar hennar kenndu henni vísur og leiki og minnist hún á „Olsen, Olsen“ og 

vísuna „Vega salt, vega salt“.75 Mér þykir þetta sýna hvernig heimilið er vettvangur 

sem býður upp á fjölbreyttar leiðir til flutnings á þjóðerni. Það sést hvað íslenskan er 

mikilvægur þáttur í miðlun íslenskrar menningar og hún býður upp á margskonar 

leikrænan flutning líkt og í gegnum almennt tal sem og í formi upplestra á íslenskum 

sögum og vísum sem til að mynda tengjast ákveðnum leikjum líkt og „Vega salt, vega 

salt“. Í þessum persónulegu aðstæðum, í faðmi fjölskyldunnar geta þau hagað 

hlutunum eins og þeim þykir ákjósanlegast og þó að lífið fyrir utan heimili þeirra hafi 

ekki boðið upp á mikinn flutning á íslensku sjálfsmyndinni þá finna þau aðrar leiðir til 

þess innan veggja heimilisins. 

 Flutningur á sjálfsmynd viðmælenda minna fer að mestu fram á heimilum þeirra 

og er því heimilið jafnframt sá staður sem endurspeglar sjálfsmynd þeirra hvað mest. 

Á heimilum sínum hafa viðmælendur mínir sett upp og notað margskonar tákn sem 
                                                
73 KDG19-10-Elín. Kynntust þau systkinin súrmjólk heima hjá sér þar sem að Ása móðir þeirra gerði 
    sjálf súrmjólk. 
74 KDG18-10-Ása. 
75 Einnig lærði hún mikið af breskum vísum sem hún kallar nursery rhymes en það var mikið af Bretum 
    í kringum þau og hefur hún lært bresku vísurnar á heimilum vina sinna. 
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tengjast Íslandi á einhvern máta. Mannfræðingurinn Michael Jackson segir að það 

sem einkenni umhverfi Vesturlandabúa séu veggir og umgirt svæði í formi bygginga, 

húsa, herbergja og vel merktra stræta. Þetta skipulagða umhverfi gerir 

Vesturlandabúum betur kleift að skilja umhverfi sitt. Jackson segir fólk finna til 

öryggis í stöðugleikanum í umhverfinu sem það byggir sér.76 Hugmynd Jackson má 

yfirfæra á heimili viðmælenda minna sem er byggt og skipulagt af þeim sjálfum út frá 

hugmyndum þeirra um heimili. Nota þeir sinn táknheim til að gefa heimilinu gildi og 

stöðugleikinn sem verður til í kjölfarið veitir þeim öryggi. Hugmyndir Yi-Fu Tuan 

styðjast líka við þessa hugmynd um að við búum til ákveðin landamæri í kringum 

okkur með táknum sem hafa gildi fyrir okkur.77 Heimili okkar er staður sem er 

hlaðinn hlutum sem við veitum ekki endilega sérstaka athygli en þekkjum vel í 

gegnum notkun og eru nálægt því að vera hluti af okkur sjálfum.78 Dæmi um þess 

konar hlut er uppþvottaburstinn sem almennt er notaður á Íslandi en í mörgum 

samfélögum er algengara að notast sé við svamp við uppvask. Ef maður hefur vanið 

sig á að nota uppþvottabursta við uppvask gæti manni þótt afar óþægilegt að nota 

svamp til sama verks, sem sýnir hvernig líkaminn venst ákveðnum hreyfingum og þær 

verða hluti af manni sjálfum.79 Annað dæmi er ostaskeri en ostar eru skornir með 

 

 
Mynd 2. Mynd tekin á heimili Nancy.80 

 

                                                
76 Jackson, At Home in the World, 85. 
77 Tuan, Space and Place, 161. 
78 Tuan, Space and Place, 144. 
79 Sjá Mauss, Body techniques. 
80 Mynd tekin af Katrínu D. Guðmundsdóttur. 
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ólíkum hætti milli menningarsamfélaga. Uppþvottaburstinn og ostaskerinn gætu verið 

dæmi um íslensk tákn inn á heimilum Íslendinga erlendis.  

 Í flestum tilvikum þegar ég kom inn á heimili viðmælenda minna var ég ekki 

lengi að finna hluti á borðum og veggjum sem ég tengdi við Ísland. Landslagsmálverk 

frá Íslandi, krosssaums myndir, íslenskar bækur og fleira voru algeng sjón. Heimili 

Nancy er eitt af þeim sem hefur mikið af þessum íslensku munum. (Sjá mynd 2) Þegar 

ég spurði hana um efnislega muni sem hún sækist eftir frá Íslandi nefndi hún til að 

mynda mæðradiskana sem hún hefur safnað í gegnum tíðina. Mæðradiskar eru diskar 

með fallegum myndum af móðir og afkvæmi úr heimi dýranna, diskarnir eru gerðir í 

Danmörku. 

 

 
Mynd 3. Mæðradiskur.81 

 

Raðar hún diskunum upp inn í eldhúsinu hjá sér eins og sjá má á mynd fjögur. Þegar 

ég spurði Daða að því hvaða efnislegu munum hann sæktist eftir frá Íslandi sagði 

hann að það væru aðallega bækur, bíómyndir og föt:  

 

[...] ég er með smá safn af [...] íslenskum bókum sem að ég keypti og er með sér 
hillu og ég stilli þeim vel upp [...] ég reyni nú að sanka að mér íslenskum 
bíómyndum og efni sem ég sýni og lána öðru fólki, ég hef alltaf gaman að því þegar 
ég fer til Íslands að kaupa mér föt á Íslandi því þá er ég öðruvísi þegar ég kem 
hingað [...]82 

                                                
81 Mynd tekin af Katrínu D. Guðmundsdóttur. 
82 KDG11-10-Daði. Viðtalið við Daða var ekki tekið á heimilinu hans því hef ég ekki neinar sjónrænar 
    heimildir fyrir því hvernig er umhorfs hjá honum. Frásögn hans gefur þó ágæta vísbendingu um 
    mikilvæga þætti í íslenska táknheiminum hans. 
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Mynd 4. Mæðradiskarnir sem Nancy safnar.83 

 

Það má sjá hvernig Nancy og Daði tileinka þessum íslensku munum sérstakan stað 

inn á heimilum sínum og bar á þessu á mörgum heimilum viðmælenda sem ég 

heimsótti. Íslenska efnismenningin er notuð til þess að láta heimilið þeirra 

endurspegla íslenska sjálfsmynd þeirra. Heimilið er algengur staður til þess að tjá 

sjálfsmynd líkt og áberandi var þegar fólk fluttist úr sveit til Reykjavíkur um miðja 

síðustu öld. Hengdi fólk til að mynda upp landslagsmálverk til að skapa tengingu við 

gamla heimahaga84 og viðhélt þannig upprunalegri sjálfsmynd sinni. 

 Þegar Daði minntist á íslensku bækurnar sínar kom hann með athugasemd um 

eina bókina sem hann átti: 

 

[Þ]að er ein bók sem að ég hef svona ýtt til hliðar, hún heitir [...] The Viking's 
Business Guide (hlæjum bæði) [...] það var eitthvað sem var búið til af einhverju, 
einhverjum af þessum bönkum hérna í uppsveiflunni [...] (hlær) þetta er eitthvað 
sem ég nota bara svona í brandara.85 

 

Mér þykir þetta dæmi sýna ágætlega hvernig gildi tákna og hluta geta breyst jafnt í 

tíma sem og rúmi. Það er því ekki aðeins mikilvægt að horfa til umhverfisins sem 

táknin lifa í til að átta sig á merkingu þeirra heldur er líka mikilvægt að horfa til tíma 

eða sögulegs samhengis til að skilja gildin sem þau bera með sér. Annað dæmi væri 

brauð en það getur táknað erfiðleika og mikla vinnu fólks á stríðstímum og við mikla 

                                                
83 Myndir teknar af Katrínu D. Guðmundsdóttur. 
84 Sjá Anna Jóhannsdóttir og Ástráður Eysteinsson, Landflutningar. 
85 KDG11-10-Daði. 
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fátækt þar sem brauð átti stóran þátt í að halda lífi í fólki samanber íslenska hugtakinu 

brauðstrit. Brauð hefur því sögulega táknræna merkingu.86 

 Inn á heimilum viðmælenda minna þá leið mér oftar en ekki eins og ég væri 

komin inn á heimili á Íslandi. Þarna sat ég með öðrum Íslendingi þar sem við töluðum 

saman íslensku og vorum ósjaldan umvafin íslenskum hlutum líkt og þeim sem 

nefndir hafa verið hér að ofan. Það er hægt að líkja þessum heimilum sem hálfgerðum 

smáheimum eða smækkaðri útgáfu af Íslandi í miðju annars menningarsamfélags. 

