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Garðar Baldvinsson

Íslensk-kanadískar bókmenntir í gegnum tíðina

Vestur-Íslendingar – hverjir eru það?
Þegar ég var að alast upp var þeirri hugsun haldið að skólabörnum að Íslendingar sem fluttu
vestur um haf til Bandaríkjanna og Kanada hefðu allir orðið ríkir, væru allir hetjur, gáfaðri
en aðrir og hefðu flutt vestur til að láta drauminn um velgengni rætast. Það var lítillega
minnst á náttúruhamfarir og hallæri hér heima eins og til að leggja áherslu á hetjulund
bæði þeirra sem fóru og þeirra sem eftir sátu. En við skólabörnin heyrðum í þessu
samhengi aldrei minnst á hina miklu þjóðflutninga frá Evrópu til Ameríku alla 18. og 19.
öld. Auðvitað voru þeir hluti af sögukennslu varðandi Bandaríkin, en vesturflutningar
Íslendinga voru ekki settir í samhengi við evrópska fólksstrauminn um Ellis-eyju í New
York. Enn síður var þá minnst á agentana sem buðu fólki gull og græna skóga í Vestur-
heimi, eða ókeypis far út á loforð um að nema land í Kanada. Nei, sögukennslan sem mín
kynslóð var aðnjótandi gerði mér ljóst að þessir vesturfarar voru allir hetjur sem voru að
efla íslenska menningu handan hafsins og stunduðu eins konar menningarlega útrás
þessara tíma.

Hugtakið „Vestur-Íslendingur“ er oft tekið sem góð og gild skilgreining hér á Íslandi:
einstaklingur sem flutti frá Íslandi til Vesturheims eða afkomandi hans. Nú í upphafi
tuttugustu og fyrstu aldar er enn talað um afkomendur íslenskra útflytjenda til Vestur-
heims sem Vestur-Íslendinga og menningu þeirra sem vestur-íslenska. Menningararfur
þeirra er talinn íslenskur að uppruna og ef ýjað er að kanadískri blöndun birtist það eink-
um í góðlátlegu gríni um það hvernig hinn íslenski arfur hefur brenglast og oft tekið sem
dæmi að helsta arfleifð Vestur-Íslendinga í matargerð telst lagkaka sú sem kallast hér-
lendis vínarterta vegna austurrísks uppruna síns. Nafngiftin „Vestur-Íslendingur“ er í
reynd ákaflega þjóðernisleg enda gefur hún til kynna að um sé að ræða hóp Íslendinga
sem ekki búi á Íslandi heldur vestar, í Vesturheimi, en að samfélag þeirra sé umfram allt
íslenskt. Þannig leitast sjálf nafngiftin við að halda þessum hópi innan mengisins „Ís-
lendingar“, en um leið að viðhalda hreinleika þjóðernisins, þeirrar tungu, menningar og
sögu sem íbúar Íslands og íslenskættaðir íbúar Vesturheims eiga í sameiningu. Með nafn-
giftinni neitar Ísland að sleppa takinu á þessum einstaklingum. 

Raunveruleiki, bókmenntir og saga fólksins sem streymdi frá Íslandi sýnir hins vegar
að inntak nafngiftarinnar er tálsýn, enda hefur það gríðarleg áhrif á alla tilveru fólks að
lenda í nýjum heimi þar sem nánast öll veröldin tekur stakkaskiptum, nýtt tungumál,
landslag og landshættir með allt öðrum brag en í gamla heiminum, atvinnuvegir og allir
atvinnuhættir með gerólíku sniði. Strax við komuna til þessara nýju heimkynna rennur
upp fyrir fólki að það gamla og það nýja hlýtur að blandast með einhverju móti og því
meir sem tíminn líður, að tilveran verður aldrei söm, að hver og einn er ekki aðeins
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Íslendingur heldur Kanadabúi og þetta tvennt hlýtur að móta viðkomandi með marg-
víslegum hætti. Slíkri blöndun er ætlunin að koma á framfæri með titli þessarar ritgerðar
og undirtitli bókarinnar enda sýna textar þeir sem hér birtast að vestanhafs varð í raun-
inni aldrei til útibú íslenskrar menningar heldur fór þar fram flókin blöndun tveggja
menningarheima sem endaði með yfirráðum annars þeirra – án þess að hinn hyrfi alveg
heldur búa menningar hans einmitt við gott atlæti og verður að kenna þennan nýja
heim við báða ættstofnana og tala um íslensk-kanadíska menningu.

Í bókinni Burt – og meir en bæjarleið (2001) fjölluðu þeir Sigurður Gylfi Magnússon og
Davíð Ólafsson í inngangsritgerðum sínum m.a. um hugmyndir Íslendinga um vesturferðir
og skýringar Vestur-Íslendinga á landnáminu. Bentu höfundarnir á ýmsar klisjur í
þessum skýringum sem ættu einkum rót í því að innflytjendurnir hafi fljótlega farið að líta
á sig sem afkomendur víkinga sem hefðu haft hugrekki og þor til að freista gæfunnar í
nýjum heimi. Ennfremur væru íslenskir innflytjendur og afkomendur þeirra í þessum
söguskýringum taldir standa fólki af öðru þjóðerni langtum framar að andlegu atgervi.
Íslendingasögurnar eru þá fyrirmynd ekki síst vegna þess að þær fjalla um fólk í svipaðri
stöðu, fólk sem þolir ekki harðræðið í Noregi og nemur ný lönd fyrir vestan. Í greininni
„Auðlegð, menning og völd“, í Lesbók Morgunblaðsins 11. feb. 2006 segir Sigurður Gylfi
ennfremur að Vestur-Íslendingar hafi í skýringum sínum einmitt litið þannig á sjálfa sig
að þeir „hefðu ekki þolað hallærið heima á Íslandi og þess vegna lagt land undir fót og
numið ný lönd í vesturheimi. Vegur þeirra þar hefði að sjálfsögðu verið glæsilegri og
árangursríkari en flestra annarra þjóða, einkum vegna gáfnafars og annars andlegs
atgervis“. Þessa landvinningahugmyndafræði, eins og hann kallar það (í Lesbókinni og í
Burt – og meir en bæjarleið, s. 21–23), segir Sigurður Gylfi stjórna umræðu íslenskra
ráðamanna um vesturferðir nú um stundir og kannski aldrei ákafar en nú. Ekki síst af
þessum sökum hefur þessi bók stóru hlutverki að gegna í menningu Íslands og Kanada.
Íslandslag sýnir að íslenskir innflytjendur til Kanada börðust bæði við að halda uppi þeirri
ímynd að Íslendingar væru öðrum kynstofnum æðri og að vera venjulegt fólk í samfélagi
þar sem allir voru meira og minna upprunnir í öðrum heimsálfum.

Ástæðum vesturheimsferða hafa verið gerð ágæt skil undanfarinn áratug eða svo í bókum
hérlendis, t.d. Nýja Íslandi (1997) og Öðru Íslandi (1998) eftir Guðjón Arngrímsson,
skáldsögum Böðvars Guðmundssonar, Híbýlum vindanna (1995) og Lífsins tré (1996), og
ævisögu Stephans G. Stephanssonar, Landnemanum mikla (2002) og Andvökuskáldi
(2003) eftir Viðar Hreinsson, sem og umfjöllun hans um vestur-íslenskar bókmenntir í
Íslenskri bókmenntasögu 3 (1996). Einnig hafa Helgi Skúli Kjartansson og Steinþór
Heiðarsson skrifað ítarlega um efnið í bókinni Framtíð handan hafs (2003) sem og rit-
stjórar Burt – og meir en bæjarleið, sem fyrr er nefnd, í inngangsritgerðum sínum. Auk þess
fjölluðu vestur-íslenskir höfundar mikið um slíkar ástæður, t.d. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson,
einkum í Sögu Íslendinga í Vesturheimi I–V (1940–1953, en Tryggvi J. Oleson lauk við
verkið). Mikið var fjallað um þetta efni í Almanökum og dagblöðum á íslensku í Kanada,
en ævisögur og skáldskapur íslensk-kanadískra höfunda víkja heldur ekki ósjaldan að
þessu efni. Loks má benda á bækur á ensku eins og The Icelanders (1981) í ritstjórn
Davids Arnason og Michaels Olito, The New Icelanders (1994) í ritstjórn Davids og
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Vincent Arnason, og hina yfirgripsmiklu bók Daisy L. Neijmann, The Icelandic Voice in
Canadian Letters (1997). Ein mikilvægasta stoð allra rannsókna á vesturferðum er svo
Vesturfaraskrá 1870–1914 eftir Júníus H. Kristinsson sem kom út 1983. Öll þessi rit hafa
verið notuð við samningu þessa inngangs, að sjálfsögðu í mismiklum mæli.

Þjóðflutningar – frá Evrópu og Íslandi

Engin ein skýring er til á vesturferðum og kemur áreiðanlega fleira til en hægt er að
nefna í almennum skrifum um efnið. Víst er að hver og einn hefur að einhverju leyti
sínar eigin persónulegu ástæður eins og endranær þegar að svo afdrifaríkri ákvörðun
kemur að flytja búferlum í nýjan heim. Hitt er víst að í meira en eina öld höfðu miklir
þjóðflutningar staðið yfir frá Evrópu vestur um haf, þegar Íslendingar tóku að flykkjast
vestur. Er talið að milljónatugir hafi flutt sig yfir hafið á árunum 1750–1950 og kemur þar
ekki síður margt til. Þó eru auðvitað ákveðnir þættir sem hafa almenn áhrif og margt sem
vesturfarir eiga sameiginlegt. Miklar hræringar áttu sér stað í Evrópu, stjórnmálalegar,
hernaðarlegar og tæknilegar, sem höfðu áhrif á búsetu manna, hugmyndaheim og sjálfs-
skilning. Í Norður-Ameríku urðu einnig miklar þjóðfélagsbreytingar sem kölluðu á aukið
vinnuafl og sköpuðu mikil og margvísleg ný tækifæri. 

Iðnbylting, borgir, upplýsing

Iðnbyltingin, franska byltingin, styrjaldir, sjálfstæði Bandaríkjanna og þjóðernisvakning-
in eru meðal þess sem hvað mest áhrif höfðu á hugmyndir manna um heiminn á átjándu
og nítjándu öld. Leiguliðar til sveita, ómagar, iðnaðarmenn, ævintýramenn og vísast
margir fleiri fundu tækifæri til framfærslu í borgunum þegar iðnbyltingin gekk yfir og í
kjölfar hennar. Þessi tækifæri breyttu hugmyndum manna um lífið og tilveruna; einhvers
konar vistarband var víða við lýði en missti mátt sinn þegar menn gátu fundið sér atvinnu
í borginni og horfið þar jafnvel augum hreppsstjóra og hreppsnefnda. Menn voru ekki
bundnir einum stað heldur gátu ferðast milli staða og fundið sér þar atvinnu. Jafnvel flutt
sig á milli landa. Ásamt þessu losi sem kom á fólk hvað stað og sjálfsskilning snertir kom
einnig fram nýr mælikvarði á flest gildi, þ.e. peningar, sem gerði fólki enn auðveldara að
ferðast eða festa sig að minnsta kosti ekki við einn stað. Peningar höfðu að sjálfsögðu verið
til öldum saman, en nú urðu þeir gjaldmiðill fyrir nánast alla þjónustu þegar íbúar í
þéttbýli urðu að launafólki og peningar almenningseign. Samgöngutækni gerbreyttist við
komuna til borganna, auk þess að ganga gátu menn skroppið í hestvögnum og síðar
jafnvel lestum; skipulag lands og staða tekur stökkbreytingum með borgunum og sjálf
uppbygging þeirra og atvinnuhátta þar verður í reynd atvinnuvegur. Um leið kynnast
margir í fyrsta sinn skipulagi sem tekur til allra hreyfinga, ekki aðeins manneskjunnar
heldur einstakra líkamshluta hennar. Jafnvel hugsanir og tilfinningar lúta slíku skipulagi.
Mannfjöldi verður til sem hagstærð og stjórn hans og skipulag verður hluti hins nýja
heims. Þannig verða ekki aðeins til nýjar víddir í heiminum heldur nýjar aðferðir til að
takast á við víddir hans. Þaulunnið og ítarlegt skipulag ofan í smæstu smáatriði verður
bæði helsi og frelsi því hægt er að læra skipulagið og bæði lúta því og hagnýta sér það.

Garðar Baldvinsson Íslensk-kanadískar bókmenntir
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Með fagnaðarerindi upplýsingarinnar og draumsýn hennar um að uppræta fáfræði og
lýsa upp allan heiminn opnuðust mönnum allt í einu dyr sem höfðu jafnvel ekki áður
verið til: heimurinn beið þeirra, uppgötvana þeirra og lausna. Þegar við bættust gylliboð
um frítt land í annarri heimsálfu, mikla atvinnu og óþrjótandi tækifæri og möguleika
fyrir dugandi fólk er auðvelt að ímynda sér að ákveðinn fiðringur hafi farið um milljónir
manna sem þráðu að taka til hendinni og skapa sér nýtt líf. Við bætast víða margvíslegar
búsifjar, sjúkdómar í fólki, dýrum og plöntum, uppskerubrestir, styrjaldir, litla ísöld og
óáran mörg önnur sem hvatti fólk til hreyfings. 

Hinir nýju atvinnuhættir stjórnast ekki af manngæsku enda virtist í mörgum til-
vikum um þrælkun að ræða því menn höfðu ekki áður kynnst einhæfum störfum með
sömu hreyfingum allan daginn, né heldur ægivaldi klukkunnar eða ítarlegs skipulags
allra athafna sérhvers einstaklings. En vinnuaflsþörfin skapaði jafnframt mikla vinnu,
ekki síst fyrir konur sem gerði þeim kleift í fyrsta sinn að búa við fjárhagslegt sjálfstæði
sem löggjafinn reyndi samt víða að reisa skorður við, t.d. tókst það allvel þegar sett voru
lög sem kváðu á um að við skilnað skyldu börnin fylgja mæðrunum. Borgarskipulagið og
tæknivinnan olli þannig usla í sjálfri fjölskyldunni og ásamt losinu sem kom á vinnu-
aflið kallaði þetta fram ákveðna trosnun fjölskyldubandanna. Um borgina og iðnbylt-
inguna má hafa orð Stefáns Einarssonar um samfélagið í Kanada í upphafi tuttugustu
aldar þegar hann kallaði það sláturpott, enda var sjálfsskilningur einstaklinga jafnt sem
þjóða og smærri eininga samfélagsins í mikilli deiglu. Samhliða uppgangi í borgunum í
Evrópu fækkaði borgarbúum einnig víða vegna vesturferðanna. Þannig ganga hlutirnir
aftur á bak og áfram, jafnvel fyrir sama drifkrafti. Alla nítjándu öldina logaði Evrópa í
þjóðernisvakningum og jafnvel byltingum sem miðuðu að sjálfstæði þjóða og þjóðabrota,
ekki síst fyrir áhrif frönsku byltingarinnar 1789 þegar konungsveldinu var hrundið. Æ
fleiri þjóðir álfunnar fengu eigin stjórnarskrá og þing á meðan ríkin lögðu mörg hver
undir sig nýlendur í öðrum álfum, en Bandaríkin brutust undan oki Englendinga, Frakka
og Spánverja og lýstu yfir sjálfstæði 1776. 

Þjóðernisvakningin leiddi ekki aðeins til aukins frelsis þjóða og þjóðabrota heldur
einnig alls konar átaka um þetta frelsi og töldu mörg skáld skyldu sína að rétta frelsis-
baráttu þjóðabrota hjálparhönd en frægastur þeirra var án efa Byron lávarður sem fór til
Grikklands að hjálpa Grikkjum í baráttunni gegn Ottómanveldinu (hann lést reyndar
úr hitasótt áður en hann komst í nokkur átök). Einnig ortu íslensk skáld eins og Gísli
Brynjúlfsson tilfinningaheit kvæði um framandi þjóðabrot og baráttu þeirra við stærri
þjóðir álfunnar. Má hér nefna „Magyaraljóð“ Gísla sem hann orti 1848–1849 um frelsis-
baráttu Ungverja við Rússa og Austurríkismenn, ljóð um Parísarbyltinguna 1848 og
mörg ljóð hans til að hvetja Jón Sigurðsson í baráttunni fyrir Íslendinga.

Í Ameríku voru undarlegar aðstæður. Bandaríkin buðu innflytjendum frá Evrópu
ódýrt land, einkum útfrá austurströndinni, en fyrir tíma járnbrautanna 1830 náði land-
námið að Mississippiánni og Michiganvatni. Útþenslan kallaði á uppbyggingu sem
kallaði á þjónustu og vinnuafl sem aftur kallaði á útþenslu. Með iðnbyltingunni og þeim
risastökkum í samgöngumálum sem eimvélin hafði í för með sér urðu flutningar vestur
um haf auðveldari, fljótlegri og öruggari, en samgöngur á landi gerbreyttust einnig með
járnbrautalagningu þvers og kruss um öll lönd Evrópu og Ameríku. Krafa stjórnvalda
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um uppbyggingu og þar með landnám vestur á bóginn jók bæði tækifæri innflytjenda
og gylliboð um ódýrt og jafnvel frítt land. Með nýju póstkerfi í Evrópu og Ameríku eftir
að frímerki komu til sögunnar 1840, þar sem sendandi borgaði undir bréf en ekki mót-
takandinn, urðu póstburðargjöld aðeins brot af því sem verið hafði. Þessi bylting olli því
að upplýsingastreymi óx hröðum skrefum þegar bréf og blöð komust heimshorna á milli
fyrir smápeninga enda fékk fólk í Evrópu þannig skjótar og allt að því áþreifanlegar
fréttir af stöðu mála í báðum heimsálfum. Um leið verður hægt að auglýsa í blöðum og
búast við að boðin komist til velflestra á skömmum tíma. Á Íslandi þýddi þetta stöðugan
og traustan fréttaflutning af vesturferðum allt frá fyrstu þreifingum um 1850.

Þegar íslenskir innflytjendur komu til Kanada var miðhluti landsins að miklu leyti
óbyggður, slétturnar aðeins byggðar að litlu leyti og vesturhlutinn, t.d. Breska Kólumbía,
nánast ókunnur hvítum mönnum en aðeins búið að nema lítið land í Quebec, Ontario
og Manitoba, auk Nýja Skotlands. Landnámið í Bandaríkjunum var komið langt vestur
fyrir Michigan og Mississippi en átti samt talsvert eftir að Kyrrahafinu. Borgarastríðið
1860–1865 og kreppan sem fylgdi í kjölfarið þar hafa án efa aftrað mörgum Íslendingum
að flytja þangað fyrir 1870 en einnig voru skipaferðir héðan strjálar fram að því. Kanada-
stjórn bauð hins vegar Evrópumenn velkomna, og niðurgreiddi bæði fargjöld og land
handa innflytjendum. Við upphaf íslenskra vesturferða um 1870 er þannig allur jarð-
vegur einkar vel plægður, og landnám komið langleiðina til vesturstrandarinnar þótt í
litlum mæli sé. 

Gullaldarmenning, fátækt og höft 

Þjóðernishyggja felur í sér mikla áherslu á hreinleika þjóðernisins, tungumálið, menningu
og sögu. Rómantísku skáldin á fyrri hluta nítjándu aldar, t.d. Jónas Hallgrímsson, Bjarni
Thorarensen og Gísli Brynjúlfsson, lögðu mikla áherslu á þennan hreinleika. Í byrjun
aldarinnar dvelur danski málfræðingurinn Kristján Rasmussen Rask á Íslandi (1813–
1815) og hefur baráttu gegn áhrifum dönsku á íslensku sem hann telur vera að líða undir
lok. Málfarsáhyggjur hans brýndu Íslendinga í þessum efnum þótt þær muni nær ein-
göngu hafa átt við um þá sem stunduðu verslun og því lítil ástæða til að óttast um íslensku
í dreifbýlinu enda bjuggu þá aðeins um eitt þúsund manns í kaupstöðum. En áróðurinn
fyrir hreinleikanum varð hluti íslenskrar menningar sem einangrun landsins skerpti til
mikilla muna. Líkt og í öðrum nýlendum, t.d. á Indlandi, litu menn til fyrri gullaldar-
menningar sinnar sem fyrirmyndar, og eru sumir þættir þessa áróðurs enn gullsígildi í
íslenskum ferðamannaiðnaði, svo sem fyrsta þingið, Íslendingasögurnar, varðveisla málsins
og samhengi íslenskra bókmennta. Hreinleiki kynstofnsins, bæði manna, kúa, sauða og
hunda, fær síaukið vægi í áróðrinum þar sem Íslendingar og víkingar eru samheiti og
norræn fegurð (einkum kvenna) er dásömuð. 

Fáir ferðamenn komu til Íslands á átjándu og nítjándu öld og skrifaði nánast hver
einasti þeirra bók um ferð sína allt fram undir aldamótin 1900. Þegar Joseph Banks kom
til Íslands 17721 tóku á móti honum fiskimenn sem hann hífði um borð í stórskip sitt og
fyrsta verk hans var að gefa þeim raflost til að ganga úr skugga um hvort þeir væru
mennskir eða tilheyrðu annarri tegund eða jafnvel öðru tilverustigi. Banks studdi Íslend-
inga síðar með ráðum og dáð en einnig tillögur um að landið yrði lagt undir bresku
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krúnuna. Enski rithöfundurinn og sósíalistinn William Morris kom til landsins tvívegis
öld síðar og skrifaði Dagbækur úr Íslandsferðum 1871–1873 (ísl. þýð 1975), eins konar
lofgjörð um landið og bókmenntirnar sem hann taldi hornstein þjóðernisins en mikil
voru vonbrigði hans að sjá landann hokinn af fátækt og fáfræði. Saga gullaldar draup, ef
svo má segja, af hverju strái en fólkið fannst honum óverðugt þessa mikilfenglega lands
sem að auki var ósamboðið sjálfum gullaldarbókmenntunum. Mörgum ferðamanninum
sem hingað kom fannst ótrúlegt að Íslendingar skyldu búa ofan í jörðinni eins og álfar eða
kanínur.2 Goðsögurnar um þjóðveldið, fyrsta þingið og bókmenntirnar eru þannig fyrir
útlendingum ekki samboðnar þessum sauðum sem byggðu landið. Íslendingar kenndu
Dönum um fátækt sína og menntunarskort og þegar vesturferðir hefjast er litið á það sem
svik við þjóðina að berjast ekki fyrir sjálfstæði sem á einmitt að efla dáð og dug þjóðarinnar
og koma á efnahagslegri velsæld og hefja íbúana upp úr þessari eymd sem setti þá á bekk
með dýrum í augum umheimsins.

Helstu boðberar þjóðernisvakningarinnar á Íslandi bjuggu hins vegar flestir í Dan-
mörku og nutu þar styrkja af hálfu konungsins, og þjóðin heima tók síður en svo öll undir
með þeim, enda þjóðin ekki einsleit heild þá fremur en í dag, heldur skiptist hún í stéttir
eftir efnahag og menntun. Eftir dvöl sína hér á landi beitti Kristján R. Rask sér fyrir
stofnun Hins íslenska bókmenntafélags 1816 sem var í tveimur deildum, önnur í Reykja-
vík og hin í Kaupmannahöfn og hélst sú skipan út alla öldina. Á Íslandi runnu straumar
þjóðernishyggju og sjálfstæðis saman í hreyfingu Fjölnismanna sem bjuggu allir í Kaup-
mannahöfn, en þeir tóku höndum saman við Jón Sigurðsson að brýna Íslendinga til að
berjast fyrir sjálfstæði þjóðarinnar á fyrri hluta aldarinnar. Síðan má kalla árið 1874 merk-
asta ár þeirrar baráttu þegar þjóðin fékk eigin stjórnarskrá úr hendi konungs. Með heima-
stjórninni 1904 fækkaði vesturförum verulega. Sjálfsstjórn fékk landið 1918 og marka
þessir áfangasigrar í sjálfstæðismálinu ekki ósvipaðan tíma og mestu vesturflutningarnir
sem oft eru tímasettir við 1870 til 1914, eins og í hinni viðamiklu Vesturfaraskrá Júníusar
H. Kristinssonar.

Hér á Íslandi gerðust hlutirnir afar hægt. Iðnbyltingin hófst eiginlega ekki fyrr en um
1900, fyrsti botnvörpungurinn kom árið 1880, fyrsti bankinn 1886 og um svipað leyti
voru fyrstu samvinnufélögin stofnuð. Vistarbandið og hreppaflutningar héldust sem lög-
vernduð réttindi bænda allt fram yfir 1920. Hér voru engin stríðin nema stríðni Jörundar
hundadagakonungs árið 1809. Alla átjándu öld gengu hér hins vegar yfir stórsóttir, hall-
æri og hamfarir náttúrunnar sem héldu mannfjölda mjög niðri svo við lá að þjóðin og sam-
félagið sjálft liðuðust sundur. Þegar leið á nítjándu öldin komu þó óbein áhrif iðnbylting-
arinnar hingað og bættu hag fólks mjög, lækningar fundust við sjúkdómum og atlæti
ungbarna batnaði hér mjög með aukinni brjóstagjöf og bættur aðbúnaður barna jók mögu-
leika þeirra mjög til að ná fullum þroska. Aukinn mannfjöldi þrengdi síðan að fólkinu og
lífsmöguleikum þess, landrými til skiptanna minnkaði og farið var að byggja hvert heiða-
býlið af öðru. Auknar fiskveiðar ollu ásókn úr sveitunum í þéttbýlið sem aftur skapaði
vissan vanda því atvinnumöguleikar þar minnkuðu með auknum mannfjölda. Pólitískt og
trúarlegt frelsi var einnig mjög takmarkað. 

Kjör ungs og efnalítils fólks voru afar slæm af öllum þessum sökum, og þrátt fyrir
vinnumennsku alla ævi tókst mörgum ekki að afla sér meira en lífsviðurværis og eign-
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uðust kannski eina bók alla ævina en gátu aldrei keypt sér skepnur, hús eða jörð.
Afhending stjórnarskrárinnar 1874 var lengi fyrst og fremst táknræn athöfn sem olli
litlum breytingum í íslensku samfélagi og breytti engu fyrir fátækan almúgann. Land-
þrengslin gerðu þeim lægst settu enn erfiðara fyrir og lentu margir þeirra á vergangi.
Þessar aðstæður komu nokkru losi á lægri hluta samfélagsins og virðast margir hafa tekið
sig upp og ferðast þvert yfir landið á lágum launum til að komast í skip til vesturheims
frá Austfjörðum og tók ferðin ein yfir landið stundum sjö eða átta ár vegna lágra launa
og vistarbandsins (sbr. Ólöfu Garðarsdóttur, „Tengsl þéttbýlismyndunar og Vestur-
heimsferða frá Íslandi. Lýðfræðileg sérkenni fólksflutninga frá Seyðisfirði 1870–1910.“
Saga 1998). 

Sem fyrr segir voru minni náttúruhamfarir á nítjándu öld en t.d. á þeirri átjándu,
þótt vesturfarar og afkomendur þeirra hafi oft talað um slíkt, sbr. „Viðauka B“ hér á
eftir. Engu að síður er talið að Öskjugos árið 1875 hafi valdið slíkum búsifjum um langt
skeið að margir hafi gripið tækifærið fegins hendi þegar Vesturfaraagentarnir buðu ódýrt
eða jafnvel ókeypis land og gríðarlega atvinnumöguleika í Kanada. Um miðbik aldar-
innar áttu sér stað nokkrar þreifingar til flutnings af landinu og árið 1855 fluttu t.d.
nokkrir mormónar frá Vestmannaeyjum til Spanish Fork í Utah-fylki í Bandaríkjun-
um.3 Árið 1860 flutti lítill hópur Íslendinga til Brasilíu en stjórnin þar bauð ókeypis far
og 500 manns skráðu sig til ferðar þangað næstu árin þótt aðeins 34 hafi í reynd farið.
Seinagangur í sjálfstæðismálinu átti kannski einhvern þátt í þeirri hreyfingu sem komst
á vesturferðir á sjöunda áratug nítjándu aldar og upp úr 1870, eins og oft var sagt
vestanhafs, en stjórnarskráin 1874 dró síður en svo úr ferðunum. Verulegur skriður
komst á flutningana eftir 1870 þegar boð um frítt land bárust hingað til lands frá
Kanadastjórn, sem barðist þá hatrammlega við Bandaríkin um útflytjendur frá Evrópu
og héðan fóru langflestir til Kanada en frá hinum Norðurlöndunum til Bandaríkjanna.
Fyrstu hóparnir vestur eru einkum þokkalega statt fólk að freista meiri gæfu í nýju
landi. Síðar verða vesturferðir einnig flótti undan örbirgð og voru börn jafnvel send
vestur í fylgd vandalausra, enda sáu hreppsstjórnir sér leik á borði að losa sig við ómaga
með því að senda þá vestur um haf frekar en hafa þá ævilangt á framfæri. Hefur Gísli
Ágúst Gunnlaugsson t.d. sýnt að þurfamönnum hafi fækkað hér á landi við vestur-
ferðirnar með því kannski að landrými jókst svo að afkoma þeirra sem eftir sátu batnaði
(„Milliþinganefnd í fátækramálum 1902–1905,“ Saga, 1978, s. 116; hér vitnað eftir
Sigurði Gylfa Magnússyni, Burt – og meir en bæjarleið, s. 44). Tiltölulega auðvelt er því
að skipta ástæðum Íslendinga til vesturferða í þrjá meginflokka, ævintýragirni þegar
menn vilja freista gæfunnar, flótti undan fátækt og erfiðleikum og loks voru margir
sendir óviljugir eins konar hreppaflutningum. Hér á landi fór enn ekki mikið fyrir hinum
nýja sjálfsskilningi í kjölfar tæknibyltingar og borgarskipulags sem skóp fólki gríðarleg
tækifæri í Evrópu og í Ameríku.

