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Ágrip 

 

Árin í kringum síðari heimsstyrjöldina voru tími mikilla breytinga í heiminum og á Íslandi þar 

með talið. Margir Íslendingar fluttu þá úr sveit í borg, flestir til Reykjavíkur. 

Fólksflutningarnir voru eitt aðalviðfangsefni íslenskra rithöfunda á áratugunum þar á eftir. Í 

þessari ritgerð verður fjallað um ástæður fólksflutninganna og líf fólksins í borginni eins og 

það birtist í gegnum persónur skáldsögunnar 79 af stöðinni eftir Indriða G. Þorsteinsson. 

Samfélagið í Reykjavík var mjög ólíkt lífinu í sveitinni, þannig að þeir sem fluttu til 

Reykjavíkur voru á vissan hátt eins og innflytjendur sem flytja milli landa. Aðlögun þessa 

fólks verður í ritgerðinni tengd við aðlögun innflytjenda á Íslandi á 21. öld.  
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Inngangur  

 

Margir Íslendingar fluttu úr sveit í þéttbýli á 20. öld, flestir til Reykjavíkur. Skáldsagan 79 af 

stöðinni fjallar um líf sveitafólks sem hefur flutt í borgina. Í þessari ritgerð verður sagan 

túlkuð út frá persónum sem tákna sveit og borg. Sérstök áhersla er lögð á aðlögun sveitafólks 

og verður sú umfjöllun svo tengd í lok ritgerðar við innflytjendur á Íslandi á 21. öld. 

 Meginmál ritgerðarinnar skiptist í þrjá kafla og nokkra undirkafla. Í fyrsta kafla verður 

fjallað um ástæður fólksflutninga til Reykjavíkur á fyrri hluta 20. aldar. Höfundur 

skáldsögunnar 79 af stöðinni, Indriði G. Þorsteinsson, er umfjöllunarefnið í fyrsta hluta annars 

kafla. Í kaflanum er einnig fjallað um söguna og persónur hennar. Lífið í sveitinni, sem sumar 

persónur þekktu, var mjög ólíkt lífinu í borginni. Indriði varpar ljósi á aðlögun þeirra að nýju 

samfélagi. Á fyrstu áratugum 21. aldar hafa tugþúsundir útlendinga flutt til Íslands. Í þriðja 

kafla er fjallað um aðlögun útlendinganna og hún tengd við reynslu sveitafólks sem lýst er í 

79 af stöðinni. Í þeirri umfjöllun mun höfundur þessarar ritgerðar byggja að nokkru leyti á 

reynslu sinni sem innflytjandi á Íslandi. 
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1. Fólksflutningar til Reykjavíkur í síðari heimsstyrjöldinni og á eftirstríðsárunum 

 

Á tuttugustu öld urðu miklar breytingar á íslensku samfélagi. Ein sú viðamesta voru miklir 

fólksflutningar Íslendinga úr sveit í þéttbýli á fyrri hluta aldarinnar. Margir Íslendingar fluttu 

til höfuðborgarinnar Reykjavíkur. Á árunum 1940-1955 fjölgaði íbúum Reykjavíkur til dæmis 

úr tæplega 38 þúsundum í tæplega 64 þúsund (Eggert Þór Bernharðsson 2014:13). Nær allir 

nýir íbúar borgarinnar komu af landsbyggðinni og því fækkaði fólki þar á móti. Þetta var 

mikil breyting en Ísland hafði verið sveitasamfélag frá landnámi. Reykjavík óx fiskur um 

hrygg á þessum árum. Borgin var eins og segull sem laðaði til sín fólk frá öðrum 

byggðarlögum.  

 

 1.1. Ástæður fólksflutninganna   

Margar ástæður voru fyrir fólksflutningunum til borgarinnar. Tvær af þeim áhugaverðustu 

voru þróun Reykjavíkur sem höfuðborgar og vera erlendra hermanna þar.  

 Skáldsagan 79 af stöðinni lýsir samfélagi á breytingaskeiði. Breytingar í stjórnmálum, 

menningu og efnahagslífi höfðu mikil áhrif á þróun Reykjavíkur. Með því varð meiri munur 

milli borgar og sveitar. Það er mikilvægt að skilja þessar breytingar til að skilja andstæðurnar 

í skáldsögunni. 

 Í fyrsta lagi varð Reykjavík miðstöð viðskipta og stjórnmála á Íslandi á 19. öld og fyrri 

hluta 20. aldar. Í  byrjun 20. aldar urðu miklar breytingar í stjórnmálum landsins. Ísland fékk 

heimastjórn 1904 og varð fullvalda ríki 1918 (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 

1988:165-175). Nýir stjórnmálaflokkar voru stofnaðir og aðrir klofnuðu. Íslendingar stofnuðu 

lýðveldið Ísland og samþykktu stjórnarskrá hinn 17. júní árið 1944 en þá stóð síðari 

heimsstyrjöldin yfir. Breskir hermenn komu til Reykjavíkur í maí 1940. Þeir voru, þegar mest 

var, um 25.000 talsins. Árið 1941 komu svo um bandarískir hermenn til landsins í stað þeirra 

bresku. Urðu þeir mest um 50.000 (Gunnar Karlsson 2010:58). Stjórnmálaskoðanir höfðu 

áhrif á afstöðu landsmanna til varnarliðsins. Þegar Keflavíkursamningurinn var samþykktur 5. 

október 1946 höfðu margir Íslendingar mótmælt samningnum af efnahagslegum og 

pólitískum ástæðum. Meðal þeirra sem mótmæltu samningnum var rithöfundurinn Halldór 

Kiljan Laxness sem tók m.a. þátt í opnum mótmælafundi (Þór Whitehead 2010:412). 

„Sósíalistar og málgagn þeirra, Þjóðviljinn, héldu uppi linnulausum árásum á 

Keflavíkursamninginn sem þeir töldu að færði Bandaríkjamönnum Ísland á silfurfati“ (Valur 

Ingimundarson 1996:83). Íslenskt samfélag skiptist vegna þessa máls í tvær fylkingar eftir 

stríðsárin. Það birtist í atburðunum á Austurvelli hinn 30. mars 1949. Margir Íslendingar 
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mótmæltu að Ísland yrði stofnaðili að Atlantshafsbandalaginu, NATO og að varanlegur 

varnarsamningur við Bandaríkin væri undirritaður. Frá árinu 1951 var varnarlið á Íslandi. 

Ólga var í íslensku samfélagi og gjá milli stjórnvalda og margra Íslendinga sem vildu ekki 

hermenn á Íslandi. Andstæðingar varnarliðsins töldu að með veru þeirra á Íslandi væri verið 

að selja hið nýfrjálsa Ísland (Dagný Kristjánsdóttir 2014:89). Aðrir vildu hins vegar hafa 

herliðið áfram, af því að þeir voru hræddir við stríð og að fátækt myndi aukast þegar 

hermennirnir væru farnir. Þessar breytingar birtast í ólíkri afstöðu Ragnars Sigurðssonar og 

Guðmundar í 79 af stöðinni til varnarliðsins. Þeir voru „stundum ekki sammála um það“ 

(Indriði G. Þorsteinsson 2009:87). Þá fékk önnur persóna sögunnar, Hæi, dóm fyrir að taka 

þátt í mótmælunum þegar Ísland gekk í NATO (Indriði G. Þorsteinsson 2009:40). Andstaðan 

við varnarliðið gat líka birst í skemmtanalífi, til dæmis þegar stúlkur á bar í skáldsögu Indriða 

neituðu að dansa og tala við hermanninn Martinez sem skýrir það svo: „Ég býst við þær hafi 

neitað mér af því ég er hermaður“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:11).  

 Í öðru lagi varð Reykjavík menningarleg höfuðborg. Uppbygging kvikmyndahúsa, 

tónlistarhúsa, safna og skóla dró fólk til Reykjavíkur til að finna vinnu, mennta sig eða 

skemmta sér. Til dæmis var Safnahúsið við Hverfisgötu tekið formlega í notkun árið 1909. 

Háskóli Íslands var stofnaður í miðbæ Reykjavíkur árið 1911 (Jón Karl Helgason 2016:320). 

Tónlistarskóli og Ríkisútvarp voru sett á fót í Reykjavík árið 1930. Sinfóníuhljómsveit Íslands 

var stofnuð árið 1950 (Jón Karl Helgason 2016:336-337). Hljóðfæraleikarar í 79 af stöðinni 

eru dæmi um tónlistarmenn sem höfðu tekjur af því að spila fyrir hermenn varnarliðsins 

(Indriði G. Þorsteinsson 2009:14) og í sögunni hlusta leigubílstjórar á útvarp (Indriði G. 

Þorsteinsson 2009:21, 152).  Reykjavík varð einnig miðstöð dagblaðaútgáfu. Hver 

stjórnmálaflokkur átti sitt dagblað. Til dæmis töldust Vísir og Morgunblaðið málgögn 

Sjálfstæðisflokksins, Tíminn og Dagur fylgdu Framsóknarflokki að málum og Alþýðublaðið 

var málgagn Alþýðuflokksins (Jón Karl Helgason 2016:343-344). Þegar Ragnar les dagblöðin 

eru þar ásakanir um landráð (Indriði G. Þorsteinsson 2009:34). Slíkar ásakanir endurspegluðu 

ólíka afstöðu til varnarliðsins. Árið 1951 hófust útsendingar á svonefndu kanaútvarpi og árið 

1955 var kanasjónvarp tekið í notkun á Íslandi. Deilt var um áhrif útsendinganna á íslenska 

menningu. Þær opnuðu tækifæri fyrir Íslendinga til að glugga „inn í veröld bandarískrar 

fjöldamenningar og lífsviðhorfa“ (Jón Karl Helgason 2016:366-367). En þær voru líka „eitur í 

beinum þeirra sem sporna vildu við erlendum, og þá ekki síst engilsaxneskum, 

menningaráhrifum“ (Jón Karl Helgason 2016:367-368). Íslendingar lögðu áherslu á eigin 

sögu og menningu á sama tíma og erlendu herliði fylgdu mikil erlend menningaráhrif. Það olli 

spennu í samfélaginu sem birtist í 79 af stöðinni. Á þessum árum lögðu margir menntamenn 
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að jöfnu íslenskt mál og fornbókmenntir. Verndun íslensku varð hluti sjálfstæðisbaráttunni. 

