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Útdráttur 
 

Greinargerð þessi er hluti af meistaraverkefni mínu í Hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands. Verkefnið er tvíþætt, en samhliða þessari greinargerð vann ég einnig 

útvarpsþátt.  

Viðfangsefni mitt er saga erlendrar konu (föðurömmu minnar) sem fluttist til 

Íslands um miðja síðustu öld. Í verkefninu verður rætt um það þegar ólíkir 

menningarheimar mætast og það tengt aðstæðum í íslensku samfélagi þegar sterk 

þjóðerniskennd og fordómar gangvart útlendingum voru algengir.  Spurt verður: 

Hvernig var staða þessara kvenna í íslensku samfélagi og hvers konar fordómar birtust í 

garð þeirra? Samhliða er sett fram sú spurning hvort greina megi svipaða stöðu hjá 

erlendum konum hérlendis í samtímanum. Glíma þær við svipuð vandamál? Einnig 

verður fjallað um hvernig nýta megi persónulegar heimildir þegar fjallað er um líf 

einstaklinga.  
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Abstract 

 
This exposition is a part of a masters’ degree thesis in Applied Studies in Culture and 

Communication at the University of Iceland. The project is twofold, it is this exposition, 

alongside it I also worked on a podcast. 

My thesis is the story of a foreign woman (my paternal grandmother), who moved to 

Iceland in the middle of the last century. In this thesis I will discuss when different 

cultures meet related to the situation in the Icelandic society at that time when strong 

nationalism and prejudice against foreigners were common. The question will be: What 

was the status of foreign women in the Icelandic society and what kind of prejudice 

appeared against them? At the same time, the question arises as to whether a similar 

situation can be detected among foreign women in Iceland today. Do they face similar 

problems? I will also discuss the advantages and disadvantages of using personal letters 

and diaries in historical research.  
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1 Inngangur 
Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefnið í Hagnýtri menningarmiðlun 

ákvað ég að fjalla um sögu föðurömmu minnar, Helenu Bojków Clausen. Hún verður 

nefnd amma héðan eftir í þessari greinargerð. Amma mín var erlend og mjög trúuð og 

hafði átt sérstaka æsku en þrátt fyrir að eiga ekki sterkt bakland tókst henni að mennta sig 

sem hjúkrunarfræðingur. Amma var einnig greinilega haldin ævintýraþrá fyrst henni datt 

í hug að fara í Íslandsreisu í kringum 1950 en þá ferðaðist hún víða um landið. Hún var 

yndisleg amma sem elskaði barnabörnin sín og lét allt eftir þeim. En það sem vakti áhuga 

minn á sögu ömmu er helst hve saga hennar hefur alltaf verið sveipuð dulúð og þögn.  

Við amma vorum nánar en ég var bara 14 ára þegar hún dó svo ég kynntist henni aldrei 

sem fullorðin manneskja og hef því aldrei getað rætt sögu ömmu við hana sjálfa. 

Saga ömmu hefur ekki mikið verið rædd í minni fjölskyldu og allra síst af föður 

mínum. Amma var sjálf ekki mikið fyrir að ræða sína sögu og það ríkti yfir henni ákveðin 

þöggun og skömm. Ég skildi aldrei hvers vegna það var því ég sá ekki skömmina, sem 

sýnir mögulega kynslóðabilið okkar á milli. Það mætti því kannski segja að þetta verkefni 

sé ákveðið uppgjör við þöggun innan fjölskyldunnar og leið til þess að skila skömminni. 

Einnig er þetta saga og rödd erlendrar konu á Íslandi sem lifði nær öllu sínu fullorðins lífi 

á Íslandi og þurfti að takast á við alls konar erfiðleika og fordóma vegna stöðu sinnar sem 

útlendingur. Því miður hefur staða erlendra kvenna sem búa á Íslandi í dag ekki breyst 

nógu mikið og þyrftu raddir þeirra  að heyrast oftar í samfélaginu. 

Það eru kostir og gallar við að velja svona persónulegt viðfangsefni. Kostirnir eru 

þeir að ég hafði greiðan aðgang að heimildum eins og bréfum og dagbók. Einnig þekki 

ég söguna fyrirfram sem gerir það að verkum að ég þarf ekki að kynna mér hana á sama 

hátt og ef þetta væri frásögn einhvers sem ég þekkti lítið. Ókostirnir eru hins vegar þeir 

að það getur verið erfitt að halda fjarlægð þegar efnið er svona persónulegt og að vera 

ekki með fyrirfram mótaðar og ákveðnar hugmyndir um efnið. Þá þarf líka að vera 

viðbúin því að fjalla um viðkvæm málefni og segja satt og rétt frá og fegra ekki hlutina 

eða sleppa einhverju óþægilegu.  

Í fræðilega hluta þessarar greinargerðar verður farið yfir helstu æviágrip ömmu 

frá æsku fram til ársins 1965 og yfir kosti og galla þess að notast við bréf og dagbækur 

sem heimild þegar verið að greina líf einstaklings. Staða hennar sem erlendrar konu á 

Íslandi verður rædd og sett í samhengi við stöðu erlendra kvenna í dag. Einnig verður 

rætt um kenningar Foucault um valdbeitingu orðræðunnar og það sett í samhengi við 
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hvaða raddir við fáum að heyra og hvaða áhrif valdbeiting orðræðunnar hefur. Jafnframt 

verður staða hennar sett í samhengi við að hún var danskur ríkisborgari og stöðu 

danskra innflytjenda á Íslandi á árunum 1900-1970. 

Í miðlunarhlutanum verður sagt frá hvers vegna þessi miðlunarleið varð fyrir 

valinu og hvers vegna hún hentar mínu verkefni best. Rætt verður um kosti og galla 

miðlunarleiðarinnar og hvað skal hafa í huga þegar verið er að skrifa fræðitexta fyrir 

útvarp í samanburði við fræðitexta í ritgerð.  
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2 Bréf og dagbækur sem heimild 
Greinargerð þessi er að miklum hluta til byggð á bréfum sem bárust ömmu minni á 

árunum 1950-1997 en einnig á dagbók sem hún skrifaði í nóvember 1952 til apríl 1953. 

Ég byrjaði á því að lesa dagbókina, það tók langan tíma þar sem ég var einnig að læra að 

lesa skriftina hennar ömmu og jafnframt dönskuna. Ég varð að renna yfir dagbókina 

tvisvar til þess að ná innihaldi hennar. 

Bréfin skipta tugum svo ekki gafst tími til þess fyrir þetta verkefni að fara yfir þau 

öll. Ég fór þó yfir bréf frá öllum áratugum en lagði mesta áherslu á að fara yfir bréf frá 

1950 og 60. Bréfin eru öll send frá Danmörku og eru á dönsku. Þau eru flest frá vinkonum 

ömmu en nokkur eru frá föður hennar, abbadísinni af barnaheimilinu þar sem hún ólst 

upp og frá systur hennar.  

Þegar verið er að nota bréf eða dagbækur sem heimild um líf fólks er ýmislegt 

sem þarf að hafa í huga. Dagbækur og bréf eru skrifuð í ólíkum tilgangi, dagbókin er ekki 

ætluð öðrum en manneskjunni sem hana skrifar á meðan bréf hefur móttakanda. Bæði 

bréf og dagbækur geta þó verið afar persónuleg og geymt frásagnir um líf og hugsanir 

fólks og því þarf að taka tillit til þess þegar verið er að ræða innihald þeirra. 

Þegar verið er að nota bréf sem heimild þarf að hafa í huga; hver skrifar bréfið, 

hver er móttakandinn og í hvaða tilgangi er bréfið skrifað? Er það persónulegt, formlegt 

eða óformlegt? Ætla ég að segja frá öllu innihaldi þess? Erla Hulda Halldórsdóttir 

sagnfræðingur skrifar í greininni ,,Fragments of Lives—The Use of Private Letters in 

Historical Research“ að þegar verið sé að nota persónuleg bréf sem heimild þurfi að hafa 

í huga hvort frásögnin sé ,,sönn“ og þegar verið er greina eldri bréf gæti verið að 

nútímamanneskja lesi vitlaust í efni bréfsins þar sem hún skilur ekki samhengið eða 

frasana.1 Því er nauðsynlegt að hafa hugfast að þetta er sjónarhorn og upplifun 

manneskjunnar sem skrifar og ekki endilega sönn lýsing á þeim atburðum sem verið er 

að lýsa. Manneskjan getur hafa fært í stílinn eða sleppt mikilvægum atriðum í frásögninni.  

Erla Hulda skrifar jafnframt að það verði að greina bréfið með virðingu og alúð 

fyrir manneskjunni sem skrifaði það en engu síður má ekki hika við að spyrja krefjandi 

spurninga til þess að greina innihaldið og þar með líf bréfritarans til hlítar. Erla 

skrifar:,,What I find most important is that the historian, the researcher acknowledges that 

she is a part of the research, not the centre of it, but situated within it. That means that my 

life, disposition, and experience affect how I seek knowledge and how I interpret and 

 
1 Erla Hulda Halldórsdóttir, ,,Fragments of Lives—The Use of Private Letters in Historical Research“, 35. 
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represent it in my research.“2 Það er því mikilvægt að hafa í huga hvaða stöðu manneskjan 

sem greinir bréfið hefur. Líf, staða og lífsreynsla hefur áhrif á það hvernig við leitum 

upplýsinga og hvernig við túlkum þær og kynnum niðurstöðurnar.  

Ég þarf því að hafa stöðu mína gagnvart viðfangsefninu hugfast, það er að ég er 

að greina og fjalla um líf ömmu minnar. Tilfinningar og hugmyndir sem ég hef um ömmu 

hafa áhrif á það hvernig ég greini og túlka niðurstöðurnar og það er nauðsynlegt að vera 

meðvituð um það. 

Í formála bókarinnar Sendibréf frá íslenzkum konum 1784-1900 skrifar Finnur 

Sigmundsson að meginhluti þeirra sendibréfa sem ættingjar, vinir og kunningjar senda 

sín á milli verði eldinum að bráð eða fúni og glatist með næstu kynslóðum. Hann skrifar 

að þó séu alltaf til hirðusamt fólk sem varðveiti bréfin á öruggum stað. Bréf þessi séu 

merkar samtímaheimildir um daglegt líf, hugsunarhátt og viðfangsefni genginna 

kynslóða.3 

Í gegnum mannkynssöguna hafa bréf skipað ákveðinn sess og verið mikilvægur 

tengiliður á milli fólks fyrir tíma símans og Internetsins. Bréf geta ýmist verið formleg 

eða óformleg en það fer eftir tengslum á milli bréfritara og móttakanda. Í dag skrifa fæstir 

bréf sem þeir póstleggja heldur sendir fólk tölvupósta eða skilaboð á samskiptamiðlum á 

borð við Facebook, Viber og Whatsapp.  

Í mínum huga eru bréf eins og tímavélar sem ferðast einungis aftur í tímann og í 

gegnum bréfin upplifum við hugsanir fólks, langanir og þrár. Þeim er fylgt í gegnum gleði 

og sorg, stríð og frið og hatur og ást. Bréf eru oft persónuleg og jafnvel ástríðufull. Einnig 

geta þau innihaldið leyndarmál sem þola illa dagsins ljós en það er alltaf hætta á því að 

fleiri en móttakandinn berji bréfið augum. Því var gripið til þess ráðs hér áður fyrr að 

innsigla öll mikilvæg sendibréf með vaxi sem voru stimpluð með merki bréfritarans. 

Þannig var auðveldara að sjá hvort búið væri að eiga við bréfið.  

Þar sem bréf voru oft á tíðum persónuleg og innihéldu jafnvel mikilvæg 

leyndarmál bréfritara var algengt að fólk bæði um að bréfið yrði brennt eftir lestur þess. 

Fólk skrifaði gjarnan ,,brenndu bréfið“ í sendibréfum á 19. öld og skipti þá engu hvort 

bréfið innihéldi viðkvæmar upplýsingar eða ekki.4  Slíkt byrjaði þó mun fyrr, það er að 

fólk óskaði eftir því að bréf þeirra yrðu brennd. Platon á að hafa beðið Díónýsius um að 

brenna bréf frá honum eftir að hann væri búinn að leggja viðkvæmt innihald þess á 

 
2 Erla Hulda Halldórsdóttir, ,,Fragments of Lives—The Use of Private Letters in Historical Research“. 47. 
3 Finnur Sigmundsson, inngangur að Sendibréf frá íslenzkum konum 1784-1900, V. 
4 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfsögur, 14. 



