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Útdráttur 

 

Ritgerðin fjallar um rannsókn sem gerð var á innflytjendum á Suðurnesjum, sem í 

þessu tilfelli voru Pólverjar. Rannsóknin var gerð í þeim tilgangi að skoða hvort 

eða hvernig þessum innflytjendum hefur tekist að viðhalda sínum hefðum, siðum 

og venjum og um leið sjálfsmynd sinni sem Pólverjar. Voru hátíðir því skoðaðar 

sérstaklega og var einkum litið til þess hvort Pólverjar eru að taka upp einhverja 

íslenska siði á kostnað þeirra pólsku. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær 

að Pólverjar á Suðurnesjum hafa skapað sér þá aðstöðu innan samfélagsins sem 

þarf til að þeir geti viðhaldið sínum hefðum, siðum og venjum og þá um leið 

viðhaldið sjálfsmynd sinni sem Pólverji. En rannsóknin leiddi jafnframt í ljós að 

ákveðinn kynslóðamunur hefur myndast þar sem börnin höfðu tekið íslenska siði 

og blandað þeim inn í þá pólsku. 
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1. Inngangur 

 

Áhugi minn á þessu verkefni sem fjallar um innflytjendur eða nánar tiltekið 

Pólverja á Suðurnesjum, vaknaði þegar ég sat fyrirlestra á Þjóðarspeglinum 2011. 

Þar hlustaði ég á fyrirlestra um fólksflutninga, aðlögun og fjölmenningu. Þar var 

meðal annars til umræðu sú fjölmenning sem hefur orðið til vegna aukinna 

fólksflutninga til Íslands og hvernig aðlögun innflytjenda hefur tekist í nýju landi. 

Það var á þeirri stundu sem mér varð ljóst að í raun vissi ég lítið sem ekkert um 

menningu þeirra þjóðarbrota
1
 sem byggju í kringum mig á Suðurnesjum. Þegar ég 

fór að skoða þetta betur komst ég að því, að rannsókn á þessu tiltekna efni hefur 

aldrei verið gerð áður frá þjóðfræðilegu sjónarhorni. 

 Í Reykjanesbæ búa nærri 60 þjóðarbrot
2
 og stærst þeirra er þjóðarbrot 

Pólverja (Fjölmenning, málefni innflytjenda/nýbúa). Suðurnesjamenn eru alvanir 

að búa í nágrenni við innflytjendur
3
 og starfa með þeim eftir áratuga veru 

varnarliðs á Keflavíkurflugvelli. Munurinn á varnarliðsmönnunum og nýju 

innflytjendunum er sá að hermennirnir bjuggu nánast allir innan vallar og var 

undantekning ef svo var ekki. Þeir höfðu sitt eigið samfélag, skóla, verslanir og 

afþreyingarstaði. Var þetta samfélag aðskilið að mestu leyti frá okkar (Friðþór 

Eydal, 2006: 56). Nýju innflytjendurnir búa aftur á móti innan samfélagsins og 

þegar betur er að gáð hefur það litað samfélagið með þeim hætti að hér eru nú 

verslanir og veitingastaðir sem sérhæfa sig í sölu á veitingum og varningi frá 

ákveðnum löndum. Nýjar kirkjur hafa einnig risið, eins og kaþólska kirkjan sem 

fer ört stækkandi og þjónar nánast eingöngu innflytjendum á svæðinu.
4
 Þá hanga 

uppi auglýsingar víðsvegar um bæinn á mismunandi tungumálum. Loks má benda 

á bókasafnið sem er með barnabækur á mörgum tungumálum og sér barnahorn 

fyrir pólsk börn, þar sem þau eru stærsti hópur þeirra barna sem hér búa og eru af 

erlendu bergi brotin. Þessi áhersla á að innflytjendur hafi aðgang að upplýsingum 

og bókmenntum á sínu tungumáli gefur einnig til kynna að til dæmis þeir 

                                                            
1
Þjóðarbrot: „þjóðernisbrot: þjóðernisminnihluti í tilteknu ríki; oft ólíkir meirihlutanum að 

tungumáli og menningu; skipar venjulega lágan sess í þjóðfélaginu“ (Dóra Hafsteinsdóttir og 

Sigríður Harðardóttir, 1990: 567). 
2
Hér er miðað við árið 2012. 

3
Skýrsla Félagsmálaráðuneytis 2007: „Með hugtakinu innflytjandi (e. immigrant) er átt við 

útlending sem sest hefur að til langframa í landinu en er fæddur erlendis eða báðir foreldrar 

einstaklings séu fæddir erlendis eða hafi einhvern tíma haft erlent ríkisfang. Innflytjendur eiga það 

sameiginlegt að hafa annað mál en íslensku að móðurmáli, en með móðurmáli er átt við það 

tungumál er barn lærir fyrst“ (Félagsmálaráðuneyti, 2007).  
4
Upplýsingar um kaþólsku kirkjuna má finna á heimasíðu hennar: www.catholica.is/endex.html. 
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Pólverjar sem hér búa séu að halda í sitt eigið tungumál um leið og þeir eru að 

læra íslensku. Það sem hér hefur komið fram og meira til vakti áhuga minn á að 

vita, hvort og þá hvernig þeim Pólverjum sem flutt hafa til Reykjanesbæjar í leit 

að vinnu hefur tekist að halda í sína eigin menningu og sjálfsmynd eftir að þeir 

fluttu til Íslands. Hvernig þeir hafa haldið sínum hefðum, siðum, venjum og 

hátíðum, en jafnframt hvort þeir hafi tileinkað sér nýja menningu í nýju landi á 

kostnað þeirra pólsku. Um leið fer maður að íhuga hvaða hlutverki hefðir og 

hátíðir gegna í lífi einstaklinga og hvernig þessir þættir móta sjálfsmynd þeirra. 

 

1.1. Viðtölin 
 

Til þess að rannsaka þessar áðurnefndu spurningar betur tók ég djúpviðtöl,
5
 þar 

sem reynt var eftir bestu getu að hafa spurningarnar opnar svo að viðhorf 

viðmælenda minna kæmu sem best fram. Viðtöl voru tekin við sjö Pólverja af 

báðum kynjum og á ólíkum aldri sem búsettir eru á Suðurnesjum og hafa dvalið 

þar í mislangan tíma. Tveir þessara Pólverja eru mjög ungir að árum þ.e. tvær 

stúlkur 12 og 17 ára og var það með ráðum gert að tala við þær, og þá einkum til 

að skoða hvort einhver kynslóðamunur væri merkjanlegur milli viðmælenda 

minna. Allir viðmælendurnir voru vel talandi á íslensku og þurfti ég því ekki að 

leita aðstoðar túlks. Þar sem ég á ekki pólska vini og hef ekki unnið með 

Pólverjum leitaði ég til vina minna og kunningja, sem bentu mér á að tala við þá 

einstaklinga sem hér voru valdir til viðtals. Auk viðtalanna grennslaðist ég fyrir 

um pólska menningu bæði í bókmenntum og á netsíðum, las greinar og ritgerðir 

sem fjölluðu um Pólland, innflytjendur og sjálfsmynd þeirra, bæði erlendar og 

íslenskar. Ég tengi síðan í ritgerðinni efnið við viðeigandi hugtök og kenningar úr 

þeim námskeiðum sem ég hef sótt í námi mínu í þjóðfræði og eiga hér við.  

 Því miður urðu nokkrir hnökrar við töku viðtala en slíkt gerist á bestu 

bæjum. Í fyrsta viðtalinu mínu sem tekið var við Ewu Widra (sjá næstu síðu) varð 

ég fyrir því óláni að upptakan fyrirfórst þar sem ég sinnti ekki að fylgjast með 

tækinu. Viðtalið var því skrifað upp um leið og ég áttaði mig á þessum mistökum. 

Eftir að viðtölin höfðu verið tekin áttaði ég mig einnig á að gott hefði verið að 

                                                            
5
 Djúpviðtöl (e. in-depth interview) „The in-depth interview enables the researcher to give the 

subject leeway to answer as he or she chooses, to attribute meanings to the experiences under 

discussion, and to interject topics. In this way, new hypotheses may be generated” (Yow, 2005: 5). 
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hafa myndavél meðferðis til að taka myndir af heimilum viðmælenda, en því 

miður var ég ekki svo glöggsýn í þetta skiptið og því verða takmarkaðar lýsingar 

mínar á húsbúnaði að duga.  

 Fyrsta viðtalið sem ég tók var við Ewu Widra 19. janúar 2012. Ewa er 

35 ára og hefur búið hér síðan hún var 19 ára gömul. Móðir hennar hafði komið 

hingað til vinnu árið 1994 og Ewa bjó hjá ömmu sinni og afa á meðan. Hún bjó í 

Austur-Póllandi í litlu þorpi rétt hjá Varsjá. Ewa var ekki sátt í fyrstu yfir að vera 

send hingað til móður sinnar árið 1996, en segir að núna vilji hún hvergi annars 

staðar vera. Hér sé gott að búa og fyrir henni liggi að vera hér áfram um ókomna 

tíð (HV-010). Ewa er gift pólskum manni og á tvö börn 3 og 6 ára, sem eru í skóla 

og leikskóla og tala bæði pólsku og íslensku. Hún er sjálf í söngnámi hjá 

tónlistaskóla Reykjanesbæjar og syngur með Kvennakór Suðurnesja. Hún á 

eitthvað af skyldfólki hér á svæðinu sem flutti í kjölfar móður hennar og er mikið 

samband á milli þeirra. Viðtalið var tekið á heimili Ewu, sem er tveggja hæða 

einbýlishús staðsett í Keflavík. Ég bjóst kannski við að hennar heimili væri á 

einhvern hátt ólíkt íslensku heimili, því kom það mér á óvart að svo var ekki. 

Myndir eftir börnin prýddu veggi þegar komið var inn og jólakortapoki hékk á 

veggnum í eldhúsinu, ekki ósvipaður þeim sem ég á. Hún bauð mér sæti í 

eldhúsinu þar sem ég þáði kaffi. Ég leitaði áfram eftir ummerkjum um að þetta 

væri pólskt heimili, en gæti allt eins hafa setið í hefðbundnu íslensku eldhúsi, fyrir 

utan nokkrar pólskar matreiðslubækur sem var snyrtilega komið fyrir í hillum í 

eldhúsinu.  

 Annar viðmælandi minn er Grazyna Wróblewska og var viðtalið við 

hana tekið 24. janúar 2012. Grazyna er 46 ára og kom til Íslands árið 2000. Hún 

flutti hingað með þrjú börn 2, 5 og 12 ára. Eiginmanni hennar hafði boðist vinna 

við bátasmíðar í Sandgerði ári áður eða árið 1999 og var starfandi þar þegar 

fjölskyldan ákvað að koma líka. Þau koma frá Norðaustur Póllandi við landamæri 

Litháen og Hvíta Rússlands. Þau hafa nú flutt sig til Keflavíkur þar sem 

eiginmaður Gratzynu vinnur nú í skipasmíðastöðinni í Njarðvík. Grazyna vann 

sem hjúkrunarkona fyrir komuna hingað. Þar sem hún hafði ekki atvinnuleyfi til 

að byrja með, nýtti hún tímann til íslenskunáms. Tveimur árum eftir komuna til 

Íslands fékk hún loks vinnu sem sjúkraliði á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og 

vinnur þar enn. Hún er jafnframt formaður pólska menningarfélagsins á 

Suðurnesjum. Eins og hjá Ewu hafa þó nokkuð af skyldmennum Grazynu, tveir 
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bræður og systir, flutt með fjölskyldur sínar til Suðurnesja í kjölfar þeirra hjóna og 

eru þau dugleg að halda tengslum sín á milli.  

 Þriðji viðmælandi minn er Dominika Wróblewska dóttir Grazynu. 

Viðtalið við hana var tekið á sama tíma og við móður hennar 24. janúar 2012. 

Dominika flutti hingað með móður sinni árið 2000 aðeins 5 ára gömul en er þegar 

þetta er ritað á 17 ári. Hún stundar nám í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þar sem hún 

var mjög ung þegar hún flutti frá Póllandi á hún ekki margar minningar um að 

hafa búið þar. Fjölskyldan er þó dugleg að fara í heimsókn til Póllands og heldur 

þannig tengslum við stórfjölskylduna. Dominika talar vel íslensku, en fjölskyldan 

talar alltaf pólsku sín á milli. Ég tók viðtal við þær báðar í einu á heimili þeirra þar 

sem fjölskyldan býr í stórri íbúð á efri hæð í tveggja hæða húsi í Keflavík. Eins og 

hjá Ewu leitaði ég að ummerkjum um að hér byggju Pólverjar, en sá engan mun á 

þessu heimili og þeim íslensku heimilum sem ég hef komið inn á. Unglingurinn á 

heimilinu sat í tölvunni og fermingarmyndir af krökkunum ásamt hefðbundnu 

íslensku skrauti prýddu hillur og veggi, en þó mátti sjá nokkrar bækur á pólsku í 

hillunum. Bæði þessi heimili áttu það sameiginlegt að vera einstaklega snyrtileg, 

allt svo hreint og fínt og vel fyrirkomið allsstaðar. Segja má að viðtalið hafi 

varpað ljósi á heimssýn annarrar kynslóðar pólskra innflytjenda á Íslandi þar sem 

Dominika hefur búið hér frá barnsaldri. 

 Fjórði viðmælandi minn heitir Katarzina Jolanta Kraciuk. Viðtalið 

við hana var tekið 31. janúar 2012. Katarzina er 45 ára. Hún starfar sem kennari 

hjá Holtaskóla í Reykjanesbæ þar sem hún er að kenna pólskum börnum íslensku. 

Hún er líka í nefnd hjá pólska menningarfélaginu ásamt Gratzynu. Ég hafði ekki 

hugmynd um þetta áður en ég tók viðtölin að þær væru vinkonur, enda var mér 

bent á þessar tvær konur frá ólíkum aðilum. Því mætti segja að þetta sýni fram á 

nátengsl innan hópsins. Katarzina flutti hingað ásamt eiginmanni sínum og 

þremur börnum, 1, 3 og 7 ára, árið 1997 og hefur því verið hér í fimmtán ár. Þau 

koma frá Suður Póllandi frá bæ sem heitir Zakopane. Bærinn er í fjallendi við 

landamæri Slóvakíu og eru íbúar þessa héraðs oftast kallaðir „fjallamenn“. 

Fjölskyldan ákvað að flytja til Íslands eftir að eiginmanni Katarzinu hafði verið 

boðið starf sem skíðakennari hjá Ármanni. Fyrir henni var þetta meira eins og 

ævintýri að prófa að búa annarsstaðar en í Póllandi. Hún var heimavinnandi á 

þessum tíma og því ekkert sem hélt í þau í Póllandi. Hún sagði Ísland ekki hafa 

verið draumstaðinn, þar sem það er eins kalt og heima hjá henni, en landið kom 
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henni skemmtilega á óvart og núna finnst henni hún eiga heima hér (HV-009). 

Hvorki Katarzina né eiginmaður hennar eiga ættingja á Íslandi og fara því oftar en 

hinir viðmælendur mínir til Póllands einkum á hátíðum eins og jólum, sem að 

sögn Katarzinu er fjölskylduhátíð. Þau hjónin eiga þó í ákveðnum vanda um 

þessar mundir þar sem eiginmaður Katarzinu fékk nýlega betri vinnu sem 

skíðakennari í Póllandi en hann hafði hér á landi, en börnin þeirra sem nú eru 

orðin sextán, átján og tuttugu og tveggja ára vilja ekki flytja aftur til Póllands og 

því heimsækir hann þau til Íslands þegar færi gefst. Viðtalið við Katarzinu var 

tekið á lítilli skrifstofu innaf bókasafni Holtaskóla. Þar sem hún er mjög upptekinn 

kona og alltaf nóg að gera hjá henni, fannst henni hentugast að viðtalið færi fram 

þar. Því hef ég ekki séð heimili hennar og veit því ekki hvort það hefur sérstök 

einkenni pólsks heimilis.  