Meðal slíkra menntamanna voru Einar Ól. Sveinsson, Guðmundur Finnbogason og Kristján 

Albertsson (Ari Páll Kristinsson 2017:166-170). Bandarísk menning birtist á ýmsan hátt í 79 

af stöðinni. Meðal annars segir Ragnar íslenskar konur hrifnar af bandarísku leikurunum 

Tyrone Power, Robert Taylor og Farley Granger (Indriði G. Þorsteinsson 2009:113). 

Íslendingar í sögunni þurfa að læra ensku til að geta átt í samskiptum við varnarliðið og 

tileinkað sér nýja menningu.   

 Í þriðja lagi breyttu miklir fólksflutningar Reykjavík úr bæ í borg. Uppgangur í  

efnahagslífi kallaði á fólk en margir voru án vinnu eftir kreppuna 1929. Eftirspurn hersins 

eftir íslensku vinnuafli var eins og rigning eftir þurrviðri. Haustið 1940 voru um 1.500 

Íslendingar í svonefndri Bretavinnu. Árið 1942 fengu 4.000 Íslendingar vinnu hjá hernum 

(Pétur Hrafn Árnason 2016:76). Sveitafólkið í sögu Indriða tilheyrir hópnum sem flutti úr 

sveit til Reykjavíkur í leit að vinnu. Atvinnuleysi hvarf og með því dró úr fátækt. Lífsskilyrði 

Íslendinga bötnuðu. Íslenskt efnahagslíf lyftist eins og flugdreki í vindi eftir nokkurra ára dvöl 

hermanna í landinu. „Árið 1939 var Ísland fátækasta land Evrópu en sex árum síðar var það 

orðið ríkasta land álfunnar. Þegar herinn fór hafði vera hans og tekjurnar af henni kippt 

Íslendingum fimmtíu ár fram í tímann miðað við hraðann á þróun efnahagslífsins fyrir stríð“ 

(Dagný Kristjánsdóttir 2014:87). Seinni stríðsárin voru því tímabil gríðarlegra breytinga á 

stuttum tíma. Hermennirnir komu með „atvinnu, peninga, tækifæri, möguleika og opnuðu 

flóðgáttir nútímavæðingar með neysluvörum og afþreyingu fyrir fjöldann“ (Neijmann 

2016:98). Þessar breytingar birtast meðal annars í amerískum bílum sem gegna hlutverki í 79 

af stöðinni og í versluninni á jarðhæð hússins þar sem Guðríður Faxen, aðalkvenpersóna 

sögunnar, býr. Þar mátti sjá „dýran vefnað á gljáhúðuðum stöngum“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:42). Í íbúð hennar eru „málverk eftir dýra menn á veggjunum“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:43). 

 Í fjórða lagi fengu konur aukin réttindi á Íslandi á þessum tíma og var baráttan mikið 

til háð í Reykjavík. Konur fengu kosningarétt og kjörgengi árið 1915. Átta árum síðar var 

jafnrétti hjóna lögleitt. Réttindi kvenna bötnuðu smám saman í framhaldi af þessu (Gunnar 

Karlsson 2010:51). Með því höfðu konur meira frelsi og meiri tækifæri í Reykjavík en í 

sveitinni. Hernámið markaði tímamót í Íslandssögunni og hafði mikil áhrif á líf kvenna í 

Reykjavík. „Herinn kom með siðmenningu og mannasiði og skapaði aðstæður sem frelsa og 

valdefla konur“ (Neijmann 2016:112). Ef til vill er frægasta orðið á Íslandi frá þessum árum 

„ástandið“. Orðið vísar til náinna samskipta íslenskra kvenna og bandarískra hermanna. 

Hermenn og samband þeirra við íslenskar konur voru viðfangsefni margra rithöfunda. Stöðu 
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íslenskra karla var í fyrsta skipti ógnað með veru hermanna. Karlhöfundar litu á „ástandið“ 

sem „eitt af alvarlegustu félagslegu vandamálunum“ (Dagný Kristjánsdóttir 2014:91). Þeir 

töldu að hermennirnir væru eins og skrímsli sem ógnuðu samfélaginu (Neijmann 2016:106-

108). Sumir kvenhöfundar höfðu annað sjónarhorn. Þær töldu sig sjá merki um „innbyrðis 

átök Íslendinga þar sem karlarnir ráðast stundum á konurnar út af ýmiss konar niðurlægingu 

sjálfra sín og konurnar ráðast stundum hver á aðra“ (Dagný Kristjánsdóttir 2014:91). 

Samskipti íslenskra kvenna við ameríska hermenn eru eitt af helstu viðfangsefnum 79 af 

stöðinni. Guðríður Faxen dæmir sjálfa sig hart fyrir að vera með bandaríska liðsforingjanum 

Bill.  

 Þessir fjórir þættir koma sem sagt allir við sögu í 79 af stöðinni. Margir þættir ýta 

undir að íslenska þjóðin verður klofin á þessu tímabili. Vera varnarliðsins er einna 

mikilvægust. Sveitin táknar gamla Ísland í sögunni en borgin erlend áhrif. Dagný 

Kristjánsdóttir hefur bent á að hermenn, þéttbýlisþróun, fólksflutningar úr sveit í borg og 

alþjóðavæðing hafi verið aðalefni menningarumræðu og rithöfunda eftirstríðsáranna 

(2014:87). Indriði G. Þorsteinsson var einn þeirra. Í næsta kafla verður fjallað nánar um 

Indriða og skáldsögu hans 79 af stöðinni.   
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2. Sagan 79 af stöðinni 

 

2.1. Höfundurinn Indriði G. Þorsteinsson 

Indriði G. Þorsteinsson var fjölhæfur maður. Hann var rithöfundur, þýðandi, ritstjóri og einn 

af frumkvöðlum íslenskrar kvikmyndagerðar. Indriði fæddist árið 1926 í Skagafirði en „ólst 

upp á ýmsum bæjum, lengst í Jaðri og á Grófargili“ (Matthías Viðar Sæmundsson 1985:41). 

Árið 1939 flutti hann til Akureyrar með fjölskyldu sinni. Indriði byrjaði að skrifa þegar hann 

bjó í Skagafirði á árunum 1947-1949 (Matthías Viðar Sæmundsson 1985:44, 50).  

Indriði vann ýmis störf þegar hann var ungur. Hann var meðal annars bílstjóri og 

sölumaður. Árið 1950 flutti Indriði til Reykjavíkur. Hann var blaðamaður á Tímanum árin 

1951-1959 og á Alþýðublaðinu á árunum 1959-1962. Hann varð síðan ritstjóri Tímans þangað 

til árið 1972. Þegar haldið var upp á 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1974 var Indriði 

ráðinn framkvæmdastjóri þjóðhátíðarinnar (Kristján B. Jónasson 2009:159). 

Árið 1951 var Indriði þekktur sem höfundur smásögunnar „Blástör“ sem vann fyrstu 

verðlaun í smásagnasamkeppni Samvinnunnar (Kristján B. Jónasson 2004:8). Þessi verðlaun 

voru hvatning fyrir skapandi unga höfunda. Mörg verk eftir hann birtust á næstu árum. Eins 

og Dagný Kristjánsdóttir segir var Indriði „mikill smásagnameistari“ (2014:105). Má nefna 

smásagnasöfn hans Sæluvika og Þeir sem guðirnir elska. Árið 1955 varð Indriði þekktur sem 

höfundur skáldsagna. Þær urðu alls sex; 79 af stöðinni, Land og synir, Þjófur í paradís, 

Norðan við stríð, Unglingsvetur og Keimur af sumri. Hann skrifaði líka ýmsar ævisögur og 

annars konar verk, til dæmis ljóðabókina Dagbók um veginn og unglingabókina Útlagann sem 

unnin var upp úr kvikmyndahandriti Ágústs Guðmundssonar leikstjóra (Erlendur Jónsson 

1981:8). Auk þess var Indriði einn af frumkvöðlum íslenskrar kvikmyndagerðar og voru tvær 

skáldsagna hans kvikmyndaðar. Þær eru 79 af stöðinni og Land og synir (Dagný 

Kristjánsdóttir 2014:96-97). 

Halldór Guðmundsson segir að iðnvæðing og samfélagsþróun sem henni var tengd 

(búferlaflutningar og innreið kapítalisma og alþjóðaviðskipta) séu „helsta þema íslenskra 

skáldsagnahöfunda“ á 20. öld (1980:30). Indriði er einn þeirra íslensku skáldsagnahöfunda 

sem fékkst við þessi efni. Hann var þekktur fyrir skáldsögur sem fjalla um flutning fólks úr 

sveit í borg. Þær helstu eru 79 af stöðinni og Land og synir. Þessar tvær sögur lýsa „ungum 

bóndasonum sem fylgja straumi tímans úr sveit í borg“ (Jón Karl Helgason 2016:359). 

Fjallað verður um söguna 79 af stöðinni í þessum kafla. Aðalpersónan og ýmsar fleiri 

persónur eru dæmigerðar fyrir Íslendinga sem fluttu úr sveit til Reykjavíkur á stríðsárunum og 
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á eftirstríðsárunum. Líf aðflutts fólks í borginni verður einkum skoðað í gegnum 

aðalpersónuna Ragnar og einnig besta vin hans, aukapersónuna Guðmund.  

Sagan var skrifuð haustið 1954 á Akureyri og kom út árið 1955. Bókin vakti mikið 

umtal. „Margir áttu að hafa falast eftir henni og ónefndur útgefandi átti að hafa keppt við 

Valdimar Jóhannsson í Iðunni um að fá að koma henni á þrykk með því að bjóða höfundi 

álitlega peningaupphæð, nokkuð sem var fáheyrt hérlendis“ (Kristján B. Jónasson 2009:156). 

Lesendur tóku sögunni vel. Bókin seldist hratt og var brátt endurprentuð. Hún varð „lykilverk 

eftirstríðsáranna“ (Kristján B. Jónasson 2009:156-157).  

Skáldsagan 79 af stöðinni var kvikmynduð árið 1962. Aðalleikarar eru Kristbjörg 

Kjeld, Gunnar Eyjólfsson og Róbert Arnfinnsson. Þau leika persónurnar Gógó (Guðríði 

Faxen), Ragnar og Guðmund. Leikstjóri var Erik Balling. Myndin fékk bæði hrós og 

gagnrýni. Hún „varð tímamótaverk, fyrsta 35 mm leikna, íslenska kvikmyndin, tekin í 

svarthvítu“ (Dagný Kristjánsdóttir 2014:96). Myndin er vel leikin og áhorfandinn fær góða 

tilfinningu fyrir aðalpersónum. Gunnar og Kristbjörg túlka bæði vel þjáninguna í sambandi 

Ragnars og Gógó. Myndin sýnir líka vel amerísk áhrif á Íslandi. Það kemur meðal annars 

fram í bílum, tónlist, sígarettum og hermönnum. Kvikmyndin er merkileg sem heimild um 

tímabilið og sem ein af fyrstu íslensku kvikmyndunum.  

