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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi. Fyrst er aðlögun skoðuð 

út frá fræðilegu sjónarmiði og tvö mismunandi módel sem lýsa aðlögun eru kynnt. Fjallað er 

bæði um aðlögun hópa að nýjum samfélögum og aðlögun einstaklinga út frá hugtakinu 

menningaráfall, sem leggur áherslu á tilfinningaástand og hegðun innflytjandans.   

Aðlögun Vestur-Íslendinga að nýjum samfélögum á tímum fólksflutninganna miklu á 19. öld 

verður skoðuð út frá skáldsögunni Brasilíufararnir eftir Jóhann Magnús Bjarnason. Fyrst 

verður fjallað stuttlega um fólksflutninganna miklu og bókin og höfundur hennar verða 

kynnt. Síðan verður aðlögun Íslendinganna í bókinni að nýju samfélagi skoðuð út frá 

fræðilegu sjónarhorni.  Að því loknu verður til samanburðar fjallað um mína persónulega 

reynslu sem innflytjandi á Íslandi og aðlögun mín að íslensku samfélagi skoðuð í fræðilegu 

samhengi. Í niðurlagi verður stuttlega fjallað um aðlögun Íslendinga nú til dags að samfélagi í 

Suður-Ameríku. 

Tilgangurinn með því að nota skáldsöguna Brasilíufararnir og mína reynslu sem innflytjanda 

er í senn að öðlast og miðla dýpri skilningi á aðlögunarferli innflytjenda í nýju samfélagi. 
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1. Inngangur 

Fátt er erfiðara en að aðlagast því að lifa í nýju þjóðfélagi. Þetta er vandamál sem að margir 

hér á landi þekkja. Þetta á bæði við um Íslendinga sem hafa flust til annarra landa 

tímabundið og nýbúa á Íslandi sem hafa flust hingað frá öllum heimshornum og eru nú 

mikilvægur hluti af íslensku þjóðfélagi. Í þessari umfjöllun verður aðlögun innflytjenda að 

nýjum þjóðfélögum skoðuð út frá fræðilegu og sögulegu sjónarhorni. 

Fyrst er farið fræðilega yfir fyrirbærið aðlögun og tvö mismunandi módel, sem lýsa aðlögun 

út frá nokkrum kenningum, eru kynnt.  Í fyrsta lagi er notast við módel Algans, Bisins og 

Verdiers (Algan, Bisin og Verdier, 2012, bls. 2-4) þar sem aðlögunarferlinu er lýst með 

þremur kenningum: Aðlögunarkenningu, kenningu þar sem höfð er hliðsjón af fjölmenningu 

og kenningu þar sem aðlögun er greind út frá formgerð. Til samanburðar er notast við módel 

Rannveigar Þórisdóttur Sigurlaugar H. Svavarsdóttur og Jóns G. Bernburg (Rannveig 

Þórisdóttir, Sigurlaug H. Svansdóttir og Jón G. Bernburg, 1997, bls. 7-9). Þau skipta 

aðlögunarferlinu í fjögur stig: Samlögun, samþættingu, aðskilnað og einangrun. Í ritgerðinni 

er bæði fjallað um aðlögun hópa af innflytjendum að nýju samfélagi og aðlögun einstaklinga 

út frá hugtakinu menningaráfall. Umfjöllun um menningaráfall er byggð á hugmyndum 

Obergs sem var fyrstur til að nota hugtakið í þessu samhengi (Oberg, 1960).  Menningaráfall 

lýsir aðlögun að nýju samfélagi með áherslu tilfinningaástand og hegðun innflytjandans.  

Síðan er aðlögun Íslendinga, sem fluttust af landi brott í fólksflutningunum miklu á 19. öld, 

skoðuð bæði út frá menningaráfalli og áðurnefndum kenningum. Sú umfjöllun er byggð á 

sögulegu skáldsögunni Brasilíufararnir eftir Jóhann Magnús Bjarnason. Fyrst er í stuttu máli 

fjallað um fólksflutningana miklu og flutninga Íslendinga til Brasilíu. Síðan er sagt frá höfundi 

bókarinnar og söguþræði hennar. Meginhluti þessarar umfjöllunar er fræðileg umfjöllun um 

aðlögun Íslendinganna í Brasilíuförunum að samfélagi og menningu í Brasilíu.  

Í fjórða kafla er fjallað um af aðlögun innflytjanda að íslensku samfélagi samtímans og hún 

skoðuð út frá ofangreindum módelum og fjórum stigum menningaráfalls. Sú umfjöllun er 

byggð á minni eigin reynslu sem innflytjanda.  Til samanburðar og fróðleiks er sagt stuttlega 

frá reynslu Íslendings af aðlögun að samfélagi í Suður-Ameríku nú til dags. Sú umfjöllun 

byggir á viðtali við Íslending sem hefur búið í Perú undanfarin 16 ár.   
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Þess ber að geta að áður hefur verið fjallað um Brasilíufarana í BA-ritgerð við Háskóla Íslands 

(Luciano Dutra, 2007). Þar var rifjuð upp saga Brasilíufaranna og afkomenda þeirra en 

aðlögun þeirra að nýja samfélaginu var ekki skoðuð fræðilega, en það er meginviðfangsefnið 

í þessari umfjöllun.  
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2. Að aðlagast að nýju samfélagi 

2.1 Fræðileg lýsing á aðlögun að nýju samfélagi 

Til þess að geta skilið og útskýrt aðlögun einstaklinga, hópa og afkomenda þeirra að nýjum 

samfélögum er nauðsynlegt að geta lýst þessu ferli fræðilega. Til þess að skilja 

aðlögunarferlið betur, og fá fleiri sjónarhorn á það, er í þessari umfjöllun notast við tvö 

mismunandi módel til að lýsa ferlinu. Hér á eftir verður lýst þeim kenningum sem módelin 

byggjast á. Þessar kenningar leitast við að útskýra sama fyrirbærið á mismunandi hátt, þ.e. 

hvernig og hvort innflytjendum og afkomendum þeirra tekst að aðlagast að nýju samfélagi. 

Áhersla er lögð á að skoða hverjar þær hindranir eru sem samfélagið setur upp og hver er 

ástæðan fyrir því að innflytjendum tekst mismunandi vel upp við aðlögun. 

Til þess að lýsa persónulegri upplifun staks innflytjanda verður í þessari ritgerð jafnframt 

notast við hugtakið menningaráfall (sjá kafla 2.2).  Kenningarnar hér að neðan lýsa frekar 

stóru myndinni en menningaráfall á við um persónulega upplifun og tilfinningar 

innflytjandans við aðlögun að nýju samfélagi. 

2.1.1 Módel Algans, Bisins og Verdiers 

Aðlögunarkenning (e. assimilation theory) 

Aðlögunarkenningingin byggir á þremur megin þáttum. Í fyrsta lagi byggist hún á því að 

mismunandi hópar aðlagast menningu nýs samfélags vegna þess að þeir hafa sama aðgang 

að tækifærum og frumbyggjar samfélagsins (ráðandi hópur). Þetta á við bæði félagsleg og 

efnahagsleg tækifæri. Í öðru lagi er reiknað með því innflytjendurnir, afkomendur þeirra og 

sá hópur sem þeir mynda upphaflega í nýja samfélaginu, tapi smám saman 

menningareinkennum og menningartáknum sínum. Í þriðja lagi er gert ráð fyrir því að 

aðlögun verði að lokum alger. Í raun verður úr ein menning á endanum (Algan, Bisin og 

Verdier, 2012, bls. 2-4). 

Aðlögunarkenningin var ráðandi allt fram á seinni hluta 19. aldar í tilraunum manna til að 

lýsa aðlögun að nýju samfélagi fræðilega (Algan, Bisin og Verdier, 2012, bls. 2-3). Ástæðan 

fyrir því er fyrst og fremst sú að reynsla vestræns samfélags ýtti undir þennan skilning. Til 

dæmis aðlöguðust ýmsir innflytjendahópar á 18., 19. og 20. öld algerlega að bandarísku 

samfélagi og eru núna hluti af ráðandi hópnum. Gott dæmi um þetta eru kaþólskir 
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innflytjendur til Bandaríkjanna á seinni hluta 19. aldar fyrsta hluta 20. aldar (Williams, 1969). 

Þeir komu milljónum saman, sérstaklega frá Írlandi og Skotlandi, til Bandaríkjanna og voru á 

þeim tíma mjög umdeildur hópur sem gekk fyrst og fremst í láglaunastörf og hafði lítinn 

aðgang að hálaunuðum störfum eða völdum í samfélaginu. Þetta hafði breyst fullkomlega 

þegar John F. Kennnedy varð Bandaríkjaforseti árið 1960, sem var nokkrum kynslóðum eftir 

að meirihluti innflytjendanna komu til Bandaríkjanna, en lengi var ekki talið að kaþólskur 

maður gæti hlotið kosningu sem forseti Bandaríkjanna (Williams, 1969). Kosning hans ruddi 

úr vegi síðustu stóru félagslegu hindruninni fyrir kaþólika í Bandaríkjunum. Kaþólskir 

innflytjendur í Bandaríkjunum voru þarna orðnir endanlega hluti af meirihlutanum og þannig 

í raun ekki lengur hópur innflytjenda. 

Fjölmenningarstefna (e. multiculturalism) 

Í fjölmenningarstefnu er gert ráð fyrir að menningareinkenni og arfleifð innflytjenda verði 

ófrávíkjanlegur og mikilvægur hluti af nýja samfélaginu. Samfélagið samanstendur þá af 

upphaflegu (einni eða fleiri) menningunni og fjöldamörgum öðrum menningum sem koma 

með innflytjendum (Algan, Bisin og Verdier, 2012, bls. 3). Þeir fræðimenn sem notast við 

þessa kenningu til að lýsa aðlögun innflytjenda neita þeim þáttum aðlögunarkenningarinnar 

sem gera ráð fyrir því að innflytjandinn (eða hópur innflytjenda) ráði litlu um það hvort og 

hversu mikið þeir aðlagast. Samkvæmt þessari kenningu ráða innflytjendurnir því hversu 

mikið þeir aðlagast að nýja samfélaginu. Kenningin lýsir óumdeilanlega betur 

nútímaaðstæðum í vestrænu samfélagi – sérstaklega í stórborgum. Dæmi um þetta eru 

tælenskir innflytjendur á Íslandi, sem halda í mörgum tilfellum í sína menningu og hafa á 

ákveðin hátt fest sig í sessi sem hluti af íslenskri menningu (t.d. í gegnum tælenska 

veitingastaði). 

Formgerðarstefna (e. structuralism) 

Formgerðarstefna lítur á aðlögun innflytjenda frá efnahagslegu sjónarmiði (Algan, Bisin og 

Verdier, 2012, bls. 3-4). Lögð er áhersla á hvaða hluti samfélagsins tekur við innflytjandanum 

(eða hópi innflytjenda) og hversu hæft samfélagið er efnahagslega og menningarlega til að 

taka við innflytjendum. Ef eftirspurn er eftir innflytjendum í ákveðnum hluta/geira 

samfélagsins gengur innflytjendum betur að aðlagast. Það fylgja oft þessari stefnu efasemdir 

um að innflytjendur geti aðlagast algerlega að nýja samfélaginu. Dæmi sem styrkir mál 
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fylgjenda þessarar stefnu má t.d. sjá í aðlögun innflytjenda til Bandaríkjanna. Mikill munur er 

á aðlögun innflytjenda sem koma löglega (og eru oft vel menntað fólk) og ólöglegra 

innflytjenda sem þurfa að lifa við það að vera mögulega reknir til baka. Mikil sátt ríkir um 

löglega innflytjendur og þeir eru yfirleitt bæði velkomnir í samfélagið og geta á mun ríkari 

hátt aðlagast að því (Williams, 1969).  

