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Sjálfsmyndir og sendibréf íslenskra vesturfara 
Ólafur Arnar Sveinsson 

 
 
 
Ég elska þig lítið eða alls ekki neitt, 
þú íslenzka brennisteins- „pæla―, 
í heim þenna inn þótt þú hafir mig leitt, 
þar hrak er og all-lítil sæla.1 

 

Á þessum orðum hefst kvæðið „Kveðja Ameríkufara til Íslands― sem birtist í vikublaðinu 

Framfara þann 5. apríl 1878. Framfari var fyrsta blaðið sem kom út á íslensku í N-Ameríku og var 

gefið út í Nýja-Íslandi við Winnipegvatn á árunum 1877–1880. Aðeins einu sinni áður hafði 

útgefið efni í N-Ameríku verið prentað á íslensku, en það var bæklingur frá 1875 sem gekk út á 

að sannfæra vesturfara um að flytjast til Alaska.2 

Áðurnefnt kvæði er í 44 erindum og inniheldur klassíska stuðla og höfuðstafi. Rím heldur 

sér í gegnum allt kvæðið og umfjöllunarefni þess er annars vegar hvað höfundur elskar og hins 

vegar hvað hann elskar ekki. Ást á ýmsum einkennum Íslands, s.s. Heklu og Ódáðahrauni, er 

engin og höfundur fyrirlítur hafísinn, fjárkláðann og höft gamla samfélagsins. Hann elskar hins 

vegar frelsið sem nýi heimurinn hefur upp á að bjóða. 

„Kveðja Ameríkufara til Íslands― er meðal fyrstu kvæða sem birtust í blöðum Íslendinga í 

Vesturheimi. Texti þess er talinn vera dæmigerður fyrir orðræðu íslenskra vesturfara á 19. öld, 

sem ósjaldan voru sakaðir um að flýja ættjörðina á ögurstundu og svíkja þannig sjálfstæðisbaráttu 

Íslands.3 Það kann því að hljóma kaldhæðnislegt að kvæðið var alls ekki ort af vesturfara, því það 

var ort af hálfsjötugum presti, sr. Bjarna Sveinssyni á Stafafelli í Lóni. Bjarni var faðir sr. Jóns 

Bjarnasonar, sem var prestur stórs hóps íslenskra vesturfara á þeim tíma er „Kveðja Ameríkufara 

til Íslands― var birt í Framfara. 

Það ætti þó ekki að draga úr gildi texta kvæðisins því hann er merki um orðræðu og 

hugsunarhátt vesturfaranna, sem hafði talsverð áhrif á sjálfsmyndasköpun þeirra. Spurningin er 

hins vegar: Hvar birtist sá vitnisburður um höfund kvæðisins, sem getur gert umfjöllun og túlkun 

þess eins kaldhæðnislega og raun ber vitni? Svarið er: Í sendibréfi frá 26. mars 1878, eða rúmri 

viku áður en kvæðið var birt í Framfara. Í viðkomandi sendibréfi skrifaði Rannveig Ólafsdóttir 

Briem til Torfhildar Hólm rithöfundar: 

 

                                                             
1 Framfari, 5. apríl 1878, bls. 70. 
2 Sjá Jón Ólafsson, Alaska. Lýsing á landi og lands-kostum, ásamt skýrslu innar íslenzku sendinefndar. Um stofnun íslenzkrar 
nýlendu (Washington 1875). 
3 Steinþór Heiðarsson, „Íslands ástmegir og þrælar. Drættir úr sjálfsmynd Vestur-Íslendinga―, Saga XXXVII (1999), 
bls. 19–20. 
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Svo hef jeg verið að lesa próförk af Framfara með Jóhanni. Þar er nóg af rusli eins og 

vant er. Halldór var með eitthvað kvæði sem hann endilega vildi koma í þetta blað áður 

enn hann fór, en það var svo langt að það komst ekki, það kvæði hefur sjera Jón sent 

Framfara og er það Kveðja Ameríkufara til Íslands, er séra Bjarni faðir hans hefir orkt (þó 

líklega ekki til að prenta).4 

 

Í þessari grein ætla ég að fjalla um sendibréf og sjálfsmyndir íslenskra vesturfara. Í jafn stuttri 

grein sem þessari er ekki hægt að taka til mörg dæmi, en þó nógu mörg til að vekja upp 

spurningar um aðferðafræðileg álitaefni og endurskoða vissa þætti í eldri sagnaritun um sögu 

vesturferða. 