Heimili Ingvars og Ásu er ágætt dæmi þar sem umhverfið fyrir utan heimili þeirra var 

svo gjörólíkt umhverfinu innan veggja heimilisins. Elín, sem ekki hafði alist upp á 

Íslandi fékk að kynnast allt öðru umhverfi heima hjá sér en því sem hún lifði í utan 

heimilisins. Inn á heimili hennar var talað annað tungumál og þar var haldið upp á 

ólíka siði og hátíðir. Á jólunum í Brasilíu þegar hitinn úti gat farið upp í þrjátíu til 

fjörutíu gráður hélt fjölskyldan upp á jólin á íslenskan máta. Elín talar um upplifun 

sína á snjó á jólunum, settu þau upp lítið íslenskt hús sem hulið var snjó gerðum úr 

bómull. Þetta var hennar upplifun á snjó og sagðist hún hafa lifað sig mikið inn í þetta 

þó að hún sagðist í raun ekki hafa neina tilfinningu fyrir alvöru snjó.87 Í The Practice 

of Everyday Life er skemmtileg lýsing á möguleikum persónulegs rýmis þar sem 

„eigendur“ geti stjórnað að vild. Geta rýmin líkst ákveðnum smáheimi eða smáborg í 

þessu tilfelli: „Persónuleg rými eru hin fullkomna borg þar sem allir vegfarendur eru 

með ástkær andlit, þar sem göturnar eru kunnuglegar og öruggar, þar sem 

innanhússarkitektúrnum má gott sem breyta að vild.“88 Í þessu samhengi vil ég nefna 

aftur dæmið frá Daða þegar hann hringir í fjölskylduna sína í gegnum Skype til að tala 

við hana á meðan hann borðar íslenska hádegismatinn sinn. Hann hefur breytt 

heimilinu eftir sínum eigin hentugleika og vegna aukinnar tækni í dag þá getur hann 

valið þau andlit sem hann deilir rýminu með. Þrátt fyrir að fjölskyldan hans sé á 

Íslandi þá hefur hann samt tækifæri til að vera með þeim á meðan hann borðar. 

 Heimilið er sá staður sem býður fólki upp á ótal möguleika á því að skapa 

eitthvað merkingarbært og kunnuglegt. Viðmælendur mínir hafa raðað upp hlutum 

eða táknum á heimilum sínum sem hafa gildi fyrir þá. Heimilið verður að stað öryggis 

                                                
86 de Certeau, Luce Giard og Pierre Mayol. The Practice of Everyday Life, 86. 
87 KDG19-10-Elín. 
88 de Certeau, Luce Giard og Pierre Mayol, The Practice of Everyday Life, 148. Í enskri útgáfu: 
    „Private space is this ideal city in wich all the passersby have beloved faces, whose streets are 
    familiar and safe, whose interior architecture is changeable almost at will.“ 
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þar sem heimilisfólk þekkir hvern krók og kima og gefur því skjól frá því sem fyrir 

utan er.89  

 

Norski klúbburinn 
Aðra birtingarmynd á félagslegu rými og gildi tákna innan þess er að finna í umræðu 

Daða um norska klúbbinn sem hann og þrír aðrir íslenskir karlar eru hluti af. 

Klúbburinn var stofnaður árið 1897 af Norðmönnum sem flust höfðu til San Francisco 

á þessum tíma og hefur hann verið starfræktur að mestu síðan þá. Hittast 

klúbbmeðlimir á hverjum fimmtudegi og borða saman norskan og skandinavískan 

mat. Ýmiskonar skemmtiatriði eru á boðstólnum og ráðast þau af þema hvers kvölds. 

Daði og félagar hans eru fyrstu íslensku meðlimirnir í klúbbnum en auk Norðmanna 

eru meðlimirnir frá Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi. Því eru oft haldin sænsk, dönsk 

og finnsk kvöld þar sem þema kvöldsins tengist þeim löndum. Það hefur verið tekið 

vel á móti íslensku meðlimunum og hér er lýsing Daða á upplifun sinni á klúbbnum:  

 

[...] við erum alveg settir á svolítið sér stall og, sem okkur finnst bara (hlær) mjög 
jákvætt og kom, kom bara á óvart [...] (hlær) þetta er svona [...] fullt ýkt sko að þú 
getir ímyndað þér að maður hefur séð svona í bíómyndum að svona hvítur maður að 
fara í safarí í Afríku og kemur inn í þorp og allir þorpsbúarnir og svona [KDG: 
(hlær)] snerta hvorn annan (Daði gefur frá sér andköf) „má ég koma við þig vá“ [...] 
það er smá svona „hann er nýr heyrðu vá, þarna er einn bara [...] afkomandi sem fór 
á víkingaskipunum og og þeir tala ennþá gamla víkingamálið“. [...] eitt kvöldið þá 
voru lög sem var verið að syngja sem voru á nynorsk. Nynorsk er [...] einhverskonar 
samblanda af nútíma norsku og old norse sem er sem er eins og víkingamál og þá 
allt í einu gat ég bara skilið það allt saman og var að að þýða þetta [...] Með 
einhverskonar svona myndrænu sjónarmiði þá erum við bara eins og, sitjum þarna í 
salnum bara með, með hjálma og, og sverð [Katrín: (hlær)] bara ekta [...] þannig að 
við erum svona verðir hins eldgamla það er það sem við erum (hlæjum bæði)90  

 

Í norska klúbbnum má segja að það sé búið að hlutgera íslensku meðlimina, þeir eru 

táknmynd upphafsins að sjálfsmynd Norðmanna. Þar sem viðtalið var tekið upp í 

herbergi í norska klúbbnum hitti ég nokkra meðlimi klúbbsins og upplifði ég sjálf 

þessa aðdáun á því að vera frá Íslandi og þegar ég játaði fyrir einum meðlimi að ég 

væri frá Íslandi þá svaraði hann „That's so authentic!“ og vissi ég varla hverju ég átti 

að svara þar sem ég upplifði þetta viðmót líkt og ég væri nýstigin út úr tímavél. Í 

                                                
89 Tuan, Space and Place, 137. 
90 KDG11-10-Daði. 
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þessu félagslega rými sem klúbburinn er í geta Íslendingarnir fengið að flytja íslenska 

sjálfsmynd sína með góðu móti þar sem þeir fá mikinn meðbyr. 

 Það eru því ekki aðeins hlutir sem geta hlotið aukið vægi í breyttum aðstæðum 

heldur geta einstaklingar og þjóðerni þeirra verið upphafið líkt og gert er í norska 

klúbbnum. Hér hefur verið skoðað hvernig rými og umhverfi geti þjónað mikilvægu 

hlutverki í flutningi og varðveislu tákna. Michel de Certeau talaði um hvað menning 

hafi mikil áhrif á staði og ákveði að miklu leyti aðstæður og möguleika þeirra.91 Rými 

og umhverfi er notað til að tjá sig og notast fólk við það sem er í kringum sig til að 

leggja áherslu á það sem það vill segja, því er gott að vera inni í sínu sjálfskapaða 

umhverfi sem er fullt af táknum sem hægt er að nota við flutning sjálfsmyndar. Við 

flytjum sjálfsmynd okkar með hjálp rýmisins en auk þess þjóna táknin lykilatriði í 

þessum flutningi líkt og sjá mátti á heimili Nancy þar sem íslenskir munir fylltu veggi 

heimilis hennar og léðu því íslenska blæ.  

                                                
91 de Certeau, Culture in the Plural, 145.  
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Matur og matarhættir 
 

Höfum við nú séð ýmis tákn sem finna má inni á heimilum viðmælenda minna líkt og 

mæðradiska, íslenskar bækur og veggmuni og fengið þannig innsýn inn í hvernig 

viðmælendurnir nota þessi tákn í leikrænum flutningi á sjálfsmynd sinni. Einnig kom í 

ljós hve marga möguleika íslenska tungumálið býður upp á við flutning íslensku 

þjóðmenningarinnar, til dæmis í formi vísna og þýðinga á gömlum textum úr 

fornritum líkt og fram kom í viðtölunum við Daða og Elínu. Annar táknheimur sem 

fyrirfinnst á heimilum viðmælenda minna er innan matarmenningarinnar og öllu sem 

henni fylgir. Flutningur í kringum mat er víðtækur og er hann einn af mikilvægustu 

táknheimum viðmælenda minna og var miklum tíma í hverju viðtali varið í að tala um 

ýmsar nálganir á mat. Í þessum kafla mun ég skoða hvaða gildi matur og matarhefðir 

hafa og hvernig maturinn hefur öðlast ný táknræn gildi sem hann hafði ekki á Íslandi. 

Einnig verður rætt um leikræna flutninginn í kringum matarumræðuna sem birtist í 

viðtölunum og um áhrif umhverfisins og áhorfandans á flutninginn.  

 

Matarminningar og breytt gildi 
Dag hvern á sér stað endurtekinn flutningur sem er æfður og mótaður fyrir 

mismunandi aðstæður,92 til dæmis að hella upp á kaffi, ræða við ættmenni í símann 

eða lesa sögu fyrir börnin sín. Elín kynntist íslenskum siðum og hversdagsvenjum 

heima hjá sér, sem sést til dæmis í frásögn hennar af því þegar hún tileinkaði sér 

íslensku „heimaorðin“. Í gegnum þessa endurteknu orðanotkun lærði Elín íslensku 

orðin það vel að hún ruglaði þeim oft saman við orð á portúgölsku, sem töluð var fyrir 

utan heimilið. Schechner talar um hvernig það þurfi áralanga þjálfun og iðkun á 

ákveðinni menningarlegri hegðun til þess að hún virki sem skyldi. Talar hann um að 

þessi endurtekna hegðun eigi sér að mestu stað í hversdagsleikanum93 líkt og í tilfelli 

Elínar. Heimili hennar verður að vettvangi þar sem endurtekin hegðun hennar og 

foreldra hennar verður til þess að þessi orð og sá flutningur sem á sér stað á heimilinu 

verður henni samofinn. Þessu má líkja við áðurnefnda hugmynd Tuan um að hlutirnir 

                                                
92 Schechner, Performance Studies, 29. 
93 Schechner, Performance Studies, 28-29.  
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í kringum okkur verði að vissu leyti hluti af okkur eftir áralanga notkun.94 Í gegnum 

þennan endurtekna flutning á hegðun í ákveðnu umhverfi frá kynslóð til kynslóðar tel 

ég að táknheimar verði til.  