 Síðustu þrír viðmælendur mínir eru svo Arkadiusz Korpak, 36 ára, 

Agnieszka Korpak, 37 ára og dóttir þeirra sem jafnframt er yngsti viðmælandinn 

minn Zuzanna Korpak, 12 ára. Ég tók viðtalið við þau öll saman 10. mars 2012. 

Þar sem Zuzanna talar mjög góða íslensku aðstoðaði hún foreldra sína ef þau 

vantaði einhver orð inn í íslenskuna hjá sér. Það kom þó ekki oft fyrir þar sem þau 

tala bæði ágæta íslensku. Fjölskyldan kemur frá Norður Póllandi frá bæ sem heitir 

Malbork og er rétt hjá Gdansk. Hjónin eiga að auki tvær aðrar dætur 5 og 8 ára. 

Þau komu hingað til lands árið 2005 og hafa því verið hér í sjö ár. Ástæða fyrir 

komu þeirra hingað var sú að móðir Arkadiuszar flutti hingað fyrir tuttugu árum 

og þau vildu vera nær henni (HV-012). Hún býr á Ísafirði og er gift íslenskum 

manni og er orðinn íslenskur ríkisborgari. Fjölskyldan byrjaði á að flytja til 

Ísafjarðar og var þar í tvö ár áður en þau ákváðu að flytja til Suðurnesja þar sem 

Arkadiusz fékk vinnu. Arkadiusz vann fyrst hjá Skólamat en fór svo að vinna hjá 

Herz bílaleigu á Keflavíkurflugvelli og vinnur þar enn. Eins og svo margir aðrir 

Pólverjar sem hingað hafa flutt vinnur hann ekki við það sem hann menntaði sig 

til, en hann hefur lokið fimm ára háskólanámi í stjórnmálafræði. Agnieszka var til 

að byrja með í fæðingarorlofi þegar þau fluttu hingað en hóf svo að vinna hjá 

leikskólanum Völlum á Ásbrú í Reykjanesbæ og hefur unnið þar síðastliðin fjögur 

ár. Hún er líka í Kvennakór Suðurnesja eins og Ewa Widra fyrsti viðmælandinn 

minn. Zuzanna er nemandi í 6. bekk í Holtaskóla í Keflavík, en þar eru þó nokkur 

pólsk börn af svæðinu þar sem Katarzina starfar við að kenna þeim íslensku eins 

og áður hefur komið fram. Þar sem Zuzanna var aðeins 5 ára þegar hún flutti 
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hingað til lands á hún ekki margar minningar um að hafa búið í Póllandi líkt og 

Dominika, en hefur komið þó nokkru sinnum til Póllands til að heimsækja 

ættingja. Fjölskyldan býr í stórri leiguíbúð á Ásbrú (gamla varnarsvæðinu) og var 

viðtalið tekið þar. Þegar ég gekk inn í íbúðina leyndi sér ekki að þar bjuggu ekki 

Íslendingar. Þarna var komin sú mynd sem ég hafði séð fyrir mér að pólsku 

heimili. Allt var svo litríkt og skrautlegt, blómamyndir sem móðir Agnieszku 

hafði málað héngu á veggjunum, útsaumaðir púðar með pólsku mynstri voru í 

sófunum, og dúkurinn á borðinu var líka með pólsku handbragði. Nánast allstaðar 

í íbúðinni var eitthvað framandi og minnti á heimaland þeirra sem þar bjuggu, 

ólíkt þeim heimilum sem ég hafði séð hjá fyrri viðmælendum mínum.  

 Spurningarnar sem lagðar voru fyrir viðmælendurna snérust að mestu 

um pólskar hátíðir og þjóðsiði tengda þeim eins og til að mynda matarvenjur. 

Einnig var spurt um trú og trúariðkun og hvort það sé munur á iðkun hennar á 

Íslandi og á Póllandi og hvaða þýðingu hún hefur fyrir Pólverja að þeirra mati. Þá 

var grennslast fyrir um annarskonar þjóðsiði og venjur. Kom þar ýmislegt á óvart 

svo sem forlagatrú og gamlar hefðir sem að fléttuðust meðal annars inni 

kirkjulegar hátíðir. Síðan var skoðað hvernig tungumálinu er haldið við, hvort 

einungis sé töluð pólska inn á heimilunum eða ekki, hvaða áhrif 

tungumálakunnáttan hefur á það að komast inn í íslenskt samfélag, og hversu 

þýðingamikið það er fyrir innflytjendurna að viðhalda jafnframt eigin móðurmáli. 

Með þessum spurningum var ég að leita svara við því hvað það er að vera 

Pólverji, hvernig sjálfsmynd Pólverja er, hlutverk trúar og þjóðsiða í að viðhalda 

þeirra sjálfsmynd, og hvernig þeim Pólverjum sem hér búa tekst að halda 

sjálfsmynd sinni sem innflytjendum í nýju landi. 

 

1.2.  Rannsóknir á innflytjendum á Íslandi 
 

Fræðimenn úr hinum ýmsu greinum svo sem mannfræði og félagsfræði hafa haft 

mikinn áhuga á að rannsaka innflytjendur bæði hérlendis sem og erlendis, einkum 

vegna þeirrar gífurlegu aukningar á fólksflutningum milli landa sem átt hefur sér 

stað á síðastliðnum árum. Fjölmargar þessara rannsókna hafa verið gerðar í þeim 
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tilgangi að skoða hvernig innflytjendum hefur tekist til við að samþætta
6
 sig við 

þær þjóðir, sem fyrir eru í því landi sem flutt er til. Þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið hérlendis hafa þó flestar snúist um að skoða atvinnu, lífskjör og líðan 

innflytjenda og þá sérstaklega eftir hrun íslenska efnahagskerfisins. Má þar nefna 

tvær stórar rannsóknir sem gerðar hafa verið á vegum MIRRU (Miðstöð 

innflytjendarannsókna Reykjavíkur Akademíunni).
7
 Fyrsta rannsóknin Pólónía 

Reykjavik 2010 var gerð til að skoða vinnu og lífskjör pólskra innflytjenda eftir 

hrun íslenska fjármálakerfisins, sem mannfræðingarnir Hallfríður Þórarinsdóttir 

og Anna Wojtynska voru í forsvari fyrir. Sú rannsókn inniheldur grunnniðurstöður 

úr viðtalskönnun sem gerð var meðal tæplega fimm hundruð pólskra innflytjenda 

á höfuðborgarsvæðinu (Hallfríður Þórarinsdóttir og Wojtynska, 2010). Hin 

rannsóknin Staða innflytjenda á erfiðleikatímum: Raddir og viðhorf, er könnun 

sem felur í sér kortlagningu á líðan innflytjenda á Íslandi eftir efnahagshrun 

(Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir, Berglind L. Hafsteinsdóttir, 

2009).
8
 Anna Wojtynska, doktorsnemi í mannfræði við Háskóla Íslands hefur 

einnig ritað fleiri áhugaverðar ritgerðir og greinar, meðal annars á fyrirlestraröð 

Þjóðarspegilsins XI: Ráðstefnu um rannsóknir í félagsvísindum 2010. Þar var 

Anna með umfjöllun um pólska innflytjendur í fjárhagserfiðleikum á Íslandi. 

Greinin byggði á tveimur rannsóknum, þar sem Anna Wojtynska og Malgorzata 

Zielinska, doktor við Háskólann í Gdansk, samtvinnuðu rannsóknir sínar á reynslu 

pólskra innflytjenda á Íslandi (Wojtyńska og Zielińska, 2010). Einnig hafa 

fjölmargar rannsóknir verið gerðar hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands um 

fólksflutninga og fjölmenningu. Má þar nefna rannsóknir Unnar Dísar 

                                                            
6 Í skýrslu Félagsmálaráðuneytis um aðlögun innflytjenda má finna eftirfarandi skilgreiningu á 

samþættingu: „Samþætting (e. Integration) er þegar þjóðernisminnihlutar leitast við að tileinka sér 

ráðandi menningu í nýju landi en leggja áherslu á að viðhalda eigin menningu og tungu. 

Einstaklingarnir þurfa þá að öðlast færni í tvenns konar menningarheimi sem oft getur reynst erfitt 

þar sem um afar ólíkar aðstæður getur verið að ræða“ (Félagsmálaráðuneyti, 2005). 
7
 „MIRRA er rannsóknarmiðstöð þar sem málefni innflytjenda og alþjóðlegir búferlaflutningar eru 

í brennidepli. Auk beinna rannsókna, upplýsinga- og gagnasöfnunar er MIRRA jafnframt 

tengiliður á milli stofnana á Íslandi, sem þjóna innflytjendum á einn eða annan hátt og 

fræðasamfélagsins. Þessi tenging er afar mikilvæg og skapar samstarfsvettvang bæði milli 

þjónustustofnana innbyrðis og svo milli þeirra og rannsóknarsamfélagins. Samvinna af þessu tagi 

er til hagsbóta fyrir alla þá sem að málaflokknum vinna. MIRRA vinnur ennfremur í samvinnu við 

samhliða stofnanir og háskóla erlendis. Forstöðumaður MIRRA er Dr. Hallfríður Þórarinsdóttir 

mannfræðingur“ (Miðstöð innflytjendarannsókna Reykjavíkur Akademíunni) 
8
 „Rannsóknin kannaði áhrif yfirstandandi efnahagskreppu á innflytjendur á upplifun og reynslu 

þeirra af búsetu á Íslandi fyrir og eftir hrun. Meðal annars var skoðað hvort innflytjendur yrðu 

frekar fyrir fordómum og mismunun en innfæddir á slíkum tímum og hvort munur væri á milli 

landshluta eða á milli etnískra hópa“ (Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir, Berglind 

L. Hafsteinsdóttir, 2009). 

http://www.felags.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/1/wa/dp?personID=1000762&id=1018999
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Skaptadóttur prófessors í mannfræði, sem hefur unnið að rannsóknum um reynslu 

og viðhorf ólíkra hópa fólks sem flust hafa til Íslands vegna starfa á síðustu 

áratugum og skoðað þannig mótun fjölmenningarlegs samfélags. Einnig hefur 

Kristín Erla Harðardóttir, doktorsnemi í mannfræði, aðjúnkt mannfræðiskors og 

framkvæmdastjóri Mannfræðistofnunar gert margvíslegar rannsóknir fyrir hönd 

Félagsvísindastofnunar HÍ um atvinnuþátttöku fólks af erlendum uppruna, stöðu 

flóttamanna og þátttöku þeirra í íslensku samfélagi (Rannsóknarsetur um 

fólksflutninga og fjölmenningu). Á vordögum 2010 var gerð stór rannsókn á 

pólskum innflytjendum á Íslandi, Integration or Assimilation? Strategies of 

Becoming a Member of A New Community: Case of Polish Immigrants in Iceland. 

Þetta var samstarfsverkefni þar sem pólskir félagsfræðinemar frá Warsaw’s 

Collegium Civitas og íslenskir mannfræðinemar frá Háskóla Íslands tóku þátt í og 

sem Prófessor Unnur Dís Skaptadóttir og Dr. Małgorzata Budyta-Budzyńska voru 

í forsvari fyrir. Í þeim ritgerðum sem gefnar voru út í lok rannsóknar, má finna 

margskonar áhugaverðar athuganir frá mörgum ólíkum sjónarhornum. Meðal 

annars má sjá hvernig pólskum innflytjendum hefur tekist að aðlagast, hvaða álit 

þeir hafa á Íslendingum, þátttaka þeirra bæði í íslenskum og pólskum hátíðum og 

hvaða ástæður liggja að baki þeirri ákvörðun að flytja frá Póllandi svo eitthvað sé 

nefnt (Budyta-Budzyńska og Unnur Dís Skaptadóttir, 2010). Mun ég því koma til 

með að styðjast við allar þessar ritgerðir að einhverju leyti við mín skrif þar sem 

efni þeirra er að sumu leyti líkt því sem skoðað verður hér.  

 

 Þó að bæði félagsfræðingar og mannfræðingar á Íslandi hafi hingað til 

verið iðnir við rannsóknir á innflytjendum, hafa ekki margir þjóðfræðingar hér á 

landi verið að skoða þau mismunandi þjóðarbrot sem hér búa. Það má þó finna 

eina og eina rannsókn eða grein um innflytjendur eins og til að mynda Vatnið og 

uppsprettan: Þjóðtrú og þjóðsiðir víetnamskra innflytjenda í Reykjavík sem gerð 

var árið 2003 af Prófessor Terry Gunnell, en grein hans fjallar einmitt um 

þjóðarbrot sem hefur þurft að aðlaga sig að íslenskri menningu. Þar eru 

víetnamskir innflytjendur skoðaðir út frá hugtakinu sjálf (e. identity), skilgreindu 

af kenningasmiðnum Erik H. Erikson (1902-1994) sem:  

 

 

 

mailto:krishar@hi.is
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meðvitund einstaklingsins um eigið sjálf sem byggist á samhliða 

könnun hans á tveimur þáttum: vitund hans um sjálfan sig sem 

einstakling og áframhaldandi tilveru sína í tíma og rúmi, og vitund 

hans um að aðrir viðurkenni hann og tilveru hans
9
 (þýðing: Jón Karl 

Helgason).  

Einnig eru víetnamskir innflytjendur á Íslandi skoðaðir út frá hugtakinu 

menningarleg firring sem lýsir því ástandi þegar manneskja glatar menningu sinni 

án vilja til þess, þar sem ríkjandi menning þess lands sem flutt er til býður ekki 

upp á að innflytjendurnir geti haldið sinni menningu, í þessu tilviki í tengslum við 

trúarbrögð. Slíkt gerist oft þegar fólk flytur milli landa með ólíka menningarheima 

(Gunnell, 2003). Þar sem þessi rannsókn Terry Gunnell er keimlík minni kem ég 

til með að styðjast við hana að einhverju leyti.  

 

1.3.  Núverandi rannsókn 
 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í næsta kafla verður farið yfir þær kenningar og 

þau hugtök sem notast verður við til að skoða innflytjendur frá þjóðfræðilegu 

sjónarhorni. Verður þar einkum talað um hugtökin hópur, sjálfsmynd og 

„habitus“. Í þriðja kafla verður skoðuð hver sjálfsmynd Pólverja er, þar sem þeir 

innflytjendur sem hér var rætt við komu allir frá Póllandi eins og kom fram í kafla 

1. Í þessu sambandi verður rétt hlaupið yfir helstu þætti í sögu Póllands einkum til 

að skoða bakgrunn pólskrar menningar, hvernig land þetta er og hversu merkilega 

sögu og menningu Pólverjar eiga. Í fjórða kafla verður svo skoðuð diaspora
10

 

Póllands, sem er sú stærsta í heiminum eins og fram mun koma í kaflanum og um 

leið varpa ljósi á ástæður gífurlegra fólksflutninga frá Póllandi í tengslum við 

sögu landsins. Þá verður einnig farið yfir komu Pólverja sem innflytjenda til 

Íslands og þá aukningu sem orðið hefur hér á landi á pólskum innflytjendum 

undanfarin ár. Í þessum kafla er einnig skoðað hvaða hópar einstaklinga þetta eru 

sem koma hingað til lands, hvaða menntun þeir hafa og hvernig þeim hefur tekist 

                                                            
9
 Á frummálinu: „The conscious feeling of having a personal identity is based on two simultaneous 

observations: the perception of selfsameness and continuity of ones existence in time and space 

and the perception of the fact that others recognize ones sameness and continuity“ (Erikson, 1968: 

50).   
10 Diaspora er nafn sem notað er um fólk sem flutt hefur frá sínu heimalandi og afkomendur þeirra, 

sem sest hafa að annarsstaðar til lengri tíma eða til langframa. 
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að samþættast íslensku þjóðfélagi. Í fimmta kafla verður svo skoðuð trú Pólverja 

og hlutverk kaþólsku kirkjunnar í pólskri menningu. Jafnframt verða skoðaðar 

þær hátíðir sem Pólverjum eru mikilvægar, einkum í tengslum við trúna þ.e. jólin 

og páskana, og þá sér í lagi þær hefðir og þeir siðir sem þeim tengjast. Meðal 

annars verður skoðað hvort einhver munur er á þeirra siðum og Íslendinga á 

þessum hátíðisdögum. Einnig verður komið inná aðrar hátíðir, siði og venjur sem 

eru einungis í pólskri menningu, hvernig tekist hefur að viðhalda þeim á Íslandi 

og hvaða gildi það hefur fyrir Pólverjana sem hér búa. Þá verður tungumálið 

skoðað með það í huga hversu mikilvægt mönnum finnst það vera að læra 

íslensku, en jafnframt að viðhalda móðurmálinu. Að lokum verður svo dregið 

saman það sem fram hefur komið í þessari ritgerð og farið yfir niðurstöður 

þessarar rannsóknar.  

