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Útdráttur 

Um aldamótin 1900 urðu stærstu fólksflutningar sem getið er um í íslenskum sögubókum. 

Talið er að um 20 þúsund Íslendingar hafi siglt á brott í leit að betra lífi. Flestir settust að 

í Norður-Ameríku. Frá því að fólksflutningarnir stóðu hæst eru nú liðin rúm 100 ár og hefur 

margt breyst í samfélögunum sem þeir stofnuðu hinu megin við Atlantshafið. Víða í 

Kanada og Bandaríkjunum er fólk sem heldur íslenskum arfi sínum í heiðri og hefur það 

verið kallað Vestur-Íslendingar. Þrátt fyrir að liðin séu mörg ár og lítil endurnýjun hafi verið 

á þjóðarbrotinu þá eru þar yngri kynslóðir sem halda heiðrinum í sessi og passa vel að 

hefðir og siðir forfeðra þeirra falli ekki í gleymsku. Þjóðræknisfélag Íslendinga stendur að 

baki verkefnum sem hafa það markmið að styrkja sambönd Íslands og Vesturheims. 

Verkefnin eru þrjú, það eru Snorraverkefnið (e. The Snorri Program), Snorri West og Snorri 

Plus.  

Í rannsókninni voru tekin viðtöl við sjö viðmælendur sem allir hafa verið þátttakendur 

í Snorraverkefninu. Þau dvöldust á Íslandi í sex vikur þar sem þau kynntust landi og þjóð 

með augum innfæddra. Flest segja þau að ferðalagið hafi breytt sýn sinni á Ísland og 

íslenskan menningararf. Það hjálpaði þeim einnig að tengjast betur íslenskri sjálfsmynd 

sinni og nú finnst þeim auðveldara að samsama sig Vestur-Íslendingum. Það er ákveðin 

framandgerving og tvíheimahugsun í orðum viðmælenda minna. Skoðað verður með 

hvaða hætti ólíkir þjóðernisbakgrunnar tvinnast saman og mynda eina etníska sjálfsmynd 

ungra Vestur-Íslendinga.  
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Formáli 

„Þú skrifar bara um vínartertuna í BA, ferð til Kanada í vettvangsrannsókn og svona,“ sagði 

Anna Katrín við mig í upphafi BA námsins. Það hnussaði í mér og ég hélt nú ekki. Þetta 

væri ekki minn tebolli. Þessi orð féllu eftir tíma í þjóðsagnafræði hjá Kristni Schram. Þá 

hafði Kristinn fjallað um hvernig hlutir gætu fengið nýtt líf á nýjum stað, líkt og vínartertan 

gerði í Vesturheimi. Við Anna vorum ósammála þessu og ræddum það eftir tímann. Rúmu 

ári síðar sit ég annan áfanga hjá Kristni, „Ímynduð samfélög og þjóðmenning“ og þá 

kviknar áhugi minn á vínartertunni og Vestur-Íslendingum aftur. Í þeim áfanga skrifaði ég 

ritgerð um þjóðhátíð í Vesturheimi. Þá var ekki aftur snúið. Sumrinu á eftir varði ég í 

Kanada og Bandaríkjunum á slóðum Vestur-Íslendinga og með haustinu var tekin 

endanleg ákvörðun um rannsóknarefnið. Því lá beinast við að leita enn og aftur til Kristins. 

Bera undir hann rannsóknarefnið og fá hann til að leiðbeina mér með verkið.  

Ég vil þakka Kristni Schram leiðbeinanda mínum fyrir mikla þolinmæði, hvatningu og 

stuðning á meðan skrifunum stóð. Móður minni á ég margt að þakka. Takk fyrir að nenna 

hlusta á endalausan fróðleik um Vestur-Íslendinga, hvatningu á erfiðum stundum og allan 

yfirlesturinn. Jónína L. Kristjánsdóttir og Olga Katrín Olgeirsdóttir eiga bestu þakkir skyldar 

fyrir yfirlesturinn á síðustu metrunum. Án allra góðu vina minna úr náminu hefði þetta 

aldrei orðið að veruleika því stuðningur þeirra var ómetanlegur.  

 

Þá vil ég þakka viðmælendum og vinum í Kanada á ensku: First I need to name all of my 

interviewees. Without you, there wouldn‘t be a thesis. I‘m very grateful for having 

Michele, David and Sarah Hales in Edmonton. Thank you for the hospitality and all the 

good memories during my stay there. I also want to thank Bjarni, Brooke and Kayli 

Henrikson for making my stay in Markerville something I can never forget. Also, my 

immense gratitude to everyone that I met during my stay In Canada and the USA. Thank 

you for letting me see into your culture and talk to me about everything and anything at 

anytime.  
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Inngangur 

Um aldamótin 1900 dundi hvert áfallið á fætur öðru á Íslendingum. Margir þeirra höfðu 

hvorki í sig né á og lifðu við bág kjör. Því leituðu margir skjóls í Vesturheimi og flestir í 

Kanada. Þessir miklu fólksflutningar hafa yfirleitt verið miðaðir við árið 1873 þegar fyrstu 

hópflutningarnir áttu sér stað en fyrri heimsstyrjöldin, árið 1914, markar endi þeirra. Nú 

eru rúmlega 100 ár síðan fyrstu Íslendingarnir sigldu vestur yfir haf í leit að betri 

lífskjörum. Þar er hópur fólks sem enn kallar sig Vestur-Íslendinga og er stolt af sínum 

íslenska uppruna. Þau eru oft einnig með annan þjóðernisbakgrunn, ungverskan, skoskan, 

breskan og svo framvegis. Norður-Ameríka er fjölmenningarsamfélag og alvanalegt að 

íbúar hennar komi frá öllum heimshornum.  

Í erlendum fræðigreinum hefur myndast sú hefð að fjalla um afkomendur Íslendinga 

í Kanada sem íslensk-kanadíska (e. Icelandic-Canadians), líkt og gert er um aðra hópa sem 

rekja ættir sínar á erlenda grund. Íslenskir fræðimenn fjalla um þjóðarbrotið sem Vestur-

Íslendinga og því verður áfram skrifað um þennan hóp fólks undir þeim formerkjum hér. 

Vegna þess hve langt er síðan fólksflutningarnir áttu sér stað er líklegt að annar 

þjóðernisbakgrunnur standi þeim nær en sá íslenski. Samt sem áður veita þau íslensku 

þjóðerni sínu athygli og því stendur ekkert í vegi fyrir því að kalla þau Vestur-Íslendinga. 

Þjóðræknisfélag Íslendinga var stofnað árið 1939 með það markmið að auka samskipti 

milli Austur- og Vestur-Íslendinga líkt og það var orðað. Þá voru liðin 20 ár síðan 

sambærilegt félag var stofnað í Vesturheimi og er það systurfélag þess íslenska. Frá 

stofnun og enn þann dag í dag er helsta áherslan sú að tengja nýja kynslóð afkomenda við 

Ísland. Á vegum Þjóðræknisfélagsins í samstarfi við Norræna félagið eru þrjú verkefni sem 

stuðla að þessu markmiði. Þau eru Snorraverkefnið (e. The Snorri Program), Snorri Plus 

og Snorri West.1 

Snorraverkefnið hefur verið starfrækt frá árinu 1999. Árlega kemur til Íslands hópur 

18-28 ára einstaklinga, sem eiga það sameiginlegt að eiga íslenskar rætur. Þátttakendur 

verkefnisins dvelja á Íslandi í sex vikur yfir sumartíma. Tveim vikum verja þeir í 

höfuðborginni þar sem lögð er stund á ýmiss konar námskeið sem meðal annars fjalla um 

íslenska menningu, íslenska tungu og jarðfræði. Farið er vítt og breitt í þessum 

kennslustundum til að gefa þátttakendunum sem breiðasta sýn á hvað landið hefur upp 

                                                      
1 Þjóðræknisfélag Íslendinga, Saga.  
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á að bjóða. Næstu þrjár vikurnar dvelja þau hjá ættingjum víða um land þar sem þau 

kynnast íslenskri menningu með augum heimamanna. Þau vinna sjálfboðaliðastörf á 

ýmsum sviðum, til dæmis í leikskólum, á frístundaheimilum, í ferðaþjónustu, við bústörf 

og svo mætti lengi telja. Síðustu viku verkefnisins sameinast hópurinn aftur og ferðast um 

landið áður en haldið er vestur yfir haf.2 Snorri Plus byggir á sömu hugmynd og 

Snorraverkefnið. Þá gefst fólki sem komið er yfir þrítugt tækifæri til að sjá hvaðan forfeður 

þeirra komu. Í raun má segja að þetta sé sambærilegt Snorraverkefninu nema í stað þess 

að dvelja í 6 vikur þá dvelja þau í 2 vikur.3 

Snorri West hefur verið starfrækt frá árinu 2001. Í því verkefni fara íslensk ungmenni 

á slóðir vesturfaranna í fjórar vikur. Ferðast er um Kanada og Bandaríkin en vegna stærðar 

Norður-Ameríku er verkefninu skipt upp í fjóra hluta. Ekki er farið á sama staðinn nema á 

fjögurra ára fresti.4 Sumarið 2017 var ég ásamt fjórum öðrum einstaklingum þátttakandi 

í þessu verkefni. Lengstum tíma vörðum við í Alberta-fylki, Saskatchewan-fylki og Utah-

fylki í Bandaríkjunum. Í framhaldi af þátttöku minni í verkefninu fannst mér kjörið að 

skoða hvernig ungir Vestur-Íslendingar búsettir í Alberta-fylki móta sína íslensku 

sjálfsmynd. 

Rannsóknin mun beina sjónum að afkomendum Vestur-Íslendinga og hvernig 

sjálfsmynd þeirra hefur mótast og breyst eftir þátttöku í Snorraverkefninu. Við vinnuna 

voru notaðar ýmsar heimildir sem snúa að vesturförum. Rannsóknir sem gerðar hafa verið 

á búferlaflutningunum ásamt sex viðtölum við sjö viðmælendur sem tekin voru í október 

2017. Allir viðmælendurnir hafa verið þátttakendur í Snorraverkefninu og eru öll búsett í 

Alberta-fylki. Hugtökin sem notast var við til að leita svara við spurningunni eru hugtök á 

borð við hópa, sjálfsmynd, fjölmenningu, þjóðir, þjóðerni, tvíheimar, hefðir og 

hefðarberar.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður farið yfir ástæður þess að svo margir fluttu 

búferlum á tímum Vesturheimsferðanna. Hvað hvatti þá af stað og hver örlög þeirra urðu 

handan hafsins. Þar sem allir viðmælendurnir eru búsettir í Alberta-fylki þá hefur reynst 

nauðsynlegt að skoða sögu svæðisins. Það verður reifað lítillega áður en farið verður yfir 

helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á yngri kynslóðum Vestur-Íslendinga. Í öðrum 

                                                      
2 The Snorri Program, Snorri 2017 Itinerary; Snorrasjóður, Lokaskýrsla 2016, 2. 
3 The Snorri Program, Snorri Plus Itinerary 2018; Snorrasjóður, Lokaskýrsla 2016, 2. 
4 Snorrasjóður, Lokaskýrsla 2016, 2. 
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kafla verður farið yfir helstu hugtök og kenningar sem notaðar verða við greiningar á 

viðtölunum. Farið verður í sögu hugtakanna og hvernig sum þeirra hafa haft ólíka 

merkingu á ólíkum tímum. Í þriðja kafla verða viðmælendur kynntir til sögunnar ásamt 

aðferðarfræðinni sem notast var við. Í fjórða og jafnframt síðasta kafla verður stuðst við 

það sem á undan er komið og viðtölin greind með hliðsjón af fyrri rannsóknum, 

kenningum, aðferðum og hugtökum sem lagt var upp með.  
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1 Rannsóknarsaga 

Hér á eftir verður farið yfir ástæður þess að fjöldi fólks fluttist búferlum frá Íslandi og hvað 

beið þeirra handan hafsins. Skoðað verður hvernig ferðalagið gekk fyrir sig, hvert var 

haldið og hvernig hópurinn dreifðist um Norður-Ameríku. Eftir þá umfjöllun verður saga 

Íslendinganýlendunnar í Alberta-fylki skoðuð. Þar settist meðal annarra stórskáldið 

Stephan G. Stephansson að. Út frá búsetu hans varð til Íslendingasamfélag sem staðsett 

er í miðju fylkisins. Síðar verða skoðaðar fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á ungum 

Vestur-Íslendingum.  

1.1 Ástæður og afdrif vesturfaranna 

Fyrsti vesturfarahópurinn lagði úr höfn sumarið 1873 og var fyrsti áfangastaður hans 

Edinborg. Þaðan ferðaðist hann til Glasgow þar sem stór gufuskip biðu eftir að flytja þau 

til Vesturheims. Ferðalangarnir frá Íslandi voru svo sannarlega ekki einir á ferð, því fólk 

víða frá Evrópu hafði farið yfir hafið á síðustu árum.5 Þeir fólksflutningar sem hér um ræðir 

áttu sér stað 1815 til 1930. Þetta eru með stærstu fólksflutningum sem sögur fara af. Alls 

fóru um 52 milljónir Evrópumanna á þessari rúmu öld til Vesturheims. Íslensku 

vesturfararnir voru aðeins lítill hluti þess fjölda sem leitaði skjóls handan Atlantshafsins. 

Talið er að um 20 þúsund Íslendingar hafi farið á þessum árum.6  

Ástæður Íslendinga voru margar. Í upphafi vesturferðanna bjuggu landsmenn við bág 

kjör og aldagamla búskaparhætti, sjálfsþurftarbúskapurinn var allsráðandi og oft dugði 

hann ekki til.7 Vistarbandið var í sveitum landsins. Þá var engum heimilt að setjast að í 

þorpum við sjávarsíðuna heldur urðu menn að setjast að á bóndabæ ef viðkomandi átti 

ekki jarðnæði sjálfur. Hægt var að kaupa sig lausan frá vistarbandinu en það var dýrt og 

ekki á allra færi.8 Híbýli landsmanna voru í torfbæjum og þóttu það lélegar vistarverur. 

Flestir voru orðnir afar gamlir og viðhaldi þeirra hafði verið misvel sinnt í gegnum tíðina.9 

Fram undan var betri tíð sem ekki hafði látið á sér kræla enn. Framfarirnar urðu ekki 

verulegar fyrr en undir lok aldarinnar þegar vesturferðirnar höfðu náð hámarki.10 Því er 

                                                      
5 Guðjón Arngrímsson, Nýja Ísland, 15. 
6 Guðjón Arngrímsson, Nýja Ísland, 16-17. 
7 Guðjón Arngrímsson, Nýja Ísland, 41. 
8 Sigurður Gylfi Magnússon, Íslensk menning og samfélag, 36. 
9 Guðjón Arngrímsson, Nýja Ísland, 46. 
10 Guðjón Arngrímsson, Nýja Ísland, 34-40. 
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skiljanlegt að draumurinn um betra líf annars staðar hafi freistað margra og margir 

ferðalanganna vissu lítið um hvað beið þeirra á nýjum stað.  

Það var ekki eingöngu hallærið sem ruddi brautina. Trúflokkur sem kallaði sig 

mormóna hafði sest að í Utah-fylki sem þá var fjarri öllum mannabyggðum. Þeir voru með 

mikið trúboð í Evrópu og meðal annars í Danmörku þar sem þeir höfðuðu til nokkurra 

Íslendinga. Tveir þeirra komu síðar heim til Íslands og voru með trúboð hérlendis. Í 

kjölfarið fór fimm manna hópur Íslendinga til Utah-fylkis árið 1855. Nokkrum árum síðar 

fór hópur manna til Brasilíu í leit að betra lífi en mikið vantaði af vinnuafli þar. Ein af 

ástæðum þess að Brasilía varð ekki dvalarstaður margra Íslendinga var hve erfiðlega gekk 

að flytja fólk til Danmerkur, þar sem gufuskipin til Brasilíu biðu.11 Um það leyti buðust 

betri ferðir til Kanada, sem við síðar höfum heyrt um sem Vesturheimsferðir. Misjafnt var 

hvar fólk settist að en Winnipeg var fyrsti dvalarstaður flestra Íslendinga. Þar stöldruðu 

þeir við og skoðuðu frekari möguleika á búsetu.12 Margir settust þar að og má því segja 

að Manitoba-fylki hafi orðið nýlenda íslensku vesturfaranna.13  

Íslendingarnir kunnu takmarkað að fóta sig í hinum stóru víðáttum Kanada. Fæstir 

þeirra höfðu notað járnbraut áður og voru innflytjendur almennt ekki hátt skrifaðir í 

samfélaginu. Með hverjum hópi var túlkur og fararstjóri sem ekki voru alltaf starfi sínu 

vaxnir. Það kom fyrir að Íslendingarnir týndu farseðlinum, nestinu eða jafnvel sjálfum sér. 

Hafi lestin stoppað í örfáar mínútur fóru þeir út til að fá sér að borða og kipptu sér ekkert 

upp við þó blásið væri til brottfarar heldur töldu að beðið yrði eftir sér. Þegar á 

brautarpallinn var komið sátu þeir og horfðu á eftir lestinni halda áfram með 

ferðafélagana og allt þeirra hafurtask. Þá sátu þeir eftir einir á ókunnugum stað, ótalandi 

og ósjaldan drukknir.14  

Mikil áhersla var lögð á varðveislu íslenskunnar. Það reyndist þó erfitt að setjast að á 

erlendri grund þar sem annað tungumál og önnur menning var ríkjandi. Íslendingarnir 

hefðu þurft að búa í algjörri einangrun til að verða ekki fyrir áhrifum. Einangrunin og 

íhaldssemin var gegn þeirri hugmynd sem menn fluttu með sér úr landi; að gleyma því 

gamla og hefja nýtt líf. Flestir gerðu sér grein fyrir að á endanum myndu Vestur-

                                                      
11 Guðjón Arngrímsson, Nýja Ísland, 60-61. 
12 Guðjón Arngrímsson, Nýja Ísland, 71. 
13 Bergsteinn Jónsson, Til Vesturheims, 83. 
14 Guðjón Arngrímsson, Nýja Ísland, 101.  
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Íslendingar renna saman við önnur þjóðarbrot og allt sem eitt sinn þótti „sér 

íslenskt“myndi hverfa.15 Íslendingar í Vesturheimi voru alla tíð virkir í blaðaútgáfu og var 

hún lífæð íslenskunnar áratugum saman. Fæst blöðin lifðu lengi enda gefin út af 

vanefnum. Þau blöð sem lengst lifðu voru Lögberg og Heimskringla en þau þóttu 

sambærileg þeim blöðum sem gefin voru út á Íslandi. Blaðaútgáfan var helsti miðill 

Vestur-Íslendinga til að fá fréttir frá heimalandinu.16 Árið 1959 sameinuðust blöðin og í 

dag er Lögberg-Heimskringla gefið út í Kanada og Bandaríkjunum. Helsta markmið þess 

er að sameina þjóðarbrotið ásamt að halda því upplýstu um hvað aðrir Vestur-Íslendingar 

séu að fást við.17  

Íslendingaslóðir í Vesturheimi er hugtak sem nær yfir gríðarlega stórt landsvæði. 