Með orðinu sjálfsmynd vísa ég hér í hugtakið identity, sem þýtt hefur verið sem samsemd á 

íslensku, en ekki náð fótfestu í tungumálinu.5 Allir einstaklingar hafa einhvers konar sjálfsmynd 

— og í raun sjálfsmyndir — og engin sjálfsmynd mótast í tómarúmi. Hún mótast ávallt í 

tengslum við hina, jafnvel þó hinir séu ekki á staðnum. Ýmsir fræðimenn hafa jafnvel talað um 

þýðingarmikla hina (e. significant others), þ.e.a.s. þá einstaklinga sem móta sjálfsmynd okkar með 

nánum og persónulegum tengslum.6 Identity vísar í megindráttum til persónunnar sem einstaklings, 

sögu hans og reynslu en um leið sem félagsveru, sem þá er hluti af samfélagi og skipar þar 

ákveðinn sess.7 Með öðrum orðum má segja að sjálfsmyndin sé „kenning manneskjunnar um það 

hvernig hún er og geymir alla þá vitneskju, viðhorf og tilfinningar sem hún ber til sjálfrar sín―.8 Sú 

vitneskja getur náð til hugmynda um kyngervi, þjóðerni, félagslega stöðu o.s.frv. Þó sjálfsmynd 

einstaklings sé kenning um hvernig hann er, þá snýst sjálfsmyndasköpun þó aðallega um það hver 

einstaklingurinn vill verða.9 Sjálfsmyndasköpun er síbreytilegt ferli sem tekur aldrei enda og nær 

aldrei fullkomnu jafnvægi. Á tímum óvissu skapast efi um sjálfsmyndir, sem krefst þess að fólk 

endurhugsi sjálfsmyndir sínar og endurskapi þær, eða með orðum pólska félagsfræðingsins 

Zygmunts Baumans: 

 

One thinks of identity whenever one is not sure of where one belongs; that is, one is not 

sure how to place oneself among the evident variety of behavioural styles and patterns, 

                                                             
4 Lbs. 3984, 4to. Bréfasafn Torfhildar Hólm (Rannveig Briem til Torfhildar Hólm, 26. mars 1878). 
5 Elsa Sigríður Jónsdóttir, „Sjálfsmynd í fjölmenningarsamfélagi―, í Fjölmenning á Íslandi, ritstj. Hanna Ragnarsdóttir, 
Elsa Sigríður Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson (Reykjavík 2007), bls. 78. 
6 Susan M. Andersen, Serena Chen og Regina Miranda, „Significant Others and the Self―, Self and Identity 1 (2002), 
bls. 159–160; David A. Gerber, „Acts of Deveiving and Withholding in Immigrant Letters. Personal Identity and 
Self-Presentation in Personal Correspondence―, Journal of Social History 39:2 (2005), bls. 318. 
7 Elsa Sigríður Jónsdóttir, „Sjálfsmynd í fjölmenningarsamfélagi―, í Fjölmenning á Íslandi, bls. 78. 
8 Elsa Sigríður Jónsdóttir, „Sjálfsmynd í fjölmenningarsamfélagi―, í Fjölmenning á Íslandi, bls. 78–79. 
9 Stuart Hall, „Who Needs ‛Identity‛?―, í Questions of Cultural Identity, ritstj. Stuart Hall og Paul du Gay (London 1996), 
bls. 4. 
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and how to make sure that people around would accept this placement as right and 

proper, so that both sides would know how to go on in each other‘s presence. ‛Identity’ is 

a name given to the escape sought from that uncertainty.10 

 

Það má því segja að identity vísi bæði til sjálfsmyndar einstaklingsins eins og hann skilgreinir sig og 

einnig þeirrar sjálfsmyndar sem honum er gefin af samfélaginu, sem kalla mætti auðkenni á 

íslensku. 

Eldri rannsóknir og nýjar nálganir 

Hefðbundin sagnaritun um fyrstu ár íslenskra vesturfara í N-Ameríku segir að fljótlega eftir að 

hafa stigið fæti í Vesturheimi hafi leit þeirra að íslenskri nýlendu hafist. Aðalmarkmið þeirra hafi 

verið að vernda menningareinkenni sín.11  Hugmyndir Jóns Ólafssonar ritstjóra um nýlendu í 

Alaska voru stórhuga og urðu áberandi í eldri sagnaritun um vesturfarana. Í sendibréfum sínum 

til sr. Jóns Bjarnasonar taldi hann að leggja ætti Ísland í eyði og flytja alla Íslendinga til Alaska.12 