 

 8 
 
 

minnið.5 Franz Kafka bað um í erfðaskránni sinni að allt óútgefið efni hans og þá 

sérstaklega bréf og dagbækur yrðu brennd á báli eftir dauða hans. Kafka hafði ekki gert 

eiginlega erfðaskrá heldur skrifaði hann erfðaskrána í tvö einkabréf sem aldrei voru 

póstlögð og því ekki lagaleg skjöl. Þessi ósk Kafka var þó ekki virt; trúnaðarvinur hans, 

Max Brod, gat ekki hugsað sér að heimurinn fengi aldrei að sjá þessi verk hvort sem það 

voru handrit, bréf eða dagbækur og gaf hann því út allt óútgefið efni eftir Kafka eftir 

dauða hans.6  

Annað dæmi um bréf sem glötuðust eru bréf Jakobínu Sigurðardóttur rithöfundar. 

Hún bað um að öllum bréfum sínum yrði fargað eftir dauða hennar og fjögur bréfasöfn 

voru brennd eftir að hún lést árið 1994 og finnst mörgum það mikill missir.7 

Bókmenntafræðingum og sagnfræðingum finnst erfitt að hugsa til þess að bréf og verk 

skálda hafi verið brennd á báli. Ef til vill hefðu bréfin og verkin varpað nýju ljósi á 

skáldskap höfundanna. Það er erfitt að ímynda sér að heimurinn hefði ekki fengið að 

upplifa öll verk Kafka ef Brod hefði farið að óskum hans og brennt þau á báli. En á 

heimurinn rétt á því einungis vegna þess að Kafka var frægur höfundur? 

 

2.1 Dabók og bréf ömmu 
Amma var ekki þekktur rithöfundur en þegar ég hóf að gera þetta verkefni velti ég því 

fyrir mér hvaða rétt ég hefði til þess að segja sögu hennar. Líkt og Kafka hefði amma ekki 

viljað að bréf hennar og dagbækur væru birtar og saga hennar rædd opinberlega. Í bókinni 

Sjálfssögur-Minni, minningar og saga skrifar Sigurður Gylfi Magnússon um þetta 

siðferðislega vandamál; hvað gerir sá sem vill gefa bréf annarra út? Sigurður Gylfi telur  

að svarið sé að hinn sami verði að lesa inn í aðstæður og spyrja sjálfan sig hvort 

viðkomandi hafi eitthvað að fela, hvort hann skaðist á því að bréfið sé gefið út eða orðstír 

hans mun bíða hnekki við útgáfuna og hvaða tilgangi útgáfan þjónar? Hann segir að það 

sé ekkert rétt svar við þessum spurningum heldur verður viðkomandi að meta vægi 

þessara ólíku þátta og taka ákvörðun út frá þeim.8 

Ég velti þessu lengi fyrir mér og ræddi þetta við föður minn þar sem þetta er líka 

hans saga. Ég ætla ekki að gefa bréfin út en ég er að fara að ræða innihald þeirra í 

 
5 Plato, Plato IX: Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus, Epistles, bls. vantar.  
6 Kundera Milan, ,,Þú átt ekki heima hér, minn kæri“, 20. nóvember 2004. 
7 „Skald.is.“ 
8 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 14. 
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útvarpsþætti. Við pabbi vorum sammála um að amma hefði ekki viljað að sagan hennar 

yrði birt eða rædd en það mætti segja þessa sögu þar sem við álítum að það sem amma 

skammaðist sín fyrir og vildi að lægi í þagnargildi  er ekkert sem við felum í dag. Því mun 

orðstír ömmu eða hún sjálf ekki skaðast við að ég ræði það sem stendur í bréfunum og 

dagbókinni. Með því að fjalla um viðkvæmustu mál ömmu minnar er ég að opinbera 

hennar einkapersónu sem þarf ekki að vera sú sama og opinber persóna hennar var. Við 

þekkjum það öll að haga okkur á annan hátt með okkar nánasta fólki og í til dæmis vinnu 

eða skóla. Það þarf því líka að taka tillit til þess hvaða persónu ég er að opinbera. Þetta er 

alltaf eitthvað sem þarf að hafa í huga þegar verið er að nota persónulegar heimildir.  

Ég þarf einnig að hafa hugfast að ég er ekki með bréfin sem amma skrifaði heldur 

er ég að greina bréf sem bárust henni á árunum 1950-1965. Ég er því að lesa á milli 

línanna hvað amma hefur skrifað eftir svörum í bréfunum sem bárust henni, oftast frá 

vinkonum. Hafa verður í huga hvort móttakandi hafi túlkað bréf ömmu á annan hátt en 

amma skrifaði þau þar sem ég get ekki greint orðræðu hennar. Það er jafnframt möguleiki 

á því að það sem amma skrifaði í bréfið sé í raun ekki hennar líðan og sé því ekki 

„sannleikur“. Amma gæti hafa dregið úr sínum tilfinningum í bréfum til vinkvenna sinna 

og ekki lýst ástandinu eins og það væri eða jafnvel ýkt það og því væri bréfið ekki að 

spegla hennar raunverulegu tilfinningar og væri því ekki sannleikur.  

Til þess að fá betri mynd af ömmu ræddi ég við föður minn, Michael Val Clausen 

um minningar hans af móður sinni. Ég notaðist við eigindlegar rannsóknaraðferðir og 

tók við hann hálfstaðlað viðtal. Samkvæmt svari á Vísindavefnum þá snúast eigindlegar 

rannsóknir um að afla gagna um hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Það er 

gert til dæmis með því að taka viðtöl þar sem spurningar og svör eru ekki á stöðlu formi 

heldur gefa viðmælanda meira lausan tauminn.9 Því þýðir hálfstaðlað viðtal að ég gaf 

viðmælanda ákveðið frelsi en spurði hann kerfisbundið að nokkrum atriðum. Ég spurði 

til dæmis um æsku ömmu og systur hennar, um skilnaðinn, trúna og tungumálið, 

hvernig ömmu tókst að aðlagast lífinu í nýju landi og hvort að hún mætti fordómum á 

Íslandi.  

3 Danir á Íslandi 
Allt fram til ársins 1999 voru Danir stærsti innflytjendahópur landsins sem er kannski 

ekki skrítið í ljósi þess að Ísland var hluti að Danmörku fram til ársins 1918 og varð ekki 

 
9 Jón Gunnar Bernburg, „Hvernig útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda?“,  Vísindavefurinn. 
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sjálfstætt ríki fyrr en 1944. Amma var danskur ríkisborgari en hún fæddist í Vindinge 

Sogn á Suður Jótlandi í Danmörku árið 1922. Hún flutti til Íslands árið 1953 til þess að 

láta reyna á samband sitt við afa minn, Hans Arreboe Clausen, en þau höfðu kynnst árið 

áður þegar hún var að vinna sem hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum.  

Í doktorsritgerð sinni Danskir Innflytjendur á Íslandi 1900-1970 skrifar Íris 

Ellenberger að staða Dana á Íslandi hafi verið frábrugðin stöðu annarra útlendinga fram 

að stofnun lýðveldisins árið 1944. Fram að því höfðu Danir haft óskert borgaraleg réttindi 

hér, eitthvað sem fólk af öðru þjóðerni hafði ekki.10 Danir þurftu því ekki sérstakt 

atvinnuleyfi og gátu til dæmis stofnað fyrirtæki að eigin vild. Í byrjun 20. aldar var mikil 

eftirspurn eftir fólki með sérmenntun eins og til að mynda rafvirkjum, 

hjúkrunarfræðingum og skröddurum og þar sem fáir  Íslendingar voru með þessa 

sérmenntun var leitað til Danmerkur til þess að anna eftirspurn  eftir fólki í vinnu.11 Íris 

skrifar að það geti verið villandi að tala um danska innflytjendur í íslensku 

þéttbýlissamfélagi á fyrri hluta síðustu aldar: ,,Nær væri að tala um danskt-íslenskt 

samfélag, a.m.k. í Reykjavík þar eð bærinn var vettvangur fyrir samþættingu danskrar og 

íslenskrar menningar sem skapaði byggð sem var óneitanlega nokkuð framandi bæði í 

augum Dana og Íslendinga.“12  

Það er því eiginlega ekki hægt að tala um uppbyggingu Reykjavíkur án þess að  segja 

frá  áhrifum danskra innflytjenda á samfélagið og menningu þess. Eftir að Danir misstu 

sérstöðu sína á Íslandi og gátu ekki með sama hætti lifað í hálfgerðu dansk-íslensku 

samfélagi  fækkaði hægt og rólega dönskum innflytjendum á Íslandi og árið 1970 skáru 

Danir sig lítið frá öðrum innflytjendahópum og samlöguðust að mestu 

meirihlutasamfélaginu.13  

 

3.1  Staða danskra innflytjenda fyrir og eftir seinni heimsstyrjöld 
Eins og áður sagði var staða Dana frábrugðin stöðu annarra innflytjenda allt fram til ársins 

1944. Danir sem fluttu til Íslands fyrir 1918 voru ekki innflytjendur í lagalegum skilningi 

því þeir tilheyrðu sama ríki og Íslendingar. Það að þeir höfðu óskert borgararéttindi fram 

að 1944 var ein af undirstöðum áhrifa þeirra í íslensku samfélagi.14 Danir áttu stóran þátt 

 
10 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur á Íslandi 1900-1970, 41. 
11 „Sama heimild“, 263. 
12 „Sama heimild“, 264. 
13 „Sama heimild“, 267-269. 
14 „Sama heimild“, 41. 
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í þéttbýlisvæðingu, vexti ákveðinna atvinnugreina og menningarlífi landsins á fyrstu 

áratugum 20. aldar.15 Flestir Danir bjuggu í þéttbýli sem var ólíkt flestum Íslendingum 

sem þá bjuggu flestir í dreifbýli.16 

Danir á Íslandi fyrir seinni heimsstyrjöld voru oft af heldri stéttum eða höfðu 

sérstöðu sökum þess að þeir voru sérmenntaðir í einhverri iðn þar sem fáir Íslendingar 

höfðu kunnáttu. Þar af leiðandi höfðu þeir ýmis tækifæri á vel launaðri atvinnu sem þeir 

höfðu kannski ekki í Danmörku þar sem samkeppnin var meiri og vegna tengsla milli 

landanna urðu þeir ekki að rjúfa sín menningarlegu tengsl við upprunalandið. Það var 

yfirleitt ekki gerð sérstök krafa á Dani að þeir löguðu sig að meirihlutasamfélaginu eða 

lærðu tungumálið.17 

Í byrjun 20. aldar voru hugmyndir Íslendinga um þjóðerni og þjóðerniskennd að 

mótast og þróast. Sjálfstæðisbaráttan var í fullum gangi og hugmyndir Íslendinga um hinn 

„sanna“ Íslending var að þróast. Íslendingar urðu tortryggnari gagnvart útlendingum og 

fóru að gera meiri kröfur á þá að samlagast íslensku samfélagi. Margt breytist hjá Dönum 

á Íslandi eftir stofnun lýðveldisins. Áður höfðu þeir ekki áður þurft að skilgreina sig sem 

Íslendinga eða læra íslensku til þess að taka fullan þátt í samfélaginu og jafnvel hafa áhrif 

á það en nú var gerð krafa á alla innflytjendur að laga sig að íslensku samfélagi.18  

Eftir að Þjóðverjar hernámu Danmörku árið 1940 og landið lokaðist urðu 

samskipti landanna eðlilega minni. Á Íslandi höfðu hins vegar breskir og bandarískir 

hermenn talsverð áhrif á þjóðina meðal annars á menningarlíf og atvinnuhætti. Það voru 

ekki bara Danir sem misstu réttindi sín á Íslandi við sjálfstæði landsins, það sama gilti um 

