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Vigdís har altid fulgt levende med 
i vores forenings virksomhed, og vi 
har haft den glæde at kunne fejre 
adskillige markante begivenhe-
der med hende som gæst: Islands 
50-års jubilæum som republik, vores 
egen forenings 100-års fødselsdag 
og Vigdís’ egen 80-års dag for blot at 
nævne nogle få. Og da vi i 2004 i både 
Danmark og Island arrangerede en 
stor udstilling med danskejede male-
rier af islandske malere, indvilgede 
Vigdís i at være protektor – „að sjálf-
sögðu!“.

I�'DQVN�,VODQGVN�6DPIXQG�ÀN�YL�GHQ�
idé at hylde Vigdís ved at bede nogle 
af de mennesker, der har haft et tæt 
samarbejde med hende, om at skrive 
en hilsen til hende i vort blad og 
gerne fremdrage nogle fælles oplevel-
ser. Samtlige opfordrede sagde straks 
ja – „að sjálfsögðu!“. Her foreligger 
resultatet, og dermed ønsker vi alle 

Að sjálfsögðu

fra Dansk-Islandsk Samfund – med-
lemmer såvel som bestyrelse – Vigdís 
hjerteligt til lykke!

Steen Lindholm,                            
Formand

Denne udgave af Nyt fra Island er først og fremmest tænkt som en 
hyldest til Vigdís Finnbogadóttir – Islands præsident gennem 16 år 
fra 1980 til 1996. Anledningen er, som man også har kunnet se i de 
danske medier, at Vigdís for nylig kunne fejre sin 90-års fødselsdag. 
Gennem alle årene har Vigdís været en god og trofast ven både 
af Danmark og i særdeleshed af Dansk-Islandsk Samfund. Vi er 
aldrig gået forgæves til hende, og hvis jeg i en enkelt sætning skulle 
karakterisere vores forhold til fødselaren, er det første, der falder mig 
ind, hendes besvarelse på snart sagt enhver anmodning fra os med 
RUGHQH�Dê�VMiOIV|JêX��GHW�LVODQGVNH�XGWU\N�IRUࡐ�QDWXUOLJYLV´��8DQVHW�
hvad vi gennem tiden har bedt Vigdís om – og det har ikke været 
VPnWLQJ�²�KDU�KXQ�DOWLG�VYDUHWࡐ�Dê�VMiOIV|JêX�´�(Q�VnGDQ�YHQ�Pn�
HQKYHU�¡QVNH�VLJ�

Օ
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Af Ólafur Egilsson, Islands ambassadør i 
Danmark 1994-1996 

Det var helt sikkert nyt for Vigdís at 
være med i en sådan valgkamp. Meget 
af det, som hun nu skulle beskæftige 
sig med, var helt forskelligt fra, hvad 
hun tidligere havde kendt, både under 
sin uddannelse og i sit arbejde, der 
primært var tilknyttet teater, sprog-
undervisning og vejledning af turister 
med interesse for Island, land og folk, 
historie og kultur. Men Vigdís var 
hurtig til at orientere sig i relation til 
de nye udfordringer. Hun talte et bil-
ledrigt sprog og var – måske allervig-
tigst – fremragende til at svare for sig, 
når man forsøgte at bringe hende ud 
af fatning. Da hun under valgkampen 
blev spurgt, om man skulle stemme 
på hende fordi hun var kvinde, sva-
rede Vigdís: Nej, fordi jeg er menne-
ske (maður)! 

Vigdís Finnbogadóttir, 
Islands tidligere præsident, 
fylder 90 år

Mens vi kan glæde os over, at Vigdís 
nu er blevet halvfems, stod det ikke 
altid klart, at hun ville nå frem til den 
alder. Hun havde tidligere måttet 
kæmpe med cancer og fået fjernet det 
HQH�EU\VW��3n�HW�RͿHQWOLJW�P¡GH�L�YDOJ-
kampens hede var en af de tilstedevæ-
rende så ubetænksom at spørge, om 
dette ikke var et problem for hendes 
kandidatur. Vigdís svarede uanfægtet, 
og til stor munterhed blandt de for-
samlede, at man nok ikke forventede, 
at præsidenten ammede nationen. På 
den måde talte Vigdís sig ind i folkets 
hjerter og vandt sejren som den første 
kvinde i verden, der blev folkevalgt 
statsoverhoved.

Det har for mig gennem tiden været 
en fornøjelse både at arbejde for 
Vigdís og være i selskab med hende. 

Tre fremragende mænd var præsidenter før Vigdís Finnbogadóttir, og da 
hun som den første kvinde i 1980 stillede op til præsidentvalget, skulle 
hun ligeledes konkurrere med tre agtværdige mænd. Der skulle klart nok 
meget til, hvis hun som kvinde skulle sejre. Men den stigende interesse 
IRU�NYLQGHUV�GHOWDJHOVH�L�VDPIXQGVOLYHW��VDPPHQ�PHG�9LJGtV·�WDOULJH�
NYDOLÀNDWLRQHU��DUEHMGHGH�IRU�KHQGH��RJ�KXQ�ÀN�VW¡WWH�IUD�YLGH�NUHGVH�L�
befolkningen.
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Alle kender hendes 
interesse i at opdyrke 
landet, som ifølge 
Landnámabók 
tidligere var bevokset 
med skov mellem fjeld 
og strand. 