2.1.2 Módel Rannveigar Þórisdóttur, Sigurlaugar H. Svansdóttur og Jóns G. 

Bernburg1 

Módel Rannveigar Þórisdóttur, Sigurlaugar H. Svansdóttur og Jóns G. Bernburg gerir ráð fyrir 

að það séu mögulegar fjórar mismunandi leiðir til að aðlagast (Rannveig Þórisdóttir, 

Sigurlaug H. Svansdóttir og Jón G. Bernburg, 1997, bls. 7-9): Samlögun, samþætting, 

aðskilnaður og einangrun.  Þær leiðir sem módelið lýsir eru í raun flokkun eftir því hversu 

mikið innflytjandinn (eða hópur af innflytjendum) reynir og vill aðlagast að nýju samfélagi. 

Gert er ráð fyrir mestri og hraðastri aðlögun í samlögun en minnstri í einangrun. 

Samlögun (e. assimilation)  

Eins og enska þýðingin á hugtakinu samlögun gefur til kynna er samlögun að miklu leyti 

hliðstæð við aðlögunarkenninguna sem sagt var frá hér að framan. Samlögun á við þegar 

innflytjendur koma í nýtt samfélag og vilja  verða fullgildir þátttakendur í því. Innflytjendurnir 

leitast eftir því að taka upp nýjan lífsstíl og falla inn í samfélag meirihlutans. Innflytjendur eru 

opnir fyrir því að breyta hefðum sínum, taka upp nýtt tungumál og jafnvel að endurskoða 

gildismat sitt (Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug H. Svansdóttir og Jón G. Bernburg, 1997, bls. 7-

8). Almennt vilja innflytjendur ekki vera áberandi fyrir það að vera öðruvísi. Þeir leita jafnvel 

mjög snemma í aðlögunarferlinu eftir því að taka algerlega upp nýtt þjóðerni og skilgreina sig 

þannig. Dæmi um þetta eru t.d. þýskar konur sem fluttust til Íslands eftir seinni 

heimstyrjöldina. Þær kom til Íslands sem vinnukonur en lærðu íslensku í flestum tilfellum 

mjög fljótt, giftust íslenskum mönnum (oft bændum) og eignuðust íslensk börn (Þormóður 

Dagsson, 2006). Þessar konur leituðust ekki eftir því að halda þjóðerniseinkennum sínum, 

þær vildu aðlagast. Þær reyndu snemma í aðlögunarferlinu að skilgreina sig sem Íslendinga. 

                                                      
1
 Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug H. Svansdóttir og Jón G. Bernburg, 1997, bls.7; tilvitnun þeirra i Hurtado, Gurin 

og Peng, 1994; Kingsley, 1993; KUF, 1995; Phinney, Chavira og Williamson, 1992; Reid, 1987; Sam, 1995; Sam 
og Berry, 1995; Skutnabb-Kangas, 1981; Sætersdal, 1978. 
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Samþætting (e. integration) 

Samþætting lýsir aðlögunarferlinu á ákveðinn málamiðlunarhátt. Innflytjendur leitast að 

einhverju leyti eftir því að viðhalda upprunalegum hefðum sínum, menningu og tungumáli en 

líka að ná í þekkingu um nýja samfélagið og verða hluti af því (Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug 

H. Svansdóttir og Jón G. Bernburg, 1997, bls. 8). Samþætting er á ákveðinn hátt mitt á milli 

aðlögunarkenningar (og samlögunar) og fjölmenningarstefnu. Gert er ráð fyrir því að 

innflytjendur haldi í þjóðareinkenni sín, en tilhneigingin (þó hún sé hæg) er í áttina að 

aðlögun að nýju samfélagi. Samþætting gerir ráð fyrir ákveðinni pressu á að halda í gömlu 

hefðirnar og gildin ásamt því að aðlagast að nýja samfélaginu. Dæmi um samþættingu eru 

börn innflytjenda á Íslandi nú til dags. Oft leggja foreldrarnir áherslu á að gamla landið 

gleymist ekki, en samfélagið í kring, vinir og mögulega maki og börn ýta í hina áttina.  

Aðskilnaður (e. seperation)  

Aðskilnaður lýsir aðlögunarferlinu þannig  að innflytjendur sætta sig ekki við nýjar hefðir, 

tungumál og siði. Hér er átt við að innflytjendur vilja hvorki verða hluti af samfélagi 

meirihlutans né aðlagast (Rannveig Þórisdóttir, Sigurlaug H. Svansdóttir og Jón G. Bernburg, 

1997, bls. 8). Algengt er að þeir búi jafnvel á sérstökum svæðum. Það er þó vissulega 

umdeilanlegt hvort að innflytjendur sætti sig ekki við nýja samfélagið vegna ytri aðstæðna í 

samfélaginu – þeirrar meðferðar sem þeir hljóta – eða hvort að það sé öfugt, þ.e. að 

meðferðin sem þeir hljóta komi til vegna þess að þeir skilja sig frá samfélaginu. Áhugavert 

dæmi um þetta eru íslensku víkingarnir sem fluttust til Vesturheims á 11. öld. Þeir urðu fyrir 

stöðugum árásum frá frumbyggjum landsins (skrælingjum) og héldu sig alveg frá þeim. 

Þannig einangruðu þeir sig viljandi frá frumbyggjunum. Á sama hátt spilaði þó meðferð 

frumbyggjanna á þeim (og almennt samskiptin við þá) inn í að þeir aðlöguðu sig ekkert að 

samfélagi heimamanna (Gunnar Karlsson, 2000, bls. 8-9).  

Eingangrun (e. marginality)  

Einangrun felur í sér að ekkert aðlögunarferli á sér stað, en þó ekki á þann hátt sem 

aðskilnaður lýsir. Aðskilnaður gerir ráð fyrir að innflytjendur haldi sig saman og haldi í sína 

menningu og sín menningareinkenni. Einangrun gerir ráð fyrir að innflytjendur tapi að mestu 

tengingu við sína gömlu menningu (og þá mögulega aðra innflytjendur úr þeirra 
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menningarheimi eða öðrum svipuðum) en aðlagast ekki að nýju samfélagi (Rannveig 

Þórisdóttir, Sigurlaug H. Svansdóttir og Jón G. Bernburg, 1997, bls. 8-9). Innflytjandinn – eða 

lítill hópur af innflytjendum – einangrast. Gott dæmi um einangrun stórra hópa innflytjenda 

eru afrískir þrælar sem fluttir voru nauðugir til Bandaríkjanna á 17.-19. öld. Vegna stöðu 

sinnar í bandarísku samfélagi aðlagaðist yfirgnæfandi meirihluti þrælanna ekki að 

samfélaginu, a.m.k. ekki í þeirri merkingu sem aðlögun hefur í þessari umfjöllun. Það var 

ekkert tillit tekið til hvaðan í Afríku þrælarnir komu og þeir dreifðust um Bandaríkin óháð 

tengslum sínum við aðra þræla. Þannig töpuðu þeir tengslum sínum við gamla samfélagið en 

aðlöguðust ekki að því nýja (Williams, 1969).  

2.2 Menningaráfall 

2.2.1 Almennt um menningaráfall 

Hugtakið menningaráfall var fyrst notað fræðilega til að lýsa tilfinningaástandi innflytjenda af 

mannfræðingnum Kalvero Oberg (Oberg, 1960, bls. 142-146). Samkvæmt honum er 

menningaráfall  lýsing á tilfinningum, ruglingi og taugaveiklun sem ákveðinn einstaklingur 

verður fyrir þegar að hann yfirgefur menningu og samfélag sem hann þekkir. Einstaklingurinn 

fer yfir í annað samfélag og menningu sem hann þekkir ekki neitt og margir hlutir eru 

öðruvísi. Þetta á þó auðvitað ekki alltaf við, breytingin og aðlögunin getur verið allt frá því að 

vera mjög auðveld yfir í hættulega erfið.  

Menningaráfall og aðlögun almennt eru mismunandi eftir því hversu mikil breytingin er og 

hversu mikla breytingu einstaklingurinn upplifir. Það er til dæmis ekki það sama að fara frá 

Perú til Argentínu  og að fara frá Perú til Íslands.  Í fyrra tilvikinu er tungumálið það sama og 

menning og samfélög eru mjög svipuð. Hins vegar getur þetta orðið mun erfiðara ef 

breytingin er stærri. Sem dæmi um þetta er hægt að skoða einstakling sem kemur til Íslands 

og talar ekki ensku. Hann þarf meðal annars að læra að tala íslensku til að geta náð sér í 

þekkingu á nýja samfélaginu og þannig lengist ferlið fyrir þann einstakling, miðað við ef hann 

færi t.d. til Argentínu. Slíkur einstaklingur gæti mögulega verið annarar trúar en meirihlutinn  

hér á landi og hann þarf því einnig að aðlagast á því sviði.  

Menningaráfall getur verið mjög persónubundið. Sumir einstaklingar taka aðlögun að nýja 

samfélaginu mjög alvarlega og reyna strax að aðlaga sig. Hjá öðrum gengur þetta til að byrja 

með ekki vel og einstaklingurinn byrjar að sakna fjölskyldu, vina og menningar fyrra 
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heimalandsins.  Það er mjög persónubundið hvernig fólk bregst við þessu og einnig háð bæði 

aðstöðu fólks fyrir og eftir breytinguna. Sumir sjá einungis fyrir sér allt gott frá föðurlandinu, 

gleyma öllu því slæma og sjá bara slæmu hliðarnar á nýja samfélaginu. Hér á Íslandi gæti 

slíkur einstaklingur t.d. einblínt á að allt sé öðruvísi en heima og hversu langir eða stuttir 

dagarnir séu og almennt upplifað sig sem fjarlægan frá sínu landi og sinni menningu. Aðrir 

einstaklingar gætu hinsvegar séð sömu hluti sem kosti og brugðist við söknuði og öðrum 

tilfinningum á annan og betri hátt. Það má því sjá að menningaráfall kemur fram með mjög 

mismunandi hætti í hverjum einstaklingi. 

2.2.2 Fjögur stig menningaráfalls 

Til þess að skilja mismunandi stig menningaráfalls þarf að taka tillit til þess að menning hvers 

samfélags umkringir á ákveðinn hátt þá sem lifa í því.  Innflytjandinn er í raun algerlega 

umkringdur menningunni og því sem hann lærir frá öðrum einstaklingum, t.d. fjölmiðlum, 

vinnufélögum og fleirum. Dæmi um þetta eru venjur og siðir samfélagsins, tungumál, matur, 

veður, hvernig maður fer að því að eignast nýja vini og margt fleira. Þannig er aðlögunarferlið 

aldrei algerlega undir stjórn einstaklingsins sem stendur í því og er þannig erfiðara að eiga 

við það.  

Oberg skilgreinir menningaráfall  eins og veikindi sem að ákveðinn einstaklingur verður fyrir 

þegar hann fer frá einu landið yfir í annað eða frá einni menningu yfir í aðra, mjög ólíka 

menningu. Eins og áður segir má greina fjögur mismunandi stig menningaráfalls (Oberg, 

1960, bls. 142-143).   

Fyrsta stig 

Fyrsta stigið á fyrst og fremst við um tímann þegar innflytjandinn er nýkominn til nýja 

samfélagsins. Það má þó færa rök fyrir því að tíminn fyrir ferðina (og ferðin sjálf) séu hluti af 

þessu stigi. Spennan fyrir flutningnum og þær tilfinningar sem fylgja því vakna upp á þeim 

tíma.  Á fyrsta stiginu nýtir innflytjandinn sér tækifærið til að skoða eitthvað nýtt og hefur 

áhuga á að kynnast nýja samfélaginu, menningunni og fólkinu. Þessu stigi fylgir mikil spenna 

og ánægja. Heimþrá og leiði eru í lágmarki.  

Annað stig 
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Annað stigið á við þegar innflytjandinn er að ná að kynnast því sem hann hefur áhuga á í nýja 

samfélaginu og finnur að það virkar á annan hátt en hann bjóst við og þekkir. Þetta stig er 

líka kallað hættuástand. Á þessu stigi byrjar innflytjandinn að bera saman það sem hann 

þekkir frá gamla landinu sínu og sömu hluti í nýja landinu. Á þessum tíma fer innflytjandinn 

að finna fyrir heimþrá og ánægja hans með breytinguna minnkar. Dæmi um þetta er ef að 

innflytjandi fer í búð og finnur ekki hráefnin sem hann þarf fyrir matinn sem hann ætlaði að 

búa til. 