Íslendinga í Danmörku og því varð ekki jafn mikilvægt og áður að sækja til dæmis nám 

til Danmerkur þar sem íslenskir námsmenn voru búnir að tapa réttindum sínum sem 

danskir þegnar.19 

Þegar fleiri fóru að sækja nám annarsstaðar en í Danmörku og myndaðu þar tengsl 

hafði það í för með sér að íslensk valdastétt hafði ekki lengur annan fótinn í Danmörku 

og því náði nú tengslanetið til fleiri landa.20 

 
15 „Sama heimild“, 41. 
16 „Sama heimild“, 54. 
17 „Sama heimild“, 175. 
18 „Sama heimild“, 176. 
19 „Sama heimild“, 190. 
20 „Sama heimild“, 189. 
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3.2 Tungumálið 
Íslendingar hafa alltaf verið mjög stoltir af móðurmáli sínu og oftast talið það með helstu 

þjóðareinkennum sínum. Í bókinni Íslenska þjóðríkið - uppruni og endamörk skrifar 

Guðmundur Hálfdánarson að á 50 ára afmæli lýðveldisins hafi bæði fyrrum forseti 

þjóðarinnar Vigdís Finnbogadóttir og formaður Framsóknarflokksins Páll Pétursson sagt 

í ræðum sínum að það sé íslensk tunga sem tengir okkur fyrst og fremst saman og 

varðveitir menningararf okkar og tengir saman nútíð og framtíð.21 

Þegar Íslendingar fóru að þróa með sér meiri þjóðerniskennd og vildu fá sjálfstæði 

frá Dönum varð tungumálið mikilvægur þáttur í baráttunni og mikilvægi þess sást víða til 

dæmis í skáldskap Jónasar Hallgrímssonar. Áhrif dönskunnar á íslenskt mál sértaklega í 

Reykjavík og kaupstöðum landsins voru talsverð og höfðu margir áhyggjur af því t.d. 

danski málvísindamaðurinn Rasmus Christian Rask. 

Á fyrstu áratugum 20. aldar virtust margir Danir komast upp með það að læra ekki 

íslensku og dæmi eru um að fólk hafi getað tekið þátt í bæjarsamfélaginu án þess að læra 

nokkurn tímann að tala málið. Svo auðvelt reyndist þeim að tjá sig ekki á íslenskri tungu 

að jafnvel önnur kynslóð, þar að segja börn þeirra, hafi átti erfitt með að læra tungumálið 

eða sýndu því ekki áhuga að læra íslensku.22  

Í tímaritinu Þjóðólfi þann 8 apríl 1910 mátti lesa grein eftir ritstjóra blaðsins um 

áhrif Dana á Íslandi og þá helst á íslenska tungu en hann skrifar:,, Reykjavík var á fyrri 

hluta síðustu aldar alræmd fyrir dönskuslettur, og fyrir alt, er óþjóðlegt væri, enda var þá 

danska eða einhver dönskublendingur talaður nær eingöngu, og það af alíslensku fólki. 

En þetta hefur farið mjög batnandi á síðustu tímum þótt hvergi sé nærri gott“23 Ritstjórinn 

kvartar undan því að fólk í Reykjavík noti dönskuslettur á borð við: ,,inkassera“, ,,resept“, 

,,konfirmera“, ,,laga mat“, ,,böll“ og ,,vaska upp.“24 Sumar af þessum slettum hafa náð 

fótfestu í tungumálinu í dag og aðrar ekki. Það er áhugavert að lesa þessa rúmlega 100 

ára gömlu grein og sjá hvað lítið hefur í rauninni breyst. 

Það er því ekkert nýtt að Íslendingar hafi áhyggjur af íslenskri tungu, 

menningararfi okkar og að íslenskan blandist öðrum tungumálum hvort sem það er danska 

eða enska.  Það er viðtekin skoðun að tungumálið gerir okkur kleift að skilja hvert annað 

og að tungumálið sé það sem geri okkur að einni heild. Hvernig getum við orðið ein heild 

 
21 Guðmundur Hálfdánarsson, Íslenska þjóðríkið - uppruni og endamörk, 15-16. 
22 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur á Íslandi 1900-1970, 91. 
23 Þjóðólfur 8 apríl 1910 bls. 58-59. 
24 Þjóðólfur 8 apríl 1910 bls. 58-59. 
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ef við skiljum ekki hvort annað? Það segir sig sjálft að svona viðhorf eru hamlandi fyrir 

nýja Íslendinga sem fá mismikil tækifæri til þess að læra íslensku eða eru misjafnlega vel 

í stakk búnir til þess að læra málið.  

 Eftir að Íslendingar fengu sjálfstæði og áhrif Dana á Íslandi minnkuðu var töluvert 

erfiðara fyrir danska innflytjendur að læra ekki íslensku. Þeir voru búnir að missa sérstöðu 

sína á Íslandi og ekki lengur frábrugðnir öðrum innflytjendum í lagalegum skilningi eða 

skyldum. Það þýddi að þeir urðu að læra íslensku til þess að verða hluti af samfélaginu 

eða það var að minnsta kosti gerð sú krafa að allir lærðu íslensku og aðlöguðust 

samfélaginu. 

 Það var því fremur ólíkar kröfur gerðar á íslenskukunnáttu Dana sem komu til 

landsins í byrjun síðustu aldar og þeirra sem komu eftir seinni heimsstyrjöld. Þó að amma 

hafi komið til landsins 1953 og átt heima hér og starfað í næstum hálfa öld talaði hún 

aldrei góða íslensku. Hún talaði dönskublandaða íslensku og stundum virtist þetta vera 

hrein danska. Hún virðist því að einhverju leyti hafa komist upp með það að tala aldrei 

góða íslensku þrátt fyrir að meiri kröfur væru á danska innflytjendur að tala málið. 

Krafan um að allir tali næstum lýtalausa íslensku hefur verið frekar sterk á Íslandi 

allt frá sjálfstæðisbaráttunni og hefur það eflaust haft áhrif á innflytjendur. Fólki var líka 

sagt að íslenska væri svo svakalega erfið að það væri varla hægt að læra hana.  Enn í dag 

hefur fólk áhyggjur af íslenskunni og varðveislu hennar en nú er það enska sem ógnar 

tungumálinu í stað dönsku. Í mínum huga eru þetta að mestu óþarfa áhyggjur því til þess 

að tungumál teljist lifandi verður það að þróast. 

3.3 Dana-andúð 
Íslendingar voru lengi tortryggnir í garð Dana og sökuðu þá um að reyna að nota hvert 

tækifæri sem gafst til þess að arðræna landið. Þetta var þó ekki alltaf tilfellið þ.e. að Danir 

væru að reyna að klekkja á Íslendingum en sjálfstæðisbaráttan var í fullum gangi og 

Íslendingar vildu skilgreina sig frá Dönum og voru í leit að hinum sanna Íslendingi.  

Til þess að efla þjóðerniskennd landans skipti máli að sá réttu hugarfari í brjóst 

ungra skólabarna og til þess voru námsbækur mikilvægar. Þorsteinn Helgason fjallar um 

kennslubækur sem skrifaðar hafa verið fyrir grunn- og framhaldsskóla í doktorsritgerð 

sinni Minning og saga í ljósi Tyrkjaránsins. Þar lýsir hann sérstaklega tveimur 

kennslubókum sem voru notaðar í marga áratugi og áttu eftir að móta sýn landsmanna á 

Íslandssögunni. Þetta voru Íslandssaga eftir Jón J. Aðils fyrir framhaldsskóla og 

Íslandssaga fyrir grunnskóla eftir Jónas Jónsson frá Hriflu sem komu út á árunum 1915-
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16. Þorsteinn telur að bók Jónasar sé sú bók sem hvað mest hefur mótaði sýn Íslendinga 

á Íslandssöguna. Hún var notuð hvað lengst allra kennslubóka í sögu og var margoft 

endurútgefin fram til ársins 1976 og notuð við kennslu allt fram á 8. áratuginn.25 

Bæði Jón og Jónas voru tortryggnir í garð útlendinga þó svo að Jónas hafi verið 

mun ákveðnari í þeim skoðunum og dró hann upp afar neikvæða mynd af útlendingum 

og þá sérstaklega Dönum.26 Markmið með kennslubók Jónasar var að hvetja Íslendinga 

til dáða í sjálfstæðisbaráttunni og varð kennslubókin stöðutákn íslenskrar þjóðernishyggju 

og notuð til þess að innræta þjóðarhollustu og Dana-andúð hjá skólabörnum. Þess vegna 

ólust margar kynslóðir Íslendinga upp við að líta á Dani sem hálfgerða óvini íslenska 

ríkisins.27 Bent Bryde, danskur maður sem ólst upp á Íslandi, sagði í viðtali við Írisi 

Ellenberger að hann minnist þess að hafa farið grátandi úr skólanum vegna Dana-andúðar 

þegar verið var að kenna bók Jónasar og undirstrika hvernig Danir hefðu svindlað á 

Íslendingum.28 

Íris Ellenberger tók viðtal við fleiri danska innflytjendur þar sem þeir greina frá 

atvikum Dana-andúðarm til dæmis þegar talað var niður til þeirra til þess að þagga niður 

í þeim.29 Dana-andúð var ekki bara að finna í skólabókum, heldur hafi Bodil Bergtrup 

sendiherra á Íslandi 1949-1956, sagt frá því að hún hafi upplifað það sem nánast skyldu 

fyrir íslenska embættismenn að tala illa um Danmörku við hátíðleg tækifæri.30 Þótt að 

Dana-andúð væri ekki ný á Íslandi á þessum tíma var þetta þó í fyrsta sinn sem sem hún 

var stofnanabundin og innrætt í landsmenn frá blautu barnsbeini.31 Þjóðernishugmyndir 

Íslendinga voru að taka miklum breytingum á þessum tíma og álitu margir  mikilvægt að 

taka greinilega afstöðu gegn Dönum og öllu því sem gæti talist danskt.  

Í viðtali við föður minn, Michael, lýsir hann að amma hafi einnig fundið fyrir Dana-

andúð en hann segir þó ekki nákvæmlega hvernig það birtist henni.  

3.4 Hvenær verður fólk íslenskt? 
Hvað gerir fólk íslenskt? Er nóg að skilgreina sig sem Íslending til þess að vera 

Íslendingur? Er nóg að búa á Íslandi? Eða er nóg að tala tungumálið? Var amma íslensk? 

Hún talaði aldrei góða eða lýtalausa íslensku. Hún sagði sjálf að hún upplifði sig sem 

 
25 Þorsteinn Helgason, Minnig og saga í ljósi Tyrkjaránsins, 370. 
26 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur á Íslandi 1900-1970, 192. 
27 „Sama heimild“, 193-194. 
28 „Sama heimild“, 230. 
29 „Sama heimild“, 230.  
30 „Sama heimild“, 195. 
31 „Sama heimild“, 196. 
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Íslending sín síðustu ár en hún sóttist þó aldrei eftir því að fá íslenskan ríkisborgararétt. 

Hugsanlega vildi amma ekki fá íslenskt ríkisfang því það hefði þýtt að hún þyrfti að breyta 

um nafn. Á árunum 1952 til 1996 var skilyrði fyrir því að fá íslenskt ríkisfang að 

manneskjan varð að taka upp íslenskt nafn og fram til ársins 1973 urðu nýir íslenskir 

ríkisborgarar að taka upp bæði íslenskt fornafn og eftirnafn.32 Amma hefur líklega ekki 

viljað glata eftirnafni sínu Bojków sem var eitt af því fáa sem tengdi hana við foreldra 

sína 

Hvað er það sem gerir þjóð að þjóð? Erfið spurning sem er vandsvarað. Benedict 

Anderson skrifar í Imagined Communites að þjóðir séu í raun bara ímyndaðar. Þær séu 

ímyndaðar vegna þess að jafnvel minnstu þjóðfélög líta á sig sem eina heild þó svo að 

manneskjurnar sem þar búa þekki ekki alla í samfélaginu né munu þær nokkurn tímann 

hittast en engu  að síður skilgreina þær sig sem eina heild.33 Það er eflaust mikilvægt að 

tala tungumál þess lands sem fólk velur að hafa aðsetur í því það auðveldar fólki að afla 

sér upplýsinga og skilja samfélagið betur en það þarf að taka tillit til fleiri þátta og flestir 

innflytjendur vilja halda í eitthvað af siðum og venjum upprunalandsins. 