Töluvert er til af upplýsingum um búsetu Vestur-Íslendinga í Norður-Ameríku en þó 

mismikið eftir fylkjum. Einn þeirra fræðimanna sem hefur skoðað búsetu Vestur-

Íslendinga er Guðjón Arngrímsson. Í bók hans Nýja Ísland: Saga vesturfaranna í máli og 

myndum segir hann um Alberta-fylki:  

Um 1890 höfðu ýmsir bændur og einhleypir menn í Norður-Dakóta hug á að komast 

lengra vestur á bóginn og setjast að við Kyrrhafsströndina. Einn þeirra, Sigurður Jósúa 

Björnsson, var gerður út og kom við á leið sinni hjá nokkrum Íslendingum sem sest 

höfðu að í Calgary í Alberta. Þeir sögðu honum frá lausu landi norðan borgarinnar, 

við Red-Deer-ána. Þar væri land gott og von á járnbraut. Hópur fólks úr 

Pembinabyggðinni í Norður-Dakóta tók sig upp og flutti til Red Deer. Sú byggð gekk 

vel en varð aldrei fjölmenn. Frægastur íbúa þar var Stephan G. Stephansson í 

Markerville.18  

Af því má sjá að þær Íslendingaslóðir sem hér verður getið um eru ekki fjölmennar og hafa 

ekki haft mikil áhrif á svæðinu. Íslendinga er getið í sögu svæðisins, History of Alberta. Sú 

umfjöllun spannar hálfa blaðsíðu en þar er fjallað um hvernig þrjár skandinavískar þjóðir 

settust að á svæði rétt fyrir utan Red Deer. Þar á meðal voru Íslendingar. Ekki er nánari 

útlistun á lifnaðarháttum þeirra á svæðinu nema sagt er frá Stephan G. Stephansson. Í 

hvert sinn sem hann gat tekið sér pásu frá bústörfum dvaldi hann innandyra við að semja 

ljóð.19 Íslendingafélagið í Markerville, Stephan G. Stephansson Society dregur nafn sitt af 

                                                      
15 Guðjón Arngrímsson, Annað Ísland, 173-175. 
16 Guðjón Arngrímsson, Annað Ísland, 201-205. 
17 Lögberg-Heimskringla, What is Lögberg-Heimskringla?. 
18 Guðjón Arngrímsson, Nýja-Ísland, 291. 
19 MacGregor, A History of Alberta, 169. 
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þessum frægasta íbúa svæðisins. Árið 1995 lét félagið gefa út litla bók um sögu staðarins, 

From Fire & Ice: A Markerville History. Þar segir að fyrsti íbúinn í Markerville hafi verið 

Íslendingur. Þá var Alberta ungt fylki og voru landhættir þar lítið kunnir. Byggðin gekk vel 

og árið 1889 kom hópur frá Norður-Dakóta og settist að á því svæði sem í dag þekkist sem 

Markerville.20 Í þessum hóp var Stephan G. Stephansson og eiginkona hans Helga. Hann 

var vinsælt skáld meðal Vestur-Íslendinga. Atvinnumöguleikar á svæðinu voru litlir og fóru 

margir til nálægra borga, bæði Calgary og Edmonton. Ferðuðust menn þá til og frá vinnu 

með vögnum sem voru kostnaðarsamir ferðamátar þar sem fargjaldið kostaði um 25 

kanadíska dollara. Því má segja að Markerville sé það svæði sem fyrst byggðist upp af 

Íslendingum en síðar dreifðust þeir víðar um fylkið.21 

1.2 Rannsóknir á ungum Vestur-Íslendingum 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar í tengslum við Vestur-Íslendinga og þá sérstaklega 

eldri kynslóðir þeirra. Færri rannsóknir eru til um yngri kynslóðir þeirra en hér verður farið 

yfir þær helstu. Mannfræðingurinn Tinna Grétarsdóttir hefur skoðað hvernig tengingar 

hafa myndast á milli Íslands og Kanada. Hún bendir á að í íslenska hópnum hafi verið lítil 

endurnýjun og Vestur-Íslendingum fari fækkandi. Því hafi þeir takmörkuð tækifæri til að 

koma arfi sínum til næstu kynslóða. Það sé ólíkt öðrum þjóðernishópum í Kanada, þar 

sem endurnýjunin er meiri. Af þessum sökum er arfleifð þeirra bundin ættarsögu 

fjölskyldunnar og því skipa afdrif landnemanna stóran sess í sjálfsmyndarsköpuninni. 

Ímyndin af heimalandinu í huga þeirra birtist í fjölskyldutengslum, fjölskylduhátíðum, 

bókmenntum, ættfræði, íslenskum nöfnum og ákveðnum stöðum. Jafnframt er rómantísk 

sýn á heimalandið vegna þess hve bundin ímyndin er sögum af Íslandi frá byrjun 20. aldar 

þegar vesturferðirnar náðu hámarki. Tinna greinir frá því hvernig áhugi fólks af íslenskum 

ættum á þjóðararfi sínum lifnaði við í kjölfar fjölmenningarstefnunnar sem innleidd var í 

Kanada í kringum 1970.22 Í grein Tinnu „Athafnahyggja og menningararfur“ sem birtist í 

bókinni Menningararfur á Íslandi rannsakar hún þverfaglegu hátíðina Núna. Hátíðin var 

stofnuð til að auka áhuga ungra Vestur-Íslendinga á þjóðerni sínu og var fyrst haldin árið 

                                                      
20 Andersen og Dearden, From Fire & Ice, 10-15. 
21 Andersen og Dearden, From Fire & Ice, 10-15. 
22 Tinna Grétarsdóttir, Athafnahyggja og menningararfur, 329-335. 
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2007. Síðan þá hefur hún verið haldin árlega.23 Á hátíðinni eru kvikmyndir, sviðslistir, 

bókmenntir og myndlist svo eitthvað sé nefnt. Núna er tilraun til að nútímavæða tengslin 

á milli Íslands og Kanada með því að vekja athygli á íslenskri list og menningararfi vestra. 

Viðmælandi Tinnu sagðist skilja löngunina til að byggja upp sambandið milli landanna. 

Hún bætir síðan við að hingað til hafi það verið meira í gegnum vínartertu heldur en 

hljómsveitina Sigurrós. Það bendir til að sú ímynd sem Kanadabúar hafa af heimalandinu 

sé gamaldags.24  

Tinna skrifaði sambærilega grein í Flexible Capitalism: Exchange and Ambiguity at 

Work sem nefnist „Unveiling the Work of the Gift“. Þar segir hún frá styttugjöf Íslands til 

Kanada árið 2000 en styttan var eftir Ásmund Sveinsson. Þar mátti sjá Guðríði og Snorra 

sem vitnað er til í sögu Grænlendinga. Þá siglir Guðríður til Vínlands og eignast Snorra þar. 

Snorri er því fyrsta íslenska barnið sem fæddist í Vesturheimi. Ástæða gjafarinnar var 

þúsund ára afmæli Snorra Þorfinnssonar og var tilraun til að efla enn frekar böndin á milli 

Kanada og Íslands.25 Tinna bendir á að ungir Vestur-Íslendingar geti litið á sig sem blóm, 

þar sem hvert laufblað standi fyrir sitthvort þjóðernið. Þau séu kanadísk því þau alast þar 

upp en fjölskyldusagan segir að þjóðernið sé einnig annars staðar frá, til dæmis frá Íslandi. 

Því hafi þau úr nokkrum þjóðernisbakgrunnum að velja og þar með er meiri hætta á að 

eitt þjóðerni tapist frekar en annað.26 Tinna telur að styttugjöfin sé tákn fyrir íslensku 

afkomendurna sem minni á íslenskt þjóðerni og hvernig það hefur tekið þátt í að skapa 

kanadíska sögu.27 Margir viðmælendur Tinnu sögðu að gjöfin hefði verið töfrandi neisti 

(e. magic spark) fyrir samfélagið því það hjálpaði þjóðarbrotinu að sameinast og hitta 

hvert annað. Það reyndist þó stundum flókið að finna fólk af íslenskum ættum vegna þess 

hve dreift þjóðarbrotið er um Kanada.28 Á síðustu árum hafi mörg Íslendingafélög eignast 

sína Snorra en þátttakendur Snorraverkefnanna eru oft nefndir Snorrar. Tinna bendir á 

að algengt sé að heyra manna á milli að viðkomandi sé Snorri eða að í því félagi sem hann 

er virkur í, séu Snorrar. Þetta kann að hljóma undarlega í eyrum þeirra sem ekki þekkja til 

Snorraverkefnanna: 

                                                      
23 Tinna Grétarsdóttir, Athafnahyggja og menningararfur, 330. 
24 Tinna Grétarsdóttir, Athafnahyggja og menningararfur, 331-339. 
25 Tinna Grétarsdóttir, Unveiling the Work of the Gift, 66-67. 
26 Tinna Grétarsdóttir, Unveiling the Work of the Gift, 72. 
27 Tinna Grétarsdóttir, Unveiling the Work of the Gift, 86-87. 
28 Tinna Grétarsdóttir, Unveiling the Work of the Gift, 84-85. 



15 

Einn af svarendum mínum sem hefur ferðast frá Edmonton til að vera viðstaddur 

afhjúpun styttunnar á Canadian Museum of Civilization sagði mér „fólk veit núna jafn 

mikið um Guðríði eins og þeir vissu einu sinni um Leif Eiríksson, og Snorraverkefnið 

hjálpar fólki að verða meira meðvitað um hana og sögu þeirra”. Hún sagði mér stolt 

að barnabarn hennar væri á leiðinni til Íslands sem Snorri og að sonur hennar myndi 

hitta hana þar til að sýna henni landið. Í lokin tók hún fram að „hún væri virkilega 

spennt yfir því að fjölskylda hennar hafi fengið áhuga á Íslandi”29  

Af þessu má sjá að Snorraverkefnin hjálpa til við landkynningu Íslands og viðhalda 

íslenskum rótum þeirra sem oft hafa aðeins heyrt sögur af forfeðrum sínum á Íslandi.  

Sagnfræðingurinn Laurie K. Bertram hefur kynnt sér vesturferðirnar og sjálfsmyndir 

síðari kynslóða Vestur-Íslendinga. Í greininni „Public Spectacles, Private Narratives“ 

skoðar hún hvernig koffortin, sem innihéldu persónulega muni forfeðra þeirra hafa 

eignast nýtt líf í höndum nýrra eigenda. Margir viðmælanda hennar lýstu hvernig koffortin 

höfðu dagað upp í geymslu hjá afkomendum þeirra og enginn spáð í þeim verðmætum 

sem þar væri að finna. Með tímanum áttuðu þau sig á að það var ekki margt sem forfeður 

þeirra komu með frá heimalandinu. Við það urðu koffortin þeim enn verðmætari því þau 

sögðu mikla ættarsögu. Margir eigendur koffortanna hafa gert þau upp og nota þau til að 

geyma gögn um fjölskylduna eða Ísland. Til dæmis gjafir frá ættingjum á Íslandi og bækur 

um Ísland. Margar fjölskyldur förguðu koffortunum því þau sáu ekki verðmætin sem í 

þeim leyndust.30  

Annar verðmætur farmur sem geymst hefur allt fram á okkar daga er uppskrift af 

lagköku sem þótti einkar vinsæl á Íslandi á tímum vesturferðanna, vínartertan. Jón Karl 

Helgason hefur skoðað sögu tertunnar og hvað geri hana svona einstaka í hugum Vestur-

Íslendinga. Einn viðmælanda hans sagði að ferðalagi hans til Kanada væri ekki lokið fyrr 

en hann hafði smakkað vínartertuna. Hún færði honum sneið á hótelið stuttu eftir samtal 

þeirra. Aðspurð sagði hún að það sérstaka við vínartertuna væri að flestir í Winnipeg 

þekktu kökuna, sama af hvaða íslensku ættum þeir væru. Mikið stolt fylgi kökunni og hún 

einkennir þjóðarbrotið. Uppskriftin hefur þróast með tímanum og sértu staddur í hópi 

                                                      
29 Tinna Grétarsdóttir, Unveiling the Work of the Gift, 82. Þýðing höfundar, upprunalegur texti: „One of my 
respondents who had travelled from Edmonton to be present at the unveiling of the sculpture at the 
Canadian Museum of Civilization told me, ‘people know as much about Guðríður now as the do about Leifur 
Eiríksson, and then the Snorri programme makes people more aware of her and their story as well’ She also 
proudly informed me that her granddaughter was going over to Iceland as a Snorri, and that her son was 
going to meet her over there to tour the country. At the end she stated ‘I am really excited that my family 
has started to get interested in Iceland‘. 
30 Bertram, Public Spectales, Private Narratives, 39-48. 
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Vestur-Íslendinga þar sem rætt er um vínartertuna, þá hefur hver fjölskylda sína skoðun 

um það hvernig hún á að vera. Það sé vegna þess að uppskriftin hefur fengið að þróast. 

Jón Karl telur að þróunin geti átt sér stað með öðrum þjóðarbrotum sem blandast inn í 

fjölskylduna og þá um leið í arfleifðina.31 

Ýmislegt fleira hefur verið rannsakað í tengslum við Vestur-Íslendinga enda er liðin 

rúm öld síðan Íslendingarnir fóru yfir hafið. Hér að ofan hafa verið reifaðar helstu 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á yngri kynslóðum Vestur-Íslendinga. Það er áberandi 

orðræða i þeim öllum að virkja yngri kynslóðina og vernda þjóðararfinn. Því má draga þá 

ályktun að það sé stærsta vandamál þjóðarbrotsins. Líkt og Tinna bendir á þá er 

endurnýjunin innan hópsins ekki jafn hröð og í öðrum þjóðernishópum í Kanada. Því er 

hætt við að íslenska arfleifðin týnist eða verði undir. Það hefur óneitanlega mikil áhrif á 

sjálfsmyndarsköpun yngri kynslóðarinnar. Hér á eftir verður farið í helstu hugtök sem snúa 

að þeim rannsóknum sem farið hefur verið í hér að ofan auk þess sem þau verða notuð 

við greiningu í fjórða kafla ritgerðarinnar.  

                                                      
31 Jón Karl Helgason, The Mystery of Vínarterta, 44-48. 
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2 Hugtök og kenningar 

Hugtökin sem leitast verður við að útskýra eru hópar (e. folk groups), sjálfsmynd (e. 

identity), fjölmenning (e. multicultralism), tvíheimar (e. diaspora), hefðir (e. tradition) og 

hefðarberar (e. tradition bearer). Viðmælendurnir koma úr stóru fjölmenningarsamfélagi. 

Færa má rök fyrir því að þau séu tvíheima vegna þeirra fjölmörgu þjóðernisbakgrunna 

sem þau hafa. Þegar einstaklingur hefur fleiri en einn þjóðernisbakgrunn þá getur það 

reynst honum erfiðara að skilgreina sjálfsmynd sína ásamt því að hefðir og siðir milli ólíkra 

þjóðernishópa geta skarast. Slík skörun getur valdið því að hefðir hverfa annað hvort alveg 

eða tímabundið. 

2.1 Hópar (e. folk groups) og sjálfsmynd (e. identity)  

Þjóðfræðin hefur lengi leitast við að skoða hópa, hvernig þeir virka, verða til og hverfa. 

Hópurinn er með sín sérkenni, til dæmis kynþátt, trú eða er svæðisbundinn. Á lífsleiðinni 

tilheyrum við fjölmörgum hópum. Fyrsti hópurinn sem einstaklingurinn verður hluti af er 

fjölskyldan. Innan fjölskyldna er mikið af óskrifuðum reglum. Dæmi um þær eru hvað þykir 

viðeigandi og hvað ekki eða hvernig á að koma fram. Sérstakur húmor eða orðalag getur 

verið innan fjölskyldunnar sem aðeins meðlimir hennar skilja. Þegar einstaklingurinn fer 

út fyrir sína fjölskyldu og inn í aðra, til dæmis í heimsókn til vinar, þá geta ríkt aðrar 

óskrifaðar reglur þar. Því er mikilvægt að hafa samsemd í huga þegar hópar eru 

rannsakaðir. Þessa skilgreiningu á fjölskyldu sem hóp má yfirfæra á allt samfélagið.32 

Þjóðfræðingurinn Alan Dundes skrifaði greinina „Who Are The Folk?“. Hann segir að 

hópur verði að innihalda að minnsta kosti tvo einstaklinga sem deili einhverju 

sameiginlegu. Hópar geta verið samkvæmt Dundes allt frá því að vera stórir líkt og þjóðir 

og smærri líkt og fjölskylda. Innan fjölskyldunnar eru óskrifaðar reglur, hefðir og húmor 

en það á einnig við um þjóðir. Þá er átt við atriði sem eru sameiginleg, eitthvað sem allir 

meðlimir hópsins þekkja. Dæmi um það er þjóðtrú, þjóðsöngvar eða þjóðlegur matur. 