Þriðja stig  

Á þriðja stiginu fer innflytjandinn að leita meira eftir tengslum og samskiptum við fólk úr 

gamla samfélaginu sínu eða fólk með tengingu við það og menningarheim þess. Þetta er t.d. 

fólk sem talar sama tungumál, hlustar á tónlist frá gamla landinu, eða borðar sama mat. 

Segja má að orðtakið fjarlægðin gerir fjöllin blá lýsi hugarheimi innflytjandans á þessu stigi 

vel.  Þriðja stiginu fylgir oft mikil heimþrá og vanlíðan. 

Fjórða stig 

Fjórða stigið á við þegar innflytjandinn er búinn að ná að aðlagast vel að nýja samfélaginu og 

líður vel þar. Á þessu stigi hefur innflytjandinn yfirleitt náð góðum tökum á tungumálinu. 

Hann getur vel átt samskipti við fólk sem tilheyrir meirihlutanum í samfélaginu og vill vera 

hluti af því. Innflytjandinn hefur aðlagast mikið að nýja samfélaginu og tekur þátt í 

hverdagslegu lífi íbúa þess. Ef hann ferðast til baka til föðurlandsins finnst honum að allt hafi 

breyst og að hann hafi ekki tekið eftir því hversu lengi hann hafi dvalið í burtu og hversu 

langt hann sjálfur er kominn frá gamla samfélaginu. Hérna tekur innflytjandinn fyrst 

almennilega eftir því að hann hafi lært og lagað sig að nýjum lífsstíl. Á fjórða stiginu getur 

stundum komið bakslag í ferlið og innflytjandanum fundist eins og hann sé kominn of langt 

og að hann þurfi að ná aftur tengslum við gamla samfélagið og menninguna sem þar ríkir. 

Þetta er kallað afturhvarfsmenningaráfall og er algengt að innflytjendur verði fyrir því að 

einhverju leyti. Sú tilfinning að einstaklingurinn sé að tapa tengslum við gamla samfélagið, 

fólkið og siðina, er mjög sterk og getur haft djúpstæð áhrif á líðan innflytjandans og á 

aðlögunarferlið almennt. 
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3. Aðlögun í skáldsögunni Brasilíufararnir 

3.1 Vesturferðir Íslendinga 1855-1914 

Segja má að vesturferðir Íslendinga hafi hafist um árið 1000 þegar Leifur heppni kom til 

Hellulands. Talið er að Helluland hafi verið það sem í dag heitir Baffin-eyja í kanadíska ríkinu 

Nunavut (Gunnar Karlsson, 2000, bls. 8-9). Við komuna til Hellulands þurftu Leifur og 

samferðarmenn hans að verjast árásum frá skrælingjum (innfæddum íbúum Hellulands, 

líklega þeim sem eru í dag kallaðir First nations í Kanada). 

 Á tímabilinu sem fjallað er um í þessum kafla áttu sér stað það sem hefur verið kallað 

fólksflutningarnir miklu frá Íslandi til Ameríku. Íslendingarnir fóru flestir til Kanada eða 

Bandaríkjanna, en einnig til annarra landa, t.d. Brasilíu (Guðjón Arngrímsson, 1997, bls. 29). 

Ástæðurnar fyrir því að svo margir Íslendingar kusu að flytjast frá föðurlandi sínu eru margar, 

en í grunninn má líta svo á að erfiðir tímar og fá tækifæri hér á Íslandi hafi verið 

meginástæðan (Gunnar Karlsson, 2000, bls. 48-49). Eins og vill verða þá var það oft eina 

úrræðið fyrir fólk að flytjast á betri svæði og til betri landa. Fátækt var mikil á Íslandi á 

þessum tíma, ásamt skorti á góðu jarðnæði, matarskorti og atvinnuleysi. Oft og tíðum ríkti 

mikil svartsýni um framtíð landsins, þrátt fyrir ýmsar umbætur á stjórnmálasviðinu, svo sem 

fyrstu stjórnarskrána 1874 og fyrsta innlenda ráðherra Íslands, Hannes Hafstein, árið 1904 

(Gunnar Karlsson, 2000, bls. 48-49). Vesturheimur hafði það orð á sér að þar væru lönd 

tækifæranna, að þar skipti ekki máli hverra manna þú værir, aðeins hversu duglegur og 

hæfileikaríkur þú varst.  

Almennt er talið að vesturferðir á Íslandi hafi hafist árið 1855. Þá fluttu nokkrir íslenskir 

menn, sem höfðu tekið upp mormónatrú, til þess sem þá var svæðið Utah í Bandaríkjunum 

(Utah var svokallað territory sem tilheyrði Bandaríkjunum frá 1850-1894 en þá varð það ríki í 

Bandaríkjunum). Þessir menn höfðu tekið mormónatrú í Vestmannaeyjum frá íslenskum 

mönnum sem tóku mormónatrú í Danmörku (Guðjón Arngrímsson, 1997, bls. 59). 

Árið 1861 fór einn maður frá Þingeyjasýslu til Brasilíu en árið áður hafði verið stofnað félag 

sem stefndi að því að hjálpa Íslendingum að komast til Brasilíu. Fjórir aðrir fóru árið 1863 og 

árið 1873 fóru nokkrir tugir (Guðjón Arngrímsson, 1997, bls. 60-61). Það ár höfðu um 600 

manns ætlað að fara til Brasilíu en sú ferð gekk ekki upp vegna skipaskorts og fóru flestir úr 

þessum hópi í staðinn til Bandaríkjanna. Á seinni hluta áttunda áratugs 19. aldar fjölgaði 
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mjög í vesturferðum vegna harðinda hér á landi, sérstaklega eldgoss í Öskju og eftirmála þess 

(Guðjón Arngrímsson, 1997, bls. 36-37). Árið 1870 hófust reglulegar ferðir til Norður-

Ameríku og voru þá agentar farnir að starfa mikið hér á landi á vegum erlendra stjórnvalda. 

Þess má geta að orðalagið að agitera fyrir einhverju er komið frá þessu. 

Iðnvæðing hófst á Íslandi um aldamótin ásamt þéttbýlismyndun og fækkaði þá mikið fólki 

sem fluttist frá landinu. Með heimastjórn og nýjum kostum í atvinnulífi, eins og t.d. 

vélvæddum skipum, leit framtíðin betur út á Íslandi og ungt fólk valdi frekar þann kost að 

vera áfram hérlendis (Gunna Karlsson, 2000, bls. 44). 

3.2 Jóhann Magnús Bjarnason 

Jóhann Magnús Bjarnason er af sumum talinn fremsta sagnaskáld Vestur-Íslendinga (Gyrðir 

Elíasson, 1997, bls. 79). Jóhann er þekktastur fyrir skáldsögurnar Eiríkur Hansson (1899-1903) 

og Brasilíufararnir (1905-1908) sem voru mjög vinsælar á sínum tíma en hafa að einhverju 

leyti gleymst síðustu áratugina hér á landi.  

Jóhann Magnus Bjarnason fæddist að Meðalnesi í Fellum í Norður-Múlasýslu árið 1866. 

Foreldrar hans fluttu í byrjun fólksflutninganna miklu til Kanada. Til að byrja með bjó 

fjölskyldan í Marklandi á eyjunni Nova Scotia þangað til árið 1882 þegar Jóhann fluttist til 

Winnipeg. Þar giftist Jóhann íslenskri konu sinni, Guðrúnu Hjörleifsdóttur, árið 1887.  Jóhann 

hafði verið í skóla í Marklandi en útskrifaðist þó ekki með neina gráðu fyrr en árið 1900 þegar 

hann útskrifaðist frá kennaraskóla í Winnipeg 34 ára gamall, eftir að hafa kennt í barnaskóla í 

mörg ár. Það segir mikið um Jóhann að hann var góður kennari og að honum var treyst til að 

kenna í barnaskóla, þó að hann hefði ekki lokið námi. Jóhann var greinilega mjög vel lesinn 

maður og sjálfmenntaður en á þessum tíma var algengt að slíkir menn væru kennarar og í 

ábyrgðarstörfum á svæðum í Norður-Ameríku sem voru að byrja að byggjast. Þannig gat 

Jóhann væntanlega komist í kennarastöðu þó svo að hann væri ekki útskrifaður.  Jóhann 

kenndi í barnaskóla í Árnesi frá 1889 til 1894 þegar hann fluttist til Geysisbyggðar, sem var 

líka á Nýja-Íslandi í Manitoba, þar sem hann kenndi til ársins 1903 þegar að hann þurfti 

hætta kennslu vegna veikinda. Hann bjó síðan í Norður-Dakóta í Bandaríkjunum til ársins 

1905 þegar hann fluttist aftur til Kanada og fór að kenna í Marshland í Manitoba. Árið 1912 

fluttu Magnús og kona hans til Vancouver í Bresku Kólumbíu á vesturströnd Kanada og hætti 

Magnús þá kennslu og vann við skrifstofustörf til  ársins 1916. Þá fluttu hjónin til Otto í 
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Manitoba þar sem Magnús kenndi til 1922 þegar hann þurfti aftur að hætta að kenna vegna 

veikinda. Hjónin vörðu ellinni í Elfros í Saskatchewan-fylki í Kanada þar til þau létust bæði 

árið 1945 (Gyrðir Elíasson, 1997, bls. 85-92). 

Jóhann hafði mikil áhrif á mörg af þekktustu skáldum Íslendinga og hafði líka mikil áhrif á 

íslenskar bókmenntir. Í grein sinni um Jóhann segir Gyrðir Elíasson að bæði Halldór Laxness 

og Gunnar Gunnarson hafi verið undir miklum áhrifum frá honum (Gyrðir Elíasson, 1997, bls. 

79-83). Eins og áður er nefnt er Jóhann þekktastur fyrir skáldsögurnar Brasilíufararnir og 

Eiríkur Hansson en einnig fyrir dagbækur sínar frá árunum 1902-1945 sem eru ein af 

mikilvægustu heimildinum um líf og sögu Vestur-Íslendinga á þessum árum.  Í grein Daisy L. 

Neijmann segir að sögur Jóhanns hafi verið sérstakar fyrir það að þar sé að finna persónur 

sem eru innflytjendur frá mörgum mismunandi löndum og hafa það allar sameiginlegt að 

vera stoltar af menningararfi sínum (Neijmann, 1996, bls. 152). Jóhann var augljóslega 

stoltur af því að vera Íslendingur en einnig stoltur af því að vera Vestur-Íslendingur. 

3.3 Söguþráður 

Sagan Brasilíufararnir fjallar um ferð fjögurra Íslendinga til Brasilíu árið 1855 og líf þeirra þar. 

Brasilíufararnir voru Snorri Kolbeinsson frá Eyjafirði, Ólafur Konráðsson frá Eyjafirði, Skúli 

Eyjólfsson frá Reykjadal, sem var frændi Ólafs, og síðan sögumaðurinn sjálfur, sem hét 

Haraldur Skaftason. Sagan byrjar með lýsingu á mönnunum fjórum og stuttri umfjöllun um líf 

þeirra fram að ferðinni. Eftir að undirbúningi ferðarinnar var lokið þá fóru fjórmenningarnir 

frá Íslandi til Kaupmannahafnar og þaðan til Hamborgar í Þýskalandi. Frá Hamborg fóru þeir 

til Santos í Brasilíu og þaðan til stórborgarinnar Ríó de Janeiró í Brasilíu.  Ferðin tók nokkra 

mánuði.  

Það var danskur maður, sem að Snorri þekkti, sem réð áfangastaðnum en þeir fjórmenningar 

ætluðu að hitta hann í Ríó de Janeiró. Hann hét Hans Jacobsen og hafði hann skrifað bréf til 

Snorra til þess að bjóða honum að koma til Brasilíu. Hans hafði sjálfur flutt þangað árið áður 

og hann hafði notið mjög góðs gengis þar. Þess vegna var það áætlun þeirra að byrja á því að 

hitta hann í Ríó de Janeiró og fá hjálp frá honum með vinnu, heimili og fleira.   