 Umhverfi, hegðunarmynstur og þeir hlutir sem fólk elst upp við að hafa í 

kringum sig öðlast smám saman þetta aukna gildi. Henri Lefebvre talar um að maður 

læri að lesa í rými með því að þekkja táknin sem eru innan þess.95 Á sama hátt tel ég 

að við lærum að lesa í þessi sömu tákn með því að alast upp við að fylgjast með 

endurteknum flutningi í umhverfi okkar. Fine og Speer nálgast þróun sjálfsmynda 

fólks í gegnum flutning á svipaðan hátt:  

 

Þegar sjálfsmynd manns þróast innan samræðna milli einstaklings og samfélags, 
verða þeir flutningar endurteknir sem reynst hafa hvað gagnlegastir, mest 
sannfærandi og mest í samhengi við hvorn annan og verða mikilvægur hluti af 
flutningi sjálfsmyndar einstaklingsins.96  

 

Sjálfsmynd einstaklings er því samkvæmt Fine og Speer tengd samfélaginu sem 

maður býr í, sem hefur mikil áhrif á það hvaða flutningur verður einkennandi fyrir 

hann. Tengi ég þessa kenningu við uppruna táknheima með það í huga að flutningur 

sjálfsmyndar einkennist af táknrænum flutningi og getur verið erfitt að aðskilja 

táknheima fólks og leikrænan flutning þeirra á sjálfsmynd sinni. Viðmælendur mínir 

hafi alist upp við endurtekinn flutning hegðunar í ákveðnum táknheimi sem hlaut 

samþykki samfélagsins og varð þessi flutningur hluti af sjálfsmynd þeirra. 

Flutningurinn verður það samofinn einstaklingnum að hann fylgir honum inn í nýja 

umhverfið og vegna áhrifa nýja umhverfisins verða sumir hlutir íburðarmeiri en aðrir. 

 Mikill endurtekinn flutningur á sér stað dagsdaglega í gegnum matarvenjur 

fólks og er því matur og matarhættir það sem situr fastast í viðmælendum mínum frá 

Íslandi. Í bókinni Consuming Geographies eftir David Bell og Gill Valentine er talað 

um rannsókn sem gerð var í Ástralíu þar sem háskólanemar voru spurðir um 

minningar þeirra um mat úr æsku. Þrátt fyrir að spurningin sem lögð var fyrir þau hafi 

verið afar víðtæk rifjuðu flestir upp minningar sem tengdust fjölskyldu sinni. Lítið var 

talað um matinn sjálfan heldur um samskiptin sem áttu sér stað í kringum matarborðið 
                                                
94 Tuan, Space and Place, 144. 
95 Lefebvre, Production of Space, 17. 
96 Fine og Speer, Introduction, 9. Á frummáli: „As one's identity develops in the dialectic between 
    individual and society, those performances that have proven most useful, most confirming, and most 
    coherent with one another become repeated and essential parts of an individual's "presentation of 
    self"“ Sjá einnig Dundes, Folklore Matters, 4-7. 
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og töluðu nemarnir um að maturinn og matarvenjur væru stór þáttur í því sem 

sameinaði fjölskyldur þeirra. Annað atriði sem kom reglulega fram var frá nemendum 

sem áttu foreldra af öðrum uppruna en þeir tengdu mat úr æsku við heimalandið.97 

Maja, Sigrún og Nancy deildu því allar að bjóða fjölskyldu sinni reglulega upp á 

íslenskan mat og töluðu allar um það hvað börnin þeirra hafi alltaf verið hrifin af 

matnum. Það má draga þá ályktun að börnin þeirra hafi svipaðar tengingar við Ísland 

varðandi mat úr æsku sinni. Dagsdaglega ólust þau upp við mikinn leikrænan flutning 

frá mæðrum sínum í kringum íslenska matinn sem og í kringum jólin þar sem 

íslenskur matur var í lykilhlutverki. Dóttir Sigrúnar ber sterkar tilfinningar til íslensks 

matar og gerir til dæmis sinn eigin óskalista yfir hluti sem hún biður frænda sinn um 

að koma með þegar hann kemur í heimsókn til Dallas.98 Það bar mikið á því að þær 

vinkonur finndu fyrir stolti yfir að börnum þeirra þyki íslenski maturinn góður. 

Eiginmenn þeirra voru líka ánægðir með þessa matseld og var því sá leikræni 

flutningur sem átti sér stað í kringum matarhætti þeirra viðurkenndur af öllum 

fjölskyldumeðlimum.99  

 Elín minntist á notkun sína á hnífapörum sem henni var kennt að nota líkt og 

algengt er á Íslandi. Þegar hún áttaði sig á því að börnin hennar tvö beittu ekki 

hnífapörunum eins og hún kom það henni mjög á óvart hvað henni fannst það 

leiðinlegt og bað hún þau vinsamlegast að beita þeim eins og hún sem þau og 

gerðu.100 Eins og kom fram í áströlsku rannsókninni þá er það ekki endilega maturinn 

sjálfur sem skiptir mestu máli heldur eru matarhættirnir og allur flutningurinn sem 

honum fylgir sem verður merkingabær fyrir fólk. Tengsl matar við félagslega þætti 

eru mikil og verða til þýðingamiklar minningar um samverustundir með fjölskyldu og 

vinum. Ef tekið er mið af þessu þá er skiljanlegt hvað það fór mikill tími hjá 

viðmælendum mínum í að tala um mat. Er það ekki einungis maturinn sjálfur sem er 

mikilvægur fyrir þá heldur tengingin við félagslega þætti og minningar frá Íslandi í 

gegnum matinn. Á þetta við um tákn almennt því þau þurfa ekki að vera efnisleg 

heldur getur gildi þeirra legið í félagslegum aðstæðum, bragði, minningum, flutningi á 

hefð og svo framvegis. 

                                                
97 Bell og Gill Valentine, Consuming Geographies, 66. 
98 KDG8-10-Sigrún. 
99 Í Consuming Geographies er talað um breskar konur af asískum uppruna sem höfðu miklar áhyggjur 
    af því að börnin þeirra væru ekki að halda áfram að elda matinn sem þær ólu þau upp við (þ.e. 
    asískan mat). Greip um sig ótti við að uppskriftirnar þeirra myndu deyja með þeim. Í kjölfarið 
    ákváðu einhverjar að búa til matreiðslubók til þess að uppskriftirnar myndu lifa. Sjá bls. 66. 
100 KDG19-10-Elín. 
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 Maturinn öðlast frekari sess í lífi Íslendinga búsettra erlendis þegar þeir fá hann 

sjaldnar og verður þá stundin þegar þeir fá matinn merkingarbærari þar sem margar 

minningar koma upp sem ylja þeim um hjartarætur. Það kom berlega í ljós í 

viðtölunum hvað viðmælendum mínum þykir vænt um að fá pakka frá Íslandi. Í 

viðtalinu við Nancy vildi það svo skemmtilega til að hún fékk pakka frá Íslandi á 

meðan viðtalinu stóð. Opnaði hún pakkann í viðtalinu og það sást vel hve glöð hún 

var þegar hún virti innihaldið fyrir sér og brosti breitt. Þegar ég spurði Sigrúnu að því 

hvernig það væri þegar hún fengi mat og sætindi frá Íslandi var hún byrjuð að gefa frá 

sér unaðs andvarp áður en ég náði að klára spurninguna: „Ohhh það er alveg draumur 

sko! Það var svoleiðis í gamla daga þegar maður fékk mat maður borðaði hann ekki 

og hann eyðilagðist, maður tímdi ekki að borða hann, núna sko byrjar maður og 

maður klárar.“101 Maturinn frá Íslandi hefur öðlast aukið gildi sem vekur upp þessar 

ljúfu tilfinningar þegar íslenskur matur kemur inn á heimili þeirra. Venjulegur 

heimilismatur sem viðmælendum mínum þótti jafnvel ekkert merkilegur þegar þeir 

bjuggu á Íslandi verður að hátíðarmat í þessu nýja samhengi. Í viðtalinu við Daða 

talar hann um hversu mikið hann naut þess þegar hann fékk eitt sinn saltkjöt og baunir 

í norska klúbbnum, en bætti við að honum þótti þessi matur ógeðslegur sem barn.102 Í 

hans tilfelli virðist hafa verið nóg að finna bragðið og rifjuðust þá upp fyrir honum 

minningar frá Íslandi og þó þær hafi ekki tengst gleðistund í hans lífi þá er bragðið 

eitthvað kunnuglegt sem vekur upp góða tilfinningu. Viðbrögð viðmælenda minna 

geta verið svo sterk vegna tilfinninga sem þeir bera til æskuáranna, þess tíma er 

sjálfsmynd þeirra var að mótast og táknheimur þeirra varð hluti af þeim. Þegar táknin 

eru ekki lengur í kringum þá dagsdaglega myndast þessi eftirvænting þegar þeir fá 

pakka frá Íslandi. 