Þótt Norðurlandabúar hafi byrjað að fara vestur mun fyrr en Íslendingar, eða um
1830 þá fór hærra hlutfall héðan, eða 27 af þúsundi. Líklega var ekki nógu stór skipa-
kostur héðan fyrr en með stórfelldum gripaflutningum um 1870 og fóru flestir Íslend-
ingar fyrst með slíkum skipum en frá 1877 með póstskipum danska gufuskipafélagsins.
Oftast var siglt til Glasgow og farið þaðan með lest til Liverpool, síðan með skipi til
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Quebec, og loks með lest eða skipi til Winnipeg, Nýja Íslands eða annarra staða fyrir
miðju Kanada. Í fyrstu var einnig farið til Kinmount í Ontario og Elgsheiða (Moose-
heads) í Marklandi á Nýja Skotlandi sem Íslendingar áttu þó erfitt með að erja og fluttu
flestir þaðan innan fimm ára, oftast til Winnipeg og Nýja Íslands. Öll þessi ferðalög
vöktu mikla undrun Íslendinga og kynntust margir ekki fyrr borgum, köstulum, breið-
strætum, mannhafi eða lestum.

Mannfjöldaþróun – Ísland og Winnipeg

Vesturfarar frá Íslandi eru fjölbreytilegur hópur, efnafólk, trúarleiðtogar, rithöfundar,
kennarar, bændur, sjómenn, smiðir, prentarar, verkamenn, lausafólk, húsfólk og ómagar.
Efnamenn eins og Sigtryggur Jónasson áttu auðvelt með að koma undir sig fótunum í
Kanada og styðja síðan landa sína til sjálfsbjargar, sem hann gerði af miklum dug. Stjórn-
málaástandið á Íslandi kann að hafa valdið því að strax og heimastjórnin komst hér á árið
1904 fækkaði vesturförum mjög og eftir 1905 fluttust aðeins nokkrir tugir Íslendinga
vestur á hverju ári skv. Vesturfaraskrá.4 Við upphaf vesturferða hérlendis bjuggu rétt lið-
lega 2.000 manns í Reykjavík og aðeins fleiri í öðru þéttbýli (um 4.200 manns í heild,
u.þ.b. 6% af um 70.000 íbúum landsins) en slíkt þéttbýli var þó að miklu leyti dreifbýli
á nútímamælikvarða, í rauninni hálfgerð landbúnaðarhéruð því langflestir í þéttbýlinu
stunduðu kvikfjárrækt meðfram öðrum störfum, einkum sjávarsókn en fáeinir stunduðu
verslun (kvikfjárrækt var stunduð í flestum görðum Reykjavíkur allt fram yfir miðja
tuttugustu öld). 

Þjóðflutningarnir frá Íslandi til Kanada höfðu auðvitað mikil áhrif á mannfjöldaþróun
á Íslandi. Oft er sagt að fimmtungur íslensku þjóðarinnar, eða uppundir tuttugu þúsund
manns, hafi tekið sig upp og yfirgefið heimahagana á árunum 1870–1914 til að setjast að
í landnámsfylkjum vestra, aðallega í Kanada, en Ísland skar sig frá hinum Norðurlönd-
unum í því að flestir þaðan fóru til Bandaríkjanna en héðan fóru langflestir til Kanada. Í
Vesturfaraskránni eru vesturfarar sagðir liðlega 14.000 en í bókinni Framtíðin handan hafs
eftir Helga Skúla Kjartansson og Steinþór Heiðarsson (2003) er fjöldi þeirra áætlaður
liðlega 16.000 og gert ráð fyrir að milli 2.000 og 4.000 hafi flutt aftur heim til Íslands.5

Sum ár fækkaði fólki á Íslandi um nokkur hundruð manns þótt aðeins örfáir færu til
Vesturheims (1872), önnur ár fækkaði nánast eingöngu um þá sem fóru vestur (1883 og
1887), og sum ár fjölgaði um nálega 1.000 manns en um tugur fór vestur (1895 og 1896),
en stundum voru þeir sem fluttu vestur fleiri en sem nam fækkuninni (1876),6 sbr.
„Viðauka D“ hér á eftir. Íbúum Íslands fjölgaði engu að síður á þessu tímabili um 18.000
manns, úr 70.000 í 88.000.7 Til samanburðar var íbúafjöldi Reykjavíkur 1870 um 2.000
og 1901 voru íbúar um 6.700. Frá 1910 fjölgaði íbúum höfuðstaðarins úr 11.600 í 29.000
árið 1930.8

Uppgangur var áþekkur í Winnipeg sem fljótlega varð höfuðvígi íslenska samfélagsins
í Kanada. Vaxtarskeiðið hófst þar 1880 þegar farið var að leggja járnbrautina til vestur-
strandarinnar handan árinnar í St. Boniface. Tíu árum síðar var brautin fullkláruð hjá
Winnipeg. Þá voru íbúar borgarinnar 3.000, þar af 300 Íslendingar. Um aldamótin 1900
má telja að íbúafjöldi Stór-Winnipeg-svæðisins sé um 40.000 manns, en 1916 eru íbúar
taldir 300.000 og þar af 5.000 Íslendingar.9
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Innflytjendamenning – tveir heimar 

Á 18. og 19. öld komu fáir ferðamenn til Íslands sem fyrr er að vikið og urðu gjarnan til
heilar bækur og stundum nokkrar upp úr hverri heimsókn. Útlendingar þeir sem hingað
komu tilheyrðu efstu lögum viðkomandi samfélaga og litu niður á fólk í neðstu lögum
eigin þjóðar. Þessir menn sáu Íslendinga í svipuðu ljósi, þ.e eins og börn, fólk án sið-
menningar, hálfgerð dýr. Þannig hefur sú lýsing mjög farið fyrir brjóstið á Íslendingum
allt frá miðöldum að þeir byggju í hólum ofan í jörðunni, að þeir ætu hráan mat og
lyktuðu eins og dýr.10 Ofan á venjulega fordóma gagnvart þeim sem koma á nýjan stað
má ætla að slíkar hugmyndir hafi fylgt Íslendingum og valdið enn meiri fordómum gagn-
vart þeim en ella í kanadíska vestrinu enda oft taldir eskimóar.  

Forvitnilegt er að tengja reynslu íslensku innflytjendanna til Kanada á síðari hluta
19. aldar við reynslu erlendra innflytjenda til Íslands öld síðar, þ.e. á okkar dögum. Á
undanförnum þremur áratugum eða svo hafa Íslendingar tekið við sívaxandi fjölda fólks
erlendis frá sem hafa sín áhrif á samfélagið. Þessir innflytjendur upplifa margs konar
togstreitu hér á landi. Margir eru litnir hornauga, sérstaklega þeir sem líta greinilega út
fyrir að vera aðfluttir, t.d. fólk frá Suðaustur-Asíu. Margir óttast að glata þjóðareinkennum
sínum og tengslum við sögu og tungu ættlandsins og leggja af þeim sökum sérstaka
áherslu á þau, en fjarlægðin ein og sýnileg sérstaða þeirra hér magnar líka vafalaust þessi
tengsl. Hver „þjóð“ heldur hópinn, talar eigið tungumál sín á milli en það getur auðveld-
lega virkað ögrandi á aðra, einkum þá sem telja sig Íslendinga fyrir. Hinir síðarnefndu
bregðast við með því að óttast um sinn hag og áhrif innflytjenda á íslenska menningu.
Niðurstaðan verður ótti á báða bóga sem getur valdið ólgu í samfélaginu, eins og varað er
við í tengslum við fjölmenningu á Íslandi árið 2002: 

Opinbera umræðan [um kynþáttafordóma] virðist aðallega snúast um að verið sé að traðka
á menningu Íslendinga. Fólk virðist óttast að hnattvæðingin hafi þau áhrif að menn-
ing allra þjóða þynnist út og verði að einni stórri klessu ... Sem er mikill misskilningur.
Við verðum að setja hina heilögu þrenningu, land, þjóð og tungu í staðbundið (local) og
hnattrænt (global) samhengi. Hvert og eitt okkar á eftir að túlka aðra menningarheima
út frá sinni eigin reynslu/menningu. Hvort tveggja á eftir að þrífast hlið við hlið án þess
að verða að flatneskju.11

Meðal íslenskra innflytjenda til Kanada og í bókmenntum þeirra kemur vel fram
hliðstæður ótti um að íslensk menning og þeir sjálfir yrðu troðin í svaðið, en alls ekki eins
og hér við að „ensk“ menning verði niðurtroðin. Þessi ótti er hvað mestur meðal höfunda
af fyrstu kynslóðinni – þeir sem tilheyra síðari kynslóðum viðurkenna líklega að samlög-
unin er óhjákvæmileg og að hún gerist á löngum tíma. Bandið við Ísland, land, þjóð,
tungu og sögu, virðist vera fyrstu kynslóðinni afl sem getur aftrað því að menning þeirra
verði fótum troðin. Íslendingasögurnar gegndu mikilvægu hlutverki við að skapa þetta
band, bæði með hetjum sínum og lífsreglum, og kannski ekki síst vegna þess að þær eru
bókmenntir innflytjenda sem sigrast á erfiðleikunum í nýju landi og skapa sér sína eigin
þjóð og sögu, sína eigin menningu. Bókmenntir vesturfaranna bera hins vegar mörg
merki þess að eiga upptök meðal þeirra sem urðu undir og hurfu jafnvel í þjóðahafið en
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vilja síðar meir endurheimta sérkenni sín eða að minnsta kosti tengslin við þau gildi sem
ríktu áður fyrr, jafnvel með því að upphefja eigin kynstofn á kostnað annarra. Gullaldar-
bókmenntir Íslendinga veita litla leiðsögn um hvernig takast megi á við heim þar sem
fyrir eru íbúar sem mæla á mörgum tungum og líta fyrirfram niður á innflytjandann sem
talar íslensku, tungumál sem vestra var kallað „málleysa“ og „hrafnagarg“.12 Íslenskir
innflytjendur til Kanada ganga beint inn í heim þar sem þeir tilheyra tveimur þjóðum,
tveimur menningarheimum, og tala tvær tungur, en þetta hefur verið kallað fjölþjóðlegt
rými („transnational space,“ sbr. Sigurð Gylfa Magnússon, Burt – og meir ein bæjarleið,
s. 61), en er líka sambreyskingur beggja heima sem toga hvor í annan, hafa áhrif hvor
á annan og móta þannig að heildin verður eins konar kvika.

Þeir sem fluttu frá Íslandi höfðu í farteskinu sinn hluta af íslenskri menningu, sinn
skerf af þeirri arfleifð sem gerði þá að Íslendingum. Þessi arfur var síður en svo einhlítur
eða einsleitur og langt frá því að menn hafi verið á eitt sáttir um samnefnara þjóðar-
brotsins þegar til Vesturheims var komið. Með öðrum orðum var ekki beinlínis um eina
þjóðarsjálfsmynd að ræða, ekki frekar en ef þverskurður væri tekinn af þjóðinni í dag.
Auðvitað gátu menn t.d. sæst á að íslenskar bókmenntir væru stór hluti þessa menn-
ingararfs, en hvort átti þá að velja Egils-sögu eða Grettis-sögu, Njál, Snorra, Guðbrand
Þorláksson, Jónas Hallgrímsson eða Sigurð Breiðfjörð? Menn voru alls ekki á einu máli
um það hvað gerði þá að Íslendingum. Voru í rauninni til einhver slík gildi sem gætu verið
samnefnari hópsins? 

Þegar leið á tuttugustu öldina fengu hugmyndir manna á Íslandi um hreinleika þjóð-
ernisins á sig skarpari mynd sem varpar ljósi á brigslin um svik sem dundu í sífellu á
vesturförunum. Einangrun þjóðarinnar hafði að sögn haldið kynstofninum hreinum, áhrif
annarra þjóða og menningarheima voru talin afar lítil. Þegar umheimurinn ryðst síðar
inn í íslenskt þjóðlíf í kreppunni og ekki síst í seinna stríðinu blómstra hér hreinlífis-
hugsjónir sem varpa óþjóðlegum blæ á allt sem talið er menga hið hreina þjóðerni. Orð
eins og ruslaralýður, trantaralýður eða óþjóðalýður voru gjarnan höfð um þá sem ekki
töldust hreinir, þá sem tala ekki hreint mál eða hugsa ekki hreinar hugsanir um þjóð-
ernið.13 Sambærileg viðhorf komu fram gagnvart vesturförum áratugum fyrr og þeir þá
taldir svikarar við íslenskt þjóðerni, við söguna og ættland sitt. Innflytjendur frá öðrum
löndum lentu í svipuðum hremmingum og var brigslað um svik við þjóð sína ef þeir
blönduðust öðrum hópum innflytjenda og tóku upp nýja lifnaðarhætti á nýjum stað, í
Kanada eða Bandaríkjunum. Þannig voru t.d. pólskir innflytjendur til Vesturheims sem
skrifuðu eða töluðu á enska tungu taldir svikarar við pólskt þjóðerni og spruttu af þessu
miklar þjóðernisdeilur meðal pólskra innflytjenda og greri í sumum tilvikum ekki um
heilt á milli þeirra né heldur við Pólverja heima fyrir.14

„Eins og dropi í sæinn“ – íslenskir nýbúar í Kanada

Á alþjóðlegan mælikvarða var um ákveðna nýskipan heimsins að ræða þegar fólk
streymdi frá Evrópu til Norður-Ameríku. Í umræðum um íslenska menningu í Kanada
upp úr þessum þjóðflutningum óttuðust enda margir að týnast í þjóðahafinu þar vestra,
að íslensk menning, íslenskt þjóðerni, íslensk tunga liði undir lok og að íslenskir inn-
flytjendur til Kanada glötuðu öllum þessum hornsteinum mennsku sinnar og þar með
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sjálfum sér. Í ritstjóratíð sinni hjá Heimskringlu (1886) og Lögbergi (1888–1895) varaði
Einar H. Kvaran Vestur-Íslendinga oft við að hverfa ekki „eins og dropi í sæinn“. Oft var
hiti í mönnum og jafnvel litið með hroka og yfirlæti á hina sem þegar höfðu komið sér
fyrir í Kanada, og þá talað um enskumælandi fólk á þeim nótum að það beitti íslenska
innflytjendur ofríki, yfirgangi og almennri kúgun – líkt og stundum er rætt hér á landi
varðandi samskipti innflytjenda og annrra íbúa. Deilurnar í vestur-íslensku blöðunum,
ekki síst Lögbergi og Heimskringlu, voru einnig oft fullar af tilfinningahita sem jaðraði við
svívirðingar og hart var lagt að innflytjendum að halda í íslenskt þjóðerni sitt, tungu og
menningararfleifð um leið og hnýtt var í andstæðinga í trúmálum. Hér á landi var einnig
hiti og strax árið 1873 skrifaði t.d. Matthías Jochumsson leikritið Vesturfarana um vestur-
ferðirnar og gagnrýndi þar agentana sem og aðbúnað innflytjendanna í Vesturheimi – en
leikritið var þó ekki sett upp fyrr en undir aldamótin, eða árið 1898.

Benedikt Sveinbjörnsson Gröndal var einna harðvítugastur í fjölmiðlum á Íslandi og
í tveimur bæklingum árið 1888 þar sem hann varaði ákaft við vesturferðum með þeim
orðstóra og háðslega stíl sem oft einkenndi blaðadeilur þessa tíma. Fann Benedikt vestur-
ferðum allt til foráttu og taldi þá sem fluttu vestur um haf ýmist ginningarfífl kanadískra
agenta, landráðamenn eða þjóðsvikara, ellegar hreina heimskingja. Þannig kallaði hann
og ýmsir fleiri íslenska innflytjendur til Kanada svikara við íslenska þjóð, við íslensk
gildi, við íslenska menningu.15 Þeir liðu sult og seyru í sínum nýju heimkynnum, sagði
hann, þar væri hvorki það landrými sem lofað var né þeir grænu skógar sem gylltir væru
fyrir landanum. Fólk létist úr bólusótt og jafnvel skyrbjúg. Kanadíska stjórnin sviki
loforðin sem agentarnir gáfu, skipaferðirnar væru stórhættulegar og nánast ekki ætlaðar
öðrum en dýrum sem þó dræpust á leiðinni, enda voru flutningarnir fyrstu árin með
gripaskipum og síðar póstskipum. Kuldi, vosbúð og hræðileg veikindi tækju svo við ásamt
allsherjarsvikamyllu þegar yfir hafið væri komið. Jón Ólafsson, sem fór í Alaskaför sína
1874–75 og bjó síðar vestanhafs 1890–1897, tók upp hanskann fyrir Vestur-Íslendinga
og vandaði Benedikt ekki kveðjurnar.16 Engu að síður var margt til í gagnrýni Benedikts,
t.d. var orðið algengt að hreppsómagar fengju frítt far – en aðeins til fyrstu hafnar í
Vesturheimi, og þyrftu svo að borga eða fjármagna restina af ferðinni á eigin spýtur. Þegar
vestur var komið, þ.e. í samfélag hinna íslenskættuðu, tók oft við erfitt líf þar sem helsta
atvinnan var skógarhögg og járnbrautarlagning, sem var Íslendingum algerlega fram-
andi því flestir höfðu ekki séð skóg, hvað þá járnbraut. Fiskveiðar þekktu Íslendingar þó
og stunduðu þær í Manitoba- og Winnipeg-vötnunum. Framandleikinn kemur skringi-
lega fram í dagbókarbroti þar sem taldar eru upp tegundir viðar og fisks: poplar, eik,
syrus, askur, willo, tamrak og elm eru trjátegundirnar, en fiskurinn: pikkfiskur, pækur,
hvítfiskur, styrja, kattfiskur, gullaugu, birtingur, sogfiskur og sólfiskur.17 Veruleiki jafnt
sem mál slá Íslendingana út af laginu – og við því bregðast þeir á framandlegan hátt;
heimur þeirra er blandinn íslenskri arfleifð og kanadískum nýmælum.

Nýja Ísland var landsvæði sem kanadíska ríkið úthlutaði íslenskum innflytjendum
haustið 1874 og veitti þeim tiltekin pólitísk sérréttindi svo að í orði kveðnu var um sjálf-
stjórnarríki að ræða en 1887 var svæðið sameinað Manitobafylki og sérréttindi Íslendinga
féllu niður. Íslensku innflytjendurnir lentu óhjákvæmilega í miklum hremmingum við
komuna til  Kanada og ofan á þær bættist svo t.d. að árið 1876 gekk mikil bólusótt á Nýja
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Íslandi sem dró yfir 100 manns, aðallega börn og unglinga, til dauða. Um leið skiptist
hópurinn í tvennt varðandi trúmál, öðrum megin voru frjálslyndir og hinum megin
íhaldssamir rétttrúnaðarmenn. Hóparnir voru þó alltaf nefndir eftir leiðtogum sínum,
séra Jóni Bjarnasyni sem leiddi frjálslynda og séra Páli Þorlákssyni sem var rétttrúaður, og
kallaðir Jónsmenn og Pálsmenn. Trúarleiðtogarnir voru menntaðir bæði hér heima og
ytra og voru kenningar þeirra að mörgu leyti nýjungar fyrir flestum íslensku innflytjend-
anna. Það er lýsandi að hóparnir voru nefndir eftir einstaklingum en aldrei eftir hug-
myndafræðilegum straumum, enda virðast margir í hvorum hópi lítt hafa skilið í hverju
ágreiningurinn fólst. Tvískipting þessi olli því síðan að annar hópurinn, Pálsmennirnir,
gekk sína eyðimerkurgöngu frá Manitoba til Norður-Dakota sem kölluð hefur verið
brottförin (exodus) eftir brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Þessi Biblíuvísun gengur
út frá því að „stóraferðin“ vestur 1876 hafi verið upphafið. Stofnsetning Nýja Íslands er
einnig tilraun til að skapa samnefnara sem sameinað gæti hópana og í biblíulegri hugsun
gæti hér verið á ferðinni nýtt upphaf eftir útskúfun úr paradís (Vesturförina) og þannig
nýr grundvöllur heimsins. Þessi tilraun til samtvinnunar þjóðernis og trúarhugmynda
rann hins vegar út í sandinn. Í báðum hópum gerðu margir sér grein fyrir því að ef þeir
ættu að ílendast í Vesturheimi yrðu að verða verulegar breytingar á hugarfari þeirra, þjóð-
málaskoðunum og jafnvel trúarskoðunum svo ekki sé minnst á tungumál og menningu.

Eðlilegra er að tengja trúardeiluna við hinn nýja heim sem innflytjendurnir voru
komnir til, því svipaðar deilur stóðu ekki hér á Íslandi eða ristu að minnsta kosti alls ekki
jafn djúpt, enda var hér og er þjóðkirkja sem starfar í skjóli ríkisins. Sértrúarhópar áttu
víða erfitt uppdráttar í Evrópu og voru gjarnan meðal þeirra fyrstu sem fluttu þaðan í
Nýja heiminn. Þegar íslensku innflytjendurnir komu til Vesturheims bjó þar fólk úr
mörgum sértrúarsöfnuðum víða að úr Evrópu. Á Íslandi var einnig að finna fólk sem ekki
fylgdi þjóðkirkjunni en um miðja 19. öld bjuggu hér m.a. mormónar og aðventistar. Árið
1855 ferðuðust nokkrir mormónar frá Vestmannaeyjum til Utah í Bandaríkjunum.18

Eiríkur frá Brúnum kynntist þessum söfnuði og ferðaðist vestur 1881–1882 og skrifaði um
ferðina bókina Hjer er önnur lítil ferðasaga sem út kom 1882. Flestir íslensku inn-
flytjendanna kynntust hins vegar ekki fjölskrúðugu trúarlífi fyrr en við komuna til
Vesturheims. Í Nýja Íslandi áttu íslensku nýbúarnir reyndar oft samleið með Mennón-
ítum, sértrúarhópi sem flutt hafði frá Rússlandi, en síðar flutti stór hópur þeirra vestur til
Alberta (nærri Markerville þar sem Stephan G. Stephansson bjó). 

Stóru íslensku blöðin í Winnipeg, Lögberg og Heimskringla, lögðu sitt af mörkum til
klofnings íslenska þjóðabrotsins og fóru oft fram miklar deilur á síðum þeirra bæði um
trúmál og stjórnmál. Ekki hefur það auðveldað mönnum að finna sér réttan trúarlegan eða
pólitískan stað að afstaða blaðanna var mótsagnakennd, því að í pólitík var Lögberg frjáls-
lynt en íhaldssamt í trúmálum; Heimskringla var aftur á móti íhaldssamt í stjórnmálum
en frjálslynt í trúarlegum efnum. Bréf og dagblöð vestanhafs eru margmál um þessi efni
en bókmenntir vestra víkja afar sjaldan að trúardeilunum.19 Í bókmenntunum er meira
fjallað um Íslendingasögurnar sem urðu uppspretta margvíslegra fyrirmynda um persónur
og atburði en einnig var reynt að nýta þær til að halda hópnum saman. Sögurnar reynd-
ust þó tvíbentar og jafnvel ófullnægjandi því bæði eru persónur þeirra margbrotnar og í
sögunum er ekki að finna neina leiðsögn í þessum nýja heimi og margvíslegu mál-
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umhverfi hans, enda eru þær bundnar ólíku samfélagi með öðru gildismati. Í þeim text-
um sem birtast hér í þessari bók koma miklu frekar fram árekstrar þessara fyrirmynda við
þann veruleika sem blasir við innflytjendum og afkomendum þeirra. 

Árið 1873 var ákveðið að leggja járnbraut þvert yfir Kanada, allt vestur til Vancouver
í Bresku Kolumbíu, en í það fylki komu hvítir menn fyrst árið 1856. Margir íslenskir inn-
flytjendur fengu vinnu við þessa járnbrautarlagningu, sumir græddu og aðrir töpuðu eins
og í annarri vertíðarvinnu. En líklega unnu þó flestir á eigin jarðarskika, hvort heldur
var við Winnipeg-vatn og í nágrenni, eða í nærliggjandi fylkjum, Saskatchewan eða
Alberta, en einnig stunduðu þeir fiskveiðar í stóru vötnunum í Manitoba. Um og upp úr
aldamótunum fluttu sumir til Bresku Kólumbíu, eins og skáldkonan Júlíana Jónsdóttir
sem síðan fluttist suður yfir landamærin til Bandaríkjanna og bjó ýmist í Seattle eða
Blaine þar sem hún lést 1917. Eins og hún unnu margir fyrir sér sem þjónustufólk fyrir
efri stéttirnar, aðallega hina bresku, sem þjónar, kennarar eða við heimilishjálp. Loks
hófu sumir eigin atvinnurekstur, t.d. við sögunarmyllur, prentsmiðjur eða bókaútgáfu,
ellegar annan iðnrekstur, og komust jafnvel í nokkur efni. Þannig dreifðust íslenskir
innflytjendur á flesta atvinnuvegi í hinum kanadíska suðupotti þar sem tækifærin áttu
að bjóðast öllum jafnt þótt talsvert færi eftir málakunnáttu og menningararfi, þ.e. þjóð-
erni, hvort þau stóðu í raun og veru til boða.

Íslenskir höfundar?

Ljóð á íslensku birtust í nær öllum vestur-íslensku blöðunum allt frá upphafi íslenskrar
blaðaútgáfu þar árið 1877. Árið 1887 kom fyrsta ljóðabókin á íslensku út í Kanada þegar
þrjú skáld gáfu út bókina Kvæði, sem vakti strax athygli íslenska þjóðarbrotsins þótt hún
væri aðeins 15 síður að stærð og innihéldi einungis þrjú ljóð, „Töfra kastalann“ eftir Jóhann
Magnús Bjarnason, „Jarðarförina“ eftir Kristin Stefánsson og „Skiprekann“ eftir Sigurð
Jón Jóhannesson.20 Þótt ljóðin fylgdu mjög íslenskum ljóðahefðum kvað einnig við nýjan
tón, einkum í ljóði  Jóhanns Magnúsar sem er töfrasaga um dísir og norræna víkinga þar
sem grimmd og mildi takast á og mildin hefur betur, en hægt er að sjá þann sigur sem
forspá um aðlögunina sem síðar varð og var ýmsum þá orðin að staðreynd. Orðalag í ljóðinu
er víða fornt en eins og í hinum ljóðunum er beitt þeirri ensku stafsetningu að hefja hverja
línu á hástaf. Ljóðin spretta undarlega fram því þar er varla minnst á hlutskipti inn-
flytjandans heldur fjallað um íslensk efni af allt að því goðsögukenndri upphafningu þótt
gríðarleg togstreita búi undir. 

Jóhann Magnús fjallar síðar um afdrif innflytjenda og t.d. þann starfa þeirra að saga
eldivið fyrir innfædda, sem á þeim tíma voru fólk af breskum ættum. Þau ljóð hans og
sögur má hiklaust telja með fyrstu tjáningu Íslendinga á því hlutskipti vestra að vera
annars flokks borgarar í landi sem þeir þó töldu sitt eigið. Persónur hans eru hetjur, gáfað-
ar, þrekmiklar og þrautseigar, og kallar hann jafnvel til líkinda við Egil Skallagrímsson í
sögunni „Íslenzkt heljarmenni“. En á þessum síðustu áratugum nítjándu aldar vakti það
athygli margra á Íslandi að Jóhann Magnús fjallaði einnig um fátækt, undirlægjuhátt, og
jafnvel þrælslund, sem var stundum nauðsynleg að hans mati til að komast af. Þannig hafa
hinar nýju aðstæður mjög fljótt bein áhrif á efnivið og efnistök höfundanna sem skrifuðu
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vestanhafs en líklegt má telja að sjálft málið hafi á ýmsan hátt hamlað enda flestar
nýjungarnar í daglegu lífi orðaðar á ensku fremur en íslensku.21 Sem fyrr segir var iðulega
litið svo á hérlendis að vesturfarar væru svikarar við íslenska þjóð og öll blöndun við kana-
díska menningu einnig talin svik. Umfjöllun vestur-íslenskra höfunda um mál sem þeim
brunnu á hjarta, t.d. spurningar um aðlögun, málblöndun, eða meðferð á bókmennta-
arfinum, var oftar en ekki talin til merkis um flótta þeirra og svik. Söknuður þeirra eftir
Íslandi var hins vegar talinn merki um þjóðernisást, eins og formálar að ljóðabókum þeirra
sýna einnig flestir. Þannig eru viðtökur þeirra hér mjög bundnar þjóðerniskennd en ekki
samkennd með þeim sem flytur úr einni menningu í aðra.