 

2.2. Söguþráður  

Sagan 79 af stöðinni skipist í 11 kafla. Sjónarhornið er breytilegt. Fyrsti og síðasti kaflinn eru 

sagðir í  þriðju persónu. Með því „horfir lesandinn allt í einu á söguna utan frá“ (Njörður P. 

Njarðvík 1981:59). Fyrsti kaflinn segir frá drukknum liðþjálfa í Bandaríkjaher, Martinez, og 

kunningjum hans. Síðasti kaflinn fjallar um breytingar í viðhorfum Guðmundar og Guðríðar 

Faxen.  

  Allir hinir kaflarnir eru sagðir í fyrstu persónu af aðalpersónunni, leigubílstjóranum 

Ragnari Sigurðssyni. Hann segir frá lífi sínu í borginni og ástarsambandi sínu við Guðríði 

Faxen. Lesandinn sér aðeins inn í hugarheim Ragnars og kynnist viðhorfum annarra persóna í 

gegnum hann.  

  Sagan 79 af stöðinni og nokkrar fleiri sögur Indriða eiga „rætur“ í bílstjórastarfi sem 

Indriði vann (Kristján B. Jónasson 2009:158). Það kemur fram í nákvæmum lýsingum á 

bílvélum og hvernig eigi að aka bíl. Ragnar lýsir því af nákvæmni hvernig á að skipta um 

viftureim og ganga um vélarhúsið á Bjúikknum hennar Guðríðar (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:28).  
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   Í sögunni birtast viðhorf unga höfundarins til lífs fólks sem flytur úr sveit í borg. 

„Spennan í samfélaginu milli þjóðfélagshópa og stétta, spennan á milli Íslendinga og 

Bandaríkjamanna, spenna kynjanna og spenna landsbyggðar og borgar“ (Kristján B. Jónasson 

2004:13) eru einkenni á sögunni. Má flokka persónur sögunnar í þrennt: 

 

Sveitafólk Sveitafólk í Reykjavík Borgarbúar 

Foreldrar Ragnars og 

bóndinn Sigurður. 

Ragnar, aðrir leigubílstjórar, 

afgreiðslufólk, Guðmundur 

og pían. 

Guðríður Faxen (Gógó), 

maður hennar, hermenn, 

tónlistamenn og fleiri. 

 

         Sveitamenn sem starfa sem leigubílstjórar í borginni eru fátækir, tryggir og duglegir. 

Þeir borða „fábrotinn mat“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:32). Margir ungir menn þurfa að 

vinna í næturakstrinum til að borga skuldir af nýjum bílum, sem er slæm vinna því fyllibyttur 

og skúrkar eru á ferli (Indriði G. Þorsteinsson 2009:35). Þeir keyra á „lífshættulegum hraða“ 

frá Reykjavík til Keflavíkur á hálftíma á mánudagsmorgnum, svo að hermennirnir komist á 

stöðina fyrir klukkan átta, til að fá hærri laun (Indriði G. Þorsteinsson 2009:49). Ungu 

mönnunum á leigubílastöðinni er lýst sem feimnum. „Þeir urðu feimnir ef einhver talaði hlýtt 

og einlæglega og umgengust þessháttar orðbragð af mikilli varúð“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:30). Svona er ungum mönnum úr sveitinni lýst sem saklausum. Þótt þeir tali um kynlíf í 

vinnunni lifa þeir „einskonar „karlalífi“, eru ólofaðir og ógiftir, búa í litlum leiguherbergjum 

og miða tilveruna fyrst og fremst við vinnuna“ (Kristján B. Jónasson 2009:162).  

Fólk í sveitinni tengist jafnan nánum böndum í sögunni. Leigubílstjórarnir sem flutt 

hafa í borgina hugsa því hver um annan þegar eitthvað kemur fyrir einhvern þeirra. Þeir 

spjalla saman eða tefla meðan þeir bíða í röð eftir að fá verkefni. Bílstjórarnir eru samt sem 

áður ópersónulegir í vinnunni. Þar eru ekki notuð nöfn þeirra í kallkerfinu heldur númer. „Það 

er nóg að spyrja um sjötíu og níu á afgreiðslunni,“ segir Ragnar við Gógó (Indriði G. 

Þorsteinsson 2009:21). Eins og Dagný Kristjánsdóttir segir eru mennirnir númer (2006:556). 

Hún bætir við að sagan sé „ein af fyrstu tilraunum íslenskra rithöfunda til að láta 

bókmenntatextann mæta og svara nýjum fjölmiðlum og nýju boðskiptaumhverfi“ (Dagný 

Kristjánsdóttir 2006:557). Sveitastelpur í sögunni hafa takmarkaða möguleika á vinnu í 

borginni. Þær eru yfirleitt afgreiðslustúlkur. Dæmi um það eru „fraukan“ á matsölustaðnum 

og „pían“ á stöðinni. Margt sveitafólkið vinnur ekki lengi á sama stað. Dæmi um það er að 

finna í lok sögunnar þegar lítið er að gera hjá leigubílstjórunum. Eiríkur og Hæi ræða um að 
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skipta um vinnu (Indriði G. Þorsteinsson 2009:144). Og „fraukan færi bráðum að hætta og 

mundi gifta sig“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:94).  

Í næsta kafla verður fjallað um persónuna Guðmund, besta vin aðalpersónunnar Ragnars. Þótt 

Guðmundur sé aukapersóna í sögunni hefur hann mikið hlutverk í henni.   

 

2.3. Guðmundur – góð skytta 

Guðmundur er um fertugt og hjálpsamur. Hann er besti vinur og vinnufélagi Ragnars. 

Setningin „Guðmundur var góð skytta“ segir margt um hann (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:60). Hann er góður að skjóta helsingja og kann líka að finna tækifæri í borginni og 

aðlagast lífinu þar. Guðmundur hefur búið lengur í borginni en Ragnar. Líkt og Dagný 

Kristjánsdóttir segir er Guðmundur líka „lífsreyndari en Ragnar“ og „vill kenna hinum unga 

vini sínum að lifa í borginni“ (2006:555-556). Það má segja að Guðmundur sé leiðbeinandi og 

kennari Ragnars frá fyrsta degi hans í borginni. Hann veit strax af því þegar Ragnar segist 

hafa lánað Guðríði í Bjúikknum viftureim. Hann biður Ragnar um að vera gætinn og gerir 

honum viðvart um að Guðríður gæti verið í sambandi við hermann. Ragnar eigi ekki að búast 

við að „þessi reim angri hana meira“ enda hafi Guðríður „í öðru að snúast en viftureimum“ 

(Indriði G. Þorsteinsson 2009:37). Guðríður er gift Ólafi Faxen sem liggur veikur á sjúkrahúsi 

í Danmörku. Síðar í sögunni deyr Ólafur en Guðríður og Ragnar hafa þá byrjað ástarsamband. 

Guðmundur segir Ragnari ekki beint frá því að Guðríður sé „ástandskona“ heldur fer 

með hann að skjóta fugl í Borgarfirði. Með ferðinni minnir Guðmundur vin sinn Ragnar á að 

sveit nútíðar er ekki jafn friðsæl og fögur og sveit fortíðar í minningu þeirra. Næsta kynslóð á 

ekki lengur falleg vor, „ekki kyrrðina og vatnsblá skýin yfir heiðum“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:62). Auk þess talar hann um lífið í borginni við Ragnar. „Ef þú ert fuglinn hefur þú 

göfgina, en hún bjargar þér ekki frá að vera öfugumegin við hlaupið. Ef þú ert skyttan, þá lifir 

þú“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:63). Í orðum hans er fólgin aðvörun til Ragnars um að láta 

Guðríði ekki særa sig. Önnur merking er að fuglinn táknar gamla íslenska samfélagið. Fólk í 

slíku samfélagi er „göfugt“ en „öfugumegin við hlaupið“, þ.e.a.s. öfugumegin við nútímann 

(Kristján B. Jónasson 2009:166). Með líkum hætti segir Halldór Guðmundsson í grein sinni 

um verk Ólafs Jóhanns Sigurðssonar, sem eru á margan hátt lík sögum Indriða: „Heimur 

sveitarinnar, eldri kynslóðarinnar, lífsbaráttu í skauti náttúrunnar er að hrynja. Sumarið er 

liðið, harður vetur borgarlífsins og nútímamenningarinnar fer í hönd“ (1980:30). „Það þekkir 

enginn lengur þetta land,“ sagði Guðmundur í veiðiferðinni (Indriði G. Þorsteinsson 2009:64). 

Þeir Ragnar eru þarna að tala um sveitamanninn í sér.   
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 Þegar Ragnar hittir Guðríði fyrst veltir hann fyrir sér hvort hún sé „í bransanum“ 

(Indriði G. Þorsteinsson 2009:26). Efasemdirnar víkja hins vegar smám saman hjá Ragnari 

sem fer að bera sterkar tilfinningar til Guðríðar. Guðmundur varar Ragnar við að ekki fari eins 

hjá honum og í samböndum með Kristínu og Björgu (Indriði G. Þorsteinsson 2009:72). Hann 

þurfi að gæta sín. Þeim samböndum er þó ekki lýst. Lesandinn þarf að ímynda sér hvað hefur 

gerst. Guðmundur hefur svo áhyggjur þegar hann kemst að því að Ragnar er skotinn í Guðríði 

Faxen. „Er það hún sem þú ætlar til … rödd hans var djúp og öngruð og sársauki í henni“ 

(Indriði G. Þorsteinsson 2009:76). Eins og margir Íslendingar á eftirstríðsárunum er 

Guðmundur á móti varnarliðinu. Þá líkar honum ekki við Guðríði vegna þess að hún er með 

hermanni. Spennan í vináttu Ragnars og Guðmundar byrjar að aukast þegar Guðmundur kallar 

Guðríði „yfirstéttarhóru“ (Indriði G. Þorsteinsson  2009:77). Eftir það nefnir Guðmundur hana 

ekki, „eins og hún hefði aldrei orðið til þess við urðum nokkuð beiskir“ (Indriði G. 

Þorsteinsson 2009:87). Hann þorir ekki að segja sannleikann um að Gógó taki á móti 

hermanni um helgar af því að hann veit að Ragnar elskar hana mikið. Guðmundur hugsar: 

„Drengurinn hafði verið hamingjusamur og ástæðulaust að segja honum frá helgunum“ 

(Indriði G. Þorsteinsson 2009:147). 