Í hafnarborginni Santos hittu þeir í fyrsta sinn konuna sem þeir kölluðu til að byrja með 

Senorítu en það orð höfðu þeir heyrt notað um hana og vissu ekki hvað þýddi. Seinna komust 

þeir að því að konan hét Amanda Sólernó og að hún var tengd keisaranum í Brasilíu. Þegar 
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þeir komu til Ríó de Janeiró hittu þeir loksins Hans Jacobsen og eftir eina viku þar voru þeir 

allir komnir með vinnu á sama stað. Tveimur árum seinna skiptu þeir um vinnu og fóru allir í 

mismunnandi áttir en samþykktu og lofuðu að hittast aftur næstu jól hjá Hans. Það gekk hins 

vegar ekki eftir vegna ævintýra og vandræða sem þeir lentu í.  

Þegar Haraldur var að fara að hitta félaga sína fyrstu jólin lenti hann í slysi og kynntist 

brasilískri konu sem hét Exilóna og hann varð ástfanginn af.  Á sama tíma fóru Snorri og 

Ólafur að leita að Skúla sem var horfinn. Það gekk ekki hjá þeim að finna hann og þegar 

Haraldur var búinn að jafna sig eftir slysið fóru þeir allir þrír saman að leita að Skúla. Þegar 

þeir voru að leita að honum lentu þeir í gildru Þögla Félagsins sem var á þessum tíma mjög 

hættulegur hryðjuverkahópur sem barðist gegn stjórn keisarans.  

Seinna fréttu þeir að Skúli væri fundinn og þegar þeir ætluðu að fara að hitta hann dó Ólafur 

úr gulu veikinni, sem var mjög algeng á þessum tíma. Snorri og Haraldur hittu síðan Skúla og 

þá kom í ljós að hann var orðinn auðugur og mikilvægur maður eftir að þau Amanda Sólernó 

höfðu gifst. Hann gat gifst henni vegna þess að hann var búinn að leggja sig í mikla hættu og 

fara í mikla ævintýraferð fyrir hönd keisarans, Dom Pedro. Skúli fylgdi Amöndu í stórt og 

hættulegt verkefni sem hún þurfti að vinna fyrir stjúpföður sinn, sem vann fyrir keisarann. 

Þau fóru fyrst til Cadiz og svo til Buenos Aires að ná í skjöl sem hafði verið stolið frá Dom 

Pedro. Í lok bókarinnar er svo birtur einn kafli úr dagbók Ólafs. 

3.4 Aðlögun Brasilíufaranna  

Í þessum kafla verða kenningar Obergs um menningaráfall (Oberg, 1960, bls 142-146) og 

módelin sem kynnt voru í kafla 2.2.1 notuð til að lýsa aðlögun aðalpersónanna í bókinni. Á 

sama hátt verður sagan einnig notuð til að skýra þessi hugtök og kenningar betur og ýta 

undir dýpri skilning á þeim.  

3.4.1 Fyrsta stig menningaráfalls 

Ungu fólki finnst oft spennandi að flytja til nýs lands. Fyrir brottflutningi geta oft verið 

margar ástæður, t.d. efnahagslegar, persónulegar og margt fleira. Fyrir ungt fólk er mjög 

algengt að það yfirgefi land sitt vegna efnahagslegra ástæðna, í atvinnuleit og einnig vegna 

þess að almennt sér það fyrir sér betra líf handan við hornið. Þetta á vel við um 

Brasilíufarana. Eins og fjallað er um í kafla 2.2.2 er fyrsta stigið í menningaráfalli þannig að 
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innflytjandinn (eða hópur af innflytjendum) er mjög spenntur fyrir öllu í nýja landinu. Þetta 

sést vel í sögunni um Brasilíufarana en allir voru þeir á þessu stigi áður en ferðalag þeirra 

hófst.   

Tilfinningaferlið sem fylgir því að flytja og aðlagast nýrri menningu er án vafa bæði flókið og 

langt. Taka þarf tillit til þess að það hefur hvorki augljósa byrjun né endi. Sá tími þegar 

innflytjandinn er í gamla landinu og hlakkar til flutningsins er óumdeilanlega hluti af fyrsta 

stigi menningaráfalls: 

Hans Jacobsen hét maður, danskur að ætt. Hann var verzlunarþjónn á Akureyri  á 

árunum 1848 til 1852. Hann kynntist þar Snorra Kolbeinssyni, sem líka var 

búðarþjónn á Akureyri þau árin, og urðu þeir brátt mjög góðir vinir. En haustið 1852 

fór Jacobsen út til Kaupmannahafnar, og vorið eftir flutti hann til Brazilíu, fékk hann 

þar undir eins góða atvinnu, því að þar var mannekla mikil um þær mundir, en 

auðugar gimsteinanámur nýfundnar þar vestur í landinu. Settist hann fyrst að í Ríó de 

Janeiró, sem er höfuðborg ríkisins, og græddi hann stórfé á örstuttum tíma. Þegar 

hann hafði dvalið rúmt ár í Brazilíu, skrifaði hann vini sínum, Snorra Kolbeinssyni, og 

hvatti hann mjög til að flytja til Ríó de Janeiró. Kvað hann unga, hrausta menn frá 

Norðurlöndum geta orðið þar auðmenn á fáum árum. Hafði bréf þetta svo mikil áhrif 

á Snorra, að hann undir eins ásetti sér að fara til Brazilíu, þegar fyrsta tækifæri gæfist. 

Sýndi hann ýmsum bréf Jacobsens og eggjaði unga menn á að fara með sér til 

allsnægta-landsins í Suður-Ameríku. (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 13-14) 

Í textanum hér að ofan sést að brasilíufararnir hafa verið mjög spenntir fyrir ferðinni og þessi 

tilfinning byrjaði þegar Hans skrifaði til Snorra og vakti upp í honum þrá eftir betra lífi, sem 

hann svo vakti upp hjá hinum. Þessar tilfinningar sem vakna upp í aðdraganda flutning til nýs 

og spennandi lands geta jafnvel leitt af sér óraunhæfar væntingar. Slíkar væntingar gera 

síðan aðlögun að nýja samfélaginu, eins og það raunverulega er, mun erfiðari.  Í byrjun 

bókarinnar er fjallað um það sem þeir fjórmenningar hafa heyrt um Brasilíu og þar sést vel að 

væntingar þeirra til landsins voru ekki raunhæfar: 

Og allir ætluðum við til Brazilíu, undralandsins mikla í Suður-Ameríku, þar sem alltaf 

er sól og sumar – allsnægtalandsins, sem framleiðir gull og gimsteina og alls konar 

aldini og kaffið góða, – landsins, þar sem ungir og hraustir menn frá Norðurlöndum 
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geta á fáum árum orðið stórauðugir og komizt til metorða og valda og gátu jafnvel á 

stuttum tíma á þeim árum rutt sér braut inn að sjálfu hásæti keisarans Dom Pedrós, – 

því að Brazilía var keisaradæmi um þær mundir. (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944,  

bls. 9) 

Tilfinningar eru flókið fyrirbæri og þrátt fyrir að einkenni fyrsta stigs menningaráfalls sé fyrst 

og fremst spenna fyrir nýja landinu, þá er manneskjan margbrotin og flutningum fylgja oft 

blendnar tilfinningar. Brasilíufararnir, eins og margir aðrir sem yfirgefa heimaland sitt, 

hugsuðu með sér að myndu flytjast í burtu í ákveðinn tíma og koma svo aftur, eða jafnvel 

láta ættingja sína koma seinna á eftir þeim. Þeir voru líka sorgmæddir yfir því að yfirgefa 

landið sem þeir ólust upp í. Í bókinni segir Haraldur:  

Og við lögðum af stað frá Íslandi að morgni hins 5. júlí, og að kvöldi þess 9. sama 

mánaðar sáum við það í síðasta sinni. Við stóðum uppi á þiljum, meðan síðasti 

fjallahnjúkurinn var að hverfa, – hægt og hægt seig hann niður í djúpt og dimmblátt 

hafið, eða sýndist gjöra það að minnsta kosti. Alltaf varð hann minni og minni, unz 

hann að lokum hvarf niður á bak við kvikandi öldurnar út við sjóndeildarhringinn. Það 

komu tár sem allra snöggvast fram í augu mér, og ég sá, að hinum vöknaði líka um 

augun, þó að þeir þrættu fyrir það, þegar ég löngu síðar minntist á það við þá. 

(Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 15) 

Eins og áður kom fram var Haraldur yngstur af Brasilíuförunum, en hann var átján ára þegar 

þeir fóru til Brasilíu. Fyrsta stig menningaráfalls hjá Haraldi lýsti sér á sama hátt og hjá Skúla. 

Hann var spenntur fyrir ferðinni, hlakkaði til og hafði heyrt að þarna mættu þeir búast við 

betra lífi og miklum tækifærum. Hegðun hans á leiðinni sýnir vel fyrsta stig menningaráfalls, 

hann var ekki mjög leiður yfir því að vera að fara og hann var ekki byrjaður að sakna Íslands. 

Eins og hinir gleymdi hann sér í spennunni yfir öllum nýju hlutunum. Í sögunni lýsir Haraldur 

Kaupmannahöfn þar sem þeir stoppuðu í eina viku: „Og svo loksins hinn tíunda dag 

ágústmánaðar komum við til kóngsins Kaupmannahafnar, sem við höfðum heyrt svo margt 

sagt frá – Kóngsins Kaupmannahafnar, þar sem Háskólinn er, háskólinn, þar sem svo margir 

Íslendingar hafa getið sér frægð og frama fyrir framúrskarandi gáfur og framúrskarandi slark 

og óreglu“ (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 17). Hann heldur áfram og lýsir því hversu 

gott var að vera þar og hvernig þeir heimsóttu alla Íslendingana sem þar bjuggu, sem er 
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áhugavert vegna þess að ýktar lýsingar á innflytjandareynslunni, t.d. í bréfum til ættingja, eru 

klassískt dæmi um fyrsta stig menningaráfalls.  

Frá Kaupmannahöfn fóru þeir til Hamborgar í Þýskalandi. Í bókinni segir Haraldur frá því að 

aðeins mikilvægir menn hafi ferðast bæði til Kaupmannahafnar og Hamborgar, en á þessum 

tíma var það ekki auðvelt. Það er ljóst að hann er mjög stoltur af því sem þeir eru að gera og 

því sem þeir þora:  

Í Hamborg dvöldum við fimm daga, og hefðum dvalið þar aðra fimm daga, ef við 

hefðum mátt. Það var ekki lítið í varið að dvelja nokkra daga í svo heimsfrægri 

stórborg. Á Íslandi þótti sá maður jafningi hertoga og jarla, er siglt hafði til 

Kaupmannahafnar, en sá, er dvalið hafði einn dag eða tvo í Hamborg, var næstum 

eins mikill og sjálfur kóngurinn. Það var allt að því eins mikil upphefð í því að sigla til 

Hamborgar, eins og að fara til Rómaborgar, eða alla leið suður til Jórsala. (Jóhann 

Magnús Bjarnason, 1944, bls. 19) 

Hrifning Haraldar er augljós, fyrir honum var þetta jafn merkilegt og að vera að fara til 

Jerúsalem (Jórsala). Þarna er fyrsta stig menningaráfalls ennþá yfirgnæfandi hjá Haraldi. 

3.4.2 Annað stig menningaráfalls 

Daginn þegar Brasilíufarnir komu til Ríó de Janeiró fóru Snorri, Ólafur og Haraldur að leita að 

Hans Jacobsen, manninum sem ætlaði að hjálpa þeim að koma sér fyrir og leita að vinnu í 

Brasilíu. Þeir ákváðu að Skúli myndi verða eftir og passa dótið þeirra. Það leið ekki langur tími 

þangað til að það kom maður til Skúla sem reyndi að sannfæra hann um að koma með sér. 