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, skáld og fræðimaður í Kanada, setti fram þá skoðun í út-
varpserindum þeim sem hann hélt í Reykjavík og birti í bók sinni Vestmenn (1935), að
rithöfundar af íslenskum ættum í Kanada ættu að teljast til íslenskra rithöfunda og kvað
flesta höfunda sem kallaðir voru íslenskir hafa dvalið langdvölum erlendis og ritað flest
verka sinna þar. Nefndi hann m.a. Jónas Hallgrímsson og Fjölnismenn, Einar Benedikts-
son og Þorstein Erlingsson.22 Meðal höfunda sem störfuðu aðallega á Íslandi en sóttu bæði
reynslu og efnivið til Vesturheims má nefna Einar Kvaran, Gest Pálsson, Bertel Ó.
Þorvaldsson, Jón Ólafsson og Torfhildi Hólm, en þessir höfundar hafa ávallt verið
flokkaðir sem íslenskir án nokkurs fyrirvara. Einnig má nefna að Halldór Laxness skrifaði
flest sín verk erlendis, Svava Jakobsdóttir ólst að hluta upp í Kanada og bjó að miklum
reynslusjóði þaðan. Guðbergur Bergsson hefur dvalið langdvölum erlendis og má sjá ýmis
merki þess í verkum hans og sama á við um Thor Vilhjálmsson. Hugmynd Þorsteins Þ.
Þorsteinssonar er að telja þá höfunda íslenska sem skrifa á íslensku. Ósk hans er á vissan
hátt svar við afskiptaleysi Íslendinga gagnvart vestur-íslenskum höfundum og skorti á
viðurkenningu þeirra síðarnefndu, ekki síst þjóðerniskenndu mati á verkunum. Aðeins
örfáir vestur-íslenskir höfundar eiga almennt efni í íslenskum yfirlitsritum um íslenskar
bókmenntir, og þeir sem skrifuðu á ensku alls ekki.23 

Þjóðflutningarnir vestur um haf stóðu yfir í rúma fjóra áratugi og almennt er sagt að
þeim hafi að mestu lokið fyrsta stríðsárið 1914 (og eðlilegt að hlé yrði þá á flutningunum
enda skipaferðir viðsjálar í stríðinu). Á sviði bókmenntanna þýðir þetta hins vegar að
fyrsta kynslóð höfunda kemur fram á nokkuð löngum tíma og þannig teljast t.d. Stephan
G. Stephansson, Jóhann Magnús Bjarnason, Káinn, Guðrún Helga Finnsdóttir, Gísli
Jónsson og Kristjana Gunnars til fyrstu kynslóðar íslensk-kanadískra rithöfunda en t.d.
Guttormur J. Guttormsson og Laura Goodman Salverson til annarrar kynslóðar. Þegar
skoðaðir eru íslensk-kanadískir rithöfundar er því um að ræða alllangt tímaskeið, fjöl-
breytilegt málumhverfi og ekki síst margvíslega skáldskaparhætti. Salverson var lang-
frægust íslenskra rithöfunda en aðrir skrifuðu þó líka á ensku, t.d. Paul Bjarnason og Gus
Sigurdson o.fl., en Salverson var jafnframt með fyrstu rithöfundum í Kanada sem skrifaði
um reynslu innflytjenda og náði víðtækum vinsældum. Skrif hennar vöktu misjöfn við-
brögð meðal íslenska nýbúahópsins því þeim fannst hún skæla þann veruleika sem þeir
lifðu í og voru sprottnir úr og svo töldu þeir enskuna spilla mjög fyrir þeim gildum sem
að þeirra mati ættu að ríkja í íslenskum bókmenntum. 

Miklar deilur risu þannig strax í Kanada um hvort Salverson gæti talist íslenskur
höfundur. Hún var einn fárra höfunda af íslenskum ættum sem breytti nafni sínu á
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enska vegu. Stephan G. lagaði einnig nafn sitt að enskum venjum en skrifaði allan sinn
skáldskap á íslensku og er alltaf talinn til íslenskra öndvegisskálda og ljóð eftir hann eru
í öllum yfirlitsritum um íslenska ljóðagerð. Þótt okkur sem búum á Íslandi og teljum
okkur skýlaust til Íslendinga finnist þessi hugmynd ljós vottur þess að þjóðernið er síður
en svo sú fasta og óbreytanlega eining sem yfirleitt er látið í veðri vaka, og að hægt er að
deila um flokkun rithöfunda eftir reynslu þeirra og fyrri og síðari búsetu. Jafnframt er
ljóst að núgildandi flokkun þeirra sem búa á tilteknum stað en eiga einnig rætur í annarri
menningu hlýtur að vera margvíslegum vafa undirorpin. Vesturferðirnar eru liður í hnatt-
væðingu þess tíma enda eru svipaðar efasemdir auðvitað á kreiki nú um stundir hér á
landi þegar íslensk fyrirtæki eru í útrás á mörgum vígstöðvum og komin með starfsemi
víða um heim. Hvenær hætta þau að teljast íslensk og hvenær verður fyrirtæki sem hefur
starfsemi hér á landi að íslensku fyrirtæki? 

Íslensk arfleifð í nýjum heimi

Í framandi menningu og landslagi leita menn þess kunnuglega – evrópskir nýlendu-
herrar í Afríku þekja sléttur nýju landanna með evrópskum borgum og verksmiðjum og
flytja þannig eigin yfirráð að heiman inn á sjálft landslag nýlendunnar. Slíkir menn, svo
sem Joseph Banks og Richard Burton, litu niður á Íslendinga sem þeir settu á bekk með
enskum öreigum eða dýrum. Íslendingar þeir sem fluttu vestur um haf fluttu líka með sér
sín eigin gildi. Sumir fluttu með sér einhvers konar sjálfstæðishugsjón, en þeir voru sára-
fáir, enda sjálfsskilningur hinnar nýju Evrópu ekki kominn að ráði til Íslands. Flestir
fluttu með sér fátækt, valdaleysi og drottnun annarra (guðs, kirkjunnar, stjórnarinnar,
hreppstjórans og jafnvel bóndans, sbr. líka Sigurð Gylfa Magnússon í Burt – og meir en
bæjarleið s. 28). 

Þess er oft getið að vesturfararnir hafi tekið með sér minjagripi um íslenska menningu
og jafnvel heilu bókasöfnin. Því er þó ekki endilega haldið hátt á lofti að eitt slíkt bóka-
safn komst iðulega fyrir ásamt öðrum hlutum í einu kofforti og fólst raunverulega í einni
Biblíu og fáeinum Íslendingasögum ásamt kennsluritum eða predikunum og kannski
Passíusálmunum. Örfáir tóku einnig með sér skáldsögur Jóns Thoroddsens. Eitt stærsta
bókasafnið sem þannig hleypti heimdraganum taldi sextíu bækur, þar með taldar Íslend-
ingasögurnar, rímur, Halldórskver og náttúrufræðibækur. Íslensk-kanadíski rithöfund-
urinn William D. Valgardson nýtir sér slíka minjagripi skemmtilega í sögu sinni „Mað-
urinn af Snæfellsnesinu“ (1990) þar sem íslenski ómaginn, sem hreppurinn sendi vestur
frekar en framfleyta honum um aldur og ævi, hefur í nýju heimkynnunum „átta bækur
á íslensku“ uppi á arinhillu „nákvæmlega þar sem innflytjendur úr öðrum hópum hefðu
sett helgimyndir eða gifsmyndir af dýrlingum“, þ.e. fyrir þessum íslenska innflytjanda
gegnir bók svipuðu hlutverki og trúarlegir helgigripir gera fyrir öðrum innflytjendum.
Íslensk menning geymir skv. sögunni sína helstu dýrgripi í bókum en ekki líkneskjum
eða byggingum.

Innflytjendur héðan tóku með sér sögur en eins og í fyrrnefndri sögu Valgardsons
innihalda þær fátt til leiðbeiningar í nýjum og framandi heimi. Sjálfsmyndin sem krist-
allast í tungumálinu leggur ákveðna kvöð á fólk að blandast ekki þeim hóp sem fyrir er
heldur viðhalda eigin kynstofni og tungu. Þannig grundvallast íslenskt landnám í
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Vesturheimi strax í upphafi talsvert mikið á þeirri forsendu að innflytjandinn geti varð-
veitt eigin menningu og haldið sig frá öðrum í eins konar þjóðernislegu skírlífi sem nú  á
dögum þætti afskræmisleg þjóðernishyggja og fjandsamlegt athæfi og má minna á marg-
víslega árekstra ólíkra menningarheima í Evrópu undanfarin ár. Þess vegna tel ég mjög
hollt að skoða sögu íslenskra innflytjenda til Vesturheims og hugleiða þau átök sem hver
og einn þeirra upplifði greinilega með sjálfum sér. 

Fyrir jólin 2005 kom út bókin Vetrarborgin eftir Arnald Indriðason en í sögunni finnst
drengur af tælenskum uppruna liggjandi í blóði sínu úti á götu í Reykjavík án þess að
nokkur skynsamleg skýring finnist á því. Móðir hans glatar syni sínum ekki á táknrænan
hátt heldur í fúlustu alvöru því hann lætur líf sitt þarna. Missir hennar er alger, en margir
íslenskir innflytjendur til Kanada upplifðu í rauninni svipaðan missi þegar börnin þeirra
fundu sér maka út fyrir hið íslenska samfélag. Það að stofna fjölskyldu með fólki af öðrum
uppruna en íslenskum þýddi glötun hins íslenska kynstofns vestra, eins og sögunar-
karlinn í ljóði Jóhanns Magnúsar Bjarnasonar og þau Ingólfur og Ragnhildur í sögu
Guðrúnar H. Finnsdóttur, „Fýkur í sporin“, tala öll um. Þó eru dæturnar aðeins að tengjast
öðrum kynstofni, en deyja ekki í reynd (þrír synir sögunarkarlsins drukkna en dóttir hans
giftist Kanadamanni). Varnaðarorð manna eins og Einars H. Kvaran um að glatast ekki í
þjóðasænum verða eins konar áhrínsorð fyrir þessum persónum.24 Hér á landi eru viðhorf
af þessu tagi meðal innflytjenda fordæmd nú um stundir, óháð uppruna þeirra. 

Verkefni íslenskra skálda og rithöfunda í Kanada var upphaflega í raun tvíþætt: annars
vegar að miðla sérkennum íslenskrar menningar og hins vegar að miðla nýjum lífsháttum
og reynsluheimi á máli sem aðrir innflytjendur skildu ekki, þ.e. íslensku, og auka þannig
jafnvel á sérstöðu íslenskra innflytjenda. Þar minna þeir á verkefni sem Svava Jakobs-
dóttir setti sér og öðrum konum sem vildu miðla reynsluheimi kvenna öld síðar: að finna
sér nýtt tungutak og velta við steinum til að forðast þær villur sem felast í að miðla óhugsað
gömlum og ríkjandi gildum. Þetta tengist skýrt þjóðernishugmyndum vestanhafs: rit-
höfundar eiga bæði að miðla veruleika innflytjandans en ekki síður því hvað það þýðir að
vera Íslendingur eða af íslenskum ættum þar. Eftir því sem þjóðernishyggjunni vex fiskur
um hrygg á Íslandi magnast togstreita íslensk-kanadískra höfunda um varðveislu þjóðern-
isins, og má í þessu sambandi nefna Guðrúnu H. Finnsdóttur og Paul Bjarnason. Líklega
á þjóðernistogstreitan mikinn þátt í þeirri eyðu sem ríkir frá fyrri heimsstyrjöldinni fram
um 1970 í íslensk-kanadískum bókmenntum en þá koma fram höfundar sem fjalla um
hana opinskátt en frá nýjum sjónarhornum og með nýjum aðferðum – ekki ósvipað og
Svava Jakobsdóttir gerir t.d. með raunsæið hér á landi á sjöunda áratugnum en hún ólst
að hluta upp í Kanada og taldi sig ávallt eiga þar rætur. Hér má ekki gleyma því sem ég
kallaði fjölþjóðlegt rými, þar sem tveir menningarheimar takast á í einstaklingnum en
eftir flutninginn vestur aukast auðvitað einnig áhrif kanadískrar menningar, náttúru og
þjóðernishugsunar.

Bókmenntir á Íslandi – rómantík og raunsæi

Með nokkrum rétti má segja að tilkoma Jónasar Hallgrímssonar og Fjölnismanna á svið
íslenskra bókmennta marki mikil þáttaskil. Helstu skáld átjándu aldar voru án efa þeir
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Hallgrímur Pétursson og Jón Þorláksson á Bægisá. Með þeim varð persónuleg upplifun
og reynsla mikilvægt efni í kveðskap en með Upplýsingunni sem Eggert Ólafsson kynnti
og Magnús Stephensen innleiddi síðan um aldamótin 1800 varð fræðsla og algild lögmál
allsráðandi. Áhersla rómantíkurinnar á einkaupplifunina og alsæi skáldsins snarbreytti
þessu. Rómantíkin kemur fram samhliða þjóðernisvakningunni miklu í Evrópu og í
íslenskum kveðskap gengu þessar áherslur algerlega samstíga en Fjölnir hafði einmitt það
hlutverk að efla rómantík, fagurfræði og sjálfstæði Íslands og má segja að í höfundarverki
Jónasar Hallgrímssonar gegni t.d. gagnrýni hans á rímur Sigurðar Breiðfjörðs í 1837 heft-
inu ámóta stóru hlutverki og ljóðin „Gunnarshólmi“, „Ferðalok“ eða „Ég bið að heilsa“.
Þýðingar hans á rómantískum bókmenntum í Evrópu, einkum Þýskalands, eru einnig afar
merkilegar og í kjölfar þeirra lögðu mörg skáld sig að þýðingum og má þar nefna Kristján
Fjallaskáld, Bjarna Thorarensen, og síðan Steingrím Thorsteinsson og Matthías Joch-
umsson. Líklega voru ljóð Heinrichs Heine oftast þýdd og er þýðing Jónasar, „Álfareiðin“
(Stóð ég úti í tunglsljósi), án efa hvað þekktust.

Bjarni Thorarensen kemur í kjölfar Jónasar og er undir miklum áhrifum frá franska
átjándu aldar heimspekingnum Montesqieu sem taldi að veðurfar og loftslag mótaði þjóð-
arsálinu. Á þeim nótum yrkir Bjarni að frostið oss herði. Hann er einnig með þeim fyrstu
til að upphefja fjallkonuna, sem Eggert Ólafsson kynnti til leiks þegar hann gerði landið
að konu sem borið hefði þjóðina á brjóstum sér, en sú mynd átti síðar eftir að verða eins
konar einkennismerki vestur-íslenskra skálda um hálfrar aldar skeið. Sú hugmynd að
loftslag og veðurfar móti þjóðarsál átti eftir að hafa mikil áhrif á Íslandi því Guðmundur
Finnbogason prófessor tók hana upp á sína arma og taldi íslenska þjóðarsál hafa þegið
allmörg einkenni úr veðurfarinu, t.d. gáfur, hetjulund, skáldhneigð, þrautseigju, þolgæði
og útsjónarsemi sem fengu undarlegan hljómgrunn í vestur-íslenskum bókmenntum því
allflestir höfundar vestra gerðu þessa þætti að höfuðeinkennum Íslendinga vestanhafs
fyrstu áratugina, og Guðrún Helga Finnsdóttir mun lengur. 

Elsta skáldið hér á þessum síðum er Júlíana Jónsdóttir sem fæddist árið eftir að Jónas
gekk frá rímunum, eins og stundum er sagt, eða 1838. Hún er fjórum árum eldri en
Kristján Fjallaskáld, sem orti mjög í anda rómantíkurinnar og þýddi einnig m.a. nokkur
ljóð eftir Heine. Ljóð Kristjáns eru ekki aðeins full af persónulegri reynslu heldur einnig
af eins konar skáldlegri sýn þar sem algerar og ósættanlegar andstæður ráða fullkomlega
ríkjum. Þess vegna hrífst mælandinn í ljóðum hans ævinlega af „hreinum“ og syndlaus-
um konum sem líkjast reyndar allar móður hans en þær opinbera undir lok ljóðanna nær
undantekningarlaust svik sín og tvöfeldni. Engilfagrar konur breytast í Evu sem eplið og
höggormurinn hafa spillt (sjá t.d. „Minningu“), og reynast „töfrasmíði svikafullrar sálar“
eins og segir í „Bálför gamals unnustubréfs“. Í mörgum ljóðum Kristjáns ríkir þannig sú
tilfinning að fegurðin, sem dásömuð er, sé þegar öllu er á botninn hvolft öndverða sín,
svik og tál. Eins og hann segir í ljóðinu „Sumarkvöld“ þá er markmið veraldarinnar þetta:
„Tæla og véla viltu mig, / verð ég nauðugr að hata þig.“ Þessi mælandi elskar það fagra
meðan aðrir hrekjast fyrir straumi girndanna. En mælendur ljóða Kristjáns eru ekki aðeins
fegurðardýrkendur sem afhjúpa og uppgötva tál heimsins, heldur eru þeir einnig einir og
geta hvergi sótt neinn stuðning, mælandinn bæði harmar einn og gleðst einn og „Aðeins
notið einn ég fæ / unaðsdrauma minna“ eins og segir í ljóðinu „Einmana“. Mælendur
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ljóðanna njóta fegurðar heimsins almennt en ekki tiltekins hluta hans, hvað þá einstakra
tegunda eða einstaklinga. Undantekning er þó ljóðið „Svanurinn“ þar sem þessi fugl
verður í raun æðsta táknmynd fegurðarinnar, en samt ekki fuglinn sjálfur heldur söngur
hans; svanasöngur er skv. hefðinni eitthvað sem gerist rétt fyrir dauðann og það er sú
dauðastund sem vekur með ljóðmælandanum þessa miklu fegurðartilfinningu. Einn uppi
á heiði að hlusta á svaninn syngja rétt áður en hann deyr, „sáttur við heim og síðsta
dauðans kífið, / saklausum ástarrómi kveðja lífið“ – hin fróma ósk mælandans um að mega
hverfa eins og svanurinn, deyja og líða inn í óræðan heim náttúrunnar þar sem sálin er
kannski ekki til. Fegurð lífsins felst þannig í sjálfri dauðastundinni – og má sjá hér
ákveðin einkenni sem algeng urðu í ljóðum symbólista og síðar nýrómatískra skálda.
Átökum ósættanlegra andstæðna lýkur með algerum sigri annarrar, öndvert við t.d. ljóð
Jónasar Hallgrímssonar og ekki síður bókmenntir vestur-íslenskra höfunda.

Rómantísku skáldin líta á vitund einstaklingsins og alsæi snillingsins sem forsendu
þess að upplifa fegurð heimsins og sjá það sem vinnur gegn henni. Jafnvel þjóðernis-
hyggjan er samofin þessum tveimur einstaklingsþáttum. Þess vegna eru mælendur
Kristjáns Fjallaskálds nokkuð á skjön við rómantíkina af því þeir eiga sér enga hetju eða
snillingsímynd, heldur felst hvorttveggja, alsæið og vitundin í því að afhjúpa tál og svik
engilsins. Gunnar á Hlíðarenda er Jónasi hins vegar ekki bara einhver persóna heldur
einmitt hetja sem fórnar stundarhagsmunum fyrir hina almennu og til lengri tíma litið.
Hann fórnar einstaklingsvitund á altari þjóðernisins. Fyrir Jónasi er einstaklings-
vitundin ekki bundin einum eða einstökum manni, hún er ekki einmana, hún er hluti
af stórri heild og getur lagt sitt af mörkum til að gera heildina, þjóðina, stærri og meiri.
Einn verknaður eða eitt bókmenntaverk kemur þannig til greina. Það sem mestu skiptir
hér er að þjóðernið göfgar einstaklinginn og í honum kristallast eiginleikar þjóðarinnar.

Á síðari hluta aldarinnar sprettur fram sterkt andsvar hér á landi við þessari
fegurðardýrkun og ber hæst í þeim efnum raunsæiskröfuna sem sett er fram árið 1882 í
tímaritinu Verðandi (sem varð þó aldrei meira en þetta eina tölublað) þar sem bók-
menntunum er ætlað að lýsa þjóðfélagsmeinum og finna lausnir við þeim. Raunsæis-
höfundarnir hafna fegurðinni og skáldsnillingnum sem viðmiðum og gera þvert á móti
vandamál þjóðlífsins að lykilatriði. Að mati þeirra elur þjóðfélagið ekki af sér fegurð
heldur það ljóta og vonda, en markmiðið á hins vegar að vera að allir geti notið lífsins,
séð fegurð heimsins og verið sjálfum sér ráðandi. Einna áhrifamestur talsmaður raunsæis
í Evrópu var danski bókmenntafræðingurinn George Brandes sem gaf út fyrstu fyrir-
lestra sína í Kaupmannahafnarháskóla um hlutverk bókmennta tíu árum fyrr, árið
1872, og hlýddu nokkrir íslenskir höfunda á fyrirlestra hans, m.a. Steingrímur Thor-
steinsson og Gestur Pálson. Hafði Brandes mikil áhrif í Evrópu en í kjölfar þessarar
raunsæisbylgju fylgdi á næstu áratugum natúralismi sem franski rithöfundurinn Emil
Zola var hvað þekktastur fyrir. 

Útgefendur Verðandi voru þeir Gestur Pálsson, Bertel E.Ó. Þorvaldsson, Einar H.
Kvaran og Hannes Hafstein en allir nema Hannes unnu þeir og bjuggu í Kanada um
hríð. Einar Kvaran bjó þar af og til um nokkurra áratuga skeið; Bertel E. Ó. Þorvaldsson
bjó þar skamma hríð og Gestur Pálsson flutti vestur 1890 til að ritstýra Heimskringlu en
lést þar langt fyrir aldur fram sumarið 1891. Jón Ólafsson var einnig mikill raunsæishöf-
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undur þótt hann tilheyrði ekki Verðandi-mönnum, en hann fór í leit að nýlendu fyrir
Íslendinga í Alaska 1874–1875, að hluta til í boði Bandaríkjastjórnar. Hann bjó síðar um
nokkurra ára skeið í Kanada (1890–1897). Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm bjó í Kanada
1876–1889 og skrifaði þar m.a. Brynjólf Sveinsson (1882), Smásögur handa börnum
(1886) og Eldingu (1889) og safnaði einnig þjóðsögum vesturfara sem komu löngu síðar
út í bók hennar, Þjóðsögur og sagnir (1962). Dvölin vestanhafs hafði áhrif á skrif þessara
höfunda, efnisval þeirra og efnistök. Undir lok aldarinnar er þannig mikill samgangur
milli „íslenskra“ og „vestur-íslenskra“ bókmennta og menn telja gjarnan lítinn mun þar
á – þrátt fyrir að höfundar í Kanada fjölluðu um veruleika og átök sem ekki var til að
dreifa á Íslandi. 

Upp úr aldamótum sprettur hér á landi fram önnur rómantísk bylgja sem kennd
hefur verið við nýrómanrík og er oft talin hefjast með ljóðabók þeirra Jónasar Guðlaugs-
sonar og Sigurðar Sigurðarsonar frá Arnarholti, Tvístirninu frá 1906. Til stefnunnar
teljast auk þeirra einkum Jóhann Sigurjónsson, Hulda og Jóhann Gunnar Sigurðsson,
en meðal helstu einkenna nýrómantíkur eru dýrkun á ofurmennishugmyndum þýska
heimspekingsins Nietzsches og tenging náttúrumynda og sálarlífs í skáldskapnum.
Hulda átti einnig mikinn þátt í endurnýjun þuluformsins en einnig komu þar við sögu
þær Theodóra Thoroddsen og systurnar Herdís og Ólína Andrésdætur. 

Með einföldu ljóðmáli þar sem áhersla er lögð á persónulega reynslu og tilfinningar
náði næsta kynslóð ljóðskálda gífurlegum vinsældum en þar fóru fremstir Davíð
Stefánsson og Stefán frá Hvítadal og síðan bættust við Halldór Laxness og Jóhannes úr
Kötlum. Mikil umskipti verða síðan í ljóðagerð upp úr seinna stríði með atómskáldunum
sem kváðust vilja umbylta ljóðahefðinni, ekki síst rími og ljóðstöfum, en gerðu meiri bylt-
ingu í ljóðmálinu því margir þeirra viðhéldu mjög eldri hefðum í ytra formi. Í sagnagerð
höfðu raunsæishöfundar á borð við Jón Thoroddsen, Henry Melville og Charles Dicken
lengi veruleg áhrif, þótt nokkurs umróts gæti á þriðja áratug tuttugustu aldar – en ýmsir
hafa haldið því fram að Reykjavík hafi hreinlega ekki verið nógu stór til að leiða fram
módernisma í bókmenntum á þeim tíma. Milli stríða fær raunsæið á sig nokkuð sósíalískt
yfirbragð en eftir seinna stríð gætir talsverðrar grósku í smásagnagerð, einkum meðal
kvenna eins og Ástu Sigurðardóttur og Ragnheiðar Jónsdóttur, en einnig hjá karl-
höfundum á borð við Thor Vilhjálmsson. Á seinni hluta sjöunda áratugarins koma fram
nokkrir höfundar undir merkjum módernisma og nýjunga í sagnagerð, einkum þau
Svava Jakobsdóttir, Jakobína Sigurðardóttir, Guðbergur Bergsson og Thor Vilhjálmsson,
en allir þessir höfundar nema Jakobína dvöldu langdvölum erlendis. Einnig er rétt að
nefna tilraunir Halldórs Laxness um þetta leyti, bæði í sagnagerð og leikritun. Módern-
istarnir tóku samfélagið og einstaklinginn til krufningar frá nýjum sjónarhóli þótt þeir
væru allir sósíalistar, bentu á vandamál en ekki endilega lausnir, og leituðu persónur
þeirra á vit bókmenntanna og skáldskaparins sjálfs um leiðsögn í veruleika sínum.
Nýraunsæið á áttunda áratugnum og síðan kvennabókmenntir og töfraraunsæi á þeim
níunda benda til þess að rithöfundar hafi bæði viljað finna lausnir á samfélagsvanda-
málum en eru líka merki um vaxandi löngun til að vinna frekar í sjálfvísandi skáldskap
í anda þess póst-módernisma sem sveif yfir hugvísindum þessa tíma.
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Nýr veruleiki – tvíþjóðlegar bókmenntir

Í íslensk-kanadískum bókmenntum verður lítið vart þessara hræringa eða stefnubreyt-
inga sem eru greinilegar í íslenskum bókmenntum. Veruleikinn breyttist svo að segja við
landgönguna handan hafsins, en höfundarnir tóku greinilega með sér íslenskar bók-
menntahefðir, myndmál þeirra og form. Segja má að í íslenskum bókmenntum í Kanada
sé þjóðin fyrirmynd einstaklingsins, öfugt við það sem ríkti í rómantíkinni. Það eru ekki
einstaklingarnir sem skapa þjóðina heldur öfugt, þjóðin sem skapar einstaklinginn –
þegar komið er til Vesturheims. Snöggar breytingar á daglegum veruleika kalla á mikla
aðlögunarhæfni, kannski þá eiginleika sem rómantíkin og síðar Guðmundur Finnboga-
son töldu einkenna íslenska þjóðarsál, miklar gáfur, hetjulund, þrautseigju og hjálpsemi
auk útsjónarsemi og veiðimennsku. Vestanhafs veltur í fyrstu heill hvers og eins á því að
samsama sig þjóðinni. Guðmundur leggur í bók sinni Lýðmenntun (1903) áherslu á að
landslag, atvinnuvegir, gróður og dýralíf auðveldi einstaklingnum að skilja aðrar þjóðir,
en auðvitað um leið eigin þjóð. Þessar hugmyndir höfðu verið að þróast frá tímum
Montesqieu um þjóðareðli og áhrif loftslags á skapgerð einstaklinganna en þá speki tóku
flest vestur-íslensku skáldin upp og gerðu að sinni þegar frá leið. Íslendingar í Kanada eru
skv. bókmenntum sínum um og upp úr aldamótunum þrautseigari og harðgerðari en aðrir
innflytjendur og staðfesta þannig álit helstu spekinga heimalandsins, Íslands, um þessi
atriði sem fá sífellt meiri þýðingu í hugmyndaheimi vestur-íslenska höfunda fram yfir
aldamótin. Hlutverk þessara eiginleika breytist þó, því að í fyrstu, t.d. hjá Jóhanni
Magnúsi, Stephani G. og Undínu, gera þeir persónunum kleift að komast af í hörðum
heimi en t.d. í sögum Guðrúnar H. Finnsdóttur er ljóst að veðurlagið er annað í Kanada
og eiginleikarnir geta þar reynst persónunum fjötur um fót eins og í „Fýkur í sporin“ þar
sem harka og þrautseigja Íslendinganna aftrar þeim frá að nálgast nágranna sína en
einnig frá að vernda sína eigin afkomendur. Í sögu Guðrúnar er Íslendingseðlið vissulega
dregið mikið til sömu dráttum og hjá Guðmundi Finnbogasyni, og það er sannarlega
goðsögulegt í margvíslegum skilningi, en það er ekki sú hjálparhella sem kenningin gerir
ráð fyrir – Ingólfur missir nær allt og dóttir hans „missir“ dóttur sína eins og dropa í
þjóðasæinn og hún fær m.a.s. enskt nafn, þar sem Þ verður D, „Þórdís“ verður einfaldlega
„D“ og þannig missir nafnið og persónan bein tengsl við norræna goðafræði, hún verður
alþjóðleg eins og íslenskt stórfyrirtæki í byrjun 21. aldar.  

Eins og ég ræði á eftir eru t.d. teikn um módernisma eða umrót í ljóðum Jóhanns
Magnúsar um hlutskipti innflytjenda, þar sem hann lætur vissa þætti formsins falla að
þeim veruleikabrigðum sem innflytjandinn upplifir handan hafsins. Í fyrstu ljóðabókinni
á íslensku vestanhafs ráða íslenskir formhættir en þó ríkir einnig hinn enski ritháttur að
hefja hverja línu á hástaf, svo að segja má að strax blandist þessar hefðir að vissu leyti.
Íslensk ljóð vestra laga sig einnig strax að nýjum veruleika, í ytra formi og síðar koma líka
nýjungar í myndmáli og minnum. Stephan G. Stephansson er mjög fastheldinn á hefð-
bundið ytra form en leitar þó engu að síður fyrir sér á því sviði og tekst stundum að beygja
hefðina til að koma nýstárlegum hugsunum, upplifunum og veruleika áleiðis. Guttormur
J. Guttormsson var einnig nokkuð fastheldinn á gömul form í ljóðum sínum en leitaði
fyrir sér í leikritum sem eru afar táknsæisleg. Mörg önnur skáld eru nokkuð nýrómantísk
í kveðskap sínum að því leyti að dýrka náttúruna og láta hana spegla vissa þætti sálar-
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lífsins en einnig í því að Íslendingar verða þeim eins konar ofurmenni. Hinn nýi veru-
leiki kallar á ný minni, nýtt myndmál og nýjar aðferðir en allt þetta gerir það að verkum
að rómantísku þættirnir eru iðulega blandnir raunsæislegum lýsingum. Í meginatriðum
eru íslenskumælandi höfundar að segja má hefðbundnir hvað formið varðar en efniviður
þeirra fer langt út fyrir þá ramma sem íslenskar hefðir spanna fram yfir miðja tuttugustu
öld. Sem dæmi fjalla ljóð Sigurðar Júlíusar Jóhannessonar gjarnan um líf innflytjandans
en fylgja öll gömlum íslenskum hefðum um formið sjálft, enda taldi Sigurður órímuð ljóð
ósóma við þjóðina. Það er eiginlega ekki fyrr en á síðustu áratugum 20. aldar þegar
höfundarnir skrifa alfarið á ensku sem þeir losna úr viðjum íslenskra hefða um formið,
enda þá farnir að skrifa út frá kanadískum hefðum – þótt efniviðurinn sé einnig bundinn
íslenskum ættum þeirra. 