 Guðmundur breytir viðhorfi sínu í lok sögunnar. Hann finnur til eftirsjár vegna þess að 

hann hefur rætt um „heimskuleg slagsmál“ við Ragnar (Indriði G. Þorsteinsson 2009:143). 

Hann ræðir líka við Guðríði um Ragnar. Það er í fyrsta sinn sem þau tala saman. Guðmundi 

finnst hún „skyndilega mjög manneskjuleg“ þegar hún segist vilja finna Ragnar (Indriði G. 

Þorsteinsson 2009:151). Með því samþykkir hann að keyra hana til að leita að Ragnari. 

 Það er ekki mikið fjallað um líf Guðmundar í sögunni. Samtöl þeirra Ragnars sýna 

ólík viðhorf til stjórnmála. Í samskiptum þeirra birtast andstæður í menningu, stjórnmálum, 

efnahagslífi og milli sveitar og borgar. Hlutverk Guðmundar sem aukapersónu er fyrst og 

fremst að byggja upp aukna spennu í sambandi Ragnars og Guðríðar. Það gerir Guðmundur 

með því að vara Ragnar við að halda sambandinu áfram. Með því fær lesandinn á 

tilfinninguna að eitthvað slæmt muni gerast. Þetta er gert skipulega með stigmögnun. Fyrst 

deyr barn í bílslysi, svo deyr Ólafur Faxen og loks Ragnar. Það er í þriðju heimsókn Ragnars 

til Gógóar í sögunni sem hann hittir hermanninn. Ragnar er þriðji maðurinn í lífi hennar og 

hún þriðja konan sem tengist honum, hinar eru Kristín og Björg. Það er í þriðja sinn sem 

Gógó hringir á leigubílastöðina sem hún segist ekki vera góð kona. Ragnar fer í þrjár ferðir í 

sögunni, í veiðiferð, á Þingvelli og í hina örlagaríku ferð í lokin. Þegar Ragnar er farinn út á 

land hugsar Guðmundur að konur með peninga eins og Gógó séu ekki „handa drengjum sem 

áttu ekki annað en heiðríkjuna og hjartað“ og meinar Ragnar (Indriði G. Þorsteinsson 
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2009:148). Guðmundur skammar Gógó fyrir að hafa logið að Ragnari. Strákar eins og Ragnar 

taki „hlutina alvarlega“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:149). Þótt Guðmundur aðlagist lífinu í 

borginni betur en Ragnar er hann samt fulltrúi viðhorfa gamla Íslands. Hann veit að 

breytingarnar á Íslandi hafa margar hliðar.  

Ólíkt Guðmundi gengur Ragnari ekki vel að aðlagast lífinu í Reykjavík. Hann skortir 

frumkvæði. Fjallað er um Ragnar í næsta kafla.  

 

 2.4. Ragnar – fuglinn  

      Eins og höfundurinn, Indriði G. Þorsteinsson, er Ragnar Sigurðsson sveitastrákur úr 

Skagafirði sem býr í Reykjavík. Hann er góður og umhyggjusamur. Stundum gefur hann 

þremur börnum á fyrstu hæðinni í húsinu þar sem hann býr súkkulaði (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:112). Hann reynir að segja „eitthvað gott“ við þau þótt hann sé dapur og órólegur 

(Indriði G. Þorsteinsson 2009:112).  

Ragnar er leigubílstjóri í Reykjavík. Hann leigir lítið herbergi sem er aðeins nógu stórt 

til að sofa eftir vinnuna. Hann hefur lítinn tíma til að hugsa um föt eða annan munað (Indriði 

G. Þorsteinsson 2009:41). Halldór Stefánsson hefur þannig bent á að Ragnar á „ekki margra 

kosta völ í höfuðborg sinni: gamlan bíl, kunnáttu sína að aka honum, dálítið lánstraust til að 

eignast hann og aðstæður til að hagnast svolítið á ólöglegri brennivínssölu, til að geta staðið í 

skilum með afborganir“ (1955:191). Á hverjum degi gerir Ragnar eins og hinir 

leigubílstjórarnir á stöðinni, hengir upp númerið sitt og bíður eftir kalli. Líf hans er einfalt. Í 

borginni á hann aðeins gamlan bíl og vinnufélaga á stöðinni. „Bíllinn er vinnustaður hans en 

utan hans þekkir hann og umgengst aðeins félagana á stöðinni“ (Dagný Kristjánsdóttir 

2006:555).  

 Líf hans breytist þegar hann byrjar í ástarsambandi við Guðríði. Kristján B. Jónasson 

segir að í ástarsambandinu sé Ragnar eins og „fluga í kóngulóarvef“ (2004:14). Þegar 

Guðríður hringir á stöðina til að endurgreiða Ragnari vill hún að hann komi heim til sín um 

kvöldið (Indriði G. Þorsteinsson 2009:39). Þannig tekur hún frumkvæðið frá upphafi. Má 

segja að Ragnar hafi orðið hrifinn af henni við fyrstu sýn þegar hann hjálpaði henni. Þegar 

hann fer til Guðríðar ímyndar hann sér hvað maður hennar muni segja. „Samtímis var ég að 

vona að hún ætti ekki mann og það var dálítið einkennilegt,“ segir Ragnar (Indriði G. 

Þorsteinsson 2009:42). Hann kemst að því að Guðríður er gift kona og að maðurinn hennar 

liggur á sjúkrahúsi í Danmörku. En samt heldur hann áfram að „sofna hjá henni og vakna til 

hennar“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:83). Nú fer Ragnar að leyna ástarsambandi þeirra 

Gógóar fyrir vinnufélögum sínum. Hann geymir bíl sinn á almenningsstæðum og gengur til 
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hennar til að vekja ekki athygli nágranna hennar og vinnufélaganna. Ragnar skilur ekki orð 

Guðmundar í veiðiferðinni um að hann eigi að gæta sín á að Guðríður særi hann ekki. Ragnar 

skilur hins vegar, þegar hann fréttir að maður Guðríðar sé dáinn, að hann þurfi ekki að kvíða 

því lengur að eiginmaðurinn komi. Hann spyr Gógó hvers vegna þau þurfa að biðja hinn látna 

eiginmann afsökunar (Indriði G. Þorsteinsson 2009:100-101).  

 Ragnar er blindur á aðstæður í ástarsambandinu við Gógó. Hann veit ekki hvað 

klukkan slær þar til hann finnur út að Guðríður er í „ástandinu“. „Mamman“ sem Guðríður 

segist vera með um helgar er í raun keppinautur hans. Keppinauturinn er yfirmaður í 

bandaríska hernum sem hefur „efni á henni“ (Kristján B. Jónasson 2009:174). Ragnar er yfir 

sig ástfanginn af Guðríði. Í samkeppni ástar og vináttu sigrar ástin. Hann hefur hunsað 

viðvörun Guðmundar. Hann gefur Guðríði ástríðu en fær til baka ást sem er falin í lygi. 

Þjáning og vonbrigði taka völdin hjá Ragnari og leiða til þess að hann lemur besta vin sinn, 

Guðmund. Ragnar hugsar um tímann í borginni, félagana og Gógó. Eftir að hafa búið sjö ár í 

borginni á hann ekkert nema gamla bílinn. Hann missir trú á borgarlífinu og ekur burtu. Í 

Kjósinni er hann hættur að „sjá borgina fyrir handan“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:125). Hún 

hverfur honum. Ragnar er nostalgískur. Hann sér eftir að hafa yfirgefið sveit sína og farið til 

borgarinnar. Hann keyrir ráðvilltur heim í Skagafjörð. Á leiðinni skoðar Ragnar náttúruna í 

gegnum bílrúðuna. Áður í sögunni hafði Ragnar lýst viðgerð á bílvél nákvæmlega en nú lýsir 

hann náttúrunni ýtarlega (Indriði G. Þorsteinsson 2009:28 og 133-138). Náttúran er ekki eins 

og í gamla daga heldur er hún „sjálf orðin viðfang tækninnar“ (Kristján B. Jónasson 

2009:180). Ragnar er dauðadrukkinn við aksturinn. Með því missir hann stjórn á bílnum. 

Heimferðin breytist í ferðalok, ævi hans lýkur fyrirvaralaust.  

Ástæður þess að Ragnari reynist erfitt að aðlagast borgarlífinu eru annars vegar mikill 

munur milli sveitar og borgar og hins vegar persónuleiki hans. Ragnar er viðkvæmur, hann 

hefur ekki harðan skráp. Hann aðlagast ekki lífinu í Reykjavík þrátt fyrir að fá hjálp 

Guðmundar. Skýr merki um hvað honum gengur illa að aðlagast birtast í orðum móður hans í 

bréfunum sem hún skrifar honum úr sveitinni. Ragnar segir „gott að fá bréf frá henni“ (Indriði 

G. Þorsteinsson 2009:90). En þau ýta líka undir sektarkennd hans. „Ég sá háðssvip hennar 

meðan ég las. Þótt hún skrifaði mér í tón sem minnti mig á að ég hefði brugðist henni, þegar 

ég fór í burtu“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:90). Orð hennar ýta undir söknuð hans til 

sveitarinnar og magna togstreitu milli borgar og sveitar. Í raun stendur Ragnar milli sveitar og 

borgar en tilheyrir hvorugum staðnum. Þá hefur erlend menning varnarliðsins áhrif á aðlögun 

hans í borginni. Ragnar þarf að tala ensku við erlenda farþega og laga sig að þörfum þeirra. 
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Stundum þarf að gera málamiðlanir. „Stolt var handa þeim sem gátu lifað á því einu,“ segir 

Ragnar (Indriði G. Þorsteinsson 2009:96). 

Umfjöllun um andstæður í sögunni hjálpa okkur að skilja hvers vegna Ragnar aðlagast 

ekki samfélaginu betur í Reykjavík. Margt er öðruvísi þar en í sveitinni.  

 

2.5. Andstæður í skáldsögunni 79 af stöðinni 

Kristján B. Jónasson og Dagný Kristjánsdóttir hafa bent á margar andstæður í skáldsögunni. 

Þær skýrustu eru Gógó og Ragnar, Ameríka og Ísland, borg og sveit, yfirstétt og alþýða, 

lífsreynsla og sakleysi (Dagný Kristjánsdóttir 2006:557; Kristján B. Jónasson 2009:164-165 

og Kristján B. Jónasson 2004:14). Að mínu mati er þó einföldun að lýsa Ragnari sem 

saklausum sveitapilti. Hann selur hermönnum áfengi og hefur verið í sambandi við þrjár 

konur. Þegar hann hjálpar Gógó að skipta um viftureim skoðar hann hana og lætur sér detta 

„ýmislegt í hug“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:27). Verður hér fjallað um ýmsar andstæður í 

skáldsögunni. Saman skerpa þær á þeim boðskap höfundarins að íslensk þjóð var klofin á 

tímabilinu. 