2. Kenningar og hugtök 

 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim kenningum og hugtökum sem stuðst 

verður við í þessari ritgerð. Þar sem ritgerðin snýst um að skoða hvernig 

innflytjendum, eða í þessu tilfelli Pólverjum á Suðurnesjum, tekst að viðhalda 

sinni menningu og sjálfsmynd í öðru landi, væri lag að byrja á að skoða hvað felst 

í þessum hugtökum. 

2.1. Menning 

 

Samkvæmt Íslenskri orðabók segir að menning sé: „sameiginlegur arfur venjulega 

skapaður af mörgum kynslóðum og þjóð-menning sé þannig rótgróinn háttur eða 

siður“ (Mörður Árnason, 2002: 986). Íslenska alfræðiorðabók Arnar og Örlygs 

segir svo að menning sé: „sú heild þekkingar, siðferðis, trúar og tákna sem er 

undirstaða mannlegs samfélags“ (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 

1990: 492). Í formála ritraðarinnar Íslensk þjóðmenning I, er hugtakinu menning 

skipt í þrjú megin menningarsvið: „verkmenningu, andlega menningu og 

félagsmenningu. Með verkmenningu er átt við efnislegar forsendur mannlífsins, 

svo sem atvinnuhætti. Með andlegri menningu er átt við hinar „andlegu 

menningarafurðir“ og andlegt líf, t.d. bundið og óbundið mál munnlegrar 

geymdar, listsköpun, trúarlíf og alþýðuvísindi. Félagsmenning er skilgreind sem 
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félagsskipan mannlífsins, þ.e. formleg og óformleg samskipti í atvinnu- og 

samkvæmislífi og innan fjölskyldu og heimilis“ (Frosti F. Jóhannsson, 1987: XI). 

 Segja má að við notum hugmyndir um þjóðmenningu til að skilgreina 

okkur frá öðrum þjóðum, og þá erum við að ræða um hefðir, siði, gildi og venjur 

sem gengið hafa mann fram af manni í samfélaginu og eru ríkjandi innan þess 

lands sem við tilheyrum. Þannig mætti segja að menning okkar aðskilji okkur frá 

öðrum þjóðum en um leið tengi okkur við aðra innan samfélagsins og myndi 

þannig þjóðarhópa af mismunandi stærðum og gerðum. Þess konar hópar eru 

undirstöðuatriði í þjóðfræði þar sem hugtakið þjóð má þýða sem hópur (Dundes, 

1978: 7).  

 

2.2. Sjálfsmynd og hópar 

 

Hver einstaklingur tilheyrir á lífsleiðinni mörgum hópum. Suma hópa fæðist 

maður inn í en aðra velur maður að tilheyra. Segja má að það sé í gegnum þessa 

hópa sem einstaklingurinn, eða hópurinn í heild, tjáir þá sjálfsmynd sem hann vill 

gefa öðrum af sér. Hugtakið sjálf (e. identity) er þá notað til að skilgreina sig frá 

öðrum. Einstaklingurinn skilgreinir þannig sjálfsmynd sína eftir hvaða hópi hann 

tilheyrir, hvort sem er um að ræða sameiginlegan bakgrunn sem hann deilir með 

hópnum, eða sameiginleg áhugamál (Sims og Stephens, 2005: 41-44). Þegar við 

skoðum svo hópa út frá þjóðfræðilegu sjónarhorni og hvað það er sem meðlimir 

hópsins eiga sameiginlegt, sjáum við að það eru ekki einungis hlutir, hegðun eða 

sögur sem einkenna hópa, heldur fær einstaklingurinn að tjá gildi sín og trú í 

gegnum þá hópa sem hann tilheyrir (Sims og Stephens, 2005: 63). 

 Þjóðfræðingurinn Alan Dundes (1934-2005) skilgreinir þannig hóp (e. 

group) að hann samanstandi af allt frá tveimur manneskjum til heillar þjóðar sem 

eiga eitthvað eitt sameiginlegt. Þessi sameiginlegi þáttur getur í raun verið hvað 

sem er, eins og tungumál eða trú. Meðlimur innan ákveðins hóps þarf því ekki 

endilega að þekkja alla aðra meðlimi hópsins, en hann þekkir líkast til þær hefðir 

sem eru sameiginlegar innan hans og einkenna þannig hópinn.  
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Þessar hefðir eru því grunnurinn að sjálfsmynd hópsins
11

 (Dundes, 1978: 7). 

Samkvæmt þessari kenningu Dundes eru Pólverjar sem þjóð fyrst og fremst hópur 

þar sem þeir eiga sameiginlegt tungumál og sameiginlega sögu. Ljóst er að 

viðmælendur mínir eiga auk þess sameiginlega trú og sameiginleg gildi meðal 

annars tengda trúnni (HV-008, HV-009, HV-010, HV-012).  

 Mannfræðingurinn Dr. Michael A. Lang sem meðal annars framkvæmdi 

árs vettvangsrannsókn á sjálfsmynd Orkneyinga árið 2007 segir „ að sjálf sé ekki 

eitthvað sem maður hefur, heldur eitthvað sem maður gerir“ (Lang, 2007: 4).
12

 

Þannig gæti ákveðin sviðslist (e. performance) sýnt fram á ákveðið sjálf, eins og 

þegar við tökum þátt í skrúðgöngum á sérstökum dögum þegar ákveðinni 

menningu er fagnað (Lang, 2007: 4). Með sama hætti gætum við einnig talað um 

ákveðinn performance þegar við skoðum hvernig Pólverjar halda í sínar hefðir og 

siði á jólunum, þegar þeir skreyta jólatrén sín á sinn eigin hátt, eða á páskum 

þegar þeir mála egg og fara með matarkörfu til blessunar í kirkjuna (HV-008, HV-

009, HV-010, HV-012). Þess konar performance væri þá þeirra ómeðvitaða leið 

til að undirstrika sitt sjálf og hópkennd. Þetta á ekki síst við þá sem búa erlendis.  

 Þjóðfræðingurinn Barre Toelken talar einnig um hópa í bók sinni The 

Dynamics of Folklore (1996). Líkt og Dundes talar Toelken einnig um að hópar 

eiga sameiginlega siði, venjur, sögur, brandara, leyndarmál, tungumál o.s.frv., og 

að hópur geti þannig verið fjölskyldan, vinnufélagar (Toelken, 1996: 19), eða eins 

og í þessu tilfelli þjóðarbrot. Hann bendir einnig á að til þess að hópur endist sem 

slíkur þurfi hann að innihalda virkni (e. dynamics): 

 

Folk group [...] the term should indicate a dynamic system of human 

interchange where the members of any group interrelate on a high context 

level of attitude, reference, connotation, sense of meaning, and customary 

behavior, precisely as members, and to be members, of that group and the 

group persists not because it has a certain number of bodies, but because its 

                                                            
11 Á frummálinu: „The term folk can refer to any group of people whatsoever who share at least 

one common factor. It does not matter what the linking factor is – it could be a common 

occupation, language or religion – but what is important is that a group formed for whatever 

reason will have consist of at least two persons, but generally most groups consist of many 

individuals. A member of the group may not know all other members, but he will probably know 

the common core of traditions belonging to the group, traditions which help the group to have a 

sense of group identity. With this flexible definition of folk, a group could be as large as a nation 

or as small as a family“ (Dundes, 1978: 7). 
12

Á frummálinu: „identity is not a thing people have, it is a thing people do” (Lang, 2007: 4). 
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members continue to use their shared vernacular system of reference. 

(Toelken, 1996: 58).  

 

Virkni þjóðarbrotsins eins og hjá pólsku innflytjendunum gæti þannig falist í 

mikilvægi þess að halda hefðbundnum pólskum matarvenjum, eða þeirri hefð sem 

tengist því að borða saman ákveðna rétti við ákveðin tækifæri eins og á jólum og á 

páskum (Toelken, 1996: 79). Virknin getur líka falist í ákveðnum húmor innan 

hópsins, sem þeir sem standa utan hans hafa ekki sama skilning á og þeir sem 

tilheyra hópnum (Toelken, 1996: 55).  

 Carl Wilhelm von Sydow (1878-1952) var sænskur þjóðfræðingur sem 

lagði fram kenningu um staðbrigði (e. oikotype) sem svipar að nokkru leyti til 

kenningarinnar um virkni, en tengir saman umhverfið og virkni staðanna. Hann 

útskýrði kenninguna um staðbrigði á eftirfarandi hátt: 

 

When a seed carried by the wind falls to the ground far from the place of its 

origin and grows into a plant, the seed of which will later on be spread 

among the nearest surroundings or perhaps someday go astray to new and 

possibly very remote places. It is obvious, however, that various traditions 

may be spread in very different ways, just as various herbs have different 

ways of diffusion (von Sydow, 1948: 17). 

 

Von Sydow líkir þannig þjóðfræðiefni við plöntur, og bendir á að líkt og plöntur, 

þurfi þjóðfræðiefni jarðveg sem hentar til að geta aðlagað sig að aðstæðum. 

Þannig má segja að þær hefðir og siðir sem fylgja hátíðarhöldum þeirra Pólverja 

sem flutt hafa til Íslands þurfa að finna jarðveg til að þeir glati ekki sinni 

menningu við að flytja í annað land. 

 Von Sydow gerði sjálfur rannsókn á þýskum innflytjendum í Póllandi 

og skoðaði hvaða áhrif þýsk menning hafði haft á þá pólsku eftir að Póllandi var 

skipt upp milli Þýskalands og Rússlands eins og sagt verður frá í kafla 3.2. Hann 

komst meðal annars að því, að til þess að þjóðfræðiefni haldi virkni sinni við 

flutning til annarra landa, þurfa þeir sem flytja að vera virkir hefðaberar þeirrar 

menningar sem ætlunin er að viðhalda í nýju landi. Virkir hefðaberar eru þeir sem 

kunna siði, venjur og sögur og flytja þær á milli, mann fram af manni. Óvirkir 

hefðaberar eru þeir sem kunna þessar sömu sögur, venjur og siði en finna ekki 
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jarðveg til að geta flutt hann á milli eða hafa ekki áhuga á því (von Sydow, 1948: 

12-13). Þannig næði þjóðfræðiefnið festu í nýjum jarðvegi. Annars hverfur það og 

um leið má segja að fólk eigi á hættu á því að missa sjálfsmynd eða hópkennd:  

 
A small percentage of all those who in a certain country move from 

their homes, emigrate to a foreign country, and among those will be a 

smaller percentage still of active bearers of a certain tradition. In the 

new country conditions will more often than in the home country be 

such as will not offer any opportunity for the bearer to make his 

tradition known or carry it on to others; he then changes into a passive 

bearer. Sometimes however, the tradition he carries will take root and 

be diffused slowly within the boundaries of the country [...] it may, 

however, also easily be influenced by the other traditions of the new 

country and become subject to independent development as against the 

tradition of the home country, so that a new oicotype is formed (von 

Sydow, 1948: 16-17). 

 

Von Sydow bendir einnig á hér að við lærum alltaf menningu þeirrar þjóðar sem 

við búum hjá og við lærum ómeðvitað hefðir þeirra sem við umgöngumst. Von 

Sydow telur að börn séu líka líklegri til að tileinka sér þessar hefðir sem þau læra 

utan síns heimilis í tengslum við vini og þeirra fjölskyldur:  

 

The children will therefore become bearers also of a good many 

traditions which they have not received from the parents, but from other 

families in the village, from comrades, and not least from the places 

where they have served (von Sydow, 1948: 13). 

 

Eru hugmyndir von Sydow um lærðar hefðir af þeim sem við umgöngumst því 

keimlíkar í grunninn og habitus Bourdieu sem verður skoðað í næsta kafla.  

 

2.3. Habitus 
 

Félagsvísindamaðurinn Pierre Bourdieu (1930-2002) lagði fram hugtakið habitus, 

„sem vísar til reglubundinnar, ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir hugsun, 

skynjun, hegðun og mat viðkomandi einstaklings“ (Bourdieu, 2007: 8). Habitus er 
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félagslegur og því lærður í því umhverfi sem við ölumst upp í eða búum við til 

lengri tíma. Við lærum því frá öðrum í hópnum hvaða hegðun er ásættanleg innan 

samfélagsins sem við búum í. Þannig hafa einstaklingar sem alast upp í svipuðu 

umhverfi oftast svipaðan habitus. En habitus er líka persónulegur hjá hverjum og 

einum þar sem hver einstaklingur á sína sérstöku sögu með ólíkri reynslu og 

upplifun. Bourdieu eins og von Sydow bendir samt á að við flutning í annað 

umhverfi breytist habitus einstaklingsins smám saman í takt við þá 

samfélagsformgerð sem er ríkjandi á því svæði sem flutt er til (Bourdieu, 2007: 8-

9). En habitus samfélagsins lærist ekki á einum degi heldur erum við að meðtaka 

hann frá barnsaldri. Þannig má ætla að habitus þeirra barna sem flutt hafa til 

Íslands frá Póllandi sem innflytjendur verði á einhvern hátt ólíkur habitus 

foreldranna, sérstaklega þeirra sem koma til Íslands mjög ung þar sem 

samfélagsgerð þessara tveggja landa færir þeim ólíka reynslu og upplifun.  

 Þær kenningar og hugtök sem hér hafa verið nefnd að ofan, verða eins 

og áður hefur komið fram notuð til að styðjast við í þessari ritgerð um 

innflytjendur á Suðurnesjum. Þar sem þeir innflytjendur sem rætt var við komu 

allir frá Póllandi verður næsti kafli notaður meðal annars til að skoða hvað það er 

að vera Pólverji, hvernig saga þeirra er og hvaða áhrif hún hefur á sjálfsmynd 

þeirra. 

3. Hvað er að vera Pólverji ? 

 

Í þessum kafla verður farið meðal annars í að skoða sjálfsmynd Pólverja. Síðan 

verður farið í stuttu máli yfir sögu landsins með það í huga að kanna hverskonar 

menningu þeir eiga. Jafnframt því að athuga hvaða ástæður liggja á bak við þá 

fólksflutninga sem átt hafa sér stað í Póllandi í gegnum aldirnar. 