 Íslensku táknheimar viðmælenda minna spilar stórt hlutverk í lífi þeirra en mörg 

táknanna eru notuð með ólíku móti í dag vegna þess að þau hafa hlotið breytt gildi frá 

því þau voru iðkuð á Íslandi. Raymond Firth segir að táknræn gildi hluta geta skapað 

og bundið með sér áhrif og gildi sem eru gjörólík notagildi eða upprunalega tilgangi 

hlutarins.103 Geta þessi breytilegu gildi verið tilfinningaleg, menningarleg, söguleg 

eða tengd ákveðnum tímabilum. Harðfiskur gæti verið ágætt dæmi en hann ber með 

sér fjölbreytt gildi. Fyrir utan það að vera fæða þá ber harðfiskur með sér sögulegt 

                                                
101 KDG8-10-Sigrún. 
102 KDG11-10-Daði. 
103 Firth, Symbols, 15-16.  
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gildi, en hann hefur lengi verið útflutningsvara og hefur verið hluti af fæðu Íslendinga 

frá örófi alda.104 Harðfiskur á hlut í menningarlegu samhengi til dæmis út frá 

verklaginu og er hann einnig tákn fyrir íslenska þjóðernisímynd. Birtingarmynd matar 

getur verið tengd hátíðisdögum og ákveðnum tíma ársins, sem verður til þess að fólk á 

erfitt með að neyta hans í öðru samhengi. Dæmi um þetta eru vatnsdeigsbollur en þær 

eru hluti af bolludeginum og borðar fólk þær almennt aðeins á þeim degi og alls ekki 

á öðrum tíma.  

 Þegar viðmælendur mínir koma frá Íslandi eða fá gesti þaðan er ávallt stór hluti 

ferðatöskunnar fylltur af íslenskum mat eða sætindum eins og rúllupylsu, flatkökum, 

harðfisk, lakkrískonfekti, síríus súkkulaði, brennivíni, pylsum, hangikjötslæri og 

kæfu. Þetta mikla kappsmál Íslendinga sem búsettir eru erlendis að nálgast íslenska 

matinn getur þótt illskiljanlegt fyrir fólk sem býr á Íslandi. Daði nefndi það við mig að 

fjölskyldan hans skilji ekki fyllilega af hverju hann sækist svona mikið í íslenska 

matinn: „Kannski svona erfitt fyrir þau að skilja hvað ... hvað hérna svona hallærislegt 

fæði eins og pulsur og brennivín geta, hérna haft“105 Daði notar mikið orðið 

hallærislegt og að Íslendingunum þyki þessi hrifning hallærisleg því þetta sé ekkert 

merkilegt. Í gegnum þetta finnst mér hægt að sjá hvernig Íslendingar sem búsettir eru 

erlendis eiga ekki fulla hlutdeild í íslenska þjóðernishópnum. Það er ekki 

sameiginlegur skilningur innan hópsins. Líkt og Elliot Oring segir að það sem 

einkenni þjóðernishópa sé að þeir deili meðal annars hefðum, hugmyndum, 

hegðunarmynstri og gildum sem verði til þess að þeir geti samsvarað sér 

þjóðernishópnum. Við þessa breytingu á táknheimi Íslendinga sem búsettir eru 

erlendis breytast hegðunarmynstur og hugmyndir þeirra í kringum táknin og gildin eru 

ekki þau sömu. Táknin hljóta aukið vægi vegna þess hve sjaldan þeir eru í kringum 

þau og einnig vegna nýja samfélagsins sem hefur áhrif á íslensku sjálfsmyndina. Það 

má sjá hvernig þessi breyting þróast í samfélagi Vestur Íslendinga en þar hefur 

íslenska menningin og táknheimar hennar þróast í ólíka átt. Ýmis matur getur haft 

gríðarlegt vægi fyrir Vestur Íslendinga sem fólk á Íslandi kannast jafnvel ekki við í 

                                                
104  Í bók Bell og Valentine Consuming Geographies skoða þeir mat í tengslum við þjóðir og segja til 

dæmis að: „saga matarhátta hverrar þjóðar er saga þjóðarinnar sjálfar“ (bls.168) með þessu eiga þeir 
við að hægt er að sjá margar birtingarmyndir matarhátta í gegnum þætti sögunnar eins 
nýlendustefnu, fólksflutninga, verslun, landkönnun og fjölmenningu. Í framhaldi af þessari umræðu 
tala þeir félagar um það að einmitt vegna þessara sögulegu þátta sem bera með sér mikinn 
hreyfanleika fellur það um sjálft sig að tala um mat sem sérstaklega tileinkaðan ákveðinni þjóð. Að 
öll matarmenning er vegna hreyfanleika milli landa. Sjá bls. 168-169. 

105  KDG11-10-Daði. 
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dag. Verður þá til nýr hópur eða afkimi íslenska þjóðernishópsins sem deilir skilningi 

á þessari ólíku birtingarmynd íslenska táknheimsins. Í gegnum þennan sameiginlega 

skilning á táknheimum hvors annars verður samheldni Íslendinga sem búsettir eru 

erlendis jafnvel enn meiri. 

 

Leikrænn flutningur og umhverfið 
Hægt er að sjá í gegnum leikrænan flutning í tengslum við matargerð hvað það er sem 

viðmælendur mínir sýna frá íslenska bakgrunni sínum, sem og finna það sem þeir hafa 

tileinkað sér í nýja samfélaginu. Schechner vitnar í skrif Victor Turner um leikrænan 

flutning. Turner segir að leikrænn flutningur sé ákveðið flæði ósjálfráða hreyfinga eða 

tjáningu sem bera með sér grunnupplýsingar um gildi og markmið sem endurspegla 

menninguna sem hann byggir á. Flutning má skilja út frá sameiginlegum mannlegum 

skilningi en á sama tíma sýnir hann einkenni hverrar menningar fyrir sig. Endar hann 

á því að segja: „Við munum kynnast hvort öðru betur með því að koma okkur inn í 

leikrænan flutning hvors annars.“106 Í gegnum leikrænan flutning viðmælenda minna í 

daglegu lífi er því hægt að sjá einkenni úr íslenska menningarbakgrunni þeirra og er 

þá vert að skoða flutning í kringum mat til að átta sig á því hvaða þættir eru 

mikilvægastir.  

 Algengur flutningur á sjálfsmynd fólks sem margir kannast við er þegar maður 

er í umhverfi með fólki af ólíkum uppruna og oftar en ekki er boðið upp á drykk sem 

er tileinkaður þjóð þess sem býður. Daði vill alltaf eiga birgðir af íslensku brennivíni 

til þess að gefa fólki og segir það vera „nauðsynlegt að vera með sinn eigin drykk, 

svona national drykk.“107 Daði er ánægður með brennivín í hlutverki þjóðardrykkjar 

Íslands og talar hann vel um það, segir hann það hafa vissan karakter og sé 

eftirminnilegt fyrir þá sem smakka. Vekur það ávallt mikla lukku þegar hann kemur 

með flösku með sér í norska klúbbinn. Þetta er einungis lítið sýnishorn af því hvernig 

flutningur getur endurspeglað uppruna manns og inn í norska klúbbnum fá meðlimir 

að kynnast flutningi hvers annars í gegnum hluti eins og þjóðardrykki. 

 Þegar leikrænn flutningur á sér stað er verið að flytja fyrirfram ákveðin gildi og 

síðar kemur í ljós hvort flutningurinn hafi heppnast og verði viðurkenndur. Daði 

leggur mikið upp úr því að flutningur sinn lukkist vel. Hann hefur haldið íslensk 
                                                
106 Schechner, Performance Studies, 19. Á frummáli: „We will know one another better by entering one 

another´s performances [...].“ 
107 KDG11-10-Daði. 
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pylsupartý sem hafa heppnast vel og segir að „Ameríkönunum þótti það alveg 

meiriháttar [...] það er alltaf beðið eftir því þangað til ég er með næsta pulsupartý. Sko 

þá hafði ég verið nýkominn heim frá Íslandi og mætti með allt sem að þurfti til.“108 

Daði sagði mér frá því að síðustu vikurnar fyrir viðtalið hafi verið viðburðaríkar þegar 

kom að því að finna hráefni sem líktist því íslenska. Hefur hann lengi reynt að búa til 

remúlaði sem líkist því sem fæst á Íslandi. Segir hann svo frá:  

 

Daði: [...] ég er ofsalega stoltur að tala um þetta, mér tókst um daginn að búa til 
remúlaði bara alveg eins og íslenskt remúlaði. 
Katrín: Hvernig fórstu að því? 
Daði: [...] ég veit ekki hvort maður eigi að segja frá svona leyn, leyniuppskrifum 
(hlæjum bæði) [...] ég er svo stoltur af mínum uppgötvunum nýlega sem tengjast 
svona hvernig á að búa til hitt og þetta íslenskt að ég ætla bara að setja upp á 
heimasíðu þannig að ég get alveg eins byrjað að tala um þetta núna. [...] ekki nota 
súrsaðar gúrkur það er alveg glatað það verða að vera súrsað, hérna blómkál og 
súrsaður laukur [...] það tók mig bara nokkur ár að finna það, ég náttúrulega var 
ekkert að leita alltaf, það var bara svona ég vissi að ég þurfti á þessu að halda og allt 
í einu einn daginn fatt, fann ég þetta út í búð [...] og bara góðan majones [...] 
[maður] hakkar þetta upp mjög smátt og og setur karrí þannig að maður fái þann lit 
sem maður er vanur að sjá. Þá er útkoman bara alveg eins (hlæjum bæði) og þetta, 
þú getur ekki bara ímyndað þér bara gleðina hjá sumum Íslendingunum hérna [...] 
ég sem sagt fann líka í þýskri búð pylsur sem eru mjög svipaðar íslensku 
pulsunum.109 

 

Með þessum leikræna flutningi hjá Daða sýnir hann mikinn metnað fyrir því að gera 

hann sem réttastan, til að staðfesta fyrir sjálfum sér íslenska sjálfsmynd sína og 

mikilvægur þáttur er líka að fá samþykki frá hinum Íslendingunum sem og 

Ameríkönunum. Fine og Speer segja hlutverk áhorfandans vera að dæma innihald 

flutningsins sem og hvernig innihald flutningsins var flutt. Meta þeir hvort að 

flutningurinn hafi uppfyllt væntingar áhorfandans um hefðina og menninguna sem 

liggur að baki.110 Áhorfendur Daða hafa því samþykkt flutning hans og bíða spenntir 

eftir næsta pylsupartýi.  