Þjóðfræði hópsins getur breyst og gerist það oft með áhrifum frá utanaðkomandi 

einstaklingum sem bætast í hópinn. Þegar einstaklingar halda fyrstu jólin sín saman þá 

þekkja báðir aðilar ákveðnar hefðir frá sinni fjölskyldu. Við það getur þjóðfræðin breyst 

og farið verður í einhverskonar sáttarsamning. Dundes bendir jafnframt á að hópar geti 

                                                      
32 Sims og Stephens, Living Folklore, 30-31. 
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afmarkast af ákveðnum mærum, líkt og svæði eða borg. Hópar geta sundrast og nýir orðið 

til með nýja þjóðfræði, við það breytist virknin innan hópsins.33 Þjóðfræðingurinn Barre 

Toelken hefur skoðað hvernig virkni hópsins getur breyst þegar breytingar verða á 

hópum. Meðlimir hópsins deila upplýsingum og hegðun og þess vegna endurspeglar það 

hópinn. Hann telur að minnsti hópur sem getur verið mótaður samanstandi af tveim 

einstaklingum, hann kallar það tvennd (e. dyad). Það eru tveir einstaklingar sem eru nánir 

hvor öðrum, til dæmis „sálufélagar“ eða bestu vinir.34 

Þjóðfræðingurinn Richard Bauman tók skilgreiningu Dundes og Toelken upp á hærra 

stig þar sem hann blandaði skilgreiningum þeirra saman við hugmyndir úr sviðslistafræði. 

Hann segir virkni hópsins felast í því að skilja sjálfsmyndina og koma henni áfram til næstu 

kynslóða með því að viðhalda henni.35 Bauman vann brautryðjandaverk þar sem hann var 

fyrstur til að innleiða hugtakið sjálfsmynd (e. identity) inn í þjóðfræðina. Það gerði hann í 

grein sinni „Differential Identity and the Social Base of Folklore“ sem gefin var út árið 

1971.36 Síðan þá hefur notkun hugtaksins aukist mikið innan fræðasviðsins. Margir álíta 

hugtakið gagnsætt, það er að segja að það útskýri sig sjálft.37 Þjóðfræðingurinn Elliot 

Oring segir að hægt sé að brjóta hugtakið niður í þrjá flokka. Það er sjálfstæð sjálfsmynd 

(e. individual identity), persónuleg sjálfsmynd (e. personal identity) og samsemdar 

sjálfsmynd (e. collective identity). Með sjálfstæðri sjálfsmynd er átt við tenginguna sem 

sjálfsmyndin á við söguna, tímann og fyrri atburðarás, sem hjálpaði til við að skapa hana. 

Þessi tegund sjálfsmyndarrannsókna hefur einkum verið stunduð meðal sálfræðinga. 

Persónulega sjálfsmyndin vitnar til samfellunnar sem á sér stað í sjálfsmyndasköpuninni. 

Þar eru minningar, hugmyndir og upplifanir allsráðandi. Samsemdar sjálfsmyndin nær yfir 

hópa, upplifanir og sameiginlegar minningar hópsins. Þessi tegund sjálfsmyndar getur 

verið mjög misjöfn milli einstaklinga innan sama hóps, því hún spilar mikið inn á hinar 

sjálfsmyndirnar tvær. Hvaða stöðu einstaklingnum finnst hann gegna í hópnum. Seinni 

tvær sjálfsmyndirnar eru meira notaðar af mann- og þjóðfræðingum þar sem þær eru 

mjög líkar. Önnur beinist að einstaklingum en hin að hópum.38 

                                                      
33 Dundes, Who Are The Folk?, 6-7. 
34 Toelken, The Dynamics of Folklore, 57. 
35 Bauman, Differential Identity and the Social Base of Folklore, 31-32. 
36 Bauman, Differential Identity and the Social Base of Folklore, 31-33. 
37 Oring, Just Folklore, 3. 
38 Oring, Just Folklore, 4-5. 
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Hugtakið sjálfsmynd felur í sér merkinguna að vera þekkjanlegur og er því nátengd 

hugmyndinni um varanleika í tíma: 

Að þekkja hluti er nauðsynleg forsenda allrar hugsunar. Staða okkar í heiminum 

verður mjög ótrygg ef við getum ekki treyst minningum okkar; minnisleysi eyðir 

samsemdinni. Forsenda allra mannlegra athafna er varanleg og órofin samsemd 

einstaklingsins í tíma. Við væntum framtíðarinnar með því að gera áætlanir og gefa 

fyrirheit og rifjum upp fortíðina með því að bera kennsl á og bera orð saman, athafnir 

og skyldur.39 

Sjálfsmyndina er hægt að skoða út frá hugmyndum um þjóðir sem og um einstaklinga. 

Upphaflega fólst varanleiki ríkja fyrst og fremst í því að sama konungsættin ríkti samfellt 

á ákveðnu tímabili og af þeim sökum varð til sameiginleg vitneskja þjóðarinnar um hana. 

Með því að skrifa söguna áfram þá hafa gjörðir forfeðranna líka áhrif. Það er í valdi 

þjóðarinnar að ákveða hvað hún kýs að halda í sinni sjálfsmynd og hverju hún kýs að 

gleyma. Í þessu samhengi má skoða hugtakið hópvitund en hún er nátengd hugmyndum 

um sjálfsmynd. Hópvitundin verður til þegar menn hafa komist að raun um innri samloðun 

og þegar ytri sérstaða hópsins vegur þyngra en innri margbreytileiki. Hópurinn hefur 

fundið sér sameiginleg gildi og tákn. Til dæmis þjóðfána, þjóðsöng, þjóðlegan mat eða 

annað sem allir innan hópsins þekkja. Ekki er nauðsynlegt að allir þekkist innbyrðis. Þrátt 

fyrir að hópar eigi ákveðna sjálfsmynd sem nær yfir alla, þá er ekki þar með sagt að þar 

ríki eingöngu friður. Hver hópur er samansafn mennskra einstaklinga með mismunandi 

skoðanir og því getur myndast togstreita. Við það breytist sjálfsmynd hópsins.40 

2.2 Þjóð, þjóðerni og ímyndafræði 

Guðmundur Hálfdánarson byrjar bók sína Íslenska þjóðríkið á vangaveltum um hvað felst 

í hugtakinu þjóð. Hann segir þjóðina skapast af sameiginlegum gildum og reglum í 

samfélaginu. Þar sé sama tungumálið talað, sagan myndi eina heild og viljinn sé sá sami. 

Mörgum Íslendingum finnst eins og þeim sé þjóðernið í blóð borið. Íslenska lýðveldið sé 

ungt og þjóðernisbaráttan sé því enn ljóslifandi í hugum þjóðarinnar.41 Hann vitnar í orð 

franska málvísindamannsins Ernest Renan og fyrirlestur hans sem fluttur var fyrir rúmri 

hálfri öld í Sorbonne háskóla í París undir yfirskriftinni, „Qu‘est-ce qu‘un nation?“. Á 

                                                      
39 Leerssen, Samsemd (e. identity), öðrun (e. alterity), menningarblöndun (e. hybritity), 124. 
40 Leerssen, Samsemd (e. identity), öðrun (e. alterity), menningarblöndun (e. hybritity), 124- 128. 
41 Guðmundur Hálfdánarson, Íslenska þjóðríkið, 15-17. 
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íslensku myndi fyrirlesturinn heita „Hvað er þjóð?“. Þar heldur Renan því fram að hvorki 

kynþáttur, tungumál, trú eða sameiginlegir hagsmunir séu nógu sterkir til að skilgreina 

þjóð. Ómögulegt sé að nota mælieiningu á þjóð en hugtakið nær yfir einstaklinga í hópi 

sem hafa sams konar markmið og vilja. Hann segir ástæðurnar fyrir samkennd hópsins 

vera sameiginlegar minningar eða þjóðarsagan.42 Sameiginleg reynsla mótar fortíð, 

framtíð og nútíð hópsins og vegna hennar verði samkenndin jafn mikil og raun ber vitni. 

Enska þýðingin yfir hugtakið þjóð, nation, er sprottið af latneskri rót og þýðir fæðing 

eða ætterni. Það var notað af latínuskotnum mönnum á miðöldum, í því samhengi að 

hópurinn ætti sér sameiginlegt ætterni eða sögu. Merking hugtaksins var því önnur en 

hún er í dag. Hliðstæða þess er latneska orðið populus – sem við þekkjum nú til dags sem 

people eða fólk. Þessi orð vísuðu til almúgans, þeirra einstaklinga sem ekki tilheyrðu æðri 

stéttum samfélagsins. Almúginn átti það fyrst og fremst sameiginlegt að lúta undir sömu 

yfirvöld. Germönsk tungumál voru samsinnis um hugtakið fólk en það vísaði einnig til 

almúgans eða skrílsins. Eftir því sem leið á 18. og 19. öld fór að bera á meiri mun á milli 

hugtakanna. Enska hugtakið nation var sjaldnar notað í þeirri lausu merkingu sem það 

hafði í upphafi og oftar notað um íbúa heils lands eða ríkis:43 

Frá og með 18. öld eru bæði hugtökin, nation og people, tvíræð; þau geta annaðhvort 

vísað til menningarlegs samsafns sem er skilgreint eftir sameiginlegri sögu, 

tungumáli, menningu og uppruna, eða til þjóðfélagsstéttar sem er skilgreint eftir 

stöðu hennar innan stjórnarheildar.44 

Nauðsynlegt er að vera meðvitaður um tvíræðni hugtakanna þegar þau eru notuð. Þetta 

gildir um fleiri hugtök sem snúa að kynþætti og þjóðerni. Vegna samblöndunar á 

hugtökunum þjóð og fólk sem lýst var hér að ofan þá kom fram á sjónarsviðið franska 

hugtakið ethnie. Með því átti að innleiða augljósara hugtak til að takast á við þjóðerni. 

Hugtakið er dregið af gríska orðinu ethnos og er í dag skilgreint sem hópur fólks sem 

tengist innbyrðis með sameiginlegri sjálfsmynd. Til að hópur geti kallast þjóðernishópur 

þarf hann að hafa viðurkennt að hann finni fyrir samsvörun hjá öðrum í hópnum, það er 

eitthvað sem hópurinn á sameiginlegt.45 

                                                      
42 Guðmundur Hálfdánarson, Íslenska þjóðríkið, 17-18. 
43 Leerssen, Þjóð, etnískur hópur, lýður (Nation, ethnie, people), 137. 
44 Leerssen, Þjóð, etnískur hópur, lýður (Nation, ethnie, people), 137. 
45 Leerssen, Þjóð, etnískur hópur, lýður (Nation, ethnie, people), 138-139. 
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Peter Kivisto og Paul R. Croll benda á það í bók sinni Race and Ethnicity að hugtakið 

kynþáttur (e. race) hafi komið fram löngu áður en fræðimenn fóru að fjalla um þjóðerni 

(e. ethnicity). Kynþáttur var notaður af þjóðum Evrópu sem töldu sig siðmenntuð, til að 

skilgreina sig frá öðrum. Sænski náttúrufræðingurinn Carl Linnaeus skipti helstu 

kynþáttum heims í fjóra flokka. Þeir sem höfðu hvítan, rauðan, gulan og dökkan húðlit 

voru hver með sinn kynþátt samkvæmt þessari flokkun. Þar virðist uppruni ekki síður hafa 

skipt máli, en lögð var fyrst og fremst áhersla á útlit þeirra. Þessi hugsun var ríkjandi á 19. 

öld, þar skiptu rannsóknir á útlitseinkunn mestu máli til að skilgreina þjóðernishópa.46 

Heimspekingurinn Ernest Gellner tekur undir orð nafna síns, Ernest Renan, að þjóðir móti 

sjálfar sína sjálfsmynd og með því myndist samsemd þjóðarinnar. Hann bendir á að þetta 

sé sama skilgreining og notuð er yfir marga aðra hópa, klúbba, gengi, lið og 

stjórnmálaflokka svo eitthvað sé nefnt. Þess vegna verði viljinn til að skapa sér sjálfsmynd 

áfram ríkjandi á meðal fólks þegar það mótar hópa með öðru fólki. Það geri okkur erfitt 

fyrir að afmarka hvar ein þjóð byrjar og önnur endar.47 

Lengi hefur verið vilji til að finna ákveðin einkenni í fari þjóða, til að mynda húðlit og 

þjóðarsögu. Þegar hugmyndir um þessi einkenni eru í mótun spegla þau oft aðra 

menningarheima því þau sýna sérstöðu ákveðinna þjóða meðal annarra þjóða. Af þeim 

sökum þykja ókunnar þjóðir oft furðulegar, afbrigðilegar og jafnvel sérkennilegar. 

Menningarsagnfræðingurinn Joep Leerssen fjallar um þetta í greinasafni sem þýtt var á 

íslensku árið 2011, Ímyndir og ímyndafræði. Hugmyndin um ímyndafræði á rætur að rekja 

til upphaf nútímans í Evrópu þar sem menningargagnrýni var notuð til að raða 

menningarlegum og þjóðfélagslegum siðvenjum í þjóðernisflokka. Í kjölfarið varð til 

flokkunarfræði um þjóðir. Þar voru helstu þjóðir Evrópu flokkaðar eftir sérkennum þeirra. 

Eftir því sem þjóðirnar voru fjarlægari, því afbrigðilegri urðu þær. Kerfi staðalímynda var 

allsráðandi og allir einstaklingar settir undir sama hatt. Þjóðartungan var oft sögð 

andardráttur þjóðarsálarinnar, þar væri fyrst og fremst að finna samsemd og sérstöðu 

þjóðarinnar.48 Sams konar hugmyndafræði var í hinum nýju háskólum 19. aldar. 

Þjóðareðlið átti að eiga í eins tengslum við samfélagið líkt og sálin við líkamann. Hvoru 

tveggja væri aðskilið en þyrfti að vera til staðar til að styðja hvort við annað. Menning 

                                                      
46 Kivisto og Croll, Race and Ethnicity, 4-8. 
47 Gellner, Nations and Nationalism, 52. 
48 Leerssen, Ímyndafræði – saga og aðferð, 25-27. 
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þjóða var eingöngu sprottin út frá þeim eiginleikum sem þjóðirnar bjuggu yfir. Í 

bókmenntum frá þessum tíma er áberandi hvernig talað er um vissar þjóðir með 

ákveðnum einkennum án þess að útlista þær neitt frekar. Það gefur til kynna að þessi 

flokkun hafi verið viðtekin venja og allir þekkt hana.49 

Á sjöunda og áttunda áratugnum fóru fræðimenn að færast frá hugmyndum um 

ímyndarannsóknir. Fræðimenn á borð við bókmenntafræðinginn Edward Said og Frantz 

Fanon tókust á um hvernig staðalímyndir urðu til eftir átök og hvernig valdajafnvægi var 

milli nýlenda og forræðisríkja þeirra. Þjóðernið átti að vera menningarmótuð smíð, 

einstaklingurinn fæddist inn í ákveðna þjóð en menningarumhverfi hans í æsku skapaði 

þjóðernið. Að lokum varð fólki ljóst að þessar aðferðir við að nálgast hið tilbúna eðli 

sjálfsmyndarinnar hefðu ótvíræða þýðingu við rannsóknir á þjóðarsjálfsmynd og 

þjóðernishyggju. Hvoru tveggja myndi í sameiningu skapast hvort út frá öðru.50 

Ímyndafræðin hefur lengi verið við lýði hjá fræðimönnum um víða veröld og má líta 

svo á að hún sé að einhverju leyti enn í endurnýjuðum búning. Tíminn eftir hrun 

Sovétríkjanna og allur sá fólksflutningur sem nú er í Evrópu eru sterk dæmi þess að 

ímyndafræðin lifi enn. Hugtök á borð við menningu, þjóðerni og samsemd eru notuð til 

útskýringar fremur en lýsingar eða útlistanir einstakra þjóða.51 Ómögulegt er að skoða 

sjálfsmyndir einstakra þjóða eingöngu út frá einu sjónarmiði. Nauðsynlegt er að skoða 

bæði sjálfsmynd þjóðarinnar til jafns við gagnímyndina. Leerssen bendir á mikilvægi þess 

að hafa í huga við rannsóknir á ímyndafræðum að allar hugmyndir um aðrar þjóðir séu 

huglægar. Því er nauðsynlegt að hafa í huga að rannsakandinn getur mótast af sinni 

menningu og getur framandgervingin gert honum erfitt um vik að greina aðrar þjóðir.52 

Benedict Anderson setti fram hugtakið ímynduð samfélög í einni þekktustu og 

samnefndri bók sinni, Imagined Communties. Hann byrjar á að útskýra þennan mikla mun 

sem hefur verið á hugtakinu þjóð í gegnum aldirnar. Ímynduð samfélög eru samkvæmt 

skilgreiningu Anderson leið til að útskýra pólitíska afstöðu samfélaga og hvernig ímynd 

þeirra er takmörkuð innan hópsins sem og utan hans.53 Hann telur að þjóðernisstefna 

                                                      
49 Leerssen, Ímyndafræði – saga og aðferð, 26-27. 
50 Leerssen, Ímyndafræði – saga og aðferð, 31. 
51 Leerssen, Ímyndafræði – saga og aðferð , 32. 
52 Leerssen, Ímyndafræði – saga og aðferð, 34-36. 
53 Anderson, Imagined Communities, 6. 
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skapi ekki þjóðernið heldur hjálpi hún eingöngu til við innleiðingu þess þar sem það er 

ekki nú þegar til staðar. Erfitt sé að stilla þjóðum upp hlið við hlið til að reyna finna hvaða 

þjóðmenning er „rétt“ þar sem þær mótast að miklu leyti af gagnímyndum. Samfélög 

samkvæmt Anderson eiga ekki að vera skoðuð eftir því hvernig sjálfs- og gagnímyndir 

þeirra eru, heldur hvernig þau eru ímynduð. Hvernig ákveðin hópur dregur sig saman og 

segist vera þjóð, hverjum er þá hleypt inn í hópinn og hver stendur utan hans:54 

[Samfélagið] er ímyndað vegna þess að meðlimir minnstu þjóða munu aldrei þekkja 

meirihluta samferðamanna þeirra, hitta þá né heyra af þeim, þrátt fyrir að í huga 