 

3.1. Sjálfsmynd Pólverja 
 

Samtíma félagsfræðingar hafa rannsakað viðhorf og hugarfar Pólverja til pólsku 

þjóðarinnar og komst prófessor Stefan Nowak sem var heimsþekktur pólskur 

félagsfræðingur að því að trygglyndi Pólverja til þjóðarinnar væri tvíþætt: 
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He has found that an overwhelming majority of Poles do not identify with 

the institutions in which they work; do not think in terms of public good on 

the institutional level. Their loyalties and their feelings of belonging are two-

sided. First, they belong and are loyal to different primary face-to-face 

groups – from the family and groups of friends to informal cliques, mafias, 

and other personalized groups pursuing their interests in a half-legal, or 

illegal way. From this lowest level of integration we have a sudden leap to 

the highest, most abstract and most sublimated, symbolic level: the level of 

national solidarity. Thus, an average Pole does not belong to a large-scale 

institutionalized civil society; he belongs to different primary groups and, 

secondly, he belongs to his nation; not a nation as a system of political and 

economic institution, but a nation as national tradition, national culture, the 

sphere of uniting symbols, of sublimated, lofty, patriotic feelings (Gomulka 

og Polonsky, 1990: 33). 

 

 Sömu hugmyndir birtast í viðtölum mínum, þar sem fram kemur að 

Pólverjar eru ekkert sérstaklega að halda hópinn sem slíkir hér á landi. Jafnvel í 

pólska menningarfélaginu á Suðurnesjum er ekki mikið um að fólk sé að hittast 

reglulega á þeirra vegum, heldur meira um að skyldfólk og vinir hittist og haldi 

hópinn (HV-008, HV-009, HV-010, HV-012). Eins og fram kemur í viðtali mínu 

við Korpak fjölskylduna, er ástæða þess að Pólverjar halda hópinn sem slíkir 

vegna innbyrðis tengsla sú, að Pólverjar eru stór þjóð og inn á milli fjöldans eru 

einstaklingar sem ekki ætti að umgangast:  

 

Mér finnst að Pólverjar vilja ekki vera saman utan landsins. Við eigum bara 

nokkra vini frá Póllandi, ekki mikið samband við Pólverja hér á landi. Það er 

við viljum ekki vera í svona hópum. Það er bara öðruvísi fólk sem er að 

koma hingað. Það er 40 milljónir ýmislegt fólk sem býr í Póllandi. [...] Ég 

þekki mikið fólk hér það er ekki að halda sér í pólskum grúppum. Pólverjar 

sem þjóð eru mikið sem hópar í öðrum löndum en ekki hér. Einu sinni við 

fáum fréttir að 20 milljónir Pólverja búa erlendis. Þetta er svolítið skrítin 

þjóð en þetta tengist sögunni. Það var stríð og fólk var að bjarga sér. 

Ýmislegt fólk fór út í annað land að leita að vinnu og reyna að bjarga sér. 

Sumt af þeim er glæpafólk (HV-012). 
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Með þessum orðum mætti því ætla að samskipti þeirra Pólverja sem búa hér á 

landi, séu að einhverju leyti ólík því sem gerist í öðrum löndum sem þeir hafa flutt 

til sem innflytjendur.  

 En hver er þessi sameiginlega menning eða þessar sameiginlegu hefðir 

sem Pólverjar eiga og sem prófessor Stefan Nowak minnist á hér að ofan? Til að 

svara þessari spurningu verður að skoða sögu Póllands.  

 

3.2. Sagan 
 

Þessar sameiginlegu hefðir og þessi sameiginlega þjóðmenning Pólverja eiga 

rætur langt aftur í aldir og eru meðal annars byggðar á aldargömlum tengslum við 

vestrænan kristindóm. Pólverjar tóku þátt í endurreisnartímabilinu, siðaskiptunum, 

barokktímanum og tíma upplýsingastefnunnar eins og flestar Evrópuþjóðir. Þeir 

voru í nánu sambandi við öll helstu lönd í álfunni og voru áður hluti af heilaga 

Rómverska heimsveldinu ásamt Frakklandi, Ungverjalandi, Svíþjóð og 

Ottómanveldinu. Þeir áttu sitt sjálfstæði, eigin lög og eigið tungumál og skrifuðu 

mikið af bókmenntum. Þeir eiga sér meira en þúsund ára sögu (Davies, 1984: 

281).  

 Saga Póllands er merkileg að því leyti að Pólland hefur bæði minnkað 

og eflst í aldanna rás vegna legu landsins. Í upphafi miðalda var landið undirokað 

af innrásarherjum frá Þýskalandi, Mongólíu og Eystrasaltslöndunum. Um 1500 

var það samt orðið eitt stærsta sjálfstæða ríkið innan Evrópu og ein öflugasta þjóð 

álfunnar (Britannica online Encyclopedia). Árið 1772-3 gerðust Pólverjar 

frumkvöðlar í menningar og menntamálum því þeir komu á skólastefnu í landinu 

sem var fyrst sinnar tegundar innan Evrópu. Um 200 skólar risu um land allt á 

vegum ríkisins. Stefnan var að viðhalda þekkingu á menningu landsins auk 

hefðbundinnar kennslu, í landi sem stóð orðið höllum fæti með sjálfstæði sitt. 

Konungur þess tíma og jafnframt síðasti konungur Póllands, Stanislaw August 

Poniatowski lagði fram þessa stefnu í þeirri von að þótt landið sykki myndi 

menning þjóðarinnar lifa af (Davies, 1996: 608-610). Innan skamms tíma höfðu 

heimsveldin Rússland, Prússland og Austurríki skipt landinu sín á milli eftir 

langvarandi deilur sem þýddu að Pólland hvarf af landakortinu frá árinu 1795 og 
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allt þar til það náði að endurheimta sjálfstæði sitt árið 1918 (Britannica online 

Encyclopedia). 

 Þessi saga og sterk þjóðerniskennd Pólverja áttu sinn þátt í því að 

Pólland reis upp árið 1918 eftir meira en hundrað ára tilveruleysi og endurheimti 

sjálfstæði sitt. Á meðan þjóðin var án pólitísks sjálfstæðis héldust Pólverjar sem 

þjóð saman í gegnum sameiginlega menningu og tungumál sem undirstrikaði 

þjóðerni þeirra (Gomulka og Polonsky, 1990: 30). Menntunarstefna Poniatowski 

hefur því líkast til borið þann ávöxt sem hann vonaðist eftir, eins og bent var á hér 

að ofan. Innan landamæra þessa nýja Póllands bjuggu ólík þjóðarbrot sem 

endurspeglaði þá skiptingu sem landið hafði orðið fyrir milli nágrannalandanna. 

Þarna voru þjóðarbrot frá Úkraínu, Hvíta Rússlandi, Þýskalandi auk gyðinga, en á 

sama tíma voru yfir 6.5 milljón Pólverja sem bjuggu utan landamæra nýja ríkisins 

(Dziewanowski, 1977: 86-87).  

 Í upphafi seinni heimstyrjaldarinnar misstu svo Pólverjar aftur sjálfstæði 

sitt, þegar Rússar og Þjóðverjar skiptu Póllandi sín á milli. Þýskaland fékk með 

sínum helmingi meiri hluta pólsku þjóðarinnar og hóf þjóðarhreinsun (e. 

holocaust) með því að útrýma gyðingum og háttsettum og menntuðum Pólverjum. 

Pólverjarnir áttu að verða þrælar Þjóðverja og aldrei ná neinum metum innan 

þjóðfélagsins. Pólskri menningu skildi líka vera eytt svo landið næði aldrei aftur 

að endurfæðast. Hinn helmingurinn af Póllandi fór til Rússlands og þar fór fram 

svipuð pólitísk hreinsun þar sem öll pólitísk öfl voru upprætt innan þeirra 

þjóðarbrota sem byggt höfðu landið. Fólk var flutt nauðugt í burt af landsvæðinu 

og rússneskri stjórn var komið á (Dziewanowski, 1977: 116-117). En þrátt fyrir 

þetta náðu Pólverjar enn og aftur að endurheimta landið sitt eftir seinni 

heimstyrjöldina þótt það væri nú í breyttri mynd þar sem landamærin voru ekki 

eins og fyrir stríð. Fólksflutningar fóru nú fram þar sem Pólverjar sem voru utan 

nýja svæðisins færðu sig innan þess. Það sama átti við um þá Þjóðverja, Úkraína, 

Rússa og Hvít-Rússa þar sem margir þeir færðu sig innan sinna svæða. Eftir stóð 

því ein einsleitnasta þjóð í Evrópu, bæði hvað varðar þjóðerni og trú þar sem 98% 

íbúanna skilgreindu sig sem pólska og 94% þeirra voru kaþólskrar trúar 

(Dziewanowski, 1977: 146-147). Því mætti segja að grunnurinn að menningu 

Pólverja felist því að hluta til í sögu þeirra sem nær langt aftur í aldir og þrotlausri 

baráttu um sjálfstæði þjóðarinnar (Zubrzycki, 2010: 519).  
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 En Pólverjar eiga sér einnig annarskonar sögu. Sögu um fólksflutninga 

sem farið verður yfir í næsta kafla. 

 

4. Diasporan 

 

Það eru ótal ástæður fyrir því að fólk ákveður að pakka öllum sínum föggum og 

flytja í annað land. Það eru yfir 250 milljónir einstaklinga sem búa utan síns eigin 

lands í heiminum í dag af þeim 6,9 milljörðum jarðarbúa sem nú lifa 

(Dziewanowski, 1977: 254). Af þessum 250 milljónum er talið að það séu um það 

bil 15 til 16 milljónir Pólverja sem búa utan Póllands í dag. Samkvæmt 

utanríkisráðuneyti Póllands var vitað um 1.5 milljón pólskra innflytjenda á 

Evrópska efnahagssvæðinu einu saman í janúar 2009. Þetta gerir pólsku 

diasporuna eina sá stærstu í heiminum (Iglicka
 
og Ziolek-Skrzypczak, 2010).  

 Pólland á sér langa sögu um fólksflutninga sem áður tengdust einna 

helst óróa í heimalandinu, ekki síst vegna stríðsátaka eins og fram kom í kafla 2.1 

en einnig vegna skorts á vinnu. Fyrr á tímum fluttu Pólverjar mikið til 

Bandaríkjanna, en fóru síðan að færa sig til annarra landa innan Evrópu og til 

Kanada, Ástralíu og Suður Afríku (The Short Universal Encyclopedia, 1959: 150-

153). Eftir að Pólverjar gengu í Evrópusambandið árið 2004 hafa 

fólksflutningarnir þaðan aukist, þar sem mun auðveldara er nú að flytja milli landa 

í leit að vinnu en áður var. Hafa þeir sem ákveðið hafa að flytja frá Póllandi 

undanfarin ár, einnig leitað vestur á bóginn þar sem vinnu var einna helst að fá 

(Hallfríður Þórarinsdóttir, 2011: 239). Á þetta einnig við um mína viðmælendur 

eins og áður hefur komið fram í kafla 1. 

 Í næsta kafla mun ég því fara yfir þá aukningu innflytjenda sem átt 

hefur sér stað hér á Íslandi undanfarin ár og skoða um leið hvaða fólk þetta er sem 

hingað sækir og rekja megin ástæðu flutninga þess til landsins. Einnig verður 

horft til menntunar og fjölskylduaðstæðna þ.e.a.s hvort þeir eru að koma einir 

einungis til að vinna eða hvort þeir eru að flytja til landsins með fjölskyldur sínar.  
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4.1. Innflytjendur á Íslandi 
 

Þó að Pólverjar eigi langa sögu að baki um fólksflutninga til annarra landa og 

stærri diasporu en aðrar þjóðir, þá er þó tiltölulega nýtilkomið að Pólverjar fóru í 

einhverjum mæli að sækja til Íslands í leit að atvinnu, er ástæðuna væntanlega að 

finna í því að Ísland gekk í EES árið 1994. (Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. 

Georgsdóttir, Berglind L. Hafsteinsdóttir, 2009: 7-8). Við inngönguna urðu þau 

þáttaskil að þær þjóðir sem voru aðilar að Evrópska efnahagsvæðinu áttu að fá 

auðveldari aðgang að atvinnu og búsetuleyfum innan Evrópusambandsríkjanna 

(Lög nr. 78, 2008). Pólland stóð utan þessa sambands á þessum tíma og áttu 

Pólverjar því ekki greiðan aðgang að atvinnuleyfum hér á landi (Hallfríður 

Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir, Berglind L. Hafsteinsdóttir, 2009: 7) Árið 

2004 fjölgaði nýjum aðildarlöndum um tíu og voru Pólverjar þeirra á meðal. Til 

að sporna við óheftum innflutningi á vinnuafli við þessi breyttu skilyrði, ákvað 

Ísland að beita aðgangstakmörkunum sem gilda skyldu í tvö ár með þeim hætti að 

íbúar þessara nýju aðildarríkja þurftu áfram að sækja um dvalar- og atvinnuleyfi 

eins og áður tíðkaðist. En þrátt fyrir þessa takmörkun var íslenskum fyrirtækjum 

bent á að ríkisborgarar þessara nýju aðildarríkja skyldu njóta forgangs á íslenskum 

vinnumarkaði fram yfir til að mynda ríkisborgara frá Filippseyjum og Tælandi 

sem stóðu utan sambandsins. Á sama tíma og þessar breytingar eiga sér stað er 

eftirspurn eftir vinnuafli að aukast á Íslandi, meðal annars í kjölfar 

stóriðjuframkvæmda á Austurlandi og skorts á vinnuafli í fiskvinnslum landsins. 

Þessari eftirspurn var ekki hægt að mæta með innlendu vinnuafli og jókst því til 

muna útgáfa atvinnuleyfa fyrir erlent vinnuafl (Vinnumálastofnun, 2005: 2). Á 

síðastliðnum 10 árum hefur því fjöldi erlendra ríkisborgara tvöfaldast á Íslandi í 

kjölfar þessara breytinga. Þann 1. janúar 2012 voru skráðir hérlendis 20.957 

erlendir ríkisborgarar. Hlutfall erlendra ríkisborgara af heildarmannfjölda var því 

6,6% samanborið við 3,4% árið 2002. „Eins og síðustu ár voru Pólverjar 

langfjölmennasti hópur erlendra ríkisborgara hér á landi hinn 1 janúar 2012. Alls 

voru 9.049 einstaklingar upprunnir frá Póllandi eða 43,2% allra erlendra 

ríkisborgara“ (Hagstofa, e.d 1). 

 Á meðfylgjandi tveimur myndum má svo sjá dreifingu þeirra 

innflytjenda sem hingað hafa flutt í leit að atvinnu og þá gífurlegu aukningu sem 
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átti sér stað frá árunum 1996 til 2007 og hversu lítil breyting hefur orðið á fjölda 

innflytjenda eftir hrun Íslenska efnahagskerfisins 2008 og til loka ársins 2011. 

 

 

Mynd 1: Hlutfall erlendra ríkisborgara eftir landsvæðum 2012 (Hagstofa, e.d.-1). 

 

Eins og sjá má búa hlutafallslega langflestir þeirra Pólverja sem hingað hafa 

komið á Vestfjörðum og á Suðurnesjum. Kynjahlutfallið hefur verið tiltölulega 

jafnt þótt að ívið fleiri erlendir karlmenn en konur hafi verið hér á landi á árunum 

2007 – 2009. Það hefur þó dregið saman með kynjunum og eru hlutföllin í dag 

orðin nánast jöfn eins og sjá má á meðfylgjandi mynd:  

 

 

Mynd 2: Innflytjendur eftir kyni 1996-2011 (Hagstofa, e.d.-2). 