Þessar hugmyndir Jóns Ólafssonar voru mjög langsóttar og fjarstæðukenndar, en eins og flestum 

er kunnugt urðu svokallaðar Íslendingabyggðir í N-Ameríku fjölmargar. Þekktasta svæðið var 

Nýja-Ísland við Winnipegvatn. Þrátt fyrir ýmsa erfiðleika landnámsins hefur sagnaritun um fyrstu 

ár byggðarinnar einkennst af umfjöllun um framtakssemi landnemanna og sjálfstæði í verki með 

útgáfu Framfara og setningu stjórnarlaga fyrir byggðina. Sú umfjöllun hefur síðan getið af sér 

hugmyndina um Nýja-Ísland sem sjálfstætt ríki eða lýðveldi þar sem íbúarnir sameinuðust undir 

einu tungumáli, þjóðerni og trú, og höfðu sína eigin stjórnarskrá, byggða á íslenskri hugsjón.13 

Þegar samtímaheimildir eru kannaðar, sérílagi sendibréf, kemur í ljós að hugmyndir 

íslenskra vesturfara um sjálfstætt ríki eiga þar enga stoð. Áform Jóns Ólafssonar ritstjóra eru þar 

undarleg, en um leið fjarstæðukennd undantekning. Jón var hins vegar afar þjóðernissinnaður og 

hann var síðar virkur þátttakandi í samfélagi Íslendinga í Vesturheimi. Eldri rannsóknir um sögu 

vesturfaranna hafa einhverra hluta vegna átt erfitt með að horfa á vesturfarana frá öðru en 

þjóðernislegu sjónarhorni. Hefðbundið var að líta á vesturferðirnar sem einn tímaramma 

fólksflutninga frá Íslandi, þ.e. frá 1870–1914.14 Þá var saga Íslendinganna sjaldan sett í samhengi 

við sögu annarra hópa í N-Ameríku og áherslan virðist í flestum tilfellum hafa verið sú að 

                                                             
10 Zygmunt Bauman, „From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity―, í Questions of Cultural Identity, bls. 19. 
11 Jonas Thor, Icelanders in North America. The First Settlers (Winnipeg 2002), bls. 3–5. 
12 Lbs. 4389, 4to. Bréfasafn sr. Jóns Bjarnasonar í Winnipeg (Jón Ólafsson til sr. Jóns Bjarnasonar, 27. júní 1874). 
13 Hér nægir að nefna, Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Vestmenn. Útvarpserindi um landnám Íslendinga í Vesturheimi (Reykjavík 
1935), bls. 104–107; Jakob Jónsson, „Þegar Nýja-Ísland var sjálfstætt ríki―, Eimreiðin, 49:2 (1943), bls. 116–126; 
Guðjón Arngrímsson, Nýja-Ísland. Örlagasaga vesturfaranna í máli og myndum (Reykjavík 1997), bls. 189–191. 
14 Júníus H. Kristinsson, Vesturfaraskrá 1870–1914. A Record of Emigrants from Iceland to America 1870–1914 (Reykjavík 
1983); Helgi Skúli Kjartansson og Steinþór Heiðarsson, Framtíð handan hafs. Vesturfarir frá Íslandi 1870–1914 
(Reykjavík 2003). 
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rannsaka vesturfarana sem útflytjendur frá Íslandi, í stað þess að skoða þá sem innflytjendur í 

Ameríku. Hafi það síðan verið gert, var það yfirleitt með þröngu sjónarhorni þjóðernisins. Í 

innflytjendarannsóknum hefur þessi nálgun m.a. verið kölluð aðferðafræðileg þjóðernisstefna eða 

methodological nationalism. 15  Þannig er þjóðríkið álitið hin eðlislæga og náttúrulega eining til 

rannsókna. Eldri rannsóknir hafi að því leytinu til lagt áherslu á sjónarhorn og hagsmuni 

þjóðríkisins — gjarnan þjóðríkis rannsakandans.16 Í tilfelli íslenskra vesturfara var sjónarhornið 

ávallt frá íslenskum gildum og veruleika og einblínt var á ástæður vesturferða í sambandi við 

íslenskt þjóðfélagsástand. 

Brýnt er að forðast þessi gömlu viðhorf og taka tillit til nýlegra strauma í fræðilegri 

orðræðu, með annars konar nálganir í rannsóknum á sviði hug- og félagsvísinda. Hér er lagt til að 

rannsóknir á íslenskum vesturförum taki m.a. mið af hugmyndum um þverþjóðleika (e. 

transnationalism). Með hugtakinu þverþjóðleika er í stuttu máli átt við hugmynd eða ferli, þar sem 

hópur fólks eða einstaklingar upplifa sig eða taka þátt í tveimur eða fleiri þjóðríkjum á sama tíma. 