þeirra lifir mynd af þeirra samskiptum.55 

Með þessu er átt við samfélög þar sem einstaklingur veit af tilvist annars aðila þrátt fyrir 

að vita engin deili á honum. Samt eiga íbúar þjóðarinnar ýmislegt sameiginlegt og ákveðna 

sérstöðu meðal annarra þjóða, eitthvað sem sker þá frá öðrum. Hægt er að segja þjóðin 

sé ímynduð vegna þjóðarsögunnar og því sem þjóðirnar kjósa að geyma og gleyma. Með 

því er sjálfsmynd þjóðarinnar mótuð.56 Af þessari umræðu um þjóðir og þjóðerni er það 

ljóst að hugtökin hafa tekið miklum breytingum í gegnum aldirnar. Nauðsynlegt er að 

skoða þau út frá þeim tíma sem rannsaka á, þar sem hugtökin hafa flöktandi merkingu 

hvað varðar tíma og stað.57 

2.3 Tvíheimar (e. diaspora) og fjölmenning (e. multiculturalism) 

Hugtakið tvíheimar (e. diaspora) vísaði upphaflega til hóps af fólki sem Grikkir sendu á 

undan sér til hernumda svæða til að stjórna þeim og nýta sér gæði þeirra.58 Síðar var 

hugtakið notað við tvístrun Gyðinga í Evrópu sem vildu sýna fram á að sjálfsmynd þeirra 

mætti rekja til upprunalands. Þá skipti ekki öllu máli hvort einstaklingurinn hafi búið þar 

sjálfur eða komið þangað. Hér skipti máli að sýna fram á að trúarhópurinn væri heild 

vegna sameiginlegs uppruna. Hugtakið hefur að mestu verið notað við rannsóknir á 

sjálfsmyndum. Það getur varpað ljósi á einstaka hópa, einstaklinga eða jafnvel vissa 

einstaklinga í ákveðnum aðstæðum. Fólksflutningar af þessari stærðargráðu geta orðið 

                                                      
54 Anderson, Imagined Communities, 5-6. 
55 Anderson, Imagined Communities, 6. Upprunalegur texti: [The community] is imagned because the 
members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even 
hear of them, yet in the minds of each other lives the imagne of their comunion. 
56 Anderson, Imagined Communities, 6-8. 
57 Kivisto og Croll, Race and Ethnicity, 13-14. 
58 Clifford, Gunnþórunn Guðmundsdóttir og Steinunn Haraldsdóttir, Tvíheimar, 147. 
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þess valdandi að hópar í ókunnu landi leita aftur í menningu sem þeir eitt sinn þekktu. Við 

það myndast augljós tenging milli upprunalandsins og nýja landsins. Með tímanum 

breytast hlutirnir sem teknir voru frá upprunalandinu. Þar sem margir afkomendur 

innflytjendanna hafa jafnvel aldrei komið til upprunalandsins, aðeins heyrt sögur af því.59 

Helstu minningar sem tvíheima einstaklingar (e. diasporic individuals)60 eiga eru þær sem 

hópurinn á saman sem stór heild, sú saga sem þjóðin kýs að sýna út á við og menningin 

sem berst til þjóðarbrotsins.61 

Þegar einstaklingar flytjast til annarra landa má segja að í flestum tilfellum flytji þeir í 

fjölmenningarsamfélög (e. multicultural society). Hugtakið fjölmenning er flókið og hefur 

ekki eina ákveðna merkingu. Það getur verið á reiki hvar fjölmenning á sér stað og því 

flókið að finna nákvæmlega hvenær verið er að vinna með hugtakið beint.62 Oft tilheyra 

einstaklingar fjölmenningarsamfélaga tvennum pólitískum kerfum, sem er ekki 

vandamálið hjá Vestur-Íslendingum. Þeirra fjölmenning felst meira í að varðveita 

menningararfinn sem forfeður þeirra fluttu með sér til Norður-Ameríku. Mark Evans 

skrifar í grein sinni „‚Authenticity‘ in the jargon of multiculturalism“ að þjóðernishópar í 

fjölmenningu lifi ekki nema hafa hefðir og sjálfsmynd. Einstaklingurinn þarf að búa til sitt 

eigið líf, þar sem hann hefur möguleika á að innleiða fjölmenningarlegar athafnir í líf sitt. 

Hann þarf að spyrja sig hvaða merkingu þjóðernishópurinn hefur fyrir sig. Þess vegna er 

sjálfsskoðun mikilvæg og ein af undirstöðuatriðum þess að viðhalda hefð og arfleifð.63  

Þegar þjóð sundrast og stór hluti hennar flytur af landi brott, þá halda einstaklingarnir 

enn vissum atriðum í lífi sínu. Stundum fær arfleifðin ekki að vaxa heldur staðnar hún 

þegar mikið liggur við að vernda hana. Í grein Ólafs Rastrick og Valdimars Tr. Hafstein 

„Gagnrýnin menningararfsfræði“ fjalla þeir um hvernig ógnin er samofin hugmyndinni um 

menningararf. Þegar hætta er á að menningararfurinn sé hverfandi, þá er oft gripið í 

taumana og honum bjargað. Því má segja að þjóðfræðingar séu alltaf á elleftu stundu að 

                                                      
59 Eriksen, Ethnicity and Nationalism, 186-187. 
60 Braziel og Mannur, Nation, Migration, Globalization, 9. Þær tala um tvíheima einstaklinga (e. diasporic 
individuals) sem einstaklinga sem fæðast inn í ákveðin menningarheim. Hins vegar alast einstaklingarnir 
upp til jafns við þann menningarheim sem er í samfélaginu í kringum en einnig í öðrum þjóðernis- eða 
trúarhóp. Því mótar það sjálfsmynd þeirra. Í framhaldinu verður talað um þessa einstaklinga sem tvíheima 
einstaklinga í þessari ritgerð. 
61 Eriksen, Ethnicity and Nationalism, 188-189. 
62 Eriksen, Ethnicity and Nationalism, 177-178. 
63 Evans, ‘Authenticity’ in the jargon of multiculturalism, 69-70. 
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bjarga menningararfi.64 Það er nátengt hugmyndum viðmælenda minna um vínartertuna. 

Undangengnar kynslóðir hafi bakað hana en þau hafi ekki hugsað sér að útbúa hana sjálf. 

Önnur matarmenning hefur haldist í sessi og nýjar hefðir jafnvel komið með yngri 

kynslóðum til Kanada sem „sér íslenskar“ hefðir.65 

2.4 Hefðir og hefðarberar 

Þjóðfræðin hefur lengi rannsakað hefðir og af hverju þær myndast, haldast og hverfa. Í 

bók Martha Sims og Martine Stephens, Living folklore, fara þær ofan í kjölinn á hefðum. 

Svo hægt sé að kalla ákveðið atvik hefð verður það að vera endurtekið nokkrum sinnum 

yfir ákveðið tímabil. Tímabilið getur verið allt frá augnabliki til árs. Annað aðaleinkenni 

hefða er að þær séu merkingarbærar fyrir hópinn, því annars munu þær ekki ná fótfestu. 

Endurtekningin á rætur að rekja til hugtaksins samfella (e. continunity) en það er þegar 

endurtekning á ákveðnum hlut á sér stað til lengri tíma.66  

Dorothy Noyes er einn þeirra fræðimanna sem hefur skoðað hefðir og hér verður 

sérstaklega kafað ofan í grein hennar „Tradition: Three Traditions“. Þar segir að Carl von 

Sydow hafi fyrstur komið með hugtakið og notaði það til að vekja athygli á mikilvægi 

reglna samfélags, umhverfis og aðstæðna sem hafa orðið til vegna hefða. Upphaflega var 

hugtakið notað til að skilgreina frásagnir sögumanna sem fluttu kvæði og sögur munnlega 

fyrir hópa. Síðar dreifðist hugtakið á ólíka þætti.67 Hefðir hjálpa hópnum að mynda 

sjálfsmynd sína. Hvað er sagt og gert þegar þessi ákveðni hópur einstaklinga á í 

samskiptum. Börn þurfa að læra hefðirnar sem eru ríkjandi í fjölskyldunni áður en þau 

geta farið að skapa nýjar hefðir innan hópsins.68 Þegar rannsaka á hefðir er nauðsynlegt 

að skoða uppruna og umhverfi hefðarinnar því hún mótast mikið af því. Ef umhverfið eða 

virknin innan hópsins breytist er líklegt að hefðin breytist með. Margir hópar hafa hefðir 

án þess að gera sér grein fyrir því, þar sem hefðirnar eru stundum ómeðvitaðar.69 Til 

dæmis að hittast á hverju ári og borða saman vínartertu, líkt og fjölskylda eins 

                                                      
64 Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, Gagnrýnin menningararfsfræði, 9-10. 
65 SBE/2017_1; SBE/2017_2; SBE/2017_3; SBE/2017_4; SBE/2017_5; SBE/2017_6. 
66 Sims og Stephens, Living Folklore, 64-67. 
67 Noyes, Tradition, 237. 
68 Sims og Stephens, Living Folklore, 66-67. 
69 Oring, Just Folklore, 227-233. 
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viðmælanda míns gerir.70 Ástæður þess að ákveðnar hefðir eru innan hópa eru fjölmargar. 

Ein þeirra er til að staðfesta hópinn í fortíðinni. Með því halda þau gömlum gildum lifandi 

sem og viljanum til að halda áfram að þróast sem hópur.71  

Hugtakið hefðarberi (e. tradition bearer) er nátengt hugmyndum um varanleika 

hefða. Hefðarberinn getur bæði verið virkur og óvirkur. Sé hann virkur þá viðheldur hann 

hefðinni en óvirkur hefðarberi kann hefðina en viðheldur henni ekki. Sá óvirki gæti hins 

vegar tekið upp á að viðhalda hefðinni þegar virka hefðarberans ber ekki lengur við, til 

dæmis vegna fólksflutninga eða andláts.72 Virki hefðarberinn kennir öðrum í hópnum 

hefðina og er oft einstaklingurinn í hópnum sem kann hana einna best. Nauðsynlegt þykir 

að hafa hefðarbera til að viðhalda framkvæmd hefðarinnar. Til dæmis að læra réttu 

handtökin eða syngja rétta sönginn.73 Hefðir mótast í athöfnum fólks á líðandi stundu og 

eru því mikilvægur partur í greiningu á sjálfsmynd hóps. Þær tengja okkur við aðra í 

hópnum og jafnvel við aðra menningu,74 líkt og sjá má hjá Vestur-Íslendingum. Hefðir 

verða, líkt og áður sagði, að hafa vissa samfellu. Ef samfellan er ekki lengur til staðar þá 

er líklegt að hefðin sé það ekki heldur. Það gerist oft þegar virki hefðarberinn fellur frá 

eða flytur af staðnum og enginn leggur sig fram við að viðhalda hefðinni. Stundum er 

vandamálið meira þess eðlis að hópurinn tvístrast í sundur. Taka má dæmi um hóp sem 

var saman í menntaskóla. Hann hittist alltaf á föstudögum og borðaði saman pizzu. Eftir 

útskrift þá heldur hver sína leið og hefðin hverfur. Hins vegar getur hefðin haldið áfram 

innan hópsins, en með nýjum meðlimum. Hefðir geta líka breyst með nýjum meðlimum 

og á löngum tíma geta þær jafnvel orðið óþekkjanlegar vegna mikilla breytinga.75 

                                                      
70 SBE/2017_3. 
71 Oring, Just Folklore, 227-233. 
72 Pentikainen, Tradition-Bearer, 802-803. 
73 Sims og Stephens, Living Folklore, 69-71. 
74 Sims og Stephens, Living Folklore, 71. 
75 Sims og Stephens, Living Folklore, 74-75. 
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3 Aðferðafræði

Við gagnaöflunina var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Áhersla er lögð á hið 

persónulega og að skilja það sem er að gerast í samfélaginu frekar en að spá fyrir um 

ákveðna hluti. Það eru nokkur atriði sem rannsakandinn verður að hafa í huga þegar hann 

velur sér rannsóknaraðferð. Algengustu rannsóknaraðferðirnar eru tvær, megindleg og 

eigindleg rannsóknaraðferð. Með megindlegum rannsóknum er hægt að rannsaka stærri 

hóp með stöðluðum spurningalistum og markmiðið er yfirleitt að alhæfa frá úrtaki yfir á 

þýði. Ákveðið úrtak úr hóp gefur heildstæða mynd af hópnum með svörun á stöðluðum 

spurningalistum eða viðtölum. Staðlaðir spurningalistar eða viðtöl eru þar sem allir 

þátttakendur eru spurðir sömu spurninganna og hafa möguleika á sama svari.76 Eigindleg 

rannsóknaraðferð er notuð þegar ekki er vitað fyrir fram hvað gæti komið út úr 

rannsókninni. Hún gefur möguleika á að skoða hlutina af meiri dýpt því svör við 

spurningunum eru ekki stöðluð.77 Ástæða þess að eigindleg rannsóknaraðferð var notuð, 

var sú að viðfangsefnið var ekki þess eðlis að hægt væri að áætla neinar niðurstöður fyrir 

fram. Því voru frásagnir viðmælenda nauðsynlegar til að svara rannsóknarspurningunni. 

Rannsakandinn skiptir miklu máli sem rannsóknartækið í eigindlegum rannsóknum. 

Hann verður að vera meðvitaður um hver hann er sem rannsakandi því viðhorf hans til 

viðfangsefnisins getur haft áhrif á niðurstöðurnar. Nauðsynlegt er að hafa í huga hver 

fræðasýn hans er, því með ólíkri fræðasýn tveggja einstaklinga getur orðið mikill munur á 

niðurstöðum rannsóknarinnar.78 Í þessari rannsókn er ég töluvert tengd viðmælendunum 

en þekki samt lítið til hvernig þau viðhalda íslenskri arfleifð sinni eða hverjar skoðanir 

þeirra eru á efninu. Hins vegar hafði ég fyrir fram mótaðar hugmyndir um hópinn og er 

nauðsynlegt að hafa í huga að þær geta litað niðurstöðurnar. Þær hugmyndir voru að 

yngri kynslóðir Vestur-Íslendinga sinntu ekki arfleifðinni nægilega vel. Á meðal annars 

vegna þess að Íslendingafélög í Alberta-fylki væru með háan meðalaldur þar sem erfitt 

væri að ná yngri kynslóðum inn í félögin. Önnur fyrir fram mótuð hugmynd var að 

vínartertan væri allsráðandi í Vesturheimi og hún væri það sem fólk borðaði á 

sunnudögum með kaffinu. Einhverjar af þessum fyrir fram mótuðu hugmyndum reyndust 

réttar á meðan aðrar misstu marks við frásagnir viðmælendanna.  

                                                      
76 Sigurlína Davíðsdóttir, Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?, 230-231. 
77 Sigurlína Davíðsdóttir, Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?, 232-233. 
78 Sigríður Halldórsdóttir, Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir, 239-241. 
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Þegar rannsaka á hóp sem er ekki af sama þjóðerni og rannsakandinn er nauðsynlegt 

að læra sem mest um hópinn áður en haldið er á vettvang. Það er gert til að vera á sömu 

bylgjulengd og viðmælandinn. Hjá öðrum þjóðernum geta ríkt aðrar samskiptareglur og 

nauðsynlegt er að virka ekki ókurteis. Jafnframt getur myndast meiri framandgerving í 

kringum rannsakandann og hann álitinn sem eitthvað æðra sem veit meira. 

Viðmælandinn gæti því farið að reyna segja rannsakandanum eitthvað sem hann telur að 

hann vilji vita. Nauðsynlegt er að hafa þjóðerni í huga þegar viðtölin eru greind. 

Rannsakanda kann að finnast sumt sem viðmælandinn sagði vera framandi og þar af 

leiðandi mótast greining hans út frá því.79 Í rannsókninni var mikil meðvitund um þetta. 

Ekki reyndist mikil þörf til að grípa til þess, þar sem viðmælendur gerðu sér grein fyrir að 

ég hafði smá innsýn í þeirra heim. Viðmælendur höfðu einnig innsýn í minn heim, enda 

höfum við tekið þátt í systkinaverkefnum. 

Aðferðir eigindlegra rannsókna eru margar, til að mynda vettvangsrannsóknir, 

tilfellarannsóknir, menningarlýsing, þátttökuathuganir, orðræðugreining, fyrirbærafræði 

sem rannsóknaraðferð, grunduð kenning og svo mætti lengi telja.80 Hér er notast við 

fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Hún snýst um að koma auga á þemu til að lýsa 

fyrirbærum eða reynslu í lífi fólks. Jafnframt snýst hún um að rannsaka hugarheim fólks 

með opnum huga og leggja til hliðar fyrir fram gefnar hugmyndir.81 Í greinarkaflanum 

„Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum“ fjallar hjúkrunarfræðingurinn Helga 

Jónsdóttir um rannsóknir á reynsluheimi fólks. Þær snúast um að skilja reynslu 

þátttakenda út frá þeirra sjónarhorni og jafnframt laða fram sameiginlega reynslu.82 

Viðtölin felast í samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda sem leggur 

sig fram um að mæta viðmælanda á jafnréttisgrundvelli. Umræðuefnið er ákveðið fyrir 

fram en ekki áherslur í samræðunum. Fjallað er um atburði, hugrenningar, tilfinningar, 

hegðun, skynjun, von, væntingar og annað sem er til marks um það sem skiptir 

þátttakendur máli.83 Leitað er svara við mörgum spurningum í viðtölunum. Til að vel takist 

                                                      
79 Yow, Recording Oral History, 177. 
80 Sigríður Halldórsdóttir, Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir, 239-241. 
81 Sigríður Halldórsdóttir, Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir, 244-246. 
82 Helga Jónsdóttir, Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum, 143. 
83 Helga Jónsdóttir, Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum, 143. 
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er nauðsynlegt að skapa andrúmsloft sem viðmælandanum líður vel í og honum finnst 

auðvelt að segja frá sinni reynslu.  