 

 Í rannsókninni Pólonía Reykjavík 2010 sem áður hefur verið nefnd hér í 

kafla 1.2 kemur fram að nærri 70% þeirra Pólverja sem flutt hafa til Íslands, eru 

giftir eða í sambúð og er menntunarstig þeirra mun hærra en talið var, til að 
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mynda eru einungis um 9% sem hafa einungis lokið grunnskólanámi en flestir 

voru með tæknimenntun eða höfðu lokið BA/BS eða MA námi. En þrátt fyrir það 

eru þeir sem hér búa langflestir í láglaunastörfum sem ekki krefjast sérþekkingar 

(Hallfríður Þórarinsdóttir og Wojtynska, 2011). 

 Eins og áður sagði eru Pólverjar langstærsti hópur innflytjenda á Íslandi 

og hafa nokkrar ástæður verið nefndar í tengslum við þá gífurlegu fólksflutninga 

sem átt hafa sér stað frá Póllandi undanfarin ár. Fyrir það fyrsta er Pólland 

langfjölmennast af nýju aðildarríkjum ESB með um 37-38 milljónir íbúa. Þar 

hefur verið viðvarandi atvinnuleysi undanfarin ár sem mælst hefur um 20% sem er 

með því hæsta innan ESB ríkjanna. Á sama tíma verður efnahagsþensla í Vestur-

Evrópu sem kallaði á aukið vinnuafl. Þessir þættir gerðu það að verkum að 

Pólverjar streymdu vestur á bóginn og þar með talið til Íslands í leit að vinnu 

(Hallfríður Þórarinsdóttir, 2011). Það sama má segja um viðmælendur mína eins 

og áður hefur komið fram í kafla 1.1, að þeir hafi allir komið hingað til lands 

vegna atvinnumöguleika eða vegna tengsla við aðra fjölskyldumeðlimi sem áður 

höfðu komið hingað vegna vinnu (HV-008, HV-009, HV-010, HV-012).  

 Eins og kom fram í kafla 1 er sjálfsmynd áðurnefndra Pólverja og með 

hvaða hætti þeir viðhalda þessari sjálfsmynd í öðru landi megin viðfangsefnið í 

þessum skrifum. Verður því skoðað í næsta kafla hvernig og af hverju Pólverjar 

viðhalda pólskum hátíðum, hefðum, siðum og venjum hér á landi og hvort 

einhverjar breytingar hafa átt sér stað á þeim tíma sem þeir hafa búið hér. 

5. Pólsk menning á íslenskri grundu 

 

Pólverjar eiga sinn eigin þjóðfána eins og allar sjálfstæðar þjóðir, þjóðsöng og 

tungumál. En jafnframt hefur kaþólska kirkjan átt mikinn þátt í því að viðhalda 

menningu þjóðarinnar með siðum og venjum og hátíðum tengdum henni, 

trúarlega menningu þar sem kaþólska kirkjan hefur verið ríkjandi þáttur í lífi 

Pólverjanna um aldir eins og áður hefur komið fram í kafla 3.2 (Britannica online 

Encyclopedia). Eins og fram kemur í kafla 2.2 eru hátíðir mikilvægur þáttur í að 

viðhalda menningu þjóða en eru jafnframt mikilvægur þáttur í að einstaklingur 

geti tjáð sjálfsmynd sína eins og fram kemur í kafla 2.3. Terry Gunnell bendir 

einnig á í grein sinni „Vatnið og uppsprettan, þjóðtrú og þjóðsiðir víetnamskra 

innflytjenda á Íslandi“ að: „hátíðir veita ekki aðeins tækifæri til að klæðast 
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sparifötum, borða góðan mat og skemmta sér, heldur eru þær líka vettvangur fyrir 

að treysta fjölskyldu- eða þjóðarbönd og gefa tækifæri til að styrkja sjálfið“ 

(Gunnell, 2003: 100). 

 Eins og Íslendingur sem flyst í annað land og lætur senda sér hangikjöt 

á jólunum, páskaegg á páskum (helst frá Nóa-Síríus) og harðfisk á Þorranum, til 

að geta upplifað íslenska stemmningu á þessum hátíðisdögum, og viðhaldið 

þannig sjálfsmynd sinni sem Íslendingur, hlýtur Pólverji sem flyst til Íslands að 

gera slíkt hið sama hér á landi. Þannig endurskapast sú stemmning sem hann er 

vanur frá sínu heimalandi. Stemningin styrkir þannig sjálfsmynd Pólverjanna og 

minkar um leið þá hættu á að þeir verði fyrir menningarlegri firringu eins og 

minnst var á í kafla 1.2. Flestar pólskar hátíðir eins og íslenskar eru kirkjulegar 

(Árni Björnsson, 1993: 356) og þar sem nánast allir Pólverjar eru kaþólskrar trúar 

og trúin þannig stór hluti af menningu þjóðarinnar, má segja að um leið undirstriki 

þátttaka í þessum hátíðum sjálfsmynd Pólverja eins og bent var á í kafla 2.3. 

Kaþólska kirkjan og hátíðir tengdar henni verða því nátengd sjálfsmynd Pólverja, 

einnig á erlendri grund. 

 

5.1. Jólin 

 

Við það að skoða hvernig Pólverjar viðhalda sinni trúar-menningu hér á landi kom 

í ljós í þessari rannsókn hversu virk kaþólska kirkjan á Suðurnesjum er. Þar eru 

haldnar messur á pólsku tvisvar sinnum í viku, auk hefðbundinna 

hátíðaguðsþjónusta. Aðgengi að prestunum sem eru tveir og eru báðir af erlendu 

bergi brotnir, er einnig með ágætum þó þeir búi á Reykjavíkursvæðinu (HV-008, 

HV-009, HV-010, HV-012). 

 Þar sem jólin eru ein af megin hátíðum kirkjunnar og því mikilvægt að 

hægt sé að halda þau með líkum hætti og í heimalandinu, svo tengsl sjálfsmyndar 

við kirkjulegar athafnir haldist, eins og minnst var á hér að framan, spurði ég 

viðmælendur mína með hvaða hætti þeir héldu jólin á Íslandi og hvort það væri á 

einhvern hátt frábrugðið því sem þeir væru vanir í heimalandinu: 
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Það er líka svona sama með jólin á Íslandi og Póllandi. Við borðum svona 

saman kvöldmat á aðfangadag en það er soldið örðuvísi máltíð hjá okkur af 

því að 90% Pólverja eru kaþólsk. Þetta er svolítið öðruvísi hefð hjá kaþólskri 

kirkju. Þetta er kvöldmatur og svo opnum við bara jólapakka og svona (HV-

008). 

 

Annar viðmælandi bætir við: 

 

Við erum alltaf að syngja eftir matinn, að syngja pólsk jólalög og á eftir 

erum við að opna gjafirnar. Þetta er 24. des. á aðfangadag [...] Næsta dag er 

hátíðardagur, förum í messu, gerum ekki neitt, förum kannski að heimsækja 

fjölskyldu og allir saman að borða og svona. Það er bara venjulegt og já það 

er svona eftir tvo daga eftir jól. Svipað og hér (HV-009). 

 

 Tímasetning og umgjörð jólanna var að mati viðmælenda minna því 

mjög lík íslenskum jólum þar sem þau byrja jólin eins og Íslendingar á að opna 

pakka og borða saman jólamat á aðfangadag. Það sama mátti segja um þær 

skreytingar sem hefð var fyrir á pólsku heimili, skrautið sem samanstóð af jólatré, 

jólakúlum og jólaljósum var alls ekki ólíkt því íslenska: 

 

[...] við skreytum stórt jólatré og skreytum í gluggunum og það eru svona 

örugglega meira ljós hér en í Póllandi því að orkan er ódýrari. Líka kransinn 

og aðventuljós. Það er svipað jólaskraut. Það er meira áhersla á jólatré. Allir 

eru að skreyta og setja pakka undir jólatréð (HV-012). 

 

Annar viðmælandi bætir við: 

 

[...] Já við erum að skreyta svona mikið. Þetta er að breytast í Póllandi. Í 

gamla daga var þetta ekki svona mikið skraut. Ég kem úr frekar litlum bæ í 

Póllandi og þau eru ekki að skreyta eins mikið og er hérna en í stórum 

borgum eins og Kraká er verið að skreyta út um allt stór jólatré og rosalega 

mikið ljós og svona. Það hafa alltaf verið jólatré hjá okkur. Við reynum að 

skreyta á aðfangadag ekki eins og fólk hér viku fyrir jól eða tvær vikur (HV-

008). 
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 Jólatré virtust vera það skraut sem allajafna var nauðsynlegast til að 

performera það jólahald sem Pólverjarnir voru vanir, ekki ólíkt því sem er á 

íslenskum heimilum, en ljósaseríur og aðventukransar virtust þar að auki vera eins 

hefðbundið skraut á jólunum og það er hér á landi. En það eru þó ákveðnar 

pólskar venjur sem stönguðust á við íslenskar. Íslendingar skreyta ekki einungis 

meira með ljósum, heldur byrja þeir mun fyrr að skreyta en Pólverjar. Þar sem 

siður er hjá Pólverjum að skreyta á aðfangadag (p. wigilia) en Íslendingar eiga það 

til að byrja að setja jólaljós í glugga um leið og aðventan hefst. Ummæli eins 

viðmælenda míns um tíma skreytinganna gefur þó til kynna að sumir Pólverjar 

séu að laga sig að íslenskum venjum eins og von Sydow lýsir í kafla 2.3 þegar hún 

talar um að tímasetningin í sjálfu sér skipti ekki megin máli: „[...] við erum samt 

að skreyta smá því allir nágrannarnir byrja 1. desember. Mér finnst það bara 

frábært og fallegt og mikið meira spennandi“ (HV-009) og þannig væri eðlilegt að 

taka upp þennan íslenska sið og breyta um leið þeirri pólsku hefð að skreyta á 

aðfangadag.  

 Annar íslenskur jólasiður sem einnig er frábrugðinn þeim pólska er sá 

að á meðan Íslendingar eru vanir að elda kjötmeti á jólunum á borð við hangikjöt, 

rjúpur og nú í seinni tíð hamborgarhrygg (Árni Björnsson, 1993: 356) eru jóla-

matarhefðir Pólverja af allt öðrum toga. Þar er til siðs að elda 12-13 rétti á 

aðfangadag og enginn þeirra inniheldur kjötmeti: 

 

Það er alltaf svona 24. des. við getum ekki borðað kjöt og 12 réttirnir, það er 

ekkert kjöt í því. Þetta er sérstök hefð í Póllandi. Þetta eru brauðsúpa, 

kornabollur og sauerkraut [súrkál] og rauðrófusúpa með tortellíni ofaní, salat 

með svona fisk og miklu meiri matur. Við höfum ekki kjöt (HV-012) 

 

Flestir viðmælenda minna höfðu alla þessa 12 rétti sem hefð er fyrir að hafa í 

pólsku jólahaldi (Knab, 2010: 39). Samt, eins og fram kemur í greininni 

„Performing Polish Identities“ eftir Lindu Coakley, eru ekki neinar fastar hefðir 

sem ekki má breyta í þessum 12-13 réttum, sem hefð er fyrir að borða á 

aðfangadag. Þannig skapa allar fjölskyldur sér sínar hefðir þó að í grunninn sé 

maturinn svipaður (Rostek og Uffelmann, 2011: 206). Korpak fjölskyldan var  

ekki með alla 12 réttina, heldur valdi frekar 5-7 rétti sem þeim þóttu veigamestir 
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til að performera hefðina og bar fyrir sig að þau væru ekki nógu mörg til að hafa 

12 rétti: 

 

[...] við erum bara 5 og stundum mamma. Í Póllandi eru miklu fleiri sem 

koma saman. Öll fjölskyldan. Það eru frænkur og frændur og afi og amma, 

svo við borðum miklu, miklu meira í Póllandi (HV-012). 

 

 Eins og bent var á í kafla 2.3 tengjast matarhefðir þjóða sterklega 

sjálfsmynd einstaklingsins, þetta kemur einnig fram í bókinni FOOD: The Key 

Concepts eftir Warren Belasco, en þar segir:  

 

Food identifies who we are, where we came from, and what we want to be. 

„Food reveals our soul“. [...] The cultural aspects of identity include widely 

shared values and ideas, [...] as well as a community´s special food 

preference and practices that distinguish it from other communities (Belasco, 

2008: 8). 

 

Þannig má segja að matarhefðir hafi áhrif á hvort einstaklingum og jafnframt 

þjóðarbrotum sem flytja til annarra landa, tekst að viðhalda sjálfsmynd sinni sem 

t.d. Pólverji. Það skiptir líka miklu máli hvort auðvelt reynist að fá það hráefni 

sem þarf í þá rétti sem siður er fyrir, sérílagi á hátíðum á borð við jólin. Það er því 

eftirtektarvert að einungis einn viðmælenda minna minntist á að ekki væri unnt að 

fá allt það hráefni sem þyrfti til að hægt væri að viðhalda fullkomnum pólskum 

matarhefðum um jólin á Íslandi: 

 

Pólverjarnir þurfa ekki að breyta neinu af sínu nema að því að þeim langi 

það. Nema það er einn fiskur sem er ekki hægt að fá hér. Við borðum fisk úr 

stöðuvatni sem fæst ekki hér, þannig að það er þessi fiskur sem er til 

vandræða [hlær] (HV-009). 

 

Viðmælandinn bætti þó jafnframt við að pólskar matarhefðir geti verið breytilegar 

eftir landshlutum yfir árið, en á jólum sé það á flestum stöðum eins. Pólverjar 

borði fisk um jólin því það sé gömul pólsk hefð sem gott er að viðhalda: 
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Við erum með pólskar venjur og það er kirkjulegt allt saman eins og hjá 

öðrum. Við borðum líka fisk á jólum því „það er bara gamladags pólskt“. 

Þetta er ekki frá kirkjunni. Það er gamall pólskur siður að borða fisk á jólum. 

Það er ekki kirkjan sem segir okkur að borða 12-13 rétti. Þetta er gamaldags 

pólskur siður (HV-009). 

 

 Jólin eru líka fjölskylduhátíð og í Póllandi er hefð fyrir að 

stórfjölskyldan njóti jólanna saman. Þessari hefð er viðhaldið meðal pólskra 

innflytjenda hér á landi þar sem það er hægt. Margir pólskir innflytjendur sem hér 

búa eiga ættingja og vini sem einnig eru búsettir hér (HV-008, HV-009, HV-010, 

HV-012). Í viðtali mínu við Ewu kom fram að stórfjölskyldan borðaði alltaf 

saman á jólunum. Þau eru um 25 manns þegar allir eru samankomnir (HV-010). 

Það sama átti við hjá fjölskyldu Gratzinu: 

 

Þetta er svolítið öðruvísi matur sem við getum bara eldað einu sinni á ári. 

Við erum með 12 rétti og oblátu og svona. Við erum svolítið mörg. Ég á tvo 

bræður og systir. Ég á líka vinkonu sem er íslensk og hún á pólskan mann og 

þau borðar hjá okkur á aðfangadag mat og henni finnst þetta mjög gott (HV-

008). 

 

Margir þeirra Pólverja sem búsettir eru hér eiga einnig þann sið að fara „heim“ til 

Póllands á jólunum og svo á einnig við um Katarzinu og hennar fjölskyldu þar 

sem þau eiga ekki ættingja hér á landi: 

 

Við fjölskyldan förum oft út á jólunum því allir eru þar. Við erum samt að 

skreyta smá hér því allir nágrannarnir byrja 1. desember. Mér finnst það bara 

frábært og fallegt og mikið meira spennandi. Og svo fer maður út og það er 

svo dimmt því fólk er að spara. Það er orkan er ekki svona ódýr eins og hér. 