Skúli var ekki alveg tilbúinn í það og samþykkti það ekki. Þá kom skrautleg kerra sem 

stoppaði fyrir framan þá. Inni í kerrunni var konan sem þeir höfðu áður hitt í Santos, þetta 

var konan sem þeir kölluðu Senorítu en hét í raun Amanda. Í Brasilíuförunum segir: 

Senoríta brosti blíðlega og raunalega til hans og gaf honum bending um að setjast 

upp í kerruna, og honum skildist hún segja, að hún vildi flytja hann rakleiðis til 

Jacobsens. „Ég gæti næstum lagt eið út á það, að hún nefndi Jacobsen“, sagði Skúli. –     

Aldrei gat hann gjört sjálfum sér né neinum öðrum grein fyrir því, af hverju hann 

hlýddi bendingu Senorítu og settist upp í kerruna við hliðina á ökumanninum. En 
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hann settist þar þrátt fyrir allt. „Svei mér, ef ég var ekki kominn upp í kerruna áður en 

ég vissi nokkuð af því,“ sagði Skúli. (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 46) 

Það er í rauninni ótrúlegt að Skúli hafi svo auðveldlega treyst Senoritu, að mestu ókunnugri 

konu í hættulegri stórborg. Í þessari borg bjó líklega fleira fólk en á öllu Íslandi og þarna var 

væntanlega mikið um glæpi, en Skúli vildi treysta henni. Það var einhver tilhneiging í honum 

að hann vildi treysta andliti sem hann þekkti. Þetta má túlka þannig að þarna var 

sveitamaðurinn að koma upp í honum. Skúli hagaði sér eins og hann væri í gamla 

heimalandinu, en fann svo að það virkaði ekki, sem er eitt af einkennum annars stigs 

menningaráfalls. 

Í framhaldi af þessu hófst ævintýraferðalag hjá Skúla. Þau fóru í skoðunarferð um allan 

bæinn. Í bókinni er talað um hvernig Skúli lýsti stærðinni og litunum á húsunum, forminu á 

götunum og þægindunum sem hann fann fyrir í vagninum. Seinna, þegar hann var í stóru og 

flottu húsi (sem var heimili keisarans af Brasilíu, Dom Pedro), lýsti hann því hvernig fólkið tók 

á móti honum, heilsaði honum sérstaklega og hneigði sig fyrir honum. Hann lýsti því líka 

hvernig fólkið leit mismunandi út og hvernig allt var öðruvísi innanstokks; borð, styttur, 

silkigardínur í gluggum og gólfmottur sem voru úr svo flottum efnum að hann þorði ekki að 

stíga á þær. Myndirnar á veggjunum voru allar af fólki sem var af kóngaættum (í huga Skúla, 

að minnsta kosti). Skúli var á allan hátt uppnuminn af borginni og landinu, og á þennan hátt 

má segja að hann hafi ennþá verið á fyrsta stigi í menningaráfalli. Eins og kom fram að 

framan þá er reyndar skiptingin ekki algild og auðvitað er þetta einstaklingsbundið: „Hann 

var innilega glaður yfir því að vera kominn til Brazilíu. Það var svo sem ekkert undarlegt við 

það, fannst honum, þó að heimkynni manna væru skrautleg og vel vönduð í öðru eins 

allsnægtalandi“ (Jóhann  Magnús Bjarnason, 1944, bls. 48). 

Það má segja að þegar Brasilíufarnir komu til Santos þá hafi annað stig menningaráfalls hafist 

hjá Haraldi. Það sést að þar breyttist viðhorf hans og hann byrjaði að horfa neikvætt á hlutina 

í kringum sig. Eins og áður kom fram lýsir annað stig menningaráfalls sér einmitt þannig að 

hlutirnir virka ekki eins og innflytjandinn býst við og hann bregst neikvætt við því. 

Hugarástand Haralds á þessum tíma sést vel af lýsingu hans á Santos:  

Santos er fræg borg fyrir sakir hinnar miklu kaffiverzlunar sinnar, en hún er líka 

alræmd fyrir að vera hið mesta og skæðasta pestarbæli, sem til er í Suður-Brazilíu. 
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Borgin er byggð meðfram höfninni, og strætin eru ákaflega þröng. Loftið er þar 

sífelldlega þungt og daunillt og óheilnæmt, og gula sýkin situr þar drottnandi á 

veldisstóli sínum ár og síð og alla tíð, en það er eins og hún vilji ekki líta við öðrum en 

útlendingum eingöngu – sérstaklega ljóshærðum útlendingum. (Jóhann Magnús 

Bjarnason, 1944, bls. 27) 

Þegar Haraldur, Snorri og Ólafur voru að elta kerruna sem Skúli var í, þegar þeir héldu að 

honum hefði verið rænt, þá voru þeir teknir af lögreglunni. Skúli hafði í raun einungis látið 

plata sig upp í kerruna (af Senorítu) en þeir vissu það ekki og héldu að honum hefði verið 

rænt. Þeir reyndu að láta vita að þeir væru bara að reyna að finna vin sinn og að þeir hefðu 

ekkert illt í hyggju, en það gekk ekki vegna þess að lögreglumennirnir skildu ekki neitt. Þeir 

sluppu fyrst þegar Ólafi datt í hug að gefa lögreglumanninum peninga. Þetta er klassískt 

dæmi um annað stig menningaráfalls. Mikilvægur hluti lífsins í nýja samfélaginu virkar ekki 

eins og þeir þurfa á því að halda og þeir ætlast til að hann virki. Þeir gátu ekki hjálpað vini 

sínum eða bjargað sjálfum sér úr vandræðum hjá lögreglunni á hefðbundinn hátt, með því að 

útskýra mál sitt. Þeir skildu ekki af hverju þeir voru teknir af lögregluþjónunum. 

Sögumaðurinn segir í bókinni: „Okkur duldist ekki, að við vorum nú komnir í hendurnar á 

lögreglunni í Ríó de Janeiró, þó að við á hinn bóginn hefðum ekki minnstu hugmynd um, 

hvað við hefðum til saka unnið, því að okkur gat ekki dottið í hug, að lagabrot væri að hlaupa 

um farinn veg“ (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 42). Kerran var frá fólki tengdu 

keisaranum og þannig var í raun mjög alvarlegt að þeir væru að elta hana, en þetta vissu þeir 

ekki. Þetta er klassískt einkenni annars stigs menningaráfalls, að þekkja ekki venjur og siði 

nýja samfélagsins og búast við því að hægt sé að hegða sér á sama hátt og í gamla 

samfélaginu. Á öðru stigi menningaráfalls skortir innflytjandann venjulega þekkingu á nýja 

tungumálinu og hefur þannig oft ekki nægilega getu til þess að læra hvaða hegðun er í lagi í 

nýja samfélaginu.  

3.4.3 Þriðja stig menningaráfalls 

Það má sjá þriðja stig menningaráfalls í bókinni þegar að Íslendingarnir fóru að vinna á 

mismunandi stöðum og lofuðu hverjir öðrum að hittast aftur á ákveðnum tíma. Þeir gerðu 

síðan allir tilraun til að standa við þetta. Þegar vantaði einn úr hópnum gerðu þeir allt til að 

finna hann og almennt voru þeir mikið að leita að samskiptum við aðra úr gamla landinu. 
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Þetta er mjög gott dæmi um þriðja stig menningaráfalls, þegar að innflytjandinn leitar mikið 

að margháttuðum tengslum við gamla landið.  

Þegar þeir voru búnir að vera í tvö ár í Brasilíu sagði sögumaðurinn/Haraldur frá því að 

honum liði stundum illa, að hann væri ekki búinn að venjast siðunum i Brasilíu. Hann var 

búinn að læra tungumálið en samt gekk honum ekki vel. Hann náði ekki að safna miklum 

peningum sem var ein af aðalástæðunum fyrir að hann fluttist til Brasilíu. Haraldur segir í 

þessu sambandi: „Ég var orðinn tuttugu ára gamall og hafði dvalið rúm tvö ár í Brazilíu. Mér 

hafði sjaldan liðið vel þessi tvö ár, en oft mjög illa. Mér þótti vinnan þung, hitinn illþolandi og 

flestir siðir og hættir fólksins mjög óviðfelldnir. Og svo bættist það ofan á allt þetta, að ég 

kvaldist af brennandi heimþrá“ (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 55). Þarna var Haraldur 

búinn að kynnast samfélaginu vel og búinn að fara í gegnum annað stig menningaráfalls en 

var fastur á þriðja stiginu. Það vantaði eitthvað hjá honum til þess að ýta honum af þessu 

stigi, t.d. náin persónuleg tengsl við heimamenn, eins og Senoríta var fyrir Skúla og Exilóna 

varð síðar fyrir Harald. 

Annað dæmi sem fellur undir þriðja stig menningaráfalls hjá Haraldi var þegar hann var á leið 

til nýrrar vinnu á búgarði, þar sem hann svo seinna kynntist Exilónu. Á leiðinni í dalinn þar 

sem búgarðurinn var fékk Haraldur mikla heimþrá og fór að sjá fyrir sér að allt í kringum 

hann væri hluti af Íslandi. Haraldur lýsti umhverfinu á eftirfarandi hátt:  

Við héldum nú áfram, fórum upp efstu brekkuna og stefndum suðvestur yfir fjallið. 

Hvað loftið var hreint og svalt þarna uppi! Mér fannst ég aftur kominn heim til míns 

kæra, gamla Íslands. Eftir nokkra stund vorum við komnir á vestari fjallsbrúnina. 

Útsýnið þaðan var eitthvert hið fegursta, sem ég hefi séð á ævi minni. Lítill en fagur 

og blómlegur dalur blasti nú við mér. (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 61) 

Eins og áður segir er eitt af einkennum þriðja stigs menningaráfalls að leita eftir öllum 

tengslum við gamla landið, fólk úr gamla samfélaginu og almennt allt sem tengist því. Í þessu 

tilviki var það hjá Haraldi náttúra sem minnti hann á Ísland. Þetta hjálpaði honum síðan 

sennilega að komast yfir á fjórða stigið, að gera sér grein fyrir að hlutirnir voru ekki jafn 

gríðarlega ólíkir Íslandi og honum hafði fundist að þeir væru. 

Sjá má svipaðar tilfinningar nú til dags hjá íslenskum innflytjanda til Suður-Ameríku: 
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Ég sakna mest fjölskyldu minnar og vina. Það er alltaf eitthvað tómarúm sem ekki er 

hægt að fylla þegar fjölskyldan er annars vegar, ekki hægt að skreppa í heimsókn og 

svo allar veislurnar, afmælisdaga, fermingar, skírnarveislur og fleira sem að maður 

missir af búandi í annari heimsálfu. Ég sakna íslenskrar náttúru sem að fyrir mér á 

enga sína líka, tæra loftið, vatnið, miðnætursólin, norðurljósin og ég gæti haldið 

áfram. Ég sakna þess að geta ekki gengið um fjöll og firnindi. Ég sakna 

útisundlauganna og þó það sé ótrúlegt sakna ég rigningarinnar sem getur verið svo 

hressandi. (Calle 2012) 

Áhugavert er að sjá hvernig hún beinir söknuði sínum að tveimur hlutum: Í fyrsta lagi 

fjölskyldunni, sem er algengt og má búast við, og í öðru lagi að náttúru Íslands. Það er 

áhugavert að bæði Haraldur og konan nefna íslenska náttúru.  Orð hennar gefa til kynna 

einkenni þriðja stigs menningaráfalls. Hún hefur verið búsett í Perú í 16 ár og þannig er 

áhugavert að sjá að hún sé mögulega ennþá ekki komin yfir þetta stig. 

3.4.4 Fjórða stig menningaráfalls og tíminn eftir menningaráfall 

Eins og áður segi er fjórða stig menningaráfalls þegar innflytjandinn hefur náð góðum tökum 

á tungumálinu og getur vel átt samskipti við fólk sem tilheyrir meirihlutanum í samfélaginu. 

Innflytjandinn hefur aðlagast að nýja samfélaginu, menningu þess og hversdagslegu lífi. 