Við val á þátttakendum þarf að ganga úr skugga um að einstaklingarnir þekki þá 

reynslu sem verið er að skoða. Fjöldi einstaklinga í rannsókn er misjafn eftir eðli hennar. 

Viðmælendur geta verið frá einum og upp í 15, jafnvel fleiri.84 Þegar viðmælendur eru 

fundnir þarf að búa til svokallaða viðtalsáætlun. Þar kemur fram opin spurning til að hefja 

samræðuna og margar undirspurningar sem leiða að því að fá niðurstöðu í 

rannsóknarspurninguna. Þessar spurningar eru sjaldnast þær sömu og 

rannsóknarspurningin sjálf. Hún getur falið í sér fræðileg hugtök sem eru viðmælandanum 

framandi og því eru auknar líkur á að honum finnist það sem hann hefur að segja ekki 

vera spennandi. Ekki er ráðlagt að nota hugtök í viðtölunum af sömu ástæðu.85 

Spurningarnar í viðtalsáætluninni sem stuðst var við, voru til þess fallnar að kanna hvernig 

viðmælendurnir sjá sína íslensku sjálfsmynd og hvernig hún blandast saman við kanadískt 

þjóðerni. Hvort íslensku ræturnar skipti þau einhverju máli og hvaða íslensku hefðum þau 

halda í lífi sínu í dag. Nauðsynlegt er að vera ekki of bundinn viðtalsáætluninni heldur 

verður rannsakandinn að vera tilbúinn til að grípa líka það áhugaverða sem viðmælendur 

kunna að segja. Því er viðtalsáætlunin aðeins til viðmiðs og nokkurs konar leiðarvísir í 

viðtalinu.86 

Viðtöl eru tekin þegar viðtalsáætlun hefur verið mótuð. Mikilvægt er að taka viðtölin 

í sem minnstu ónæði, til að auðvelda vinnuna eftir á. Viðtölin voru tekin á heimili 

viðmælanda, í háskólanum, á kaffihúsi og víðar. Samræðurnar eru styrkjandi tjáskipti þar 

sem báðir einstaklingar eru tilbúnir að tala og hlusta á það sem hinn aðilinn hefur fram að 

færa.87 Til að byrja með kemur rannsakandinn með opna spurningu. Hér voru 

viðmælendur beðnir um að kynna sig, nafn, búsetu, aldur og þar fram eftir götunum. Eftir 

því sem líður á viðtalið verða spurningarnar þrengri og líkt og áður sagði er nauðsynlegt 

að hlusta vel og elta viðfangsefni viðmælandans.88  
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Notaðar eru opnar spurningar. Mikilvægt er að vera ekki með leiðandi spurningar á 

borð við „Var gaman á Íslandi?“ heldur að spyrja á opinn hátt „Hvernig líkaði þér dvölin á 

Íslandi?“. Þannig er viðmælandanum gefinn laus taumur og hann getur svarað því sem 

honum liggur á hjarta.89 Þögnin er mikilvæg en sumum þykir hún kvíðavekjandi. Með 

þögninni dettur viðmælandanum oft annað í hug um efnið. Sé þögnin orðin of löng er gott 

að nota hana til að hugsa og til að tæma hugann áður en bryddað er upp á nýju 

umræðuefni.90 Sagnfræðingurinn Valerie Raleigh Yow skrifaði bókina Recording Oral 

History sem fjallar um rannsóknaraðferð sem yfirleitt er beitt í eigindlegum rannsóknum 

félags- og hugvísinda. Hún varar rannsakendur við að minnið geti breytt hugsunum fólks. 

Því geti upplifunin verið önnur þegar atvikið er rifjað upp heldur en þegar það átti sér 

stað. Nauðsynlegt er að hafa það ávallt í huga að frásagnir einstaklinga geta ekki alltaf 

gefið rétta mynd en segja þó frá reynsluheimi viðmælandans.91 

Næsta skref er að tölvusetja gögnin og greina þau. Flestir rannsakendur skrá viðtalið 

nákvæmlega niður svo ítarlega sé tekið fram hvar og hvenær viðmælandi átti orðið og 

hvenær rannsakandi tók til máls. Í flestum tilfellum eru notuð hljóðupptökutæki en 

stundum eru notuð myndbandsupptökutæki.92 Eftir að gögnin hafa verið skrásett i tölvu 

er lesið í gegnum uppskriftirnar. Það er gert til að finna sameiginleg þemu í viðtölunum 

og máta þær við hugtaka- og kenningaramma rannsóknarinnar.93 Við þann þátt vinnunnar 

í þessari rannsókn voru viðtölin prentuð út og litakóðuð. Sérstakur litur var notaður eftir 

því hvaða þema var í hávegum haft í það og það skiptið. Þegar búið er að greina þemun 

og máta þau við hugtaka- og kenningarammann er ekkert því til fyrirstöðu að skrifa 

rannsóknina. Þar eru þemun sett skilmerkilega fram og þau greind út frá hugtökum og 

kenningum um efnið. Ástæða þess að rannsóknir eru kynntar með þessum hætti er til að 

leita svara við rannsóknarspurningunni og að kynna viðfangsefnið fyrir öðrum.94 
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3.1 Viðmælendur 

Viðmælendur voru sex konur og einn karlmaður og höfðu öll verið þátttakendur í 

Snorraverkefninu á árunum 2001-2017. Ástæðan fyrir kynjamuninum var að mun fleiri 

konur eru þátttakendur í verkefninu. Viðmælendur voru á breytilegum aldri og því var 

mislangt frá þátttöku þeirra í verkefninu. Farið var til Kanada í október 2017 til að taka 

viðtölin. Því voru viðmælendur á heimavelli í viðtölunum. Ferðast var á milli Markerville, 

Calgary og Edmonton við gagnaöflunina. Sumir viðmælenda sem áætlað var að tala við 

forfölluðust og nýir bættust við. Á rúmri viku vannst tími til að taka sex viðtöl við sjö aðila. 

Hér á eftir verða þeir taldir upp í þeirri röð sem viðtölin voru tekin, þau kynnt og aðstæður 

á vettvangi reifaðar. 

Fyrsti viðmælandinn var Kayli Henrikson, 28 ára. Hún fæddist í White Rock, í British 

Colombia-fylki. Barnsskónum sleit hún í Calgary en býr nú í Markerville. Árið 2012 tók hún 

þátt í Snorraverkefninu. Í dag starfar hún sem rekstrarstjóri Stephan G. Stephansson 

Icelandic Society. Tenging hennar við íslenska grundu er að pabbi hennar flutti árið 1968 

með móðir sinni til Kanada, þá átta ára gamall. Hún á því ekki langt að sækja tengingu sína 

og er sá viðmælandi sem hefur nánustu tenginguna við Ísland.95 Viðtalið fór fram á heimili 

móður hennar. Það er vert að taka fram að í stofunni sat móðir hennar, Brooke Henrikson 

og heyrði allt viðtalið. Á nokkrum stöðum skaut Brooke inn í, ef henni fannst Kayli vera að 

gleyma einhverju mikilvægu í frásögn sinni. Við höfðum varið deginum saman og var 

viðtalið tekið þegar farið var að kvölda.  

Annar viðmælandi minn var Natalie Writh. Hún ólst upp í Winnipeg, Manitoba-fylki 

en býr núna í Calgary. Hún var þátttakandi í Snorraverkefninu árið 2008. Hún hefur einnig 

aðstoðað við að taka á móti Snorra West hópum sem komið hafa til Alberta-fylkis og þar 

kynntumst við. Móðurfjölskylda Natalie á rætur að rekja til Íslands en móðir hennar 

fæddist í Kanada. Í dag vinnur hún hjá National Bank Financial í miðbæ Calgary og þar fór 

viðtalið fram. Hún hafði bókað fyrir okkur fundarherbergi og útsýnið yfir borgina var 

stórfenglegt.96 

Þriðji viðmælandinn var Shannon Wright. Hún starfar sem aðstoðarmaður tannlæknis 

ásamt því að vera sjálfstætt starfandi ljósmyndari. Hún er fædd og uppalin í Calgary. Hún 
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tók þátt í Snorraverkefninu árið 2015. Tengsl hennar við Ísland eru gegnum 

móðurfjölskyldu hennar en langa langa afi og amma hennar voru frá Íslandi. Langa langa 

afi hennar ólst upp á Íslandi en flutti með fjölskyldu sinni yfir hafið. Langa langa amma 

hennar hefur hins vegar alla tíð búið í Kanada en er af íslenskum ættum.97 Viðtalið fór 

fram við sambærilegar aðstæður og hjá Natalie, með fallegu útsýni yfir miðbæ Calgary. 

Shannon hafði eitt sinn búið í þessu hverfi og þekkti hún staðinn vel. Viðtalið var tekið 

utandyra að kvöldlagi í góðu veðri. Hún vissi lítið um hvað viðtalið væri og var ögn kvíðin 

fyrir því. Hún var hrædd um að vera ekki nógu vel undirbúin. Þær áhyggjur runnu fljótlega 

út í sandinn og viðtalið gekk vel. Eftir að hafa tekið viðtal við Shannon þá hélt ég til 

Edmonton. 

Fyrsti viðmælandinn í Edmonton, jafnframt sá fjórði í þessari ferð, var Sophie Kisa 

Olsen. Hún er frá Edmonton og hefur búið þar meiri hluta ævinnar, fyrir utan nokkur ár 

sem hún bjó í Calgary. Hún var þátttakandi í Snorraverkefninu árið 2017. Hún er með BA 

gráðu í félagsfræði frá University of Alberta og vinnur núna fyrir ríkisstjórn Alberta-fylkis. 

Hún stefnir á að halda áfram í námi og dreymir um að læra um geðheilbrigði. Afi hennar í 

föðurætt er íslenskur. Hún segir það gera sig fjórðung íslenska. Hún er einnig með 

úkraínskan bakgrunn.98 Viðtalið fór fram á fallegum haustdegi í október, í garði á 

háskólalóð University of Alberta. Sophie þekkti umhverfið vel og við töldum að við yrðum 

líklega fyrir hvað minnstri truflun utandyra. Viðtalið var tekið í hádeginu og mikið af fólki 

hvert sem við fórum. Það var napur vindur en við létum það ekki trufla okkur við að njóta 

síðustu sólargeisla haustsins. Nokkrum dögum síðar byrjaði að snjóa.  

Fimmti viðmælandinn var Samantha Garnett Eyford. Hún tók þátt í Snorraverkefninu 

árið 2015. Hún er nemi í bókmenntafræði við MacEwan University og stefnir á að klára 

BA gráðu þaðan vorið 2018. Í framhaldi af því ætlar hún að halda áfram í námi á sama 

stað. Hún tengist Íslandi gegnum föðurfjölskyldu sína en langa langa afi hennar var frá 

Íslandi og flutti til Manitoba.99 Viðtalið átti sér stað á mjög vinsælu kaffihúsi og því var 

kliðurinn mikill, erfitt reyndist að heyra í upptöku hvað sagt var en með þrautseigju að 

vopni hafðist það. Við uppskrift viðtalsins var ekki möguleiki á að skrifa það upp 

nákvæmlega, heldur voru aðalatriðin tekin saman og sett í samhengi.  
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Síðustu tveir viðmælendurnir voru þau Helgi Gunnar Thorvaldson og Breanna R. 

Mawhiney. Viðtalið var tekið við þau saman þar sem þau deila mikilli sameiginlegri reynslu 

og eru frændsystkin. Helgi mætti í íslenskri lopapeysu í viðtalið og skyrtan hans var í 

íslensku fánalitunum. Kærasta hans er íslensk og því finnur hann mikla tengingu við Ísland 

í daglegu lífi. Hann heldur sterkum tengslum við Ísland og fer þangað að minnsta kosti 

einu sinni á ári. Hann tók þátt í Snorraverkefninu árið 2001. Í dag starfar hann á 

olíuhreinsistöð í Edmonton sem tæknimaður.100 Breanna er 25 ára, kláraði viðskiptafræði 

í desember 2016 og vinnur núna fyrir ríkisstjórn Alberta-fylkis. Hún var þátttakandi í 

Snorraverkefninu árið 2012. Afi hennar í móðurætt er íslenskur.101 Hún sótti mig á 

gististað minn í hádeginu á sunnudegi og fórum við heim til hennar. Stuttu eftir komuna 

þangað mætti Helgi og þá var ekkert því til fyrirstöðu að byrja viðtalið. Helgi kom mér 

verulega á óvart og bauðst til þess að tala íslensku í viðtalinu, þar sem hann hefur verið 

að nota hana markvisst í samskiptum síðustu ár. Ég vissi að hann kynni einhverja íslensku 

en átti ekki von á jafn víðum orðaforða og raun bar vitni.  

Á þessu má sjá að viðmælendur eru af fjölbreyttum toga og á ólíkum stað í lífinu. Þau 

eiga nokkra hluti sameiginlega. Þau hafa öll tekið þátt í Snorraverkefninu og eru af 

íslenskum ættum. Það er mjög skýrt í viðtölunum að þau eru meðvituð um þjóðerni sitt 

og hafa sterka þjóðernisvitund. 
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4 Snorraverkefnið og uppeldi í vestur-íslensku samfélagi 

Líkt og áður hefur komið fram þá dvöldu allir viðmælendurnir á Íslandi í sex vikur meðan 

á Snorraverkefninu stóð. Þetta var fyrsta ferð þeirra til Íslands en margir hafa komið aftur 

síðar. Verkefnið skiptist upp í þrjú tímabil. Fyrstu tvær vikurnar eru þátttakendurnir í 

Reykjavík þar sem þau stunda nám við Háskóla Íslands. Næstu þrjár vikurnar dvelja þau 

hjá ættingjum, ýmist á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu.102 Allir 

viðmælendurnir dvöldust á landsbyggðinni nema Kayli, hún var í Hafnarfirði.103 Síðustu 

vikuna kom hópurinn aftur saman og ferðaðist um landið.104 Eftir að hafa dvalið í sex vikur 

á slóðum forfeðra sinna þá komu upp margar tilfinningar og tengslin við landið breyttust. 

Helgi fangaði þetta vel þegar hann sagði að hver dagur hafi verið sérstök íslensk 

upplifun:105 

Ég hef aldrei á ævinni til dæmis bara verið á bóndabæ, ég er frekar mikið borgarbarn 

og það var allt öðruvísi, ég til dæmis tók þátt í réttunum.106 

Hann bætir við að Íslendingar eru greinilega opnari fyrir söng og dansi en hann á að venjast 

í Kanada og hann kunni vel við það. Upplifun hans líkt og annarra viðmælenda var sérstök 

eftir að hafa dvalið með ættingjum á landsbyggðinni, því það er eitthvað sem þau eru ekki 

vön.107 Þau eru öll uppalin í borgum víðs vegar um Kanada og því er hugsanlegt að þau 

upplifi Ísland að einhverju leyti sem litla sveitasamfélagið sem forfeður þeirra fluttu frá.  

Í flestum fylkjum Kanada eru Íslendinganýlendur. Þar er fólk af íslenskum ættum sem 

viðheldur menningararfinum. Í Alberta-fylki eru þrjú Íslendingafélög sem eru í miklu 

samstarfi. Það eru Icelandic Canadian Club of Edmonton, Leif Eriksen Club of Calgary og 

Stephan G. Stephansson Icelandic Society in Markerville. Allir viðmælendurnir hafa á 

einhverjum tímapunkti verið virkir meðlimir í einhverjum af þessum félögum með 

ömmum sínum og öfum. Foreldrar þeirra virðast hins vegar hafa lítil tengsl við félögin. 

Tveir viðmælendanna eru í stjórn félaganna. Annars vegar er það Kayli sem er 

rekstrarstjóri Stephan G. Stephansson Icelandic Society in Markerville.108 Hins vegar 
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Shannon en hennar hlutverk innan stjórnar Leif Eriksen Club of Calgary er að passa upp á 

að unga fólkið haldist í félaginu og nýir bætist við.109 

Það reynist erfitt að virkja yngra fólkið í félögunum og óttast viðmælendur mínir að 

þau muni lognast út af ef ekkert verður að gert. Fjórir viðburðir eru hvað stærstir hjá 

Íslendingafélaginu í Calgary. Það eru vorhátíð, hausthátíð, jólahátíð og svo morgunverður 

í tengslum við kúrekahátíð (e. Calgary Stampede) sem er haldin árlega í júlí.110 

Meðalaldurinn innan félaganna er hár og flestir meðlimirnir yfir sjötugt. Þau eru að átta 

sig á að eftir þeirra dag verða fáir meðlimir eftir og því hætt við að félagið gæti lagst af. Af 

þessum sökum eru hefðirnar mjög gamaldags. Yngri kynslóðin upplifir að erfitt sé að 

breyta hefðum félaganna og andrúmsloftið á viðburðum þeirra örlítið eins og 20. öldin sé 

að ganga í garð. Shannon bendir á að margir sem fá styrk frá félögunum til að taka þátt í 

Snorraverkefnunum séu meðlimir í ár eftir styrkveitinguna en hverfi svo og enginn sjái 

þau aftur.111 

Áhuginn fyrir varðveislu íslenska þjóðararfsins í gegnum skipulagða starfsemi virðist 

vera takmarkaður. Það kom fram í greinum Tinnu sem raktar voru í kafla 1.2 ásamt því að 

orðræðan var áberandi í viðtölunum sem tekin voru fyrir þessa rannsókn. Tinna lýsir 

hvernig þverfaglega hátíðin Núna er tilraun til að vekja áhuga ungra Vestur-Íslendinga á 

íslenskri menningu. Þar benti viðmælandi hennar á að þetta sé nýtt form til að kynna 

ungmennunum íslenska arfleifð sína. Hingað til hafi það frekar verið gert í gegnum 

vínartertu heldur en hljómsveitina Sigurrós.112 Mín upplifun af þessari orðræðu er fremur 

sambærileg grein Tinnu. Það þurfi augljóslega að gera eitthvað nýtt og spennandi til að 

vekja áhuga Vestur-Íslendinga enn frekar. Því eru hátíðir líkt og Núna af hinu góða. Ég fékk 

skilaboð frá Breanna í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook í mars 2018. Þar upplýsti hún 

mig um að Icelandic Canadian Club of Edmonton ætlar að fá yngri meðlimi félagsins til að 

skipuleggja viðburð, til að efla virkni þeirra í félagsstarfinu. Þá fá eldri meðlimir frekari 

innsýn í hvað yngri kynslóðin vill gera.113 Til að vekja áhuga yngri kynslóðarinnar þarf 

eitthvað að gera annars er hætt við að áhuginn muni dvína eftir því sem tíminn líður. 
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4.1  Matarmenning hér og þar 

Ein af frumþörfum mannsins er að nærast til að geta tekist á við athafnir daglegs lífs. Það 

skiptir neytandann miklu máli hvað hann borðar þar sem maturinn mótar sjálfsmynd hans. 