Við erum dálítið svona íslensk-pólsk. En úti eru jólatré og 12 réttir og við 

þurfum alltaf að hafa eða setja hey undir dúkinn. Þetta á tákna annað hvort 

peningar eða velgengni. Ég ólst upp með þetta. Þetta er algengt suður frá hjá 

okkur. Við erum líka með oblátu13 og segja við hvert annað: „Ég er að óska 

þér í þessu ári að hafa velgengni“ og bara eitthvað persónulegt. Það fer eftir 

hvað þú ert að óska öðrum. Þetta er kirkjan. Þú færð annað hvort að kaupa 

                                                            
13

 Obláta –u –ur kvk trú: er brauð sem er notað við altarisgöngu, búið til úr ósýrðu hveiti (Mörður. 

Árnason, 2007: 721). 
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þetta [oblátu] hjá presti: já við kaupum hjá presti og þetta á að vera blessað. 

Við erum dáltið mikið í kirkju og þurfum að fara með bænir áður en við 

förum að borða á jólunum. Svo er alltaf þegar þú leggur á borð áttu að hafa 

einn tóman disk fyrir gest ef einhver kemur, þá áttu að gefa honum að borða. 

Þetta er ennþá gert (HV-009).  

 

 Allar þær hefðir sem nefndar eru hér fyrir ofan voru almennt talið 

hefðbundnar á jólum í Póllandi. Allir viðmælendur mínir voru til dæmis með 

oblátu (p-oplatek) sem þau skiptu á milli fjölskyldumeðlima áður en þau byrjuðu 

að borða jólamatinn og um leið óskuðu þeir hvort öðru velgengni á komandi ári 

og þökkuðu allt gott á því liðna. Oblátuna fengu þau hjá prestinum í kaþólsku 

kirkjunni á Suðurnesjum. Þau lögðu einnig á borð fyrir einn auka gest ef einhver 

kæmi óvænt í heimsókn (HV-008, HV-009, HV-010, HV-012). Aðeins Katarzyna 

minntist þó á að setja hey undir dúkinn á matarborðinu, en sá siður virtist ekki 

vera algengur eða ekki viðhaldið hér á landi meðal viðmælenda minna (HV-008, 

HV-009, HV-010, HV-012).  

 Þegar spurt var hvort jólin væru með einhverjum hætti öðruvísi hér kom 

í ljós að nýjar hefðir höfðu tekið sér festu inná heimilum allra viðmælenda minna 

og skipti þá engu hversu lengi þau hefðu búið hér á landi:  

 

Við blöndum svona aðeins pólsk tradition og íslensk. Það er pólskur matur 

og svo smá eins, og Zuzanna segir, við tökum frá Íslendingum þessa þrettán 

jólasveina og líka setja í skóinn. Það er einn jólasveinn sem kemur í 

Póllandi. Það er 6. desember sem setur einhverja gjöf undir koddann og 

annar jólasveinn kemur 24. sem setur bara pakka undir jólatréð (HV-012). 

HV: [Gerið þið það hér ?]  

nei við erum bara með íslensku jólasveinana (HV-012). 

HV: [En íslenska siði? Setja skóinn í gluggann ?] 

Jújú þú veist í byrjun skyldi ég ekki af hverju en þau vildu því allir hinir 

voru með skóna þannig að ég þurfti og ég var að leyfa þeim og þeim fannst 

þetta gaman og þau þekkja alla jólasveinana og Grýlu. En í rauninni var 

þetta ekki ég, heldur skólinn sem var að kenna þeim þetta, hvað allir 

jólasveinar heita og svona (HV-009). 
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Börnin höfðu því tekið íslenska siði tengda jólasveinum og Grýlu sem þau höfðu 

lært frá íslenskum vinum og í skólanum og fært þá inn á þessi pólsku heimili 

(HV-008, HV-009, HV-010, HV-012), og um leið eins og kemur fram í viðtalinu 

við Korpak fjölskylduna hættu þau að viðhalda þeim sið sem tengdist pólska 

jólasveininum. Börn Katarzinu höfðu tekið þann sið að setja skóinn út í glugga og 

þó svo að þau héldu jólin í Póllandi þá tóku þau með sér íslensk jólalög til að 

hlusta á:  

Við hlustum á íslensk jólalög. Mér finnst það frábært. Við förum til Póllands 

um jólin og hlustum á íslensku jólalögin [hlær] (HV-009). 

 

 Jóladagur og annar í jólum virtust ekki eins veigamiklir hjá Pólverjum 

og aðfangadagur (p. wigilia) þegar kom að siðum og matarhefðum: 

 

Stundum fyrsta jóladag eða annan jóladag borðum við kjöt eins og 

Íslendingar, til dæmis lambalæri eða svona hamborgarhrygg. Við erum búin 

að blanda hefðum. Við ætlum að lifa hérna og viljum vera áfram. Það eru 

margir vinir hér og þær [dæturnar] að fara í skólann. Það er gott að 

stelpurnar kynnast líka íslenskum siðum og íslenskum mat (HV-012). 

 

Á heimili Korpak hjónanna voru jóladagur og annar í jólum notaðir í það minnsta 

til að kynna börnunum íslenska matarhefð á jólunum án þess að það hefði áhrif á 

sjálfsmynd hjónanna sem Pólverjar, þar sem í raun engum pólskum hefðum var 

skipt út fyrir þær íslensku. Einn viðmælenda minna gefur jafnframt í skyn að það 

sé í raun engin fyrirstaða að halda sínum siðum og venjum hér á landi þegar 

kemur að hátíðahaldi Pólverja: 

 

Ég hef ekki þurft að breyta neinum siðum. Það var ekkert svona fast hjá 

okkur. Við borðum fisk alltaf fisk. Já þetta hefur alltaf verið þannig hjá 

okkur. Við breytum engu og getum alveg gert þetta allt hérna (HV-009). 

 

En eins og sjá má á orðum Katarzinu er það fyrst og fremst val hjá þeim 

Pólverjum sem hér búa hvort þeir ákveða að breyta einhverjum tilteknum siðum 

eða ekki. Þær breytingar sem höfðu orðið voru til komnar vegna barna 

viðmælenda minna. Ástæðan var alltaf sögð sú að þau þyrftu að kynnast 
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íslenskum siðum og venjum því þau byggju núna á Íslandi (HV-008, HV-009, 

HV-010, HV-012). 

 

5.2. Páskar 
 

Páskar eru kaþólikkum og þá um leið Pólverjum jafn hátíðlegir og jólin og þar af 

leiðandi ekki síður margar hefðir og siðir sem fylgja þessum dögum eins og sjá 

má á ummælum viðmælenda minna: 

 

Þetta eru mikil kaþólsk hátíð páskar. Þetta snýst allt í kringum kirkju veistu, 

engin messa á laugardaginn en stór messa á föstudaginn og aftur messa á 

páskadag og annan í páskum og við erum líka með matarhefðir af því að við 

málum egg og förum með þessa, já við málum á föstudaginn því við förum 

með þessi egg í körfu. Þetta er egg, brauð, kaka, salt og kjöt og presturinn 

blessar þetta og við borðum þetta á sunnudaginn sem morgunmat. Við 

borðum líka annað en við byrjum á þessu (HV-008). 

 

Annar viðmælandi bætir við: 

 

[...] Á laugardaginn fyrir páska förum við í kirkjuna með körfu með egg sem 

við erum búin að skreyta, bjúga, brauð, salt og pipar og við förum með þetta 

í kirkju svo að prestur geti blessað þetta svo að á næsta ári vanti ekki mat hjá 

okkur, svo það verði ekki skortur á heimilinu. Þetta er síðan í gamla daga, 

gömul pólsk hefð. Allir Pólverjar koma á sama tíma með þetta í kirkju. 

Alveg þrjú þúsund Pólverjar að koma með körfuna en þetta er ekki kaþólskt, 

þetta er bara pólskur siður (HV-012). 

 

 Þessi hefð að fara með körfu með ákveðnum mat í kirkjuna daginn fyrir 

páskadag og láta prestinn blessa hana svo að næsta ár verði fjölskyldunni farsælt, 

er siður sem samkvæmt viðmælendum mínum er eingöngu pólskur og er því sem 

virðist mjög mikilvægur þáttur í að performera umgjörð páskana fyrir Pólverja, og 

um leið liður í því að geta viðhaldið sjálfsmynd sinni. Það er kaþólsk kirkja 

starfandi á Suðurnesjum og því ekki langt að fara með körfurnar til blessunar. Það 

er líka auðvelt að nálgast það hráefni sem til þarf í körfuna eins og Dominika 

segir: „Við kaupum svona í pólsku búðinni og allskonar dót. Við getum líka keypt 
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liti sem við litum eggin með og svoleiðis“ (HV-008). Hefðinni varðandi páska hjá 

Pólverjum á Suðurnesjum er þannig haldið í þeirri mynd sem viðmælendur mínir 

voru vanir frá heimalandinu (HV-008, HV-009, HV-010, HV-012).  

 Eins og með jólin á Íslandi eiga íslensk börn ákveðnar hefðir um páska 

(Árni Björnsson, 1987: 195-198). Að fá súkkulaði páskaegg á páskadag er líklega 

á flestum heimilum eins sjálfsagt og að fá jólagjöf á jólunum. Pólverjar eiga líka 

sínar hefðir sem þeim finnst nauðsynlegt að viðhalda hér. Eins og Grazyna, 

Katarzina og Ewa segja: 

 

Grazyna; Norðaustur-Pólland 

Hjá okkur er hefð um páska að guðmamma og guðfaðir gefa krökkum gjöf 

kaupa eitthvað leikfang eða föt eða eitthvað svona. Til dæmis er fólk bara að 

gefa máluð egg fyrir krakkana og svoleiðis, allskonar sælgæti sem er kanína 

eða svona lítið lamb úr sykri og einhverjar fígúrur (HV-008). 

Katarzina; Suður-Pólland 

Við fáum enga gjöf og svona um pásakana. Við borðum bara hátíðlegan 

morgunmat. Það er ekkert svona hjá okkur, engar gjafir. Þetta á að vera 

hátíðlegt (HV-009). 

Ewa; Austur-Pólland 

[...] krakkarnir fara út og leita að nammi sem páskakanínan hefur skilið eftir. 

Stundum kemur frænka eða frændi með nammi, stundum lítið páskaegg og 

segir að páskakanínan hefur skilið það eftir (HV-010). 

 

Svör viðmælenda minna voru ærið misjöfn í þetta skiptið eins og sést hér að 

framan. Það virtist sem mismunandi siðir væru viðhafðir eftir landhlutum í 

Póllandi. Þrátt fyrir þetta náðu þau að halda sínum pólsku siðum hér á landi. 

Jafnvel sælgætið sem venjan var að gefa fékkst í pólsku búðinni
14

 (HV-008). Þrátt 

fyrir þetta voru íslensku páskaeggin ekki undanskilin, þar sem allir viðmælenda 

minna höfðu bætt við þeim sið að gefa sínum börnum súkkulaði egg eins og siður 

er fyrir hér á landi (HV-008, HV009, HV-010, HV-012) og því breytt hefðinni 

eins og gert var í tengslum við íslensku jólasveinana um jólin eins og kom fram 

hér að ofan. 

                                                            
14

 Í Reykjanesbæ eru tvær pólskar verslanir önnur er staðsett á Hringbraut og heitir Mini Market, 

hún hefur verið starfrækt síðan 2008. Hin er á Hafnargötu og heitir Juby og hefur verið starfrækt 

síðan 2010. 
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 Annar siður sem tengdist páskum sem kom fram hjá viðmælendum 

mínum, var sá siður að hella vatni á hvert annað á annan í páskum.  

 

Þessi siður sem kallast smingus dingus var upphaflega þannig „að ungir 

menn heltu vatni á þá stúlku sem þeim leist best á; ef stúlkan helti vatni til 

baka var hún líka hrifin. Fólk var í raun valið saman af foreldrum en fengu 

með þessum hætti að samþykkja hvort þau vildu giftast en þetta var í gamla 

daga“ (HV-010).  

 

Ewa segir að núna séu ungu krakkarnir að hella vatni á alla án þessa að vita 

söguna á bak við þennan sið. Siðurinn í dag fer þó fram bæði á heimilum og úti á 

götu í Póllandi. Viðmælendur mínir héldu þeim sið að hella vatni innan 

heimilisins hér á landi, en þó í minna mæli en gert er í Póllandi (HV-008, HV009, 

HV-010, HV-012). Þannig er siðnum haldið við að einhverju leyti en ekki með 

sama hætti og í heimalandinu, þar sem skilning vantar á athæfinu hér á landi. 

 Annar siður er sá að senda vinum og vandamönnum páskakort á páskum 

í Póllandi, en þess konar kort er ekki hægt að kaupa á Íslandi. Því voru einhverjir 

sem bjuggu til kort en hinir hafa sleppt þessum sið vegna kortleysis (HV-008, 

HV009, HV-010, HV-012). 

 Það tákn sem notað er á svipaðan hátt á páskum og jólatré er notað sem 

tákn á jólunum er pálmaskreyting. Þessa pálmaskreytingu búa Pólverjarnir til 

sjálfir eins og Grazyna benti á:  

 

Við búum til pálma fyrir pálmasunnudaginn og förum með hann í kirkju og 

presturinn blessar þetta. Þetta er birki sem laufin eru að byrja að koma á. Það 

má búa þetta til úr allskonar og þetta bara stendur yfir páska hjá okkur (HV-

008). 

 

Eins og með jólatrén er aðgengi að efni til að búa til og skreyta pálmann hér á 

landi mjög auðvelt og því leikur einn að performera pólska páskahaldið með því 

skrauti sem hefð er fyrir í heimalandinu. Einnig er aðgengi að kaþólsku kirkjunni 

gott eins og áður hefur komið fram. Segja má að menningin haldist því að mestu 

leyti óbreytt á páskahaldinu sem slíku hjá Pólverjum á Suðurnesjum, þó það sé að 

mörgu leyti ólíkt íslensku páskahaldi. 
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5.3. Fastan og aðrir merkisdagar 
 

Annar lykilsiður hjá meðlimum kaþólsku kirkjunnar er að fasta í 40 daga fyrir 

páska. Fastan felst í því að ekki er leyfilegt að borða kjöt á þessum tíma en einnig 

að hverskyns skemmtanir, hvort sem um ræðir afmæli, giftingar eða annað sem 

fólk gerir, til að gera sér glaðan dag er heldur ekki leyfilegt. Eins og kemur fram á 

ummælum Gratzinu átti þetta einnig við um Pólverja í heimalandi sínu:   

 

Í gamla dag var fólk ekki að borða mikið og ekki mikið kjöt, stundum bara 

að ákveða ekki reykja, ekki drekka. Þetta eru 40 dagar fyrir páska og má 

ekki vera t.d. stór skemmtun, dans og veistu og stór partý. Á þessum tíma 

eru ekki brúðkaup og veislur og þetta er ennþá. En hjá fólki núna er þetta allt 

að breytast og fólk er ekki að passa þessar reglur fast. Ég fer í afmælisveislu 

eða eitthvað annað en í Póllandi er gamla fólkið að passa sig (HV-008). 

 

Að undaskilinni Korpak fjölskyldunni sem jafnframt hefur verið styst hér á landi, 

voru flestir viðmælenda minna sama sinnis. Að tímarnir væru að breytast og sú 

hefð sem áður hafði fylgt föstunni væri ekki eins sterk nú eins og hún hefði verið 

á árum áður og einungis gamla fólkið fylgir þessum hefðum í Póllandi í dag (HV-

008, HV009, HV-010, HV-012). Þetta viðhorf gæti þó gefið til kynna að þeir sem 

hafa búið hér lengi séu farnir að slaka á þessum sterku kirkjulegu hefðum, þar sem 

Íslendingar eru ekki eins strangtrúa og þeir og því annað viðhorf sem er ríkjandi í 

því landi sem þau hafa búið í til fjölda ára. Einnig mætti segja að kaþólska kirkjan 

hér á landi sé ekki með sömu áherslur og í Póllandi eins og kemur fram í 

ummælum Katarzinu: 

 

Kirkjan í Póllandi hefur vald. Þú finnur þetta. „hvað segir presturinn“ ?. 