Þátttakan getur miðast við efnhagsleg og stjórnmálaleg málefni, en einnig náð til félagslegra og 

menningarlegra sviða. Með auknu flæði fólks, hugmynda og fjármagns milli ríkja lýsir 

þverþjóðleiki því eins konar ástandi sem fer þvert á landamæri landa, eða eins og segir í grein 

mannfræðingsins Stevens Vertovecs: „Conceiving and Researching Transnationalism―: 

 

Transnationalism describes a condition in which, despite great distances and 

notwithstanding the presence of international borders (and all the laws regulations and 

national narratives they represent), certain kinds of relationships have been globally 

intensified and now take place paradoxically in a planet-spanning yet common — 

however virtual — arena of activity.17 

 

Aðferðarfræði sem byggir m.a. á hugtakinu þverþjóðleika felur því í sér gagnrýni á tilvist þjóðríkja 

sem eðlislægar einingar til rannsókna. Það er afar mikilvægt að tileinka sér þess háttar sjónarmið 

þegar fólksflutningar á milli landa eru teknir til athugunar og hin margbreytilegu tengsl milli gamla 

og nýja heimalandsins. 

Heimildagildi sendibréfa 

Með rannsóknum á þessum margþátta tengslum verður notkun sendibréfa í rannsóknum afar 

spennandi viðfangsefni, því með þeim opnast heimur þar sem hægt er að skoða tjáningu 

                                                             
15 Nina Glick Schiller, „The Centrality of Ethnography―, í American Arrivals, ritstj. Nancy Foner (Santa Fe 2003), bls. 
112–113. 
16 Nina Glick Schiller, „The Centrality of Ethnography―, í American Arrivals, bls. 112–113. 
17 Steven Vertovec, „Conceiving and Researching Transnationalism―, í Ethnic and Racial Studies 22:2 (1999), bls. 447. 
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vesturfaranna sem einstaklinga. Þar birtast okkur ótal hugmyndir um margs konar efni, sem sýna 

fram á margbreytileika hópsins en ekki einsleitni hans. 

Á síðustu árum hafa fræðimenn í auknum mæli beint sjónum sínum að sendibréfum í 

rannsóknum. Sendibréfið hefur verið kallað „tæki til að flytja skilaboð þegar of langt er á milli 

manna―.18 Sem heimild hefur það einnig verið nefnt „samræða og samskipti tveggja einstaklinga―, 

þó samræðan beri önnur merki en ef einstaklingarnir tveir ættu samtal augliti til auglitis. 19 

Sendibréfum hefur ennfremur verið lýst sem „meðal bestu heimilda úr grasrótinni―.20 Þá hefur 

bréfaskrifum verið lýst sem „meðvitaðri athöfn þar sem ritari bréfsins gerir stöðugt upp við sig 

þýðingu þeirra upplýsinga sem hann eða hún lætur í ljós―.21 Hægt er að taka heilshugar undir 

þessar skilgreiningar en um leið vakna upp spurningar um áreiðanleika sendibréfanna og hverju 

þau lýsa.22 Flest þeirra sem fengist hafa við rannsóknir á sendibréfum benda á mikilvægi þess að 

fjöldi sendibréfa í bréfasamskiptum sé nægur til að mynda einhvers konar röð. Með röð af 

sendibréfum og reglulegum samskiptum á milli bréfritara og viðtakanda er líklegra að meðvitund 

bréfritarans til að hagræða sannleikanum dofni og hann hafi í raun minna að fela. Sendibréfin 

myndi ennfremur tengsl innbyrðis, þar sem merking þeirra verður dýpri, frásögnin gjarnan 

persónulegri og auðveldara verður að greina samband bréfritara og viðtakanda. Sumt var 

einfaldlega ekki sagt í bréfum, þar sem lesendur gátu verið fleiri en aðeins viðtakandinn og sumt 

var jafnvel aðeins gefið í skyn eða orðað á annan hátt, með vísun í eldri bréf.23 

Það er þó varla hægt að gera ráð fyrir að bréfritarar hafi munað allt sem skrifað hafði verið 

áður. Það birtist okkur augljóslega í sendibréfum vesturfaranna, þó svo að umfjöllunarefnið hafi 

verið þeim hugleikið. Friðjón Friðriksson, sem var einn af forsvarsmönnum Íslendinganna í Nýja-