Í viðtölum sem Íris Ellenberger tók við danska innflytjendur, sem sest hafa að á 

Íslandi, sést að margir reyndu að halda í einhverja siði og venjur frá heimalandinu. Það 

var þó ekki alltaf auðvelt og upplifðu margir talsverðan mun á Íslendingum og Dönum 

sérstaklega varðandi heimilið t.d. húsgögn og garðrækt. Margir Danir vöktu athygli fyrir 

fallega garða og ræktun á blómum og grænmeti. Garðurinn hjá ömmu Helenu var alltaf 

vel hirtur og þakinn blómum. Hún hafði mikið dálæti á blómum hvort sem að þau væru 

inni eða úti. Amma hafði líka áhuga á að hafa heimilið fallegt, hún pældi í hönnun og 

húsgögnum og t.d. að bera matinn fallega fram, leggja fínt á borðið o.s. frv. Allt þetta var 

frekar óvenjulegt hjá íslensku alþýðufólki og þótti jafnvel furðulegt. 

Sumum Dönum blöskraði hve Íslendingar voru agalausir, óstundvísir og jafnvel 

dónalegir.34 Óstundvísi er enn eitt af þjóðareinkennum Íslendinga en vonandi höfum við 

eitthvað lagast varðandi dónaskap og agaleysi. 

 

 
32 Íris Ellenberger, Stefna stjórnvalda í málefnum innflytjenda, bls. 38-47. 
33  Anderson Benedict, Imagined Communites, 6. 
34 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur á Íslandi 1900-1970, 242. 
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4 Erlendar konur á Íslandi 
Sökum þess að Ísland er einangruð eyja lengst úti í Atlandshafi hafa Íslendingar lengi 

verið einsleit þjóð með fáa innflytjendur. Eins og áður sagði voru Danir stærsti 

innflytjendahópurinn fram til ársins 1999 og hafa þeir í gegnum tíðina ekki alltaf talist 

sem innflytjendur. Það kemur því kannski ekki á óvart að stefna ríkisins varðandi stöðu 

innflytjenda á Íslandi varð ekki til fyrir en árið 2007.35 Í inngangi stefnunnar er rætt um 

að það sé mikill kostur fyrir íslenskt samfélag að fá inn erlent vinnuafl en það megi ekki 

einungis sjá fólkið sem vinnuafl þar sem margir setjist hér að. Því þurfi samfélagið sem 

heild að vera tilbúið að takast á við nýjar aðstæður á öllum sviðum t.d. í skóla og 

heilbrigðismálum.36  Á síðustu áratugum hefur innflytjendum þó sífellt fjölgað og hinn 1. 

janúar 2020 voru þeir 15,2 % af íbúum landsins sem er sambærilegt við hin Norðurlöndin. 

Á vef Hagstofunnar má lesa eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu innflytjandi: 

,,Innflytjandi er einstaklingur sem er fæddur erlendis og á foreldra, báða afa og ömmur, 

sem öll eru fædd erlendis. Innflytjendur af annarri kynslóð eru einstaklingar sem fæddir 

eru á Íslandi og eiga foreldra sem báðir eru innflytjendur. Fólk er talið hafa erlendan 

bakgrunn ef annað foreldrið er erlent. Einstaklingur sem fæddist erlendis en á foreldra 

sem báðir eru fæddir hér á landi telst einnig hafa erlendan bakgrunn.“37 

Um íslenskukunnáttu segir í stefnu ríkisins: „Kunnátta í íslenskri tungu er 

lykillinn að íslensku samfélagi og getur ráðið úrslitum um aðlögun innflytjenda að 

íslensku samfélagi. Aðstoð stjórnvalda í einstökum tilvikum við innflytjendur með 

þýðingum og túlkun getur aldrei komið í stað íslenskukunnáttu, enda hlýtur slík viðleitni 

stjórnvalda ávallt að takmarkast af fjárveitingum.“38  Tungumálið er eins og áður var ritað 

það sem margir telja að bindi þjóðina saman og hér sést greinilega hversu mikil áhersla 

er lögð á að innflytjendur læri málið.  Engu að síður reynist oft erfitt fyrir innflytjendur 

og þá sérstaklega konur að komast á íslenskunámskeið. Námskeiðin eru oft haldin á 

óhentugum tímum t.d. miðjum vinnudegi og oft er gert ráð fyrir enskukunnáttu sem 

forsendu fyrir að taka þátt. Einnig er ekki alltaf tekið tillit til þess að fólk á mislanga 

skólagöngu að baki. Konur sem tala hvorki íslensku né ensku verða því sérstaklega 

einangraðar og eiga mun minni möguleika að taka virkan þátt í samfélaginu.39 

 
35 „Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda“, Stjórnarráðið.  
36 Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda, Stjórnarráðið. 
37 „Mannfjöldi eftir bakgrunni 2020“, Hagstofa Íslands. 
38 Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innglytjenda, Stjórnarráðið. 
39 „Konur af erlendum uppruna. Hvar kreppir að?“ Stjórnarráðið. 
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Í skýrslunni Konur af erlendum uppruna. Hvar kreppir að? sem gerð var 2019 af 

Félagsmálaráðuneytinu kemur fram að erlendar konur mæta oft fordómum, menntun 

þeirra er ekki metin og þær eru líklegri til þess að vera í vaktavinnu og í láglaunastörfum. 

Þær eiga oft erfiðara með að leita réttar síns bæði vegna fordóma og þær þekkja ekki 

kerfið á sama hátt og innlendar konur. Erlendar konur verða einnig frekar fyrir tvöfaldri 

mismunun það þýðir að þær verði fyrir mismunun bæði vegna kyns og ríkisfangs.40 Það 

þarf einnig að hafa í huga að þetta er fjölbreyttur hópur sem glímir við mismunandi 

áskoranir og fordóma. Rannsóknir sýna að það sé vilji fyrir því hjá konum af erlendum 

uppruna að tilheyra og taka virkan þátt í íslensku samfélagi en helsta hindrunin sé að 

kynnast innlendu fólki.41  

Það er sérstaklega mikilvægt að kynnast innlendu fólki eða samlöndum sínum sem 

hafa þekkingu á landi og þjóð til þess að mynda tengslanet og eiga bakland sé ekki 

fjölskylda til staðar. Í skýrslunni Erlendu konurnar í Kvennaathvarfinu. Hvað hefði 

hjálpað? sem unnin var af Kvennaathvarfinu 2020 kemur fram að það er algengara að 

erlendar konur komi í dvöl en íslenskar þar sem þær hafa síður bakland að leita til en 

íslensku konurnar. Einnig sé ekki óalgengt að erlendar konur þekki ekki alltaf réttindi sín 

þrátt fyrir að hafa búið á landinu í einhver ár og í sumum tilfellum er það vegna þess að 

röngum upplýsingum hefur verið haldið að þeim eða að þær hafi verið algjörlega 

einangraðar. 42 Það getur verið mun erfiðara skref að fara frá ofbeldismanni ef kona á lítið 

bakland og þekkir ekki réttindi sín. Kona sem þekkir ekki réttindi sín þorir hugsanlega 

ekki að fara frá ofbeldismanninum af ótta við að hann taki börnin frá henni eða að hún 

verði útskúfuð úr samfélaginu.  

 

4.1 Þýsku konurnar 
Mikið breytist á Íslandi á stríðsárunum, Ísland var orðið að sjálfstæðu ríki og með tilkomu 

varnarliðiðsins hafði vinnuafl færst úr sveitum og á mölina. Því fór að vanta vinnufólk í 

sveitirnar. Búnaðarfélag Íslands brá á það ráð að leita að vinnuafli í Þýskalandi en þar 

ríkti mikið atvinnuleysi eftir stríðið, fátækt og matarskortur og aðstæður voru oft mjög 

erfiðar. 

 
40 „Konur af erlendum uppruna -Hvar kreppir að?“ Stjórnarráðið. 
41„ Konur af erlendum uppruna -Hvar kreppir að?“ Stjórnarráðið. 
42 „Erlendu konurnar í Kvennaathvarfinu-Hvað hefði hjálpað?“ Kvennaathvarfið. 
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Árið 1949 komu hingað 314 þýskir landbúnaðarverkamenn til þess að starfa í 

landbúnaði. Aldrei áður hafði svona stór hópur útlendinga komið til Íslands í einu ef 

hernámsliðin eru ekki talin með. 146 einstaklingar settust hér að og var meirihlutinn 

konur.43  Fólkið sem kom átti einungis að fá landvistarleyfi ef það ynni í landbúnaði og í 

greinargerð með tillögunni um að sækja vinnuafl til Þýskalands var tekið fram að það 

væri lítil hætta af þessu fólki þjóðernislega þar sem það yrði ekki allt á sama svæði og að 

blóðblöndun við íslenska fólkið yrði fremur til bóta en skaða.44  Þetta viðhorf sýnir ótta 

Íslendinga við að blandast öðrum þjóðum og má mögulega rekja það til vaxandi 

þjóðerniskenndar á 20. öldinni og skilgreiningar á hinum sanna Íslendingi. 

Það myndaðist mjög sérstök stemmning þegar þýski hópurinn kom til landsins 

með Esjunni í júní árið 1949. Fólk hafði hópast niður á höfn til þess að berja fólkið augum 

og þá sérstaklega konurnar. Farið var með þær á svokallað flughótel í Nauthólsvík en  það 

voru braggar sem búið var að innrétta sem hótel. Sögur eru til af því að fólk hafi legið á 

gluggunum til þess að reyna að sjá þýsku konurnar svo spennandi þótti koma þeirra.45 

Umfjöllun um komu þýska hópsins var bæði neikvæð og jákvæð, sumir kenndu þýska 

fólkinu um hörmungarverk Nasista en það kallast á við upplifun Dana sem upplifðu að 

þeim væri kennt um misgjörðir danskra yfirvalda þegar Ísland var undir danskri stjórn.  

Sumar kvennanna minnast þess að vel hafi verið tekið á móti þeim meðan aðrar 

muna eftir því að hrópað hafi verið á þær og jafnvel hrækt á eftir þeim.46 Hin þýska 

Jóhanna Gústafsdóttir kom með móður sinni með Esjunni þegar hún var 6 ára og var hún 

eina barnið sem var með í för. Faðir Jóhönnu lést í stríðinu og á hún litlar minningar af 

honum. Í viðtali við Bændablaðið rifjar hún upp upplifun sína af því að koma hingað sem 

barn. Þær mæðgur voru stöðugt að flytja með tilheyrandi raski en hún minnist einnig 

hversu dásamlegt það var að fá nóg að borða eftir að hafa upplifað matarskort í 

Þýskalandi. Jóhanna segir að hún komist þó ekki hjá því að bera saman aðstoðina sem 

flóttafólk fær nú við það þegar þær mæðgur komu til landsins. Þá hafi hjálpin verið nánast 

engin og afar erfitt að vera í landi þar sem þær voru mállausar og höfðu litla leið til þess 

að gera sig skiljanlegar.47 

Árið 2009 í tilefni af því að 60 ár voru liðin síðan Esjan kom hingað til lands tók 

Bændablaðið viðtal við Mörtu Jóhönnu Loftsson (Hanna). Hanna var ein af þeim sem 

 
43 Erla Hjördís Gunnarsdóttir, „60 ár frá komu þýsks landbúnaðarverkafólks“, 11. 
44 Vilmundur Hansen, „Þýskt vinnuafl til bjargar íslenskum sveitum“, 21. 
45 „Sama heimild“, 24. 
46 „Sama heimild“, 24. 
47 „Sama heimild“, 28-29. 
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kom með Esjunni til þess að vinna í landbúnaði. Það er lýsandi fyrir viðhorf Íslendinga 

til útlendinga að Hanna fékk 400 krónur á mánuði á meðan íslenskar samstarfskonur 

hennar fengu 600 kr.48 Vinna útlendinga var ekki metin til jafns við vinnu Íslendinga og 