Օ

Forud for præsidentvalget havde hun 
ÁHVW�YHQQHU�RJ�I UGHGHV�PHVW�EODQGW�
den venstreorienterede kulturelite. 
Selv sagde hun gerne i denne forbin-
delse – med et glimt i øjet – at hun 
havde været en smule lyserød i sine 
politiske anskuelser. Dette førte til, 
at embedsmænd med dybe rødder i 
administrationen i starten var lidt på 
vagt over for hende og lidt bange for, 
at hun ville bruge præsidentembedet 
til at fremkomme med sådanne syns-
punkter. Men at misbruge embedet på 
tværs af den vedtagne regeringspolitik 
var langt fra Vigdís‘ tan-
kegang, som kun drejede 
sig om at gøre trofast 
pligt som statsoverhoved 
inden for rammerne af 
den islandske grundlov, 
der lægger ansvaret for 
den almindelige politik 
hos ministre og Alting. 

Vigdís‘ idérigdom og 
videbegærlighed forhin-
drer, at hun gror fast i 
gamle spor. På tavlen i entreen i hen-
des private hjem på Aragata 2, hvor 
forældrene boede før hende, kan man 
læse forskellige visdomsord, som 
Vigdís bevarer til eftertanke, fortsat 
personlig udvikling og opbyggelse. 
Et af dem siger, at alt bør gentænkes i 
lyset af ny viden. 

Alt, hvad der er nationalt og kan for-
ene den islandske nation, har Vigdís‘ 
sikre støtte. Alle kender hendes inte-
resse i at opdyrke landet, som ifølge 
Landnámabók tidligere var bevok-
set med skov mellem fjeld og strand. 

Hun plantede gerne tre træer ad gan-
gen, ét for piger, ét for drenge, og ét 
for de ufødte børn. Vinaskógur, som 
hun grundlagde tæt på Þingvellir, 
var i begyndelsen meget beskeden. 
Det siges, at den engelske dronning 
Elizabeth II under sit statsbesøg i som-
meren 1990 brød ud i latter, da det gik 
op for hende, at hun stod „midt i sko-
ven“. Men i dag svarer skoven til sit 
navn. Vigdís‘ omhu med at dyrke det 
islandske sprog er ikke mindre. 

Vigdís er så vidende og under-
holdende, imø-
dekommende og 
tillidsvækkende, at man 
skal lede længe efter en 
person, som ikke bli-
ver beriget i mødet med 
hende. Det har været en 
helt speciel oplevelse 
at være i hendes følge i 
udlandet, bemærke for-
ventningerne hos dem, 
som venter på at hilse 
på hende, og se glæden 

lyse op i folks ansigter ved mødet. 

Det er heller ingen tilfældighed, hvor 
godt Vigdís omgås med dem, som hun 
KDU�DÁDJW�EHV¡J�HOOHU�VHOY�PRGWDJHW�
på Bessastaðir. Hun har jo altid lagt 
vægt på at være godt forberedt. „Man 
kan ikke bare sige: Ja, det er nemlig 
det“, forklarede hun engang! I begyn-
GHOVHQ�DI������JLN�KHQGHV�I¡UVWH�R-
cielle rejse naturligvis til København.  
Mange husker stadig, hvorledes 
dronning Margrethe II og Vigdís nød 
hinandens selskab. Derom vidner de 
kostelige billeder af de to i sprud-
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Vigdís har altid haft 
god forbindelse 
til mange 
LQGÁ\GHOVHVULJH�
danske personer. 
Meget godt er 
kommet ud af dette 
samarbejde.

lende latter i programmet „Krydsild“ 
i dansk fjernsyn. Og mødet mellem 
Vigdís og præsident Mitterand under 
KHQGHV�RFLHOOH�EHV¡J�L�)UDQNULJ�ÀN�
næsten aldrig ende – det fastlagte 
program blev drastigt forstyrret. I 
efteråret 1982 besøgte Vigdís præsi-
dent Ronald Reagan i det Hvide hus i 
forbindelse med åbningen af den vel-
lykkede nordiske kulturpræsentation 
Scandinavia today. Hun og værten 
blev helt enige om, at der ikke fandtes 
bedre forberedelse til at blive stats-
overhoved end skuespilkunsten, hvor 
man hele tiden stræber 
efter at uddybe sin for-
ståelse af den menneske-
lige natur.

Det gik utvivlsomt tid-
ligt op for Vigdís, hvor 
meget godt islændinge 
havde fået fra Danmark, 
ikke mindst fordi begge 
KHQGHV�IRU OGUH�ÀN�
deres uddannelse der: 
hendes far, civilingeniør 
Finnbogi R. Þorvaldsson, professor 
ved Íslands Universitet, og hendes 
mor, Sigríður Eiríksdóttir, sygeplejer-
ske og en betydningsfuld frontskik-
kelse i sit fag. 

Vigdís har altid haft god forbindelse 
WLO�PDQJH�LQGÁ\GHOVHVULJH�GDQVNH�
personer. Meget godt er der kommet 
ud af dette samarbejde. Det er nær-
liggende at mindes opbygningen af 
Nordatlantens Brygge, som Vigdís 
støttede med råd og dåd; også gene-
røs dansk støtte til det internationale 
sprogcenter i Reykjavík, Veröld – hús 

Vigdísar, som bl.a. spiller en vigtig 
rolle for UNESCO. 

Det har været en fornøjelse for Vigdís 
at udforske og med egen hånd at ned-
skrive sit slægtskab med den bega-
vede og sprogkyndige Þorleifur Repp 
(1794-1857), der som ung blev valgt til 
at hjælpe Adam Oehlenschläger med 
at genopfriske sin latin, da den danske 
nationaldigter skulle holde jubilæums- 
tale på dette ædle sprog. Digteren 
og diplomaten dr. Grimur Thomsen 
(1820-1896), som både blev født og 

døde på Bessastaðir, har 
også været højt værdsat 
af Vigdís. Han forbandt 
på en måde de to nati-
oner i sin tid og nåede 
næsten til tops i den 
danske udenrigstjene-
ste, før han vendte hjem, 
blev altingsmand og hel-
ligede sig digtekunsten. 
Thomsen skrev i Dansk 
Maanedsskrift året 1855 
en 20 siders anmeldelse 

af H.C. Andersens samlede værker, 
som digteren selv betegnede „den för-
ste ubetinget [an]erkjendende Dom 
her i Danmark over mig som Digter.“ 
I Vigdís‘ tid på Bessastaðir, ligesom 
både før og efter, havde et maleri af 
Bertel Thorvaldsen (1770-1844), søn af 
islandsk far og jysk mor, en fremtræ-
dende plads på væggen.