 Í fyrsta lagi eru Ragnar og Gógó andstæður. Ragnar er fátækur sveitastrákur. Öfugt við 

Ragnar táknar Guðríður borg sem er „spillt og hættuleg fyrir sveitadrengi“ (Dagný 

Kristjánsdóttir 2006:556). Hann lifir einföldu lífi og býr í leiguherbergi en Guðríður lifir eins 

og ríkt fólk. En samt er hún „óstyrk, ósjálfstæð og full af sektarkennd“ (Dagný Kristjánsdóttir 

2006:557). Fyrr í sögunni segir hún við Ragnar að það sé „náttúrulega verið að keyra þessu 

drasli“ um helgar og meinar sennilega hermennina (Indriði G. Þorsteinsson 2009:43). Síðar í 

sama samtali segir Guðríður að hún sé „að verða vond manneskja á þessari einveru“ (Indriði 

G. Þorsteinsson 2009:48). Ragnar segir þá að siðakenningar séu „ekki einhlítar“ en útskýrir 

það ekki fyrir Guðríði hvað hann á við (Indriði G. Þorsteinsson 2009:48). Guðríður giftist 

manninum sínum ung út af því að hann á peninga. „Ég elskaði hann ekki og ég varð fegin, 

þegar hann varð galinn og ég þurfti ekki að sænga hjá honum lengur,“ segir Guðríður sem 

kallar sjálfa sig „bandítt“ og „skepnu“ fyrir að gera þetta (Indriði G. Þorsteinsson 2009:103-

104). Þegar maðurinn hennar er veikur í Danmörku tekur hún saman við „Kana“ sem hefur fé 

og getur haldið henni veislur. Hún segist þá upplifa sig sem „hóru“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:101). En peningar geta ekki hjálpað henni að finna hamingjuna áður en hún hittir 

Ragnar. Guðríður kemst að því að Ragnar veit um samband hennar við hermanninn þegar hún 

sér leigubíl Ragnars fyrir utan heimili sitt. „Ragnar, ég sá bílinn,“ segir Guðríður (Indriði G. 

Þorsteinsson 2009:118). Hún segist svo vera vond kona en að hann sé góður maður (Indriði G. 
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Þorsteinsson 2009:119). Svona fer Guðríður að fá samviskubit þegar Ragnar er orðinn hrifinn 

af henni.  

Í öðru lagi eru andstæður milli Bandaríkjanna og Íslands skýrar í sögunni. Bandaríkin 

eru stórt og ríkt land. Þau hafa áhrif á önnur lönd. Ísland var lítið og fátækt land á árunum eftir 

kreppuna miklu. Bandaríkin voru eitt þróaðasta land í heimi á stríðsárunum en Ísland hafði 

verið eitt vanþróaðasta land Evrópu. Varnarliðið hér á landi er birtingarmynd valdatafls 

heimsvelda. Kristján B. Jónasson segir Guðríði eins og Íslendingar almennt; „flækt í óljóst 

hagsmunasamband við heimsveldið sem hún getur ekki slitið“ (Kristján B. Jónasson 

2009:174).  

Í þriðja lagi birtast andstæður í líferni bandarískra hermanna og íslenskra sögupersóna. 

Bandaríkjamennirnir eru hlutfallslega ríkir en Íslendingarnir fátækir. Í sögunni eru nokkrar 

persónur Kanar. Í fyrsta kafla er kynntur til sögunnar Martinez liðþjálfi í flugher 

Bandaríkjanna sem drekkur mikið áfengi. Önnur mikilvæg sögupersóna er Bill sem er 

yfirmaðurinn sem Gógó hittir um helgar. Líkt og Martinez borgar yfirmaðurinn fólki vel sem 

þjónar honum. Dagný Kristjánsdóttir bendir á að bílstjórarnir fái mikla peninga þegar þeir 

keyra hermenn. „Skoðanir bílstjóranna skipta heldur ekki máli, þeir keyra allir á völlinn hvort 

sem þeir eru með eða á móti hernum af því að þessar ferðir gefa mest í aðra hönd“ (Dagný 

Kristjánsdóttir 2006:556). Hermennirnir tala mikið um kynlíf og drekka mikið vín. Meðfram 

vinnunni nota þeir tækifæri til að skemmta sér og njóta lífsins. Andstæðan eru íslenskir 

sveitakarlar sem hafa komið í bæinn til að verða leigubílstjórar. Þeir eru duglegir að vinna. 

Þeir selja hermönnum áfengi svo þeir geti haft gaman. Hins vegar reyna bílstjórarnir að 

gleyma erfiðleikum sínum með gömlu bílana með „skyndivökvun í brennivíni“ (Indriði G. 

Þorsteinsson 2009:85). Íslendingarnir tala líka um kynlíf en þeir eru í sögunni ólofaðir og 

ógiftir. Þeir eru saklausir í samanburði við hermennina sem sækja í kynlíf með íslenskum 

konum.  

Í fjórða lagi birtast andstæður í íslenskum kvenpersónum í sögunni og hermönnunum. 

Konurnar eru vanalega að veita hermönnum félagsskap og þær eru jafnvel kallaðar gálur. 

Stúlkurnar sem „voru oft ekki nema unglingar“ lenda í sambandi við hermennina (Indriði G. 

Þorsteinsson 2009:86). Karlarnir hafa yfirleitt völdin í þessum samskiptum en konurnar eru 

þiggjendur. Meira að segja Guðríður hefur ekki stjórn á eigin lífi. Margar íslenskar 

unglingsstúlkur og konur áttu í samböndum við hermennina á stríðsárunum og 

eftirstríðsárunum. Sumar þeirra giftust hermönnum og fluttu með þeim til heimalands þeirra. 

Sumum gekk ekki vel. Sumar íslenskar konur voru „leikföng hermanna“ (Helgi Skúli 
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Kjartansson 2002:228). Talið er að „hundruð eða þúsundir reykvískra kvenna lægju undir 

grun um vændi“ (Helgi Skúli Kjartansson 2002:228). 

Í fimmta lagi er að finna andstæður borgar og sveitar. Borgin og sveitin lifa bæði í 

Ragnari. Sveitin er nefnd í veiðiferðinni, heimferðinni og í bréfum sem Ragnar fær stundum 

frá móður sinni. Í einu þeirra segir hún frá lífinu í sveitinni og Ragnar er „elsku drengurinn 

hennar“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:90). Í bréfum móður Ragnars er hún „stundum að 

fræða [hann] um spillingu og lauslæti, þótt öll hennar reynsla í þessu tvennu væri úr Gamla 

testamentinu, Leyndardómum Parísarborgar og öðrum brallbókum“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:90). Í sveitinni er að finna fallega náttúru með græn tún, kindur og hesta. Í sögunni er 

sveitin staður sem persónur sækja til þegar þeim liður illa í borginni. Lífið í sveitinni er 

friðsælt og öðruvísi en í borginni. Eins og Halldór Guðmundsson bendir á eru einkenni 

borgaralegrar nútíðar ringulreið, óvissa, tæknivæðing, upplausn, siðleysi, peningahyggja og 

kynlíf (1980:34). Ragnar lifir í borginni þar sem heimur véla, bíla, tækni og nútímavæðingar 

hefur tekið við. Neikvæð áhrif nútímavæðingar birtast í sögunni í gegnum orð Ragnars. Fólk í 

borginni drekkur, skemmtir sér mikið og talar mikið um kynlíf. Auk þess lýsir Ragnar ungum 

konum sem „héldu það væri ævintýri að vera í förum með hermönnum í rykkófi um 

Keflavíkurveg. Þetta var eins og á hernámsárunum í heimsstyrjöldinni síðari, nema þá voru 

fleiri vegir er höfðu endað frammi á bryggju með dapurlegum kveðjum“ (Indriði G. 

Þorsteinsson 2009:86). „Nútíminn hefur sigrað gildi fortíðarinnar“, segir Halldór 

Guðmundsson (1980:32). „„Breytingin mikla“ hefur rifið þessa menn upp með rótum, úr 

jarðvegi þjóðlegrar menningar og skilnings á félagslegum aðstæðum, og sama virðist eiga við 

um a.m.k. hluta borgaræskunnar“ (Halldór Guðmundsson 1980:38). Í sveitinni er að finna 

fegurðina. Guðmundur segir komu vorfuglanna „hérumbil það eina sem ekki svíkur þig“ 

þegar hann talar við Ragnar (Indriði G. Þorsteinsson 2009:61). Ragnar segir aðra sem ekki 

voru úr bænum hafa séð margt sem hvorki var „gott“ né „þægilegt“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:87). Þeir Guðmundur eru líklega að tala um varnarliðið. Ragnar sér þessi neikvæðu áhrif 

í borginni og vegna þeirra er kannski „gott að hætta að vera þjóð“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:87). Það má skilja þessi orð þannig að Íslendingar séu að tapa landi sínu og menningu. 

Eftir að hann kemst að svikum Guðríðar hugsar Ragnar um sveitina og fyllist eftirsjá yfir „að 

hafa ekki reynt að losna úr sífelldri og dauðamerktri endurtekningu áranna í borginni, og vera 

maður og ekki stýrisvél í þessum gamla bíl. Hafa í staðinn gras undir fótum og ekki malbikið 

né vélina og kalt járnið, heldur dýrin og stolt þeirra og tiginleik“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:113).  
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Í sjötta lagi er að finna í skáldsögunni andstæður yfirstéttar og alþýðu. Ein afleiðing 

fólksflutninganna var húsnæðisekla í borginni. Heimilislausum fjölgaði mikið. Fólk flutti „inn 

í bragga hernámsliðsins þótt þeir væru afar illa einangraðir og sumir varla mannabústaðir“ 

(Dagný Kristjánsdóttir 2014:92). Pétur Hrafn Árnason segir að húsnæðisleysi hafi verið 

„viðvarandi vandamál í þéttbýli, einkum á höfuðborgarsvæðinu, lungann af öldinni […] Árið 

1955 bjuggu enn rúmlega 2.000 Reykvíkingar í 543 bröggum“ (2016:112). Þegar Ragnar er 

reiður eftir að hafa hitt Ameríkanann við heimili Guðríðar hugsar hann um mennina sem hann 

hafði ekið og „reyndu að vera hærra settir og menntaðir og í yfirstétt“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:113). Sjálfur er hann alþýðumaður. Þegar Ragnar er að kynnast Guðríði ímyndar hann 

sér að maður hennar stundi laxveiði eða golf. Guðríður spyr þá hvort það sé „ekki vont að 

vera bílstjóri“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:43). Hún hefur samúð með Ragnari. 