Fjórða stig menningaráfalls hjá Skúla náði hámarki (og þá fór menningaráfallinu að ljúka) 

þegar að hann hitti og gifti sig innfæddri aðalskonu.  Þá var hann greinilega búinn að sætta 

sig við að vera í Brasilíu að öllu leyti. Honum gekk vel í vinnunni og hann kom sjaldan að 

heimsækja íslensku vinina sína. Hér var hann búinn að læra tungumálið og skildi menninguna 

betur en áður. Hann tók að sér stórt hlutverk sem fylgismaður frænku skjalavarðar keisarans 

Dom Pedrós.  Skúli var þarna þáttakandi í samfélaginu og  vildi vera hluti af meirihlutanum og 

tókst það á endanum. Þetta ferli gekk betur hjá Skúla af sömu ástæðum og hjá væntanlega 

mjög mörgum innflytjendum, hann varð hrifinn af konu og aðlagaðist mikið í gegnum hana. 

Skúli og konan urðu strax hrifin hvort af öðru. Þessi hrifning var mikilvægasti þátturinn í 

aðlögun Skúla. Aðlögun Skúla var orðin svo mikil að á endanum stofnaði hann fjölskyldu sem 

var í raun brasilísk fjölskylda. Hann eignaðist fjögur börn sem voru fyrst og fremst brasilísk.  

Áhugavert er að skoða í þessu samhengi hversu stórt hlutverk tungumálið leikur í 

aðlöguninni. Þegar Skúli hitti Senorítu aftur eftir meira en tvö ár þá náðu þau tengslum í 
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gegnum það að geta skilið hvort annað. Eitt það fyrsta sem hún sagði við Skúla var: „„Ég er 

svo glöð að sjá þig aftur,“ sagði hún, „glöð að heyra, að þú getur skilið mig og talað við mig, 

og sérlega glöð að vita, að þú hefir ekki gleymt mér.““ (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 

356). Þeirra samband (og allt ævintýrið sem þau áttu saman) var mögulegt vegna þess að 

hann talaði tungumálið. Það má færa rök fyrir því að saga Skúla, ævintýri hans og Senorítu, 

hefði ekki getað átt sér stað ef hann hefði ekki lært tungumálið. Þetta er eitt af því sem Skúli 

þurfti að gera á leið sinni að því að verða ríkur og merkilegur maður í Ríó de Janeiró, að læra 

portugölsku. Þetta sýnir vel hversu stórt hlutverk tungumálið leikur í fjórða stigi 

menningaráfalls. Hér má geta þess að ekki er endilega nauðsynlegt að læra tungumálið 

fullkomlega, einungis að komast yfir ákveðinn þröskuld þannig að það hindri ekki aðlögun að 

samfélaginu. Þetta má sjá á tungumálaþekkingu Skúla: 

En Skúli hirti lítið um bókmálið. Hann sagði að sér væri alveg nóg, ef hann gæti skilið 

daglega málið og talað það. Enda skildi hann fljótt það, sem sagt var við hann á 

portúgölsku, og fljótur var hann til að svara fyrir sig, en hann talaði sjaldan óbjagaða 

setningu á því máli. Hann lét allt fjúka, rétt og afbakað, og margtvinnaði saman 

portúgölsku og íslenzku, þegar hann talaði við þarlenda menn. (Jóhann Magnús 

Bjarnason, 1944, bls. 55-56) 

Fyrir Skúla var þannig nægilegt að ná sér í meðalgóða þekkingu á nýja tungumálinu. 

Hinsvegar er það hluti af fjórða stigi mennningaráfalls, sem sést af reynslu Skúla, að ná sér í 

að minnsta kosti meðalgóða þekkingu á nýja tungumálinu. Það má jafnvel halda því fram að 

án slíkar tungumálaþekkingu sé fjórða stigið, og þannig það að jafna sig á menningaráfallinu, 

ekki mögulegt.  

Fjórða stig menningaráfallsins hófst hjá Haraldi þegar hann fluttist upp í fjöllin, fékk góða 

vinnu og kynntist góðri konu. Á þessum tíma var hann búinn að ná góðum tökum á 

portúgölsku sem sýnir aftur hversu mikið skilyrði tungumálakunnátta er fyrir innflytjandann 

ef hann ætlar að komast á fjórða stigið. Þegar Haraldur hitti manninn sem hann ætlaði að 

vinna fyrir áttu þeir eftirfarandi samræður:  

„Hvað ertu búinn að vera lengi hér í Brazilíu?“ sagði Castilhó og horfði beint 

framan í mig.  

„Tvö ár.“                                                                                                                                                                 
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„Bara tvö ár!“ sagði Castilhó og rödd hans var alltaf að verða þýðari og þýðari, 

„nú – þú talar furðu góða portúgölsku – púff – furðu góða. Ég hefi heyrt menn, sem 

búnir eru að vera hér í tíu ár, tala fleiri ambögur á einni mínútu en þig á tuttugu. – En 

ertu góður skylmingamaður?“  

„Nei, þá íþrótt kann ég ekki.“  

„Kanntu ekki að skylmast! – Púff! – En kanntu þá að fara með skammbyssu?“  

„Nei, ég hefi aldrei snert skammbyssu á ævi minni.“  

„Og hefir ekki  heldur snert á skammbyssu,“sagði Castilhó í meðaumkunarrómi 

og starði undrandi á mig.  „Nú – herjans bófarnir hérna í dalnum verða búnir að saxa 

þig lifandi í sundur áður en árið er liðið, ef þú kannt ekki að beita sverði, rýting né 

skammbyssu.“ (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 71)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Haraldur fékk þarna mikilvæga kennslu í því hvernig samfélagið virkaði og náði góðum 

tengslum við vinnuveitenda sinn. Brasilíu var hættulegur staður og til þess að læra að lifa á 

þessum stað, og ná tengslum við fólkið þar, þurfti hann að geta talað tungumálið.  

Eftir því sem Haraldur var lengur á þessum stað fór hann að upplifa hann öðruvísi. Staðurinn 

fór að verða eins og sveitin á Íslandi fyrir honum. Það opnaði fyrir hann margar dyr og á 

endanum fann hann ástina. Hann lenti í slysi og falleg kona (Exilóna) hjúkraði honum. Við þá 

reynslu urðu þau ástfangin. Aðlögunarferlið tók þó tíma og það að Haraldur var enn með 

töluverða heimþrá sýnir að fjórða stig menningaráfalls var rétt að byrja. Haraldur ræðir um 

eitt skipti þegar Exilóna bað hann um að segja sér sögu af Íslandi, og það sýnir að heimþráin 

var ennþá töluverð:  

Hún hafði yndi af að heyra um ýmsa búnaðarháttu á Íslandi: um tóvinnuna á vetrum, 

um fráfærurnar á vorin, hún kenndi samt í brjósti um litlu lömbin, um 

heyskaparaðferðina á sumrum og fjallgöngurnar á haustin. Hvað hún varð hrifin af að 

heyra um litlu hestana, þreklegu og fótvísu, og fallega féð, mislita og hornótta, 

stekkinn og kvíarnar, smalann og mjaltastúlkurnar! En kynlegast þótti henni að heyra 

um skauta- og skíðaferðirnar á vetrum. (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 128) 

Að lokum giftist Haraldur Exilónu og þau eignuðust tvær dætur. Þannig lauk fjórða stigi 

menningaráfalls hjá honum á sama hátt og hjá Skúla, með góðri konu.  
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3.4.5 Aðlögun í stærra samhengi 

Einn atburður í bókinni sýnir mjög vel tilhneigingu innflytjandans til að vera ekki öðruvísi og 

reyna að vera eins og aðrir, en það er þegar Skúli var að borða með öllu fína fólkinu. Þá var 

hver einasti maður með fínan vasaklút sem hann breiddi yfir hnén á sér þegar hann borðaði. 

Fyrir íslenska sveitamanninn hlýtur þetta að hafa litið fáránlega út, að hylja hnén á sér með 

flottara efni en hann hafði nokkurn tímann séð, meðan að þau borðuðu. En Skúli gerði eins 

og hinir og lagði silkið yfir fæturna á sér. Á borðinu voru tvö mjög sérstök aldin, sem voru 

gullin á litin eins og appelsínur. Skúli vissi ekki hvernig átti að borða þennan mat en það sem 

hann gerði einfaldlega var að horfa á hina í kringum sig og gerði það sama. Í bókinni segir: 

„Hann vann því á appelsínunum á svipstundu og át þær samkvæmt listarinnar reglum, rétt 

eins og hann væri fæddur og uppalinn í aldingarði“ (Jóhann Magnús Bjarnason, 1944, bls. 

51). Þetta er örugglega langalgengasta leiðin til þess að læra nýja hluti í nýju samfélagi – fyrir 

þá sem vilja aðlagast – að herma eftir öðrum.  

Aðlögunarkenningin og samþætting eiga mjög vel við um þennan atburð og þessa hegðun 

hjá Skúla. Innflytjandinn reynir að aðlagast og tekur þannig hægt upp siði og venjur 

meirihlutans. Það styður þetta líka að á endanum giftist hann innfæddri konu sem var mjög 

valdamikil þar og hluti af kjarnanum í samfélaginu. Hann stofnaði ekki fjölskyldu með öðrum 

innflytjanda eða fólki sem var fyrir utan miðjuna í samfélaginu. Hann giftist eins mikið inn í 

kjarnann í samfélaginu og hægt var, hann giftist inn í fjölskyldu tengda keisaranum. Almennt 

má álykta að aðlögunarkenningin og samþætting lýsi vel aðlögun Brasilíufaranna. Hér að 

framan hefur einkum verið fjallað um Harald og Skúla en á endanum urðu þeir allir (sem 

lifðu) Brasilíumenn og töldust þannig varla lengur innflytjendur. 

Það er vissulega mjög persónubundið hversu hröð aðlögun innflytjanda er. Eins og áður sagði 

var Haraldur ekki enn búinn að venjast lífinu í Brasilíu eftir tvö ár. Hann var búinn að læra 

tungumálið en samt gekk honum ekki vel  og sérstaklega átti hann erfitt með að komast upp 

úr fátæktinni. Formgerðarstefnan leggur áherslu á hvaða hluti samfélagsins tekur við 

innflytjandanum. Með öðrum orðum aðlagast innflytjandinn betur á ákveðnum stöðum í 

samfélaginu. Í þessu sambandi er mjög mikilvægt að hafa góða vinnu og góð laun. Þetta sést 

vel á Brasilíuförunum fjórum; þeir fóru til Brasilíu og fengu fyrst vinnu á búgarði. Síðan eftir 

tvö ár fóru þeir á mismunandi staði til að vinna í mismunandi störfum. Einn vann í leikhúsi við 
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að þrífa, annar varð ökumaður, sá  þriðji þjónn og sá fjórði vinnumaður hjá ríkum manni. 

Hérna sést vel munurinn á aðlögun innflytjandans eftir efnahagslegum aðstæðum hans. Skúli 

komst í innsta hring í samfélaginu, varð ríkur og mikilvægur og aðlagist vel. Á þessum 

tímapunkti gekk illa hjá Haraldi í vinnu og við peningaöflun og þess vegna gekk honum illa að 

aðlagast. Eins og áður er nefnt breyttist það þó hjá Haraldi eftir að hann flutti í sveitina. 
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4. Aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. 

Til þess að skilja enn betur aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi og að setja umfjöllunina í 

2. og 3. kafla í  samhengi verður að síðustu fjallað um aðlögun innflytjanda að íslensku 

samfélagi nú til dags. Umfjöllunin byggir á minni persónulegu reynslu sem innflytjanda til 

Íslands frá Perú. Hér á eftir set ég reynslu mína af aðlögun að íslensku samfélagi í samhengi 

við fjögur stig menningaráfalls. Ég hef verið á Íslandi í fjögur ár og er orðin mjög aðlöguð að 

íslensku samfélagi. Þrátt fyrir að þetta sé stuttur tími og erfitt sé að segja til um hvar mín 

aðlögun eigi heima í stóru myndinni sem fjallað var um í köflum 2.2.1 og 3.4.5, þá verður 

einnig gerð tilraun til að tengja mína reynslu við þær kenningar sem kynntar voru í þessum 

tveimur köflum. 