Þetta gildir sem regla og fólk er mikið meira meðvitað þar. Hún hefur áhrif. 

Meira að segja presturinn, þetta er mjög mikilvægt hjá þeim, þeir ýta oft 

undir fólk að gera hitt og þetta. Hérna er þetta öðruvísi. Þetta er ekki hægt 

hér. Það eru bara tveir prestar á Íslandi, sem er líka samt gott, en þú nærð 

ekki að halda utanum allan hópinn. Þótt þeir myndu vilja gera það en það er 

ekki hægt. Þetta eru prestar sem ferðast út um allan heim og hafa öðruvísi 
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markmið en í heimalandinu. Fólk er að koma og fara og það eru ekki náin 

tengsl við fólkið (HV-009). 

 

 Korpak fjölskyldan sem eins og áður sagði hefur búið hér styst heldur 

þó enn í þær hefðir sem tengjast föstunni en finnst svigrúmið til þess hér á landi 

vera frekar takmarkað: 

 

[...] það eru áhrif frá íslensku lífi. Við getum ekki alveg verið klár 

samkvæmt Biblíu eða kirkju. Það er ekki hægt t.d. tónlist. Ég get ekki slökkt 

á tónlistinni sem við megum ekki hlusta á og ekki dansa. Það er einu sinni á 

ári sem fólk þarf að hugsa um lífið og framtíðina með kirkju og eftirlíf. Þetta 

eru bara 40 dagar en við reynum. Það er ekki alveg hægt en við reynum, t.d. 

var árshátíð hjá okkur og við vorum að sleppa þessu. En ég þekki Pólverja 

sem voru að taka þátt og skemmta sér á þessum tíma (HV-012). 

 

Segja má að sjálfsmynd Korpak fjölskyldunnar sem hluti af kaþólsku kirkjunni í 

þeirri mynd sem þau þekkja hana frá heimalandinu, hafi því breyst frá komu 

þeirra til Íslands og um leið ímynd hennar sem kaþólskir Pólverjar, að því leyti að 

þau segja erfiðara hér að fylgja þeirri hefð sem þau voru vön í heimalandinu. En 

að sama skapi má segja að sjálfsmynd hinna hafi einnig breyst með tímanum þar 

sem áherslur prestanna séu með ólíkum hætti í þessum tveim löndum (HV-008, 

HV009, HV-010, HV-012). 

 Þær hátíðir sem marka upphaf föstunnar hjá kaþólskum eru þeir dagar 

sem Íslendingar kalla bolludag, sprengidag og öskudag (Árni Björnsson, 1993: 

534-565). Þessir dagar tengjast þó ólíkum siðum á Íslandi og í Póllandi og hafa 

um leið ólíka þýðingu. Á meðan Íslendingar háma í sig rjómabollur á bolludag, 

saltkjöt og baunir á sprengidag (sama heimild), og börnin fara í grímubúninga og 

síðan að syngja í búðum fyrir sælgæti á öskudag (Kristín Einarsdóttir, 2003: 464), 

eru þetta síðustu dagar þar sem kaþólskir og þá um leið flestir Pólverjar, mega 

borða kjöt og skemmta sér áður en fastan hefst eins og sjá má á lýsingu Korpak 

hjónanna:  

 
Það er öskudagur en ekki eins og hér. Það er allt annað, og bolludagur er á 

fimmtudegi. Við köllum hann fituga fimmtudaginn. Og á föstudeginum 
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byrjum við að fasta. Við förum á kirkju og prestur setur ösku á hausinn á 

okkur. Þetta er byrjunin á föstunni og líka á sprengidögum, það er líka svona 

í Póllandi sem er síðasti dagur sem við getum skemmt okkur og borðað 

mikið og drukkið áfengi. Þetta er síðasti dagur af karnivalinu. Á þessum degi 

borðum við og skemmtum okkur (HV-012). 

 

Þessi dagar hafa því annarskonar gildi fyrir Pólverja en þeir hafa fyrir Íslendinga 

þar sem þeir marka fyrst og fremst endi karnivalsins og upphaf föstunnar. Þeir eru 

jaðartímabil
15

 (e. liminality) þar sem allt er leyfilegt (Turner, 1982: 116) en þó 

einkum í sambandi við mat og drykk. Þó svo að þessir dagar eigi sér gamlar rætur 

og séu á einhvern hátt ólíkir siðum okkar, snúast þeir samt eins og þeir íslensku að 

matarsiðum. Börn þeirra Pólverja sem ég talaði við hafa tekið þær íslensku hefðir 

sem fylgja þessum dögum og fært þær inn á heimilin eins og allar þær barnahefðir 

sem áður hafa verið nefndar og tengst hafa jólum og páskum. Viðhorf foreldranna, 

að börnin verði að taka þátt í hefðbundnum íslenskum hefðum því þau eigi heima 

hér, var ríkjandi hjá viðmælendum mínum (HV-008, HV009, HV-010, HV-012). 

Eins og sést á orðum Zusönnu er ákveðinn gróði fyrir innflytjendur að hafa 

aðgang að öllum þessum ólíku hefðum á hátíðisdögum: 

 

[...] við tökum alltaf þátt í þannig hátíðardögum eins og öskudag og íslenska 

og pólska bolludeginum bæði. Það er svona plús fyrir okkur [hlær] (HV-

012). 

 

 Það eru samt ekki eingöngu börnin sem líta á það sem viðbót við eigin 

siði og venjur að búa í öðru landi en heimalandinu. Eins og sést á ummælum Ewu 

þegar ég spurði hana hvort það væru einhverjir dagar eins og konudagurinn 

haldnir hátíðlegir á Póllandi líkt og hér: 

 

Það eru allskonar dagar sem haldið er uppá t.d. konudagur, bóndadagur, 

ömmudagur og afadagur. Þá eru send kort, en ég held stundum upp á pólska 

og íslenska konudaginn og fæ þess vegna tvisvar blóm og nammi, konfekt 

eða súkkulaði. Maðurinn minn fær líka tvo. Hann er til dæmis að fara á 

                                                            
15

 Liminality er hugtak sem ætlað er að lýsa því ástandi sem skapast á miðstigi vígsluathafna þar 

sem ýmislegt verður leyfilegt í samfélaginu sem að öllu jöfnu telst ekki til hæfis. Hugtakið kemur 

upphaflega frá Van Gennep en er þróað áfram af Viktor Turner (Turner, 1982: 116). 
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morgun í leikskólann því þá er bóndadagur og hann fær að borða íslenskan 

mat16 (HV-010). 

 

 Segja má að orð Katarzinu þegar hún sagði: „í rauninni Lútherar og 

kaþólskir eru í rauninni líkir. Pólverjarnir þurfa ekki að breyta neinu af sínu nema 

að því að þá langi það“ (HV-009), bendi til að pólskir innflytjendur eigi í raun 

auðvelt með að viðhalda sínum hátíðum, siðum og venjum hér á landi og nái því 

um leið að viðhalda sjálfsmynd sinni sem Pólverjar. Katarzina tekur jafnframt 

fram að einungis tungumálið hafi áhrif á það hvort að Pólverji aðlagist íslensku 

samfélagi eða ekki: 

 

Ég myndi segja það að Íslendingar og Pólverjar eiga mikið sameiginlegt. Það 

er líka svona menning sem verið er að nota, sagan og þetta sem hefur áhrif á 

hvernig ertu. Við eigum ekki svo erfitt. Ef við reynum að tala íslensku er 

ekki erfitt að aðlagast. Það er bara tungumálið (HV-009). 

 

Í stuttu máli telur hún því ekki svo mikinn mun á hefðum og siðum Pólverja og 

Íslendinga á þessum hátíðisdögum sem rætt hefur verið um hér að ofan. Henni 

finnst samt að til þess að Pólverjar skilji hefðir Íslendinga þurfi þeir að byrja á því 

að læra tungumálið sem að hennar mati er aðal munurinn á milli þessara landa 

(HV-009). 

 

5.4. Tungumálið  
 

Í skýrslu Félagsmálaráðuneytisins um aðlögun innflytjenda kemur fram að 

menningarlæsi
17

 þjóða fáist fyrst og fremst í gengum tungumálið og því er 

„kunnátta í íslenskri tungu lykillinn að íslensku samfélagi og getur ráðið úrslitum 

um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi“ (Félagsmálaráðuneytið 2007).  

                                                            
16

 Það er hefð fyrir því í leikskólum Reykjanesbæjar að bjóða feðrum og öfum barnanna sem þar 

eru vistuð að koma og borða þorramat á bóndadeginum (Helgi Bjarnason, „Afi fékk sér hákarl“).  
17

Menningarlæsi (e. cultural awareness): Cultural Awareness is the foundation of communication 

and it involves the ability of standing back from ourselves and becoming aware of our cultural 

values, beliefs and perceptions [...] Cultural awareness becomes central when we have to interact 

with people from other cultures. People see, interpret and evaluate things in different ways. What 

is considered an appropriate behavior in one culture is frequently inappropriate in another one 

(Quappe og Giovanna, 2007). 
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Samkvæmt Katarzinu mætti segja að Pólverjar skiptist í tvo hópa hvað þetta 

varðar. Þeir Pólverjar sem eiga börn á skólaaldri í flestum tilfellum eru duglegri 

að læra íslensku en hinir, þar sem þeir þurfa að eiga samskipti við kennarana. 

Börnin eru að sama skapi fljót að læra málið þar sem þau umgangast íslensk börn 

bæði í skólum og leikskólum, en almennt segir hún að Pólverjar sem ekki eiga 

börn á skólaaldri skorti vilja til að læra málið:  

 

Þau bara lifa sínu lífi á pólsku heimili með pólskt sjónvarp og allt. Það eru 

ekki allir svona en helst, jú þetta er dálítið algengt samt. [...] Sumir þurfa 

ekki að tala aðrir vilja ekki tala [...]. Þú ert með fjölskyldu hér þannig að í 

rauninni er alveg hægt að lifa þessu lífi endalaust, fólk þarf ekki að tala 

íslensku það hanga allir saman í fjölskyldunni (HV-009). 

 

 Eins og áður hefur komið fram voru allir viðmælendur mínir vel talandi 

á íslensku, en þeir lögðu jafnframt mikla áherslu á að það sé gott að viðhalda 

móðurmálinu með því að fylgjast með fréttum frá heimalandinu og tala pólsku sín 

á milli innan veggja heimilisins. Þeir lögðu einnig mikið upp úr því að lesa 

pólskar bækur fyrir börnin, sem þau höfðu gott aðgengi að t.d á bókasafninu eins 

og áður hefur komið fram og einnig voru þau dugleg að kenna þeim pólska sögu 

(HV-008, HV009, HV-010, HV-012). En þrátt fyrir þetta virðist menningarlæsið á 

Pólland ekki vera að skila sér til krakkanna eins og fram kemur í viðtalinu við 

Katarzinu: 

 

Jóhanna dóttir mín vildi fara í dýralækni og hún var með pabba sínum úti en 

eftir eitt ár segir hún; „Mamma ég verða að koma aftur til Íslands þetta 

gengur ekki.“ Hún segir það er ekki sami húmor. Hún hlær að öðru en hinir, 

því miður þó við vorum dugleg að fara til Póllands; krakkarnir skilja ekki 

hvað ég er að meina þegar ég er að hlæja. Ég er að hlæja og þau eru alveg 

„Hvað er hún að meina“? Hún átti smá erfitt [...] svo að nú er hún komin 

aftur (HV-009). 

 

Virkni (Sjá kafla 2.3) húmorsins hjá Jóhönnu komst því ekki til skila þar sem 

skólasystkinin hennar í Póllandi höfðu annarskonar habitus (sjá kafla 2.4) en hún. 

Pólsku skólasystkinin höfðu þar af leiðandi ekki skilning á brandaranum og 
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sömuleiðis hafði hún ekki skilning á þeirra húmor. Þrátt fyrir að hafa farið oft til 

Póllands til að heimsækja ættingjana og til að kynnast betur pólskri menningu. 

 Þegar ég spurði bæði Dominiku og Zuzönnu hvort þær væru pólskar eða 

íslenskar sögðust þær báðar vera meiri íslenskar í hugsun þar sem þær hugsuðu á 

íslensku og höfðu jafnframt búið hér mun lengur um ævina heldur en í Póllandi 

(HV-008, HV-009). Því mætti segja að börnin séu að aðlagast íslensku samfélagi 

mun betur en foreldrarnir, bæði í gegnum tungumálið en einnig í gegnum þá siði 

og þær venjur sem þau læra af því umhverfi sem þau alast upp í, eins og kenning 

Bourdieu um habitus segir (Sjá kafla 2.4) . 

6. Niðurstaða 

 

Frá því að Ísland varð þátttakandi í EES árið 1994 hefur innflytjendum hér á landi 

fjölgað til muna. Þegar fólk flytur milli landa geta ólíkir menningarheimar, þess 

lands sem flutt var frá og þess lands sem flutt er til, skapað þær aðstæður fyrir 

innflytjendurna að menningarleg firring eigi sér stað. Þeir Pólverjar sem talað var 

við í þessari rannsókn koma vissulega frá ólíkum menningarheimi en þeim 

íslenska, en þrátt fyrir það virðist þeim takast að halda sjálfsmynd sinni sem 

Pólverji á Íslandi, einkum í tengslum við þær kirkjulegu hátíðir sem hér voru 

skoðaðar, eins og jól og páska. Eins og fram kemur í kafla 3.2 eru nær allir 

Pólverjar kaþólskrar trúar og eru veigamestu kirkjulegu hátíðisdagarnir hjá þeim á 

sama tíma og þeir íslensku. Kaþólsk kirkja er til staðar á Suðurnesjum sem veitir 

þessum innflytjendum aðgang að því trúfélagi sem þeir eru vanir frá heimalandinu 

og þá um leið vettvang til að viðhalda sínum hefðum, siðum og venjum sem 

tengjast þeim hátíðum sem hér voru skoðaðar. Þessar hátíðir og sú menning, siðir 

og venjur sem þeim tengjast í Póllandi eru samt að nokkru leyti ólík því sem 

Íslendingar eru vanir og á þetta einkum við um matarhefðir. Verslanir sem 

eingöngu selja pólskar vörur eru einnig til staðar á svæðinu og því auðvelt að 

nálgast nær allt það hráefni sem til þarf að performera þær matarhefðir sem þeir 

eru vanir. Því mætti segja að þeir Pólverjar sem hér búa hafi því skapað sér þá 

aðstöðu sem þarf, til að performera þær matarhefðir sem þeir eru vanir frá 

Póllandi á þessum hátíðisdögum. En sjálfsmyndin byggist ekki eingöngu á þeim 

hátíðum sem við höldum í tengslum við trú eða þjóðmenningu. Saga 
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heimalandsins, tungumálið og það að fá að halda sínu nafni óbreyttu í nýju landi 

eru einnig þættir sem tengjast sjálfsmynd einstaklinga og hópa (kafli 2.2). 