Fyrstu vestur-íslensku höfundarnir, eins og Jóhann Magnús, Undína, Stephan G. og
Guttormur J., leituðust við að veita íslenskum veruleika inn í kanadískt umhverfi og ekki
síður að hleypa kanadísku umhverfi, menningu heimalands síns25 og siðum, inn í íslenska
bókmenntahefð. Í ljóðum sínum byggja þeir á íslenskum hefðum og bragarháttum um leið
og þeir leggja einnig sitt af mörkum við nýsköpun í þeim efnum. Jóhann, Undína og
Stephan eru öll fædd á Íslandi og hafa því reynslu af sjálfri brottförinni, flutningunum
og komunni inn í annan heim þar sem allt er nýtt, fólkið, tungan, sagan, landslagið, og
jafnvel sjálf þjóðin sem tekur við manni er í sköpun og mótun. Guttormur elst upp við
þessa mótun og þá gerjun sem mótaði íslenska tungu og bókmenntahefð allt frá komu
fyrstu íslensku landnemanna til Kanada um 1870. Hann gerir tilraunir með táknsæi í
leikritum sínum en einnig í ljóðum og er framsæknastur ásamt Stephani í formtilraun-
um. Guttormur bendir beinlínis á þennan sambreysking íslenskra og kanadískra þátta í
lokalínum ljóðsins „Íslendingafljót“, þar sem hann óskar þess að trjágöngin á Sandy Bar
við Íslendingafljót geti fóstrað báða þættina og gert úr þeim heildstæða mynd:

Sterkar greinar haldist fast í hendur,
handabandi saman tengi strendur!

Hluti af nýsköpun íslensk-kanadískra höfunda hefur oft verið ræddur með háðskum
tón hér á ættlandinu í austri. Þessi hluti er það sem líka hefur verið kallað ísl-enska, þegar
farið var að nota orðmyndir úr daglegu tali innflytjendanna, orðmyndir sem spruttu ein-
göngu úr ensku, eins og karið eða treinið sem menn keyrðu gjarnan, ellegar þegar
„Gunnar vildi heldur „go to“ hel“ eins og Káinn orðaði það í „Gunnars sögu hinni nýju“;
eða jafnvel bæði úr íslensku og ensku eins og þegar mælandinn „startaði singing“ hjá
Guttormi J. Hann gerði grín að þessum málruglingi sem fylgir því að blandast nýjum
málhópi í ljóðinu „Winnipeg Icelander“. Það mætti kalla þennan flöt á kveðskap íslensk-
kanadískra skálda hreint raunsæi því hann dregur fram þátt í veruleikanum sem á þeim
tíma hlaut ekki athygli fræðimanna og var yfirleitt litið niður á, og talinn íslenska þjóðar-
brotinu í Kanada til mikillar hneisu. Öfugt við fyrstu raunsæisskáldin, eins og Gest Páls-
son og Jón Ólafsson, ætluðu þessi skáld með raunsæi sínu ekki að leysa þau félags- eða
menningarlegu vandamál sem þau drógu með þessu fram – og reyndar ekki á hreinu að
þau hafi séð þetta sem vandamál fremur en hvert annað verkefni. Þau vildu vissulega
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endurspegla veruleikann en lögðu ekki dóm á hann. Þetta andóf gegn því raunsæi sem
ruddi sér til rúms á Vesturlöndum á síðari hluta nítjándu aldar er af hálfu íslensk-kana-
dísku skáldanna nátengt varðveislu þjóðernisins enda sáu þau þjóðernið bæði sem ein-
staklingseinkenni og sterkt sameiningartákn. Jafnframt er ljóst að þau lýstu veruleika
nýbúanna í Vesturheimi af trúmennsku og gerðu sitt til að þeir leggðu traust á eigin
skynjun veruleikans en létu fyrirfram ákveðna dóma, einkum lítilsvirðinguna frá Íslandi,
sem vind um eyru þjóta.

Íslenskur módernisti eins og Svava Jakobsdóttir leggur sig fram um að nota ekki orðin
í kynbundinni merkingu – þótt vel megi segja að hún hafi einnig skrifað afbrigði af 
ísl-ensku, tungumál sem bar svo miklar menjar um dvöl hennar í Kanada að þegar það
var komið inn í íslenskt bókmenntasamhengi var það tengt við módernisma.26 En
íslensku höfundarnir í Kanada í kringum aldamótin 1900 lifðu og hrærðust í mál-
samfélagi þar sem fyrra tungutak þeirra var að breytast fyrir hreina innrás hlutanna.
Veruleikinn kallaði á breytingar – hérlendis var á þeim tíma hægt að tala um erlend áhrif
sem gerðu menn að undirlægjum; í Kanada urðu allir fyrir þessum áhrifum nýrrar menn-
ingar þar sem menn urðu að standa sig gagnvart samfélaginu, bæði hinu íslenska í Kanada
og ekki síður hinu stærra samfélagi sem var líka í mótun, hinu kanadíska sem íslensku
innflytjendunum fannst oftast fyrst og fremst breskt eða jafnvel enskt. Málblöndun,
kynblöndun, menningarblöndun. Allt þetta var eðlilegur hluti af því að hópur blandaðist
stærri hópi þar sem önnur mál og jafnvel önnur lög voru í gildi. 

Smám saman ruddi enskan líka íslenskunni úr vegi. Árið 1923 kom út fyrsta skáld-
sagan eftir íslenskættað skáld á enskri tungu, The Viking Heart eftir Laura Goodman
Salverson (en kaflar úr sögunni eru þýddir hér á eftir). Höfundinum var legið á hálsi fyrir
að skrifa þessa skáldsögu um íslenska innflytjendur til Kanada á ensku fyrir ensku-
mælandi lesendur sem ekki þekktu íslenskan veruleika, jafnvel fyrir að brengla og afbaka
þennan veruleika. Sjálft nafn hennar er dæmigert fyrir þessa þróun sem átt hafði sér stað
frá 1870: Lára varð Laura, Guðmundsdóttir varð Goodman og ættarnafn hennar er norskt
(eftir eiginmanni hennar), Salverson. Hún er dæmi um „missinn“ sem ræddur var og
íslenska samfélagið útskúfaði henni nánast sem rithöfundi. Þessi togstreita um nafnið og
þjóðernið skipar síðan stóran sess í sögum Guðrúnar Helgu Finnsdóttur sem eru skrifaðar
um svipað leyti en komu út tveimur áratugum eftir útgáfu fyrstu bóka Salverson – eða
Láru. Í ástarljóðum Káins til þessarar sömu Láru sést vel hrifning hans á og allt að því
lotning fyrir hugrekki hennar að taka þetta skref út fyrir hinn þrönga íslenska hring í
Kanada. Í ljóðinu „Til Láru Goodman Salverson skáldkonu. Með mynd af Stefáni G. og
K.N.“ gerir hann einnig góðlátlegt grín að stöðu hennar í vestur-íslenskum skáldaheimi: 

Og hvenær, sem þér verður hugmyndafátt,
þá hafðu okkur með þér í ráðum.
Svo tylltu þér niður, en hafðu ekki hátt,
við hliðina á skáldunum báðum.

Nafnið Lára er alþekkt í bókmenntaheiminum sem heiti á ástkonu Dantes í ljóðum hans
og síðar sem nafn á ástkonunni, þ.e. táknmynd konu sem ást er lögð á. Í ljóðum Káins er
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Lára bæði barnið sem hann þekkti fyrrum og skáldkonan sem brýst núna undan íslenskri
hefð í Kanada, skáldið sem dirfist að brjóta af sér ok íslenskunnar í heimi þar sem íslensk-
an tilheyrir hverfandi tíma, en enskan tilheyrir framtíðinni. Lára er konan sem vert er
að yrkja til en um leið kona sem ekki má yrkja til, kona sem ætti að láta lítið fyrir sér fara
í íslenskum skáldahópi af því hún yrkir og skrifar á ensku þótt hún kunni íslensku. Fyrir
Guðrúnu Helgu jafngildir það svikum við þjóðina að tala ensku og jafnvel eftir að
Salverson varð fyrsti ritstjóri The Icelandic Canadian 1942, sem skrifað var á ensku, kom
ekkert annað til greina fyrir Guðrúnu en að skrifa á íslensku og á dánardægri sínu (1946)
var hún að lagfæra smásögur sínar á íslensku eins og maður hennar Gísli Jónsson lýsir í
formála sínum að Dagshríðar sporum, „Stuttri greinargerð“ 1946, s. 5, en Gísli skrifaði
sjálfur á íslensku til dauðadags 1974.

Það var svo vart fyrr en á áttunda áratugnum sem aftur koma fram rithöfundar í
Kanada sem skrifa um íslensk efni á ensku. Kynslóðirnar á milli, t.d. Gus Sigurdson,
Vilhjálmur Stefánsson, Martha Brooks og Kristine Kristofferson, skrifa á ensku en aðal-
lega um kanadísk efni – þótt íslenskar áherslur sé vissulega einnig að finna hjá þeim. Hjá
enskumælandi höfundum á áttunda áratugnum og síðar ríkja allt aðrar áherslur en hjá
fyrstu kynslóðar höfundum fyrstu sjötíu árin eftir landnám Íslendinga í Kanada. David
Arnason, William D. Valgardson og Kristjana Gunnars líta ekki á Ísland sem hluta af
daglegum veruleika sínum heldur einmitt sem bókmenntalegt viðfangsefni, sjóð sagna
og bókmenntaminna sem forvitnilegt og skapandi er að vinna með. 

Þunglyndi, rósir, töfraveröld

Bókmenntir vesturfaranna og afkomenda þeirra urðu sem fyrr segir íslensk-kanadískar
strax með fyrstu bókinni sem gefin var út í íslenska samfélaginu vestanhafs. Lífið og
veruleikinn vestanhafs tók þegar að móta bókmenntirnar. Ljóð Jóhanns Magnúsar,
„Íslenzkur sögunarkarl í Vesturheimi“ sem birtist í Ljóðmælum hans 1898, gat ekki
sprottið úr íslenskum veruleika þess tíma, jafnvel þótt orðaval minni lítillega á ljóð Gests
Pálssonar, „Betlikerlinguna“, sem kom út  sextán árum fyrr í Þjóðólfi 1882.27 Starfið sjálft,
að vera „sögunarkarl“, var einfaldlega ekki til á Íslandi árið 1898. Nýmyndun borgar var
líka langt undan hér á landi svo ekki sé minnst á að menn gangi hús úr húsi, og jafnvel
úr einu hverfi í annað, til að leita sér vinnu. Mannhafið, stærð borgarinnar og smæð
mannsins í þessum „þjóðasæ“ eru allt nýjungar í bókmenntum á íslensku þessa tíma.

Í ljóðum Undínu sem ort eru frá 1873 til aldamóta verður áberandi ýmislegt sem vart
eða ekki er að finna í ljóðum skálda á Íslandi á þeim tíma, t.d. myndmál og persónulegar
forsendur þunglyndis, sorg vegna sundrunar fjölskyldunnar og rósir sem lífstákn. Ljóð
hennar eru erfið viðureignar í þessu tilliti því þau eru ort allt að 80 árum áður en þau
komu út á bók og þau elstu mörgum árum áður en þau birtust í blöðum í Kanada. Þung-
lyndi hennar jafnast helst á við bölmóð Kristjáns Fjallaskálds en er ólíkt að því leyti að
hjá honum er um eins konar heimshryggð að ræða, veröldin öll ein tálsýn en hjá henni
tengist þunglyndið yfirleitt sorg eða brostnum vonum vegna tiltekins atviks eða einstak-
lings. Á Íslandi er helsta hliðstæða Undínu að þessu leyti Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum,
sem skildi við mann sinn eins og Undína gerði og reyndar Bína Björns líka. Þunglyndis-
ljóð Undínu eru einnig tengd tregrófi sem oft hefur verið kennt við konur í gegnum
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tíðina. Sorgin fær skáldið til að finna sér haldreipi og iðulega er það þjóðernið sem gripið
er til, bæði hjá Undínu og öðrum vestur-íslenskum skáldum framan af. Með því að
upphefja þjóðernið getur mælandinn brotist undan þunglyndi og sorg, en fyrir Undínu
dugir það þó ekki til enda þunglyndið hjá henni persónulegt en ekki hugmyndafræðileg
afstaða eins og virðist vera hjá t.d. Kristjáni Fjallaskáldi.

Fyrir Undínu eru rósir blóm sem vaxa úti í nátturinni og verða sem slík tákn um
fegurð og lífsþrótt ellegar að fölnandi rós merkir haust, sorg eða lífsleiða. Ástand rósar-
innar er þannig tengt merkingu táknsins. Þessi notkun rósa sem spegilmyndar lífsins á
sér enga hliðstæðu í hérlendri ljóðagerð á nítjándu öld. Skáld eins og Kristján Fjallaskáld
eða Gestur Pálsson nota rósir ávallt sem tákn, sem myndmál, en ekki sem blóm,
stundum um æskublóma (þegar rósin stendur fyrir roða í kinnum) en oftast sem tákn
um fölnandi líf eða jafnvel dauða, og má í því sambandi minna á ljóð Kristjáns „Ekki er
allt sem sýnist“, sem og eftirmæli Gests Pálssonar, „Við leiði Jóhanns D. Meilbye“ frá
1875 þar sem rósin táknar sjálft líkið. Stundum notast skáldin jafnvel við frostrósir eins
og Kristján í „Allt breytist“ þar sem orðið „banafrostrósir“ segir raunar mikið um hlut-
verk rósa í íslenskum kveðskap nítjándu aldar. Ef til vill hefur Kristján einnig lykilinn
að myndmáli rósarinnar þegar hann talar um engjarósir í „Lindinni“ því það má vera
eina rósin sem Íslendingar þekktu í raun og veru hérlendis ásamt frostrósunum. Í það
minnsta virðist rósin fyrst og fremst vera merki fölnunar eða dauða enda er hún yfirleitt
bleik í kveðskap á íslensku allt fram að því vestur-íslensk skáld kynnast alvöru rósum
sem daglegum veruleika en ekki sem bókmenntaminni erlendis frá. Fróðlegt dæmi um
notkun rósa eru einnig ljóð Júlíönu Jónsdóttur en myndmál rósarinnar breytist mjög
milli bóka hennar, Stúlku (1876) sem ort er á Íslandi og síðari bókarinnar Hagalagða
(1916) sem að mestu er ort í Kanada. Í fyrri bókinni fylgja rósamyndir íslenskri hefð
drunga og dauða, en í þeirri seinni verða rósir tákn lífs og fegurðar. Mörg vestur-íslensk
skáld beittu rósum á svipaðan hátt og þær Undína og Júlíana gera, t.d. Kristinn Stefáns-
son og Jóhann Magnús. 

Þunglyndi eða heimshryggð verður raunar að áberandi viðfangsefni skálda um miðbik
19. aldar og má nefna Kristján Fjallaskáld sem fyrr segir, Benedikt Gröndal og Gest
Pálsson. Benedikt ólst upp við annað og betra atlæti, til líkama jafnt sem sálar, heldur en
Kristján eða Undína, svo ekki sé minnst á Júlíönu Jónsdóttur. Í sjálfsævisögu sinni
Dægradvöl (sem kom út að honum látnum, árið 1923) fjallar Benedikt um þunglyndi sitt
eða fúllyndi og kveðst alla ævi hafa verið fúll að náttúru. Júlíana Jónsdóttir er nokkuð yngri
en Benedikt, og eldri en hinir tveir. Júlíana yrkir mikið um þunglyndi eins og Undína en
hún gerir það alveg frá því hún byrjar að yrkja á svipuðum tíma og t.d. Kristján. Á sjöunda
áratug 19. aldar eru Kristján og Júlíana að yrkja um þunglyndi á svipuðum forsendum, það
er ekki eitthvað eitt sem veldur, heldur er heimurinn vondur og mælandinn hefur engan
að treysta á nema sjálfan sig. Þunglyndi þeirra er síðan nátengt einsemdinni sem átti eftir
að fara mikinn í módernisma í Evrópu og Ameríku á þriðja áratug tuttugustu aldar. Á
átjándu öld gat Eggert Ólafsson hins vegar samsamað sig almenningi og allri þjóðinni ef
því var að skipta. Í helstu ástarljóðum Jónasar Hallgrímssonar er mælandinn stundum
einn en ber sorg sína þó ekki alveg einn. Í ljóðum Eggerts og Jónasar geta mælendur
kallað á fjallkonuna eða íslensku þjóðina til að standa með sér en í ljóðum Kristjáns og
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Júlíönu kemur slíkt ekki til greina. Einsemd mælandans í ljóðum síðarnefndu skáldanna
er yfirþyrmandi og söknuður hans og þrá eftir samfélagi manna (eða kvenna) bæði eykur
einsemdina og göfgar hana svo að mælandinn virðist á köflum sjálfum sér nógur af því að
hann er einn í heiminum og á ekki í önnur hús að venda. Það er ekki fyrr en til Vestur-
heims er komið sem t.d. Júlíana finnur haldreipi í þjóðinni og notar upphafningu hennar
til að vinna gegn þunglyndi sínu og sorg. Söknuður Undínu eftir Íslandi kallar iðulega á
upphafningu lands og þjóðar, en dugir henni samt ekki gegn þunglyndinu sem iðulega
hefur sprottið af tilteknum atburði, skilnaði eða dauða einhvers nákomins. Þunglyndi
hennar er sjúkdómsástand en ekki ástand heimsins.

Undur þau og stórmerki sem Íslendingar á leið til Ameríku upplifðu eiga sér enga
hliðstæðu í íslenskum bókmenntum á tímum vesturfaranna, nema að litlu leyti í ferða-
sögum Eiríks frá Brúnum (1823–1900) sem komu út 1878 (Lítil ferðasaga) og 1882 (Hjer
er önnur lítil ferðasaga). Lýsingar hans á undrum Kaupmannahafnar í fyrri bókinni minna
reyndar um sumt á skáldsögu Eiríks Laxdals, Sögu Ólafs Þórhallasonar, og lýsingar þar á
álfheimum, en skáldsagan sú var rituð á síðari hluta 18. aldar og kom ekki út fyrr en
1987. Í seinni bókinni lýsir Eiríkur ferð sinni til mormónabyggða í Spanish Fork í Utah
1881–1882 og ævintýrum sínum og undrum þar. Hann er jafn barnslegur og margir
vesturfararnir í lýsingum á götum, byggingum, minnismerkjum og mannhafinu í útlönd-
um. Nánast allt kemur þeim á óvart, eins og t.d. kaflinn úr Eiríki Hanssyni eftir Jóhann
Magnús sýnir hér á eftir. Í ljóði Stephans G., „Bæjarbragurinn“ í bókinni Á ferð og flugi
(1900), líkir mælandinn ennfremur reisulegri borginni við álfheima með allsnægtir sína,
glaum og hræsni, eins og öll lífsgæðin séu „skröksögu skreytt.“ Benedikt Gröndal flytur
hinn erlenda heim í verkum sínum hins vegar inn í töfraveröld norrænna goðsagna og
jörmunafla. Þannig er barnslegt raunsæi íslenskra vesturfara í lýsingum á hinum stóra,
nýja heimi þvert á straum tímans í íslenskum bókmenntum og boðskap Verðandi-manna
um að bókmenntirnar ættu að spegla þjóðfélagsástandið og kryfja það svo skýrt að lausnir
fyndust á félagslegum vandamálum. 

Heimabrigði og hillingar

Segja má að íslensk-kanadískar bókmenntir á síðustu áratugum 19. aldar séu með upp-
hafningu sinni á íslenskri náttúru og þjóð undanfari nýrómantíkurinnar á Íslandi sem
eins og fyrr er sagt varð nánast allsráðandi hérlendis upp úr aldamótum. Á þessum tíma
eru íslensk-kanadískir höfundar verulega rómantískt þenkjandi, ekki síst varðandi
Ísland. Þeir setja land og þjóð fram í goðsögulegum hetjumyndum, draga landið dráttum
sem annars er einkum að finna í þjóðsögum og upphafningu margvíslegri á Íslendinga-
sögunum, mikilúðlegt, strangt, uppörvandi land sem mótar skapgerð landsmanna mikilli
festu. Ljóst er af mörgum ljóðum, t.d. eftir Stephan G., Undínu og Þorskabít (Þorbjörn
Bjarnarson), að höfundar sakna Íslands ákaft og helst hægt að draga þá ályktun að flest
skáldanna hafi flutt nauðug viljug – eins og þessi þrjú skáld reyndar sem fluttu með fjöl-
skyldum sínum á unglingsárum og höfðu líkast til ekkert um flutningana að segja. Sökn-
uður þeirra er skiljanlegur í því ljósi að þau eru rifin upp með rótum, ómenntuð og fátæk,
flutt inn í heim þar sem tungumálið er óskiljanlegt, siðir, venjur og menningin í öllum
meginatriðum afar frábrugðin því sem þau áttu að venjast. 
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Það eru ekki aðeins veðrabrigði eða vonbrigði sem innflytjendurnir upplifa, heldur
heimabrigði. Heimurinn verður allur annar, þeir standa í stað á fleygiferð á nýju landi,
ekkert er sem fyrr, jafnvel jörðin sjálf er gerólík því sem þeir eiga að venjast. Þeir eiga
ekki lengur heima, ekki einu sinni heima hjá sér. Þeir hafa engin verkfæri til að takast
á við þennan nýja heim, ekki tungumál, engin orf eða hrífur sem hrífa. Vegalengdir á
gamla landinu eru hænufet miðað við þennan nýja heim þar sem nálægð hleypur á
tugum kílómetra sem heima á Íslandi væru þeim átthagafjötrar og má hér nefna ljóð
Kristins Stefánssonar, „Vestur yfir Klettafjöll“ (1900), þar sem hann telur þor íslensku
þjóðarinnar heft af vegleysum Íslands. Innflytjendurnir hafa örugglega misst móðinn og
síðan blásið í sig nýjum krafti, kannski á hverjum degi, eins og lesa má bæði úr skáld-
skapnum, ævisögunum og dagbókum þeim sem skrifaðar voru vestanhafs. Og sorgarljóð
til Íslands verður tjáning á viljanum til að losna úr þessu kvalræði framandleikans.
Aðstæðurnar skapa kjörlendi fyrir heimþrá til ættlandsins. Þannig eru skáldin í svipaðri
stöðu og Jónas Hallgrímsson sem orti sum sín fegurstu ljóð um Ísland í Kaupmannahöfn,
stundum hrein saknaðarljóð eins og „Ég bið að heilsa.“ Það er þó ólíkt band við heima-
landið í ljóðlínunum, „Þröstur minn góður, það er stúlkan mín“ og svo þeim þegar mæl-
andinn á „orðið einhvern veginn / ekkert föðurland“ eins og Stephan G. segir 1891 í
„Útlegðinni“ (hér s. 81). Jónas dvaldi í Kaupmannahöfn og vissi að hann átti aftur-
kvæmt, að það hlaut að fara svo. Stephan G. bjó í Vesturheimi frá nítján ára aldri og vissi
að hann átti þaðan ekki afturkvæmt, að Ísland er ekki lengur föðurland, að jafnvel þótt
hann gæti ferðast þangað þá var það honum lokað – og þegar hann heimsótti ættlandið
árið 1917 tók hann með sér mold í poka til að hafa innan handar við eigin jarðarför. 

Í upphafi vesturferða predikaði Jón Bjarnason á þjóðhátíð Íslendinga í Milwaukee í
Winsconsin sumarið 1874 um nauðsyn þess að varðveita þjóðernið og tungumálið, að við-
lagðri refsingu Guðs. Innflytjendur gátu samsamað sig þessu tvennu í trúnni á Guð enda
var það tilgangur þessa áróðurs. En eftir skamma dvöl í Vesturheimi sá séra Jón nýjar
hliðar á málinu og mildaðist í afstöðu sinni svo að fjórum árum seinna var hann orðinn
þeirrar skoðunar að innflytjendur yrðu að laga sig að siðum Vesturheims, laga sig að máli
hans og jafnvel varpa þjóðerninu fyrir róða til að „byrja nýtt líf, fá nýjan anda; verða að
nýrri þjóð“.28 En þeim sem byrjuðu „nýtt líf“ var þó áfram brigslað um svik við Ísland,
sem og guð, og þá einnig föðurinn og heilagan anda. Þetta var stærsta ágreiningsmálið
bæði í veruleikanum og bókmenntunum langt fram eftir tuttugustu öld og kemur enn
fram í Dagshríðar sporum Guðrúnar Helgu Finnsdóttur 1946 þótt íslenska sé þá mjög á
fallanda fæti meðal íslenska þjóðarbrotsins. Þegar útgáfa The Icelandic Canadian hefst
1942 – á ensku – dylst engum að enskan hefur alveg rutt íslensku úr vegi og enginn er
sakaður um landráð af þessu tilefni.

Hins vegar gera skáldin vestanhafs Ísland bæði að móður og föður og nota þau þessi
tengsl á víxl, jafnvel í sama verkinu, eins og Undína gerir t.d. í ljóðinu „Minning“ frá
1876. Mynd Eggerts Ólafssonar af landinu sem brjóstamóður þjóðarinnar verður þeim
gjarnan innblástur og koma jafnvel sjálfar geirvörtur hennar fram. Þetta á þó ekki
eingöngu við um skáldin í Kanada því skáld á Íslandi eins og Gestur Pálsson nota þetta
myndmál. Brjóst fjallkonunnar eru þannig bein lífsuppspretta ljóðmælenda, bæði í
Kanada og á Íslandi. Þessi foreldramynd af Íslandi styrkist enn þegar horft er til
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bernskuminninga skáldanna en þau yrkja iðulega um bernskuna á sama hátt og um
Ísland, að þá hafi allt verið gott, og á það jafnt við um t.d. Undínu í Kanada og Kristján
Fjallaskáld á Íslandi. Þessi ljóð verða þá í senn upphafning æskunnar og Íslands því í
þeim fer saman dýrkun fortíðarinnar og ættlandsins. Fortíð, ættland og æska verða
smám saman hilling og hylling hennar að skyldu. Jafnvel skáld sem flytja frá Íslandi full
bölmóðs yfir landinu, eins og Júlíana Jónsdóttir, fyllast síðar þessari upphafningu og
dýrkun landsins. Þannig er t.d. Ísland í ljóði hennar, „Ísland“ í Stúlku frá 1876, hrein-
lega vont land og allt annað en í „Ávarpi til Íslands“ sem ort var 1896 en birtist í Haga-
lögðum árið 1916. Júlíana lifir við kröpp kjör alla ævi og kannski enn verri kjör í Kanada
en á Íslandi eins og ljóð hennar bera skýran vott um. Mörg önnur skáld, eins og
Þorskabítur og Undína svo dæmi séu tekin, lifðu einnig við kröpp kjör vestanhafs en
samt ortu þau gjarnan eins og Júlíana um Ísland með mikilli upphafningu. Loks kallaði
Guðrún Helga Finnsdóttir fyrri bók sína Hillingalönd (1938) út frá efnivið sagnanna, en
Gísli Jónsson maður hennar gerði Ísland að „Furðuströndum“. Sem fyrr segir lýsir
Salverson Íslandi svo framandlega árið 1923 að vestur-íslenskir lesendur töldu hana ekki
þekkja landið, og fyrir höfundunum sem skrifa á ensku upp úr 1970 er Ísland minni
fremur en veruleiki. Þannig má segja að Ísland breytist við sjálfan flutninginn og að
tungumálið og kynslóðirnar viðhaldi þeim breytingum og auki þær, að fjarlægð í tíma og
rúmi geri landið æ óljósara. 

Í dagsins veðurlagi

Skáldin í Kanada halda ákveðnum raunveruleikatengslum við ættlandið til að byrja með
en að stofni til upphefja þau Ísland og breiða yfir það þjóðsögur og goðsögur til að fegra
það en draga það umfram allt þeim dráttum sem lífið dregur bernskuminningar iðulega.
Jafnvel það ljóta eða neikvæða verður að einhverju fögru, sérstaklega hjá Stephani G. og
Undínu. Og hvað sem fegurðarskynið segir um náttúruna og landið í Kanada þá virkar
það einnig falskt fyrir þeim, eins og Stephan G. segir í „Útlegðinni“ (1891): 

Eins eru ei dalir, firðir, fjöllin
fósturjarðar góð,
byggi héruð, hlíðar, strendur
hálfókunnug þjóð. 

Eftir nær tveggja áratuga dvöl á nýjum stað er þjóðin honum samt enn hálfókunnug.
Orðið „fósturjörð“ vekur hér hins vegar spurningar því á Íslandi er Ísland kallað fósturjörð
rétt eins og meðal íslenskra í Kanada, en Kanada sem land kölluðu þeir iðulega „fóstru“. 