Vigdís er aldrig veget tilbage fra at 
gøre sig til talsmand for værdige for-
mål og synspunkter eller stå vagt om 
sit folks ære og interesser. I en samtale 
med Margaret Thatcher i Downing 
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Det var slående, 
hvorledes mandens 
opførsel omgående 
ændredes og 
K¡ÁLJKHGHQ�IDQGW�VLQ�
plads. 

Street 10 året 1982 gav Vigdís uden 
W¡YHQ�²�PHQ�GRJ�\GHUVW�K¡ÁLJW�²�VLQ�
mening til kende, at man burde være 
varsom med at bruge atomkraft i 
almennyttig henseende. Jernladyen 
var klart uenig: Ved ulykken på 
Tremileøen i USA 3 år tidligere, var 
alt, som man havde kunnet forestille 
sig, gået skævt, men alligevel havde 
der ikke været nogen fare. Denne 
ordveksling fandt sted før Tjernobyl-
ulykken. I samtale med en minister 
for en millionbefolkning, hvor han på 
en upassende måde ytrede, at man 
skulle skelne mellem 
store nationer og små 
nationer, idet han ned-
vurderede sidstnævnte, 
afbrød Vigdís værten 
lynsnart: „Minister! Der 
ÀQGHV�LQJHQ�VPn�QDWLR-
ner, kun nationer!“ Det 
var slående, hvorledes 
mandens opførsel omgå-
ende ændredes og høf-
ligheden fandt sin plads. 

Valget af Vigdís til Islands præ-
sident for 40 år siden – det, at en 
nation ved folkeafstemning havde 
valgt en kvinde som statsoverhoved 
–  vakte en meget særlig opmærk-
somhed omkring hende og Island 
vidt omkring i verden. Det er ikke 
for meget sagt, at præsidentembedet 
har undergået en radikal forandring. 
Blandt andet mangedobledes medie-
folkenes ønsker om at interviewe 
præsidenten. Det gavnede både land 
og folk, hvor ubesværet Vigdís kunne 
informere sine samtalepartnere, for-
trylle dem og skabe varme følelser 

over for Island. Disse egenskaber, som 
hun besidder i så stor mængde, brugte 
hun med uvurderlige resultater hele 
sin præsidenttid og altid siden.

Efter at være blevet lykkeligt genvalgt 
tre gange bestemte Vigdís efter 16 år 
som præsident, at nu var det nok. På 
det tidspunkt var det for længst ble-
vet helt naturligt at have en kvinde 
som landets præsident, og Vigdís var 
det sande symbol på embedet. Det 
fortælles�RP�HQ�XQJ�GUHQJ��VRP�ÀN�
at vide, at nu skulle man vælge en ny 

præsident, og at der var 
mænd blandt kandida-
terne. Han løb leende 
hen til sin mor: „Ha, ha, 
ha! En mand vil være 
præsident!“

Det islandske folk har 
meget at takke Vigdís 
Finnbogadóttir for og 
glæder sig inderligt 
sammen med hende i 
anledning af 90 års fød-

selsdagen, idet hun ønskes mange 
lykkelige dage. Sikkert er det, at 
hun fortsætter med at støtte et frugt-
bart samarbejde mellem Island og 
Danmark, så længe hun lever – og at 
HͿHNWHQ�DI�KHQGHV�VWRUH�LQGVDWV�YLO�
vare længe.
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+XQ�KDYGH�HQ�ODNV�Sn�ÁXHQ��Vn�MHJ�
satte mig på bredden og fulgte kam-
SHQ��'D�ÀVNHQ�VNXOOH�ODQGHV��JUHE�KXQ�
den om haleroden, og svang den op 
på bredden. Sådan. En sagakvinde. 
Og der var glød i de knaldblå øjne, 
da vi gik op til de andre ved morgen- 
bordet.

Det ligger 15 år tilbage og var mit 
første møde med Vigdís som lakse- 
ÀVNHU��

Vigdís havde jeg mødt mange gange 
i mine år som udenrigsminister, men 
DOWLG�L�RFLHOOH�VDPPHQK QJH��1nU�
der var nordiske udenrigsminister-
møder i Island, besøgte vi altid præsi-
denten i Bessastaðir, hvor Vigdís var 
en charmerende og vidende værtinde.  

I 2005 skulle jeg spise middag med 
Vigdís Finnbogadóttir ved Langá. 
Vores vært var min ven Søren 
Langvad, hvis islandske virksomhed 
Ístak hvert år reserverede et stykke af 
elven til gode venner. 

Jeg glædede mig meget. For jeg sav-
nede Vigdís. Efter min ministertid 
kom jeg næsten hvert år til Island for 
DW�ÀVNH��RJ�GHW�YDU�HQ�VWRU�VNXͿHOVH��

Vigdís i lakseelven

da hun stoppede som præsident, og 
jeg ikke længere kunne glæde mig 
over hendes portræt i enhver af de 
lufthavne, jeg skulle igennem for at 
nå frem til de forskellige lakseelve.

Men nu skulle det så være igen. Jeg 
skulle igen mødes med Vigdís, som 
lige havde rundet 75 år.

