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Ísland í hugrenningum íslensk ættaðra 
Brasilíubúa 

Eyrún Eyþórsdóttir 

Á heimasíðu Curitiba borgar í Paraná fylki, í suðurhluta Brasilíu, má lesa bókun frá 

borgarráðsfundi í maí 2013 þar sem samþykkt er að gerast vináttuborg Akureyrarbæjar 

í ljósi sögulegrar tengingar. Í bókuninni er fjallað um aðkomu félagsins Ísland Brasilía 

(Associção Islãndia Brasil) að vináttusamstarfinu og haft eftir formanni félagsins að 

aukin samskipti hafi verið við Akureyrarbæ á liðnum árum (Heimasíða Curitibaborgar, 

e.d.). Félagið Ísland Brasilía var stofnað árið 1996 af afkomendum Íslendinga sem 

fluttust búferlum til Brasilíu á seinni hluta 19. aldar, jafnan nefndir Brasilíufarar, og 

settust að í og um kring borgina Curitiba. Í bók Þorsteins Þ. Þorsteinsson (1937-1938) 

sem fjallar um flutning Íslendinganna til Brasilíu og afdrif þeirra fyrstu áratugina 

kemur fram að Brasilíufararnir komu frá Þingeyjarsýslum og frá Vopnafirði og því er í 

raun lítil söguleg tengsl á milli þeirra og Akureyrarbæjar. 

Það má líta á áhuga Brasilíumanna af íslenskum uppruna á formlegri tengingu við 

Akureyrarbæ sem sköpun minningar (commemorations) og staðfestingu á íslenskum 

uppruna (authenticity) en ekki síður sem ímyndað samfélag (imagined community). Í 

greininni eru notaðar kenningar um átthagafélög (heritage movements) til að öðlast dýpri 

skilning á mikilvægi minnisathafna og félagslegs minnis fyrir sjálfsmyndasköpun byggð 

á íslenskum uppruna afkomenda Brasilíufaranna. Átthagafélag er hugtak sem fræði-

menn hafa notað um það hvernig fólk af ákveðnum uppruna mynda með sér 

skipulagðan félagsskap (meðal annars hefur verið notað movement, clan eða society) þar 

sem meðal annars fer fram sjálfsmyndasköpun byggð á hugsmíð félagsmanns um 

fortíðina (sjá t.d. Zumkahawala-Cook, 2005). Greinin byggir á yfirstandandi doktors-

verkefni mínu í mannfræði sem er unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum og er 

markmið hennar að varpa ljósi á hvort hugmyndir um íslenskan uppruna kvikna og 

þróast í skipulögðum félagsskap Brasilíubúa af íslenskum uppruna. Ég mun byrja á því 

að fjalla kenningalega um skipulagt félagsstarf í kringum arfleifð og fjalla lítillega um 

baksvið rannsóknarinnar. Tengsl við sköpun minninga og félagslegs minnis verður 

skoðað og að lokum hvernig fyrrgreindir þættir staðfesta uppruna fólks. 

Átthagafélög og tengsl þeirra við minnisvarða og minni 

Hugtakið arfleifð (heritage) hefur ekki notið mikillar hylli sem rannsóknarefni meðal 

fræðimanna (Ashworth, Graham og Tunbridge, 2007) en þó er vaxandi áhugi 

mannfræðinga á tengslum uppruna og skilgreiningu á hópum (sjá Olwig, 1999) og 

almennt vex hugtakinu fiskur um hrygg í fræðiumræðunni í dag (Harrison, 2013). 

Hugtakið hefur verið skilgreint sem hagnýting á fortíðinni í menningarlegum, 

pólitískum og efnahagslegum tilgangi í samtímanum (sjá m.a. Ashworth o.fl., 2007; 

Graham, 2002; Lowenthal, 1985; Olwig, 1999) og einnig hefur verið bent á að með 

henni verði minjar, goðsagnir, minni og hefðir að auðlind samtímans (Ashworth o.fl., 

2007). Í umræðu um hugtakið hefur verið lögð áhersla á það að fólk skapi arfleifð að 

eigin þörfum og óskum (Graham, 2002) líkt og Mary C. Waters (1990) og Richard 

Alba (1990) hafa bent á meðal afkomenda evrópskra innflytjenda í Bandaríkjunum. 