Þessi fastheldni á sér þó ekki endilega rætur í þjóðerninu, heldur kannski umfram
allt í bernskunni, og má hér vitna í ljóð Vilborgar Dagbjartsdóttur, „Fjallið mitt“, þar sem
fjall bernskunnar er alltaf fjallið mitt þótt mælandi hafi búið á öðrum stað á Íslandi í
marga áratugi. Þetta ljóð Vilborgar er eitt af örfáum ljóðum hennar sem fjalla um lands-
lag bernskunnar með þessum hætti. Hjá íslenskættuðum skáldum í Kanada er þessi
skáldsýn viðvarandi jafnvel hjá þeim sem ekki ólust upp á Íslandi heldur hjá íslenskum
foreldrum í Kanada. Skáld annarrar kynslóðar alast upp við íslenska náttúru sem uppi-
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stöðuna í skapgerð og lífi foreldra sinna. Þjóðerni og náttúra gegna þannig lykilhlutverki
í viðhaldi íslenskrar menningar þar vestra með fyrstu kynslóðunum.

Ekki voru þó allir með í þessari upphafningu sem hér er rædd og eitt helsta skáld í
slíkum flokki er Kristinn Stefánsson sem átti ljóð í fyrstu ljóðabók á íslensku í Kanada,
Kvæði 1887. Í ljóðum sínum gerir hann ekki upp á milli Íslands og Kanada og er ljóð hans
„Kanada“ í bókinni Út um vötn og velli (1916) gott dæmi þar um. Flest skáldin yrkja
einnig um Kanada sem fóstru og jafnvel kosti hennar, annað hvort sem jarðyrkjulands
eða vegna náttúrufegurðar, en bera það iðulega saman við Ísland og þá fellur Kanada
jafnan í skuggann. Í ljóði Kristins kemur fram ómenguð ást á Kanada án samanburðar við
Ísland og er landið kallað „Kostaland“, „Nægtaland“ og „Fóstra“ með „nægtasjóð“. Vegna
þessarar afstöðu skáldsins virðist kveðskapur hans markast af stemningum og náttúruást
fremur en ættjarðarást. Töfrar ljóða Kristins liggja í þessum hljóðu stemningum þar sem
kyrrðin ríkir en undir kraumar ólga sem sjálft lífið kveikir. Kristinn gengur jafnvel svo
langt frá íslenskri ættjarðarást í lokaerindi ljóðsins „Vestur-Íslendingar“ frá 1903 að hann
óskar þess að íslenskir innflytjendur taki upp kanadíska menningu:

Þín menning, hún sé menning vor,
þitt mannvits-stig vort þroska-spor,
þín brjóstamjólk vort þrek og þor,
og þú, – vort höfuðból.

Fegurð náttúrunnar vestanhafs er almennt minna rómuð meðal íslenskættaðra skálda
en fegurð íslenskrar náttúru. Þó bregður t.d. Stephan G. stundum fyrir sig að lofsyngja
kanadíska náttúru og er ljóð hans „Sumarkvöld í Alberta“ (1894) eitt besta dæmið þar
um en ljóðið má einnig skoða sem andsvar við fyrrnefndu ljóði Kristjáns Fjallaskálds
„Sumarkvöld“ sem endar á þessu ávarpi til veraldarinnar: „Tæla og véla viltu mig, / verð
ég nauðugr að hata þig“ þótt ljóð Kristjáns sé annars að mestu lofgjörð til æskunnar og
fegurðar sumarkvöldsins. Í ljóði sínu bregður Stephan ennfremur á leik með tunguna og
fer nærri þeirri nýsköpun sem varð aðalsmerki margra íslenskra skálda hartnær heilli öld
síðar, t.d. Gyrðis Elíassonar, þar sem gamalt orð er sett fram í nýstárlegu samhengi svo að
merking þess flyst yfir á annað stig. Töfrar landsins draga fram töfra tungunnar – eða hvað?

Og ekki skal ég þeysa, því ánægja og gleði
og unun býr í mínu veðurnæma geði.
Ég – sem gjarnast yrki alla mína bragi
við augnabliksins nótur í dagsins veðurlagi.

Færa má rök að því að seinni tvær línurnar hafi verið óhugsandi í íslenskum kveðskap frá
ættlandinu á þessum tíma, og jafnvel enn í dag. Að ríma brag við veðurlag og gera veðrið
í senn að skáldskaparformi og ljúflingslagi er að minnsta kosti ekki það sem vesturfarar
voru að flýja. Samkvæmt söguskýringum margra Vestur-Íslendinga á millistríðsárunum
ríktu hér á landi harðæri mestalla nítjándu öldina og í skáldskap langt fram eftir tuttug-
ustu öld er veðurfar á Íslandi harðneskjulegt, allt frá frostinu sem Bjarni Thorarensen
kvað herða oss á fyrri hluta nítjándu aldar til ástar Hannesar Hafstein á storminum í upp-

Íslandslag

34

Islandslag-lok  17.5.2006  12:14  Page 34



hafi tuttugustu aldar. Einstaka sólargeislar fá að skína í gegnum tíðina, allt frá Kolbeini
Tumasyni og hyllingarljóðum Jónasar Hallgrímssonar til sólarinnar, en veðrið á Íslandi
vekur mönnum almennt ekki gleði í íslenskum bókmenntum. Halldór Laxness sagði
íslenskt veðurfar fyrst og fremst sýnishorn af veðri. Stephan G. kveðst í ljóðinu jafnframt
eiga þarna „heima“ og ákveður að staldra við til að njóta stundarinnar, veðursins, stöðug-
leika þess, en ekki síður tilbrigða þess og tónlistar. Sú tónlist finnst manni vera kliðmjúk
og léttfætt og víðfeðm. Þannig kallar kanadísk náttúra fram verulegar nýjungar í kveð-
skap á íslenskri tungu í lok nítjándu aldar.29

Kristinn Stefánsson orti einnig ljóð um sumarkvöldið sem gæti talist ákveðið viðbragð
við óði Kristjáns Fjallaskálds og er skemmtilegt að skoða í samhengi við þessi tvö ljóð.
Kristinn lýkur sínu kvæði, „Sumarkvöld við vatnið“ (1916) með því að samsama nátt-
friðinn í Kanada við sjálft lífið, taka kanadíska náttúru í fullkomna sátt með sama hætti
og íslensk skáld gera við íslenska náttúru:

og harmþáttur lífsins sé ofinn hér inn
í eyðilegleikann og náttfriðinn þinn.

Íslenska og svikamyntin

Jóhann Magnús lýsir vesöld þeirra sem fyrstir fluttu vestur í fyrsta kafla skáldsögu sinnar
Eiríks Hanssonar (1899): „Við vorum svöng, og næturkulið læsti sig í gegnum okkur. Vi ð
vorum peningalaus, mállaus, hælislaus, allslaus og framandi í ókunnu landi“ (s. 135 hér).
Svipað birtist í ljóði Jónasar A. Sigurðssonar, „Vestur-Íslendingar“ (1921) en þar segir hann
(hér s. 106):

Við komum með trefil og klæddir í ull,
og kunnum ei enskuna’ að tala.
Við áttum víst langfæstir góz eða gull,
né gersemar Vesturheims dala. –
Með sauðskinn á fótum og sængurföt heit,
með sjal og með skotthúfu’ og poka; –
við fluttum þá útgerð í óbyggða sveit,
og „Enskinn“ við báðum að þoka.

Engir eru auðvitað jafn meðvitaðir um þessa vesöld og sjálfir innflytjendurnir. Og
niðurlæging þeirra jókst við þau viðhorf sem mættu þeim eins og ljóðið heldur áfram:

Að fötum og útliti’ ‘inn hérlendi hló,
og hæddist að feðranna tungu.
En haldgóð varð útgerðin íslenzka þó
í eldrauna lífsstarfi þungu. –
Við kunnum ei verkin, við áttum ei auð,
og ekkert í landsmálum skildum.
En Stórbretann sjaldan við báðum um brauð,
því bjargast og menntast við vildum.
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Allslausir og tunguheftir gera fyrstu innflytjendurnir í þessum skáldskaparmyndum
stoltið að haldreipi sínu, sækja sér styrk í þjóðernið þrátt fyrir að það sé þeim greinilega
einnig fjötur um fót. Menning þeirra og verksiðir standa því sem mætir þeim í nýjum
heimi langt að baki, þeir kunna ekki á landið, menninguna né heldur verkin sem bíða
þeirra.

Í landslaginu sem þessir innflytjendur þekktu var enginn skógur heldur aðeins mis-
þýfðir hagar, einstaka engjar og vellir. Í menningarlegu tilliti fluttu menn með sér lítils-
háttar bókmenningu, þekkingu á helstu trúarsetningum og svo fornbókmenntum og rím-
um. Verklega fluttu menn með sér menningu sem reis afskaplega lágt í nýja heiminum;
góð dæmisaga er í ævisögu Guðbrands Erlendssonar um orfið hans sem var svo lítið og
ómerkilegt að hinir enskumælandi í Kanada hlógu stórkarlalega að þessum íslenska
afdalamanni. Guðbrandur lagði sig allan fram í heilan dag og fékk þá til að hætta að hlæja
en hann tók það aldrei fram aftur vegna þess að orfin þeirra ensku voru svo miklu betri.30

Til að sigrast á mótlætinu leita menn í tungumálið og bókmenntirnar, sækja þangað
fyrirmyndir og það sem gert gæti mann að samstæðri heild eins og Jónas heldur áfram: 

Því munið: Vor andlegi arfur er stór,
og útgerðin haldgóð – í stríði.
Og seljið ei íslenzkar sögur né ljóð
við svikamynt trúðanna slægu;
en varðveitið ómengað ættjarðarblóð,
og íslenzku tunguna frægu.

Þessi samsemd verður um leið afskaplega mikil þjóðremba sem teldist án efa til tíðinda nú
á dögum ef þessu væri snúið upp á innflytjendur til Íslands. Hér er þess farið á leit að
íslenskir innflytjendur haldi hópinn, blandist ekki samfélagi hinna, þ.e. svikaranna og
trúðanna, að þeir haldi í allt sem gerir þá íslenska, tunguna, kynþáttinn og menninguna.
Þannig leikur örbirgðin þessa íslensku innflytjendur sem sjá einu bjargarvonina í sam-
heldni hópsins og hreinræktun hans. Hér á landi er enn verið að finna að slíkri hegðun
sumra hópa innflytjenda til Íslands á síðustu áratugum.  

Afkomendur innflytjenda til Kanada voru sér vel meðvitandi um að goðsöguleg
mynd lands og þjóðar var að minnsta kosti hálfgerður tilbúningur, að það var ekki full
innistæða fyrir henni. Þetta kemur vel fram í sögu Jóhann Magnúsar „Svanfríður“
(1928) þar sem frú Norton ræðir ótta sinn við að náin kynni af löndum sínum gæti brotið
hetjumyndina: 

„Ég er svo hrædd,“ sagði hún, „ég er svo undur hrædd við það – ef ég sé Ísland og kynnist
fleiri Íslendingum – að ég fái þá aðra hugmynd um hvort tveggja, að töfra-kastalarnir
mínir glæsilegu hrynji til grunna, og að íslenzka þjóðin mín, hin goðum-líka, hverfi með
öllu, og að mig geti aldrei dreymt svo dýrðlegan draum aftur.“31

Íslenskir innflytjendur eru ekki aðeins útlagar í kanadísku samfélagi vegna þjóðernis
síns, sögu og tungu heldur eiga þeir það einnig á hættu að þetta þjóðerni, saga og tunga
reynist spegill sem getur brotnað við nánari skoðun. Jóhann Magnús orðar þetta
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skemmtilega þegar hann tengir saman þjóðerni og guð í ævintýrinu um manninn sem
kemur ekki samlanda sínum til bjargar en ætlast samt til að fá vinnu út á þjóðerni sitt:
„sá, sem er á móti þjóðerni sínu, er einnig á móti guði“ sem kallast á við orð Jóns Bjarna-
sonar frá 1874. Sá sem ekki stendur upp fyrir þjóðerni sínu verður guði ekki til varnar.
Gengur jafnvel erinda djöfulsins. Á Íslandi í dag, þ.e. í upphafi 21. aldar, er þjóðernis-
kennd ekki tengd við guð eða djöfulinn. Það hlýtur þó að vekja blendnar tilfinningar t.d.
fyrir nýbúum frá Víetnam að sá sem afneiti þjóðerni sínu sé á móti guði. Þegar Víetnami
hefur búið á Íslandi í þrjátíu ár hvert er þá þjóðerni hans? Mörgum Íslendingnum hættir
til að svara svo að þjóðerni hans sé að sjálfsögðu íslenskt. En líkast til finnst Víetnam-
anum að hann sé enn Víetnami þótt hann hafi búið á Íslandi í þrjátíu ár. Þannig leið t.d.
Guðrúnu Helgu Finnsdóttur í Kanada dánardægur sitt 1946 og hafði þá búið í Kanada
liðlega fjörutíu ár. Hún var Íslendingur, skrifaði á íslensku, vildi endurbæta síðustu smá-
sögur sínar á íslensku fyrir íslenska lesendur og fordæmdi í þeim menningarblöndun á
borð við þá sem t.d. Kristinn Stefánsson boðar. Ef innflytjandi hér á landi legði fram
sjónarmið Guðrúnar Helgu er hætt við að hann yrði sakaður um þjóðernishyggju á háu
stigi. Ætti erfitt með að fá vinnu og yrði jafnvel fyrir áreitni utan úr samfélaginu.
Sjónarmið Guðrúnar Helgu eru hins vegar talin eðlileg og jafnvel til fyrirmyndar hér á
Íslandi í dag. Jafnframt er hún í íslenskum bókmenntasögum talin íslenskur höfundur
en Laura Goodman Salverson ekki.32

„Íslenzkur sögunarkarl í Vesturheimi“ 

Jóhann Magnús Bjarnason er einn helsti merkisberi raunsæisstefnunnar meðal íslensk-
kanadískra rithöfunda, ekki aðeins í skáldsögum sínum og smásögum heldur ekki síður í
ljóðum, bæði í Sögum og kvæðum 1892 og Ljóðmælum 1898. Ljóðið „Íslenzkur sögurnarkarl
í Vesturheimi“ úr seinni bókinni er skínandi dæmi um þetta raunsæi, bæði er textinn
nokkuð langorður og jafnvel fullur af tilfinningasemi sem oft var fundið að í verkum
Jóhanns, en ekki síður í verkum Charles Dickens í Bretlandi sem var án efa atkvæða-
mestur raunsæishöfunda Vesturlanda um miðja nítjándu öld og hafði talsverð áhrif á
Jóhann. En ljóð Jóhanns Magnúsar er umfram allt kryfjandi og dregur fram heila ævisögu
manns sem lifað hefur við kröpp kjör og í sjálfri framsetningu vandamálanna felst vísir að
lausn þeirra. Eins og fyrstu íslensk-kanadísku höfundarnir leggur Jóhann mikla áherslu á
að sýna Íslendinga í Kanada sem hetjur og æðri en útlendingana sem bjuggu fyrir í
Kanada. Um leið eru Íslendingar sýndir sem óæðri þegnar hinna nýju heimkynna, þ.e.
sem útlendingar og jafnvel þriðja flokks fólk í þessu landi sem var stundum kallað
bræðslupotturinn. Þannig er Grímur frá Grund í samnefndu ljóði Jóhanns Magnúsar hetja
og æðri vera í þessum skilningi, en íslenski sögunarkarlinn hans svo sannarlega útlend-
ingur sem vinnur minnst metnu störfin og tilheyrir þeim flokki fólks sem stendur lægst
í samfélaginu. 

Jóhann Magnús lét ljóðmælandann í „Íslenzkum sögunarkarli í Vesturheimi“ einnig
upplifa sig fremur sem bókmenntaform en veruleika um leið og hann hverfur inn í eins
konar vitundarleysi vegna elli. Enn fremur er ljóðið markvert fyrir að sýna lesendum í
tvo heimana, bregða upp tveimur tungum og setja fram ólík viðhorf svo að minnir á
margvísleg módernísk einkenni. Ljóðið er í stuttu máli svipmynd af 75 ára gömlum
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íslenskum manni sem flutti vestur um haf, hefur unnið þar mestalla ævi, alið þar upp
fjögur börn sem hann hefur misst ýmist í glatkistu þjóðahafsins eða í saltan sjóinn. Ljóðið
er hefðbundið og rímað að formi til, og eins konar saga að efni til. Tíminn gengur reyndar
aftur á bak og í hring: ljóðið hefst á því að ljóðmælandi ávarpar áheyranda þegar ljóðið er
flutt (eða samið), lýsir fyrst því lífi sem mælandi lifir í núinu og rekur síðan sögu hans,
komunni vestur um haf, missi hans þegar dóttir hans giftist Kanadamanni og þrír synir
drukkna í sömu sjóferð. Ljóðinu lýkur svo í núinu þar sem ljóðmælandi lítur á stöðu sína
og allt er „horfið og misst“, en hann sjálfur „sem stormbarin, afgömul eik, sem engan á
laufgaðan kvist.“ Í núinu er ljóðmælandi orðinn gamall og hefur lífsviðurværi sitt af því
að saga við fyrir kanadíska heldri menn og honum finnst það nöturleg örlög. Í Kanada
lifir hann bæði í íslenskum og kanadískum heimi þar sem báðir móta vitund hans og
sjálfsskilning, jafnvel tungumál hans. Í þessum tveimur ólíku heimum eru ólík tungumál
hluti af sjálfsvitund einstaklingsins. Sveitalegur bókmenntaarfur sögunarkarlsins togast
á við framandi veruleika borgarinnar og tungumálið í nýja heiminum er honum lokuð
veröld. Einfalt ljóðformið lumar þannig á þáttum sem í íslenskri bókmenntasögu hefur
verið litið fram hjá en benda í átt til módernisma og þeirrar togstreitu, sundrunar og firr-
ingar sem stórborgin kallar fram í lífi einstaklingsins. 

Í ljóðinu reynir sögunarkarlinn ennfremur að hefja sig ögn á stall gagnvart kanadísku
samfélagi með því að setja ensk orð innan gæsalappa. Hann kann reyndar ekki ensku
nema þessi slagorð sín, „kott vúdd sör“ sem segir okkur við hverja hann talar, heldri
menn sem meira mega sín. „Kott vonn korð“ er hins vegar lýsing á hans hlið; það er ekki
alltaf mikið að gera í þessu fagi. Tungumálið er orðið afmarkandi þáttur um hlutverk í
samfélaginu og sjálfa afkomu ljóðmælanda. Hann verður meira að segja að grípa til
táknmáls, hrista sögina svo þeir viti að hann vilji saga fyrir þá. Sá sem ekki kann neitt
og allra síst tungumálið fær ekki vinnu. Sögunarkarlinum tekst jafnframt að gera lítið úr
eigin lífsviðurværi, starf hans er að þjóna hinum ensku, að vinna störfin sem enginn
annar vill vinna. 

Grímur frá Grund í samnefndu ljóði Jóhanns hlaut „heiðurs-orðstír“ fyrir hreysti,
atorku og manndóm (hér s. 112). Ef Grímur er hetja er sögunarkarlinn bláfátæki
andhetja, búinn að lifa og starfa og koma upp einni dóttur – sem hann tapar þegar hún
giftist „útlending“ – og þremur drengjum sem allir drukkna frá honum í einni og sömu
sjóferðinni. Hann sér sjálfur hlutskipti sitt svo að hann sé „eins og þurfandi mannfélags-
hrak“, „eins og betlikarl“, og í lokin er hann tré án kvista og þannig skýrt merktur
dauðanum. Hann kann ekki að biðja sér aðstoðar í þessari hörðu veröld þar sem sá fær
verkið sem býður lægst. Hann líkir sér við sauð og þjóf en kallar vinnuveitendur sína, eða
hugsanlega vinnuveitendur sína, þá „miklu menn“ sem verða að græða. Keppinauturinn
býður lægra og íslenski sögunarkarlinn verður frá að hverfa án lífsbjargar að þessu sinni –
eins konar kjarni lífs hans í Kanada. Allar þessar samlíkingar gera líf hans að
bókmenntaformi sem kallast á við yngstu textana í þessu riti, eftir David Arnason, W.D.
Valgardson og Kristjönu Gunnars. Meginviðfangsefnið í skáldsögu Kristjönu, The Prowler
(1989), er t.d. flókið líf persónu sem sífellt er að festast í alls konar bókmenntaverkum
svo að líf hennar verður að minnsta kosti hálfgerður skáldskapur á svipaðan hátt og líf
sögurnarkarls Jóhanns 1898.
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Nýtt tungumál – þjóðerni og kraftbirting

Laura Goodman Salverson er ekki aðeins fyrsti höfundurinn af íslensku bergi sem skrifar
á ensku, heldur einn af fyrstu höfundum í Kanada sem skrifar um reynslu innflytjenda
á ensku og nær umtalsverðum vinsældum. Foreldrar hennar fluttu til Kanada 1887 og
höfðu búið í þrjú ár í Kanada þegar hún fæddist. Með foreldrum sínum flutti hún ótal
sinnum innan Íslendingabyggðanna, bæði í Kanada og Bandaríkjunum, og í Játningum
landnemadóttur (1939, ísl. þýð. 1994) lýsti hún fátækt þeirra og endalausum flutning-
unum. Faðir hennar dáði Íslendingasögurnar og skrifaði í sínum fáu frístundum og þessi
bókmenntaarfur ásamt norrænni goðafræði hafði mikil áhrif á hana. Salverson komst
fyrst í kynni við ensku þegar hún var tíu ára gömul og sú reynsla mótaði ekki aðeins líf
hennar upp frá því heldur lýsir hún atburðinum í Játningunum á táknrænan hátt sem
eins konar opinberun og kraftbirtingu því hún ákvað strax þá að verða rithöfundur – á
enska tungu. Lýsing Salverson á þessari reynslu bendir til að sífelldir flutningar og  sú
vanmetakennd sem það vakti henni að tala tungu sem var ekki kennd í skólanum, hafi
strax gert hið ríkjandi tungumál, enskuna, að haldreipi, eins konar akkeri í lífsins ólgu-
sjó. Höfundarverk Salverson einkennist mjög af þessari stöðu, hún skrifar eingöngu á
ensku fyrir almenna lesendur í Kanada en viðfangsefni hennar eru nær öll sótt í
reynsluheim íslenskra innflytjenda og afkomenda þeirra, sögu þeirra og menningu,
jafnvel í tungu þeirra. Þannig eru gríðarleg átök í bókum hennar, skáldsögum jafnt sem
sjálfsævisögunni. Hún náði allmiklum vinsældum í Kanada og hlaut margvíslega viður-
kenningu í þarlendum bókmenntaheimi, en viðtökur innan íslenska samfélagsins vestra
voru vægast sagt blendnar og enn í dag telst hún yfirleitt ekki til íslenskra rithöfunda,
öfugt við t.d. Stephan G. Stephansson eða Guðrúnu H. Finnsdóttur sem skrifuðu á
íslensku. Hún kallaði yfir sig mikla vandlætingu íslenska samfélagsins vestanhafs með
skáldsögunni The Viking Heart 1923 því þar er Öskjugosið fært niður að strönd og
staðháttum á Íslandi lýst með afar óvenjulegum hætti. Þessir þættir yfirskyggðu algerlega
þá staðreynd að sagan greindi einnig frá afdrifum fólks af íslensku bergi í Kanada.
Ákveðnir drættir í persónulýsingum sögunnar minna á aðferðir Jóns Thoroddsens í fyrstu
íslensku skáldsögunum. Raunsæi sögunnar er þó mjög frábrugðið enda veruleikinn allt
annar en í sveitarómantík Jóns. Persónur The Viking Heart dreifast á öll stig þjóðfélags-
ins, fátæklingar og geðsjúkir jafnt sem vel stæðir og menntaðir einstaklingar. Tilfinn-
ingasemin er miklu meiri hjá Salverson en Jóni, og er gríma kaldhæðninnar lítið notuð
í sögu hennar. 

Í sögunni breytir sjálft Ísland um svip, verður mun harðneskjulegra en bæði í
íslenskum og vestur-íslenskum bókmenntum, en lag þess er einnig annað. Þannig fá land-
fræðilegar staðreyndir og ekki síður menningarlegar talsvert annan blæ en áður hafði
tíðkast. Um leið taka goðsagnir breytingum. Segja má að allar þessar breytingar skýrist að
mestu af lesendahópnum og tungumálinu. Nú þarf að þýða íslenska sögu og norrænar
goðsögur yfir á nýtt tungumál, fyrir lesendur sem hafa litla sem enga þekkingu á þeim og
tungumálið, enskan, veitir þeim engan aðgang að þessum sögum. Þeir eiga jafnvel erfitt
með að móta greinanleg hljóð, hvað þá skiljanleg, úr bókstöfunum. Fyrir ensk-kanadískan
lesanda er næsta víst að erfitt eða jafnvel útilokað sé að búa til viðeigandi hljóð eða orð úr
stöfunum „Björn“ eða „Göngu Hrólfur“. Slíkur lesandi þarf nána lýsingu á „kleinur“, eða
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þjóðernistengslunum í orðinu „Íslendingasaga“. Verkefnið sem Salverson tókst á hendur
er þannig gríðarlegt og nánast óvinnandi. 

Íslendingasögur eru auðvitað bókmenntir innflytjenda, fólks sem nam nýtt land og skóp
sitt eigið samfélag. Veröld þeirra sagna er þó talsvert frábrugðin þeirri sem íslenskir
innflytjendur upplifðu í Vesturheimi þar sem ekki aðeins lítill hópur frumbyggja bjó
heldur fjöldi fólks af margvíslegu þjóðerni, þar höfðu ákveðin tungumál fest sig í sessi sem
aðalmál og þar var þegar til ákveðin regla á hlutunum. Innflytjendurnir til Kanada þurftu
því ekki aðeins að laga sig að nýju landi heldur nýrri menningu þar sem þeirra eigin
arfleifð varð nánast úrelt um leið og þeir stigu á land svo þeir þurftu nánast að endur-
fæðast. Ennfremur virtist sífellt vera til nýtt land sem hægt var að nema. Íslendinga-
sögurnar geymdu vissulega fyrirmyndir sem innflytjendurnir reyndu að samsama sig við
en jafn víst er að viðfangsefni sagnanna buðu ekki upp á neinar lausnir á hversdagslegum
vandamálum, svo ekki sé minnst á menningarleg eða pólitísk málefni. 

Í innflytjendabókmenntunum kanadísku er þó ljóst að höfundar leitast við að nota
hetjur úr Íslendingasögum sem fyrirmyndir, t.d. er Hrómundi Þórðarsyni beinlínis jafnað
við Egil Skallagrímsson í sögu Jóhanns Magnúsar „Íslenzkt heljarmenni“ (s. 121 hér):

Mér fannst hann ekki vera líkur Gunnari, né Gretti, né Skarphéðni; en ég hugsaði mér
Egil Skallagrímsson líkan honum, ekki vegna vitsins og framtaksseminnar hjá Agli,
heldur vegna orkunnar, skapsins og hamremminnar – í því áttu þeir sammerkt. 

Mörg ljóðskáld ákalla einnig ýmist tiltekna hetju eða hetjurnar yfirleitt þótt sumir geri
grín að þeim, eins og Káinn sem kvað Gunnar heldur vilja „„go to“ hel“ en hverfa af
landi brott. Þannig virka hetjurnar ekki ósvipað og hjá Jónasi Hallgrímssyni, þ.e. sem
„fornaldarhetjurnar frægu“ sem riðu um héruð og vinna í vestur-íslenskum bókmenntum
yfirgengilegar dáðir. Á sama hátt verður Ísland æ fjarlægara með hverri kynslóð, lands-
lagið einsleitara og dulmagnaðra um leið. Þegar farið er að skrifa á ensku fjarlægist landið
og sögur þess enn meira, jafnvel alveg strax með sögum og ljóðum Salverson svo sem fyrr
segir. Þegar Axel Borgfjörð kemur til Íslands í sögu Valgardsons, sem eins og Axel
tilheyrir fjórðu kynslóð frá innflytjandanum, hefur hann heyrt sögur af landinu ótal
sinnum af vörum langafa síns og afa síns en landið sem hann sér er samt gerólíkt sögun-
um og jafnvel hugmyndum hans um veröldina svo hann þarf að endurtúlka sjálft landið
fyrir augum sínum – ekki í ljósi bókmenntanna heldur út frá því sjálfu, eins og t.d. að
heitavatnsrörin leiði ekki olíu út um allt.

Af samfélagsástæðum sem virðast eiga við um velflesta hópa innflytjenda til Vesturheims
segir fátt af kynslóðunum þar á eftir en þó skrifuðu ýmsir, bæði á íslensku og ekki síður
ensku. Meðal þeirra má nefna Paul Bjarnason en hann þýddi einnig mikið af kveðskap
og smásögum af íslensku á ensku. Af öðrum má nefna Aðalstein Kristjánsson, Albert L.
Halldórsson, Gus Sigurdson, Baldur Jónsson, Bjarna Þorsteinsson, Jóhannes P. Pálsson,
Svönu Dún og Vilhjálm Stefánsson. Fáeinar sögur eftir Mörthu Brooks og Kristine
Kristofferson litu síðar dagsins ljós á ensku um reynslu innflytjenda eða afkomenda
þeirra. Viðfangsefni þessara höfunda tengdust þó aðeins lítillega reynslu innflytjenda eða
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afkomenda þeirra í þjóðahafi Kanada en langfrægastur var Vilhjálmur sem varð sjálf-
stætt viðfangsefni margra skálda sem skrifuðu á íslensku vestanhafs, t.d. Stephans G. og
Káins, Jakobínu Johnson og Thorstínu Jackson. Frægð Vilhjálms tengdist tæpast nokkuð
uppruna hans heldur afrekum á sviði landkönnunar og mannfræða. Nánast allt sem
hann skrifaði var síðan þýtt á íslensku. Hins vegar lagði hann sitt af mörkum við kynn-
ingu íslenskra og vestur-íslenskra bókmennta og þýddi einkum ljóð á ensku, en Richard
Beck, Stefán Einarsson og Jakobína Johnson voru einnig dugleg á þessu sviði. En bók-
menntir vestra þróuðust ekki heildstætt, því segja má að talsverð eyða sé um nokkurra
áratuga skeið hjá rithöfundum af íslenskum ættum.  