því miður gerist þetta líka  á Íslandi í dag.  Í skýrslunni Konur af erlendum uppruna. Hvar 

kreppir að?, kom fram í rýnihóp að sumir atvinnurekendur leituðu að erlendu fólki sem 

þekkti síður sín réttindi og væri ekki með sterkt tengslanet á landinu svo hægt væri að 

borga þeim lægri laun en réttindi þeirra segja til um.49 

Margar þýsku kvennanna giftust íslenskum karlmönnum og eignuðust með þeim 

börn. Þær lærðu að tala íslensku og aðlöguðust íslensku samfélagi einkar vel enda var sú 

krafa gerð að útlendingar samlöguðust samfélaginu algjörlega. Því gleymdist saga þessara 

kvenna næstum þar sem hún var ekki rædd, það þótti sjálfsagt að þær aðlöguðust íslensku 

samfélagi og viðhéldu ekki siðum frá sínu heimalandi. Nína Rós Ísberg skrifar árið 2013 

í doktorsritgerð sinni Migration and Cultural Transmission: Making a Home in Iceland 

um komu þýsku kvennana til Íslands:  

 

The memories of the older women are all the more important now because 

of the increase in immigration which means a re-evaluation of themselves 

as immigrants and as contributors to the history of Iceland, a history which 

they have been denied, mainly because of how strong the assimilation in 

reality was. 50 

 

Þarna vísar hún í konurnar sem komu til landsins 1949. Það gleymist stundum að þær hafi 

verið einn fyrsti innflytjendahópurinn á Íslandi sökum þess að þær þurftu að aðlagast 

samfélaginu algerlega og það gaf þeim ekki svigrúm til þess að styrkja rætur sínar og 

menningu frá heimalandinu. Það sé því mikilvægt núna þegar æ fleiri innflytjendur setjast 

að á Íslandi að leyfa röddum þessara kvenna að heyrast og þær fái að leyfa menningu 

sinni að koma fram. Það er ekki síður mikilvægt fyrir innflytjendur sem eru á Íslandi í 

dag að hafa reynslu annarra innflytjenda að spegla sig í. 

Þó að sumar kvennanna skildu við eiginmenn sína voru fáar sem sneru aftur til 

Þýskalands. Mögulega má rekja ástæðuna til þess að að það voru sögusagnir sem gengu 

milli kvennanna um að lögin á Íslandi gæfu feðrum forsjá yfir börnunum við skilnað og 

 
48 Hanna, „Kom í leit að brauði og vinnu“, 10-11. 
49 „Konur af erlendum uppruna -Hvar kreppir að?“ Stjórnarráðið. 
50 Nína Rós Ísberg, Migration and Cultural Transmission: Making a Home in Iceland, 220. 
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því gætu konurnar ekki flutt aftur til Þýskalands og tekið börnin með sér. Þetta á þó ekki 

við rök að styðjast og á þessum tíma var mæðrum oftast veitt forsjá barna við skilnað.51 

En þetta er glöggt dæmi um þá stöðu sem erlendar konur voru í, þær þekktu ekki öll sín 

réttindi. Mögulega var amma mín í sömu stöðu þegar hún skildi við afa? Kannski þorði 

hún ekki að fara aftur til Danmerkur af ótta við að börnin fengu ekki að fara með? 

 

4.2 Staða erlendra kvenna í dag 
Margt hefur breyst síðan þýsku konurnar komu til landsins en íslenska samfélagið er enn 

að læra að lifa í fjölmenningarsamfélagi og hvernig þjóna skal öllum samfélagsþegnum 

jafnt. Í október árið 2003 var Samtök kvenna af erlendum uppruna eða W.O.M.A.N. in 

Iceland stofnað af konum af erlendum uppruna á Íslandi. Skammstöfunin stendur fyrir 

Women Of Multicultural Ethnicity Network. Markmið félagsins er að láta raddir erlendra 

kvenna heyrast í samfélaginu og stuðla að jafnrétti óháð kyni eða þjóðerni. Félagið hefur 

staðið að ýmis konar verkefnum til dæmis Söguhring kvenna í Borgarbókasafni 

Reykjavíkur.52 Þar skiptast konur á reynslusögum og segja frá sínum menningarheimi og 

þetta gefur þeim tækifæri á því að æfa sig á íslensku í þægilegum félagsskap. 

Í mars 2021 var síðan opnuð Ráðgjafarstofa fyrir innflytjendur á vegum 

Félagsmálaráðuneytisins til þess að auka þjónustu við sívaxandi hóp innflytjenda. Þangað 

geta innflytjendur leitað og fengið ókeypis ráðgjöf og aðstoð. Ráðgjafastofa er í samstarfi 

við allar helstu stofnanir landsins og getur aðstoðað innflytjendur við að finna upplýsingar 

t.d. varðandi kjaramál, heilsugæslu, heimilisofbeldi og svo framvegis. Ráðgjafarnir tala 

sín á milli 8 tungumál og geta því oft veitt fólki þjónustu á móðurmáli sínu.53 Það verður 

að teljast skref í jákvæða átt að svona stofnun sé komin til þess að sinna nýjum 

Íslendingum. Það er mikilvægt að allir hafi sömu tækifæri til þess að taka virkan þátt í 

samfélaginu og hafa áhrif á það og þá vonandi minnka fordómar. 

Í viðtali við Mirabela Blaga í Kjarnanum 30. desember 2020 lýsir hún aðstæðum 

innflytjenda á Íslandi í dag og hvernig hún upplifði aðlögunina á Íslandi. Mirabela er fædd 

og uppalin í Rúmeníu en hefur búið á Íslandi síðan 2006 og er að klára master í lögfræði. 

Hún talar um að hún hafi ekki fengið neina aðstoð þegar hún kom fyrst til landsins og hún 

var ekki meðvituð um réttindi sín til dæmis varðandi kjaramál og hvert hún gæti leitað ef 

 
51 Nína Rós Ísberg, Migration and Cultural Transmission: Making a Home in Iceland, 81-82. 
52 „Women in Iceland“. 
53 „New in Iceland“.  
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brotið væri á þeim. Hún segir að margir Íslendingar taki vel á móti útlendingum og hún 

upplifir að íslenska ríkið, sveitarfélög og stofnanir séu að gera sitt besta til þess að taka á 

móti innflytjendum og allir séu að vilja gerðir til þess að læra. En því miður þurfi stundum 

slæmir hlutir að gerast til þess að eitthvað breytist og nefnir hún þar brunann á 

Bræðraborgarstíg sumarið 2020 sem opnaði augu margra fyrir lélegum aðbúnaði erlendra 

verkamanna á Íslandi.54   

Eins og áður hefur komið fram er menntun erlendra kvenna oft ekki metin og sú 

var raunin hjá Patience A. Karlsson frá Ghana. Í viðtali við tímaritið Erlend sem er 

veftímarit, sem vill fagna fjölbreytileikanum og leyfa röddum fólks af erlendum uppruna 

á Íslandi heyrast, segir Patience að þrátt fyrir að hún sé með kennsluréttindi frá Ghana og 

hafi lokið MBA námi við Háskólann í Reykjavík gekk ekkert að finna vinnu. Hún ítrekar 

að það sé erfitt fyrir erlendar konur að fá vinnu sem hæfir þeirra menntun og það eigi 

sérstaklega við um konur sem koma frá Afríkuríkjum. Hún fékk leið á atvinnuleitinni svo 

hún ákvað að stofna bara eigið fyrirtæki og stofnaði hún því fyrirtækið AfroZone, sem er 

sérvöruverslun með allt frá matvöru að fatnaði og hárvörum frá Afríku og nýtur búðin 

mikilla vinsælda. Mikil áhersla er lögð á hárvörur sem hentar hári kvenna frá 

Afríkuríkjum sem áður voru ekki fáanlegar á Íslandi.55  

Það er því augljóst að samfélagið á enn langt í land með að tryggja erlendum 

konum sem setjast hér að sömu tækifæri og þeim innlendu. Það er sorglegt að rúmum 70 

árum eftir komu þýsku kvennanna upplifi erlendar konur enn að þær fái litla aðstoð við 

að komast inn í samfélagið og finnist þær þurfa að bjarga sér upp á eigin spýtur. Það hefur 

án efa hjálpað ömmu þegar hún flutti til landsins að Danir voru stærsti 

innflytjendahópurinn og það var sterk tenging á milli landanna. Danskir siðir og dönsk 

menning var ekki framandi Íslendingum og margir töluðu dönsku svo amma gat gert sig 

skiljanlega. Amma átti þar að auki ekki erfitt með að fá vinnu sem tengdist hennar 

menntun enda sterk hefð fyrir því að danskir hjúkrunarfræðingar störfuðu á Íslandi. 

Amma fékk vinnuna á Íslandi í gegnum danska hjúkrunarfélagið sem gaf henni ákveðið 

öryggi um að ekki væri verið að svindla á henni.  

 

 
54 Blaga Mirabela, „Margir fara á landi brott áður en þeir fá nokkurn tímann réttlæti“, kjarninn.is.  
55 Patience, „It takes Patience to bring Africa to Iceland“, 12-17. 
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5 Saga erlendrar konu- Helena Bojków Clausen 
Ég gerði mér snemma grein fyrir því að amma væri erlend. Ég vissi að hún væri dönsk en 

seinni skyldi ég að þetta væri aðeins flóknara. Foreldrar ömmu voru ekki Danir heldur 

voru þau pólskir innflytjendur sem kynntust í Danmörku um 1920 og settust þar að. Þau 

hétu Leotina Torba og Andrei Dimitri Bojków. Amma fæddist sem áður sagði árið 1922 

á Suður Jótlandi í Danmörku. Amma og eldri systir hennar ólust ekki upp hjá foreldrum 

sínum þar sem móðir þeirra Leontina ákvað árið 1924 að snúa aftur til Póllands og taka 

ekki börnin með sér. Hvers vegna  hún ákvað að fara aftur til heimalandsins án barnanna  

er ekki vitað, sögusagnir í fjölskyldunni segja að hún hafi verið andlega veik en engar 

stoðir eru fyrir þeim kenningum.  

Mögulega hefur hún þjáðst af 

fæðingarþunglyndi eða verið 

óhamingjusöm í hjónabandinu. 

Hugsanlega þekkti hún ekki réttindi 

sín líkt og margar aðrar erlendar 

konur og hélt að hún mætti ekki taka 

börnin með sér. Þetta eru auðvitað 

bara getgátur þar sem enginn veit í 

raun af hverju hún sneri aftur til 

Póllands. Hún var í bréfaskriftum við 

langafa minn eftir að hún sneri aftur 

til heimalandsins, bréfin voru skrifuð 

á pólsku og þar sem amma talaði 

aldrei móðurmál foreldra sinna gat 

hún ekki lesið þessi bréf. Bréfin voru 

til í einhver ár t.d. þegar foreldrar 

mínir voru ung en því miður eru  þau nú  glötuð svo ekki er hægt að láta þýða þau til þess 

að kanna efni  þeirra.  

 Eftir að langamma mín sneri aftur til Póllands sá Dimitri langafi sér ekki fært að 

annast systurnar svo þær voru sendar á kaþólskt barnaheimili; Skt. Hedvigs barnaheimilið 

í Haderslev á Suður Jótlandi. Amma virðist hafa fengið gott atlæti á barnaheimilinu og 

var í sambandi við abbadísina Constantine langt fram á fullorðinsár. Í bréfum frá 

abbadísinni má greina væntumþykju og hlýju í garð ömmu. Amma bjó á barnaheimilinu 

Mynd 1 Fermingarmynd af ömmu 
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fram til ársins 1938 en  þá var hún orðin 16 ára og þar með álitin fullorðin og tilbúin að 

standa á eigin fótum. Amma fór og starfaði sem þjónustustúlka hjá efnuðu yfirstéttarfólki. 

Hún dvaldi hjá nokkrum fjölskyldum en fór svo í vist hjá var prófessor sem hvatti hana 

til þess að mennta sig. Amma ákvað að sækja um í hjúkrun, komst inn og lauk náminu 

árið 1946.   