Í framhaldi af umræðu um arfleifð er áhugavert að rýna í það þegar hópar 

skipuleggja sig út frá sameiginlegri arfleifð eða hugmyndum þeirra um sameiginlega 

http://www.gov.pr.bra/
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arfleifð. McCrone, Morris og Kiely (1999) segja í bók sinni Scotland – the brand: The 

making of Scottish heritage að arfleifð er ekki raunverulega saga (history) heldur tilfinning 

fyrir sögunni sem byggir meira á ímyndun en raunveruleika enda sé endanlegt takmark 

hennar að staðfesta uppruna. Hugmyndir um arfleifð styrkjast í hópum og segir danski 

mannfræðingurinn Karen Fog Olwig (1999) að sýnilegasta og kröftugasta 

birtingarmynd fólks í tengslum við fortíðina eigi sér stað í svokölluðum átthaga-

félögum (heritage movements). Þó segir Zumkahawala-Cook (2005) að átthagafélög geti 

hvorki talist til etnískra samfélaga (ethnic community) né eigi kenningar um tvíheima 

(diaspora) við slíka hópa. Hann telur einkenni slíkra félagsskapar vera áhersla á arfleifð 

sem erfist og hvernig hún skapar ímynd um eðlislæga og tímalausa menningarlega 

sjálfsmynd. Þá telur hann sjálfsmynd hópsins tengjast meira þeim forréttindum sem 

hún skapar, með frásögnum um dularfulla og hetjulega fortíð, en upprunalandinu 

sjálfu. Ýmsir fræðimenn hafa bent á að umræðan um arfleifð er orðin æ algengari og 

meira áberandi í nútímasamfélögum (sjá t.d. Harrison, 2013) og jafnframt að sú 

umræða feli í sér afmörkun hópa, vald og forréttindi (sjá t.d. Olwig, 1999). Í því skyni 

er vert að skoða hugmyndir sagnfræðingsins Jeffrey Lesser (2013) sem hefur bent á að 

í brasilísku samfélagi er uppruni fólks notaður á mismunandi hátt eftir aðstæðum og 

getur (réttur) uppruni orðið að stöðutákni (status). Hér má tengja við hugmyndir 

félagsfræðingsins Mary C. Waters (1990) um að hvítir Bandaríkjamenn, sem eru af 

evrópskum uppruna, hafi val á uppruna ólíkt þeim sem ekki eru skilgreindir hvítir. Þar 

að leiðandi er auðveldara fyrir hvíta Bandaríkjamenn að velja sér þann uppruna sem 

þeir óska eftir að varðveita og skilgreina sjálfan sig út frá (sjá einnig Alba, 1990). 

Landafræðingurinn David Lowenthal (1985) lýsir því í bók sinni The Past is a Foreign 

Country hvernig fólk fagnar, breytir og nýtir sér fortíðina til að þjóna þörfum sínum í 

samtímanum. Hugmyndir Lowenthals ríma vel við hugmyndir annara fræðimanna, 

meðal annars mannfræðinga, sem skoðað hafa minni sem hluti sjálfsmyndasköpunnar 

(sjá Climo & Catelli, 2002 og Sturkin,1997). Félagslegt minni er mótað af félagslegu, 

hagrænu og pólitísku umhverfi (Climo og Catelli, 2002, bls. 4) en samkvæmt 

mannfræðingnum Marita Sturkin (1997) er minnið hryggjastykki sjálfsmyndarinnar (sjá 

einnig Huyssen, 1995). Félagslegt (sameiginlegt) minni felur þó ekki í sér að sérhver 

sem tilheyri hópnum hafi lifað ferlið sem geymist í minningunni (Sverrir Jakobsson, 

2013) enda felur félagslegt minni í sér gleymsku á ákveðnum atriðum, þar sem ákveðin 

atriði eða viðburðir gleymast og verða ósýnilegir, og endursköpun annarra (Kristín 