 Í mörgum viðtölum sem ég hef tekið þá birtist mikið stolt hjá viðmælendum 

þegar að íslenskur matur vekur upp hrylling hjá fólki. Sigrún sagði mér glottandi frá 

einni slíkri sögu:  

 
                                                
108 KDG11-10-Daði. 
109 KDG11-10-Daði. 
110 Fine og Speer, Introduction, 7-8.  
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Ég kom með hamsatólg einu sinni til Ameríku og ég náttúrulega tekin eins og skot 
[...] [tollvörðurinn] segir: „hvað er þetta?“ og ég sagðist vera með mat [...] hún 
kallar í annan mann og sagði: „viltu heyra hvað hún er að segja“ svo ég sagði það. 
Hann sagði: „ómægad og bara farðu burtu“ (hlæjum báðar) hann vildi ekki vera að 
horfa á þessa helvítis lambafitu hérna fyrir framan sig og hvað ég gerði við það, 
þeim varð bumbult.111 

 

Viðbrögð á við þessi virðast vera ákveðið samþykki á íslensku sjálfsmyndinni og 

verða oftar en ekki efni í sögur sem sagðar eru reglulega. Það var algengt að 

viðmælendur mínir segðu mér frá svona atvikum hálf hlæjandi eða glottandi. Nancy 

fór á þorrablót í Flórída eitt árið með vinkonum sínum sem búsettar eru í 

Bandaríkjunum. Eftir þorrablótið keyptu þær stórt fat með afgöngum frá þorrablótinu 

og fóru með upp á hótel til sín. Um morguninn sátu þær yfir fatinu og borðuðu svið, 

sviðasultu, slátur og hangikjöt í morgunmat. Þegar Nancy lýsir þessu var eins og þær 

hefðu ferðast langt aftur í tímann þarna um morguninn og segir „við sátum eins og 

úlfar yfir stóru svona blikk fati.“112  

 Ekki er hægt að tala um mat sem einungis fæði og lífgjafa mannsins, matur 

hefur mun meira gildi fyrir fólk. Vegna þess hve matur er stór þáttur í lífi mannsins á 

sér stað endurtekinn flutningur í kringum mat og menningu hans. Sá matur og 

matarhefðir sem viðgangast í ákveðnum menningarsamfélögum verður hluti af 

táknheimi fólks og sköpun sjálfsmyndar þess. Þegar viðmælendur mínir flytja frá 

Íslandi þar sem þennan matartáknheim er að finna verður fjarlægðin við hann til þess 

að hann fær aukið gildi. Metnaðurinn sem liggur að baki remúlaðigerðar Daða lýsir 

því mikla tilfinningalega gildi sem liggur að baki og hvað þessar minningar sem 

bragðið vekur eru mikilvægar. Við það að fá íslenskan mat þá rifjast upp minningar 

sem maturinn hefur að geyma líkt og um samverustundir með fjölskyldu og vinum. 

                                                
111 KDG8-10-Sigrún. 
112 KDG7-10-Nancy. 
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Táknheimar jólanna 
 

Umræðunni um mat er ekki lokið því þessi kafli mun fjalla um jólahátíðina og er 

matur eitt mikilvægasta tákn jólanna. Aðrar hátíðir en jólin virðast ekki hafa sömu 

djúpu áhrifin á viðmælendur mína og jólin hafa. Þó að margir haldi til dæmis upp á 

bolludaginn þá virðist það ekki trufla þá þó að þeir missi af einum bolludegi.113 Í þeim 

viðtölum sem ég hef tekið við Íslendinga sem búsettir eru erlendis þá hefur almennt 

verið lögð mikil áhersla á jólahald og þá sérstaklega að það sé að íslenskum sið og 

gætir lítilla áhrifa frá samfélaginu sem búið er í. Leikrænn flutningur í kringum 

jólahátíðina er því afar mikill og hefur mikið gildi fyrir viðmælendur mína. Mikil 

áhersla er lögð á að jólin séu sem líkust því sem þeir ólust upp við sem börn og er 

ekki síður mikilvægt að jólin séu með sem líkasta móti á milli ára. Margar aðrar 

hátíðir bar á góma í viðtölunum líkt og þorrablót, 17. júní, bolludagur og sprengidagur 

en mun ég leggja alla áherslu á táknheim jólanna vegna þess gildis sem hann hefur 

fyrir viðmælendur mína.  

 Það kannast líklega flestir við að hafa átt samræður við vini og vandamenn um 

að fólk sé farið að setja upp jólaskrautið í október eða nóvember, hvað Ikea byrji 

snemma að selja jólavörur eða hversu snemma jólatónlistin er farin að heyrast í 

útvarpinu. Fólki finnst þessi tákn jólanna óviðkomandi á þessum tíma en þau eru 

meira en velkomin í desember. Sama á við þegar fólk er með jólaseríuna á svölunum 

langt fram í maí. Það er verið að teygja á jólunum og fólk er missátt við það. Hátíð 

jólanna er sá tími þar sem gjörvallt umhverfið breytist; upplýst tré út um alla borg, 

jólaskreytingar á húsum, búðagluggar einkennast af jólasveinum og jólaskrauti, 

jólatónlist heyrist í útvarpinu, verslanir fyllast af fólki að kaupa jólagjafir og svo lengi 

mætti telja.  

 Tákn jólanna breyta umhverfinu verulega og það ætti ekki að fara framhjá 

neinum hvaða árstími er. Þessi tákn skapa hálfgerð landamæri jólanna í tíma og rúmi. 

Það er ekki aðeins umhverfið utan veggja heimilisins sem tekur breytingum á þessum 

árstíma heldur skreytir fólk heimilið sitt í anda þess sem það þekkir frá jólahaldi og 

því sem viðgengst í þeirra þjóðmenningu. Piparkökur, jólatré, jólakötturinn, 
                                                
113 Sigrún talaði um að hún baki vatnsdeigsbollur á bolludaginn þegar hún man eftir honum og að oftar 

en ekki þá getur það verið nokkrum dögum seinna sem hún gerir það. En þegar hún gerir það þá 
koma krakkarnir hennar til hennar og borða bollurnar því þeim þykir þær mjög góðar. KDG8-10-
Sigrún.  
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aðventukransar, jólatónlist, aðventuljós, setja skóinn út í glugga, hangikjöt og margt 

fleira eru einkennandi hluti af jólum Íslendinga. Í þeim viðtölum sem ég hef tekið eru 

jól viðmælendanna nær undantekningarlaust haldin að íslenskum sið og oft mikið haft 

fyrir því að það heppnist sem best. Setningar á við að jólin væru „alveg hundrað 

prósent íslensk“ og „ég hef alveg íslensk jól“ voru mjög algengar. Nancy kemst svo 

að orði þegar hún talar um mikilvægi þess að hafa hangikjöt á jólunum: „ég veit ekki 

hvernig jólin yrði ef ég hefði ekki hangikjöt, ég vil hafa þetta svo, þú veist ekta 

íslenskt.“114 Hangikjötið er greinilega mikilvægur hluti af jólahátíðinni sem gerir hana 

„ekta íslenska“. Hlutir eins og hangikjötið er aðeins eitt af mörgum táknum sem gefa 

jólunum sína réttu heildarmynd. Fyrstu jólin hennar Maju í Bandaríkjunum var hún 

heima hjá tengdaforeldrum sínum og lýsir hún upplifun sinni á eftirfarandi máta:  

 

[...] og svo komu jól og jólin í fjölskyldunni minni eru svo mikil hátíð og 
tengdamamma hefur [...] enga tilfinningu fyrir þessu [...] og við fórum náttúrulega 
heim til þeirra til að halda upp á jólin með bræðrum hans og fjölskyldu og ég hafði 
aldrei upplifað önnur eins jól [..] og ég bara ég sagði við Joe „ég veit ekki hvort að 
ég geti þetta, þetta er hræðilegt það eru engin jól, engin jólamúsík“ og, og við 
þurftum að, þurftum að taka niður okkar eigið jólatré fyrir þau. [...] Skreyta það og 
taka niður skreytingarnar áður en við fórum heim. Það voru jólin, svo næstu jól þá 
fór ég til Íslands.115  

 

Þetta tók mikið á hana og hefur þetta verið erfiður tími. Hjálpaði tengdafaðir hennar 

þeim að borga farið fyrir hana til Íslands árið eftir og sagði Maja að hún hafi elskað 

hann út af lífinu fyrir það. Það er hægt að sjá hvað jólin geta haft mikið tilfinningalegt 

gildi en það sama má sjá í dæmi úr viðtalinu við Nancy þegar hún greinir frá fyrstu 

jólunum sem haldin voru heima hjá tengdamóður hennar:  

 

[...] svo var náttúrulega bara á jóladag þá voru opnaðar allar gjafirnar um morguninn 
svo var bara tekið niður jólatréð og ég var alveg, ég var svo miður mín að ég, ég sko 
sagði við manninn minn að þetta væru bara heiðingjar [...] að ég væri komin í 
heiðingjaland [...] ég gat ekki skilið þetta og eftir það, blessunin hún tengdamóðir 
mín sem var alveg yndisleg kona, hún hafði alltaf jólatréð þangað til fram yfir 
áramót ef ég var [viðstödd].116 