Íslandi, skrifaði t.d. í júnímánuði 1875: 

 

Við hjer, eins og margir fleiri Íslendingar óskum að hægt væri að koma á sameiginlegri 

íslenzkri nýlendu, en þótt við álítum allgott nýlendustæði hjer kring um oss, þá getur það 

þó ekki fyllt þær þarfir, sem sameiginleg nýlenda fyrir alla Ísl. útkrefur, því landrými er 

                                                             
18 Böðvar Guðmundsson, „Formáli―, í Bréf Vestur-Íslendinga I (Reykjavík 2001), bls. i. 
19 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur. Menntun kvenna og mótun kyngervis á Íslandi 1850–1903 (Reykjavík 2011), 
bls. 59. 
20 Úlfar Bragason, „Formáli―, í Jón Halldórsson, Atriði ævi minnar. Bréf og greinar (Reykjavík 2005), bls. 21. 
21 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg. Einsögurannsókn á íslensku sveitasamfélagi 19. og 20. aldar (Reykjavík 
1997), bls. 52. 
22 Við rannsóknir á sendibréfum koma þó til kastanna mörg önnur fræðileg viðfangsefni, s.s. spurningar um frá 
hverju megi segja úr persónulegum heimildum, í hvaða tilgangi og þá vakna upp vangaveltur um persónulega nánd 
fræðimannsins við viðfangsefnið, eins og Erla Hulda Halldórsdóttir lýsir í doktorsritgerð sinni, sjá Erla Hulda 
Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 58–64. 
23 Sjá t.d. Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 53; Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 61. 
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hjer ónóg til þess að við mundum blandast of mjög saman við innlendinga hjer til að geta 

til framtíðar haldið hinu nýtilega úr þjóðerni voru, tungu og trú.24 

 

Aðeins mánuði síðar skrifaði Friðjón aftur til sama viðtakanda og hóf bréfið á því að segja: „Jeg 

man nú ekkert hvað jeg ritaði yður í síðasta brjefi mínu, líklega hefir það ekkert merkilegt verið―.25 

Það væri þó rangt að slíta samhengið í sundur og álykta að Friðjón hafi ekki talið mikilvægt að 

Íslendingar byggju saman í fjölmenningarsamfélagi N-Ameríku. Flest hans sendibréf frá þessum 

árum ganga einmitt út á að Íslendingarnir haldi hópinn, en jafnframt „eyði íslenzkum ókostum, 

leti, sóðaskap [og] tortryggni―, eins og hann orðaði það sjálfur.26 Þetta dæmi sýnir okkur hins 

vegar fyrst og fremst að fyrir bréfritarann gat sendibréfið einungis náð yfir það sem gerðist í 

núinu. 

Persónulegar sjálfsmyndir 

Í skjalasöfnum á Íslandi eru varðveitt gríðarlegur fjöldi sendibréfa frá vesturförum og talsverður 

fjöldi hefur verið gefinn út. Í flestum tilfellum eru þetta bréf sem send voru ættingjum eða vinum 

á Íslandi til að halda uppi virkum samskiptum eða jafnvel telja fólki trú um að flytja til 

Vesturheims. 

Bandaríski sagnfræðingurinn David A. Gerber hefur meðal annarra rannsakað sendibréf 

innflytjenda í N-Ameríku sem send voru til gamla heimalandsins. Í grein sinni, „Acts of 

Deceiving and Withholding in Immingrant Letters―, fjallar hann um nokkur bréf vesturfara frá 

Bretlandseyjum sem skrifuðu ættingjum sínum, en úr bréfum þeirra mátti augljóslega sjá hvernig 

sannleikanum var annað hvort hagrætt eða þagað yfir honum. Gerber bendir á að skrifin heim til 

ættingja og vina, sem líklega myndu aldrei hitta bréfritarann aftur, snerust að miklu leyti um að 

sannfæra viðtakendurna um að bréfritarinn væri enn sami einstaklingurinn og þegar hann fór, eða 

með orðum Gerbers: 

 

In seeking to preserve a bond across time and distance, and in using writing as a 

substitute for the intimate, personal conversation they most desired, immigrant letter-

writers were ultimately writing not to produce texts or artifacts, but to serve a 

psychological need for continuity. Personal identity depends on the assurance that we are 