Loftsdóttir, 2005). Félagslegt minni er mikilvægt tæki til að skilja hvernig sjálfsmyndir 

eru endurskapaðar á milli kynslóða enda er í því falið að staðsetja sjálfan sig í tengslum 

við eigin sögu (Hobsbawn, 1983) en upprifjun fortíðar getur einkennst af fortíðarþrá 

en slíkt má skoða sem félagslegt minni (Kristín Loftsdóttir, 2010). Fræðimenn hafa 

bent á að ímyndir eru hluti sjálfsmynda þannig að hugmyndir um aðra og afmörkun á 

milli hópa hafa ávallt verið miðlægar í því að móta og gefa hugmyndum um sjálfið, 

form og inntak (sjá Kristín Loftsdóttir, 2006). Það má líta á samband minnis, ímynda 

og áttahagafélags sem ákveðna skörun þar sem allir þessir þættir verða að spila saman í 

þeim tilgangi að gera fortíðina mikilvæga í samtímanum. 

Saga Brasilíufaranna 

Íslendingarnir sem hugðu á Brasilíuför á síðari hluta 19. aldar voru stórhuga og 

samkvæmt bók Þorsteins Þ. Þorsteinsson (1937-38) var ætlunin að koma á laggirnar 

íslenskri nýlendu í anda þýskra nýlenda sem voru algengar í suðurhluta Brasilíu á 

þessum tíma (sjá Lesser, 1999, 2013). Ekkert varð úr að íslensk nýlenda var sett á stofn 

í Brasilíu né fluttust fleiri Íslendingar búferlaflutningum til Brasilíu utan þeirra 37 sem 

upphaflega fóru. Ástæður þess að íslenskar hefðir, siðir og tungumál töpuðust er óljós 

en það má geta sér til að ýmsir samverkandi þættir hafi verið þar að verkum. Í fyrstu 
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var hópurinn smár, of lítill til að mynda formlegt samfélag, og lítið var um innbyrðis 

giftingar meðal Brasilíufaranna og afkomenda þeirra. Bandaríski sagnfræðingurinn 

Jeffrey Lesser (2013) hefur bent á að innflytjendur í brasilísku samfélagi á 19. öld hafi 

almennt aðlagast vel og af krafti. 

Það er ekki fyrr en árið 1996 sem afkomendur Brasilíufaranna komu upp 

félagsskap sín á milli með skipulögðum hætti þegar félagið Ísland Brasilía var stofnað 

með því markmiði að varðveita íslenska menningu meðal afkomendanna og styrkja 

vináttu, samstarf og góðvilja milli Brasilíu og Íslands. Við stofnun félagsins mættu 48 

einstaklingar og er félagið enn starfandi og hittast meðlimir þess reglulega til skrafs og 

ráðagerðar. Starf félagsins hefur verið ötult frá upphafi þess og þátttakendum fjölgað í 

gegnum tíðina. Með félaginu má líta svo á að skapast hefur lítið samfélag íslensk 

ættaðra Brasilíubúa sem byggir á sameiginlegum uppruna þeirra og ósk einstaklinganna 

til að tilheyra honum. Meðal fyrstu verkefna félagsins var að skipuleggja heimsókn 

afkomenda Brasilíufaranna til Íslands árið 1998. Heimsókn afkomendanna til að vitja 

„heimahaganna“ má líta á sem eflingu á íslenskri þjóðernisvitund og staðfestingu á 

uppruna. Í viðtali við hópinn í Morgunblaðinu ef haft eftir einum ferðalanginum: Við 

sjáum rætur okkar hér (...) nú vitum við nákvæmlega hvaðan við komum (Kristján Jónsson, 

1998) en orð hans eru athyglisverð í ljósi umræðu mannfræðingsins Anthony Cohen 

(1985) sem segir menningarlega fortíð öfluga uppsprettu fyrir hópa í leit af merkingu 

og samfélagsmótun. Þá vill Ivonne V. Bordi (2006) meina að þjóðleg fortíðarþrá geti 

ýtt undir menningarlega ferla, ýkt og viðurkennt uppruna og þannig orðið einskonar 

staðfestingu á því að tilheyra ákveðnum hóp. Heimsókn hópsins til Íslands varð til 

þess að tveimur árum síðar fór tólf manna hópur Íslendinga til Brasilíu og endurgalt 

heimsókn afkomendanna (Guðmundur Guðjónsson, 2000) og varð upphaf endur-

nýjunar á tengslum afkomendanna og Íslendinga. 