Aukinn þróttur færist í íslensk-kanadíska rithöfunda upp úr 1970, en kanadísk lög
um fjölmenningu voru samþykkt 1967. Engilsaxar og Frakkar skipuðu nánast yfirþjóðir
meðal þeirra mörgu þjóðabrota sem sóttu heim Bandaríkin og Kanada á átjándu og
nítjándu öld og sátu þeir af þessum sökum að öllum embættum og helstu stjórnunar-
stöðum í Kanada, hvort heldur var í stjórnmálum, viðskiptum, kennslu eða lækningum,
svo dæmi séu tekin. Töldust því öll önnur þjóðabrot, t.d. hið þýska, hollenska, rússneska
eða íslenska, annars flokks eða jafnvel í flokki með indíánum sem löngu síðar var tekið að
kalla frumbyggja að eigin kröfu, svo ekki sé minnst á eskimóana sem töldust öllum
neðar.33 Með lögunum um fjölmenningu var stigið stórt skref í þá átt að viðurkenna önnur
þjóðabrot en hin engilsaxnesku og frönsku og hvetja fólk af ólíkum uppruna til að lýsa
menningu sinni. Lögunum var ætlað að tengja saman ólíka menningarheima og skapa
forsendur fyrir „kanadískri sjálfsmynd“ en hafa iðulega verið gagnrýnd fyrir að gera
menningu og sögu annarra en þeirra frönsku og ensku að skrauti í kanadískri sjálfsmynd
og að allir skyldu samlagast engilsaxneskum og frönskum. Telur t.d. hollenski bók-
menntafræðingurinn Daisy L. Neijmann að upp úr 1990 hafi íslensk-kanadískir rithöf-
undar hætt að skrifa útfrá stöðu sinni sem höfundar af íslensku bergi og reynt allt hvað
þeir gátu til að samlagast kanadískri menningu meginstraumsins (The Icelandic Voice in
Canadian Letters, 1997, s. 376). Má einnig ráða af ummælum þessara höfunda að þeim
hafi fundist hinn íslenski uppruni vera þeim til trafala og jafnvel íþyngjandi svo um
munaði og þeir hafi af þeim sökum snúið við blaðinu og tekið að fást við sérkanadísk eða að
minnsta kosti ekki íslensk viðfangsefni, einmitt í þeim tilgangi að reka af sér það slyðruorð
að þeir fengjust við annarleg efni eins og erlendan uppruna í hinni kanadísku menningu.

Ísland sem bókmenntaminni – ímyndað þjóðerni

Sem fyrr segir eru þær Guðrún H. Finnsdóttir og Laura Salverson fæddar um svipað
leyti, 1884 og 1890, og lauk höfundarferli þeirra sitthvorum megin við seinna stríð,
Salverson árið 1939 og Guðrúnar við andlát hennar 1946. Salverson er fædd í Kanada
og tilheyrir því annarri kynslóð, en Guðrún flutti þangað um tvítugt. Þær skrifuðu engu
að síður fyrir mjög ólíka hópa því Salverson skrifaði á ensku fyrir Kanadabúa, en Guðrún
á íslensku fyrir íslenska samfélagið vestanhafs og íbúa ættjarðarinnar. Sögur Salverson
fjalla að verulegu leyti um vandamál innflytjenda við aðlögun að nýrri menningu, en
sögur Guðrúnar um vanda þeirra sem ekki vilja aðlögun, um vanda þess að viðhalda fyrri
menningu og halda í þjóðerni sitt í nýja heiminum. Á millistríðsárunum og rétt fyrir
seinna stríð skrifar Guðrún smásögur sínar – á íslensku – en í stríðinu tekur Salverson að
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sér ritstjórn tímaritsins The Icelandic Canadian, því fyrsta sem íslensk-kanadískir gáfu út
á ensku um eigin málefni. Þannig spegla þessir tveir rithöfundar togstreituna og raunar
reynsluna sem innflytjendur búa við, þá tvo strauma sem ævinlega toga í innflytjendur
hvarvetna: að halda í fyrri sjálfsmynd og skapa nýja um leið. Íslenskættaðir gagnrýn-
endur tóku harkalega á Salverson en hrósuðu Guðrúnu í hástert. 

Vesturferðum lauk sem fyrr segir að mestu 1914 þegar fyrri heimsstyrjöldin hófst, þótt
fáeinir tugir Íslendinga hafi flutt vestur um haf á hverju ári næstu áratugi. En stríðið hafði
afgerandi áhrif, bæði á íslenska samfélagið í Kanada og sér í lagi fyrir Kanada. Vestur-
Íslendingar voru mjög klofnir í afstöðu sinni til stríðsins og ekki síður til herkvaðningar-
innar, og var t.d. Sigurður Júlíus Jóhannesson í tvígang neyddur til að segja af sér rit-
stjórn Heimskringlu á stríðsárunum. Fyrir Kanada þýddi stríðið hins vegar fyrsta stóra
átakið í að þjappa þjóðinni saman undir einn hatt og skapa eins konar kanadíska þjóð-
ernisvitund – þótt kanadíski fáninn sem við þekkjum í dag hafi fyrst verið dreginn að
húni árið 1965. Meðal íslenskra innflytjenda og afkomenda þeirra bætist við að þeim
fækkar verulega vestra sem tala íslensku sem móðurmál og því eðlilegt að nokkurt bak-
slag kæmi í útgáfu bókmennta um íslenska innflytjendur og þjóðernisvitund þeirra og
var svo um nokkurra áratuga skeið, eða þar til aðstæður skapast fyrir bókmenntir minni-
hlutahópa í kjölfar fjölmenningarlaganna 1967.

Ljóst er af þessu að ekki er um samfellda þróun að ræða í íslensk-kanadískum bók-
menntum og verður það enn meira áberandi þegar litið er til níunda og tíunda áratugarins
en þá ber mest á þremur höfundum, David Arnason, W.D. Valgardson og Kristjönu
Gunnars. Þeir Arnason og Valgardson tilheyra fjórðu kynslóð innflytjenda en Kristjana er
innflytjandi, fædd 1948 á Íslandi og móðir hennar dönsk en faðir íslenskur. Þegar hún
flytur til Kanada – í gegnum Bandaríkin – er hún þannig margföld í roðinu ef svo má segja
og bera textar hennar sterk merki alls þessa. Skáldsaga hennar The Prowler (1989) fjallar
um persónu sem svipar mjög til höfundarins og hefur Guðrún Guðsteins t.d. kallað söguna
sjálfsævisögulega.34 Á Íslandi líður persónan fyrir að vera danskættuð og er kölluð bauni og
konungsdrusla, en í Danmörku fyrir að vera íslenskættuð og er þar kölluð hvíti Inúítinn. Í
Kanada verður hún eiginlega hluti bókmenntaarfs Evrópu og þannig fyrirtaks mynd af
hinum fjölmenningarlega borgara landsins en þó gerólík íslenska sögunarkarlinum hans
Jóhanns Magnúsar. Þótt þau aðlagist með ólíkum hætti upplifa þau sig bæði sem þátt í
skáldverki. Í skáldskap Valgardsons eru persónur iðulega utangarðs vegna uppruna síns,
lenda á skjön við samfélag sitt, jafnvel þótt það sé íslenskt. Þannig er Axel Borgfjörð
útlendingur í Valhöll og fiskimaðurinn Solmi er hálfgerður ómagi sem fellur alls ekki inn
í kanadískt samfélag og er mjög utanveltu í hinu íslensk-kanadíska. Einnig hefur talsvert
borið á David Arnason, sem m.a. hefur í félagi við aðra ritstýrt tveimur bókum um íslenska
arfleifð í Kanada og skrifað ljóð og smásögur sem að nokkru leyti spretta úr þeirri arfleifð.
Allir þessir nútímahöfundar skrifa á ensku. 

Í sögu sinni, „Sólfiskinum“, tekur Arnason fyrir goðsögur sem fylgdu Íslendingum til nýja
heimsins og skoðar hvernig þeim sögum hefur reitt af vestanhafs. Gamalt minni úr
íslenskum þjóðsögum, um marbendilinn – sem á sér auðvitað evrópskar rætur – fær nýjan
búning með sólfiskinum sem ræðir við Gústa og býður honum ákveðin tækifæri sem
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aðeins guð eða djöfullinn eru annars færir um. Í kjölfarið fylgir skemmtileg úrvinnsla á
goðsögum frá Íslandi og svo framþróun þeirra og nýsmíði goðsagna í nýja heiminum. Í
heimi fornra goðsagna lýkur goðsögunni með afdrifum persónanna, jafnvel með sigri
þeirra eða ósigri andspænis ofureflinu þar sem atburðir, persónur, tími og framvinda
sögunnar eru öll frágengin í lokin – jafnvel þótt hægt sé að túlka þessa þætti á ólíka
vegu. Í sögu Arnasons leggur sólfiskurinn fram túlkanir á framvindu sögunnar og í lokin
kemur sögumaðurinn með nokkrar útgáfur af endi hennar og þar með framvindu og
afdrifum persónanna svo að lesandinn verður að túlka á eigin spýtur. Þetta minnir mjög
á aðferð Kristjönu Gunnars í The Prowler þar sem sögur hefjast og þeim vindur fram með
hugsanlegum lokum en lýkur samt aldrei heldur ganga þær inn í nýjar eða aðrar sögur. 

Þannig speglast í sjálfri meðferð höfundanna á söguefni sínu örlög þess hóps sem flutti
vestur sem og örlagasaga hvers einstaklings þar vestra – í nýjum heimkynnum. Í sögu
Arnasons t.d. fær Gústi konuna sína aftur og kvartar undan henni þegar hún kemur, og
við vitum ekki hvort það er vegna þess eins og hann segir að hún sé önnur eða eins og
sólfiskurinn segir að hann hafi gleymt vissum þáttum í skapgerð hennar. Í sögu Kristjönu
kemur t.d. í ljós að linmæli einnar persónu verður tilefni til aðhláturs og eineltis í ætt-
landi hennar en reynist mikill kostur í nýju landi. Allt reynist einhvern veginn breyt-
ingum undirorpið við sjálfan flutninginn og ekki á hreinu hvað veldur breytingunum.
Þannig kann ómagi að geta af sér frægan rithöfund á nýju máli sem ómaginn hefur lítið
sem ekkert vald á, eða svolítið vald á nýju máli getur orðið viðkomandi til mikils trafala.
Við sjáum líka í þessum sögum nútímahöfundanna sem skrifa á ensku að þjóðerni er þeim
orðið furðulegt fyrirbæri sem persónur þeirra eiga erfitt með að finna botn í, enda sjálfar
goðsögurnar sem hafa fylgt þeim í nýja heiminum sífellt að breytast. Þannig leggja höf-
undarnir líka sín lóð á vogarskálar í kanadískum bókmenntum. 

Í bókmenntum höfundanna sem skrifuðu á íslensku vestra er Ísland síður en svo eins-
leitt fyrirbæri og oft á tíðum sveipað dulúð þess fjarlæga, ekki ósvipað og framandi lönd
eru í hverri menningu. Í fyrrnefndri sögu Jóhanns Magnúsar, „Svanfríði“, var frú Norton
hrædd við mun veruleika og goðsagnaheims en persónur nútímahöfundanna taka það sem
sjálfsagðan hlut eða að minnsta kosti sem hvert annað verkefni að vinna með þennan mun.
Í sögu Valgardsons, „Maðurinn af Snæfellsnesinu“, er Axel Borgfjörð útlendingur beggja
megin Atlantsála og reyndar innan ólíkra hópa í eigin landi og leggur framandi mat á
þessa ólíku heima, sér t.d. áhuga unnustu sinnar á smáatriðum þjóðernisins sem ákveðið
yfirlæti en einnig sem spegilmynd eigin löngunar til að finna sér samastað í þessari tilveru
þar sem annar uppruni en enskur gerir fólk að útlendingi í eigin landi. Á Íslandi eignast
hann félaga með hálfum hleif og höllu keri eins og langafi hans segir svo gjarna upp úr
Hávamálum, en þó er aðeins hægt að halda slíku fram með því nákvæmlega að túlka
söguna af Íslandsferð hans út frá sögunni af langafa hans í Kanada. Á Íslandi reynir hann
að endurfæðast inn í íslenska arfleifð sína ef svo má segja, öndvert við fyrstu kynslóðina
sem þurfti að endurfæðast inn í kanadíska menningu. Manneskja af fjórðu kynslóð ber
þannig í sér hluta þeirra ólíku heima sem að henni standa, t.d. hins íslenska og hins
kanadíska, en einnig margvíslega þróun hvors um sig og jafnframt sambreysking þeirra
og alls þessa. Allt hefur blandast öðru og ekkert er lengur til sem kalla má „hreint“.
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Á tíunda áratugnum komu fram heldur óskemmtilegar staðreyndir um samskipti
enskumælandi meirihlutans í Kanada, fyrr á tíð, gagnvart frumbyggjum landsins,
indíánum og inúítum (sem til skamms tíma hétu einu nafni „skrælingjar“ á íslensku),
um nauðungarflutninga, sundrun fjölskyldna og margvíslegt líkamlegt ofbeldi gagnvart
börnum jafnt sem fullorðnum. Komu fram sögur um ofbeldi vegna tungumálsins og ekki
síður um skipulegt kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum frumbyggja. Slíkt kynferðislegt
ofbeldi tengdist aðallega kaþólsku kirkjunni og hefur skírlífiskvöðum hennar gagnvart
prestum, nunnum og munkum, oft verið kennt um. En börnum frumbyggja var strax á
19. öld bannað að tala eigið tungumál í skólum landsins og þau hædd og barin til að tala
ensku eða frönsku (eftir málsvæðunum). Frumbyggjar töldu þessar aðferðir stjórnvalda
vera skipulega útrýmingu menningar frumbyggja, tilraun til að gera frumbyggjana enska
fremur en kanadíska, laga þá að ríkjandi menningu og eyða öllum ummerkjum um þeirra
eigin menningu. Fjölmenningarlögin 1967 staðfestu rétt frumbyggjanna – og annarra
þjóðabrota – til að varðveita eigin menningu og sögu og viðurkenndu að þeir væru fyrstu
íbúar landsins og smám saman öðluðust þeir jafnvel tilkall til lands sem af þeim var tekið
við landnám hvítra manna í Kanada. Án efa áttu þessi lög stóran þátt í þeirri vakningu
sem varð meðal frumbyggja upp úr 1970 og með sívaxandi þunga út alla tuttugustu
öldina. Sjálfsvirðing þeirra óx og sögur um ofbeldið urðu að sama skapi fleiri.

Önnur þjóðabrot vöknuðu einnig og fóru að skrifa um reynslu sína af aðlöguninni að
ríkjandi menningu í hinum kanadíska bræðslupotti. Sögur bárust m.a. af því að sumir
innflytjendur hefðu í tímans rás orðið svo einangraðir og lent í slíkum hremmingum í
nýja landinu að þeir hefðu um síðir fallið fyrir eigin hendi. Sögur spruttu fram um marg-
víslegar pyntingar gagnvart þeim sem ekki töluðu ensku eða báru sýnileg merki þess að
vera ekki af ensku bergi, t.d. Rússar og Grikkir svo ekki sé talað um Kínverja eða aðra
Asíubúa, ekki aðeins að þeir væru lamdir og hæddir í skólum landsins heldur einangraðir
félagslega, í hálfgerðri sóttkví af menningarástæðum. Saga Valgardsons um kanadíska
rithöfundinn, Axel Borgfjörð, minnir á þessar sögur, enskan er lamin inn í hann á eftir-
stríðsárunum, íslensk-kanadísk börn leika sér saman og hinir enskættuðu loka dyrum
sínum fyrir þeim, jafnvel í hópi barna af íslensku bergi veldur annar uppruni slíkri
félagslegri einangrun eins og við sjáum þegar hinn írsk-íslensk-kanadíski strákur sög-
unnar fær ekki inngöngu í Valhöllu vestur-íslenskra hetja. Sú reynsla hans að vera þarna
útlendingur í eigin heimi kallast síðan á við það þegar hann sem fullorðinn maður kemur
loks til Íslands eftir þriggja kynslóða fjarveru og er þar enn og aftur útlendingur sem sér
ættland sitt með augum útlendingsins og túlkar þar allt á annan hátt en reyndin sýnir. 

Hluti fjölmenningarlaganna snýst um að halda í heiðri sögu ættlands innflytjend-
anna, þ.e. að sýna þeirri sögu virðingu, oftar en ekki sögu og menningu Evrópu. Í sögu
Valgardsons takast á að minnsta kosti þrjár sögur um Ísland, þ.e. sú saga sem innflytjand-
inn bar milli landanna, sagan sem ættland hans heldur í heiðri (goðsögur þjóðarinnar)
og loks sagan sem hann upplifir í ættlandi sínu. Langafi Axels dó bitur út í þá sem sendu
hann hreppsómaga til Kanada en vitnaði þá enn í Hávamál um hlutverk mjaðarins sem
tengir menn saman, en þegar Axel kemur til Íslands áttar hann sig á að ættarsagan sem
skráð hefur verið þar í landi geymir engar hetjur heldur er hún greinilegt samansafn af
sögu lítilmagna þar sem það telst afrek út af fyrir sig að hefja málaferli – við sér meiri
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menn. Auk þessara þriggja sagna eru svo sögurnar sem sprottið hafa í Kanada, af
samskiptum við enskumælandi íbúana og viðhorfum þeirra til afkomenda Íslendinga þar
í landi, af ólíkri sýn íslenskættaðra og enskættaðra á tiltekna atburði í sögu Vestur-
Íslendinga, t.d. á bólusóttina sem herjaði á íslensku nýlenduna árið 1876. Þannig dregur
smásaga Valgardsons fram grunnþætti sjálfrar fjölmenningarinnar, að hver og einn er
sprottinn úr margvíslegu umhverfi þar sem ólíkir þættir takast á, að menningin sem hver
og einn sprettur úr er síður en svo einsleit heldur fjölbreytt, og að jafnvel í einstökum
þjóðarbrotum er „Sagan“ kannski skrifuð af sigurvegurunum en engu að síður á hver og
einn sína eigin sögu líka.

–   –   –

Íslandslag

Bókin Íslandslag. Íslensk-kanadískar bókmenntir frá 1870 til nútímans er sprottin af
rannsóknum mínum sem hófust er ég dvaldi við nám í Kanada upp úr 1990. Síðar kenndi
ég námskeið um vestur-íslenskar bókmenntir bæði við Háskóla Íslands og Framhalds-
skólann í Austur-Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Við kennsluna komst ég m.a. að
því að mikill skortur var á aðgengilegum textum og því brýn þörf á að endurútgefa það
sem skrifað hafði verið á íslensku og þýða efni af ensku. Rannsóknir mína sýndu mér að
reynsla íslenskra innflytjenda til Kanada speglar að mörgu leyti aðstæður á Íslandi nú um
stundir – til landsins koma margir innflytjendur og við getum nýtt íslensk-kanadískar
bókmenntir til að auðga okkar eigið samfélag í samtímanum og takast á við það verkefni
að tengjast fólki af öðrum þjóðernum, bæði sem innflytjendum hingað og svo með þátt-
töku okkar í erlendum samfélögum.

Í þessu riti, Íslandslagi, eru ljóð, smásögur og skáldsagnakaflar eftir höfunda frá
Kanada sem töldu sig Vestur-Íslendinga eða telja sig íslensk-kanadíska. Margir þessara
höfunda hafa ekki fundið leið inn í íslenska bókmenntasögu eða standa við jaðar hennar
og eru oft „erfiðir“ í flokkun. Þeir yngstu sem ekki eru fæddir á Íslandi eru af þessum
sökum yfirleitt ekki flokkaðir með íslenskum rithöfundum – enda starfa þeir fyrst og
fremst í kanadísku umhverfi og vinna með kanadískan efnivið, jafnvel þegar hann á sér
íslenskar rætur. 

Við val á efni bókarinnar vildi ég sýna fjölbreytileg viðhorf til bæði Íslands og
Kanada, til náttúru og menningar þessara tveggja landa, og draga fram þær margvíslegu
myndir sem skáld og rithöfundar í Kanada hafa brugðið upp af þessum ólíku menningar-
heimum. Um leið hafði ég mikinn áhuga á að leyfa myndum þessara höfunda af Íslend-
ingum að njóta sín. Þar komu mjög til álita tvenns konar myndir, þ.e. af Íslendingum
sem hetjum, öndvegismönnum og allt að því dýrlingum, en hins vegar af þeim sem
utangarðsmönnum, útlendingum á nýjum stað og jafnvel sem úrhrökum samfélagsins.
Enn fremur langaði mig að draga fram myndir af þeim átökum í vitund persónanna sem
sprettur af slíkri togstreitu.

Þessir mælikvarðar leiddu til þess að í ritinu er ekki neitt verk eftir höfunda sem
störfuðu eða hafa starfað fyrst og fremst á Íslandi og verk þeirra hingað til skýlaust talist
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til íslenskrar bókmenntasögu. Má hér nefna Jón Ólafsson, Gest Pálsson, Bertel E.Ó.
Þorvaldsson, Einar H. Kvaran, Torfhildi Hólm, Svövu Jakobsdóttur og Böðvar Guð-
mundsson. Þau urðu öll fyrir áhrifum af dvöl sinni vestanhafs og má víða sjá merki slíkra
áhrifa í verkum þeirra, auðvitað mismikið. Ljóst er að síðustu áratugi nítjándu aldar höfðu
rithöfundar á Íslandi mun meiri áhrif á íslenskættaða höfunda í Kanada en nú gerist. 

Sem fyrr segir er hálfgerð eyða í íslensk-kanadískum bókmenntum frá Salverson og
Guðrúnu Helgu til nútímahöfundanna sem tóku að skrifa um íslenskar rætur sínar eftir
1970. Eyðan er ekki alger og er nokkuð af bókmenntum frá þessu tímabili í ritinu
Unexpected Fictions. New Icelandic Canadian Writing, sem Kristjana Gunnars ritstýrði
árið 1989, en sú bók var þýdd í tímaritinu Jóni á Bægisá árið 1997. Ekki síst þess vegna
var ákveðið að hafa ekki sögur frá umræddu tímabili hér í þessu riti.

Undirtitill þessarar bókar sýnir einn vanda sem miklu varðar í tengslum við íslenska
innflytjendur til Kanada. Árið 1873 lá beinast við að kalla þá Vestur-Íslendinga. Samt
var þá þegar farið að deila um hvort þeir væru lengur Íslendingar og ættu þar með skilið
að kalla sig svo. Í Kanada voru þeir kallaðir Íslendingar. Þegar fram í sótti komu band-
striksmerkingarnar, t.d. þýsk-kanadískur og íslensk-kanadískur. Smám saman urðu
menn Kanadamenn, hvort sem þeim líkaði betur eða verr. Og röðuðust inn í tignarröðina
þar sem slíkir. Þar öðlaðist forliðurinn mikla merkingu. 

Þakkir

Útgáfa bókarinnar er styrkt af Menningarsjóði og Þýðingarsjóði. Jafnframt fengust
kynningarstyrkir frá Utanríkisráðuneytinu og Hagþenki. Er öllum þessum aðilum þakkað
innilega. Höfundarnir David Arnason, William D. Valgardson og Kristjana Gunnars
sem og útgefendur þeirra hafa einnig sýnt mikla lipurð og veittu fúslega leyfi til þýðinga
sagna eftir þessa höfunda. Þær Kristrún Heiða Hauksdóttir og Kristín Viðarsdóttir hafa
lesið próförk ritsins, sú fyrri formála og bókfræði en sú síðari annað. Kann ég öllum
þessum aðilum innilegar þakkir. 

Er það von mín að bókin Íslandslag. Íslensk-kanadískar bókmenntir frá 1870 til nútímans
veki áhuga á sögu íslenskra innflytjenda til Kanada en einnig til umhugsunar um þær
móttökur sem erlendir innflytjendur fá á Íslandi.

Aftanmálsgreinar: 
1 Með Banks komu margir frægir menn eins og hinn sænski Uno von Troil, sem skrifaði um

ferðina Bref rörande en resa till Island 1777, en Haraldur Sigurðsson þýddi bókina, Bréf frá
Íslandi, 1961. Von Troil varð síðar biskup í Svíþjóð. Dagbók Banks kom ekki út á ensku fyrr en
1973, en hluti hennar birtist í íslenskri þýðingu Jakobs Benediktssonar í Skírni 1950.

2 Dufferin lávarður, sem síðar varð landsstjóri Kanada og studdi þar Vestur-Íslendinga með ráðum
og dáð, lýsir því nánast súrrealískt hvernig Íslendingar komu honum fyrir sjónir sem lundar
og kanínur. Dufferin kom til Íslands 1856, sjá Ferðabók Dufferins lávarðar ísl. þýð. Rvk 1944,
frumútg. á ensku 1857.

3 Þórður Diðriksson var einn þeirra og lýsti hann ferðalagi sínu frá New York til Spanish Fork í
bréfi til vinar síns. Ferðalagið frá New York til Utah tók hálft ár og kostaði ógrynni fjár og
ótrúlega erfiðleika, 220 innflytjendur fóru með „12 tjöld og 48 handkerrur“, sem þeir urðu að
draga og ýta um vegleysur í eyðimörkinni og átu menn á leiðinni m.a. kjöt „eins og það kom
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af skepnunni“. Sjá „Brot úr ferðasögu Þórðar Diðrikssonar frá Íslandi til Utah 1855–56“, í
Finnur Sigmundsson ritstj. Vesturfarar skrifa heim. I. Frá íslenzkum mormónum í Utah, Rvk
1975; ferðsögubrotið birtist upphaflega í Almanaki Ólafs S. Thorgeirssonar, Winnipeg 1920, og
sú gerð er endurprentuð í Burt – og meir en bæjarleið, Rvk 2001. 

4 Skv. þeim Helga Skúla Kjartanssyni og Steinþóri Heiðarssyni (2003, s. 99 og 103) fluttu í
mesta lagi um 300 Íslendingar þennan áratug. 

5 Kristinn Júníusson, Vesturfaraskrá, Rvk 1983; Helgi Skúli Kjartansson Vesturfarar, Rvk 1994;
Helgi Skúli Kjartansson og Steinþór Heiðarsson, Framtíð handan hafs. Vesturfarir frá Íslandi
1870–1914, Rvk 2003. Forsendur þeirra félaga fyrir heimfluttum vesturförum gera ráð fyrir að
um 2.000 manns hafi snúið aftur til Íslands úr Vesturheimi (s. 90).

Sigurður Gylfi Magnússon hefur bent á að heimildir frá Kanada gefi hugsanlega talsvert
aðra mynd af fjölda vesturfara en Vesturfaraskráin gerir, og vitnar þar í væntanlega rannsókn
Vigfúsar Geirdals sem hefur fundið út að „um 25% þeirra sem getið er í dánartilkynningunum
[í Almanaki Ólafs S. Thorgeirssonar] koma ekki fram í Vesturfaraskránni“. Sigurður Gylfi segir
því nauðsynlegt að „endurskoða“ Vesturfaraskrána – og má búast við nokkurri fjölgun, jafnvel
frá niðurstöðum Helga og Steinþórs. Sjá Burt – og meira en bæjarleið 2003, s. 52, nmgr. 1.

Bókmenntir þeirra sem fluttu aftur eru lítt rannsakaðar, en þó má benda á Bréf Vestur-
Íslendinga Rvk 2001–2002, þar sem koma fram bréf frá slíkum einstaklingum. Ástæður þeirra
fyrir því að flytja til baka eru ýmsar, m.a. efnahagslegar og fjölskyldutengdar. Hins vegar eru
höfundar eins og Einar Kvaran, Jón Ólafsson og Torfhildur Hólm auðvitað einnig í þessum
hópi. Ennfremur má nefna á tuttugustu öld þær Rannveigu Schmidt og sérstaklega Þóru
Mörtu Stefánsdóttur sem skrifaði Lóu litla landnema á Íslandi (1949) en foreldrar hennar höfðu
flutt til baka og hún bjó aldrei vestanhafs; loks vann Guðbjörg Guðbjörg Stephensen
barnabókina Sigurdur in Iceland (1942) með Alida Visscher Shinn. Sjá um kvenhöfundana,
Kirsten Wolf, „Introduction“ í Writings by Western Icelandic Women 1996.

6 Heimild www.hagstofa.is, 26.12.2005.
7 Skv. vef Hagstofunnar, www.hagstofa.is, var mannfjöldi á Íslandi 70.031 manns í desember

1870 en 1914 samtals 88.076 manns. Sjá einnig töflu í Viðauka B í þessum inngangi.
8 Hagstofan, í tölvupósti 28. des. 2005. 
9 Stuðst er við ritin Saga Íslendinga í Vesturheimi, IV. b., Tryggvi Oleson ritstj., Rvk 1951; s. 318

og 352, og ÞÞÞ, Vestmenn. Útvarpserindi um landnám Íslendinga í Vesturheimi, Rvk 1935, s. 176.
Tölur eru hins vegar mjög á reiki enda telja menn t.d. stundum nærliggjandi sveitarfélög með
og stundum ekki.