5.1 Stefania 
Þegar Stefania, systir ömmu, dó árið 1994 hafði enginn í fjölskyldunni nema amma hitt 

hana. Hún var leyndarmálið sem amma burðaðist með alla ævina. Amma reyndi samt að 

heimsækja hana einu sinni á ári og fylgdist alltaf vel með systur sinni. En Stefania var 

ekki rædd innan fjölskyldunnar, margir vissu til að mynda ekki að hún ætti systur. 

Stefania var tabú sem ekki mátti ræða um en hún eyddi nánast allri ævinni á stofnun. Árið 

1940, þegar hún var 20 ára gömul, var hún lögð inn á geðdeild. Hvers vegna hún var lögð 

inn er ekki vitað en þó er vitað að hún lenti ung í mikilli ástarsorg sem gæti hafa ýtt undir 

kvíða og þunglyndi hjá henni.  

Eftir að hafa eytt löngum tíma á geðdeild var ákveðið að framkvæma á Stefaniu 

lóbótómíu aðgerð, sem er skurðaðgerð þar sem hluti heilans er annað hvort skemmdur 

eða fjarlægður, en þessi aðgerð var oft framkvæmd til þess að lina andlegar þjáningar 

fólks.56 Gallinn var hins vegar sá að aðgerðin olli miklum og oft mjög alvarlegum 

persónubreytingum hjá fólki og sú varð raunin hjá Stefaníu. Hún gat lítið sem ekkert tjáð 

sig eftir aðgerðina eða séð um sig sjálf og var því á stofnun til æviloka. 
Á árunum 1939-1983 voru framkvæmdar yfir 4000 lóbótomíu aðgerðir í 

Danmörku . Þetta þykir hátt hlutfall miðað við höfðatölu og hafa fræðimenn velt fyrir sér 

ástæðu fjölda þessara aðgerða þar í landi. Þeir vilja meina að hluti af skýringunni sé að 

svona margar aðgerðir hafi verið gerðar hafi verið til þess að reyna að minnka álagið á 

yfirfullum geðdeildum. Fræðimenn hafa þó líka sagt að þessar aðgerðir hafi verið notaðar 

til þess að stjórna uppreisnargjörnum eða aggresívum sjúklingum. Þá er einnig 

athyglisvert að stór hluti aðgerðanna voru framkvæmdar á konum, konum sem glímdu 

við mikinn kvíða eða þunglyndi eða konum sem á annan hátt féllu ekki undir hin 

samfélagslegu norm.57 

 
56 Heiða María Sigurðardóttir, „Til hvers voru sálskurðlækningar eins og lóbótómía notaðar?“ 
Vísindavefur. 
57 Klingsey Mette, „Besværlige kvinder fik det hvide snit“ vefsíða.  
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Það litla sem amma sagði pabba um Stefaniu var að hún þótti uppreisnargjörn og 

að hún hefði ekki alltaf farið eftir fyrirmælum frá nunnunum þegar þær systur dvöldu á 

barnaheimilinu. Varð uppreisnargirnin til þess að líf hennar var eyðilagt? Fólk var ekki 

alltaf spurt að því hvort það vildi láta framkvæma þessa aðgerð. Rödd konu eins og 

Stefaniu, sem átti ekkert bakland, hefur varla vegið þungt þegar ákvörðun um aðgerð var 

tekin og án efa hefur það haft djúp áhrif á ömmu mína hvernig fór fyrir Stefaniu stóru 

systur hennar. 

 

5.2 Danskir hjúkrunarfræðingar á Íslandi 
Árið 1951 fór amma í sumarfrí til Íslands. Hún heillaðist svo að fallegri náttúru landsins, 

enda mikið náttúrubarn, að ári síðar ákvað hún að koma hingað aftur og starfa sem 

hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum í nokkra mánuði.  

Það var sterk hefð fyrir því að danskir hjúkrunarfræðingar kæmu til Íslands til 

þess að vinna. Erla Dóris Halldórsdóttir, sagn- og hjúkrunarfræðingur skrifar í greininni 

,,Koma yfirhjúkrunarkonu Holdsveikraspítalans“ að vísir að hjúkrunarfræðistétt á Íslandi 

varð til undir lok 19. aldar og að mikið hafi breyst í hjúkrun á Íslandi eftir að 

Oddfellowregla í Danmörku samþykkti að fjármagna smíði holdsveikraspítala á Íslandi. 

Eitt skilyrðið fyrir fjárveitingunni var að menntuð yfirhjúkrunarkona yrði fengin til starfa 

við spítalann. Dönsk kona að nafni Christophine Mikkeline Jürgensen var ráðin 

yfirhjúkrunarkona árið 1898.58  

Skömmu síðar það sama ár komu fyrstu menntuðu íslensku hjúkrunarkonurnar til 

landsins eftir nám í Danmörku og störfuðu þær á Holdsveikraspítalanum undir stjórn 

Christophine. Sama ár fékk spítalinn leyfi til þess að mennta hjúkrunarkonur og danska 

hjúkrunarfélagið Dansk Sygeplejeråd virtist hafa álitið námið sambærilegt námi í 

Danmörku.59 Þrátt fyrir að íslenskar konur sýndu hjúkrun áhuga voru fáar sem völdu að 

mennta sig sem hjúkrunarkonur fram á þriðja áratug 20. aldar. Íslenskar hjúkrunarkonur 

kvörtuðu undan því að þær fengu ekki næga viðurkenningu á menntun sinni á Íslandi og 

það virtist vera að titilinn hjúkrunarkona ætti einungis við ef sú sem bæri hann væri 

dönsk.60  

 
58 Erla Dóris Halldórsdóttir, ,,Koma yfirhjúrkunarkonu Holdsveikraspítalans“, 187-192. 
59 Sama heimild,bls 187-192.  
60 Kristín Björnsdóttir og Malchau, ,,Religion, modernity and foreign nurses“, 166-175.  
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Danskar hjúkrunarkonur komu langt fram á 20. öldina til Íslands að vinna enda 

var mikil samvinna á milli hjúkrunarfélaga Íslands og Danmerkur. Amma átti því nokkuð 

auðvelt með að finna vinnu hér á landi þrátt fyrir að tala ekki tungumálið. Amma talaði 

eins og áður var nefnt alltaf bjagaða íslensku og stundum var eins og hún talaði dönsku 

að mestu. Hún gat skipt á milli og sagt eina setningu á dönsku og eina á íslensku. Afi 

talaði reiprennandi dönsku svo þau töluðu hana oft sín á milli en blönduðu þó þegar líða 

tók á sambúðina. 

 

5.3 Ástin 
Á Landspítalanum kynntist amma afa mínum, Hans Arreboe Clausen, en hann var 

málarameistari á Landspítalanum. Þau urðu hrifin hvort að öðru og voru í 

bréfasamskiptum eftir að amma sneri aftur til Danmerkur, þau bréf hafa þó því miður 

glatast. Mögulega brenndi hún þau? Afi fór að heimsækja hana til Danmerkur og hitti 

meðal annars föður hennar Dimitri svo það virðist hafa verið einhver alvara í sambandinu.  

Dimitri var mikill reglumaður sem þótti vera strangur og leist honum ekki vel á 

afa og var því ekki samþykkur ráðahagnum. Í fyrsta lagi var afi ekki kaþólskur, hann var 

meira að segja trúleysingi og í þriðja lagi hafði hann verið giftur áður. Skilnaður var synd 

innan kaþólsku kirkjunnar og því leit það ekki vel út fyrir ömmu að giftast manni sem 

hafði verið giftur. Þar að auki fékk afi sér vel í aðra tánna í ferðinni og það þótti Dimitri 

ekki við hæfi. 

Bréfaskriftir afa og ömmu héldu áfram og loks ákváðu þau að amma kæmi til 

Íslands til þess að láta reyna á sambandið. Hún kom til landsins í janúar 1953. Það var 

ekki erfitt fyrir danskan hjúkrunarfræðing að ráða sig til vinnu á Íslandi og fékk amma 

fljótt vinnu með aðstoð Hjúkrunarfélags Danmerkur. 

Í dagbók sem hún skrifaði á þessum tíma má greina miklar efasemdir um 

ferðalagið og ástina. Hún veit ekki alveg hvaða tilfinningar hún ber til afa og hvort þau 

séu í raun sálufélagar. Hún hræðist að of margt sé ólíkt með þeim til þess að sambandið 

geti gengið upp. Í dagbók sinni þann 16. janúar 1953, um það bil tveimur vikum fyrir 

brottför til Reykjavíkur, skrifar hún:  

 

 Jeg skulle jo være glad, når jeg skal op til Hans Arreboe ,,som jeg 

elsker“ men jeg gør mig alt før mange tanker med hensyn til 

fremtiden, jeg kender ham endnu for lidt og på mange felter er vi 
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vidt forskelligt indstillede politiskt, religiöst, stadig kommer 

tænkerne op i mig, at man ikke kan forandre en indstillning hos en 

anden person så er spørsmålet kun, om vi har den fornødne kultur 

begge to, til at få det bedste ud ad tingene. Advaret mod ham er jeg 

blevet mange gange, direkte og indirekte. Det jeg er mest bange 

for er ,,sjælensomhed“, og den bliver særlig katastrofal for mig i et 

fremmed land, jeg fandt en glimrende forklaring på det, i et af Tove 

Ditlevsens lille digt, som udtrykte mine egne tanker bedst 61   

 

Í textanum má greina að amma upplifir að hún eigi að finna fyrir ánægju þar sem hún sé 

að fara að hitta Hans Arreboe en efasemdirnar naga hana. Það vekur athygli mína að 

hún setur gæsalappir um orðin ,,sem ég elska“. Það má túlka sem óöryggið sem hún 

finnur gagnvart tilfinningum sínum. Hún virðist afar óviss um hvort hún elski afa og 

hvort að sambandið geti mögulega gengið upp. Hún skrifar um áhyggjur sínar af því að 

þau hafi of ólíkar lífsskoðanir; skoðanir á pólitík og trú.  

 

 
Mynd 2 Blaðsíða úr dagbók ömmu 

Amma var kaþólsk en afi trúleysingi. Hún segir að það sé ekki hægt að breyta 

annarri manneskju og skrifar einnig að hún hafi verið vöruð við honum bæði beint og 

 
61 Dagbók 
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óbeint, mögulega er hún þar að vísa í föður sinn, Dimitri, sem var ekki hrifinn af 

ráðahagnum. Það sem hún óttast þó mest er að upplifa ,,einmanaleika sálarinnar“ og að 

hún muni upplifa hann sem sérstaklega sársaukafullan í framandi landi en hún hafi fundið 

ljóð sem lýsir tilfinningum sínum nákvæmlega og það er ljóð Tove Ditlevsen; Ensomme 

mennesker.  

 

Ensomme mennesker 
 
Ak, du der holder et levende menneske 
i din favn 
og tror at dette elskede væsen 
kan dæmpe dit hjertes savn, 
og tror han kan følge din tanke 
hvor ordene ikke kan nå 
og gætte de vildsomme drømme 
ingen i verden så – 
 
du, der smiler af glæde 
mod stjernernes ensomhed 
og tror du har fundet en lykke 
som ingen i verden ved; 
en jordisk og ren lille lykke, 
dyb og bestandig og god, 
med rod i det levende hjerte 
du hviler din pande imod – 
 
en dag der ligner de andre – 
kun er du lidt trist og træt – 
skal du søge din elskedes øjne 
og se han er glad og mæt, 
og mærke ham lukke sit væsen 
om hygge og aftenfred, 
mens mørket blegner i stuen, 
og stjernerne går i skred. 
 