4.1 Fyrsta stig menningaráfalls 

Upphafið á fyrsta stigi menningaráfalls hjá mér lýsti sé þannig að áður en ég kom til Íslands 

var ég mjög spennt. Ég var á leið til Íslands að vinna við barnapössun hjá íslenskri fjölskyldu 

með tvö börn, tólf ára stelpu og fimm ára strák. Ég hlakkaði til þessarar vinnu, enda hef ég 

alltaf haft gaman af börnum, en ég var líka sorgmædd yfir að vera að yfirgefa fjölskyldu mína 

í Perú, vini mína og landið mitt. Þessar tilfinningar voru þó ekki jafn sterkar þá og þær urðu 

seinna. Á leiðinni til Íslands upplifði ég þetta eins og ég væri hálfsofandi, ekki alveg með 

meðvitund. Ég held að ég hafi ekki verið almennilega róleg fyrr en ég sá systur mína á 

Keflavíkurflugvelli, en hún hafði komið hingað þremur árum áður til að vinna og hjálpa 

þannig fjölskyldu okkar í Perú. Þetta var líka tilgangurinn með minni ferð, ásamt því að 

kynnast Evrópu; að prófa að fara til útlanda og kynnast þessari litlu eyju þar sem alltaf er 

bjart á sumrin og dimmt á veturna. Þetta var það eina sem ég vissi um Ísland. Í Perú vita 

flestir ekki hvaða land Ísland er og hvað þá hvar það er eða eitthvað meira um landið.  

Ég var mjög spennt þegar ég sá snjó á leiðinni frá flugvellinum að húsinu þar sem fjölskyldan 

bjó, en það hafði ég aðeins séð einu sinni áður, hátt uppi í Andes-fjöllunum í Perú. Mér 

fannst flott hvað allt var hreint hérna, götunar voru hreinar og það var lítill umferð. Það er 

erfitt að lýsa því hvað mér fannst svo gott við fyrstu kynnin af Íslandi. Miðað við mitt 

samfélag var allt eitthvað svo skipulagt og rólegt á Íslandi. Mér fannst líka gott að hér var 
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hægt að drekka hreint vatn úr krananum og vera í sturtu eins lengi og maður vildi án þess að 

nokkur yrði reiður yfir því að heita vatnið kláraðist.  

Fyrstu vikurnar leið mér eins og það gengi mjög vel að öðlast íslenskan orðaforða, sem svo 

bætti fyrstu tengingu mína við fjölskylduna sem ég bjó hjá. Til að byrja með var það sem ég 

notaði mest orð og orðasambönd eins og takk fyrir mig, ekki gera þetta, þetta er bannað,  

góðan daginn  og  góða nótt. Um leið og ég byrjaði að tala og að nota þessa einstöku frasa 

byrjaði fólkið að hrósa mér, þó svo að ég talaði ekki rétt og þetta hvatti mig í að halda áfram 

og læra meira.  

Eins og kom fram í fyrsta kafla var tekið viðtal við Íslending sem býr í Perú. Hún fór 

upphaflega átján ára gömul sem skiptinemi til Mexíkó. Ástæðurnar fyrir því að hún fór til 

Mexíkó á þeim tíma, og fluttist síðar til Perú, er að hún vildi fá tækifæri til að læra spænsku 

og kynnast Suður-Ameríku. Varðandi spænskukennsluna sagði hún þegar hún var spurð hvar 

og hvenær hún heyrði fyrst spænsku og hvað heillaði hana við tungumálið: „Ég heyrði fyrst 

spænsku þegar ég var táningur og fannst eitthvað mjög exótískt við tungumálið, framandi og 

töfrandi. Ég man sérstaklega eftir bíómyndinni West Side Story sem hafði mikil áhrif á mig 

sem ungling. Myndin var um latneskan kúltúr sem mér fannst auðkennast af  mikilli gleði og 

drama“ (Calle 2012).  Þarna er áhugavert að sjá að tungumálið getur spilað hlutverk í 

spennunni sem fylgir fyrsta stigi menningaráfalls. Hjá henni var spennan við að læra 

tungumálið og kynnast menningunni mögulega byrjunin á fyrsta stigi menningaráfalls. 

Mín reynsla samræmdist að miklu leyti fyrsta stigi menningaráfalls. Þegar ég var nýkomin til 

Íslands nýtti ég mér öll tækifæri til að skoða eitthvað nýtt og kynnast nýjum hlutum. Ég var 

uppfull af áhuga á landinu, samfélaginu og fólkinu og helsta tilfinningin sem ég fann fyrir í 

byrjun var spenna og ánægja.   

4.2 Annað stig menningaráfalls 

Eins og kom fram í kafla 2.2.2 felur annað stig menningaráfalls í sér að innflytjandinn er að ná 

að kynnast því sem hann hefur áhuga á og finnur að það virkar á annan hátt en hann bjóst 

við og þekkir. Á þessu stigi byrjar innflytjandinn yfirleitt að sakna mikið fyrra landsins síns.  

Hjá mér lýsti þetta sér þannig að það var frekar erfitt að átta sig á tímanum og það var 

sérstaklega skrýtið að vakna þegar allt var dimmt. Ég vann við að passa lítinn strák og eftir 
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aðeins nokkra daga fór hann að verða pirraður á því að ég skildi ekkert af því sem hann sagði.  

Ég vissi það ekki á þeim tíma en strákurinn sagði ítrekað við mig: Þú ert ekki að hlusta á mig 

og skilur þú ekki neitt. Við móður sína sagði hann: Þessi stelpa skilur mig ekki. Annað stigið 

kom sérstaklega vel fram hjá mér þegar að það varð einhvers konar misskilningur. Eitt sinn 

við matarborðið sagði strákurinn: Viltu mata mig? en það sem ég skildi var: Viltu borða 

matinn minn?  Eftir ítrekaðar neitanir um að borða matinn hans var þetta loks leiðrétt. Slíkir 

einstakir atburðir hafa mikil áhrif á einstaklinginn og ýta undir tilfinningu fyrir að hann eigi 

ekki heima á nýja staðnum. Í mínu tilfelli átti þetta sérlega vel við.  

Annað atriði sem var áhugavert, og er ólíkt hér á landi og í heimalandinu mínu, er hvernig 

fólk klæðir sig. Það var mjög sérstakt fyrst þegar ég kom til Íslands að sjá allt þetta 

svartklædda fólk. Ef maður er einungis klæddur í svört föt í Perú þýðir það að maður er 

annað hvort á leiðinni í jarðarför eða að syrgja andlát einhvers sem var manni mjög náinn.   

Á þessu stigi hafa hindranir sem innflytjandinn verður fyrir mikil áhrif á hugarástand hans. Ég 

hafði mikinn áhuga á því að læra og þannig að skapa betri framtíð fyrir mig. Það var 

spennandi kostur að nýta sér menntakerfið hér á Íslandi til þess. Hindrunin var sú að til þess 

að geta lært hér var nauðsynlegt að læra íslensku fyrst. Á meðan ýmsir vinir og kunningjar í 

heimalandinu voru að hefja (eða reyna að hefja) háskólanám var mjög óþægileg tilfinning að 

sitja eftir, að minnsta kosti um hríð.  

4.3 Þriðja stig menningaráfalls 

Á þriðja stiginu fer einstaklingurinn að leita eftir tengslum og samskiptum við fólk úr gamla 

samfélaginu. Einstaklingurinn leitar að öllum mögulegum tengslum við gamla landið, t.d. 

með því að horfa á myndir eða hlusta á tónlist þaðan.  Eftir nokkra mánuði á Íslandi eignaðist 

ég vinkonu sem var líka frá Perú. Hún horfði mikið á kvikmyndir á spænsku og hlustaði á 

tónlist þar sem sungið er á spænsku, sérstaklega tónlist frá Suður-Ameríku. Fljótlega byrjaði 

ég að gera það sama. Þetta vakti upp sterka þrá eftir því að komast til Perú og söknuðurinn 

var mikill. Við eyddum nánast öllum helgum saman, töluðum bara spænsku, elduðum 

perúvískan mat og leituðum uppi fleira fólk frá okkar heimalandi.  

Eitt atriði sem er mjög mikilvægt í aðlögun er að geta brugðist við spurningum frá fólki við 

fyrstu kynni. Hér á Íslandi eru þetta til dæmis spurningar eins og: Hvernig finnst þér veðrið á 
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Íslandi? eða Hvernig líkar þér við Ísland? Ég var einnig mikið spurð að því hvers vegna ég kom 

til Íslands og hvort að ég væri ekki ánægð hérna og hvað ég hygðist vera lengi hérna á Íslandi. 

Það voru sérstaklega þessar þrjár síðustu spurningar sem var erfitt að svara, vegna þess að 

þegar ég þýddi þær á minn frekar einfalda hátt (á þessum tíma) yfir á mitt móðurmál 

hljómuðu þær bæði skrýtnar og ágengar. Það var eins fólkið vildi vita strax hvort að ég væri 

algerlega ákveðin í að vera hérna áfram og hvort ég væri ekki alveg sannfærð um hversu 

frábært landið og þjóðin væru. Á þeim tíma sem ég leitaði mest í samskipti við perúvíska 

einstaklinga var mjög erfitt að geta ekki algerlega skilið þessar spurningar eða tilganginn með 

þeim. 

Það var sérstaklega skrýtið fyrir mig hversu margir spurðu mig hvort að mér liði ekki vel 

hérna á Íslandi. Það var örugglega fyrst og fremst af umhyggju sem að fólk spurði, en það var 

samt mjög erfitt fyrir mig, því að á þessum tíma var ég alls ekkert viss um að ég vildi vera 

hérna til lengri tíma og mér leið oft ekki vel, að þurfa að svara þessari spurningu aftur og 

aftur. Sérstaklega var erfitt að svara þessari spurningu frá fólki sem að ég þekkti ekki vel. Í 

ljósi þess sem fram hefur komið í köflum 2 og 3 má álykta að mín reynsla hafi verið klassískt 

dæmi um þriðja stig menningaráfalls. 

Reynsla íslenska innflytjandans, sem tekið var viðtal við vegna þessarar umfjöllunar, sýnir 

einnig vel hvernig einfaldur misskilningur getur haft áhrif. Þannig getur það valdið 

erfiðleikum þegar hlutirnir virka ekki eins og innflytjandinn ætlar þegar hann t.d. reynir að 

tala nýja tungumálið. Í viðtalinu sagði hún aðspurð um minningar sínar af erfiðleikum sínum 

við aðlögun að perúvísku samfélagi:  „Einn hlutur sem hefur valdið mér vandræðum er að ég 

rugla alltaf saman spænsku orðunum fyrir fimmtudag og föstudag: Viernes og Jueves, sem 

hefur stundum komið sér illa, t.d. hef ég misst af mikilvægum fundi sem átti að vera á 

fimmtudegi þar sem hann var afstaðinn. Einnig mætti ég í stórt afmæli með flotta 

afmælisgjöf á fimmtudegi, en afmælið var daginn eftir “ (Calle 2012). 

4.4 Fjórða stig menningaráfalls og tíminn eftir menningaráfall 

Fjórða stigið er þegar innflytjandinn hefur aðlagast mikið að nýja samfélaginu og tekur þátt í 

hverdagslegu lífi þess. Innflytjandinn er langt kominn með að aðlagast og söknuður og 

vanlíðan tengd menningaráfallinu er að minnka. Þetta felur oft í sér að innflytjandinn er 

búinn að læra tungumálið og farinn að læra flesta algenga siði nýja samfélagsins. Tungumálið 
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er mögulega mikilvægasti hluti aðlögunarferlisins og fjórða stigið hefst yfirleitt ekki fyrr en 

tungumálaþekkingin á nýja tungumálinu er orðin töluverð.  