 

                                                
114 KDG7-10-Nancy. 
115 KDG9-10-Maja. Joe er maðurinn hennar Maju. 
116 KDG7-10-Nancy. 
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Í dæmum Nancy og Maju þá nefna þær báðar hluti sem vantaði inn í heildarmynd 

jólanna. Maja minnist á jólatónlistina og í báðum tilfellum fer jólatréð aðeins upp í 

augnablik ólíkt því sem þær eru vanar frá Íslandi. Rifjum upp orð Yi-Fu Tuan um 

hvernig við gefum umhverfi okkar gildi. Segir hann að þegar við göngum inn í rými 

leitum við eftir táknum sem eru kunnugleg og gefa rýminu gildi.117 Þessi tákn geta til 

dæmis verið í formi hluta, hljóðs eða lyktar. Um jólin þá setjum við upp öll þau tákn 

sem gefa rými jólanna gildi og geta þetta verið jólaskreytingar, jólatré, jólatónlist, 

ilmurinn af bakkelsinu og angan af jólatrénu. Skynjun fólks á umhverfi sínu og þeim 

táknum sem þar finnast er menningarlegt fyrirbæri frekar en líffræðilegt. Þessu heldur 

fræðikonan Lisa Law fram í kaflanum „Home Cooking“. Segir hún að skynfærin séu 

staðbundin iðkun eða endurtekning sem verður til þess að fólk skynjar umhverfi á 

ólíkan máta eftir því í hvaða menningarheimi það ólst upp í.118 

 Jólaminningar okkar eru persónulegar minningar sem eiga sér oftar en ekki stað 

inn á heimilum. Engu að síður deila viðmælendur mínir að miklu leyti þeim 

tilfinningum og upplifunum sem tengjast jólunum. Tuan segir að hópar innan hverrar 

menningar deili ávallt ákveðnum tilfinningalegum skilningi þrátt fyrir að upplifanir 

fólks verði til úr einstökum kringumstæðum. Segir hann að menningarbakgrunnur 

skapi sameiginlega meðvitund þannig að fólk innan sama menningarsamfélags skilur 

upplifanir hvors annars.119 Má því skilja að viðmælendur mínir deili sömu 

tilfinningalegu gildum þegar kemur að jólunum. Þessi sameiginlegi táknheimur 

jólanna getur haft lík áhrif þó að minningar þeirra verði til í persónulegum rýmum. 

Táknin sem notuð eru inni á heimilum eru úr sömu þjóðmenningu. Táknheimum 

jólanna verður hér skipt niður í þrjá hluta. Mun ég byrja á að fjalla um efnislega 

táknheiminn þar sem talað verður um jólaskreytingar innan veggja heimilisins. Því 

næst verður birtingarmynd jólamatarins í viðtölunum rædd og í lokin mun ég skoða 

leikrænan flutning jólahefðanna. 

 

Efnislegur táknheimur 
Táknheimar jólanna er íburðarmiklir og má finna fjöldamörg dæmi um jólahald 

viðmælenda minna en aðeins verður farið í nokkur þeirra hér. Vert er þó að nefna að 

                                                
117 Tuan, Space and Place, 161. 
118 Law, Home Cooking, 225. 
119 Tuan, Space and Place, 147-148.  
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jólahald viðmælenda minna er mestmegnis af svipuðum toga, því hef ég reynt að velja 

dæmi sem endurspegla fleiri viðtöl.  

 Heimili Ingvars og Ásu í São Paulo þar sem þau bjuggu ásamt börnunum sínum 

þremur, fékk á sig annan blæ um jólahátíðina. Á jólunum gafst þeim tækifæri til að 

flytja íslenska sjálfsmynd sína með góðu móti innan veggja heimilisins. Líkt og fram 

hefur komið þá átti mest allur flutningur íslensku sjálfsmyndar þeirra sér stað innan 

veggja heimilisins og voru jólin eina hátíðin sem þau héldu að íslenskum sið sökum 

takmarkaðra möguleika sem umhverfið hafði upp á að bjóða. Þegar Ása sigldi með 

íslenska skipinu Arnarfelli frá Íslandi til Brasilíu árið 1953 var hún með í fórum 

sínum jólaskrautið þeirra frá Íslandi. Voru þau því með jólaskraut frá Íslandi og einnig 

varð Ása afar glöð þegar hún fann glanspappír í verslunum São Paulo en úr þeim 

gerðu þau hjartapoka sem margir þekkja frá Íslandi. Elín dóttir þeirra minntist á 

hjartapokana í frásögn sinni af jólunum og minntist hún þess hve jólin voru íslensk 

hjá þeim. Fékk fjölskyldan oft sent hangikjöt frá Íslandi fyrir jólin og einnig settu þau 

upp jólatré. Desembermánuður er einn heitasti tíminn í Brasilíu og sagði Ingvar að 

það kæmi dálítið við mann hversu ólíkt það væri umhverfi jólanna á Íslandi, en til að 

skapa jólastemningu sem líktist þeirri íslensku þá settu þau líkt og áður hefur komið 

fram bómullarsnjó á íslenskan sveitabæ.120 Elín lifði sig mikið inn í þennan jólaheim 

sem myndaðist inn á heimili hennar, sagði hún hvað henni fyndist merkilegt hvað 

hlutir sem maður sér í kringum sig hafi mikil áhrif á mann.121 Þessi endurtekning á 

uppsetningu táknanna sem verkaði svo sterkt á Elínu hlýtur gildi sitt í 

endurtekningunni.  

 Breski félags- og mannfræðingurinn Edmund Leach segir öll tákn tengjast sem 

pör sem öðlast merkingu í andstöðu við hvort annað.122 Öðlast tákn jólanna gildi sitt í 

andstöðu við tákn hversdagsleikans. Tákn jólanna bera með sér gildi hátíðar og 

skynjar Elín þetta sem barn. Fleiri dæmi um hvernig heimili viðmælenda minna 

breytast um jólahátíðina má finna í viðtalinu við Sigrúnu. Talaði Sigrún um að það 

næði engri átt hvað hún ætti mikið af jólaskrauti. Setur hún upp fjórtán jólatré út um 

allt hús og virðist ekkert herbergi hússins sleppa og setur hún meðal annars upp jólatré 

á salerninu hjá sér.123  

                                                
120 KDG17-10-Ingvar, KDG18-10-Ása og KDG19-10-Elín. 
121 KDG19-10-Elín.  
122 Leach, Culture & Communication, 33. 
123 KDG8-10-Sigrún. 
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 Manneskjan á sér það sameiginlegt að nota tákn til að gefa umhverfinu sínu 

gildi og eiga menningarsamfélög sín viðurkenndu tákn sem meðlimir þeirra skilja.124 

Vinkonurnar í Dallas voru duglegar að gefa hver annarri jólaskraut. Edda ein af 

vinkonunum í Dallas gaf Nancy ár hvert í jólagjöf Georg Jensen gullóróa og benti 

Nancy mér á hvernig hún hengir þá upp þvert yfir loftið í stofunni hjá sér. Á ný sjáum 

við hvernig þær vinkonur voru hvor annarri innan handar í að viðhalda íslensku 

sjálfsmyndinni með því að gefa hvor annarri gjafir. Flutningur vinkvennanna sem og 

fleiri viðmælenda minna er fjölbreyttur um jólin og fellst hann í uppröðun tákna innan 

heimilisins, gjafaskipta og líkt og næsti hluti fjallar um, í gegnum matinn og 

sætabrauðið.  

 

Jólakræsingar og skynjun 
Hangikjöt, Ora baunir og flatkökur eru dæmi um hluti sem viðmælendur mínir hafa 

fyrir því að fá sent frá Íslandi fyrir jólin. Annar matur er að mestu unninn úr matvöru 

sem fæst þar sem þeir búa. Matseldin og baksturinn sjálfur er stór þáttur í flutningi 

sjálfsmyndarinnar og má segja að viðmælendurnir hlutgeri sjálfa sig sem íslensk tákn 

í gegnum matinn. Matnum fylgir einnig lykt sem skapar mikla stemningu sem er hluti 

af jólahaldinu að ótöldu bragðinu af matnum sem kallar fram allar þær minningar sem 

fólk hefur frá fyrra jólahaldi.  

 Skynfærin eru ekki einungis til þess að meðtaka heiminn heldur líka efnislegar 

minningar. Þessar minningar geta verið efnislegar með því tilliti að þeim er viðhaldið 

og þær endurteknar á milli kynslóða.125 Hugsa má jólahaldið með þetta í huga, að þeir 

eru að endurskapa minningar sem kalla á ákveðna skynjun í gegnum það efnislega og 

því er mikilvægt að hafa hlutina sem líkasta því sem áður var. Bakaðar eru margar 

sortir af smákökum fyrir hver jól líkt og gyðingakökur, hálfmánar, spesíur, loftkökur 

og fleira „alveg íslenskt“ eins og Nancy komst að orði. Ásamt smákökunum og 

hangikjötinu er Nancy með uppstúf, rauðkál og flatkökur á boðstólnum og er með 

rjómatertu á eftir í desert.126 Líkt og fleirum þá þykir henni mjög mikilvægt að skapa 

rétta stemningu yfir jólahátíðina og vill hún hafa þetta sem líkast því sem hún ólst upp 

við. Sigrún er ein af þeim sem vill alltaf hafa Ora baunir frá Íslandi á jólunum.  