Det blev ellers en dårlig start. Vi 
skulle mødes om aftenen til middag, 
PHQ�MHJ�KDYGH�ÀVNHW�DOHQH�YHG�GHQ�
øvre ende af Langá, og med skam at 
melde for jeg vild på vejen tilbage 
WLO�ÀVNHORGJHQ��(W�VWHG�XQGHUYHMV�YDU�
jeg drejet forkert og befandt mig i et 
uvejsomt og mennesketomt område, 
hvor der ikke var mobildækning, så 
jeg kunne søge om hjælp. Det forsin-
kede mig så meget, at jeg først nåede 
IUHP�HIWHU�KRYHGUHWWHQ��ÁRY�RJ�IRU��
SXVWHW��2J�XGHQ�ÀVN�IRU�DW�I¡MH�VSRW�WLO�
skade… 

Men resten af aftenen var hygge-
lig, og tidligt næste morgen startede 
ÀVNHULHW��0LQ�EHXQGULQJ�IRU�9LJGtV�
var steget adskillige grader efter den 
oplevelse.

Ved den dejlige lakseelv Langá nord for Borgarnes er der tradition for, at 
man tidligt om morgenen går ned til Home Pool for at se, om man kan få 
en laks før morgenmad. Jeg var lidt sent på den, for der stod allerede en 
ÀVNHU�XGH�L�VWU¡PPHQ�
Det var Vigdís.



9

Men så kom Vigdís 
gående rundt om 
hjørnet langs elven. 
Pjaskvåd, men 
PHG�HQ�ÀQ�ODNV�L�
hver hånd. Guiden 
kom bagefter med 
ÀVNHVWDQJHQ�

Օ

Et par år senere var min kone med i 
Island, og igen gjaldt det Langá. Hun 
KDYGH�DOGULJ�SU¡YHW�DW�ÀVNH�ODNV��RJ�
jeg glædede mig til at lære hende at 
NDVWH�PHG�ÁXH��

Det blev nu ikke til meget, for det var 
et skrækkeligt vejr det meste af tiden 
det år. Vind og regn og rusk. Så hun 
foretrak at sætte sig med en bog under 
et klippeudspring, som gav en smule 
læ for vinden og regnen, mens jeg 
stod ude i elven og forsøgte at tumle 
OLQH�RJ�ÁXH��

På et tidspunkt var hun 
blevet så våd og kold, 
at hun ikke orkede 
mere. Hun rejste sig, 
fast besluttet på at for-
tælle mig i klart sprog, 
hvad hun mente om den 
galej, jeg havde slæbt 
hende med på. Men 
så kom Vigdís gående 
rundt om hjørnet langs 
elven. Pjaskvåd, men 
PHG�HQ�ÀQ�ODNV�L�KYHU�
KnQG��*XLGHQ�NRP�EDJHIWHU�PHG�ÀVNH����
stangen.

Hun havde været ved at lande en 
laks, da hun faldt i elven og kom helt 
under. Men hun havde set endnu en 
laks springe, og den skulle hun jo 
også lige have, berettede hun. Men nu 
ville hun tilbage til lodgen og få tørt 
tøj på, for hun var våd fra yderst til 
inderst.

Det stoppede helt min kones planlagte 
protester, og vi stirrede begge fulde af 

beundring på den modne dame, som 
virkede aldeles upåvirket af elemen-
WHUQHV�UDVHQ��+XQ�ÀVNHGH�ODNV��RJ�Vn�
tager man tingene, som de kommer.

VLJGtV�KDU�VWRSSHW�ODNVHÀVNHULHW��OLJH�
som jeg har det. Men jeg drømmer 
stadig om en bestemt pool i Langá, 
hvor jeg ganske præcist ved, at der 
altid står laks: lige neden for guider-
nes hytte. Man vader over elven lidt 
K¡MHUH�RSSH��ODGHU�ÁXHQ�JOLGH�QHG�
over et bestemt stykke vand, og på 
et eller andet tidspunkt bliver laksen 

så irriteret, at den bider 
på – eller hvad det nu 
er, der sker, for man ved 
aldrig med laks – og 
YDQGRYHUÁDGHQ�HNVSOR-
derer.

Det var det sted, jeg 
første gang oplevede 
9LJGtV�VRP�ODNVHÀVNHU��
Et dejligt minde om 
denne store personlig-
hed, der er så fornem en 
repræsentant for sit land 

²�RJVn�VRP�ODNVHÀVNHU�

Til lykke med de 90, kære Vigdís.

8ͿH�(OOHPDQQ�-HQVHQ
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Af Auður Hauksdóttir, professor 
emerita i dansk og fhv. direktør for 
Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for 
Fremmedsprog

(Q�VROULJ�IRUnUVGDJ�HQ�JDQJ�L�ÀUVHUQH�
ventede jeg på bussen nær Østerport 
og nød at følge med i det farverige 
gadebillede i myldretiden. Pludselig 
ÀN�MHJ�¡MH�Sn�HQ� OGUH�KHUUH��GHU�
afslappet kom gående henimod stop-
pestedet. Han var velklædt, udstrå-
lede selvværd og så ud til at være i 
strålende humør. Idet han tog klippe-
kortet op af lommen, vendte han sig 
imod mig og begyndte ivrigt at for-
tælle: „Tænk, hvor heldige vi er at bo 
i Danmark. Jeg tog af sted her til mor-
gen med mine to børnebørn. Vi nåede 
hen til slotspladsen i god tid, og der 
stod vi, tusinder af danskere, samlet 
for at hylde Dronning Margrethe på 
hendes fødselsdag. Hele den konge-
lige familie kom ud på balkonen og 
vinkede til os. Det var en stor ople-
velse for børnene – ja, for os alle sam-
men – havde jeg nær sagt.“ 