10 Sjá t.d. Henry Holland sem kom 1810 og John Ross Browne 1862, sem og Dufferin lávarð
1856. Þessar myndir nýtir Kristjana Gunnars sér í The Prowler til að draga Íslendinga dráttum
„hins hvíta Inúíta“ eins og hún kallar það en benda um leið á þversagnir í sögu þeirra, að þeir
beri sig ekki eftir björginni heldur svelti heilu hungri með alla matarkistu hafsins við hendina.

11 Anna G. Ólafsdóttir og Erla Sigurlaug Sigurðardóttir, „Fjölmenningarleg kennsla undir
leikskólastjórum komin“, Morgunblaðið 14. júlí 2002, s. 21.

12 Í riti Guðbrands Erlendssonar segir hann frá því að enskumælandi Kanadamaður, reyndar
mágur hans, segir um íslensku sinnar eigin dóttur „að íslenskan líktist hrafnagargi, og best
væri að skera úr barninu tunguna“, Markland. Fyrsta nýlenda Íslendinga í Canada, í Að vestan
5. b., Akureyri 1983, s. 49.

13 Slík uppnefni viðhöfðu ýmsir helstu hugsuðir þjóðarinnar og má nefna af handahófi Jón J.
Aðils, Guðmund Finnbogason, Einar Olgeirsson og Halldór Halldórsson. Fengu þessir aðilar
mikla útrás á hernámsárunum og voru allar konur sem einhver mök höfðu við hermennina
kallaðar ástandskonur, hórur, mellur og jafnvel þaðan af verra. Sjá einnig Unnur Karlsdóttir,
„Maður íslenskur. Hugmyndir á fyrri hluta 20. aldar um samband íslensks þjóðernis og
kynþáttar“, í Þjóðerni í þúsund ár?, Rvk 2003.

14 Karen Majewski, Traitors & True Poles. Narrating A Polish-American Identity 1880–1939,
2003, bls. 16.
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15 Um vesturheimsferðir, Rvk 1888; Enn um vesturheimsferðir, Rvk 1888. Andmælti hann áróðri
vesturfara-agenta um dásemdir Kanada og benti á erfiðleika innflytjenda þar í landi, fordóma
sem mættu þeim og framandi aðstæður. Skoðanir Benedikts vöktu harðvítugar deilur og lenti
hann í málaferlum af þeim sökum. Hannes Þorsteinsson ritstjóri Þjóðólfs gagnrýndi einnig
agenta Kanadastjórnar veturinn 1892–1893 og kvað þá dreifa auglýsingapésum í haugum og
gefa svo mikil fyrirheit að almenningur væri „örvita af vesturfaravímu“ (Hannes Þorsteinsson
Endurminningar og hugleiðingar um hitt og þetta, er á dagana hefur drifið. Ritað af honum sjálfum
1926–1928, Rvk 1962, s. 176; vitnað eftir Sigurði Gylfa Magnússyni, Burt – og meir en
bæjarleið, s. 47).

16 Jón Ólafsson, Eitt orð af viti um Vestrfara og Vestrheimsferðir. Svar og ávarp til Bjarnar ritstjóra
Jónssonar upp á allan þann ósanninda-þvætting, óhróðr og óráðs-bull, sem útbreitt er í og með
„Ísafold“. Benedikt Gröndal afklæddr, hirtr og settr í gapastokkinn, Rvk 1888. Titillinn dregur
dám af málfarinu í blöðunum á þessum árum.

17 Dagbók Björns Halldórssonar 13. september 1884. Hér vitnað skv. Burt – og meir en bæjarleið,
2001, s. 114–115. Ljóð Jóhanns Magnúsar um sögunarkarlinn geymir líka mörg ensk orð sem
sýna þennan vanda. Sjá líka „Winnipeg-Icelander“ eftir Guttorm J. Guttormsson, sem og ljóð
Káins. Saga Kristjönu Gunnars, The Prowler (1989), fjallar beint að miklu leyti um þennan
vanda. Flestir textarnir hér á eftir snerta á þessu máli.

18 Sjá Þórð Diðriksson og dagbókarbrot hans í Vesturfarar skrifa heim, sbr. nmg. 3 hér að framan. 
19 Gunnsteinn Eyjólfsson fjallaði þó mikið um þetta í sögum sínum.
20 Oft er í bókum sagt að „Skiprekinn“ sé eftir Sigurð Júlíus Jóhannesson en það er útilokað þar

sem hann var þá vinnumaður á Suðurlandi og kom ekki vestur fyrr en tólf árum eftir útkomu
bókarinnar, eða 1899, en Sigurður Jón kom hins vegar vestur 1873 og var þá samskipa
Jóhanni, bjó fyrst á Marklandi eins og Jóhann en flutti til Winnipeg 1882. Sigurður Jón var
meðal stofnenda Lögbergs og vinsælt alþýðuskáld vestra áratugum saman. 

21 Pólsk-ameríski rithöfundurinn Helena Stas kemur vel inn á mun innflytjendabókmennta og
bókmennta upprunalandsins þegar hún segir í skáldsögu sinni Á markaðstorgi mannanna: „Þeir
[Pólverjar í Evrópu] skilja ekki Mickiewics eða Slowacki … En þeir myndu skilja bókmenntir
sem skapaðar væru fyrir þá, byggðu á lífi þeirra. Það er eina leiðin til að þjóðarandinn lifi af í öðru
landi“ (1910, s. 179). Þýtt og vitnað eftir Karen Majewski, Traitors & True Poles 2003, s. 8.

22 Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, Vestmenn. Landnám Íslendinga í Vesturheimi, Rvk 1935, s. 19–20.
23 Í Skáldatali Menningarsjóðs 1973–1976 eru engir höfundar sem skrifuðu á ensku í Kanada,

hvorki Salverson, Martha Brooks né Vilhjálmur Stefánsson. Íslensk-kanadískir höfundar eins
og Valgardson, Arnason og Gunnars eru yfirleitt ekki heldur í kanadískum bókmennta-
yfirlitsritum.

24 Stefán Einarsson talaði síðar um að íslenskan myndi hverfa í sláturpotti umheimsins, sbr.
Steinþór  Heiðarsson í Þjóðerni í þúsund ár? 2003, sjá líka nmgr 28 hér á eftir.

25 Þessir höfundar kölluðu reyndar Kanada ekki „heimaland“ heldur „fósturland“ eða bara „fóstru“.
Fyrir þeim er Ísland „heima“ og að fara til Kanada er að fara „að heiman“. Tungumálið og þróun
þess í kjölfar landnámsins í Kanada speglar þannig þróunina sem varð þegar Norðmenn námu
land á Íslandi en þá hét það í nokkrar aldir að „fara út “ þegar menn fóru frá Noregi, en að „fara
utan“ þegar siglt var frá Íslandi til Noregs. Önnur sambærileg íhaldssemi er auðvitað að
„íslenska“ hét þá „norræna“, og fram eftir tuttugustu öld hét íslenskudeild HÍ norrænudeild.

26 Nefna má sögur eins og „Merkið“ í Tólf konum (1965) þar sem ensk setningagerð og enskulegt
orðalag er áberandi þótt ekki komi þar beinlínis fyrir orð úr ensku. Í sömu bók virkar ensk
setningagerð sérlega módernísk og framandleg á íslensku í smásögunni „Endurfundur“: „Stóðu
henni til boða nema hversdagslegustu orð, gömul og snjáð; orð notuð af öllum, alltaf? Aðeins
svolítið öðruvísi raðað í hvert sinn.“ (vitnað eftir endurútgáfunni Smásögur 1987, s. 58). Sagan,
„Fyrnist yfir allt“ í Undir eldfjalli (1989), snýst hins vegar um fólk á landamærunum, þar sem
sjálft tungumálið er afmarkandi þáttur í því hvort samfélagið meðtekur fólk eða ekki. Ég vil
einnig benda á greinar Soffíu Auðar Birgisdóttur, „Á mörkunum“, Jón á Bægisá 1997, og
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Dagnýjar Kristjánsdóttur, „Hvert einasta orð er mikilvægt. Viðtal við Svövu Jakobsdóttur“,
Tímarit Máls og menningar, 1990, 3. h. 

27 Það er einkum titillinn á ljóði Gests sem tengist einni líkingu í ljóði Jóhanns Magnúsar, þ.e.
ljóð Gests heitir Betilkerlingin en mælandinn hjá Jóhanni er eins og betlikarl. Einnig má
nefna að betlikerlingin er gimsteinn og glerbrot „á mannfélagsins haug“ í ljóði Gests, en
mælandinn í ljóði Jóhanns upplifir sig á laun sem hetju og æðri þeim veruleika sem hann lifir
í. Valgerður K. Brynjólfsdóttir benti mér á þessi líkindi og þakka ég henni kærlega. 

28 „Hvað næst liggur“, Framfari 16. júlí 1878; hér vitnað eftir Steinþóri Heiðarssyni, „Í sláturpotti
umheimsins“, Þjóðerni í þúsund ár?, Rvk 2001, s. 111, 115. Ég minni einnig á mildina sem
sigrar í ljóði Jóhanns Magnúsar Bjarnasonar, „Töfra kastalanum“ í Kvæðum frá 1887.

29 Sjá einnig sérstaklega Guðrún Guðsteinsdóttir, „„Ameríku-Stephán.“ „Reiðfantur á ótemju“
tungunnar.“ Skírnir 1996. Ljóðasafn Stephans er gríðarlegt að vöxtum og samið á nálega 60
árum, þar af meira en 50 í Kanada. Í umræddu ljóði kveður hann veðurlagið gjarnan uppsprettu
ljóða sinna. Í íslenskum bókmenntum er helst talað vel um veður fáeina daga á ári – á Íslandi
má því ætla að ljóðasafn Stephans hefði orðið afskaplega lítið að vöxtum skv. þessari kenningu
hans. Þetta minnir á það sem Sigurður Nordal sagði í „Formála“ sínum að Andvökum (1939) að
„Stefán Guðmundsson hefði aldrei orðið jafnvíðskyggn og stórbrotinn í Skagafirði eða Bárðardal
sem Stephan G. Stephansson varð í Vesturheimi“ (s. 108 í 2. útg. 1980).

30 Guðbrandur Erlendsson, „Markland – Fyrsta nýlenda Íslendinga í Canada“ í Að vestan. Vestur-
Íslendingar segja frá, Akureyri 1983, sjá 31–32. Frásögnin var upphaflega prentuð í lítilli bók,
Markland – endurminningar frá árunum 1875–1881, Winnipeg 1916. Einnig birt í köflum í
Almanaki Ólafs S. Thorgeirssonar í Winnipeg 1924–1943. Endurprentuð í Burt – og meir en
bæjarleið 2003.

31 Þessir töfrakastalar minna óneitanlega á þá töfrakastala sem Eiríkur á Brúnum sá í Kaup-
mannahöfn. Hjá Eiríki eru þeir veruleiki sem minnir á ævintýri; hjá frú Norton eru þeir
draumsýn sem veruleikinn gæti brotið. Kastalarnir gætu líka kveikt afar táknbundna sýn á
ljóð Jóhanns Magnúsar frá 1887, „Töfra kastalann“ þar sem grimmd og mildi takast á. Sigur
mildinnar þar gæti bent á nauðsyn þess að aðlaga sig nýjum stað, leggja íslenskt þjóðerni til
hliðar án þess að glata því alveg.

32 Guðrún lést 1946 og sama ár kom út smásagnasafn hennar Dagshríðar spor en síðan Ferðalok
1950, sem geymir erindi eftir og um hana. Nokkurt hlé varð á höfundarferli Salverson eftir
útkomu verðlaunabókarinnar Confessions of an Immigrant’s Daughter 1939 og eftir það kom
aðeins út The Immortal Rock. The Saga of the Kensington Stone 1954. Guðrún er á sínum stað í
Íslenzku skáldatali Menningarsjóðs (1973–1976), en Salverson ekki.

33 Bæði í veruleikanum og í þessum bókmenntum er Íslendingum oft ruglað saman við eskimóa,
og má benda á Guðbrand Erlendsson, ævintýri Jóhanns Magnúsar Bjarnasonar og sögu
Valgardsons, „Maðurinn af Snæfellsnesinu“. Bandarísku hermennirnir á Keflavíkurher-
stöðinni kölluðu áður fyrr Íslendinga iðulega „the moes“, móana, til styttingar. Vanþekking á
Íslendingum og Íslandi var og er mikil og setur Kristinn Stefánsson hana t.d. skemmtilega
fram í ljóðinu „Riðguð í landafræði“ (Vestan hafs 1900), þegar kanadísk kona spyr mælanda á
ensku hvort hann hafi komið alla leið frá Íslandi með járnbrautarlest.

34 Guðrún Guðsteins, „The Totality of the Female Self in Kristjana Gunnars’ Wake-Pick Poems,“
í Litteratur og kjønn i Norden, ritstj. Helga Kress, Rvk 1996.
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Viðauki A

Blaðaútgáfa Íslendinga í Vesturheimi

Hugmyndir um blaðaútgáfu vestanhafs skutu upp kollinum nánast við landgönguna í
Ameríku. Í tengslum við Alþingishátíðina vegna afhendingar stjórnarskrárinnar og
þúsund ára afmælis Íslandsbyggðar 1874 söfnuðust nokkrir Íslendingar saman í Mil-
waukee í Wisconsin-fylki, sem þá var miðstöð Íslendinga, og héldu sína eigin hátíð þar
sem séra Jón Bjarnason hélt þrumuræðu og sagði svik við þjóðernið jafngilda svikum við
Guð. Lagði hann áherslu á að íslenskir innflytjendur varðveittu tungumál sitt til að við-
halda þjóðerninu og tryggðinni við Guð. Voru margir greinilega sammála Jóni því stofnað
var útgáfufélagið Félag Íslendinga í Ameríku – þótt ekkert yrði reyndar úr útgáfu það
sinnið. En þörfin fyrir blað sem auðveldað gæti innflytjendum að viðhalda þjóðerni sínu
og jafnvel sameinað þjóðarbrotið vestra varð til þess að árið 1877 var að undirlagi Sigtryggs
Jónassonar stofnað hlutafélag á Gimli í Manitoba til að gefa út blað. Félagið var kallað
Prentfélag Nýja Íslands og hóf útgáfu Framfara 10. september 1877, en blaðið gaf upp
öndina á vordögum 1880. Kaupendur voru 600, helmingur vestanhafs og helmingur á
Íslandi. Illa gekk að innheimta áskriftargjöld og söfnuðust því upp skuldir sem áttu
stóran þátt í endalokum blaðsins auk margvíslegrar togstreitu aðstandenda. Er saga
blaðsins bundin örlögum íslenska samfélagsins, það hefst sem félagslegt átak til sam-
einingar og endar að vissu leyti vegna ágreinings og sundurþykkis um nánast alla skapaða
hluti. Næsta tilraun til blaðaútgáfu var tímaritið Dagsbrún sem var nokkuð frjálslynt í
trúmálum og kom út 1893–1896. Gísli M. Thompsen ritstýrði síðan hálfsmánaðarblaðinu
Bergmáli 1897–1901 og mánaðarritinu Svöfu 1895–1904 með sögum, kvæðum og fróð-
leiksmolum. Vikublaðið Baldur kom út 1903–1910, Ný Dagsbrún kom út í þremur
heftum 1904–1905, vikublaðið Gimlungur kom út 1910–1911 en tengt því mánaðarritið
Heimilisvinurinn. Þessi blöð voru öll gefin út í Nýja Íslandi. 

Blaðaútgáfa í Winnipeg hófst með útkomu Leifs sem Helgi Jónsson gaf út og ritstýrði
1883–1886. Sameiningin kom fyrst út árið 1886 á vegum Hins evangelísk-lúterska kirkju-
félags Íslendinga í Vesturheimi og lifði í marga áratugi. Annað af langlífustu dagblöð-
unum, Heimskringla, hóf göngu sína 1886 undir ritstjórn þeirra Eggerts Jóhannssonar,
Kristófers Jansonar og Einars Hjörleifssonar Kvaran. Gestur Pálsson varð ritstjóri 1890
til dauðadags í ágúst 1891 en hann lést langt fyrir aldur fram aðeins fertugur að aldri og
er jarðsettur í Winnipeg. Tilgangur blaðsins var þjóðræknislegur að miklu leyti en allt frá
upphafi voru bókmenntir einnig drjúgur hluti efnisins. Öldin kom út 1891 og
sameinaðist Heimskringlu árið eftir. Árið 1913 var stofnað hlutafélagið The Viking Press
sem keypti útgáfu Heimskringlu og hélt blaðinu úti um áratugaskeið. Rúmu ári eftir
stofnun Heimskringlu var vikublaðið Lögberg stofnað og hóf göngu sína í árslok 1887.
Lögberg var um skeið stærsta blaðið. Árið 1910 var nafni útgáfufélags blaðsins breytt í The
Columbia Press Ltd. Þessi tvö blöð, Lögberg og Heimskringla, segja að miklu leyti sögu
Íslendinga í Vesturheimi, sögu afkomenda þeirra og þeirra menningaráhrifa sem mótað
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hafa samfélag afkomendanna í meira en heila öld. Sem fyrr er sagt voru miklir flokka-
drættir í trúmálum, stjórnmálum og jafnvel menningarmálum almennt á fyrstu ára-
tugunum vestra en smám saman lægði öldur og blöðin tvö sameinuðust árið 1959 og
koma enn út undir nafninu Lögberg-Heimskringla.

Í Minneota, í Minnesota, í Bandaríkjunum voru einnig gefin út mánaðarritin Kenn-
arinn 1897–1905 og svo Vínland 1902–1908, reyndar seinni fjögur árin í Winnipeg.
Bæði ritin voru tengd evangelíska kirkjufélaginu í Minneota og var Björn B. Jónsson
(sem notaði dulnefnið Grímur Grímsson) t.d. ritstjóri beggja rita um tíma en Gunnar B.
Björnsson kom að útgáfu beggja en hann ritstýrði síðar The Minneota Mascot í aldar-
fjórðung. 

Mörg önnur blöð voru gefin út, má þar nefna Aldamót 1891–1903 og Áramót
1905–1909 sem kirkjufélagið gaf út, Almanak Ólafs S. Þorgeirssonar 1895–1941 en við
sjálft almanakið bættist Safn til landnámssögu Íslendinga í Vesturheimi og er þar að finna
margvíslegan fróðleik um það efni. Stjarnan kom út 1897–1898. Meðal fræknari afreka í
blaðaútgáfu Íslendinga vestanhafs er án efa mánaðarritið Freyja sem hjónin Sigfús B. og
Margrét Jónsdóttir Benedictsson gáfu út 1898–1910, en ritið var helgað kvenréttinda-
baráttunni og var það fyrsta ritið þess efnis í Kanada. Sigfús gaf einnig út nokkur önnur
blöð um skemmri tíma: The Maple Leaf Almanac 1899–1904, vikublaðið Selkirking
1900–1902, Öldina óreglulega í nokkur ár frá 1909, og mánaðarritið Frey 1924–1925.
Sigurður Júlíus Jóhannesson var viðriðinn blaðaútgáfu frá því hann kom vestur árið 1899,
fyrst með eigið blað, Dagskrá II 1901–1903, og síðar mörg önnur blöð sem út komu á
vegum Íslendinga, þ.á m. Heimskringlu um tíma en í fyrri heimsstyrjöldinni var hann
tvívegis neyddur til að segja af sér ritstjórn blaðsins vegna ágreinings við eigendur þess
um stríðið og herkvaðninguna. Mánaðarritið Heimir kom út 1904–1914, Breiðablik
1906–1914, Syrpa 1911–1922, Fróði 1912–1914, Alþýðuvinurinn 1914, Íslenzkir mán-
aðardagar 1915–1930, Voröld 1918–1922 og samhliða um tíma barnablaðið Sólöld. Árið
1919 hóf Tímarit Þjóðræknisfélagsins göngu sína og hélt velli til 1968. Stjarnan, málgagn
íslenskra sjöundadagsaðventista kom fyrst út 1919, Saga Þorsteins Þ. Þorsteinssonar kom út
1925–1930 og barnablaðið Baldursbrá hóf göngu 1935. The Icelandic Canadian hóf göngu
sína árið 1942 og var fyrsti ritstjóri Laura Goodman Salverson en það er fyrsta íslensk-
kanadíska tímaritið sem er eingöngu ritað á ensku og kemur það enn út. Hér eru alls ekki
öll blöðin talin og vísast að öðru leyti í bókfræði aftast í þessu riti. 
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Viðauki B

Samanburður á Íslandi og Ameríku og ólíkar skýringar á vesturferðum
Ástandið á Íslandi og í Ameríku var oft borið saman með eftirfarandi hætti þegar fólk
var að íhuga flutninga:

Ísland Ameríka
höft á hjúskap frelsi til hjúskapar
landþrengsl ódýrt land
atvinnufrelsi takmarkað – vistarband stór og frjáls vinnumarkaður
viðskipti mjög takmörkuð – faktorar frelsi í viðskiptum
menntunarmöguleikar litlir miklir menntunarmöguleikar
stjórnmálaleg réttindi heft frelsi í stjórnmálum
þjóðkirkja – allir skulu tilheyra henni frelsi í trúmálum

undralönd, stór, ævintýri

Skýringar á vesturferðum hafa tekið nokkrum breytingum bæði hér og vestan hafs frá því
þær hófust. Í upphafi voru vesturfarar sakaðir um það hér á landi að vera svikarar,
flóttamenn og duglausir; hélst sú skýring áratugum saman. Vesturfararnir töluðu á hinn
bóginn um frelsið í Ameríku, ábyrgð á velsæld sinni og sinna, að ákvörðun væri tekin að
yfiveguðu ráði og að þeir væru nýir landnámsmenn í vestri eins og fyrstu landnáms-
mennirnir á Íslandi, í útrásar frá Noregi. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, svo dæmi sé tekið,
kenndi ekki síst miklum veðurfarsbreytingum og náttúruhamförum á Íslandi um að fólk
hefði hreinlega hrakist burtu frá Íslandi. Á fyrri hluta 20. aldar héldu Íslendingar við
sínar skýringar en nýjar skýringar komu frá Ameríku:

Skýringar á Íslandi: Skýringar vesturfara:
uppgjöf undu ekki kúgun Dana
dugleysi hraktir burt
ómenni sem réðu ekki við erfiðleika harðæri

hins harðbýla Íslands höfðingjakúgun
letingjar náttúruhamfarir
svikarar við þjóðina höft á Íslandi – frelsi í Ameríku

Upp úr hugmyndum um yfirburði Íslendinga að andlegu atgervi í byrjun aldarinnar
vex þeirri hugmynd ásmegin að innflytjendurnir séu æðri öðrum innflytjendum, en undir
lok tuttugustu aldar fær sú hugmynd þann blæ að Íslendingar hafi einmitt brotist til
nýrra landvinninga líkt og áður frá Noregi. Þessi landvinningahugmyndafræði nær há-
marki í starfi landafundanefndar um aldamótin og áróðri íslenskra stjórnvalda og stór-
fyrirtækja um hlutverk Íslendinga í uppbyggingu menningar í Ameríku, með Leifi
heppna,  Vilhjálmi Stefánssyni og loks Bjarna Tryggvasyni. Hér eru samankomnir sæfar-
inn mikli, landkönnuðurinn heimsfrægi og loks geimfarinn. Vilhjálmur öðlaðist heims-
frægð þegar hann kom til Bandaríkjanna úr öðrum leiðangri sínum árið 1912 með upp-
götvun ljósra eskimóa í farteskinu. Vestur-íslensku skáldin með Káin og Guttorm J.
Guttormsson í fararbroddi ortu af þessu tilefni mikið um Vilhjálm og hvíta eskimóa. Í
þessu fær rómantísk upphafning á gáfum, þreki og þrautseigju íslenska kynstofnsins
rækilega útrás.

(Mjög er hér stuðst við formála Sigurðar Gylfa Magnússonar, „Sársaukans land. Vesturheims-
ferðir og íslensk hugsun“ í Burt – og meir en bæjarleið 2001).
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Viðauki C

Tungumál Vestur-Íslendinga

Eins og eðlilegt er tók málfar breytingum hjá Vestur-Íslendingum. Þeir fluttu inn í nýjan
heim sem þeir þurftu að koma orðum að, og löguðu oft ensk orð að máli sínu. Haraldur
Bessason fyrrverandi háskólarektor á Akureyri, sem í áratugi var prófessor í íslensku við
Manitoba-háskóla, hefur skrifað skemmtilegar greinar um þetta efni í Lesbók
Morgunblaðsins, 16. og 24. júní 1984; „Að rósta upp kjötið og klína upp húsið“ og „Hún
fór út með bojfrendinu“ (sjá einnig Viðar Hreinsson í Íslenskri bókmenntasögu 3, 1996).

Nokkur dæmi:

íslenska ísl-enska enska
bóndi farmari farmer
fjós steibla stable

grenitré sprústré spruce tree
rjómaís ísrjómi ice cream
bifreið kar car
hljóma sounda sound
stafur sticka stick
elgur mús moose
vín bús booze
efni stöff stuff

meðhöndla treata treat

Eins og af þessu má sjá er síður en svo að kenna því að fólk af íslenskum ættum í Kanada
hafi verið eitthvað vitlausara en fólk á Íslandi, því enn er t.d. ekki alltaf auðvelt að þýða
á íslensku ensku sögnina „treat“ og tónlistarmenn segja enn „sound“ þótt þeir eigi við
„hljóð“, einkum popparar, rokkarar og málmarar. En eins og segir í formála þá stóðu
Íslendingar sem fluttu vestur nákvæmlega frammi fyrir nýjum veruleika, nýjum hlutum,
sem ruddust inn í veruleikann og má telja víst að á stundum hafi veruleikinn staðið
einhvern veginn á haus fyrir þeim.

Sjá einnig eftirfarandi efni, sem þó getur reynst erfitt að nýta á vefnum: „Blöndun
tungumála.“ Úr viðtali við Kristin Oddsson í Vancouver. Úr viðtölum sem Hallfreður Örn
Eiríksson og Olga Fransdóttir söfnuðu meðal Vestur-Íslendinga í Kanada og Bandaríkjunum
(Árnastofnun 1972–1973). „http://servefir.ruv.is/vesturfarar/kristinn1.ram“. Svo og
„Íslenska í Vesturheimi.“ Úr þættinum Leyndardómur vínartertunnar. Þáttaröð í umsjón Jóns
Karls Helgasonar (RÚV 1996). „http://servefir.ruv.is/vesturfarar/SamGudjon.html“. Sjá loks
vef Stofnunar Árna Magnússonar, „http://www.am.hi.is/“.

Garðar Baldvinsson Íslensk-kanadískar bókmenntir
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Viðauki D
Mannfjöldaþróun á Íslandi meðan á Vesturferðum stóð, skv. Hagstofu og Vesturfaraskrá
Júníusar H. Kristinssonar 1983:

ÁRTAL MANNFJÖLDI FJÖLGUN FLUTTIR TIL ÍBÚAFJÖLDI
Í DESEMBER Á ÁRI VESTURHEIMS RVÍKUR

1870 70.031 6 2.024
1871 70.389 358 12
1872 70.065 -324 22
1873 70.276 211 323
1874 70.595 319 391
1875 71.129 534 59
1876 70.798 -331 1.190
1877 71.555 757 59
1878 71.901 346 473
1879 71.981 80 322
1880 72.646 665 94 2.567
1881 73.091 445 144
1882 71.942 -1.149 347
1883 70.642 -1.300 1.215
1884 71.481 839 121
1885 72.243 762 141
1886 72.449 206 504
1887 70.725 -1.724 1.947
1888 70.146 -579 1.109
1889 70.581 435 702
1890 70.607 26 217 3.886
1891 71.579 972 216
1892 72.481 902 290
1893 72.928 447 725
1894 73.230 302 113
1895 74.508 1.278 9
1896 75.680 1.172 10
1897 76.618 938 55
1898 77.177 559 87
1899 77.967 790 157
1900 78.203 236 725
1901 78.641 438 258 6.667
1902 79.181 540 313
1903 79.632 451 677
1904 80.396 764 313
1905 81.026 630 282
1906 82.086 1.060 57
1907 82.925 839 36
1908 83.576 651 4
1909 84.528 952 41
1910 85.221 693 87 11.600
1911 85.661 440 90
1912 86.116 455 84
1913 87.137 1.021 156
1914 88.076 939 85

Fjölgun á Íslandi 18.045 Samtals til Vesturheims 14.268

Íslandslag
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Fækkun verður sex sinnum á ársgrundvelli en fjölgun öll hin árin hér á landi. Af tölunum
sést að aðrar ástæður eru einnig fyrir þróun fólksfjölda á Íslandi, t.d. fækkar landsmönnum um
324 árið 1872 þótt aðeins 22 flytjist til Vesturheims. 1882 fækkar á Íslandi um 1.149 manns
þótt aðeins 347 flytji vestur. Árið 1894 fjölgar um 302 á landinu en 113 flytjast vestur um
haf. Árið eftir, 1895, fjölgar um 1.278 og aðeins 9 flytja vestur á bóginn. Sveiflurnar eru slíkar
að árferði og sjúkdómum hafa einnig gífurleg áhrif. Ennfremur var eitthvað um að fólk flytti
aftur til Íslands eftir að hafa reynt fyrir sér vestan hafs, en ekki eru til tölur um þá flutninga.

Hægt er að leika sér með tölur. Þrátt fyrir allan brottflutninginn virðist fjölgun Íslendinga
og brottfluttir til Vesturheims samtals nema 32.313 manns, með öðrum orðum að ef
fólksflóttinn hefði ekki orðið hefði fjöldi Íslendinga getað verið samtals 102.344 árið 1914.
Miðað við ýmsar getgátur um að afkomendur Íslendinga í Vesturheimi geti verið um 100.000
manns hefði hin fræga höfðatala á Íslandi þannig hugsanlega getað orðið um 400.000 á þessu
ári, 2006.