 

                                                
124 Leach, Culture and Communication, 33. 
125 Stewart, Remembering the Senses, 59. 
126 KDG7-10-Sigfús. 
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Tengdasonur minn hann var að skoða hana þú veist dósina einu sinni og segir 
„hvað, Sigrún veistu hvar þetta er búið til?“ Ég segi: „já á Íslandi“ og hann sagði: 
„nei þetta er frá Goja í í Dominican Republic [...] og þær eru þurrkaðar þegar þær 
koma heim til Íslands.“ [...] Ég sagði: „mér er alveg sama þær eru ekki eins góðar“ 
(hlæjum báðar) og hann hlær alltaf að því, en það verður að vera Ora baunir [...] ég 
finn muninn.127 

  

Það sem tengdasonurinn heldur fram virðist ekki trufla Sigrúnu hið minnsta. Þetta 

snýst heldur ekki um það hvaðan þetta kemur upprunalega heldur er það uppruni 

minninganna sem skiptir máli, Ora baunir eru hluti af þessum minningum. Þær eru 

líka tákn sem hún notar í flutningi sínum á sjálfsmynd sinni og líkt of Firth segir þá 

snúast tákn jafnvel um eitthvað allt annað en hluturinn sjálfur hefur að geyma, tákn 

virka þannig að þau geta skapað gildi í gegnum notkun sem stendur fyrir eitthvað allt 

annað.128  

 

Leikrænn flutningur á hefðinni 
Hér verður lögð áhersla á þann leikræna flutning hefðarinnar sem er í kringum þá 

þætti sem hafa nú þegar verið nefndir og einnig þann flutning viðmælenda minna fyrir 

utan veggi heimilisins.  

 Sú hegðun að halda jólin ávalt með sama móti ár eftir ár er eðlileg endurtekning. 

Schechner talar um að hegðun fólks í kringum hefðir, helgisiði og daglegar venjur sé 

byggð á þessari endurteknu hegðun (e. restored behavior). Þessi hegðun er lærð og 

getur verið algjörlega ómeðvituð og uppruni þessarar þekkingar getur verið með öllu 

gleymdur. Flutningur er aldrei með algjörlega sama móti segir Schechner í framhaldi 

og er hann ávallt í ákveðinni mótun.129 Flutningur eða hegðun er því ávallt endurtekin 

að vissu marki þó ávallt með mismunandi formi, flutningur er aldrei fullkomlega sá 

sami.  

 Jólahald Sigrúnar er alltaf gert með sama sniði og sagði hún mér frá jólahaldinu 

líkt og það hefur verið síðan hún var barn. Talar hún eins og um sama flutning sé að 

ræða öll árin, sem hann hefur nú líklega verið í grunninn en í hvert sinn breyttist hann 

eitthvað og er ólíkur með tilliti til umhverfis, þátttakenda og svo framvegis. Sigrún 

skreytir heimili sitt sem mest og er hún búin að setja upp jólatrén sín í byrjun 

                                                
127 KDG8-10-Sigrún. 
128 Firth, Symbols, 15-16. 
129 Schechner, Performance Studies, 34-35. 
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desembermánaðar. Það var þó ekki alltaf þannig en til að byrja með setti hún jólatré 

upp þann 23. desember líkt og móðir hennar gerði ávallt þegar hún var barn. Þegar 

dóttir Sigrúnar var um fimm ára gömul kom hún með athugasemd um hvað jólatréð 

væri sett seint upp. Sigrún bætti úr því og byrjaði að setja það upp viku áður, því næst 

tveimur vikum og núna þá setur hún það upp í byrjun desembermánaðar. Hægt að 

ímynda sér að trjánum hafi líka fjölgað smátt og smátt í gegnum árin. Þetta sýnir að 

þó að jólin séu alltaf með svipuðu sniði ár eftir ár þá mótast jólahaldið í takt við 

tímann.130 Lýsing Sigrúnar á jólahaldinu á aðfangadagskvöld hljómar að miklu leyti 

líkt því sem ég hef heyrt í viðtölum sem og úr mínu eigin umhverfi. Sigrún segist gera 

allt eins og á Íslandi nema hvað að henni tekst sjaldnast að vera tilbúin með matinn 

klukkan sex. Öllu er komið fyrir í uppþvottavélina þegar matnum er lokið og það er 

gengið frá öllu. Leyfir hún krökkunum alltaf að opna einn pakka á þessum tíma en 

þannig var því háttað á æskuheimili hennar. Þegar búið er að ganga frá öllu er farið 

inn í stofu þar sem pakkarnir eru opnaðir og þegar því er lokið er borið fram kaffi.131  

 Sigrún leggur mikið upp úr því að baka nóg af smákökum og bakar átta til tíu 

sortir hvert ár. Hún fer með kökur í vinnuna og hefur alltaf gefið yfirmanninum sínum 

kökur með í jólapakkann. Sagði hún frá því að í eitt skiptið hafi hann ekki fundið 

kökurnar strax í pakkanum sem hún skildi eftir inn á skrifstofunni hans og hafði hann 

komið fram og spurt „hvar eru góðu kökurnar mínar?“132 Þessar góðu kökur sem 

yfirmaður hennar er að tala um eru hálfmánar. Hefur hún einnig alltaf gefið 

póstmanninum sínum poka með hálfmánum um jólin og er hann ekki síður hrifin af 

þeim: „póstmaðurinn minn elskar hálfmána“ bætir hún við með áherslu. Það sem 

vekur áhuga minn er að hún talar mikið um hálfmána og hversu mikið „moj“ það er 

að búa þá til og dæsir hún við tilhugsunina.  

 Flutningur Sigrúnar á íslensku sjálfsmynd sinni heppnast með prýði um 

jólahátíðina og hefur hún hlotið miklar vinsældir fyrir hálfmánana sína sem hún gerir 

þrátt fyrir erfiðið. Sigrún sagðist hafa ákveðið að fá barnabörnin sín til að aðstoða 

hana við gerð þeirra og sagði að: „[það] finnst engum þeirra jól nema að það séu 

hálfmánar.“ Þykir mér frásögn Sigrúnar á flutningi sínum í kringum hálfmánana 

                                                
130 Sigrún hefur alltaf gefið öllum náttföt í jólagjöf og sagði að þetta yrði hún að gera þannig að þau 

færu ekki í jólaköttinn. Tengdasonur hennar var ekki alveg sáttur við að fá náttföt hver jól og 
athugaði hvort að þetta væri rétt hjá Sigrúnu og komst að því að svo var ekki. Í kjölfarið hélt hún 
áfram að gefa barnabörnunum náttföt en eldra fólkið fékk einhverja aðra flík. Þetta er annað dæmi 
um hvernig umhverfið hefur áhrif á þróun hátíða og siða. 

131 KDG8-10-Sigrún. 
132 KDG8-10-Sigrún. 
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lýsandi fyrir því hvernig viðmælendur mínir gefa sér efnislega mynd (e. embody) sem 

tákn íslensku sjálfsmyndarinnar.133 Með því að tjá þjóðerni sitt á þennan máta eins og 

greint hefur verið frá hér að ofan, eru þeir að hlutgera sig sem eitt af táknunum í 

landslagi jólanna. Er þetta ekki fjarri lagi, en líkaminn er ávallt að segja eitthvað eða 

flytja einhverja ákveðna ímynd. Goffman segir að líkaminn geti ekki verið án þess að 

það eigi sér stað einhverskonar flutningur, „það skiptir ekki máli þó að þú segir ekki 

neitt, þú sýnir alltaf eitthvað í gegnum líkama þinn“.134 Nancy sagði mér frá því að 

hana dreymi um að koma til Íslands yfir jól og áramót. Þegar hún sagði dætrum sínum 

frá hugmyndinni voru viðbrögðin dræm: „Það var hryllilegt það var bara eins og ég 

væri að stinga af sökkvandi skipi og skilja dömurnar eftir.“135 Nancy er líklega 

mikilvægasta tákn jólanna fyrir dætur hennar og er það því ekki í boði að hún fari frá 

þeim yfir þennan hátíðlega tíma.  

 Það ætti ekki að koma á óvart hve mikill leikrænn flutningur á sér stað hjá 

viðmælendum mínum í kringum jólin. Hátíðin er afar vinsæl og hugfólgin 

Íslendingum136 og ber því mikið tilfinningalegt gildi fyrir Íslendinga. Þetta er 

persónuleg hátíð þar sem kjarnafjölskyldan hittist ásamt nánustu gestum.137 

Viðmælendur mínir eiga sér sterkar minningar frá hátíðarhöldum á Íslandi í kringum 

jól og vilja halda í þessa minningar eftir fremsta megni og gera allt með sem 

svipuðustum hætti og gert var á Íslandi. Það heppnast vel því innan heimilisins er 

auðveldara að skapa aðstæður þar sem nýja samfélagið hefur minni áhrif. Það sást vel 

á litla heimilinu í São Paulo þar sem Elín upplifði jólin á íslenskan máta og fékk að 

upplifa snjó í gegnum bómulina sem settur var á íslenska sveitabæinn. Jólahátíðin 

krefst því síður félagslegra aðstæðna þar sem fleiri Íslendinga er þurfi. 