Minnismerki íslensks uppruna 

Í samræmi við kenningar Richard Zumkahawala-Cook (2005) og Karen Fog Olwig 

(1999) um átthagafélög og birtingarmyndir skipulagðs hópastarfs í kringum arfleifð er 

hægt að líta á félagið Ísland Brasilíu sem átthagafélag og jafnframt sem helsta minnis-

merki íslensks uppruna meðal afkomenda Brasilíufaranna. Félagið og starfsemi þess 

frá stofnun hefur verið birtingarmynd mikilvægi íslensks uppruna fyrir hóp af fólki og 

þar á sér stað mótun sjálfsmyndar. 

Stofnun félagsskapar með því markmiði að viðhalda íslenskum menningarlegum 

þáttum má skoða sem taktískt en í Brasilíu, sem er að mestu byggt upp af 

innflytjendum, eiga afkomendur Brasilíufaranna sér fleiri rætur en þær íslensku í ólíku 

menningarlegu umhverfi enda hafa þeir blandast í gegnum tíðina. Eins og fram hefur 

komið hafa ýmsir fræðimenn bent á að upprifjun fortíðar þjóni ákveðnum tilgangi í 

nútímanum og staðsetji og afmarki hópinn út frá þörfum og óskum (sjá t.d. Harrison, 

2013; Olwig, 1999). Með tilkomu félagsins er Brasilíubúum af íslenskum uppruna 

auðveldað að kynnast þessum hluta uppruna síns og vera þátttakendur í honum, en 

við það getur félagslegt minni orðið til og styrkst. Sagnfræðingurinn Eric Hobsbawn 

(1983) hefur bent á hvernig ýmis konar hefðir eru fundnar upp í því skyni að efla 

samkennd þjóðernishópa. Þó ekki sé hægt að líta á afkomendur Íslendinga í Brasilíu 

sem ákveðinn þjóðernishóp er auðveldlega hægt að nota kenningar Hobsbawn í tilliti 

til eflingu samkenndar með stofnun félagsins Ísland Brasilía. En til að taka þátt í slíku 

starfi þarf einstaklingurinn fyrst að álíta íslenskan uppruna mikilvægan fyrir sig og velja 

að tilheyra hópnum (sjá Waters, 1990) en valkvæði fólks á uppruna sínum er meðal 

umfjöllunar ýmissa fræðimanna (sjá t.d. Alba, 1990; Waters, 1990) sem skoðað hafa 

arfleifðir. 
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Eftir að átthagafélög eru stofnsett geta þau tryggt tilvist sína meðal annars með 

sýnileika og eru þá minnismerki og hvers konar minnisathafnir árangursrík leið til þess. 

David Lowenthal (1985) hefur vakið athygli á ólíkum tegundum minnismerkja eða 

minjum (relics) sem tengjast sögunni og hvernig þeim er ætlað að fagna fortíðinni. 

Lowenthal nefnir til dæmis minnisvarða, götuheiti, hús og legsteina en hann segir að 

slík minnismerki er ætlað að upphefja söguna til að leggja áherslu á og viðurkenna 

sögulegt mikilvægi þeirra. Í Brasilíu má finna nokkur nýleg minnismerki. Til dæmis í 

kirkjugarðinum í Tieté, fyrrum heimabyggð Reykdal fjölskyldunnar, er að finna 

nýlegan minningastein um þá Íslendinga sem hvíla í garðinum. Annað nýlegt 

minnismerki um Íslendinga og afkomendur þeirra er að finna í borginni Curitiba en 