Jeg lod mig rive med af begejstringen, 
men stemingen ændredes med ét, da 
herren så mig direkte i øjnene og med 
fortrolig mine ytrede: „Tænk på de 
lande, som må nøjes med en præsi-
dent!“ Med det samme begyndte jeg 
at argumentere for, at sagen var mere 
kompliceret end som så. Ganske vist 

De lande som må nøjes 
med en præsident

forstod jeg godt, at danskerne satte så 
stor pris på kongefamilien, men ikke 
desto mindre vidste jeg af egen erfa-
ring, at det også gik an med en anden 
ordning, og faktisk kom jeg selv fra 
et land, hvor statsoverhovedet var en 
præsident, som endda havde haft fød-
selsdag dagen forinden. Herren kunne 
ikke skjule sin medlidenhed, da han 
spurgte: „Undskyld, hvor kommer 
du fra? Jeg troede, du var dansker.“ 

„Island“ lød mit svar. Øjeblikkeligt 
vendte stemningen igen, og højstemt 
og opmuntrende lød det fra ham: 

„Jamen, I har jo HENDE, VIGDÍS!“ Vi 
blev hurtigt enige om, at det nok mere 
var personerne der varetog posterne 
end forfatningens kvalitet, det kom an 
på. 

Samme begejstring og respekt for 
Vigdís har jeg ofte erfaret senere 
blandt danskere både i professionelle 
og private sammenhænge. „Vi skan-
dinaver føler alle, at vi har en aktie i 
hende“, udtrykte en dansk kvindelig 
embedsmand engang over for mig, da 
Vigdís kom på tale. Da jeg som guide 
med danske gæster – danskere er ikke 
turister i Island – måtte lette en dyster 
stemning i bussen, mens storslåede 
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Hun var en af 
hovedkræfterne 
bag etableringen 
af Nordatlantens 
Brygge og formand 
for dens bestyrelse og 
repræsentantskab i 
mange år.

fjelde, fosser og dale i dagevis gemte 
sig i regnvejr og tåge, var en fortæl-
ling om Vigdís altid en sikker redning. 

Men hvorfor har danskerne aktier i 
en islandsk præsident? Forklaringen 
ligger uden tvivl i, hvor mesterligt 
Vigdís har bidraget til at styrke de 
gode forbindelser mellem Danmark 
og Island. Altid konstruktiv fremad-
rettet og med historien og den fælles 
arv i bagagen. Mange af grundpillerne 
L�9LJGtV��OLYVÀORVRÀ�VWDPPHU�IUD�PLG-
delalderlitteraturen, herunder digtet 
om venskabets betyd-
ning fra Hávamál og 
vigtigheden af korte gen-
veje mellem gode venner. 
Venskabet bør dyrkes 
med gensidige besøg, 
kontakt og kommunika-
tion. 

Dyrkning af venska-
bet med Danmark har 
været påfaldende i 
Vigdís´ indsats lige fra 
hendes præsidenttid og til i dag. Den 
lange fælles historie har sat sine spor, 
og det forpligter. Vigdís har været 
ankerperson i nogle nye og vigtige 
dansk-islandske projekter. Hun var en 
af hovedkræfterne bag etableringen 
af Nordatlantens Brygge og formand 
for dens bestyrelse og repræsen-
WDQWVNDE�L�PDQJH�nU��,�ÁHUH�VDPPHQ-
hænge har hun fremhævet Bryggens 
funktion som en slags bro mellem 
Danmark og Island, en bro som dels 
forbinder fortid og nutid, dels dansk 
og islandsk kunst og kultur. Desuden 
ser hun Nordatlantens Brygge som 

et forum for formidling og menings-
udveksling om aktuelle emner, der 
står os nær. Som et led i åbningen af 
Nordatlantens Brygge i slutningen af 
november 2003, blev der efter hen-
des ønske arrangeret en konference 
om nordisk sprog og litteratur i sam-
arbejde med Vigdís Finnbogadóttir 
Instituttet for Fremmedsprog på 
Islands Universitet. Ved den lejlig-
hed udtrykte hun: „Dette møde med 
nordiske sprog og litteratur på dags-
ordenen skriver sig nu ind i selve 
åbningen af Nordatlantens Brygge og 

viser dermed vejen for,  
at dette hus kan blive 
et fremtidens levende 
debatforum omkring 
den treenighed, som er 
så tæt knyttet sammen: 
vore nordiske sprog 
– vores kultur – vores 
identitet. For mig per-
sonligt kunne intet være 
mere kærkomment end 
at åbne dette hus, som 
jeg har så store forhåb-

ninger til, ved at tale om netop spro-
get – denne usynlige blomst i vores 
kulturers hjerter“. Det gjorde en stor 
forskel, at A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal generøst bidrog 
til renoveringen af Nordatlantens 
Brygge. 

Vigdís har altid været en varm for- 
taler for, at islændingene lærer dansk 
og får indsigt i nordisk kultur for at 
kunne kommunikere med danskere 
og andre nordboer på et nordisk 
sprog. Ved åbningskonferencen på 
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Nordatlantens Brygge kom hun ind på 
dette emne: „Det er ingen hemmelig-
hed, at jeg er fascineret af vores sprog 
i Norden som de enestående kultur-
skatte, de er. For vores sprog, det er 
os. Vi er sprogene, og det som er så 
fængslende, er, at sprogene ikke blot 
tilhører dem, der er født med dem 
og er inde i dem, men derimod er til-
gængelige for hver og én, som gør sig 
den umage at lære dem, og tage sig 
den frihed at udtrykke sig på dem.“ 
Kommunikationen mellem islændinge 
og danskere har i århundreder fundet 
sted på dansk, og i en 
nordisk kontekst bidra-
ger sprogene til at kæde 
folk og kulturer sammen.  