 Í sjöunda lagi birtast andstæður í Guðríði og móður Ragnars. Móðirin er táknmynd 

gamla tímans á Íslandi. Hún skilur ekki lífið í Reykjavík og ástæður þess að Ragnar vill búa 

þar. Hún sendir elsku drengnum sínum bréf og minnir hann á sveitina. Móðirin táknar traust 

og heiðarleika. En Guðríður er táknmynd nýja tímans. Eins og Dagný Kristjánsdóttir bendir á 

þá á Guðríður „bókstaflega ekkert sameiginlegt“ með móður Ragnars (2006:557). Guðríður er 

frjálsari en hún og ekki bundin við heimilisstörf og búskap. Auk þess heldur Guðríður fram 

hjá manni sínum og stundar kynlíf með tveimur friðlum. Hún er rótlaus og andstæðan við 

trausta móður í sveitinni. Harmur Guðríðar er að hún reynir að vera sjálfstæð en ræður ekki 

við aðstæður í lífi sínu. Hún er barnlaus en Ragnar segir samband hjá konum ekki fullgert 

„nema komi barn“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:51). 

Engar persónur eru fullkomlega vondar eða góðar. Lesandinn getur fyllst andúð en 

líka haft samúð með þeim. Lesandinn getur verið reiður út í Guðríði út af lygi hennar en líka 

haft samúð með henni. Hún var fátæk og líf hennar erfitt svo hún giftist manni sínum ung. 

Hún á hvorki barn né vini í borginni (Indriði G. Þorsteinsson 2009:48). Guðríður er óánægð í 

hjónabandinu og sækir því í félagsskap hjá hermanni. Hún hefur sektarkennd og segist vera 

hóra. Í lok sögunnar er hún viss um að vilja vera með Ragnari en það er allt of seint. Lygin í 

lífi þeirra Guðríðar hefur orðið honum að falli. Þau eru eins og „bakki og egg“ í ljóðinu 

„Ferðalok“ eftir Jónas Hallgrímsson, aðskilin um eilífð (Jónas Hallgrímsson 1937:91). 

 Önnur persóna sem líka vekur andúð og samúð er Martinez. Þótt Martinez sé 

ófullkominn elskar hann konu sína. „Hver vill ekki kvenmann eftir að hafa verið ár frá 

konunni,“ spyr Martinez (Indriði G. Þorsteinsson 2009:9). Í gegnum orð hans getur lesandinn 

skilið einmanaleika hermanns sem er fjarri fjölskyldu sinni.  
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Þriðja persónan sem vekur andúð og samúð er Ragnar. Lesandinn fær samúð með 

hlutskipti hans sem fátæks sveitamanns í borginni sem glímir við aðstæður sem reynast 

honum of erfiðar. Og í lok sögunnar missir hann allt, besta vininn, konuna sem hann elskar og 

líf sitt. Á sama tíma tekur Ragnar áhættu með sambandinu við Guðríði og þess vegna getur 

lesandinn verið honum reiður. Andstæðurnar í sögunni eru hér flokkaðar í fjóra flokka; 

náttúru, fólk, stéttaskiptingu og samfélag og þessum flokkum svo raðað eftir nútíma og fortíð. 

 

Tímar 

Efni 

 

Nútíminn 

 

Fortíðin 

Náttúran 

Er viðfang nútímavæðingar, véla 

og tækni sem verða hluti af lífi 

fólks. 

Falleg og friðsæl og byggir á sátt 

milli manna, dýra og plantna. 

Fólk 
Yngri kynslóð borgarbúa: Sumt 

óheiðarlegt. 

Eldri kynslóð – sveitafólk:  Einfalt, 

saklaust og traust. 

Stéttaskipting 
Ríkt og fátækt fólk (yfirstétt og 

alþýða). 
Embættismenn og bændur. 

Samfélag 
Óöryggi og órói vegna breytinga, 

sókn í peninga, kynlíf og áfengi. 
Öryggi og friður. 

 

 

2.6. Boðskapur sögunnar  

Indriði G. Þorsteinsson sagði í viðtali:„79 af stöðinni lýsir rofi og rótleysi en um leið kvíða 

mínum yfir að Ísland var komið út á átakabrautina“ (Matthías Viðar Sæmundsson 1985:56). 

Eins og Kristján B. Jónasson nefnir er bókin svar við veru hermanna á landinu á þessum tíma. 

Vera þeirra hjálpar til að bjarga efnahag landsins en við landinu blasti „tortíming bæði þjóðar 

og einstaklinga“ (2009:175). Ástarsambandið við Guðríði leiðir til rótleysis hjá Ragnari. 

Þegar hann kemst að svikum hennar hugsar hann um ár sín í borginni. Þau hafi ekki verið 

„nema þessi gamli bíll og brennivínssala og skyndikynni af konum sem höfðu glansmyndir af 

Tyrone Power og Robert Taylor og Farley Granger við höfðalagið“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:113). Líf hans er að hrynja. Þegar Guðríður biður Guðmund að hjálpa sér að finna 

Ragnar hugsar hún um sitt líf. „[H]ún hafði leitað hamingjunnar hjá þeim er kunnu að halda 

henni veislur; að hún vissi nú það var ekkert, óbærilegt, einskisnýtt ekkert“ (Indriði G. 

Þorsteinsson 2009:150). Á vissan hátt er líf hennar líka hrunið.  
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Kristján B. Jónasson segir Indriða öðruvísi en aðra íslenska rithöfunda 

eftirstríðsáranna af því að hann „felldi ekki beina dóma um þessar tvær hliðar stríðsins: 

Hetjuskapinn og gróðamennskuna. Hins vegar situr það eftir að gróðahyggjan breytti 

samfélaginu, hetjurnar bara dóu“ (2004:12). Boðskapur höfundarins birtist í dauða Ragnars. 

Sveitasamfélagið fer að breytast í borgarsamfélag. Ragnar getur ekki snúið aftur til 

sveitarinnar sem hann yfirgaf (Matthías Viðar Sæmundsson 1985:45). Þess í stað verður hann 

að gleyma „sveitadrengnum“ í sér til að geta lagað sig að nýju samfélagi og haldið lífinu 

áfram. Aðlögun er mikilvæg til að lifa af í nýju samfélagi en Ragnar festir ekki rætur. Þegar 

Gógó hefur svikið hann finnst honum sem það hafi verið mistök að fara til Reykjavíkur. Auk 

þess felur dauði hans í sér endalok sem eru mikilvæg fyrir stigmögnun og endalok sögunnar. 

Sagan endar sorglega. Guðríður hefur svikið mann sinn og Ragnar. Hann hefur látið lygina ná 

stjórn á lífi sínu. Líkt og gamla Ísland geta þau ekki snúið til baka. 
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3. Tengsl við innflytjendur á Íslandi á 21. öld 

 

Ísland nútímans er draumaland og Reykjavík draumastaður í hugum margra innflytjenda. Í lok 

20. aldar og í byrjun 21. aldar fluttu margir útlendingar til landsins. Þeir, menning þeirra og 

aðlögun urðu rannsóknarefni margra fræðimanna. „Aðlögun innflytjenda að íslensku 

samfélagi er málaflokkur sem hefur samhliða fjölgun innflytjenda í íslensku samfélagi orðið 

fyrirferðameiri í þjóðfélagsumræðunni“ (Félagsmálaráðuneytið 2005:4). Verður í þessum 

kafla fjallað um aðlögun innflytjenda nútímans að íslensku samfélagi.  

 

3.1. Hvað eru innflytjendur?  

Samkvæmt Félagsmálaráðuneytinu vísar hugtakið innflytjandi til útlendings sem „sest hefur 

að til langframa í landinu en er fæddur erlendis eða báðir foreldrar einstaklings séu fæddir 

erlendis eða hafi einhvern tíma haft erlent ríkisfang. Innflytjendur eiga það sameiginlegt að 

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

lærir fyrst“ (Félagsmálaráðuneytið 2007:2). 

 Hjá Hagstofunni er orðið innflytjandi skilgreint sem „einstaklingur sem er fæddur 

erlendis og af foreldrum sem eru líka fæddir erlendis, sem og báðir afar og ömmur. Önnur 

kynslóð innflytjenda eru einstaklingar sem eru fæddir á Íslandi af foreldrum sem eru báðir 

innflytjendur. Fólk er talið með erlendan bakgrunn ef annað foreldrið er erlent“ (2012).  

 Ástæður flutninga fólks milli landa geta verið margar, til dæmis mikil atvinna í nýju 

landi og ýmsir erfiðleikar í föðururlandi sem ýta undir brottflutning. Aðstæðurnar hafa oft 

sálræna erfiðleika í för með sér, og gera aðlögun erfiða fyrir einstaklinginn (Berry o.fl. 2003; 

tekið frá Björk Helle Lassen 2010:169).  

Samkvæmt Hagstofu Íslands eru aðfluttir erlendir ríkisborgarar, umfram brottflutta, 

um 45.500 á þessari öld (Hagstofan 2018). Erlendir ríkisborgarar eiga því stóran þátt í 

íbúafjölgun á Íslandi á liðnum áratugum. Hlutfall erlendra ríkisborgara af íbúafjöldanum var 

12,4% hinn 1. desember í fyrra. Það þýðir að einn af hverjum átta íbúum landsins var erlendur 

ríkisborgari. Til samanburðar var hlutfall erlendra ríkisborgara af mannfjöldanum 2,6% árið 

2000. Þetta eru svo miklir fólksflutningar að það má líkja þeim við aðflutning fólks úr sveit í 

borg hér á landi á fyrri hluta 20. aldar. 