það er Torg lýðveldisins Íslands. Torgið, sem er í raun og veru garður í Boa Vista 

hverfinu í Curitiba, er táknrænt menningarlegt fyrirbæri sem ætlað er að leggja áherslu 

á fortíðina með vísun í samtíðina. Á myndum frá opnum torgsins sem birtust í 

Morgunblaðinu þann 12. nóvember árið 2000 (Guðmundur Guðjónsson, 2000) má sjá 

hvar minningaskjöld hefur verið komið fyrir á steini í miðjum garðinum og í sömu 

grein er viðtal við Svein Gústavson sem segir frá heimsókn fyrrnefnds hóps Íslendinga 

til Curitiba og var hann viðstaddur opnun Íslandstorgsins. Sveinn segist hafa skoðað 

þær slóðir sem Brasilíufaranir settust að á og einnig frá því að hafa hitt fjölmarga 

afkomendur þeirra í tengslum við opnum torgins. Sveinn sagði að: „áhugi þessa fólks á 

Íslandi og rótum sínum var með ólíkindum. Það kom hver af öðrum til mín, allir 

þurftu að spyrja og losa úr sér spurningar sem blundað höfðu langa lengi (...) Þetta 

fólk þarna úti bíður eftir að einhver hafi samband. Þar þyrstir í að efla 

tengslin.“ Afkomendur norrænna innflytjenda í Brasilíu eru nokkuð óþekktur hópur í 

brasilískri innflytjendasögu og því  má líta á það sem táknrænt merki um ósýnileika 

íslenskrar arfleifðar í Brasilíu að garðurinn liggur í miðju íbúðarhverfi, ómerktur og 

erfitt að finna hann enda falinn að baki húsþyrpinga. Í ofannefndri grein í Morgun-

blaðinu (Guðmundur Guðjónsson, 2000) er haft eftir hinum íslenska ættaða Brasilíu-

mann Maro Söndahl að hugurinn stefndi að opnun menningarhúss: 

Við viljum koma upp litlu húsi þar sem hægt er að varðveita ýmsa sögulega 
muni frá Íslandi og gamlar ljósmyndir sem tengjast fólksflutningunum. Þarna 
gæti orðið samkomustaður allra af íslenskum ættum í Brasilíu og hægt að bjóða 
þangað öðrum Brasilíumönnum sem geta þar kynnst sögu okkar, hlustað á 
íslenska tónlist og borðað íslenskan mat. 

En þrátt fyrir að flestir þeir minnisvarðar sem finnast eru fremur nýir af nálinni má 

jafnframt finna eldri minnismerki svo sem götuheiti. Í sjónvarpsþætti sem framleitt var 

af brasilísku sjónvarpsstöðinni Globo og fjallaði um Brasilíubúa af íslenskum uppruna 

kemur fram að í nágrannaborg Curitiba, Almirante Tamandaré, séu þrjár götur sem 

heita eftir íslensk ættuðum Brasilíubúum sem bera eftirnafnið Johnsson (Narosniak, 

2012). En Johnson fjölskyldan eru afkomendur Jóel Jónssonar og Sesselju Andrés-

dóttir sem fluttust búferlum til Brasilíu ásamt börnum sínum árið 1873 (Þorsteinn Þ. 

Þorsteinsson, 1937-1938). Minnismerki hvers konar eru mikilvæg til þess að leggja 

áherslu á og að festa í sessi þann uppruna sem minnismerkin eiga að heiðra og á þann 

hátt þjónar fortíðin þörfum framtíðarinnar (sjá Lowenthal, 1985). 