I 2001 blev Vigdís 
Finnbogadóttir 
Instituttet for 
Fremmedsprog etableret. 
Vigdís har selv i høj grad 
bidraget til dets opbyg-
ning, og som UNESCO-
goodwillambassadør for 
verdens sprog så hun 
JHUQH��DW�LQVWLWXWWHW�ÀN�HQ�LQWHUQDWLRQDO�
rolle. De nordiske sprog og det nordi-
ske sprogfællesskab skulle stå centralt 
som et forbillede for andre nationer i 
verden, hvor sprogene snarere adskil-
ler end forener. Hendes drøm var at 
rejse en sprog- og kulturbygning, et 
forum for forskning, undervisning og 
formidling af sprog og kultur til læg-
mand og lærd. I en meget svær tid i 
Islands nyeste historie kom den vig-
tigste håndsrækning fra A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal, 

som gjorde det muligt at sætte pro-
jektet i gang. Sprog- og kulturbyg-
ningen Veröld – hús Vigdísar står nu 
færdigbygget i hjertet af Reykjavík 
og huser bl.a. Vigdís internationale 
Sprog- og Kulturcenter, som fungerer 
L�81(6&2�V�UHJL��,�9LJGtV��KXV�ÀQGHU�
forskning og undervisning i dansk 
sprog og litteratur sted, og det samme 
gælder de øvrige fremmedsprog, der 
undervises i på Islands Universitet. 
Her bygges kompetencer op, som i 
fremtiden vil styrke de gode forbin-
delser med Danmark. 

I anledning af H.M. 
Dronning Margrethes 
og Vigdís´ runde fød-
selsdage i år oprettede 
Carlsbergfondet i samar-
bejde med de islandske 
myndigheder og Islands 
Forskningscenter 
(Rannís) et dansk-is-
landsk forskningscen-
ter, der skal øge vores 
forståelse af samspillet 
mellem klima og øko-

systemer samt betydningen af kli-
marelaterede ændringer i havet for 
kulturen og samfundet i Island. Som 
bekendt har Carlsbergfondet historisk 
spillet en stor rolle i forbindelse med 
grundforskning i Island. Dronning 
Margrethe og Vigdís Finnbogadóttirs 
tværfaglige Forskningscenter for Hav, 
Klima og Samfund, hører hjemme på 
Københavns Universitet og på Islands 
Universitet. Traditionen tro vil unge 
danske og islandske videnskabsmænd 
samarbejde, denne gang om nogle af 
vores samtids mest presserende opga-

Hendes drøm var at 
rejse en sprog- og 
kulturbygning, et 
forum for forskning, 
undervisning og 
formidling af sprog og 
kultur til lægmand og 
lærd.
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Jeg har den største beundring for Vigdís 
Finnbogadóttir. Husker hende som 
vært for lederne af verdens to super-
magter, Mihail Gorbatjov og Ronald 
Reagan i præsidentboligen Bessastaðir. 
Husker hende på besøg i Den danske 
Publicistforening, hvor hun og Hendes 
Majestæt Dronningen med redaktør 
Bent A. Koch imellem sig sagde kloge 
ting og spøgte med hinanden. Hun var 
LI¡OJH�PLW�OHNVLNRQ�ÅÀUVW�IHPDOH�KHDG�
of state“, men uden på nogen måde at 
fremhæve sig selv endsige sit køn. Det 
behøvede hun slet ikke. Hun symboli-
serede og repræsenterede den nye repu-
blik Island, men uden på nogen måde at 
være nationalistisk endsige etnocentrisk. 
Det har hun alt for meget format til.

Hun bidrog til skabelsen af en moderne 
stat uafhængig af Danmark og det tid-

Vigdís – det ædleste 
symbol på vore fælles 
rødder

ligere Rigsfællesskab, men uden på 
nogen måde at lægge afstand til den 
lange historie, der forbinder Danmark 
og Island. Som det mest naturlige var 
Danmark det første land, hun besøgte 
som præsident – en tradition hen-
des efterfølgere vist alle har fulgt, i 
hvert fald den nuværende præsident. 
Hun grundlagde Vigdís Instituttet i 
Reykjavik og var så venlig at invitere 
mig med til indvielsen for nogle år 
siden.

I forordet til den dansk-islandske 
antologi Gullfoss beskriver hun meget 
morsomt kulturtabet, der fulgte, da 
islandske børn ikke længere behøvede 
at læse „Anders And“ på dansk – og 
forældrene ikke længere læste danske 
ugeblade. Det begræder jeg ved hvert 
møde i Nordisk Råd, hvor der i sti- ³

ver. Ligesom det har været tilfældet 
i århundreder, vil samarbejdet uden 
tvivl bidrage til venskab og korte 
genveje mellem Island og Danmark. 
At centret etableres i H.M. Dronning 
Margrethes og Vigdís´ navn siger alt 
om de to forbilledlige kvinders bidrag 
til relationerne mellem Island og 

Danmark, og hvad det gode venskab 
mellem danskere og islændinge kan 
føre til.

Օ
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skulle bede Københavns og Islands 
universiteter om at udpege et nyt dele-
XGYDOJ�PHG�KHQEOLN�Sn�DW�ÀQGH�HQ�
løsning. Brynskov gik af som departe-
mentschef, men fortsatte med to vig-
tige ansvarsområder: Afviklingen af 
Risø Atomforsøgsstation og delingen af 
de islandske håndskrifter. Begge eks-
plosive! Det endte med, at han måtte 
meddele mig, at der ikke kunne opnås 
enighed om de sidste ca. 20 håndskrif-
ter. 