                                                             
24 Lbs. 4388, 4to. Bréfasafn sr. Jóns Bjarnasonar í Winnipeg (Friðjón Friðriksson til sr. Jóns Bjarnasonar, 15. júní 
1875). 
25 Lbs. 4388, 4to. Bréfasafn sr. Jóns Bjarnasonar í Winnipeg (Friðjón Friðriksson til sr. Jóns Bjarnasonar, 26. júlí 
1875). 
26 Lbs. 4388, 4to. Bréfasafn sr. Jóns Bjarnasonar í Winnipeg (Friðjón Friðriksson til sr. Jóns Bjarnasonar, ódagsett 
bréf. Fyrri hlutann vantar á bréfið). 
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indeed the same person, we have always been, and it is served most profoundly through 

abiding relationships with significant others. Immigration disrupts such relationships.27 

 

Sendibréf til heimalandsins voru því ekki aðeins fréttir sem sendar voru heim, heldur höfðu þau 

dýpri og persónulegri merkingu. Þessi merki eru augljós í bréfum Jóhannesar Halldórssonar til 

mágs síns, Benedikts Jónssonar á Auðnum, á 8. áratug 19. aldar. Samkvæmt bréfunum virðist 

Jóhannes hafa verið trúlofaður áður en hann flutti til Vesturheims, en unnustan var eftir á Íslandi. 

Þegar hún sleit trúlofuninni skrifaði Jóhannes til Benedikts og bað hann að nálgast öll bréf, 

myndir og fleira sem hann hafði áður sent unnustunni. Á sama tíma og hann virtist vilja rjúfa öll 

tengsl við unnustuna skrifaði hann til Benedikts að hann myndi hvorki gleyma henni né hætta að 

elska hana. „Enginn elskar nema einu sinni fyrir alvöru á ævi sinni―, skrifaði Jóhannes.28 

Í bréfaskrifum sínum til Benedikts var Jóhannes því enn sami maðurinn og hann elskaði 

enn sömu stúlkuna. Jóhannes átti þó erfitt með að skilgreina sjálfan sig á nýjan hátt við nýjar 

aðstæður: 

 

mér finnst það ekki vera ég sjálfur þegar ég þarf að tala þetta skrípamál, enskuna, sem er 

svo hræðilega fátæk í samanburði við „móðurmálið mitt góða, hið mjúka og ríka,― og væri 

það stór skömm ef nokkur landi sem hingað kemur léti sér verða að hafa skipti á þessu 

dýrmæta og [ó]metanlega erfðafé okkar og hinum óhreina samtíningi sem hér er 

brúkaður.29 

 

Þó Jóhannes hafi skrifað til Benedikts líkt og hann væri enn sami maðurinn og sá sem bjó á 

Íslandi, þá gætir ákveðinna breytinga þegar lesið er í gegnum sendibréf hans. Hann lýsir aukinni 

þátttöku sinni í amerísku samfélagi, s.s. verkalýðsbaráttu og atvinnuháttum, en ein áhugaverðasta 

breytingin sem greina má í bréfunum er beiting tungumálsins. Líkt og margir vesturfarar áttu til, 

þá skrifaði Jóhannes hluta bréfanna á ensku til að sýna færni sína í tungumálinu. Þegar árin liðu 

jókst vægi skrifa á ensku í sumum bréfum, en var síðan ekkert í öðrum. Umfjöllunarefnin sem þá 

voru skrifuð á ensku voru gjarnan einkamál á milli hans og Benedikts, t.d. ástarmálin í N-Ameríku 

eftir að Jóhannes trúlofaðist annarri konu og þegar hann var að hvetja Benedikt til að flytja til 

Vesturheims. Þetta vekur upp ýmsar spurningar um tilgang þess að skrifa hluta bréfanna á ensku. 

                                                             
27 David A. Gerber: „Acts of Deceiving and Withholding in Immigrant Letters―, í Journal of Social History 39:2 (2005), 
bls. 318. 
28 Lbs. 4416, 4to. Bréfasafn Benedikts Jónssonar á Auðnum (Jóhannes Halldórsson til Benedikts Jónssonar, 1. júlí 
1878). Sjá einnig, Bréf Vestur-Íslendinga I, 159. 
29  Lbs. 4416, 4to. Bréfasafn Benedikts Jónssonar á Auðnum (Jóhannes Halldórsson til Benedikts Jónssonar, 6. 
september 1874); sjá einnig, Bréf Vestur-Íslendinga I, bls. 140. 
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Var sá hluti aðeins ætlaður Benedikt? Var hann þá eini einstaklingurinn á heimilinu sem kunni 

ensku? 