Borði hann eingöngu óhollustu þá mun það bæði með tíð og tíma valda honum 

líkamlegum skaða en um leið getur það einnig haft áhrif á andlegu hliðina. Í vestrænum 

samfélögum er ýmislegt í samfélagsheildinni sem segir að nauðsynlegt sé að borða hollt 

og hreyfa sig þannig geti maður verið virkur þátttakandi í samfélaginu.114 Í kafla 2.1 var 

fjallað um hvernig hópur þarf að hafa ákveðna sjálfsmynd til að haldast saman. 

Sjálfsmyndin mótast yfirleitt af því sem er sameiginlegt innan hópsins115 og oftar en ekki 

er það maturinn. Þjóðir eru engin undantekning á þessu og oft er vitnað til þjóðarrétta. Til 

dæmis er pizza einn af þjóðarréttum Ítalíu. Þjóðarréttur Íslendinga er meðal annars hákarl 

og brennivín. Þrátt fyrir það eru flestir hættir að borða þennan þjóðlega mat dagsdaglega 

en á ákveðnum tíma árs þykir við hæfi að borða þorramatinn.116 Margir viðmælendur 

gerðu sér ekki grein fyrir að hér væri borðaður mjög sambærilegur matur og þau áttu að 

venjast. Skýrasta dæmið eru orð Sophie. Hún útskýrir af hverju hún hafi tekið með sér 

krukku af hnetusmjöri til Íslands. Fyrir ferðina var hún hreinlega ekki viss um að hún gæti 

borðað neitt sem Íslendingar myndu almennt láta ofan í sig:  

Ég kom í alvöru með krukku af hnetusmjöri með mér til Íslands, já þetta er það sem 

ég var og það sem ég hélt. Í rauninni var þetta samt ekki ég, mamma spurði mig 

ítrekað hvað ef þú getur ekkert borðað þarna? Kannski er ekkert sem þú getur borðað 

[...] þegar ég svo kom þá var maturinn mjög sambærilegur því sem ég þekki að 

heiman.117 

Hún hafði trúað því að Íslendingar myndu borða hákarl og súran mat dagsdaglega og vegna 

þess að hún væri ekki vön því þá ætti hún erfitt með það. Athyglisvert er að beina sjónum 

að því að móðir hennar reyndi að koma inn hugmyndum hjá henni um að hér væri ekkert 

sem hún gæti borðað. Því er augljóst að væntingar nánustu ættingja geta haft mikil áhrif 

á sjálfsmyndasköpun einstaklinga og greinilegt að mikil framandgerving var í frásögn 

hennar. Sophie hafði fyrir komuna til Íslands leitað sér upplýsinga á Internetinu um hvort 
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hún myndi kannast við einhverjar heimsþekkta veitingakeðjur, líkt og Starbucks og 

McDonalds. Í þeirri leit hafði hún þær einföldu upplýsingar upp úr krafsinu að þær væri 

ekki að finna hér á landi. Hún segir að sér hafi fundist það ýta undir sérstöðu þjóðarinnar 

og þeirrar matarmenningu sem hér er. Velta má upp hvort áhyggjur móðir Sophie hafi 

orðið meiri við þessar upplýsingar. Um að hér væri ekkert sem hún gæti borðað. Hún segir 

að upplifunin af íslenskum mat sé sambærileg því sem hún þekki að heiman en vissulega 

sé hver þjóð með eitthvert sérkenni í matarmenningu. Hér taldi hún það vera íslenska 

lambalærið, því jafn gott kjöt hafi hún aldrei fengið.118 

Shannon varpaði fram þeirri spurningu af hverju Íslendingar borði enn hákarl. Hún 

skilji að þetta hafi þurft áður fyrr til að lifa af en það er henni óskiljanlegt að þetta sé enn 

hluti af mataræði þjóðarinnar.119 Samantha hugsaði um hákarlinn á svipuðum nótum en 

var ekki viss hvort þetta væri í raun enn hluti af íslensku mataræði eða bara gert til að 

rugla ferðamenn í ríminu.120 Breanna smakkaði ekki hákarlinn því hún var grænmetisæta 

þegar hún dvaldist á Íslandi og þakkaði fyrir það, því lyktin ein og sér hafi sagt alla 

söguna.121 Þjóðfræðingarnir Kristinn Schram og Katla Kjartansdóttir hafa mikið skoðað 

þjóðernisímyndir og í grein þeirra „Óræður arfur: Þjóð- og kyngervi dullendu í norðri“ fjalla 

þau um hvernig þorrablótin hafa fengið á sig framandlegan blæ. Auk þess sem ákveðin 

írónía ríkir í orðræðunni um þorrablótin og öllu sem þeim fylgir. Í greininni er umfjöllun 

um þorramatinn og segja þau að þorramatur sé þjóðerniseinkenni og hluti af ímynd 

Íslendinga erlendis.122 Framandleikinn verður til þess að fólki finnst matarmenning annara 

þjóða skrítin. Lengi hefur setningin „þú ert það sem þú borðar“ verið áberandi í 

umræðunni. Það á ekki alltaf við í tengslum við þjóðerni, heldur er þar meira ríkjandi að 

maður er það sem maður borðar ekki. Fæstir leggja það sem þeim þykir framandi og 

jafnvel ógeðslegt sér til munns. Því má sjá að matur á stóran þátt í að móta sjálfsmynd 

þjóðernisins.123 Það má tengja við orð Samantha um að hún sé ekki viss hvort þetta sé 

eingöngu gert til að rugla ferðamennina,124 þar er viss írónía til staðar. Þetta má einnig sjá 
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í frásögn Shannon. Hún skilur að þessi matur hafi eitt sinn verið lifibrauð fólks en getur 

ekki með nokkru móti skilið að þetta sé enn hluti af mataræði þjóðarinnar.125 Kristinn og 

Katla skrifa að iðkun þess að snæða þorramatinn sé ákveðinn félags- og efnahagslegur 

menningarauki sem tekur breytingum með tíð og tíma.126 Í grein þeirra er frásögn af ungri 

íslenskri konu búsettri erlendis sem nýtur þess að koma gestum sínum á óvart með 

íslenskum mat. Yfirleitt furðuðu gestir hennar sig á matnum og matarhefðunum á þessari 

eyju lengst út í hafi.127 Sams konar þemu sjást í rannsókn Kötlu og Kristins og birtust í 

viðtölunum fyrir þessa rannsókn. Þetta er menningararfur sem notaður er til 

markaðssetningar erlendis en jafnframt eitthvað sem Íslendingar finna sem sína sérstöðu. 

Væntingar viðmælenda minna um framandi matarmenningu voru greinilega miklar og 

stóðust þær ekki að öllu leyti. Ekkert þeirra var spennt fyrir matarmenningunni og fleiri 

virtust stressaðir fyrir því hvað þjóðin hefði upp á að bjóða. Því var hægt að sjá ákveðinn 

léttir þegar viðmælendurnir komust að því að matarmenningin stóðst ekki væntingar að 

öllu leyti, allavega ekki hvað varðar þorramatinn.  

Þegar vesturferðirnar náðu hápunkti sínum var vínartertan mjög vinsæl á Íslandi. 

Uppskriftin fluttist með Vestur-Íslendingum og er enn í dag bökuð þar. Í kafla 1.2 var 

fjallað um rannsókn Jóns Karls um vínartertuna þar sem var meðal annars reifað hvernig 

einum viðmælanda hans fannst pílagrímsferð hans til Kanada ekki lokið fyrr en hann hafði 

smakkað vínartertuna. Hún sá til þess og færði honum sneið á hótelið. Jón bendir á að 

vínartertan sé samstöðutákn Vestur-Íslendinga í Winnipeg, þar þekkja hana allir sama af 

hvaða íslensku ættum þeir eru.128 Vínartertan hefur hins vegar aldrei náð neinum 

vinsældum hérlendis samanborið við vinsældirnar ytra. Hún varð undir öðrum stefnum 

og straumum í eldhúsinu fljótlega eftir vesturferðirnar. Því gerðu flestir viðmælendur 

mínir sér grein fyrir að á Íslandi myndi ekki bíða þeirra vínarterta. Mörg þeirra gerðu sér 

vonir um að mikið yrði um pönnukökur og kleinur. Sophie var nokkuð ósátt með að svo 

væri ekki, enda sagði hún frá pönnukökuleysinu á eftirminnilegan hátt: 

                                                      
125 SBE/2017_3. 
126 Kristinn Schram og Katla Kjartansdóttir, Óræður arfur, 234.  
127 Kristinn Schram og Katla Kjartansdóttir, Óræður arfur, 236. 
128 Jón Karl Helgason, The Mystery of Vínarterta, 44-48. 
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Þegar við fórum í heimsókn til forsetans fengum við pönnukökur og á einum stað á 

Hofsós voru pönnukökur á matseðlinum, en annars velti ég bara fyrir mér, hvar eru 

pönnukökurnar?129 

Hún bjóst við að þetta íslenska bakkelsi væri á boðstólum á hverju heimili, dagsdaglega, 

en ekki aðeins á tyllidögum líkt og raun ber vitni. Sambærileg er setning Helga „ég kann 

ekki að elda, en ég kann að baka pönnukökur.“130 Frændi hans sem gekk honum í 

föðurstað kenndi honum að baka pönnukökur. Þetta er arfur sem hann heldur mikið upp 

á og því má segja að hann sé virkur hefðarberi líkt og útlistað var í kafla 2.4. Flestir 

viðmælendurnir töldu sig hafa getuna til að útbúa þennan þjóðlega mat en gerðu það 

ekkert endilega. Til dæmis sagði Samantha að hún hafi aldrei bakað vínartertu en amma 

hennar geri það. Jafnvel myndi hún reyna það sjálf þegar hún ætti barnabörn sem hún 

þyrfti að koma á óvart. Því má sjá að hún er óvirkur hefðarberi og hefur jafnvel hugsað til 

þess að halda í hefðina þegar það er einhver til að dást að henni. Þangað til ætlar hún að 

láta duga að amma hennar búi hana til.131 Sophie hefur aldrei bakað vínartertu sjálf, en 

amma hennar geri það. Hins vegar hefur hún stolt bakað pönnukökur og gerði það í fyrsta 

skipti með ömmu sinni fyrir alþjóðlegt matarkvöld í skólanum. Þar kenndi formóðirin 

henni að baka pönnukökur og miðlaði þannig áfram þekkingunni. Þetta er gott dæmi um 

samband virks hefðarbera og þess óvirka, sá virki miðlar hefðinni og þekkingunni áfram 

til einhvers sem hann treystir til að taka við af sér.132 

Fjölskylda Shannon er með vínartertukvöld, þar sem stórfjölskyldan hittist og snæðir 

saman vínartertu einu sinni á ári. Hún missti af því þetta árið vegna flutninga en þessi hefð 

hefur haldist lengi í fjölskyldunni. Frænka hennar bakar þá mikið af vínartertu og býður 

öðrum fjölskyldumeðlimum í kaffi. Einu skiptin sem vínartertan er á boðstólum er þegar 

fjölskyldan hittist og tengist það sérstaklega jólahefðum. Fleiri viðmælendur tengdu 

vínartertuna við slíkar hefðir. Natalie hefur sjálf bakað vínartertu og gerði það með systur 

sinni fyrir nokkrum árum. Hún segir baksturinn taka langan tíma, því baka þurfi hvert lag 

fyrir sig. Hún er ekki viss um að hún muni baka kökuna aftur á næstunni. Aðspurð um hve 

                                                      
129 SBE/2017_4. Upprunalegur texti: But when we went, like the president served us pönnukökur and that 
one place in Hofsós, they had pönnukökur on the menu but in lot of places I was like where are the 
pancakes? 
130 SBE/2017_6. 
131 SBE/2017_5. 
132 SBE/2017_4. 
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mörg lögin eigi að vera í kökunni segir hún þau eiga vera 13, eins og íslensku jólasveinana 

því þetta sé jólakaka.133 Í viðtalinu við Helga og Breanna kom í ljós að Breanna var ekki 

jafn kunnug vínartertunni og Helgi. Þegar þetta umræðuefni kom upp þá spurði Helgi 

hana hvort hún kannist við vínartertuna en töluverður aldursmunur er á þeim: 

H: Við vorum of stutt með vínarterta, að minnsta kosti, [skiptir yfir í ensku] ólst þú 

upp með vínartertu? 

B: Jú, hún var þarna í smá, [...] en þau hafa ekki gert hana lengi, vegna þess að 

mamma mín var alltaf að kvarta undan hlutföllunum.134 

Móðir Breanna er næringarfræðingur og fannst vínartertan ekki vera góð fyrir sig og sína. 

Þarna má aftur sjá líkt og hjá Sophie hvað náskyldir ættingjar hafa mikil áhrif á mótun 

sjálfsmyndarinnar. Mömmu hennar fannst kakan ekki nógu holl fyrir fjölskylduna og því 

var hún ekki bökuð. Með því mótast sjálfsmynd þeirra í uppeldinu. Vínartertan verður ekki 

hluti af hefðinni og því hætt við að þau verði ekki virkir hefðarberar í framhaldinu nema 

önnur öfl grípi inn í. Almennt virðist undirtóninn í umræðunni um vínartertuna í 

viðtölunum vera litaður af ákveðinni íróníu. Vínartertan virðist meðal þeirra hafa svipaða 

framandgervingu og hún hefur á Íslandi. Þetta sé það sem tilheyrði gamla tímanum en nú 

er bakstur hennar hverfandi hefð. Í hröðu nútímasamfélagi reikna þau ekki með að gefa 

sér tíma til að baka vínartertuna. Bakstur hennar er tímafrekur og þetta tilheyrði gamla 

tímanum, eingöngu hlutverk eldri kynslóða. Áberandi var að enginn viðmælendanna 

nefndi foreldri nema í því samhengi að stoppa hefðina, líkt og í dæmi Breanna. 

Viðmælendurnir kunna hefðina og þegar þau eignast sjálf barnabörn, þá gæti verið að 

uppskrift forfeðranna verði dregin fram og þau spreyti sig á vínartertubakstri. Með þessu 

má draga þær ályktanir að þau séu óvirkir hefðarberar, líkt og rakið var í kafla 2.4. Óvirki 

hefðarberinn hefur hæfnina til að viðhalda hefðinni, þrátt fyrir að viðhalda henni ekki 

sjálfur. Hins vegar tekur hann oft við af virka hefðarberanum þegar sá virki er einhverra 

hluta vegna ekki fær um að viðhalda hefðinni lengur.135  

                                                      
133 SBE/2017_2. 
134 SBE/2017_6. Upprunalegur texti: H: Við vorum of stutt með vínarterta, að minnsta kosti [skiptir yfir í 
ensku], did you grow up with vínarterta? B: Yes, it was there for a bit [...] but they haven‘t been doing that 
in a long time, because my mom was always complaining that it‘s not portions with everything. 
135 Pentikainen, Tradition-Bearer, 802-803. 
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4.2 Álfar og huldufólk 

Flestum fannst þjóðtrú Íslendinga á álfa og huldufólk mögnuð en á sama tíma krúttleg. 

Áberandi var að þau hafa öll minningu af vegi sem lagður var með fram steini, þar sem 

álfar og huldufólk eiga bústað. Mikil umræða var um virðinguna við steininn og engu þeirra 

þótti það tiltökumál í raun. Samantha segir ótrúlegt að nokkur manneskja með vit í 

kollinum gæti trúað þessu en bætti við að þegar hún stóð ein í miðju hrauni þá hafi verið 

erfitt að trúa því ekki. Hún segir þetta vera góðar sögur til að segja börnum þegar þau alast 

upp en finnst mjög ólíklegt að einhver trúi þeim. Meðan hún dvaldist á Íslandi hitti hún 

unga stúlku „…hún sagði mér að hún hefði alist upp nálægt stein og þar væru álfar sem 

hún gæti talað við. Ef hún hefði ekki sagt mér þessa sögu þá myndi ég sennilega ekki trúa 

þessu.“136 Þarna má sjá hvernig barnslegu eðli tekst að fá hana til þess að trúa því sem 

henni þótti með öllu ómögulegt. Í þessari frásögn má sjá nauðsyn þess að vera á staðnum, 

þá virðast hlutirnir raunverulegri en þegar lesið er um þá. Í þessu samhengi er áhugavert 

að líta á frásögn Shannon en hún dvaldist á sveitabæ nálægt Þingvöllum: 

Ég man ekki alveg nákvæmlega söguna en þau voru með þennan stein á bænum sem 

þau vildu færa, svo þau reyndu að færa steininn, en þau gátu það ekki eða eitthvað, 

en þau færðu hann smá og þá gerðist eitthvað hræðilegt í heimilishaldinu þeirra, ég 

vildi að ég myndi muna hvað, eitthvað skuggalegt gerðist með steininn, og þau 

hugsuðu strax, við snertum hann ekki, steinninn er álfur eða tröll, nei ekki tröll.137 

Það var í hennar verkahring að slá grasið meðal annars í kringum steininn. Fyrirmælin sem 

hún fékk var að hún yrði að fara varlega í kringum steininn, sem hún gerði í óttablandinni 

virðingu. Það má sjá á bæði frásögn Samantha og Shannon að þjóðtrúin var áþreifanlegri 

þegar þær voru á staðnum.  