„Hvilket håndskrift 
er vigtigst for Island“, 
spurgte jeg. „Det er 
GHQ�XWUROLJW�ÁRWWH�ELEHO�
Stjórn“, svarede han. 
Hvorefter jeg traf den 
salomoniske beslutning, 
at Island kunne få Stjórn 
og Danmark beholde 
resten. Sådan blev det. 
Jeg havde nemlig set 
Stjórn i Reykjavik, hvor 
det allerede var udstil-
let på museet under 
mit første besøg. Den er 

en perle i islandsk kultur. Den hører 
hjemme i Island. Det hele blev aftalt 
og underskrevet på Thingvellir af mig 
og Kulturminister Sverrir Hermansson 
i slutningen af 80´erne. Nu vil den 
LVODQGVNH�UHJHULQJ�JHUQH�KDYH��DW�ÁHUH�
håndskrifter udlånes og får station i 
Reykjavik. Det har jeg anbefalet den 
tidligere statsminister at gå med til. Jeg 
håber, at også den nuværende vil lytte.

FRU�PLJ�ÀN�GHW�KHOH�HW�HIWHUVSLO��GD�GHU�
blev tale om udlevering af endnu et 
klenodie til et andet nordisk land. Det 

gende grad må oversættes fra skandi-
navisk til islandsk.

Hun beredte mig en meget stor glæde, 
da hun på Bessastaðir overrakte mig 
den Islandske Falk, Islands smukke 
orden, som er den smukkeste, jeg har, 
og som siden er blevet fulgt op af stor-
korset, overrakt af den siddende præ-
sident. Anledningen og årsagen var, 
at det faldt i min lod at afslutte den 
mangeårige strid blandt de lærde om 
delingen af den islandske håndskrift-
samling. 

Håndskrifterne var noget 
af det første, jeg spurgte 
til, da jeg i 1982 blev 
undervisnings- og forsk-
ningsminister. „Hvordan 
går det med delingen af 
den Arnamagnæanske 
Samling“, spurgte jeg 
min departementschef 
Bjørn Brynskov. „Det går 
slet ikke“, svarede han, 

„de lærde kan ikke blive 
enige – hvert skrift er jo 
en helligdom“. Det forstod jeg godt, 
men jeg var varm tilhænger af den 
deling, der blev vedtaget af Folketinget 
i 1965. Jeg ville have den gennemført 
og havde heldigvis mange år foran mig 
som undervisnings- og forskningsmi-
nister, så jeg kunne følge sagen til dørs.

Jeg sikrede mig, at statsminister Poul 
Schlüter også var tilhænger af delingen, 
selv om hans parti, Det Konservative 
Folkeparti, oprindeligt var imod. Og 
så aftalte jeg med den islandske kultur- 
minister Ragnhildur Helgadóttir, at vi 

Nu vil den islandske 
regering gerne have, 
DW�ÁHUH�KnQGVNULIWHU�
udlånes og får station i 
Reykjavik. Det har jeg 
anbefalet den tidligere 
statsminister at gå 
med til. Jeg håber, 
også den nuværende 
vil lytte.
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blev stærkt frarådet i et notat, hvor 
en danske museumsmand skrev, at 

„sårene fra udleveringen af de island-
ske håndskrifter endnu ikke er helet“. 
Jeg svarede, at der efter min mening 
ikke var sår, men lutter glæde over at 
to lande på den måde kunne komme 
overens om noget så vigtigt for begge 
landes kulturarv. Islands kulturarv er 
jo ikke bare Islands, men hele Nordens 
kulturarv. Jeg sad for nylig på mit kon-
tor og læste i Færingesagaen. Jeg blev 
IRUEO¡ͿHW�RYHU��KYRU�VSURJOLJW�QXWLGLJ�
den er, når den beskriver lokaliteter og 
personer i bl.a. Danmark.

Vi har fælles rødder, Island og 
Danmark, og Vigdís Finnbogadóttir er 
det ædleste symbol herpå.

Bertel Haarder, tidl. minister

Af Guðmundur Ólafsson og Lise Gjedssø 
Bertelsen

Indledning

I foråret 1988 udgravede arkæolo-
gerne Guðmundur Ólafsson, Lise 
Gjedssø Bertelsen og Sigurður 
Bergsteinsson to gravhøje i 
Kópavogur i Island. Udgravningen 
var begæret af det islandske Vejvæsen 
(Vegagerðin) i forbindelse med en 
kommende udvidelse af hovedvejen 
fra Reykjavik til Havnefjord. Inden 

Det henrettede par i dobbelt-
gravhøjene i Kópavogur syd 
for Reykjavik i Island

den arkæologiske udgravning sås to 
mindre forhøjninger liggende tæt ind 
til hinanden med en lavning imellem 
på hjørnet af Havnefjords-vejen og 
Fífuhvammurs-vejen, og ifølge folke-
fortællingerne skulle forhøjningerne 
være gravhøje. Den nye vej skulle 
føres hen over det område, hvor for-
højningerne lå, så disse måtte under- ³

Օ
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søges arkæologisk, før deres historie 
gik tabt for altid. Resultaterne af 
udgravningen er nu blevet publiceret 
digitalt 30./12. 2019 i Scripta Islandica, 
Isländska Sällskapets Årsbok Vol. 70, 
s. 37-59, Institutionen för nordiska 
språk, Uppsala universitet. Artiklen 
kan downloades via linket: https://
doi.org/10.33063/diva-400603 . 
Scripta Islandica Vol. 70/2019 udkom-
mer også som bog, og artiklen bliver 
senere udgivet på islandsk i Árbók 
Hins Íslenzka Fornleifafélags, det 
Islandske Arkæologiske Selskabs 
Årbog i Reykjavik. I 
dette nummer af Nyt fra 
Island bringes et kort 
sammendrag af artik-
len tillige med et bil-
lede derfra. Angående 
kilder og referencer 
henvises til original-                       
artiklen.