Sannleikurinn sem vesturfarar skrifuðu í sendibréf sín gat því oft verið hulinn eða jafnvel 

blekkjandi, en á sama tíma mótunarkennd frásögn af því sem átti að vera satt — og jafnvel 

óbreytt. Bandaríski sagnfræðingurinn David A. Gerber bendir réttilega á að góð söguleg frásögn, 

sem myndi einhvers konar samfellu í lífi bréfritarans, sé einstaklingnum mikilvægari en 

bókstaflegur sannleikur þegar kemur að því að skapa sér persónulega sjálfsmynd.30 

Sendibréf innan N-Ameríku 

Vesturfarar sendu ekki eingöngu bréf til ættingja og vina á Íslandi. Við rannsóknir á Íslendingum 

sem innflytjendur í N-Ameríku liggur einn áhugaverðasti flöturinn í sendibréfum sem 

vesturfararnir skrifuðu sín á milli innan nýja heimalandsins. Þar má vissulega greina og túlka 

persónulegar sjálfsmyndir líkt og birtast í bréfum til náinna viðtakenda heima á Íslandi, en þar eru 

góð tækifæri til að kanna félagslegar sjálfsmyndir vesturfaranna, hvernig þeir skiptust á skoðunum 

um það samfélag sem þeir bjuggu í, hvaða hugmyndir þeir höfðu um það samfélag og hvaða hópi 

vesturfararnir töldu sig tilheyra. Minna er um að þess háttar sendibréf séu varðveitt á Íslandi, en 

þó eru þau til. Bréf Láru Bjarnason til Torfhildar Hólm eru gott dæmi um slíkt. Lára var kona sr. 

Jóns Bjarnasonar og í bréfum hennar til Torfhildar má merkja allt aðrar skoðanir á Nýja-Íslandi, 

en þær sem hafa verið ríkjandi í hefðbundinni sagnaritun. Láru fannst byggðin einfaldlega vera of 

afskekkt og vegalengdir innan nýlendunnar voru að hennar mati allt of langar. Hún virðist ekki 

hafa haft mikla trú á að framtíð Nýja-Íslands sem íslenskri nýlendu. Um brottflutning fólks úr 

nýlendunni árið 1878 sagði hún það vera mikið gleðiefni að margir karlarnir færu til Winnipeg, 

því flestir þeirra sem þegar hefðu farið væru „rusl af karlmönnum til,― eins og hún orðaði það.31 

Lára lýsti Nýja-Íslandi sem vesælli nýlendu og kallaði Gimli „dull place―, auk þess sem hún sagðist 

ekki myndi sakna nýlendunnar þegar fór að nálgast Íslandsför hennar og sr. Jóns árið 1880.32 

Lára hafði þó lítinn áhuga á að setjast aftur að á Íslandi og svo virðist sem hún hafi haft 

sterkar taugar til Bandaríkjanna á þessum tíma, eftir að hafa búið þar fyrstu ár sín í N-Ameríku: 

 

Mig rak í stans, að sjá hvað Winnipeg hefur vaxið síðan í haust, og mjer leizt margfalt 

betur á bæinn nú en þá, einkum af því United States „Præg― er svo sýnilega að aukast á 

öllu útliti hans en þjer vitið kanske ekki hvað mikil United-States kona jeg er, jeg held það 

                                                             
30 David A. Gerber: „Acts of Deceiving and Withholding in Immigrant Letters―, í Journal of Social History 39:2 (2005), 
bls. 322. 
31 Lbs. 3984, 4to. Bréfasafn Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm (Lára Bjarnason til Torfhildar Hólm, Páskadagsmorgun 
[21. apríl] 1878). 
32 Lbs. 3984, 4to. Bréfasafn Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm (Lára Bjarnason til Torfhildar Hólm, 29. desember 
1878, 20. júlí 1879, 16. desember 1879). 
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hafi verið einhvernveginn „tekið feil― af kringumstæðunum, að setja mig niður í Kanada, 

því „the noble Queen― imponerar og interesserar mig ekki hið minnsta, og mun held jeg 

seint gjöra það.33 

 

Í skrifum sínum til Torfhildar má sjá hvernig sjálfsmynd Láru mótaðist af því nýja samfélagi sem 

hún flutti til, en Lára tók fljótt upp eftirnafnið Bjarnason eftir eiginmanni sínum. Nafngiftir 