Þjóðfræðingurinn Valdimar Tr. Hafstein fjallar um hve algeng þessi sögn um að 

eitthvað slæmt hendi fólk þegar það reynir að raska bústöðum huldumanna. Í grein hans 

„Hjólaskóflur og huldufólk“ skoðar hann hvernig álfatrúin hefur haldist í íslensku 

samfélagi allt til dagsins í dag. Valdimar rekur þar sögu Grásteins sem stendur við 

                                                      
136 SBE/2017_5. Upprunalegur texti: And she told me that she grew up with the lava stone and she talked 
to them. If she hadn‘t told me that story I would propbably don‘t belive it. 
137 SBE/2017_3. Upprunalegur texti: I don‘t really remember the exact stories but basically they had this 
rock on their farm and they wanted to move the rock, so they tried to move the rock but something, they 
couldn‘t or something but they had moved it just small amount and then something happend in their 
household that same day and they, gad I wish I could remember, no, something spooky happend with the 
rock, and they were just like, we‘re not touching the rock, the rock is an elf or troll, not troll. 
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Vesturlandsveg. Árið 1972 var steinninn færður úr stað þegar Vesturlandsvegur var 

lagður. Áður en framkvæmdir hófust hafði sá orðrómur farið á flug að steinninn væri 

álfasteinn. Illa gekk að færa steininn og á endanum var leitað til Zopaníasar Péturssonar, 

guðspekings, sem staðfesti það að álfabyggð væri í steininum. Hann hringsólaði nokkuð í 

kringum steininn og fyrir rest tókst honum að semja við huldufólkið að færa mætti 

steininn. Þrátt fyrir þetta fór eitthvað úrskeiðis því um kvöldið deyja um 70.000 seiði í 

silungauppeldisstöð þar rétt hjá.  

Árið 1999 endurtók sagan sig varðandi Grástein en þá átti að breikka Vesturlandsveg 

og vegavinnuflokkur flutti steininn út fyrir veglínuna. Árið áður höfðu ríkt miklar deilur um 

málið, hvort færa ætti steininn eða ekki vegna þessarar forsögu sem rakin var hér á undan. 

Menn voru ýmist með eða á móti flutningnum. Margir töldu þessar álfasögur tengdar 

Grásteini vera uppspuni frá rótum á meðan öðrum þótti vissara að fara gætilega í kringum 

steininn. Því ómögulegt var að vita hvernig huldufólkið myndi bregðast við flutningnum. 

Þessi flutningur gekk áfallalaust, sem kom mörgum á óvart, þar sem spáð hafði verið öllu 

illu ef steinninn yrði færður á nýjan leik.138 Í álfasögum nútímans eru vegagerðarmenn 

yfirleitt aðalpersónurnar sem er skiljanlegt vegna þess að vegirnir eru æðakerfi 

nútímasamfélags. Þeir stækka það rými sem einstaklingurinn getur ferðast um og því má 

sjá að vegagerð rýfur þau mörk sem áður skipuðu samfélagið. Því kemur ekki á óvart að 

vegagerð sem þessi rjúfi mörk á milli tveggja heima, í tíma og rúmi.139 Álfasögur 

endurspegla iðulega samband manns og náttúru, samband sem fær hár fólks til að rísa. 

Ýmsar spurningar vakna þegar þessari tvennd er stillt upp eins og: Hver ræður yfir 

hverjum og hver hefur betur að lokum.140 Það er nauðsynlegt að hafa í huga þegar skoða 

á álfahefð samtímans að frásagnarformið geti breyst með breytingum í samfélaginu. 

Álfheimar eru í raun spegilmynd samfélagsins.141 

Það er skiljanlegt að ferðamenn og aðrir sem ekki þekkja vel til lands og þjóðar, líkt 

og þátttakendur Snorraverkefnisins finnist þjóðtrúin fremur skrítin til að byrja með. Þau 

báru samt virðingu fyrir henni og jafnvel var fólk farið að trúa sjálft. Ekkert þeirra 

kannaðist við sambærilegar verur úr eigin sagnaheimi og því þótti þeim þetta mjög 

                                                      
138 Valdimar Tr. Hafstein, Hjólaskóflur og huldufólk, 202-203. 
139 Valdimar Tr. Hafstein, Hjólaskóflur og huldufólk, 202-204. 
140 Bryndís Björgvinsdóttir, Að verða álfur – að verða norn, 128. 
141 Valdimar Tr. Hafstein, Hjólaskólfur og huldufólk, 204-205. 
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framandi og áhugavert. Samband manns og náttúru birtist okkur í mun fleiri myndum en 

eingöngu í þjóðtrúnni, til dæmis í umfjöllun um eldgos og fellibylji. Því er auðveldlega 

hægt að sjá hve mótuð frásögn Samantha er þegar hún segir að það sé erfitt að trúa ekki 

þegar maður sé einn í miðju hrauninu. Það getur haft áhrif á hve vel viðmælendur töluðu 

um álfatrúna að þau heyrðu sögurnar beint frá heimamönnum en lásu ekki um þær í 

ferðabókum. Bryndís Björgvinsdóttir bendir á í upphafi greinar sinnar „Að verða álfur – að 

verða norn“ að það sé vandmeðfarið að rannsaka álfatrú Íslendinga eða nýta hana á 

öðrum vettvangi. Það geti orsakað mikinn ágang erlendra fjölmiðla sem og íslenskra 

fyrirtækja í ferðamannaiðnaði sem vilja sýna gestum sínum eitthvað öðruvísi og 

spennandi. Flestir missa áhugann þegar upp kemst að þetta snýst ekki um að sjá álfa eða 

sanna tilvist þeirra, heldur að skoða samband þeirra við menn og náttúru.142 

4.3 Góðar móttökur, fagurt og öruggt  

Í viðtölunum voru viðmælendur beðnir um að nefna þrjú orð sem þeim þótti lýsa Íslandi 

og útskýra af hverju þau völdu orðin. Þetta var gert til að viðmælendur einblíndu betur á 

það sem skipti þau í raun og veru máli þar sem farið var mjög vítt og breitt í 

viðtalsáætluninni. Oft sköpuðu þessi orð nýja umræðuþræði og var þessi spurning því góð 

til að skapa flæði í viðtalinu. Þegar viðtalsáætlunin var mótuð þá var hugmyndin að með 

þessu væri hægt að ná fram ólíkum þemum og viðmælendurnir myndu nýta þetta tækifæri 

til að fjalla um það sem þeim þótti sérstakt við Ísland. Reyndin varð önnur. Orðin sem þau 

sögðu voru öll mjög sambærileg en enska hugtakið welcoming eða að land og þjóð hafi 

tekið vel á móti þeim kom frá öllum viðmælendum. Þau rökstuddu það með að segja að 

íbúar landsins vildu allt fyrir þau gera og hjálpa þeim með það sem þau þurftu.143 Hugtakið 

fegurð var þeim ofarlega í huga en þá áttu þau aðallega við landslagið enda er það 

frábrugðið því sem þau höfðu áður séð. 

Líkt og kom fram í kafla 3.1 þá ólust allir viðmælendurnir upp í stórborgum og því 

þótti þeim landið öruggt. Shannon nefndi dæmi þar sem frænka hennar skyldi eftir veski 

og fleira á borðinu meðan þær pöntuðu mat á veitingastað. Shannon benti henni á það 

og hún yppti öxlum og sagði að þetta væri allt í lagi. Shannon bætti jafnframt við að þetta 

myndi hún aldrei gera í Kanada. Á sama tíma vakti hún athygli á að það væru tvö ár liðin 

                                                      
142 Bryndís Björgvinsdóttir, Að verða álfur – að verða norn, 127. 
143 SBE/2017_1; SBE/2017_2; SBE/2017_3; SBE/2017_4; SBE/2017_5; SBE/2017_6. 
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síðan hún var á Íslandi. Hún myndi sjálfsagt ekki upplifa sig jafn örugga núna, með tilliti til 

aukins fjölda ferðamanna á Íslandi.144 

Eini viðmælandinn sem fann fyrir að Ísland stóðst ekki allar væntingar var Samantha. 

Fyrir komuna til Íslands hafði hún heyrt sögur frá eldra fólki sem eru mjög stolt af því að 

vera af íslenskum ættum. Í þeim sögum var Ísland mjög framandi og lýsingarnar voru 

ævintýralegar. Hún sá fyrir sér að hér byggi öðruvísi fólk en hún ætti að venjast í 

heimalandinu, borðaður væri öðruvísi matur og að samfélagið væri á allan hátt frumstætt 

og framandi. Landslagið átti að vera eins og af annarri plánetu. Þegar hún hafði hins vegar 

dvalið á Íslandi í smá tíma kom í ljós að Ísland væri „...alvöru staður, með alvöru fólki“.145 

Hún segir þessa uppgötvun hafa gert staðinn enn raunverulegri, hér væri fólk að kljást við 

raunveruleg vandamál. Það hafi gert upplifunina af landinu heimilislegri.146 

Einn forvígismaður ímyndafræði (e. imagology), Joep Leerssen, bendir á að 

framandleiki sé vinsæll í viðburðaríkum og spennandi ævintýrasögum. Þar verður hið 

framandlega sögusvið og jafnframt lögmál hins eðlilega, raunsæja, hversdagslega og 

trúverðuga numin úr gildi. Í stað þeirra verða gildi þess undarlega, spennandi og 

ófyrirsjáanlega allsráðandi. Þar geti einnig átt sér stað yfirnáttúrulegir og óútskýranlegir 

atburðir.147 Ímyndin sem Samantha hafði af íslensku landslagi og menningu var í 

ósamræmi við upplifun hennar. Ekki er hægt að lifa í ímynduðum heimi þar sem ekkert 

slíkt er í raun til. Við komuna til Íslands var þessari miklu framandgervingu kippt burt, 

vissulega þótti henni landslagið fagurt en hér var samt fólk sem hún gat samsamað sig við. 

Partur af markmiði Snorraverkefnisins er að kynna landið fyrir þátttakendum með sýn 

innfæddra og gefa þeim tækifæri til að kynnast heimamönnum. Upplifun einstaklings sem 

hefur sömu væntingar og Samantha hafði gæti verið önnur ef hann kemur aðeins sem 

ferðamaður í nokkra daga. Það gæti orðið til þess að hann myndi yfirgefa landið enn með 

þessa sömu framandgervingu í huga vegna mismunandi tækifæra á upplifun staðarins. 

Ómögulegt er að lifa í ímynduðu samfélagi, þar sem slíkt er ekki til nema í 

framandgervingu og fantasíu. Um leið og tengslanetið myndast þá fer staðurinn að verða 

raunverulegri og jafnframt heimilislegri. 

                                                      
144 SBE/2017_3. 
145 SBE/2017_5. Upprunalegur texti: It‘s a real place – with real people in it. 
146 SBE/2017_5. 
147 Leerssen, Exótík (Exoticism), 160. 
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4.4 Breytt sjálfsmynd eftir Snorraverkefnið 

Dvölin á Íslandi breytti hugmyndum þeirra flestra um landið og þjóðina, líkt og rakið var í 

frásögn Samantha hér að framan. Fleiri voru sammála frásögn hennar um að væntingarnar 

væru ekki í takt við raunveruleikann, þó ekki með jafn beinum hætti og hún lýsti því. Helgi 

segir ferðalagið hafa umturnað raunveruleikanum. Hann hafi farið til Íslands með íslenskt 

nafn sitt eitt að vopni. Hann kunni ekki stakt orð í íslensku en talar hana núna vel og stefnir 

á að geta talað hana eins og innfæddur. Síðar fluttist hann til Íslands og bjó í eitt ár meðan 

hann stundaði nám við Háskóla Íslands. Hann mætti meiri fordómum en hann átti von á. 

Þar sem Ísland er ekki jafn mikið fjölmenningarsamfélag og Kanada þá þykir honum það 

samt skiljanlegt. Á sama tíma fannst honum merkilegt hvað allir voru áhugasamir þegar 

hann sagðist vera af íslenskum ættum og fólk vildi heyra meira um þetta þjóðarbrot í 

Kanada.148 Shannon vissi líkt og Helgi, lítið um Ísland og íslenskt þjóðerni áður en hún tók 

þátt í Snorraverkefninu: 

Ég sá mig aldrei sem íslenska fyrr en eftir þetta ferðalag, eða á meðan því stóð 

kannski. Þetta byrjaði sennilega áður, því ég var já, ég er ljós [á hörund] vegna þess 

að ég er að hluta til íslensk. Ég hafði enga hugmynd um það hvað það var að vera 

Íslendingur í rauninni, þar til ég fór þangað.149 

Hún hafði heyrt um Ísland en það einkenndist af svipuðum upplýsingum og hægt er að 

finna í ferðabókum. Þar er ekki að finna raunveruleikann sem hún upplifði á eigin skinni 

hérlendis heldur er þar frekar að finna ævintýralegan heim. Ættingjarnir sem hún var hjá 

voru fjarskyldir henni en margar kynslóðir eru á milli hennar og íslenskra forfeðra hennar. 

Hún fann vel fyrir því, hún hafði einna fæstar sögur af forfeðrum sínum.150  

Annað hljóð var hins vegar í Kayli þar sem henni fannst hún nær íslenskri menningu 

en aðrir í hópnum hennar en pabbi hennar ólst upp á Íslandi til átta ára aldurs: 

Ég hef heyrt sögur um Ísland þegar ég var að alast upp [...] Ég hef séð myndir af pabba 

mínum alast upp á Íslandi í litlu lopapeysunni sinni og allt mjög krúttlegt. 151 

                                                      
148 SBE/2017_6. 
149 SBE/2017_3. Upprunalegur texti: I feel like I never saw myself being Icelandic until after that trip or 
during the trip I guess. It started before that I was just like, yeah, I‘m pale becase I‘m part Icelandic. I had 
no idea what exactly being Icelandic was until, until I went there. 
150 SBE/2017_3. 
151 SBE/2017_1. Upprunalegur texti: I‘ve heard stories about Iceland growing up [...] Seen pictures of my 
had growing up in his little lopapeysa and like everything adorable. 
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Hún hafði heyrt fleiri sögur sem lýstu landi og þjóð í nútímanum en ekki rómantískar 

hugmyndir um þjóðina sem hafa vaxið eftir því sem kynslóðir Vestur-Íslendinga verða æ 

fleiri. Kayli hafði alltaf hugmynd um að Ísland væri stórt land, með mikið af fólki en hún 

hneykslast hálfpartinn yfir sjálfri sér núna þegar hún hugsar til þess. Í dag finnst henni 

sjálfsagt að vita hve lítið land þetta er. Hún segist finna mikinn mun á menningunni á 

Íslandi og í Kanada vegna þess hve fjölþjóðleg Kanada er miðað við Ísland: 

...komandi frá Kanada sem er sambland af mörgum mismunandi menningarheimum 

og svo Ísland, sem var mjög, það var bara íslenskt?152 

Hún bendir á hve lítið fjölmenningarsamfélag Ísland er við hliðina á Kanada. Þetta orðalag 

Kayli er einkar athyglisvert. Hún á erfitt með að koma orðum yfir hvað henni finnst svona 

ólíkt með þessum tveim samfélögum. Eina orðið sem hún hefur er að það er bara íslenskt, 

líkt og það eigi sér enga aðra sérstöðu í nokkru sem hún hefur áður kynnst. Í kafla 2.2 er 

fjallað um hvernig skilgreining hugtaksins kynþáttur getur verið á reiki. Þar kom fram að 

það sem nái yfir etnískan hóp séu sameiginleg gildi og menning, hópurinn á eitthvað 

sameiginlegt. Carl Linneus skipti helstu kynþáttum heims í fjóra flokka, þá voru hóparnir 

eingöngu flokkaðir út frá húðlit þeirra en uppruni virtist ekki skipta nokkru máli.153 Þessa 

hugmyndafræði má einnig skoða út frá orðum Kayli. Líta má á menningarblöndunina í 

Kanada sem sambland af ýmsum kynþáttum á meðan á Íslandi ríkir aðeins einn kynþáttur, 

aðeins sá íslenski. Með því má túlka að sá íslenski sé á einhvern hátt hreinni í hennar huga 

enn sá kanadíski – eins og með fjölmenningunni þá verði hann „óhreinni“. 