                                                
133 Sjá Law, Home Cooking, 226-227. 
134 Goffman, Behavior in Public Places, 35. Á frummáli: „it doesn’t matter if you don’t say anything, 

you always show something through your body.“ 
135 KDG7-10-Nancy. 
136 Sjá til dæmis bls. 386 í Saga daganna eftir Árna Björnsson. Þar talar hann um jólin sem einn 

almennasta hátíðar- og hvíldartíma á Íslandi. 
137 Árni Björnsson, Saga Daganna, 386. 
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Lokaorð 
 

Hálfmánar, flatkökur, hangikjöt, lakkrís, mæðradiskar, gullóróar og íslenskar bækur 

eru hluti af táknheimum Íslendinga erlendis sem hafa mikilvæga þýðingu fyrir 

íslenska sjálfsmynd þeirra. Þetta eru dæmi um tákn sem þeir ólust upp við að hafa í 

kringum sig og hafa orðið samofin þeim við endurtekna notkun. Farið hefur verið yfir 

helstu íslensku táknheima viðmælenda minna sem finna má innan heimila þeirra, 

matarmenningarinnar og jólahaldsins.  

 Þeir Íslendingar sem ég hef talað við sem búsettir eru erlendis deila 

sameiginlegri sjálfsmynd að miklu leyti. Hafa þeir alist upp á Íslandi þar sem stór 

hluti sjálfsmyndar þeirra varð til. Vegna aukins hreyfanleika sem við lifum við í dag 

hefur orðið ákveðið ákall á frekari tilfinningaleg gildi tengd þjóðerni eða þeirri 

menningu sem fólk hefur alist upp við. Í ritgerðinni sést hvernig viðmælendur mínir 

hafa notað hátíðir, hefðir og siði og þá táknheima sem þeim fylgja sem haldbær tæki 

til leikræns flutnings á íslensku sjálfsmyndinni.  

 Félagslega rýmið sem Íslendingar erlendis búa við hefur áhrif á hversu mikill 

flutningur á sér stað á íslenskri sjálfsmynd þeirra. Í þeim samfélögum þar sem margir 

Íslendingar eru búsettir á sér stað hvað mestur flutningur á henni. Eru Íslendingarnir 

hverjum öðrum innan handar og hittast þeir til að halda ýmsar hátíðir, gefa hverjum 

öðrum gjafir og deila uppskriftum af mat eða upplýsingum um hvar hægt sé að nálgast 

hráefni sem líkist því íslenska. Þar sem fáir Íslendingar eru búsettir á minni flutningur 

sér stað og eru hátíðir og siðir úr íslensku þjóðmenningunni sem stundaðir eru á 

heimilum í fyrirrúmi. Birtist þessi munur ágætlega í dæmunum sem tekin voru úr 

viðtölunum við Daða og Ingvar. Daði lifir í umhverfi sem býður upp á mikinn 

flutning á sjálfsmynd hans, þar er starfrækt Íslendingafélag, margir Íslendingar eru á 

svæðinu og er Daði meðlimur í norska klúbbnum. Einnig er aðgengi að matvöru í San 

Francisco afar fjölbreytt. Umhverfi Ingvars er í andstöðu við umhverfi Daða og var 

mun meira um flutning inná heimili Ingvars en fyrir utan það.  

 Heimili viðmælenda minna eru persónuleg rými sem bjóða upp á aukna 

möguleika á leikrænum flutningi á íslensku hlið sjálfsmyndar þeirra. Innan veggja 

heimilisins gefst þeim tækifæri til að skapa það umhverfi sem er hentugast fyrir þeirra 

sjálfsmynd án þess að ytra umhverfi hafi mikil áhrif. Þar hafa þeir frjálsar hendur við 
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uppröðun á táknum og skapa það rými sem hefur mesta gildið fyrir þá. Líkt og ég 

benti á í umfjölluninni um heimilið þá leið mér oftar en ekki líkt og ég væri komin inn 

á heimili á Íslandi. Í gegnum þessa uppröðun á táknum á heimilum viðmælendanna 

skapa þeir sína mynd af íslensku heimili sem endurspeglar sjálfsmynd þeirra. Ástæða 

þess að mestur flutningur á sér stað innan veggja heimilisins er einmitt vegna 

sveigjanleikans sem persónuleg rými hafa.  

 Gefin hafa verið mörg dæmi um hvernig endurtekinn flutningur á sér stað inn á 

heimilum viðmælendanna; heimilið verður sá vettvangur þar sem mestur endurtekinn 

flutningur á sér stað sem staðfestir sjálfsmynd iðkendanna. Börn viðmælendanna 

minna alast upp við þessa endurteknu hegðun og verður því sjálfsmynd foreldranna 

hluti af sjálfsmynd barnanna. Í leikrænum flutningi innan veggja heimilisins voru 

mörg dæmi þess að viðmælendur hlutgerðu sig á ákveðinn máta sem hluta af íslenska 

táknheiminum. Birtingarmynd þess átti sér aðallega stað í gegnum matarhætti og við 

jólahald. 

 Áhrif umhverfisins hefur því mikil áhrif á samhengi tákna og leikræns flutnings. 

Þegar Íslendingar flytja til útlanda meta þeir nýja umhverfið út frá sínum eigin 

bakgrunni og því sem þeir þekkja. Við þetta mat á nýja umhverfinu metur fólk einnig 

bakgrunn sinn í andstöðu við nýja umhverfið. Má sjá í flestum köflum ritgerðarinnar 

hvernig margir táknheimar hafa hlotið þessi breyttu gildi og hvernig þeir þjóna því 

hlutverki að vera tól til þess að viðhalda íslenskri sjálfsmynd viðmælendanna. Marga 

hluti innan íslensku táknheimanna komast viðmælendur mínir aðeins í tæri við stöku 

sinnum. Þegar þeir fá þessi sjaldgæfu tákn, líkt og í formi matar, þá kalla 

bragðlaukarnir eftir minningum frá Íslandi sem verður til þess að táknið fær aukið 

vægi; maturinn verður holdgervingur íslensku sjálfsmyndarinnar sem þeir sköpuðu sér 

á Íslandi.  

 Matur og matarhættir eru mikilvægur þáttur í lífi viðmælenda minna og fór 

mikill tími af hverju viðtali í að ræða þann táknheim sem finnst í matarmenningunni. 

Líkt og fram kom í kaflanum um matinn kom í ljós hvað maturinn einn og sér er ekki 

endilega það merkingarbærasta fyrir fólk. Minningar sem myndast í kringum mat 

verða fólki hjartfólgnar. Einnig mátti sjá í viðtölunum hvernig matarhættir eru þáttur í 

að sameina fjölskyldur. Sjá mátti hvernig Íslendingar sem búsettir eru erlendis tengja 

matinn við árin sem þeir bjuggu á Íslandi og kallar maturinn fram minningar frá þeim 

tíma. Fjarlægðin og það hve þeir fá matinn sjaldan eykur þessa tilfinningu og gefur 

því táknum matarheimsins frekara gildi. Hafa margir viðmælenda minna síðan haldið 
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þessum endurtekna flutningi áfram og haldið hefðinni gangandi. Sýnir þetta hvernig 

tákn þurfa síður en svo að vera efnisleg. Gildin geta verið fólgin í bragðinu, lyktinni 

og skynjuninni á leikræna flutningnum. Mikill metnaður getur verið fyrir því að ná 

rétta bragðinu og sást það best í dæmi Daða þegar hann bjó til remúlaði fyrir sig, 

ameríska vini sína og aðra Íslendinga.  

 Í kringum jólahald þeirra Íslendinganna sem rætt var við gætti ekki mikilla 

áhrifa frá samfélaginu sem þeir voru búsettir í. Reynt var eftir fremsta megni að hafa 

allt með sem líkasta móti og þeir þekktu frá jólum á Íslandi. Táknheimar jólanna eru 

afar íburðarmikilir og tekur umhverfi okkar líklega mestum breytingum í 

desembermánuði. Jólaskreytingar má sjá hvert sem augað leitar. Við neytum annars 

matar en aðra daga ársins, jólatónlist hljómar og svo framvegis. Í kaflanum um 

táknheim jólanna sást hvað heimili viðmælendanna taka miklum breytingum á þessum 

tíma og sett eru upp öll helstu tákn jólanna sem algeng eru á Íslandi. 

 Leikræni flutningurinn sem býr að baki táknheimum matarins og jólanna er án 

efa sá veigamesti í iðkun sjálfsmyndar viðmælenda minna. Maturinn og jólin eru bæði 

mikilvægir þættir frá íslensku þjóðmenningunni sem hafa verið endurteknir af 

viðmælendum mínum og öðrum Íslendingum í áraraðir og eru stór hluti af sjálfsmynd 

og táknheimi þeirra. Reyna viðmælendurnir að hafa allt eins íslenskt og auðið er. 

Maturinn á að vera „eins“ á bragðið og öllum siðum og venjum háttað eftir settum 

reglum ár eftir ár.  

 Það var inn á heimilum viðmælenda minna sem áhugi minn á táknheimum 

Íslendinga erlendis vaknaði. Lék mér forvitni á að vita hvaða tákn þetta eru sem hafa 

flust með þeim yfir hafið og hvaða tilgangi þau þjóna. Þegar maður skoðar táknheima 

má finna mikið magn af ólíkum gildum sem þeir geta haft fyrir fólk og hægt er að 

skoða þá frá ótal mörgum sjónarhornum. Viðmælendur mínir hafa valið sér tákn úr 

íslenskri sjálfsmynd sinni sem þeir flytja áfram til að viðhalda henni og einnig til að 

miðla henni áfram til afkomenda sinna. Sveigjanleiki táknheima er dæmi um hvað 

þjóðfræðiefni þjónar ólíkum gildum við fjölbreyttar aðstæður fólks. Af þessu má sjá 

hvernig hefðir og siðir Íslendinga erlendis taka á sig nýjar myndir þegar þörfin fyrir 

því að viðhalda íslensku sjálfsmyndinni eykst.  
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