Viðmælendur mínir hafa allir haldið sínum nöfnum óbreyttum eins og sjá má í 

kafla 1.1. Þeir hafa jafnframt aðgang að pólskum bókum á bókasafni bæjarins og 

flestir segjast hafa aðgang að sjónvarps- og fréttaefni frá Póllandi. Þessir þættir 

hjálpa þeim að viðhalda tungumálinu, kenna börnunum söguna og fylgjast með 

því sem fram fer í heimalandinu. Ættingjar og pólskir vinir voru einnig til staðar 

hjá mínum viðmælendum og samkvæmt þeim átti það við hjá flestum þeim 

Pólverjum sem hér búa og þeir þekktu eða könnuðust við (HV-008, HV009, HV-

010, HV-012). Þeir hafa þannig skapað sitt eigið samfélag innan þess samfélags 

sem þeir búa í, í nýja landinu. Þetta gerir þeim kleift að viðhalda flestum þeim 

hefðum, siðum og venjum sem þarf til að þessir pólsku einstaklingar geti 

viðhaldið sjálfsmynd sinni sem Pólverjar. 

 Þegar einstaklingar ákveða að flytja til annars lands verða þeir meðvitað 

eða ómeðvitað þátttakendur í nýjum hópi. Eins og fram kemur í kafla 2.2 þá 

annaðhvort fæðumst við í ákveðinn hóp eða maður velur að vera þátttakandi í 

ákveðnum hópum á lífsleiðinni. Þannig mætti segja að í stað þess að vera Pólverji 

í Póllandi hafa þessir einstaklingar sem hér var rætt við, ákveðið að vera í hópi 

Pólverja sem flutt hafa til Íslands sem innflytjendur. Þeir eru því í nýjum hópi, 

hópi innflytjenda þar sem virðist vera í lagi að einhverju leyti að breyta hefðum 

eftir aðstæðum án þess að tapa sjálfsmyndinni. Eins og Dr. Michael A. Lang segir 

og kemur fram í kafla 2.2 „að sjálf sé ekki eitthvað sem maður hefur, heldur 

eitthvað sem maður gerir“. Því mætti segja að þar sem helstu þættir sem skipta 

einstaklinginn eða fjölskyldurnar mestu máli í að performera hátíðirnar eru á 

auðveldan hátt dregnir fram án árekstra við siði og venjur í aðkomulandinu, 

viðhaldist sjálfið í nýja landinu og þá um leið er ekki hægt að tala um að 

menningarleg firring eigi sér stað hjá þeim Pólverjum sem flutt hafa til 

Suðurnesja.  

 Þar sem upplifun viðmælenda minna á því að þessi tvö samfélög þ.e. 

Ísland og Pólland séu á margan hátt ólík að á Íslandi sé t.d. meira frelsi fyrir 

einstaklinginn, annar húmor og ólíkir siðir og venjur sem þau hafa þrátt fyrir það, 

að einhverju leyti tileinkað sér (HV-008, HV009, HV-010, HV-012) gefur til 

kynna að habitus (kafli 2.3) þeirra sé að breytast við flutninginn. Ástæðan getur 

einkum verið sú að þau taka öll virkan þátt í íslensku samfélagi og læra þannig 



45 

þær reglur og hegðun sem telst ásættanleg innan þess. Á þetta þó einkum við um 

börn viðmælenda minna. Í öllum viðtölum mínum kom fram að börn viðmælenda 

minna hefðu komið með hefðir inná heimilið sem tilheyrðu íslenskri menningu og 

þá sér í lagi í tengslum við jólin. Þar voru íslensku jólasveinarnir vinsælastir og þá 

fyrir það að gefa þeim gott í skóinn. Foreldrarnir tóku þátt í þessari hefð með 

börnunum og töldu allir það gott fyrir börnin að fá að kynnast og upplifa þessar 

hefðir þar sem þau ættu nú kannski eftir að búa hér um ókomna tíð (HV-008, HV-

009, HV-010, HV-012). Þetta gefur til kynna að ákveðinn kynslóðamunur sé að 

myndast þar sem íslenskar hefðir eru að verða fyrir börnunum eins mikilvægur 

þáttur og það er fyrir foreldrana að viðhalda þeim pólsku hefðum sem þeir eru 

vanir frá heimalandinu, til að viðhalda sjálfsmynd sinni sem Pólverji. Vera í nýju 

landi og þær hefðir, siðir, venjur og þær hátíðir sem þar eru við lýði hafa því 

töluverð áhrif á mótun sjálfsmyndar hjá einstaklingum eins og kemur í ljós hjá 

yngstu viðmælendum mínum sem sögðust báðar vera meiri íslenskar en pólskar, 

þrátt fyrir það að innan veggja heimilisins væri töluð pólska og foreldrarnir væru 

iðnir við að viðhalda pólskum siðum, venjum og hefðum bæði í daglegu lífi og á 

hátíðum. Börnin eiga ekki sömu minningar og foreldrarnir og hafa alist upp í ólíku 

umhverfi en þeir gerðu. Menningarheimur þessara tveggja landa er að mörgu leyti 

ólíkur eins og áður hefur komið fram og ekki ólíkt því sem máltækið segir: „Það 

þarf heilt þorp til að ala upp barn“. Þannig mætti segja að habitus þessara barna 

búi til annarskonar sjálfsmynd við flutninginn, ólíka þeirri sjálfsmynd sem 

foreldrarnir hafa sem Pólverjar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

7. Heimildir 

 

Árni Björnsson. (1987). Hræranlegar Hátíðir; Gleðskapur og guðsótti kringum 

páska. Reykjavík: Örn og Örlygur. 

 

Árni Björnsson. (1993). Saga daganna. Reykjavík: Mál og Menning. 

 

Belasco, Warren. (2008). FOOD: The Key Concepts, Oxford, New York: BERG. 

 

Bourdieu, Pierre. (2007). Almenningsálitið er ekki til, Atvik 11. Greinasafn í ísl. 

Þýð. Ritstjóri Davíð Kristinsson. Reykjavík: Omdúrman/ReykjavíkurAkademían. 

 

Davies, Norman. (1984). Heart of Europe; A Short History of Poland. London: 

Clarendon Press, Oxford. 

Davies, Norman. (1996). Europe; A History. New York: Oxford University Press. 

Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir (ritstj.). (1990). Íslenska 

alfræðiorðabókin H-Ö . Reykjavík: Örn og Örlygur. 

Dundes, Alan. (1978). ,,Who are the Folk?“ Essays in Folkloristics, Meersut: 

Folklore Institute.  

Dziewanowski, M. K. (1977). Poland in the 20th Century. New York: Colombia 

University Press.  

 

Erikson, E. H. (1968). Identity Youth and Crisis. New York: W. W. Norton 

Company.  

 

Friðþór Eydal. (2006). Varnarliðið á Ísland: The Iceland Defense Force 1951-

2006. Reykjavík: Varnarliðið á Íslandi.  

 
Frosti F. Jóhannsson (ritstj.). (1989). Íslensk þjóðmenning: Munnmenntir og 

bókmenning (I. bindi). Reykjavík: Þjóðsaga.  

 

Gunnell, Terry. (2003). „Vatnið og uppsprettan: Þjóðtrú og þjóðsiðir víetnamskra 

innflytjenda í Reykjavík”. Skírnir, s. 177.  

 

Gomulka, Stanislaw og Polonsky, Antony. (ritstjórar). (1990). Polish Paradoxes. 

London: Routledge. 

 

Hallfríður Þórarinsdóttir (ritstjóri), Sólveig H. Georgsdóttir, Berglind L. 

Hafsteinsdóttir. (2009). Staða innflytjenda á erfiðleikatímum;- Raddir og viðhorf. 

Reykjavík: Reykjavíkur Akademían. 

 

Kristín Einarsdóttir. (2003). Öskupoki í sveit og grímubúningur í borg, íslenskir 

öskudagssiðir. Rannsóknir í félagsvísindum IV. Félagsvísindadeild Háskóla 

Íslands. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 



47 

Lang, Michael A. (2007). The Norwegian Scots: An Anthropological 

Interpretation Of Viking-Scottish Identity in the Orkney Islands, Lewiston, New 

York: The Edwin Mellen Press, Ltd.  

 

Mörður Árnason (ritstj.). (2002). Íslensk orðabók: þriðja útgáfa, aukin og 

endurbætt. ritstj. fyrstu og annarrar útgáfu Árni Böðvarsson. Reykjavík: Edda. 

 

Mörður Árnason (ritstj.). (2007). Íslensk orðabók: fjórða útgáfa, aukin og 

endurbætt. (ritstj. fyrstu og annarrar útgáfu) Árni Böðvarsson. Reykjavík: Edda. 

 

Rostek, Joanna og Uffelmann, Dirk. (ritstjórar). (2011). Contemporary Polish 

Migrant Culture and Literature in German, Ireland, and the UK. Frankfurt am 

Main: Peter Lang. 

 

Sims, Martha C. og Stephens, Martine. (2005). Living Folklore: An Introduction 

to the Study of People and Their Traditions. Logan, Utah: Utah State University 

Press. 

 

Von Sydow, Carl Wilhelm. (1948). On the Spread of Tradition. Selcted Papers on 

Folklore: Published on the Occation of his 70th birthday. Ritstjóri Laurits 

Bødker. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger.  

 

The Short Universal Encyclopedia pwn. (1959). Poland Land-History-Culture. 

Panstwowe wydawnictwo nankowe: Warszawa. 

 

Toelken, Barre. (1996). The Dynamics of Folklore. Logan, Utah: Utah State 

University Press. 

 

Turner, Victor. (1982). Celebration: Studies in Festivity and Ritual. Washington 

D.C.: Smithsonian Institution Press. 

 

Yow, Valerie Raleigh. (2005). Recording Oral History: A Guide for the 

Humanities and Social Sciences. Walnut Creek, CA: AltaMira Press. 

 

Zubrzycki, Geneviéve. (2010). “National Culture, National Identity, and the 

Culture(s) of the Nation”. Í Laura Grindstaff, John R. Hall og Ming-cheng Lo 

(ritstjórar) Sociology of Culture: A Handbook. New York: Routledge. 

 

Wojtyńska, Anna og Zielińska, Małgorzata. (2010). Polish Migrants in Iceland, 

Facing the Financial Crisis. Rannsóknir í félagsvísindum XI. Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

 

7.1. Heimildir fengnar af veraldarvefnum 
 

Britannica online Encyclopedia. Poland. Sótt 20. ágúst 2012 af  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/466681/Poland/28236/People 

 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/466681/Poland/28236/People


48 

Budyta-Budzyńska, Dr. Małgorzata og Unnur Dís Skaptadóttir. (2011). 

Integration or Assimilation? Strategies of Becoming a Member of A New 
Community: Case of Polish Immigrants in Iceland. Sótt 20. ágúst 2012 af  

http://migracje.civitas.edu.pl/index.php/en/ 

 

Félagsmálaráðuneyti. (2007). Stefna ríkistjórnarinnar um aðlögun innflytjenda. 

Sótt 24. ágúst 2012 af  

http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-

skjol/Stefna_um_adlogun_innflytjenda.pdf  

 

Félagsmálaráðuneyti. (2005). Skýrsla nefndar um aðlögun innflytjenda að íslensku 

samfélagi. sótt 24. ágúst 2012 af  

http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-

skjol/Skyrsla_nefndar_um_adlogun_utlendinga.pdf 

 

Fjölmenning, málefni innflytjenda/nýbúa. Sótt 24. ágúst 2012 af 

http://www.reykjanesbaer.is/thjonusta/fjolskyldu--og-felagsmal/fjolmenning 

 

Hallfríður Þórarinsdóttir. (2011). Það eru þessir Pólverjar. Sótt 24. ágúst 2012 af 

http://mirra.is/Grein2011Poverjar.pdf 

 

Hallfríður Þórarinsdóttir og Wojtynska, Anna. (2011). Polonia Reykjavik 2010; 

Preliminary Report. Sótt 25. ágúst 2012 af  

http://mirra.is/PoloniaReykjavik2010PreliminaryReport.pdf  

 

Helgi Bjarnason. „Afi fékk sér hákarl“. Morgunblaðið, 22. janúar 2005. Sótt 24. 

ágúst 2012 af  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/840613/?item_num=30&dags=2005-01-22 

 

Iglicka,Krystyna og Ziolek-Skrzypczak, Magdalena. EU Membership Highlights 

Poland´s Migration Challenges. (2010). Sótt 25. ágúst 2012 af  

http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=800 

 

Lög nr. 78. (2008). Lög um breytingu á lögum nr. 97/2002, um atvinnuréttindi 

útlendinga, og lögum nr. 47/1993, um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks 

innan Evrópska efnahagssvæðisins, með síðari breytingum. Sótt 25. ágúst 2012 af 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.078.html 

 

MIRRA. Hvað er MIRRA – miðstöð innflytjendarannsókna Reykjavíkur 

Akademíunni ? Sótt 25. ágúst 2012 af 

http://mirra.is/index.php?m=&id=M_HVAD_ER 

 

Rannsóknarsetur um fólksflutninga og fjölmenningu. Háskóli Íslands. Sótt 24. 

ágúst 2012 af  

http://www.fel.hi.is/rannsoknarsetur_um_folksflutninga_og_fjolmenningu  

 

Quappe, Stephanie og Giovanna Cantatore. (2007). What is Cultural Awareness 

Anyway? How do I Build it? Sótt 25. ágúst 2012 af  

http://www.culturosity.com/articles/whatisculturalawareness.htm 

 

http://migracje.civitas.edu.pl/index.php/en/
http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/Stefna_um_adlogun_innflytjenda.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/Stefna_um_adlogun_innflytjenda.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/Skyrsla_nefndar_um_adlogun_utlendinga.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/Skyrsla_nefndar_um_adlogun_utlendinga.pdf
http://www.reykjanesbaer.is/thjonusta/fjolskyldu--og-felagsmal/fjolmenning
http://mirra.is/Grein2011Poverjar.pdf
http://mirra.is/PoloniaReykjavik2010PreliminaryReport.pdf
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/840613/?item_num=30&dags=2005-01-22
http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=800
http://www.althingi.is/altext/stjt/2002.097.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/1993.047.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.078.html
http://mirra.is/index.php?m=&id=M_HVAD_ER
http://www.fel.hi.is/rannsoknarsetur_um_folksflutninga_og_fjolmenningu
http://www.culturosity.com/articles/whatisculturalawareness.htm


49 

Vinnumálastofnun. (2005). Atvinnuleyfi 2004. Sótt 25. ágúst 2012 af 

http://www.vinnumalastofnun.is/files/Atvinnuleyfi%20%C3%BAtlendinga%2020

04_527499027.pdf   

 

7.2. Myndir 
 

Hagstofa. (e.d.-1). Erlendir ríkisborgarar 1. janúar 2012. Sótt 25. ágúst 2012 af 

http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=8965  

 

Hagstofa. (e.d.-2). Innflytjendur 1.janúar2011. Sótt 25. ágúst 2012 af  

http://www.hagstofa.is/?PageID=95&NewsID=5679 

 

7.3. Viðtöl 
 

HV-010. Viðtal tekið af Halldóru Völu Jónsdóttur við Ewu Widra á heimili 

hennar 19. janúar 2012.  

 

HV-008. Viðtal tekið af Halldóru Völu Jónsdóttur við Grazynu Wróblewska og 

Dominicu Wróblewska á heimili þeirra 24. janúar 2012.  

 

HV-009. Viðtal tekið af Halldóru Völu Jónsdóttur við Katarzinu Jolanta Kraciuk í 

Holtaskóla 31. janúar 2012.  

 

HV-012. Viðtal tekið af Halldóru Völu Jónsdóttur við Arkadiusz Korpak, 

Agnieszku Korpak og Zuzönnu Korpak á heimili þeirra 10. mars 2012. 

 

Viðtölin eru öll í vörslu höfundar. 

http://www.vinnumalastofnun.is/files/Atvinnuleyfi%20%C3%BAtlendinga%202004_527499027.pdf
http://www.vinnumalastofnun.is/files/Atvinnuleyfi%20%C3%BAtlendinga%202004_527499027.pdf
http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=8965
http://www.hagstofa.is/?PageID=95&NewsID=5679