Sérhvert land heims hefur innflytjendur. Aðlögun innflytjenda og mál sem eru tengd 

þeim eru viðfangsefni fræðimanna úr mörgum greinum. Margir fræðimenn hafa bent á fjórar 

leiðir til aðlögunar fólks að nýju samfélagi; samlögun (e. assimilation), samþættingu (e. 

integration), aðskilnað (e. separation) og jaðarstöðu eða einangrun (e. marginalization) 
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(Eriksen og Sørheim 1994; Rannveig Þórisdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Sigurlaug Hrund 

Svavarsdóttir 1997; tekið frá Elsu Sigríði Jónsdóttur 2007:333-334). Mismikil þátttaka í nýju 

menningunni og viðhald upprunamenningar er sýnd í töflu hér: 

 

Mismikið 

Leiðir  aðlögunar 

 

Þátttaka í nýja samfélaginu 

 

Viðhald upprunamenningar 

Samlögun             

(e. assimilation) 

 

     Mikil 

 

Mjög lítið, jafnvel ekkert 

Samþætting         

(e. integration) 

 

Mikil 

 

Lítið 

Aðskilnaður        

(e. separation) 

 

Lítil 

 

Ekki mikið 

Jaðarstaða eða 

einangrun 

(e. marginalization) 

 

Engin 

 

Ekkert 

 

3.2. Hvað eiga innflytjendur að gera til að aðlagast en verða ekki einangraðir? 

 Fyrri rannsóknir bentu til að íslenska væri lykillinn að aðlögun innflytjenda að íslensku 

samfélagi. En íslenskan er erfitt tungumál og helsta hindrunin í vegi þátttöku innflytjenda í 

samfélaginu.  

 Rannsókn Kristjönu Hildar Kristjánsdóttur árið 2002 bendir til að íslenska sé lykillinn 

að aðlögun innflytjenda á Íslandi (Kristjana Hildur Kristjánsdóttir 2002; tekið frá 

Félagsmálaráðuneytinu 2005:49). Íslensk tunga er líka sögð lykillinn að aðlögun innflytjenda 

í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal. Allir starfsmenn af erlendum uppruna á 

leikskóla í rannsókninni voru sammála um að íslenskunám væri stærsta og erfiðasta verkefnið. 

Íslenskan var ,,lykill“ innflytjenda að samfélaginu til að ,,draumar þeirra rættust“ (Hanna 

Ragnarsdóttur og Hildur Blöndal 2010:143).  

 Rannsóknir Unnar Dísar Skaptadóttur benda til að skortur á íslenskuþekkingu sé helsti  

þröskuldurinn í vegi þess að innflytjendur fái betri störf en raun ber vitni, þar með talið störf 

sem þeir hafa lært til, og komi í veg fyrir samskipti við Íslendinga (Unnur Dís Skaptadóttir 

o.fl. 2004; tekið frá Birnu Arnbjörnsdóttur 2007:77).  

 Árið 2014 komu fram ný viðhorf í grein Jóhönnu Van Schalkwyk, „Að leita að 

hlutverki mínu í samfélaginu; pælingar frá útlenskri íslenskri konu“. Þar sagði að íslenskan 



25 
 

væri ekki lykill að samfélaginu heldur lykill að samskiptum og upplýsingum. „Lykill að 

samfélaginu er vilji minn til að taka þátt í og skapa það samfélag sem mig langar að sjá, sem 

mig langar að búa í … Heimtum áheyrn, hvort sem við tölum litla, mikla eða enga íslensku. 

Þetta er okkar samfélag líka“ (Schalkwyk 2014). Jóhanna, sem var 40 ára þegar hún skrifaði 

greinina, sagði tungumálið hafa mikil áhrif á aðlögun innflytjenda: „Og núna, þegar ég er að 

íhuga breytingar á ferli mínum, finn ég fyrir miklu óöryggi gagnvart atvinnumöguleikum 

mínum í þessu samfélagi. Íslenskan mín er bara ekki nógu góð. Og samfélagið á Íslandi er 

ennþá ekki búið að aðlagast fjölda útfærslna af tungumálinu sem fylgir innflytjendum“ 

(Schalkwyk 2014). 

 Svarið við spurningunni Hvað eiga innflytjendur að gera til að aðlagast en verða ekki 

einangraðir? er að mínu mati einfalt: Að læra íslensku. Margar rannsóknir benda til að hún sé 

lykillinn að íslensku samfélagi. Þegar innflytjandinn talar íslensku getur hann skilið íslenska 

menningu og samfélag og tekið þátt í því.   

 Ásamt aðlögun innflytjandans er aðstoð Íslendinga þó einnig mikilvæg. Innflytjendur 

geta ekki talað og æft íslensku þegar Íslendingar eru tregir til að tala íslensku við útlendinga 

(Birna Arnbjörnsdóttir 2007:79). Innflytjendur eiga erfitt með að aðlagast þegar þeir þurfa að 

berjast við fordóma í nýju samfélagi. Eins og Cynthia Trililani segir í BA ritgerð sinni um 

staðalímyndir asískra kvenna í bókmenntum og kvikmyndum fara persónulýsingar á asískum 

konum í íslenskum bókmenntum mikið eftir  þjóðerni þeirra. „Litið er á tælenskar konur sem 

vændiskonur, filippseyskar konur sem lágstétta verkamenn en kínverskar konur sem duglegar, 

vel gefnar og kurteisar“ (2009:29,38). Fréttaflutningur á Íslandi um asískar konur er „að 

mestu leyti neikvæður, og snýst til dæmis um kynlífsþjónustu, póstkröfubrúðir, vændiskonur, 

lágstétta verkakonur og um þá goðsögn að konur og heimili séu skilgreind af náttúrunnar 

hendi, að heimilisstörf séu hlutverk kvenna“ (Trililani 2009:39). Í íslenskum verkum eru 

innflytjendur „sjaldan aðalpersónur heldur frekar viðföng íslenskra persóna í verkunum“ 

(Sólveig Ásta Sigurðardóttir 2015:2). 

 Aðrar rannsóknir Unnar Dísar Skaptadóttur benda til neikvæðra viðhorfa í garð 

innflytjenda eftir efnahagshrunið 2008: „Rannsókn mín sýnir að þrátt fyrir litla almenna 

umræðu um innflytjendur í fjölmiðlum verða innflytjendur nú varir við neikvæðara viðhorf í 

þeirra garð og jafnvel kröfu um að þeir yfirgefi landið. Þetta er í samræmi við það sem víða 

sést á tímum efnahagsþrenginga þegar skýrari mörk eru dregin milli þeirra sem taldir eru 

tilheyra þjóðríkinu og þeirra sem ekki eru álitnir gera það“ (Unnur Dís Skaptadóttir 

2010:320). Ólöf Garðarsdóttir birti árið 2012 rannsókn sem unnin var fyrir 
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velferðarráðuneytið á búferlaflutningum. Rannsóknin bendir til að þrátt fyrir neikvæð viðhorf 

eftir hrunið hafi stærstur hluti innflytjenda verið áfram á Íslandi (Ólöf Garðarsdóttir 2012:7).  

Fæstir vilja yfirgefa föðurland sitt til að koma til nýs og ókunnugs lands. Hver hefur 

sínar ástæður fyrir að flytja. Þær geta verið maki, vinna, menntun eða erfiðleikar og átök í 

föðurlandinu. Innflytjendur koma til nýja landsins með von um betra líf, meiri möguleika eða 

tækifæri sem föðurlandið gefur þeim ekki. Allir innflytjendur þurfa að kynna sér nýtt 

umhverfi, nýja menningu og tungumál og jafnvel öðruvísi matarmenningu ef þeir eru t.d. frá 

Afríku eða Asíu. Meiðandi og niðrandi orð og neikvæðir fordómar gera aðlögun og líf 

innflytjenda erfiðari. 

Ég vil ítreka að innflytjendur geta ekki tekið þátt í íslensku samfélagi án hjálpar 

Íslendinga. Þess vegna hefur Birna Arnbjörnsdóttir í grein sinni bent á að þeim „þarf að gefa 

tækifæri til að læra nýja málið og nota það. Kenna þarf virðingu fyrir menningu innflytjenda 

og efla stuðning við þá til þess að þeir geti haldið við máli sínu og menningu í ljósi þess að 

tvítyngi fyrstu kynslóða innflytjenda er grundvöllur að fullri þátttöku í íslensku samfélagi“ 

(2007:80).  

Þessar kannanir eru mögulega of gamlar. Íbúum landsins hefur fjölgað hratt síðustu ár 

og landið orðið alþjóðlegra. Fleiri stofnanir hjálpa nú útlendingum. Að minnsta kosti bendir 

saga mín hér að neðan til að Íslendingar séu mögulega opnari fyrir innflytjendum en áður. 

Kannski er Aldís Amah Hamilton dæmigerð fyrir að innflytjendur fái nú meiri stuðning og 

virðingu en áður. Hún var valin til að flytja ljóðið „Landið okkar flokkar ekki fólk“ eftir 

Bubba Morthens á 75 ára afmæli lýðveldis Íslands. Aldís var „fyrst kvenna af erlendum 

uppruna [sem] brá sér í hlutverk fjallkonunnar í Reykjavík í tilefni þjóðhátíðardagsins“ 

(Alexander Gunnar Kristjánsson 2019).  

 

3.3. Saga mín 

Ég man þegar ég las skáldsöguna 79 af stöðinni fyrst. Mér fannst ég vera eins og 

aðalpersónan, Ragnar, þegar ég var nýkomin til Íslands. Ég er ein margra útlendinga sem 

komu til landsins árið 2015. Ég byrjaði að læra íslensku í Háskóla Íslands eftir aðeins fimm 

daga frá komu minni. Systir mín og maðurinn hennar, sem bjuggu hér þá, hjálpuðu mér að 

koma hingað og læra íslensku og um nýja menningu. Ég man að þetta var erfiður tími. Af því 

að tímamismunur milli landanna tveggja er sjö klukkutímar svaf ég mikið eftir ferðina. Veðrið 

er líka öðruvísi. Ég er frá heitu landi en á Íslandi er alltaf kalt. Hér er sólin á næturnar á 

sumrin en samt er kuldi líka. Desember og janúar eru yfirleitt dimmustu mánuðirnir á árinu. 

Kuldi, snjór og dimma eru úti á vetrunum hér þannig að erfitt er að vakna á morgnana.  
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 Mér leið ekki vel hér í byrjun. Ég saknaði heimalandsins, vina og fjölskyldu minnar. 

En mig langaði að prófa að læra eitthvað nýtt líka. Svo fyrsta árið mitt á Íslandi var ég eins og 

Ragnar sem stóð á milli tveggja heima. Hluti af mér vildi fara heim og hluti vildi vera hér að 

læra eitthvað nýtt. Ég hafði engin sérstök markmið né löngun til að vera hér. Eins og Ragnar 

er ég í sambandi við mömmu mína. Hún talar oft um að hún sakni mín. Alltaf þegar við tölum 

saman spyr hún hvenær ég komi aftur heim til hennar. Þannig að ég vildi þjóta strax í gegnum 

símann til að komast til hennar.  