Garðar Baldvinsson Íslensk-kanadískar bókmenntir
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Línurit 4. Mannfjöldi á ÍslandiLínurit 2. Fluttir til Vesturheims

Línurit 1. Fjölgun íbúa á Íslandi Línurit 3. Fjölgun íbúa í Reykjavík
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Viðauki E

Stiklur í bókmenntasögu Íslands og Vestur-Íslendinga frá 1800.

Hér á eftir er stutt yfirlit yfir nokkra helstu atburði á Íslandi og í Kanada eða Vesturálfu
sem snerta vesturferðirnar og bókmenntir beggja megin hafsins. Undir „Ísland“ eru
einnig  sett fáein atriði úr bókmenntum Evrópu og Bandaríkjanna. Margvíslegar hrær-
ingar í heimsbókmenntunum virðast ekki hafa haft mikil áhrif á sínum tíma meðal
íslenskættaðra höfunda í Kanada á fyrri hluta tuttugustu aldar, né heldur ljóðabyltingin
á Íslandi um miðja öldina. Þess vegna eru ekki talin upp nema örfá módernísk verk í
þessum lista. Ekki eru að sjálfsögðu allir atburðir taldir upp heldur lögð áhersla á þá sem
haft hafa áhrif á bókmenntastarf íslenskættaðra höfunda í Vesturheimi.

Í inngangi þessarar bókar, „Íslensk-kanadískar bókmenntir“, er minnst á margt af því
sem hér kemur fyrir en ekki á annað sem þó er vissulega markvert í öðru samhengi – svo
sem útgáfu á flestum verka Einars H. Kvaran og Matthíasar Jochumssonar en sá
fyrrnefndi bjó nokkur tímabil vestan hafs en sá síðarnefndi ferðaðist til Chicago 1893 á
heimssýninguna og skrifaði um reynslu sína auk þess sem hann samdi leikritið Vestur-
fararnir strax 1873 þótt það væri ekki sett upp fyrr en aldarfjórðungi síðar, 1898, en í
verkinu gagnrýnir hann mjög vesturferðirnar og agenta Kanadastjórnar.

Í yfirlitinu hér á eftir eru notaðar skammstafanir til að spara rúm. Nöfn höfunda eru rituð
fullum fetum fyrst þegar þau koma fyrir en síðan með fangamarki. Nöfn bókmenntagreina
eru stytt, skáldsaga er skálds., smásögur er smás. Bandaríkin eru BNA. Markmiðið er það
eitt að koma sem mestum upplýsingum á framfæri lesendum til hægðarauka. Einnig eru
notaðar almennar skammstafanir, t.d. Sig. fyrir Sigurður, þýð. fyrir þýðing, o.s.frv. Sem
dæmi þýðir: „1879 Aðalsteinn, skálds., Páll Sigurðsson“ að skáldsagan Aðalsteinn eftir Pál
Sigurðsson hefur komið út árið 1879. Reynt er að geta að minnsta kosti alls sem almennt
þykir merkast í bókmenntaheiminum sitthvorum megin hafsins. Aðeins er getið um fyrsta
verk sumra  höfunda, t.d. Matthíasar Jóhannessen og Thors Vilhjálmssonar. 

Það gefur augaleið að svona yfirlit er víðs fjarri því að vera tæmandi, enda er því aðeins
ætlað að veita almenna heildarsýn yfir það sem markvert þykir í sögu íslensk-kanadískra
bókmennta. Þar fer auðvitað mest fyrir bókmenntum á íslensku beggja megin hafsins á
umræddu tímabili og síðan á ensku um íslensk efni, eða eftir höfunda af íslensku bergi.
Ljóst er að mikil vakning verður hérlendis rétt fyrir aldamótin 2000 og mörg verk koma
út sem tengjast íslensk-kanadískri menningu og bókmenntum, bæði frumsamin og í
þýðingum.

Eins og annars staðar í þessu riti eru rangfærslur og villur alfarið á ábyrgð ritstjóra, þótt að
sjálfsögðu hafi verið reynt að forðast allt sem misvísandi getur talist, hvað þá rangt. Um leið
er ljóst að hvert einasta atriði í upptalningunni hér á eftir hlýtur að vera matsatriði og er
matið að sjálfsögðu ritstjórans, og minnt á að allt orkar tvímælis þá gert er. Að því sögðu
er lesandanum óskað góðs gengis á eftirfarandi braut.
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1807 Jónas Hallgrímsson fæddur.
1809 Jörundur hundadagakonungur.
1811 Jón Sigurðsson fæddur.

Henry Holland heimsækir Ísland.
1813 Kristján Rask dvelur á Íslandi, leggst

gegn áhrifum dönskunnar á íslensku.
1816 Rask stofnar Hið íslenska

Bókmenntafélag, í Kaupmannahöfn. 
1818 Landsbókasafnið stofnað.
~ 1820   Enska rómantíkin.
1827 Skírnir hefur göngu sína.
1831 Tristansrímur, Sigurður Breiðfjörð.
1835 Fjölnir stofnaður til að efla rómantík,

fagurfræði og sjálfstæði Íslands. 
1837–39 Oliver Twist, skálds., Ch. Dickens.
1837 JH gangrýnir rímur í Fjölni.
1838 Kristján Fjallaskáld og Júlíana Jónsd.

fædd.
1839 „The Fall Of The House Of Usher“,

smás., Edgar Allan Poe.
1840 Þýð. og útg. Oddysseifskviða lokið.
1841 Ákv. að flytja Latínuskólann til Rvíkur.
1841 „The Murders In The Rue Morgue“,

smás., E.A.Poe.
1845 „The Raven“, ljóð,  E.A.Poe.
1847 Kvæði, Bjarni Thorarensen.
1848–49  Tímaritið Norðurfari, ritstj. Gísli

Brynjúlfsson og Jón Thoroddsen.
1849 Edgar Allan Poe deyr.
1849–50 David Copperfield, skáldsaga, Ch.

Dickens.
1850 Piltur og stúlka, skálds., Jón Thoroddsen.
1851 Moby Dick, skáldsaga, H. Melville.

Þjóðfundurinn. Jón Sigurðsson: „Vér
mótmælum allir“; ísl. fulltr. gengu út.

1853 Stephan G. Stephansson fæddur.
1854 Felsenborgarsögur ísl. þýð.
1855 Mormónar fara frá Íslandi til BNA;

Þórður Diðriksson til Utah.
1857 Ida Pfeiffer heimsækir Ísland.
1857 The Origin of the Species, náttúrufr.,

Ch.Darwin.
1858 Undína fædd.
1858–1860  Skautbúningur – Sig. Guðm.
1859 A Tale of Two Cities, skálds., Ch.

Dickens.
1860 Káinn fæddur.
1861 Sagan af Heljarslóðarorrustu, skálds., Ben.

S. Gröndal.
1862 Útilegumenn, leikr., Matthías Jochumss.

J. Ross Browne heimsækir Ísland.
1862–64 Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, Jón

Árnason.
1863 Fyrstu Brasilíufararnir, 4 manns fara.

Útilegumennirnir, leikr., Matth. Joch. 

1840 Fyrsta frímerkið – breytir
póstsamgöngum í heiminum.

1856 Fyrstu hvítu menn til Bresku Kólumbíu.

1859–1865 þrælastríðið í BNA.

Atburðir í bókmenntasögu Íslendinga 
á Íslandi og í Kanada frá upphafi nítjándu aldar.

Ísland Kanada
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1865 150 skráðir til Brasilíu.
1866 JMB fæddur.
1867 Svava, ljóð, Gísli Brynjúlfsson, Steingr.

Thorsteinsson og Benedikt S. Gröndal.
Hefndin, skálds., Jón Ólafsson.

1870 Fyrstu Kanadafararnir, 4 fara frá
Eyrarbakka til Quebec, svo Milwaukee og
Michiganvatns. 

1871 Nýársnótt, leikr., Indriði Einarsson.
William Morris heimsækir Ísland.
Kvæði, Jón Thoroddsen.

1872 22 til BNA og Kanada, m.a. Páll
Þorláksson og Sigtryggur Jónasson.
Mannamunur, skálds., Jón Mýrdal.
Kvæði, Kristján Fjallaskáld.
Fyrirl. Brandesar útg. í Khöfn.

1872–73 Fundir í Þingeyjarsýslu um vesturferðir.
1873 500 skráðir til Brasilíu. Aðeins 34 fara.

Nær 200 í tveimur ferðum til
Vesturheims, m.a. Jón Ólafsson, Jón
Bjarnason, Kristinn Stefánsson, Undína,
Jóhann Magnús Bjarnason, Sig. Jón Jóh.,
SGS. Farið til Ontario í Kan., og
Wisconsin í BNA.
Morris heimsækir Ísland öðru sinni.
Vesturfararnir, leikr., Matthías Joch. (fyrst
sett upp 1898).

1874 Ísland fær stjórnarskrá, þjóðhátíð á
Þingvöllum.
„Ó Guð vors lands“, ljóð, Matth. Joch.

1874–75 Alaskaför Jóns Ólafssonar.
1875 Öskjugos.

200 manns til Nýja Íslands.
1876 Maður og kona, skálds., Jón Thoroddsen.

Stúlka, ljóð, Júlíana Jónsd.
Tom Sawyer, skálds., Mark Twain.

1877 Gilsbakkaljóð, Steingr. Thorst.
1878–81 Eyvindur, skálds., Jón Ólafsson.
1879 Aðalsteinn, skálds., Páll Sigurðsson.

Ljóðmæli, Bólu-Hjálmar.
1880 Ljóðmæli, Grímur Thomsen.

Hvorn eiðinn á ég að rjúfa?, skálds., EHK.
1881–82 Eiríkur á Brúnum ferðast til Utah –

Önnur ferðasaga hans.
1882 Tímaritið Verðandi stofnað, eitt tbl. 

Brynjólfur Sveinsson biskup, skálds.,
Torfhildur Hólm.
„Kærleiksheimilið“, smásaga, Gestur
Pálsson.

1884 Adventures of Huckleberry Finn, skálds.,
Mark Twain.

1886 Sálmabókin (Vald. Briem helsta skáld).
Landsbanki Ísl. stofnaður

1888 Vesturfara-rit Benedikts S. Gröndals og
Jóns Ólafssonar.
Lífið í Reykjavík, fyrirlestur, Gestur
Pálsson. 

1864 A. Lincoln forseti BNA myrtur.

1866–68 Kreppa í BNA.

1870 Kanada býður niðurgreitt far og ódýrt
land fyrir vesturfara frá Evrópu.

1873 Ákvörðun um járnbrautarlagningu í
Kanada frá austri til vesturs (Canadian
Pacific Railway, CPR eða sípíar).

1874 „Stóri hópurinn“ vestur; tilraun til land-
náms í Elgshæðum og Kinmount. 
Landnám hefst í Nýja Íslandi.
Íslensk þjóðátíð í Milwaukee í
Winsconsin BNA.

1876–77 Nýja Ísland í sóttkví v. bólusóttar.

1877 Tímaritið Framfari stofnaður.

1880 Kanadíska járnbrautin komin til
Winnipeg.
Sigríður Eyjafjarðarsól, leikrit, Ari
Jónsson, fyrsta leiksýning á íslensku í
Winnipeg

1883 Tímaritið Leifur stofnað.

1885 Íslenskir kirkja reist í Winnipeg
Uppreisn Riels og metísa í
Saskatchewan.

1886 Heimskringla og Sameiningin stofnuð.
1887 Nýja Ísland verður hluti Manitoba.

Kvæði, Jóh. M. Bjarnason, Kristinn
Stefánsson og Sig. Jón Jóhannesson.

1888 Lögberg stofnað.
Hið ísl. menningarfélag, stofnað.

1889 Elding, skálds., Torfhildur Hólm.
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1890 Fyrsti Íslendingadagurinn í Gimli.
1892 Sögur og kvæði, JMB.

Fyrsti Íslendingadagurinn í Winnipeg.
1892–93 Jón biskup Vídalín, skálds., TH.

1894 Úti á víðavangi, ljóð, SGS.
Elenóra, skálds., Gunnsteinn Eyjólfsson.

1895 Almanak Ólafs S. Thorgeirssonar stofnað.
1897 Íslendingar missa sérréttindi til

landnáms í Nýja Íslandi.
Sálin hans Jóns míns, leikrit, Hólmfríður
G.C. Sharpe.
Ljóðmæli, Sig. Jón Jóhannesson.

1898 Ljóðmæli, JMB.
Tímaritið Freyja stofnað.

1899–1903 Eiríkur Hansson I–III, skálds., JMB.
1900 Á ferð og flugi, ljóð, SGS.
1900–03  Sögur og kvæði I–II, Sig. Júlíus Jóh. 
1902–08 Jón biskup Arason, skálds., TH.
1903 Stúlknamunur, leikr., Sveinn

Símonarson.

1905 Tíund. skálds., Gunnsteinn Eyjólfsson.
Hauksbók hin yngri. Borgaraleg fræði fyrir
íslenzka borgara í Kanada og Bandaríkjum,
fræðirit, Ólafur S. Thorg.

1907 Ljóðmæli, Magnús Markússon.
1908–09 Brasilíufararnir I–II, skálds., JMB.

1909 Jón Austfirðingur, ljóð,  Guttormur J.
Guttormsson.

1909–39 Andvökur I–VI, ljóð, SGS.
1910 Vornætur á Elgsheiðum, smás., JMB. 

Kvistir, ljóð, Sig.Júl.Jóh.
1912 Vilhj. Stefánsson kynnir ljósa eskimóa

og verður heimsfrægur.

1913–22 Í Rauðárdalnum, skálds., JMB (í
tímaritinu Syrpu).

1913–33  Æfisaga Sigurðar Ingjaldssonar frá
Balaskarði.

1914 Nokkur ljóðmæli, Þorskabítur.
1914–18 Fyrri heimsstyrjöldin, deilur meðal

Vestur-Íslendinga – Sig.Júl. Jóh. tvívegis
sagt upp sem ritstjóra Heimskringlu.

1914–19 Fíflar, ritstj. Þorst. Þ. Þorsteinsson.
1916 Hagalagðar, ljóð, Júlíana Jónsdóttir.

Markland, sj.ævis., Guðbr. Erlendsson.
1917 SGS heimsækir Ísland.
1918 Þættir. Ljóð, ÞÞÞ.

1919 Þjóðræknisfélag Íslendinga í Vesturheimi
stofnað – hefur útg. Tímarits. 

1919–23 Brot af landnámssögu Nýja Íslands,
Þorleifur J. Jackson.

1920 Kviðlingar, ljóð, Káinn.
Bóndadóttir, ljóð, GJG.

1921 Heimhugi, ljóð, ÞÞÞ.
1922 Islænderne i Amerika, ritg., Halldór

Hermannsson.

1890 Vonir. Söguþáttur frá Vesturheimi, EHK.

1893 Chicagó-för mín, ferðasaga, Matth. Joch.
Ýmisleg ljóðmæli, Hannes Hafstein.

1895 Vestur-Íslendingar, fyrirlestur, EHK.
1897 Sögur og kvæði, Einar Benediktsson.

Þyrnar, ljóð, Þorsteinn Erlingsson.

1898 Vesturfararnir, leikr., Matth. Joch. sett
upp í Rvk (samið 1873).

1901 Vestan hafs og austan, smás., EHK.
1902 Upp við fossa, skálds., Þorgils gjallandi.

1904 Heimastjórn á Íslandi, Hannes Hafstein
ráðherra.

1906 Halla, skálds., Jón Trausti.
Hafblik, ljóð, Einar Benediktsson.
Tvístirnið, ljóð, Sig. Sig. frá Arnarholti og
Jónas Guðlaugsson.

1908 Smælingjar, smásögur, EHK.
1908–11 Heiðarbýlið, Jón Trausti.
1909 Vesturför. Ferðapistlar, EHK.

Kvæði og sögur, Jóh. G. Sig.
Kvæði, Hulda.

1912 Fjalla Eyvindur, leikr. (á dönsku), Jóh.
Sigurjónsson.

1912–14  Saga Borgarættarinnar I–IV, skálds. (á
dönsku), Gunnar Gunnarsson.

1913 Nonni, skálds. (á þýsku), Jón Sveinsson.
Sons and Lovers, skálds., D.H. Lawrence.

1915 Hálfir skósólar, ljóð, Þórbergur Þórðarson.
1916 Sálin vaknar, skálds., EHK.

Þulur, ljóð, Theodora Thoroddsen.

1918 Frostaveturinn, spænska veikin.
Söngvar förumannsins, ljóð, Stefán frá
Hvítadal.

1919 Svartar fjaðrir, ljóð, Davíð Stefáns.
Barn náttúrunnar, Halldór K. Laxness.

1920 Sælir eru einfaldir, skálds. (á d.), Gunnar
Gunnarsson.

1922 Ulysses, skálds., J. Joyce.
The Waste Land, ljóð, T.S.Eliot.
Hvítir hrafnar, ljóð, Þórbergur Þórðarson.
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1923 Bréf til Láru, greinar, Þórbergur Þórðarson.
1923–28 Fjallkirkjan I–V, skálds. (á d.), Gunnar

Gunnarsson.
1924 Myndir, smás., Hulda.
1925 Við sundin blá, ljóð, Tómas Guðmundsson.

1926 Bí bí og blaka, ljóð, Jóh. úr Kötlum.

1927 „Sorg“, ljóð, Jóh. Sigurjóns. 
Vefarinn mikli frá Kasmír, skálds., HKL.

1928 „Söknuður“, ljóð, Jóhann Jónsson.

1929 Morgunn lífsins, skálds. (á n.), Kristmann
Guðmundsson. 
Alþýðubókin, ritg., HKL.

1930 Kvæðakver, HKL.
Vestan um haf, safn vestur-ísl. bókm.,
ritstj. EHK og Guðm. Finnbogason.

1931–32 Salka Valka, skálds., HKL.
1933 Kristrún frá Hamravík, skálds., Guðm. G.

Hagalín.
1934 Rauður loginn brann, ljóð, Steinn Steinarr.
1934–35 Sjálfstætt fólk, skálds., HKL.

1935 Vestmenn útvarpserindi, ÞÞÞ.

1938–39 Heimsljós, skálds., HKL.

1939 Úr landsuðri, ljóð, Jón Helgason.

1940 Bretar hernema Ísland, 10. maí.
1941 Arfur, skálds., Ragnheiður Jónsdóttir.

1943–46 Íslandsklukkan, skálds., HKL.
1944 Ísland verður lýðveldi.

1923 The Viking Heart, skálds., Laura
Goodman Salverson.
Minningarbók íslenskra hermanna.

1924 Hljómbrot, ljóð, Magnús Markússon.
1925 Vestrænir ómar, nótur, Sveinbjörn

Sveinbjörnsson.
1925–31 Tímaritið Saga, ritstj. ÞÞÞ.
1926 Söfnun fyrir íslenskukennslu í

Manitobaháskóla hefst.
Saga Íslendinga í Norður-Dakota, sagnfr.,
Þorstína Jackson Walters.

1927 SGS andast.
Ameríka í ljósi sannleikans, þættir, Jón
Stefánsson.
Lord of the Silver Dragon, skálds., LSG.

1928 Haustkvöld við hafið, smás., JMB.
Hnausaför mín, ljóð, Jóh. Páll Pálsson. 

1929 Ljóðmál, Richard Beck.

1930 Gaman og alvara, ljóð, GJG.
Tíu leikrit, GJG.
Icelandic Lyrics, ritstj. Rich. Beck.
Gaman og alvara, ljóð, GJG.
Sólskin. 50 ljóð barna og unglinga, Sig. Júl.
Jóh.

1934 Minni Nýja Íslands, ljóð, Nikulás
Ottenson.

1934–37 Vesturheimsprent, ÞÞÞ.
1935 Karl litli, barnasaga, JMB.

Canadian Overtones, saga innflytjenda-
bókmennta í Kanada, W. Kirkconnell.

1936 Káinn andast.
Norður-Reykir, ljóð, Páll S. Pálsson.
Pebbles on the Beach, smás., Rannveig. K.
Guðmundsdóttir.
Ljóðmæli, Jónas A. Sigurðsson.

1937 The Dark Weaver, skálds., LSG.
Þráðarspottar, smás., RKG.
Nokkur sýnishorn af vestur-íslensku og
rannsóknum um hana, Stefán Einarsson.

1937–38 Æfintýrið frá Íslandi til Brasilíu, sagnfr.,
ÞÞÞ.

1938 Hillingalönd, smás., Guðrún H. Finnsd.
The History of Scandinavian Literatures,
bókm.saga, Rich. Beck.
Kertaljós, ljóð, Jakobína Johnson.

1939 Confessions of an Immigrant's Daughter
sjálfsævisaga, LSG – fær landstjóra-
verðlaunin í Kanada.

1940–53 Saga Íslendinga í Vesturheimi I–V,
sagnfr., ÞÞÞ og Tryggvi J. Oleson.

1941 Visnar vonir, nótur, Thordís Ottenson
Guðmunds.

1942 The Icelandic Canadian stofnað. LSG
fyrsti ritstjóri.
Sá ég svani, ljóð, Jakobína Johnson.

1943 Icelandic Poems and Stories, ritstj., RB.
1944 Hunangsflugur, ljóð, GJG.

Ísland Kanada

Islandslag-lok  17.5.2006  12:14  Page 60



1945 JMB andast.
Kviðlingar og kvæði, Káinn, ritstj. RB.

1946 Ævintýri, JMB.
Dagshríðar spor, smás., GHF. 
GHF andast.

1947 Lilja Skálholt. Saga, skálds., ÞÞÞ.

1948 History of Icelandic Prose Writers 1800-
1940, ritstj. Stefán Einarsson.

1950 Ferðalok, greinar, GHF.
Pencil-Stub Stanzas, ljóð, Gus Sigurdson.
History of Icelandic Poets 1800–1940,
ritstj. Rich. Beck
Ættland og erfðir, ritg., RB.

1951 Íslenskudeild við Manitobaháskóla
stofnuð.
Tanya, skálds., Kristine Kristofferson.
Vestur-íslenzk ljóðskáld, ritg., RB. 

1952 Jón í Strympu, smás., Gunnsteinn
Eyjólfsson.
Kvæði, Undína.

1953 Fleygar, ljóð, Paul Bjarnason.
Vestur-íslenzkir rithöfundar. Í lausu máli,
ritg., Stef. Einarsson.

1954 Odes and Echoes, ljóð, Paul Bjarnason.
Töfrastafurinn, skálds., Svana Dún.

1955 Tónar lífsins, skálds., SD.

1957 Í átthagana andinn leitar, ritg., RB. 
A History of Icelandic Literature, Stef. Ein.

1958 Kanadaþistill, ljóð, GJG.

1959 Lögberg og Heimskringla sameinast sem
Lögberg-Heimskringla.

1964 Flísar, ljóð, Paul Bjarnason.

1965 The Icelandic People in Manitoba, sagnfr.,
Wilhelm Kristjansson.

1966 The Shot Of Angus Stone, ljóð, Paul A.
Sigurdson.

1967 The Icelanders in Canada, sagnfr., Walter
J. Líndal.

Ísland Kanada
1945 Brennunjálssaga með nútímastafsetningu í

útgáfu HKL.
Í skugga Glæsibæjar, skálds., Ragnh. Jónsd.

1946 Glugginn snýr í norður, ljóð, Stefán Hörður
Grímsson.
Þorpið, ljóð, Jón úr Vör.

1946–51 Dalalíf I–V, skálds., Guðrún frá Lundi.
1947 Litbrigði jarðarinnar, skálds., Ólafur Jóh.

Sigurðsson.
1948 Tíminn og vatnið, ljóð, Steinn Steinarr.

1949 Þorpið, ljóð, Jón úr Vör.
Dymbilvaka, ljóð, Hannes Sigfússon.
Lóa litli landnemi. Barnasaga frá Nýja-
Íslandi, Þóra Marta Stefánsdóttir Hirst. 

1949–83 Að vestan, þættir, ritstj. Árni Bjarnarson.
1950 Eitt kvöld í júní, ljóð, Einar Bragi.

Maðurinn er alltaf einn, smás., Thor
Vilhjálmsson.
Leiðin lá til Vesturheims, skálds, Stefán
Júlíusson.

1951 Svartálfadans, ljóð, SHG.

1952 Ljóð 1947–1951, ljóð, Sigfús Daðason.
„Til varnar skáldskapnum,“ grein, SD
Svanur á báru, ljóð, Einar Bragi.
Draumurinn, smás., Ásta Sigurðard.

1953 Gestaboð um nótt, ljóð, Einar Bragi.
Skrifað í vindinn, ljóð, Jón Óskar.

1955 Tímaritið Birtingur, ritstj. Einar Bragi ofl.
Halldór Laxness fær Nóbelsverðlaunin.
79 af stöðinni, skálds., Indriði G. Þorst.

1956 Aungull í tímann, ljóð, Jóhann
Hjálmarsson.

1957 Regn í maí, ljóð, Einar Bragi.

1958 Borgin hló, ljóð, Matth. Jóhannessen.
Hlutabréf í sólarlaginu, ljóð, Dagur
Sigurðarson.

1959 Hendur og orð, ljóð, Sigfús Daðason
1960 Paradísarheimt, skálds., HKL.

Hreintjarnir, ljóð, Einar Bragi.
1961 Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns, smás.

Ásta Sigurðardóttir.
1961–92  Vestur-íslenzkar æviskrár, ritstj.

Benjamín Kristjánsson.
1964 Púnktur á skökkum stað, smás., Jakobína

Sig.
1965 Tómas Jónsson metsölubók, skálds.,

Guðbergur Bergsson.
Tólf konur, smás., Svava Jakobsd.

1967 Dægurvísa, skálds., Jakobína Sigurðard.
Veizla undir grjótvegg, smás., Svava Jak.

1971 Handritin heim frá Danmörku.
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1971–76  Íslendingar í Vesturheimi I–II, þættir,
Þorsteinn Matthíasson.

1975 Tímaritið Andvari helgað vestur-ísl.
bókmenntum.

1982 Í Dyflinni, smás., James Joyce, þýð. Sig. A.
Magnússon.

1983 Vesturfaraskrá, Júníus Kristinsson.

1986 Vesturheimsprent, Ólafur F. Hjartar.

1989 Saga Íslendingadagsins, Jónas Þór.

1990 Eyðilandið, ljóð, T.S. Eliot, þýð. Sverrir
Hólmarsson.

1991 Icelandic-Canadian Oral Narratives,
Magnús Einarsson.

1992 Stúlkan með Botticelli andlitið, skálds.,
William D. Valgardson, þýð. Gunnar
Gunnarsson og Hildur Finnsdóttir.
Ódysseifur, skálds., James Joyce, þýð. Sig.
A. Magnússon.

1994 Thor, á ísl., WDV.
Játningar landnemadóttur, LSG, þýð.
Margrét Björgvinsdóttir.

1995 Híbýli vindanna, skálds., Böðvar
Guðmundsson.

1996 Lífsins tré, skálds., BG.

1997 Nýja Ísland, sagnfr., Guðjón Arngrímsson.
Tímaritið Jón á Bægisá helgað vestur-ísl.
bókm.

1998 Annað Ísland, sagnfr., GA.

2001 Burt – og meir en bæjarleið, dagbækur,
ritstj. Davíð Ólafsson og Sigurður Gylfi
Magnússon.

2001–02 Bréf Vestur-Íslendinga, I–II, ritstj. BG.
2002 Landneminn mikli, ævisaga SGS, Viðar

Hreinsson.
2003 Andvökuskáld, ævisaga SGS, VH.
2006 Íslandslag, ritstj. Garðar Baldvinsson.

1972 Útverðir íslenzkrar menningar, ritg., Rich.
Beck.

1973 Cloth of gold and other poems, ljóð, Helen
Swinburne.

1976 The Canadian In Me, ljóð, Gus Sigurdson.
In the Gutting Shed, ljóð, William D.
Valgardson.

1978 Red Dust, smás., WDV
1980 Settlement Poems I–II, ljóð, Kristjana

Gunnars.
Marsh Burning, ljóð, David Arnason.

1981 Wake-Pick Poems, ljóð, KG.
The Icelanders ritstj. DA og M. Olito.
Betty Jane’s Diary, Betty Jane Wylie.

1982 Icelandic Writing Today ritstj. KG og Sig.
A. Magnússon.
Selected Translations from Andvökur, ljóð á
ensku, SGS.

1985 The Music of Failure, skálds., Bill Holm
Redhead the Whale and Other Icelandic
Folk Tales, ritstj. KG.

1988 Paradise Café, smás., Martha Brooks.
Stephan G. Stephansson. Selected Prose
and Poetry, ritstj. KG.

1989 The Prowler, skálds., KG.
The Happiest Man in the World, smás.,
DA.
Unexpected Fiction, ritstj. KG.

1990 What Can't Be Changed Shouldn't Be
Mourned, WDV.

1991 Not of an Age, ljóð, Paul A. Sigurdson.

1992 The Girl With The Botticelli Face, skálds.,
WDV.
The Guest House, smás., KG.
Western Icelandic Short Stories, smás.,
ritstj. K. Wolf og Árný Hjaltad.

1993 Aurora, ljóð, enskar þýð., GJG.
1994 Thor, barnasaga, WDV.

The New Icelanders, ritstj. DA og
Vincent Arnason.

1996 Writings by Western Icelandic Women,
smás., ritstj. K. Wolf.

1997 The Icelandic Voice In Canadian Letters,
fræðirit, D.L.Neijmann.

1999 Letters to Icelanders, Betty Jane Wylie.
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