Félagslegt minni afkomendanna 

Ekki varð úr að umrætt Menningarhús var sett á laggirnar en með tilkomu nýs 

formanns félagsins árið 2003 hófst hugmyndavinna að byggingu safns en bæði nöfnin 

Víkingasafn og Skandinavíusafn kom til greina sem heiti á safninu. Þó ekki hafi ríkt 

sátt um það meðal afkomendanna að bygging slíks safns væri hlutverk félagsins var 
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hugmyndavinna nokkuð vel á veg komin á sínum tíma. Hugmyndin var að hús yrði 

byggt yfir Víkingaskip sem yrði smíðað eftir Oseberg skipinu, en samkvæmt 

Lowenthal (1985) eru einmitt menningarlegar endurgerðir algeng minnismerki, en auk 

skipsins yrðu til sýnis myndir og aðrir minjagripir sem minntu á komu íslenskra 

innflytjenda til Brasilíu. Hugarsmíð þess sem stóð mest að baki hugmyndarinnar um 

stofnun Víkingasafns vildi staðsetja það í Bacacheri garðinum í Curitiba vegna þess að 

garðurinn liggur í eins konar dal og þar er lítið stöðuvatn (tjörn) en það tvennt taldi 

viðkomandi vera beina skírskotun í íslenskt landslag (Barddal, 2007). Tenging við 

garðinn var þó einnig hugsuð vegna þess að þar var heimili Jónasar Friðfinnssonar, 

eins Brasilífarana, um árabil. Víkingasafnið hefði orðið að stærsta minnismerki um 

íslenskan uppruna í Brasilíu ef af hefði orðið en athyglisvert er hvernig félagslegt 

minni virðist beinast í átt til Víkinga. Karen Fog Olwig (1999) segir að þrá eftir 

einstakri arfleifð er í auknara mæli áhrifaþáttur á það hvernig fortíðin er túlkuð og 

Zumkahawala-Cook (2005) telur frásagnir um dularfulla og hetjulega fortíð sé 

mikilvæg sjálfsmyndasköpun byggða á uppruna vegna þeirra forréttinda sem hún 

skapar. Hugmyndir Olwig og Zumkahawala-Cook um sérstæðni og forréttindi sem 

henni fylgja eru því áhugaverðar vegna þess að  minni (félagslegt minni) sem vísar til 

Víkinga-uppruna er sterkt á meðal afkomenda íslensku innflytjendanna og eru 

birtingarmyndir þess margvíslegar. Auk áherslu á byggingu Víkingaskips sem 

minnismerki um íslenskan uppruna er oft vísað til íslenskra sögulegra- og menningar-

tengdra hluta sem víkingafyrirbæri. Dæmi um slíkt eru íslenskir torfbæjir sem kallaðir 

eru víkingahús, byggingaverktækni sem kölluð er víkingatækni án frekari útskýringa og 

fleira. Þá vísa afkomendur í víkingauppruna sinn í blaðaviðtali við Gazeta do Povo í 

umfjöllum um Íslandstorgið (Argolo, 2000). Þá hafði einn viðmælenda doktors-

verkefnisins sem hugðist sækja Ísland heim, skipulagt tímasetningu heimsókninnar 

með tilliti til Víkingahátíðarinnar í Hafnarfirði. Aðrir hafa ítrekað vísað til víkingaeðli 

Íslendinga (sjá til dæmis Kristján Jónsson, 1998) og dæmi er um að maður af 

íslenskum uppruna hafi látið setja í gröf sína víkingahjálm sem í hans lifandi lífi átti 

heiðursess á skrifstofu hans. Þá er nokkuð um að afkomendum Brasilíufaranna hafi 

verið gefin íslensk nöfn eins og Freyja, Óðinn og Baldur eða látið fyrirtæki sitt heita 

Ásgarður með vísun til víkinga-uppruna.  

Það má velta því fyrir sér hvor hugmyndir afkomendanna um íslenskan uppruna 

sinn eigi rætur til víkingatímans eða hvort hann veki bara meira áhuga meðal þeirra en 

önnur tímabil sögunnar. Í bók Andreas Huyssen (1995), Twilight memories, bendir hann 

á að á sama tíma og söfn og minnisvarðar njóti vinsælda er óumdeild hnignun í 

söguþekkingu og –meðvitund fólks. Í ljósi þeirra hugmynda Huyssen er áhugavert að 

skoða upphefjun á víkingauppruna sem uppfundnar hefðir (invented traditions) að hætti 

Eric Hobsbawn (1983) og einnig má skoða fyrirbæri með hugmyndum David 

Lowenthal um að fólk betrumbæti oft fortíð sína með því að ýkja þá þætti sem þau 

telja mikilvæga en um leið leggja í felur þá þætti sem þeir telja síður eiga upp á 

pallborðið.  Úlfar Bragason (2013) hefur bent á að minningar eru ávallt háðar ásetningi 

og byggja á því hvað þykir frásagnarvert og minnisstætt á hverjum tíma fyrir sig. 