Margir viðmælendanna gátu séð Ísland fyrir sér sem framtíðarbúsetu. Helga dreymir 

um að flytja aftur til Íslands en það sem helst hamlar honum sé góð vinna í Kanada.154 

Sophie nefndi að hún gæti vel séð sjálfa sig búa í Reykjavík því hún naut þess að dvelja í 

borginni. Henni þykir hún passlega stór og þrátt fyrir að hún sé í mikilli uppbyggingu þá sé 

hugsað vel um að vernda ákveðin opin svæði.155 Natalie sagði að einhver ákveðin tilfinning 

hefði gripið sig þegar flugvélin lenti á Íslandi. Síðar uppgötvaði hún að þetta væri 

tilfinningin að líða eins og hún sé komin heim. Áhugavert er að velta fyrir sér hvort það 

                                                      
152 SBE/2017_1. Upprunalegur texti: ...coming from Canada that‘s such a mixture, bland of so many 
different cultures and then just Iceland, it was very, it‘s just Icelandic? 
153 Kivisto og Croll, Race and Ethnicity, 4-8 
154 SBE/2017_6. 
155 SBE/2017_4. 
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hefði gerst ef hún væri stödd á annarri flugbraut í öðru landi þar sem hún ætti einnig 

rætur – hefði tilfinningin komið upp þar líka? Hugsanlega hefur það áhrif að hún sé 

kominn á staðinn sem forfeður hennar yfirgáfu. Með komunni til Íslands finnist henni hún 

vera búin að finna part af sínum etníska bakgrunni. Loksins komst hún á staðinn sem hún 

hefur heyrt sögur af allt sitt líf og þarna lauk ákveðnum kafla í lífi hennar. Áður en hún 

ákvað að taka þátt í Snorraverkefninu hafði hún hugsað um að ferðast til Íslands upp á 

eigin spýtur. Hún hafði átt þann draum frá því hún var lítil stelpa að koma til Íslands.156  

4.5 Mikilvægi þess að vera meðvitaður um hvar ræturnar liggja 

Allir viðmælendurnir lögðu mikla áherslu á mikilvægi fjölskyldusögu sinnar. Mikilvægt sé 

að muna hvaðan þau kæmu og hver bakgrunnur þeirra væri.157 Í viðtölunum voru 

viðmælendur beðnir um að gera grein fyrir þjóðerni sínu. Svörin voru mjög misjöfn, allt frá 

því að viðmælendur sögðust vera Íslendingar yfir í það að þau væru Kanadabúar með 

íslenskar rætur:  

Ég mun alltaf vera kanadísk, en ég held að stór hluti af því að vera kanadísk er það að 

við getum kallað okkur mósaík, og að vera kanadískur er arfurinn sem mótar þig og 

þú ert kanadískur út af því. Þegar þú hittir annan einstakling í Kanada og þá spyrðu, 

hvaðan er fjölskyldan þín, hver er sagan þín og þetta eru bara algengar samræður.158 

Með þessu á Kayli við að í slíku fjölmenningarsamfélagi þá skiptir uppruninn miklu máli og 

það sem móti þjóðerni Kanadabúans sé bakgrunnur hans. Hún segist vera kanadísk en er 

jafnframt meðvituð um sínar íslensku rætur og stolt af þeim. Frá því að hún var lítil hefur 

faðir hennar lagt mikið kapp á að viðhalda íslenskum hefðum frá því hann var sjálfur barn 

á Íslandi. Sérstaklega þegar kemur að jólasveinunum. Þau systkinin hafi alltaf fengið í 

skóinn þegar þau voru yngri og þegar Hurðaskellir átti leið hjá, þá hafi pabbi hennar 

vaknað um miðja nótt til að skella hurðum. Á þessum tíma átti hún vini sem voru Gyðingar 

og ljósahátíðin (e. Hanukkah) er um svipað leyti. Hún stendur í átta sólarhringa og hefst á 

25. degi Kislev, sem er mánuðir í hebresku tímatali. Hátíðin hefst yfirleitt á tímabilinu frá 

                                                      
156 SBE/2017_2. 
157 SBE/2017_1; SBE/2017_2; SBE/2017_3; SBE/2017_4; SBE/2017_5; SBE/2017_6. 
158 SBE/2017_1. Upprunalegur texti: I‘ll always be Canadian, but I think a big part of being Canadian, is we 
call ourselves the mosaic and being Canadian is, your heritage is just what makes you and you‘re a Canadian 
because of that. Like what ever you meet anyone in Canada and you‘re like, where is your family from, 
what‘s your history and it‘s just a common conversation. 
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lok nóvember til loka desember.159 Því má sjá að ljósahátíðin er á svipuðum tíma og hin 

íslenska jólasveinahefð er ríkjandi. Mikil umræða var um mismunandi hefðir hjá Kayli og 

vinum hennar. Þau báru þessar hátíðir oft saman. Það rennir enn betur stoðum undir fyrri 

orð Kayli, að arfurinn sé það sem gerir einstakling að Kanadabúa.160 

Þjóðernissjálfsmyndir viðmælenda eru sjaldan einhlítar þegar nánar er að gáð. Til 

dæmis má sjá nokkur ósamræmi á skilgreiningum Natalie á þjóðerni sínu. Fyrst svaraði 

hún spurningunni að hún myndi alltaf segja að hún væri íslensk. Síðan dró hún úr því og 

sagði að ef hún væri í Kanada þá myndi hún segja að hún væri af íslenskum ættum en 

jafnframt væri hún líka þýsk. Sé hún spurð á Íslandi þá myndi hún segja að hún væri frá 

Kanada en jafnframt Vestur-Íslendingur. Hún benti líkt á og Kayli að þetta væri algengt í 

Kanada þar sem það skiptir máli hvaðan forfeðurnir koma. Slíkt móti bakgrunn 

einstaklingsins í fjölmenningarsamfélagi.161 

 Shannon misskildi spurninguna og fór að útskýra hvað þjóðerni væri almennt. 

Fljótlega áttaði hún sig á því að hún væri á rangri braut og sagðist stolt segja fólki að hún 

væri Vestur-Íslendingur. Henni þykir vænt um tengingu sína við Ísland vegna þess að 

fjölskylda hennar er þaðan:  

Í hreinskilni sagt þá er ég ekki viss um að ég hefði nokkur tíman getað skilgreint mig 

sem Vestur-Íslending áður en ég tók þátt í Snorraverkefninu, fyrir það hefði ég verið, 

hvað er ég núna?!162 

Hún hafði mjög litla tengingu við Ísland og íslenska menningu fyrir ferðalagið. Það opnaði 

margar dyr fyrir henni og hún sá þjóðerni sitt í öðru ljósi. Hún er mjög stolt af fjölskyldu 

sinni og finnst mikilvægt að viðhalda þessari tengingu.163 Samantha tekur í svipaðan 

streng og Shannon. Áður en hún fór til Íslands vissi hún mjög lítið um landið almennt. 

Hún segist stolt vera Vestur-Íslendingur sé hún spurð og að það sé mikilvægt að muna 

hvar ræturnar liggja. Hún hefur mikinn áhuga á að skoða annan etnískan bakgrunn sinn 

eins og hún fékk tækifæri til að skoða þann íslenska.164 

                                                      
159 Dice, Christmas and Hanukkah, 18. 
160 SBE/2017_1. 
161 SBE/2017_2. 
162 SBE/2017_3. Upprunalegur texti: I honestly think that I couldn‘t ever desribe myslef as a Western-
Icelander before the Snorri trip, before that I would‘ve been like, I‘m what now!? 
163 SBE/2017_3. 
164 SBE/2017_5. 
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Sophie hefur alltaf verið stolt af því að vera af íslenskum ættum. Hún hafði lengi heyrt 

af Snorraverkefnunum og afi hennar hafði alltaf hvatt hana til að sækja um þegar hún 

hefði aldur til. Því var hún ólíkt Shannon og Samantha meðvituð um hvað íslenski arfurinn 

fæli í sér. Hún ólst upp með vínartertu, rúgbrauði og pönnukökum en amma hennar hefur 

alla tíð bakað íslenskt bakkelsi. Hún segist vera íslensk ef hún er spurð um þjóðerni, þar 

sem hún er mjög stolt af íslenskum bakgrunni sínum:  

Ég hef alltaf verið mjög stolt af því að segja ég sé íslensk og í hreinskilni sagt er það 

aðallega vegna þess að þetta er einstakt, sérstaklega í Kanada, og það býr mikið af 

fólki í Edmonton, þá er hópur fólks af íslenskum ættum mjög lítill.165 

Hún bætir við að henni þyki mikilvægt að halda áfram að segja sögur af forfeðrum sínum. 

Amma hennar og afi fóru frá Íslandi í kringum 1900 í leit að betra lífi. Henni þykir magnað 

að geta heyrt þessar sögur og að geta rakið ættir sínar jafn langt aftur og raun ber vitni. 

Það sé eitthvað sem megi ekki gleymast því það sé nauðsynlegt að muna hvaðan maður 

kemur.  

Helgi sagði strax í upphafi viðtalsins að íslensku ræturnar skiptu hann miklu máli. 

Vegna tímabundins flutnings til Íslands á hann auðveldara með að samsama sig 

þjóðerninu en aðrir viðmælendur og mynda sína eigin íslensku sjálfsmynd. Honum þykir 

mikilvægt að halda tengslunum við Ísland og reynir að fara með sem flesta úr fjölskyldunni 

til Íslands í landkynningu. Hann hvetur öll frændsystkin sín til þess að sækja um í 

Snorraverkefninu. Það gefi þeim tækifæri til að kynnast landinu með augum innfæddra 

og telur hann það nauðsynlegt. Við það verði tengingin við íslenska menningu dýpri heldur 

en að koma til Íslands sem ferðamaður í nokkra daga. Hann leggur mikla áherslu á að til 

að upplifa landið í raun og veru sé nauðsynlegt að fara út fyrir Reykjavík, þar séu meiri 

líkur á að hitta heimamenn og heyra þeirra sögur.166 Það litar að sjálfsögðu hans skoðun 

að hafa verið þátttakandi í Snorraverkefninu og hafa þá reynslu af Íslandi að hafa búið hér 

líkt og heimamaður. 

Viðmælendurnir eiga erfitt með að skilgreina sjálfsmynd sína, sem sjá má að 

einkennist af bæði vali og arfi. Hluti af þeirra sjálfsmynd myndast af því hvaðan forfeður 

                                                      
165 SBE/2017_4. Upprunalegur texti: I‘ve always been very proud and to say that I‘m Icelandic and one of it, 
to be honest is just because it‘s unique especially in Canada and we have a big population here but in 
comparison, you know, with the million of people in Edmonton, it‘s still quite small. 
166 SBE/2017_6. 
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þeirra eru og þeim þykir nauðsynlegt að viðhalda. Samt þykir flestum þeirra erfitt að 

skilgreina sig sem Íslendinga, þar sem þau hafa einungis dvalið á Íslandi í örfáar vikur.167 

Áberandi orð í umræðunni um þjóðerni viðmælendanna er hreinskilni (e. honesty). Bæði 

Sophie og Shannon notuðu orðið til að útskýra þjóðerni sitt.168 Flestum virðist lynda við 

hugtakið Vestur-Íslendingur, það telst í lagi að vera að hluta Íslendingur en samt eigi 

Kanada stærri part af þjóðerni þeirra. Hins vegar má aftur velta upp orðum Kayli að 

fjölmenningin sé einmitt það sem geri einstakling kanadískan, því allir eiga sína 

fjölskyldusögu í samfélaginu.169 Þá getur verið athyglisvert að rifja upp hugtakið tvíheimar 

(e. diaspora) sem rakið var í kafla 2.3. Það er mikið notað við rannsóknir á sjálfsmyndum 

og komst í almenna notkun þegar Gyðingar fyrri daga þurftu að móta sjálfsmynd sem væri 

rekjanleg til upprunalands. Þá skipti ekki öllu hvort einstaklingurinn hefði komið til 

upprunalandsins eða aðeins heyrt sögur af því.170 Þegar einstaklingur býr í jafn stóru 

fjölmenningarsamfélagi og þau þá þykir nauðsynlegt að geta leitað að uppruna. Hann er 

oftar en ekki framandi og stundum sveipaður rómantískum blæ. Því er auðveldlega hægt 

að segja að viðmælendur mínir falli vel undir hugtakið tvíheimar og þau tilheyri tveimur 

eða fleiri þjóðernishópum. Þá þykir þeim erfitt að skilgreina þjóðerni sitt á einn ákveðinn 

hátt.  

  

                                                      
167 SBE/2017_1; SBE/2017_2; SBE/2017_3; SBE/2017_4; SBE/2017_5; SBE/2017_6. 
168 SBE/2017_3; SBE/2017_4. 
169 SBE/2017_1. 
170 Clifford, Gunnþórunn Guðmundsdóttir og Steinunn Haraldsdóttir, Tvíheimar, 147. 
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Niðurstöður 

Þessir fólksflutningar hafa óneitanlega haft mikil áhrif. Bæði á líf þeirra sem eftir stóðu og 

kvöddu ástvini sína, sem og þá sem lögðu land undir fót og héldu á vit ævintýranna í 

Vesturheimi. Til þess að skoða sýn ungra Vestur-Íslendinga á upprunalandið má meðal 

annars grípa til eigindlegra rannsóknaraðferða eins og hér hefur verið gert. Þá hefur það 

verið nálgun mín að skoða þróun og breytingu á sjálfsmynd ungra Vestur-Íslendinga eftir 

þátttöku í Snorraverkefninu. Það var gert með tilliti til kenninga um hópa og þjóðerni. Við 

komuna til Vesturheims litu ferðalangar 19. aldar á sig sem Íslendinga en með tímanum 

blandaðist þjóðerni þeirra saman við önnur. Slíkt á til að gerast í 

fjölmenningarsamfélögum eins og Kanada. Við slíka blöndun verður ákveðin 

tvíheimahugsun í sjálfsmyndarsköpuninni. Þjóðernishópurinn leitast við að rekja uppruna 

sinn til ákveðins heimalands því þar má finna sameiningartákn hópsins. Í Vesturheimi 

hefur þetta tákn oft verið vínartertan, samanber rannsókn Jóns Karls Helgasonar. Táknið 

getur einnig verið í óáþreifanlegu formi líkt og sameiginlegum minningum og hefðum. Í 

viðtölunum má sjá að líf viðmælendanna er ríkt af hefðum. Enn fremur eru þau bæði virkir 

og óvirkir hefðarberar án þess að gera sér endilega grein fyrir því.  

Með tímanum varð sýnin á heimalandið framandi og fékk rómantískan blæ. Sú 

framandgerving hefur augljóslega borist til viðmælanda minna. Fyrir komuna til Íslands 

og þátttöku í Snorraverkefninu höfðu viðmælendur einhverja hugmynd um landið líkt og 

að hér væri á einhvern hátt óeðlilegt fólk. Mikil framandgerving var í hugsun þeirra bæði 

varðandi matarmenningu sem og þjóðtrú. Undangengnar kynslóðir, þá sérstaklega þau 

sem hafa tekið á sig hefðbundið hlutverk „ömmu og afa“ hafa mörg hver alið á íslenskum 

þjóðararfi og lagt áherslu á hve nauðsynlegt sé að viðhalda honum. Þau hafa tekið 

viðmælendur með á skemmtanir á vegum Íslendingafélaganna og bakað fyrir þau 

vínartertu, pönnukökur og kleinur. Jafnframt hafa sumir viðmælendurnir lært að útbúa 

ýmsan íslenskan mat af forfeðrum sínum. Fæst þeirra gera það í dag en hafa þekkingu og 

getu til þess. Því er hægt að segja að þau gegni hlutverki óvirkra hefðarbera. Þau taka að 

sér hefðbundið hlutverk vestur-íslensku ömmunnar og afans sem yfirleitt er hlutverk 

virkra hefðarbera. Með því halda þau hefðinni lifandi.  

Sú upplifun sem viðmælendurnir fengu af Íslandi í gegnum Snorraverkefnið var að 

þeirra sögn ólík þeirri sem þau hefðu fengið af því að koma til Íslands sem ferðamenn. Að 

vera tekin inn í íslenska fjölskyldu í þrjár vikur leikur stórt hlutverk í því samhengi. 
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Orðræðan um þjóðtrúna var af sama meiði. Að lesa um hana í ferðabókum gefur allt aðra 

mynd heldur en að „standa einn í miðju hrauninu“ og heyra sögur frá heimamönnum. Það 

vekur meiri raunveruleika tilfinningu eins og fram kemur í frásögn Samantha þar sem hún 

hitti ungu stúlkuna sem hafði leikið við álfa í steini. Sams konar ferli var ráðandi í 

væntingum og upplifun á matarmenningu. Áður en Sophie kom hingað til lands hafði 

mamma hennar komið þeirri hugmynd inn hjá henni að hér fengi hún kannski „ekkert að 

borða“: Þó er ómögulegt að vita hvaðan það er komið. Þegar hún kom til Íslands þá var 

fæðuskortur auðvitað ekki reyndin. Hversdagslegur matur Íslendinga reyndist mjög 

svipaður því sem hún átti að venjast heima og lítið var um þjóðlega matinn sem hún hélt 

að yrði allsráðandi. Hins vegar vekja frásagnir um þjóðlegan mat, líkt og vínartertuna í 

Kanada, ákveðna íróníu hjá viðmælendum. Hvoru tveggja er dæmi um það þegar 

einstaklingarnir hafa ákveðnar skoðanir á því hvað tilheyrir matarmenningu þjóðarinnar 

þrátt fyrir að hvorugt sé oft borðað. Annars vegar þorramaturinn á þorranum í janúar á 

Íslandi og hins vegar vínartertan á hátíðarstundum í Kanada. Vínartertan er á einhvern 

hátt fjarlæg viðmælendunum. Þau geta ekki hugsað sér að gefa sér tíma til að baka hana, 

heldur sé það í verkahring ömmu þeirra og afa. Hins vegar virðast pönnukökur og kleinur 

standa viðmælendunum nær og fleiri búa yfir viljanum til að baka það. 

Allir viðmælendurnir höfðu sambærilega skoðun á Íslandi. Þar var náttúran og fegurð 

þeim ofarlega í huga ásamt því að fólki þótti þjóðin taka vel á móti sér. Allir voru tilbúnir 

að kynnast viðmælendunum og hjálpa þeim á allan þann hátt sem þau hugsanlega gátu. 

Þeim þótti landið öruggt og fannst eins og ekkert slæmt gæti hent þau. Þó var ein 

undantekning á þessari upplifun á Íslandi þar sem væntingar Samantha stóðust ekki. 

Landið hafði verið sveipað of mikilli framandgervingu af eldra fólki í hennar lífi sem var 

mjög stolt af því að vera af íslenskum ættum.  

Því má sjá að sjálfsmyndir ungra Vestur-Íslendinga eru að nokkru leyti mjög 

sambærilegar milli allra viðmælendanna. Fyrir komuna til Íslands var landið sveipað 

rómantískum blæ og frásagnirnar sem viðmælendurnir ólust upp við voru af framandi 

landi með framandi hlutum. Hins vegar var reyndin önnur og landið var líkara því sem þau 

áttu að venjast. Sjálfsmynd viðmælendanna er því blanda af arfi og vali. Arfinn fá þau frá 

forfeðrum sínum sem halda hefðinni lifandi og hvetja yngri kynslóðir til að taka þátt. Valið 

verður til eftir þátttöku í Snorraverkefninu. Eftir að hafa kynnst þjóðinni jafn vel og raun 

ber vitni. Þá tengja þau betur við hana og vilja halda þjóðlegum gildum í nærumhverfi 
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sínu. Ekki er þar með sagt að hefðirnar hefðu annars horfið úr lífi einstaklinganna en 

greinilegt er að Þjóðræknisfélagið er að ná markmiðum sínum. Aukin þjóðernismeðvitund 

hefur orðið meðal viðmælendanna eftir þátttöku í Snorraverkefnunum. Með því virkja 

þau ungt fólk til að velja að viðhalda þjóðararfinum áfram.  
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