Og lydløst brænder din lykkes 
flakkende flamme ned, 
og ind i den gode stue 
slår bølger af ensomhed, 
og ingen ved hvad der skete, 
og ingen har gjort dig fortræd, 
kun er der et menneske hos dig, 
som ikke kommer dig ved. 62 

 

 
62 Ditlevsen Tove. Blinkende Lygter,  51. 
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En skjótt skipast veður í lofti og í  apríl 1953 skrifar amma að hún þoli ekki að sjá 

afa undir áhrifum áfengis og að hún vilji ekki vera nálægt honum þegar ástandið á honum 

sé þannig. Hún segir  honum að hann hafi haft valið á milli hennar og brennivínsins og 

hann hafi valið brennivínið. Hún skammast sín fyrir hann þegar hann er með drykkjulæti 

en á sama tíma þykir henni mjög vænt um hann og finnur til með honum þar sem hún veit 

að hann hefur átt erfitt uppdráttar í uppvextinum. Hún skrifar að hún telji að hann drekki 

svona mikið til þess að flýja óöryggi sitt og sorgir. Hún vill hjálpa honum en er hrædd við 

að bindast honum þegar hann drekkur svona illa þrátt fyrir að hún elski hann.63 

Dagbókaskrifin enda fremur snögglega í apríl 1953 þar sem amma skrifar að henni 

leiki forvitni á að vita hversu lengi þetta samband endist. Þau hafi talað um að þetta ætti 

bara að vara í skamman tíma en núna eru líðnir tveir mánuðir og þau hvorug alveg tilbúin 

til þess að festa ráð sitt en virðast samt bæði vilja vera saman.64 

Hvernig sambandið þróaðist síðan veit enginn en þau giftu sig að lokum í 

desember 1953. Þá var amma langt gengin með föðurbróður minn Andra Örn Clausen en 

hann fæddist í febrúar 1954. Mögulega var það ástæðan fyrir því að þau ákváðu að gifta 

sig en það er ómögulegt að vita. Þau eignuðust síðan föður minn, Michael Val Clausen, 

4 árum síðar.   

 
Mynd 3 Amma með Andra Erni föðurbróður mínum og pabba Michael Val ca. 1958 

 
63 Dagbók 
64 Dagbók 
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5.4 Skilnaðurinn 
Efasemdir ömmu reyndust að einhverju leyti á rökum reistar og hjónabandið varð ekki 

hamingjusamt. Amma ákvað því að skilja við afa árið 1960 þar sem hún þoldi ekki 

óregluna í honum. Þrátt fyrir að fjölskylda afa viðurkenndi óreglu og ábyrgðarleysi hans 

var enginn í fjölskyldunni tilbúinn til þess að styðja konu sem ætlaði að skila við hann. 

Ömmu varð strax gerð grein fyrir því að fjölskylda hans styddi hana ekki. Amma sýndi 

því ótrúlegan kjark þegar hún ákvað að skilja við afa. 

 Í kassanum með bréfum ömmu leyndist bréf frá afa til ömmu þar sem hann skrifar 

að honum þykir leitt að hún sé að fara en hann skilur hvers vegna hún velur að fara þessa 

leið. Hann þakkar henni fyrir að hafa gefið honum drengina sína tvo og biður hana um 

segja þeim frá föður sínum þegar þeir hafa aldur til svo þeir verði betri menn en hann og 

fari ekki sömu leið og hann að óhamingjusömu lífi. Mögulega er afi að vísa í að þeir sæki 

ekki í áfengi á sama hátt og hann en á þessum tíma var heldur mikil óregla á honum. 

Eftir skilnaðinn upplifði amma að henni væri úthýst bæði úr fjölskyldu afa og úr 

kaþólsku kirkjunni og upplifði hún sig afar eina og allslausa í landi sem ekki var hennar 

og tók ekki alltof vel á móti henni. Það var ekki fyrr en nýr og víðsýnni prestur tók við 

söfnuðinum mörgum árum seinna að hann skrifaði ömmu bréf og bauð hana aftur 

velkomna. Amma tók boðinu fagnandi en maður fann að hún var alltaf frekar sár út í 

kirkjuna fyrir að hafa yfirgefið hana á erfiðum tíma.  

Amma virðist þó hafa skrifað abbadísinni Constantine af barnaheimilinu og sagt 

henni frá vandamálum sínum og skilnaðinum. Abbadísin svarar henni í bréfi dagsett 6 

október 1960 að það hryggir hana að heyra af raunum ömmu og biður guð um að styðja 

hana í þessari ömurlegu stöðu. Abbadísin skrifar að amma hafi alltaf verið glöð og 

hugrökk en að hún geti ekki ráðlagt ömmu að reyna að bjarga hjónabandinu með manni 

sem er svo djúpt sokkinn í „spiritius“. Hún biður fyrir ömmu og að henni verði leiðbeint 

á rétta braut. Hún spyr einnig hvort að amma ætli ekki fyrr eða síðar að snúa aftur til 

Danmerkur?65 Það má greina hlýju og einlægni í bréfi Constantine og virðist ekki ríkja 

sama mótstaða hjá henni og amma mætir hjá kaþólsku kirkjunni á Íslandi.  

Það var ekki auðvelt fyrir einstæða móður að standa á eigin fótum án baklands og 

í byrjun átti amma afar erfitt með að annast föður minn og bróður hans. Að lokum fékk 

hún leikskólapláss fyrir þá í Hafnarfirði þar sem hún var búin að finna íbúð og vinnu. Þó 

virðist oft hafa verið erfitt hjá henni og hún skrifar um það í bréfum til vinkvenna sinna. 

 
65 Bréf frá Constantine 
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Tove nánasta vinkona ömmu skrifar henni 24. 

september 1963 og hvetur hana til þess að skrifa sér 

allt um áhyggjur sínar og vandamál til þess að fá að 

rasa út þar sem það sé mikið álag á henni að sjá um 

sig og drengina.66  Margar vinkonur hennar í 

Danmörku hvöttu hana til þess að flytja aftur heim. 

Amma virðist skrifa ítrekað í bréfum sínum að hún 

vilji snúa aftur. Í október 1963 skrifar vinkona 

hennar, Hanne: ,,I sender dig ofte mange tanker, og 

håber at alt vil lægge sig til rette for dig, på den måde 

der er bedst for dig og dine kære. Hvor ville det være 

dejligt at se dig herude, engang. Mon det ikke bliver enden på det hele?67 

En hvers vegna amma sneri ekki aftur til Danmerkur er erfitt að segja. Þrátt fyrir 

að vera oft með heimþrá var kannski ekki margt sem dró hana tilbaka. Hún átti ekki 

fjölskyldu í Danmörku til þess að grípa sig, nema veika systur og fjarlægan og strangan 

föður sem aldrei hafði fórnað neinu fyrir hana. Á Íslandi hafði hún ágætis laun sem 

hjúkrunarfræðingur og leikskólapláss fyrir drengina. Mögulega vildi hún ekki taka 

bræðurna frá föður sínum og láta þá upplifa að missa samband við foreldri eins hún 

upplifði sjálf í æsku. Þeir voru reyndar í litlu sem engu sambandi við föður sinn eftir 

skilnaðinn en auðvitað væri enn erfiðara að vera í sambandi ef heilt haf skildi þá að. 

Hugsanlega óttaðist hún að hún fengi ekki að taka börnin með sér. En annar möguleiki er 

að hún hafi skammast sín sem kaþólikki að snúa aftur sem fráskilin einstæð kona, 

sérstaklega eftir viðbrögð kaþólsku kirkjunnar á Íslandi þrátt fyrir að hafa fengið 

jákvæðari viðbrögð frá abbadísinni úti í Danmörku.  

Amma fór að vinna sem hjúkrunarfræðingur á Sólvangi í Hafnarfirði. Í viðtali við 

föður minn Michael, sagði hann mér frá því að sökum þess að amma var einstæð móðir 

gat hún ekki tekið næturvaktir sem eru þær vaktir sem drýgja tekjurnar mest. Þá líkt og 

nú var erfitt að vera einstætt foreldri og ná endum saman og sérstaklega ef foreldri hefur 

ekkert bakland til að leita til þegar á þarf að halda til dæmis þegar hann eða bróðir hans 

voru veikir eða annað kæmi upp á og hafi Andri eldri bróðir hans stundum verið sendur 

til vinafólks í Danmörku á sumrin til þess að létta undir með ömmu.68 

 
66 Bréf frá Tove 
67 Bréf frá Hanne 
68 Viðtal. Michael Valur Clausen. 24. Feb 2021 

Mynd 4 Amma ca.1955 
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5.5 Aftur til Hans 
Eftir 4 ára aðskilnað tóku amma og afi aftur saman. Amma ákvað, þrátt fyrir að lýsa yfir 

efasemdum um ákvörðunina í bréfum til vinkvenna sinna, að láta reyna aftur á sambandið. 

Hugsanlega var ástæðan fyrir því að hún sneri aftur sú að það reyndist henni of erfitt að 

vera einstæð og án stuðningsnets. . Amma átti ekki margar íslenskar vinkonur en hún 

kynntist aftur á móti öðrum dönskum hjúkrunarkonum sem höfðu komið til Íslands að 

vinna og með þeim tókst ævilangur vinskapur.  

Það er ekki hægt að segja að sambúð afa og ömmu  hafi orðið miklu betri eftir 

aðskilnaðinn þótt hún skánaði með tímanum. Sambúð þeirra einkenndist af rifrildum, 

ósætti og ásökunum í garð hvors annars. Drykkja afa minnkaði með tímanum og ég man 

til dæmis aldrei eftir að hafa séð vín á honum. Þegar ég tók viðtal við föður minn, Michael 

og ræddi við hann um skilnað ömmu og afa sagði hann að þau virtust oft á tíðum draga 

fram það versta í fari hvors annars  en hafi samt ekki  getað verið í sundur. Pabbi sagði 

að þegar hann sá myndina Who is afraid of Virgina Woolf með Elizabeth Taylor og 

Richard Burton hafi honum liðið eins og hann væri að horfa á bíómynd um hjónaband 

foreldra sinna.69 Myndin fjallar um hjónin George og Martha sem eru í afar eitruðu 

hjónabandi sem einkennist af rifrildum og valdabaráttu en þau virðast engu að síður elska 

hvort annað og ekki vilja vera í sundur. 

Þannig virðist það hafa verið hjá ömmu og afa, ég man ekki eftir þeim öðruvísi en 

að rífast en þau gerðu þó ýmislegt saman eins og til dæmis að ferðast bæði innanlands og 

utan. Þau voru líka bæði mjög hrifin af barnabörnunum sínum og nutu þess að vera með 

þeim. Þau voru saman allt þar til amma lést í júní 1999 en afi lést svo 10 árum seinna í 

október árið 2009. Hvíla þau nú saman í Fossvogskirkjugarði.  

 

6 Miðlunarleiðin 
Hagnýti hluti verkefnis sem varð fyrir valinu er útvarpsþáttur en eftir að hafa setið 

áfangann Miðlun í útvarpi hjá Þorgerði E. Sigurðardóttur við Háskóla Íslands, sá ég að sú 

miðlun hentar þessari frásögn best. Þetta er líka miðill sem ég hef smá reynslu að vinna 

með en ég hef áður gert handrit og prófað að nota klippiforrit. Sjálf hlusta ég mikið á 

útvarpsþætti/hlaðvörp og hef gaman af að velta fyrir mér frásögninni og hljóðheiminum 

í kringum hana. 

 
69 Viðtal. Michael Valur Clausen 24. Febrúar 2021. 
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Á þessum skrítnu covidtímum þarf líka að hugsa um hvaða miðlunarleið er 

möguleiki á að framkvæma. Veiran leyfir okkur ekki að lifa eðlilegu lífi og langt er síðan 

fleiri en 50 manns máttu hittast á sama stað. Óvissan er mikil þessa dagana og skjótt 

skipast veður í lofti, það sem er leyfilegt í dag verður það kannski ekki á morgun.  

Kosturinn við útvarpsþátt er að ég gert hann heima þar sem ég var ekki að taka viðtöl við 

aðra en föður minn. Þátturinn getur náð til margra án þess að fólk þurfi að fara út úr húsi 

til þess að upplifa hann sem er kostur á tímum sem þessum. 

Markhópur þáttarins er í raun allir sem hafa áhuga á stöðu erlendra kvenna, fyrr og nú, 

fjölskyldusögum, þöggun og ævisögum.  

Markmið mitt með útvarpsþættinum er að segja sögu erlendrar konu á Íslandi og 

á vissan hátt er þetta áfallasaga en þetta er einnig fjölskyldusaga þar sem ríkir þöggun. 

Mögulega var sagan þögguð sökum þess að amma mín skammaðist sín fyrir uppruna sinn, 

veikindi systur sinnar eða að hafa skilið. Það er hægt að velta því fyrir sér hvort kynslóð 

ömmu minnar hafi ekki  rætt erfiða og persónulega hluti á sama hátt og við teljum eðlilegt 

í dag. Hver sem ástæðan er þá býr skömmin í þögninni og því tel ég nauðsynlegt að ræða 

áföll andleg veikindi og skilnað til þess að bola skömminni burt.  