Fyrstu vikurnar á Íslandi hugsaði ég oft með mér að ég myndi aldrei geta talað eitt einasta 

orð í íslensku. Þetta breyttist hinsvegar mjög fljótt þegar ég tók þá ákvörðun að leggja mig 

alla í að læra tungumálið og byrjaði að hlusta á hvað strákurinn sem ég var að passa sagði. Þá 

fór ég oft að fletta upp í orðabókum, bæði til að getið skilið hann og svo til að geta tjáð mig 

og látið hann skilja mig. Til að byrja með komu oft upp atvik og tímabil þar sem það gekk alls 

ekki að skilja mikilvæga hluti eða að tjá mig, sérstaklega þegar ég þurfti að segja stráknum 

eitthvað mikilvægt. Þó að þetta hafi verið erfitt við að eiga þá má á vissan hátt segja að þetta 

hafi flýtt fyrir aðlögunarferlinu og að ég hafi farið mjög fljótt í gegnum fyrstu þrjú stig 

menningaráfalls.  

Næsta stóra skrefið í mínu aðlögunarferli var þegar ég fór á námskeið í íslensku við 

málaskólann Mími, þar sem að ég tók stór skref í að þora að reyna að tala, að skilja frekar og 

ég tók einnig fyrstu skrefin í að geta lesið íslensku. Það eru ekki allir sem átta sig á hversu 

mikilvægt það er fyrir innflytjendur að geta til dæmis skilið eitthvað í fyrirsögnunum í 

blöðunum eða lesið á skiltin á götunni. Bara það að byrja að ná þessari tengingu varð strax til 

þess að mér leið betur og ég byrjaði að aðlagast samfélaginu hér og verða sáttari við mína 

tilveru í nýju landi. Það má þannig segja að byrjunin á fjórða stigi menningaráfalls hjá mér 

hafi verið þegar ég náði þessari tengingu og eftir því sem ég lærði meira varð fjórða stigið 

meira ráðandi. Eins kom fram fyrr í ritgerðinni er það alls ekki algilt að eitt stig hefjist eftir að 

öðru er lokið og það á vel við í mínu tilviki. 

Eitt það erfiðasta fyrir mig við að byrja að læra nýtt tungumál var að ég áttaði mig ekki á 

beygingu orða. Í móðurmáli mínu er ekkert líkt beygingu í nefnifalli, þolfalli, þágufalli og 

eignarfalli. Þetta var algerlega ólíkt minni reynslu og minni þekkingu. Það að þurfa að hugsa 

um beygingu orða þegar ég talaði (og var að reyna að skilja) olli vandræðum og jók á 

tilfinninguna fyrir því hversu ólík íslenskan væri móðurmáli mínu og erfið af þeim sökum. 

Annað sem ég fann einnig fyrir er að fólk í kringum mig var ekki alltaf mjög þolinmótt meðan 

að ég var að læra að beygja orðin og fólk sem ég ræddi við varð stundum frekar pirrað yfir 

því að verða að segja hlutina aftur.  



30 
 

Síðasta stóra skrefið í íslenskulærdómi mínum var það stærsta. Það var þegar ég hóf nám í 

íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands. Nú þegar ég er að ljúka því námi er ég, að mínu 

mati, orðin tilbúin í hvaða nám sem er á íslensku og tilbúin til að vera venjulegur 

einstaklingur hér á Íslandi. Ein stærsta breytingin sem hefur orðið á mér, sé ég núna eftir 

allan þennan tíma, er að ég er hætt að þurfa að leita að svörum við spurningum sem ég fæ. 

Ég er líka hætt að þurfa að fletta upp í orðabókum. Mögulega er mikilvægast af öllu að ég er 

hætt að þurfa að þýða það sem er að gerast í kringum mig yfir á spænsku. Núna hugsa ég 

yfirleitt á íslensku og jafnvel draumar mínir eru stundum á íslensku. Það er umdeilanlegt, en 

ég er á þeirri skoðun að þetta sé stærsta skrefið í aðlögunarferlinu (sama hvaða kenning er 

notuð til að lýsa því), að hugsa á nýja tungumálinu og að þurfa ekki sífellt að þýða á milli. Að 

losna við það ástand, sem ég held að sé ekki gott til lengri tíma, er að mínu mati lykillinn að 

því að aðlagast að nýju samfélagi. 

Fram kom í viðtalinu sem tekið var við íslenska innflytjandann til Perú að hún telur að 

spænska sé ekki eins erfið og íslenska og einnig telur hún að mikilvægt sé að vera á staðnum 

til að læra tungumálið beint frá innfæddum:  „Það hjálpaði mér líka að Perúbúar eru opið 

fólk sem að auðvelt er að umgangast og tala við. Ég held að það sé enginn skóli eins 

áhrifamikill þegar að kemur að tungumálanámi eins og að geta talað málið við innfædda“ 

(Calle 2012). Almennt telur hún að tungumálið opni mörg tækifæri og sé mjög mikilvægt í 

aðlögun að nýju þjóðfélagi. Að hennar mati hefði hún aldrei getað verið til lengri tíma í Perú 

ef hún hefði ekki lært tungumálið.  Af reynslu hennar má, á sama hátt og af minni reynslu, sjá 

það hlutverk sem tungumálið spilar í fjórða stigi menningaráfalls. Án góðrar kunnáttu af nýja 

tungumálinu er erfitt að komast á fjórða stig menningaráfalls og þannig að komast yfir 

menningaráfallið. 

Hjá mér var það skemmtilegt skref þegar ég lærði að synda, sem er almennt ekki kennt í 

Perú. Það er í raun mjög sérstakt að á Íslandi sé almenn sundkennsla og að aðgangur að 

nýjum og flottum sundlaugum sé almennur. Það var stórt skref í átt að því að líða eins og ég 

ætti heima hér, að geta tekið þátt í þessum þætti íslenskrar menningar og samfélags.  

Það er sérstaklega þegar ég er að tala spænsku sem að ég finn hversu miklum áhrifum ég hef 

orðið fyrir af íslensku samfélagi og menningu. Til dæmis hitti ég nýlega annan 

spænskumælandi einstakling og eftir tíu mínútna samræður tók ég allt í einu eftir því að 
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meirihlutann af tímanum höfðum við notað til að ræða um veðrið. Svona miklar samræður 

um veður væru mjög óvenjulegar í heimalöndum okkar beggja (sem eru bæði 

spænskumælandi lönd). Ég get ekki útskýrt þetta á neinn annan hátt en sem menningaráhrif 

frá Íslandi. Það er sama hvernig aðlögunarferlinu er lýst (sjá kafla 2.2.1) þá get ég sagt að ég 

sé komin langt í því. Ég er farin að ræða veðrið við vinkonur mínar.  

4.5 Aðlögun í stærra samhengi 

Módelin sem kynnt voru í kafla 2.2.1 og kenningarnar sem þau samanstanda af leitast við að 

útskýra aðlögun innflytjenda til lengri tíma. Nú hef ég verið á Íslandi í fjögur ár og þannig er 

fremur erfitt að máta mína reynslu við þessar kenningar, vegna þess að þær lýsa mun frekar 

aðlögun innflytjenda til lengri tíma, heldur en reynslu innflytjandans og tilfinningaástandi 

hans fyrstu árin. Hins vegar er hægt að draga ályktanir af reynslu minni hingað til, og greina 

vísbendingar sem hún gefur varðandi þessar kenningar. Það má segja að ég sé búin að 

aðlagast mjög mikið að íslensku samfélagi. Ég sé fyrir mér að vera hér á landi til lengri tíma 

og á þann hátt má segja að samþætting/aðlögun lýsi best mínu ástandi í dag. Hinsvegar ætla 

ég mér ekki að tapa þjóðareinkennum mínum og mín börn (og vonandi þeirra börn) munu 

læra spænsku, heimsækja Perú og kynnast perúvískri menningu. Þannig má segja að 

fjölmenningarkenningin lýsi einna best mér og minni aðlögun.  

Það er áhugavert að skoða í þessu samhengi reynslu Íslendingsins, viðmælanda míns, af 

aðlögun í Perú og hvernig hún passar inn í stóru myndina. Konan, sem tekið var viðtal við 

vegna þessarar umfjöllunar, á erfitt með að sætta sig við að þar eru lög og reglur oft ekki virt. 

Hún er búin að vera sjálfstæður atvinnurekandi í Perú síðustu 11 ár (af þeim 16 sem hún 

hefur búið þar). Um reynslu sína og erfiðleika sem atvinnurekandi í Perú segir hún: 

Það er meðtekið að kaupa sig út úr vandanum, bæði hvað varðar brot á minniháttar  

umferðarlögum og einnig meiriháttar glæpum.  Það er mikill kynþáttamismunur í 

Perú sem oft er óþolandi að horfa upp á. Það er erfitt fyrir þá sem minna mega sín að 

fá tækifæri til að sýna fram á hæfileika sína þar sem að stjórnvöld sjá ekki ástæðu til 

að fjárfesta nægilega í fólkinu sínu. Mér finnst langt í land með að Perúbúar sýni 

hverjir öðrum nægilega virðingu, það sést best í umferðinni þar sem að lög 

frumskógarins eru í hávegum höfð, sá sterkasti fær sínu framgengt og hinir gefa eftir. 

(Calle 2012) 
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Erfiðleikar hennar við að sætta sig við perúvíska menningu og siði gefa til kynna að hún muni 

aldrei aðlagast alveg að perúvísku samfélagi. Aðspurð sagði hún:  „Ég held að ég muni aldrei 

aðlagast perúvísku samfélagi og menningu algerlega. Ég held að það sé hvorki auðvelt né 

nauðsynlegt að aðlagast samfélaginu algerlega. Hins vegar er mikilvægt að skilja í hvernig 

samfélagi maður býr og hegða sér samkvæmt því. Ég lít á mig sem gest í Perú, heima fyrir 

mig verður alltaf Ísland” (Calle 2012). 
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5. Lokaorð 

Lærdómurinn sem má draga af aðlögun innflytjendanna í Brasilíuförunum, sem og af minni 

reynslu og þeirrar konu sem tekið var viðtal við vegna þessarar umfjöllunar, er að það eru 

nokkur atriði sem eru alltaf eins í þessu ferli. Tungumálið er alltaf mikilvægt og líka það að ná 

góðum tengslum við fólkið í landinu. Það er bæði mikilvægt að aðlagast vel að landinu en líka 

mikilvægt að halda í ákveðna hluti. Um bæði módelin sem notuð voru til að lýsa 

aðlögunarferlinu gildir að engin ein kenning lýsir fullkomlega aðlögunarferlinu í öllum 

tilfellum. Ákveðnar kenningar eru nothæfar við að lýsa ákveðnum persónum og hópum en til 

þess að geta skilið aðlögun innflytjenda á djúpstæðan hátt þarf að notast við margar 

kenningar. 

Kenningar Obergs um menningaráfall gagnast vel til að lýsa aðlögun einstakra innflytjenda og 

tilfinningaástandi þeirra í aðlögunarferlinu. Reynsla Brasilíufaranna fjögurra er gott dæmi um 

hvernig innflytjendur fara á mismunandi hraða í gegnum fjögur stig menningaráfalls og 

þannig hversu persónubundin sú reynsla er. Áhugavert er þó að sjá að það eru ákveðnir 

þættir sem eru sameiginlegir í aðlögun Brasilíufaranna, minni aðlögun að íslensku samfélagi 

og aðlögun Íslendingsins, sem tekið var viðtal við vegna þessarar ritgerðar, að erlendu 

samfélagi. Í öllum tilfellum mátti til dæmis sjá fjögur stig menningaráfalls. Einnig var 

tungumálið mjög mikilvægt og líka að ná tengslum við einstaklinga úr ráðandi hópi 

samfélagsins. 

Varðandi mína persónulegu aðlögun, þá er ég búin að aðlagast mikið að íslensku samfélagi. 

Sömu þættir og voru mikilvægir hjá Brasilíuförunum voru mikilvægir hjá mér. Tungumálið var 

mikilvægt og einnig að komast í góða vinnu og stunda nám. Líkt og hjá Skúla og Haraldi var 

það líka lykilatriði fyrir mig að ná góðum tengslum við fólkið í samfélaginu, ekki bara 

innflytjendurna. Það er mikilvægt að vera með opinn huga fyrir nýjum venjum og siðum ef 

ætlunin er að búa til lengri tíma í nýja landinu og vera hluti af samfélagi þess.  
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