Staðfesting á uppruna í ímynduðu samfélagi? 

Ég hef fjallað um hvernig hlúð er að framtíðarsýn meðal afkomenda Brasilíufaranna, 

meðal annars með því að setja á laggirnar átthagafélag, minnisathafnir og einnig með 

félagslegu minni, en slíkt gengur út á það að staðfesta uppruna (authenticity). Andreas 

Huyssen (1995) segir upprifjun sögunnar móti tengsl fólks við fortíðina og hvernig 

það skilgreinir sjálft sig í framtíðinni. Hyussen heldur áfram og segir að fólk þurfi á 

fortíðinni að halda til að byggja og festa sjálfmyndina, hvort sem um ræðir einstakling 

eða samfélag, og til að hlúa að framtíðarsýninni. Það má líta á gjörðir félagsins Ísland 
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Brasilía, svo sem heimsókn til Íslands, aðild að stofnun Torgs, stuðningur við vináttu 

við Akureyrarbæ, móttaka íslenskra gesta og fleira, sem útspil frá margs konar 

forsendum, ekki síst þó sem staðfestingu á íslenskum uppruna. 

Í megindráttum má telja að hlutverk félagsins sé að skapa grundvöll til 

sameiginlegar sjálfsmyndar, félagslegs minni, fótfestu ímynda og til þess að staðfesta 

uppruna. Innan félagsins fara fram samskipti sem innihalda venjur og mælikvarða 

þessa litla samfélags og miðlun þeirra til nýrra félaga (sjá Ashworth ofl, 2007). Að 

mörgu leyti ríma kenningar Eric Hobwsbawn (1983) um uppfundnar hefðir við þetta 

samhengi en samkvæmt honum eru uppfundnar hefðir safn venja/hátta sem leitast við 

að innræta ákveðin gildi og atferli (venjur) sem sjálfkrafa fellur saman við fortíðina. En 

eins og Karen Fog Olwig (1999) segir er sýnilegasta og kröftugasta birtingarmynd 

tengingar fólks við uppruna sinn í átthagafélögum enda fer þar fram afmörkun hópa 

sem tengist valdi og forréttindum. En Zumkahawala-Cook (2005) telur sjálfsmynd 

hópsins tengjast þeim forréttindum sem hún skapar með fortíð sinni. Átthagafélög 

byggja á sjálfvalinni arfleifð félagsmanna sinna en eins og þegar hefur fram komið 

byggist sá skipulagði félagsskapur á nýtingu fortíðarinnar í samtímanum, sér í lagi 

„auðlindum“ hennar (Ashworth o.fl., 2007). 

Bent hefur verið á að arfleifð byggist á ímyndum um fortíðina enda er hún 

félagslega sköpuð í samtímanum og endanlegt takmark hennar er að staðfesta uppruna 

(sjá McCrone o.fl., 1999). Því má varpa því fram hvort samfélag íslensk ættaðra 

Brasilíubúa sé ímyndað samfélag í skilningi Benedict Anderson (1983). Sé samfélagið 

ímyndað má þá velta fyrir sér hvort það sé jafnframt ímyndað af hálfu þeirra 

Íslendinga sem hafa myndað tengsl í samtímanum við afkomendur Brasilíufaranna en 

nýlega hefur ferðaskrifstofa hérlendis auglýst ferðir á slóðir Íslendinga í Brasilíu „í 

samvinnu við heimamenn“ þar sem Curitiba borg verður heimsótt og kynnst verður 

starfsemi félagsins Ísland Brasilía (Brasilía – Á slóðum Íslendinga, e.d.). 
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