íslenskra vesturfara eru áhugavert rannsóknarefni, því í þeim getur birst hin tvíþætta 

sjálfsmyndasköpun, þ.e.a.s. hvernig einstaklingar annað hvort skilgreindu sjálfa sig með nýjum 

einkennum, líkt og Lára gerði, eða hvernig þeim var einfaldlega gefið nýtt auðkenni, sem þeir 

síðan samþykktu: „All mail matters bearing my old or right name, are liable to fail in ever 

reaching their destination as this (John H. Frost) name is the only one, by which I am known in 

this quarters―, skrifaði Jóhannes Halldórsson árið 1878. „Some other time I will tell you how and 

when I got this nickname―, sagði Jóhannes ennfremur.34 

Í varðveittum bréfum Jóhannesar til Benedikts mágs síns skrifar hann aldrei aftur um 

tilkomu viðurnefnisins Johns H. Frost. Jóhannes gefur þó í skyn að sér hafi verið gefið nafnið og 

þá væntanlega af erlendum félögum sínum. Það má leiða líkur að því að eftirnafnið Frost hafi 

einhvers konar tengingu við nafn gamla heimalandsins Íslands og John sé einfaldlega stytting á 

nafninu Jóhannes. Það vekur þó mesta athygli að Jóhannes virðist hafa samþykkt það auðkenni 

sem honum var gefið af öðrum í Vesturheimi. 

Lokaorð 

Sendibréf eru varhugaverðar og vandmeðfarnar heimildir, en um leið spennandi og krefjandi efni 

til rannsókna. Á sama tíma og innihald þeirra getur dregið upp aðra mynd af atburðum og 

hugmyndum en þá sem ríkjandi hefur verið í sögu íslenskra vesturfara, þá vakna spurningar um 

áreiðanleika heimildanna og hverju þær lýsa. Því er afar mikilvægt að hafa í huga uppruna 

persónulegra heimilda, tilgang þeirra og hvernig þær geta nýst í fræðilegum rannsóknum.35 

Rannsóknir á bréfasöfnum eru háðar ýmsum annmörkum, bæði vegna þess að sendibréf 

eru ólík innbyrðis, tengsl þeirra geta verið óljós eða jafnvel engin og þá getur aðgengi að þeim 

verið mismunandi. Eitt sendibréf getur vissulega veitt miklar upplýsingar, en segir í raun afar 

takmarkaða sögu um hugmyndir bréfritarans. Með röðum sendibréfa er hægt að komast nær 

hugarheimi vesturfaranna, ef þannig má að orði komast, og kanna skoðanir þeirra og reynslu frá 

                                                             
33 Lbs. 3984, 4to. Bréfasafn Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm (Lára Bjarnason til Torfhildar Hólm, 3. september 
1878). 
34 Lbs. 4416, 4to. Bréfasafn Benedikts Jónssonar frá Auðnum (Jóhannes Halldórsson til Benedikts Jónssonar, 21. 
október 1878). 
35 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 45. 
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sjónarhóli þeirra sjálfra. Fræðimenn eru þó ávallt bundnir við túlkun á heimildum. Bréfin voru 

skrifuð í fortíð sem er löngu liðin og það er ekki hafið yfir gagnrýni að fræðimenn geti lýst reynslu 

fólks sannri og réttri.36 

Þegar litið er til hugtaksins sjálfsmyndar (e. identity) er ljóst að í sendibréfum getur birst hin 

tvíþætta sjálfsmyndasköpun. Sendibréf varpa ljósi á þær sjálfsmyndir sem einstaklingar sköpuðu 

sér sjálfir, en einnig getur birst hinn þátturinn, þ.e. hvernig einstaklingum var gefin sjálfsmynd af 

ráðandi samfélagsgerðum og hvaða skoðanir fólk hefur á þeim. 

Það er þó ekki nóg að leggja aðeins til „nýjan― heimildaflokk þegar ráðast á í nýjar rannsóknir á 

sögu íslenskra vesturfara. Fræðileg sjónarhorn þurfa að taka mið af öðrum nálgunum, þar sem 

beina þarf sjónum að vesturförunum sem innflytjendum í nýju landi og umfram allt setja sögu 

þeirra í alþjóðlegt samhengi, enda voru vesturferðir ekki séríslenskt fyrirbæri. Þverþjóðlegar 

nálganir, með áherslu á flæði fólks og hugmynda þvert yfir landamæri þjóðríkja, eru mikilvægar í 

því sambandi. Á undanförnum árum hafa margar rannsóknir leitað í þessa átt og að mínu mati 

má gera meira af því. Sendibréf íslenskra vesturfara yrðu ríkulegt innlegg í þess háttar rannsóknir. 

                                                             
36 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 59. 