 

6.1 Uppbygging 
Viðfangsefni þáttarins er afar persónulegt þar sem ég er að fjalla um föðurömmu mína 

eins og ég greini frá fyrr í þessari greinargerð.  Það þýðir að ég hef þurft að leita inn á við 

og að mörgu leyti taka afstöðu til þess hvað ég tel siðferðislega rétt að greina frá út frá 

rétti ömmu til einkalífs. 

Þar sem amma mín, afi og föðurbróðir eru látin gafst mér ekki tækifæri til þess að 

taka viðtöl við þau sem hefði auðvitað gefið mikið. Ég er að nota bréf og dagbækur sem 

heimildir  og því verð ég oft að fylla í eyðurnar með getgátum sem ómögulegt er að finna 

svörin við þar sem amma er látin.  

Ég tók hálfstaðall viðtal við Michael Clausen föður minn og bað hann um að rifja 

upp minningar tengdar upplifun ömmu og hans af skilnaðinum, sambúð ömmu og afa og 

upplifunar hennar sem erlend kona búsettri á Íslandi. Ég vel að nota ekki beint viðtal við 

hann í útvarpsþættinum bæði þar sem ég tel að faðir minn hefði ekki hafa áhuga á því og 

einnig finnst mér það ekki henta minni frásögn að hafa viðtal.  

Þegar verið er að gera handrit fyrir útvarpsþátt þarf að hafa hugfast að það er  ólíkt 

því að skrifa fræðilega ritgerð. Endalaus upptalning af fræðilegum tilvísunum myndi fljótt 
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fá fólk til þess að missa áhugann og skipta um stöð. Það þýðir þó ekki að gefa megi afslátt 

á akademískum reglum það er til dæmis mikilvægt að það komi skýrt fram í þættinum 

þegar ég set fram getgátur um eitt og annað sem tengist lífi ömmu. Ég er sögumaður 

þáttarins og til þess að brjóta hann upp og skapa myndir í huga hlustandans nota ég meðal 

annars upptöku af ömmu minni að tala, danska tónlist frá 6. og 7. áratugnum og 

umhverfishljóð. Þannig skapa ég hljóðheim sem virkjar ímyndunarafl hlustandans og 

gerir honum kleift að stíga inn í hugarheim frásagnarinnar.70 Ég tók einnig saman 

hugsanir ömmu og vangaveltur úr bréfum og dagbókinni og skapaði þannig stuttar 

frásagnir í þriðju persónu þar sem ég er alvitur sögumaður. Ég stend fyrir utan frásögnina 

en get séð hvaða hugsanir og tilfinningar amma hefur og get því sagt söguna frá hennar 

sjónarhorni. 

 

6.2 Styrkir og veikleikar 
Ólíkt sjónvarpi kallar útvarp fram myndir í huganum og því má segja að eini rammi þess 

sé ímyndunarafl hlustandans og hæfileiki útvarpfólks til þess að koma frásögninni frá sér 

og skapa myndir í hugum fólks. Til þess að gera frásögnina meira lifandi og framkalla 

þennan hugarheim er notast við umhverfishljóð og tónlist.71 Kostir útvarpsins eru einnig 

þeir að það opnar nýja heima fyrir fólki sem er ólæst en einnig fyrir blinda og sjónskerta 

sem geta átt erfiðara með að nýta sér aðra miðla.72  

Þó þarf að passa að þessi styrkleiki útvarpsins verði ekki einn af veikleikum þess. 

Í hinum sjónræna ramma sjónvarpsins er auðveldara fyrir viðtakanda að mynda sér eigin 

skoðanir þar sem það er ekki valið fyrir hann hvað hann sér á sama hátt og gert er í útvarpi. 

Í útvarpi hefur útvarpsfólkið valdið, það velur hverju það segir frá og því þarf að hafa í 

huga að lýsa aðstæðum rétt þegar við á og ekki ýkja og skapa þannig aðrar myndir en 

raunveruleikinn sýnir.73 

Samkvæmt kenningum  franska heimspekingsins Michel Focault um valdbeitingu 

orðræðunnar eru orðræða og vald alltaf samtvinnað. Hann spyr til dæmis eftirfarandi 

spurninga: Hver er það sem beitir valdinu? Hvernig talað er? Hvernig er valdinu beitt? 

Hvaða áhrif hefur talsmátinn?74 

 
70 McLeish Robert, Link Jeff. Radio Production. 1-2. 
71 Sama heimild, 8-9. 
72 Sama heimild, 8-9. 
73 Sama heimild, 5-6.  
74 Miller, Seumas. „Foucault on Discourse and Power." 120-123.  
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Þar sem útvarpið býr til myndir í huga hlustandans kemst hlustandinn ekki hjá því að búa 

sér til mynd af röddinni sem hann heyrir. Er það karl eða kona sem talar? Hvernig hljómar 

röddin? Við fáum ekki að heyra allar raddir í útvarpi, það er t.d. ekki oft sem við heyrum 

fólk af erlendu bergi brotnu í útvarpi og ef þær raddir fá að heyrast er það yfirleitt eitthvað 

sem tengist uppruna þeirra en ekki einhverju því ótengdu.  

Hvaða áhrif hefur það að við heyrum ekki allar raddir í útvarpi? Sýnileiki 

Íslendinga með erlendan bakgrunn myndi án efa aukast ef raddir þeirra heyrðust oftar í 

útvarpi. Það væri valdeflandi fyrir Íslendinga með erlendan bakgrunn ef þulur talaði 

íslensku með hreim án þess að það væri gerð athugasemd við það. Það að íslenska með 

hreim heyrist sjaldan í útvarpi sýnir að valdið er hjá þeim sem tala lýtalausa íslensku. Það 

eru raddirnar sem fá að heyrast. Það veldur oft viðbrögðum hjá hlustendum ef þeir heyra 

raddir sem hljóma öðruvísi en þeir eru vanir en því oftar sem við heyrum þær raddir því 

minni viðbrögð vekja þær. Í þættinum mun rödd erlendrar konur heyrast, rödd ömmu. 

Rödd konu sem talar ekki lýtalausa íslensku en telur sig samt Íslending. Með því að láta 

rödd ömmu heyrast er ég að valdefla hana, hún fær að taka pláss og saga hennar er sögð. 

Með því að segja sögu ömmu er ég í raun einnig að valdefla sjálfa mig, þetta er ekki bara 

saga hennar heldur líka saga mín.  

7 Samantekt og niðurstaða 
Kveikjan að verkefninu mínu er saga dönsku föðurömmu minnar Helenu Bojków 

Clausen, sem elti ástina til Íslands stuttu eftir síðari heimstyrjöldina og sjálfstæði 

Íslendinga frá Dönum. Saga hennar svipar til sögu fjölmargra danskra innflytjenda sem 

settust að á Íslandi á þessum tíma. En þetta er einnig persónuleg saga ömmu og fjallar um 

líf hennar og sorgir.  Þrátt fyrir að danskir innflytjendur kæmu með menntun og reynslu 

til landsins mættu þeir talsverðum fordómum á þessum tíma sem stundum hefur verið 

kallað Danahatur eða Dana-andúð. Amma var ein af þessum menntuðu einstaklingum 

sem fluttu til Íslands en hún var lærð hjúkrunarkona og starfaði allt sitt líf innan 

heilbrigðiskerfisins. 

Í dag um 70 árum eftir að amma en einnig þýsku konurnar komu til landsins er 

staða erlendra kvenna ekki mikið betri. Þýsku konurnar voru í raun fyrsti 

innflytjendahópurinn en því er áhugavert að það er bara núna á síðustu 10 árum sem saga 

þeirra hefur verið sögð í því ljósi. Saga þeirra hefur áður fallið pínu í skuggann þar sem 

krafan að þær aðlöguðust samfélaginu algjörlega var svo sterk.  
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Margar erlendar konur þekkja ekki réttindi sín varðandi  kjaramál, heilsugæslu og 

hvert þær geti leitað verði þær fyrir  heimilsofbeldi. Erlendar konur verða fyrir fordómum 

bæði sökum ríkisfangs og kyns. Menntun þeirra frá heimalandinu er oft ekki metin og 

þær eru margar fastar í láglaunavinnu með langan vinnudag þar sem meirihluti starfsfólks 

talar ekki íslensku. Því reynist þeim oft erfitt að læra málið og tungumálanámskeiðin sem 

þeim býðst að fara á eru oftast á tímum sem hentar vinnandi fólki illa. Þær verða því 

mállausar og eiga erfitt með að taka fullan þátt í samfélaginu þrátt fyrir að vilji sé fyrir 

hendi.  

Þó að margt hafi breyst til hins betra á síðustu árum t.d. með stofnun W.O.M.AN. 

in Iceland árið 2003 og opnun Ráðgjafastofu fyrir innflytjendur í febrúar 2021 er enn 

langt í land. Við þurfum að sýna erlendar konur í jákvæðu ljósi og ekki líta á þær sem 

fórnarlömb aðstæðna sinna eða menningar. Það gerum við með að leyfa röddum þeirra 

að heyrast og aðstoðum þær við að taka virkan þátt í samfélaginu. 

Með því að miðla rödd ömmu í útvarpsþætti er ég að valdefla hana og auka 

sýnileika Íslendinga með erlendan bakgrunn. Raddir þeirra þurfa að fá að heyrast í 

miðlum á borð við útvarp og sjónvarp án þess að gerðar séu athugasemdir við það.  

Það er sorglegt að staða erlendra kvenna hafi ekki breyst meira á Íslandi en raun 

ber vitni um síðan amma mín og þýsku konurnar komu fyrst til Íslands en þó verður að 

geta þess að úrræðin eru fleiri þó alltaf megi gera betur. Frásögn mín af ömmu snýst þó 

ekki eingöngu um réttindi hennar sem erlendrar konu í íslensku samfélagi heldur einnig 

um persónulega sögu hennar sem að mörgu leyti var óvenjuleg og harmræn.  

Verkefnavinnan hefur verið fróðleg, lærdómsrík og tilfinningaþrungin. Þrátt fyrir 

að vita að ég væri að fjalla um viðkvæmt efni innan fjölskyldunnar, gerði ég mér ekki 

fyllilega grein fyrir því að efnið myndi vekja upp svona margar erfiðar tilfinningar hjá 

sjálfri mér. Þó svo að ég muni eftir misgóðum samskiptum milli afa og ömmu þá voru 

þau alltaf hlý, innileg og kærleiksrík við okkur barnabörnin. Því var skrítið að sjá ömmu 

og afa í nýju ljósi, sjá bæði breyskleika þeirra og sorgir. Það tók á að lesa dagbók ömmu 

og bréfin sem bárust henni. Það er erfitt að vita hvað henni leið oft illa, finna söknuðinn 

til Danmerkur og hvað hún var óhamingjusöm í hjónabandinu.  Ég gleðst þó yfir því að 

amma fékk að eignast fjölskyldu, syni, tengdadætur og barnabörn og hún var mjög þakklát 

fyrir það.  

Þegar verið er að vinna með persónulegar heimildir eins og bréf eða dagbækur 

þarf að hafa í huga að greina textann með virðingu fyrir manneskjunni sem hann skrifar. 

Þrátt fyrir það segir Erla Hulda Halldórsdóttir að ekki megi sleppa því og ekki hika við 
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að spyrja erfiðara og krefjandi spurninga.75  Ég þurfti þess vegna að velta fyrir mér hverju 

ég ætlaði að greina frá úr lífi ömmu og hver réttur minn væri til að segja sögu hennar. Ég 

reyndi að nálgast viðfangsefnið af virðingu við minningu ömmu minnar og afa.  

Niðurstaða mín  var sú að ég álít þetta ekki eingöngu hennar sögu heldur líka mína og tel 

að með því að segja söguna sé ég að gera upp fáránlega þöggun og skömm sem litaði líf 

ömmu of mikið.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 Erla Hulda Halldórsdóttir, ,,Fragments of Lives—The Use of Private Letters in Historical Research“. 47. 
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