 Eins og fram kom í öðrum kafla þessarar ritgerðar eru margar andstæður í 79 af 

stöðinni, meðal annars milli borgar og sveitar og milli íslenskrar og erlendrar menningar. Ég 

hef upplifað slíkar andstæður. Það var menningaráfall að flytja milli landanna. Eins og Ragnar 

og Guðmundur ólst ég upp í sveit. Í sveitinni erum við mörg sem þekkjumst. Fjölskyldur 

hittast og borða oft saman. Þær hjálpast að eins og leigubílstjórarnir í 79 af stöðinni. Samband 

milli manna í sveitinni í Víetnam er mjög náið. En á Íslandi er fámenni og önnur menning. 

Íslendingar virðast yfirleitt ekki hitta stórfjölskyldu nema þegar eitthvað sérstakt er í gangi. 

Ég átti ekki marga vini þegar ég var nýkomin hingað. Ragnar var líka einangraður í borginni. 

Hann átti ekki marga vini og fjölskylda hans var í sveitinni. Íslendingar nota skírnarnöfn í 

samtölum við kunnuga og ókunnuga en í Víetnam notum við oftast persónufornöfn í 

samtölum við vini, foreldra eða kunnugt fólk. Á víetnömsku er algengt að nota orðið herra eða 

frú til að sýna fullorðnu fólki virðingu sem er ekki fjölskyldumeðlimir (þetta er eins konar 

þérun). 

 Eins og Ragnar þurfti ég að læra nýtt tungumál í Reykjavík. Ég hafði aldrei lært 

íslensku áður en ég kom til landsins. Í byrjun var erfitt að læra því íslenska og móðurmál mitt 

eru ólík tungumál. Eins og Ragnar bjó ég fyrstu árin í litlu herbergi. Má segja að það hafi 

verið uppáhaldsstaðurinn minn á þessum tíma. Þar sat ég að læra íslenska málfræði sem mér 

finnst  skemmtilegt. Mig langaði að læra hana. Systir mín hvatti mig og reyndi að hjálpa mér 

til að fara út og tala við Íslendinga. En samt vildi ég ekki fara út né tala við fólk. Mér fannst 

Íslendingar tala hratt og erfitt að skilja þá þegar þeir tala saman. Ég var feimin að tala í 

bekknum í skólanum og við fólk í kringum mig. Ég var hrædd um að bera orðin rangt fram. 

Þá hvöttu íslenskukennarar mig til að tala og æfa íslensku. Smám saman talaði ég við 

nemendur í bekknum og við fólkið sem ég hitti.  

  Við Ragnar eigum sameiginlegt að hafa bæði flutt til Reykjavíkur og lært nýtt tungumál 

og kynnst nýrri menningu. En margt er ólíkt með okkur. Ragnar er íslenskur sveitamaður en 

ég er víetnömsk kona úr sveit sem hef búið í nútímalegri stórborg í Víetnam. Hann þarf að 

læra að tala ensku í föðurlandi sínu en ég hef þurft að læra tungumál heimamanna á Íslandi. 
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Ég kom til Reykjavíkur til að læra en hann til að vinna. Ísland nútímans er miklu 

margbreytilegra en áður og það er ekkert varnarlið lengur. Að mínu mati eru ekki jafn miklir 

menningarlegir árekstrar milli Íslendinga og innflytjenda og voru milli Íslendinga og 

hermanna/varnarliðsins á stríðsárunum. Ísland er orðið alþjóðlegt land. 

 Auk þess hef ég alltaf verið heppin. Íslendingar og fólkið í kringum mig eru mjög góð 

við mig. Þau hvetja mig alltaf og kenna mér að læra og æfa mig í íslensku. Það má segja að 

Íslendingar hafi snert hjarta mitt. Þeir virða mig, hjálpa og kenna mér mikið. Með því er ég 

farin að elska íslensku. Mig langar að nota hana. Ég fór að tala við Íslendinga í hvert sinn sem 

ég hafði tækifæri til þess; þegar ég bíð eftir strætó, eða er í Háskóla Íslands, eða hvar sem er. 

Íslendingar eru góðir og hjálpsamir. Þeir kenna og útskýra hvernig eigi að læra nýtt tungumál 

og um nýja menningu. Smám saman hef ég lært meira um tungumálið og menninguna. Það 

má segja að ég eigi það sameiginlegt með Guðmundi að hafa fundið leið til að lifa í borginni. 

 Almennt hef ég ekki fundið fyrir fordómum og það sama má segja um vini mína frá 

Asíu og öðrum löndum. Eins og fram kom í síðasta kafla hefur hins vegar borið á fordómum í 

garð asískra kvenna. Það rifjar upp neikvæð viðhorf til íslenskra kvenna í „ástandinu“. 

Hermaðurinn Martinez talar um konur í japönsku vændishúsi í Shanghai eins og viðföng: 

„Þær púðra á sér skrokkinn og maður verður eins og mjölpoki“ (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:12). Á sama hátt talar Ragnar um að Gógó sé „glyðrulega klædd, í ekki nema léttri 

regnkápu yfir flegnum kjól“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:27). Þá kvartar Ragnar undan því 

að honum finnist Gógó „ekki vera nafn“ (Indriði G. Þorsteinsson 2009:45). Kannski eru það 

áhrif af samskiptum við erlenda hermenn að hafa slíkt gælunafn. Algengt er að innflytjendur á 

Íslandi séu kallaðir „íslenskum“ gælunöfnum. Til dæmis er ég kölluð „Mæja“ sem er eins og 

gælunafn fyrir Maríu. Íslendingar eiga mjög erfitt með að muna víetnömsk orð og nöfn. Þess 

vegna nota þeir sjaldan slík orð. Á sama hátt hafði íslenska sennilega lítil áhrif á tungumál 

hermanna varnarliðsins. Skáldsagan 79 af stöðinni er skrifuð á góðu máli. Þrátt fyrir að 

amerískir hermenn komi víða fyrir í sögunni er erfitt að finna dæmi um slettur. Hins vegar 

koma fyrir orð sem eiga uppruna sinn í ensku. Dæmi um það eru orðin dýnamó, halló, bandítt, 

gabertínföt og sportskyrta (Indriði G. Þorsteinsson 2009:28, 43, 103 og 114). Ragnar segir 

„old man“ í orðaskiptum við hermanninn sem Gógó hittir reglulega (Indriði G. Þorsteinsson 

2009:116) og heilsar öðrum hermönnum eins og hermaður (Indriði G. Þorsteinsson 2009:23). 

Þá drekkur Ragnar mjólkurhristing og fær sér vindling og er þannig undir áhrifum af 

bandarískri neyslumenningu (Indriði G. Þorsteinsson 2009:57, 58). Eins og kynslóð Ragnars 

notar unga kynslóðin á Íslandi í dag mikið af enskum orðum í tjáskiptum. Það er mikilvægt að 

skilja orð eins og „adda“ og „gúgla“ til að eiga í samskiptum við Íslendinga.  
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 Það má segja að ég gæti ekki talað íslensku án hjálpar Íslendinga. Þannig að reynsla 

mín af aðlögun er sú að til að forðast einangrun þurfi innflytjandi sjálfur að reyna að aðlagast 

og Íslendingar að hjálpa honum. Enginn getur ýtt innflytjanda út í samfélagið ef hann vill ekki 

sjálfur taka þátt í því. Með því er löngun innflytjenda til að taka þátt í nýju samfélagi 

nauðsynleg sem og hjálp Íslendinga. Ég hef ekki kynnst mörgum innflytjendum sem hafa átt 

erfitt með aðlögun og snúið aftur til heimalandsins. Kannski er það vegna þess að margir vina 

minna eru nemendur sem dvelja á Íslandi við námið. Þeir kunna íslensku sem er eins og lykill 

að íslensku samfélagi. 
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Lokaorð 

 

Fyrstu áratugi 20. aldar voru miklir fólksflutningar frá sveit í borg á Íslandi. Á þessu tímabili 

urðu miklar breytingar á íslensku samfélagi. Það birtist meðal annars í nýjum 

stjórnmálaflokkum og nýjum atvinnuvegum. Þessar breytingar ýttu undir fólksflutninga til 

Reykjavíkur. Þegar síðari heimsstyrjöldin stóð yfir, 1939-1945, kom fyrst breskt en síðan 

bandarískt herlið til Reykjavíkur. Veru bandaríska herliðsins og síðar varnarliðsins fylgdu enn 

frekari breytingar á íslensku samfélagi. Sögusviðið í 79 af stöðinni endurspeglar þessar 

breytingar. Sagan lýsir samskiptum Íslendinga við varnarliðið og aðlögun sveitafólks að 

framandi borgarsamfélagi. Persónurnar Ragnar Sigurðsson og Guðríður Faxen verða 

táknrænar fyrir spennuna sem þessu fylgdi. Guðríður er gift kona sem er í sambandi við 

bandarískan hermann. Hún og Ragnar verða svo elskendur. Þegar Ragnar uppgötvar að hún er 

með hermanninum verður það upphafið að endalokum hans. Hann leitar í sveitina að rótum 

sínum. Þannig endurspeglar sagan vel spennuna milli sveitar og borgar.  

 Skáldsagan 79 af stöðinni á enn mikið erindi við íslenskan samtíma en þó í nýju 

samhengi. Í byrjun 21. aldar urðu aftur miklir fólksflutningar á Íslandi. Þá fluttu margir 

erlendir ríkisborgarar til landsins sem tókust á við þá áskorun að aðlagast samfélagi sem hefur 

erfitt tungumál, íslenskuna. Fræðimenn hafa fjallað um þessar áskoranir og hvernig 

útlendingar mæta stundum fordómum. Íslenskukennsla er mikilvæg til að koma í veg fyrir 

einangrun erlendra ríkisborgara. Þeir eiga meðal annars á hættu að upplifa sig einmana og 

fjarri heimalandi sínu eins og sveitafólkið í Reykjavík saknaði sveitarinnar á stríðsárunum. 

Íslendingar gefa innflytjendum tækifæri til að tala og nota íslensku. Það er hluti af því að 

varðveita íslenskuna og auðveldar innflytjendum þátttöku í samfélaginu. Íslendingar þurfa 

líka að varðveita tungumálið andspænis nútímavæðingu og nýrri tækni, á borð við snjalltækni, 

sem felur í sér mikla notkun á ensku í samskiptum. Með því getur tæknin orðið ógn við 

íslenskuna. Margir ungir Íslendingar vilja frekar tala ensku en íslensku (Þórunn Kristjánsdóttir 

2018). Þannig að næstu kynslóðir og innflytjendur bera saman ábyrgð á varðveislu 

íslenskunnar. 
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