Hvad den 
arkæologiske 
udgravning 
afdækkede

Ved udgravningen kom to forhøjede                                                   
samlinger af sten straks til syne under 
det øverste lag tørv. De målte begge 
3 m × 1½ m i omkreds, og der var 
kun 1 m imellem dem. Det var klart, 
at der her var tale om to grave, som 
oprindeligt havde været pakket med 
sten, såkaldte stendysser, og at de to 
grave hørte sammen. Oven på grave-
nes øverste oprindelige stenlag lå et 
lag af mange små og forskelligartede 
sten, som i tidens løb var kastet på de 
to gravhøje af passerende på vejen. I 

følge folketroen skulle dette forhindre 
spøgeri. Efter at dette øverste sekun-
dære lag af mange slags småsten var 
afdækket og fjernet, kom et nyt lag 
sten for dagens lys. Dette lag bestod af 
større og langt mere ensartede sten og 
var de oprindelige stenrøsers øverste 
lag.

Kvinden i grav 1 

På bunden af grav 1 lå skelettet af 
en ca. 40-årig kvinde, omtrent 1,60 
m langt. Graven målte 1,85 m x ½ m 

og var orienteret nord-
nordøst og sydsydvest. 
Hovedet var bøjet vold-
somt bagover. Kraniet lå 
ved skelettets skuldre i 
en mærkelig forvreden 
stilling, og to halshvirv-
ler lå uden for normalt 
leje. To fortænder i over-
munden manglede, men 
den ene lå bag kraniets 
nakke. Armene var pla-
ceret i en usædvanlig 
stilling med kramp- 

agtigt sammenknyttede hænder; den 
venstre arm lå skråt ned mod maven, 
den højre arm lå skråt op mod brystet. 
Den døde var placeret med korslagte 
ben. Kun få af tæernes knogler fand-
tes. Oven på rygsøjlen lå på række 
ned for midten rester af små hægter til 
maller af jern. Der fandtes ingen rester 
af kiste uden om eller under liget. 

Professor i medicin ved Islands 
8QLYHUVLWHW�-yQ�6WHͿHQVHQ�IDVWVORJ��DW�
hverken hovedstilling eller hænder-
nes krampagtige placering kunne 

Det var klart, at der 
her var tale om to 
grave, som oprindeligt 
havde været pakket 
med sten, såkaldte 
stendysser, og at de to 
grave hørte sammen. 
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skyldes hængning, men udelukkende 
drukning. Med sammenbundne hæn-
der og en sæk trukket over hoved og 
overkrop var hun blevet druknet i den 
nærliggende Kópavogurs å. Sækken 
fjernedes ikke, da hun blev gravlagt.

Manden i grav 2 

Stendysse 2 lå lige nord for grav 1. 
Den sås ikke så let umiddelbart på 
RYHUÁDGHQ�LQGHQ�XQGHUV¡JHOVHQ��PHQ�
stenene kom frem, så snart den øver-
ste græstørv blev fjernet. 
Under afrensningen af 
øverste stenlag af den 
oprindelige dysse, altså 
laget imellem det øverste 
lag af små og uens sten, 
der havde været kastet 
på graven af vejpas-
serende senere, og det 
oprindelige øverste lag 
af ensartede sten på dys-
sen, fandtes en under-
kæbe af et mandskranie 
og nogle løse tænder. 
På bunden af grav 2 lå 
skelettet af en ung mand, som var 
blevet halshugget, for kraniet og 2½ 
af de øverste halshvirvler manglede. 
Hænderne lå hen over maven. Benene 
var korslagte. Ifølge opmåling af man-
dens lårbensknogler havde han været 
ca. 1,70 m høj. Graven lå fra nordvest 
mod sydøst, men målte kun 1,62 m 
i længde, hvilket viser, at den blev 
gravet til at passe i længden efter 
henrettelsen. Graven var ca. 0,7 m på 
bredeste sted og 0,4 m ved fødderne. 
Graven var ca. ½ m dyb. To stykker 
rødbrunt jern var måske rester af et 

spænde eller et remendebeslag. Der 
fandtes ikke rester af kiste uden om 
eller under liget. 

Ud for fødderne sås tydeligt et 9 cm 
EUHGW�UXQGW�KXO�PHOOHP�ÁHUH�VWHQ��
Heri havde stået en træstage, som 
havde været sat ned i graven som det 
sidste. Store sten havde været placeret 
tæt op ad stagen for at støtte den. For 
at virke afskrækkende og ydmygende 
havde den dødes afhuggede hoved 
oprindelig været sat på stage oven 

Sn�JUDYHQ�WLO�RͿHQWOLJ�
beskuelse til skræk og 
rædsel for de forbipas-
serende. 

Underkæben, som tid-
ligere var blevet fundet 
under græstørvslaget, 
men oven på gravens 
øverste oprindelige 
stenlag, må have været 
del af det kranium, som 
oprindelig havde været 
sat på stagen, men som 
derefter var faldet ned, 

da denne med tiden var rådnet bort, 
og/eller bløddele og knogler var for-
vitrede, så underkæben af kraniet var 
faldet ned på stendyssen. Så muligvis 
har underkæben hørt sammen med 
et kranium, som blev fundet i forbin-
delse med et vejarbejde i 1938.

Hvem var begravet i dysserne?

Spørgsmålet var så, om vi med 
udgravningen var nået frem til, hvem 
de to henrettede mennesker i dys-
serne ved vejen og åen var. Skriftlige 

På bunden af grav 2 
lå skelettet af en ung 
mand, som var blevet 
halshugget, for kraniet 
og 2½ af de øverste 
halshvirvler manglede. 
Hænderne lå hen over 
maven. Benene var 
korslagte.
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andre mennesker imod at begå lig-
nende lovovertrædelser. Henrettelse 
på den tid var et juridisk religiøst 
ritual. Hovedaktører var selvsagt den 
anklagede og bøddelen, men hertil 
kom øvrighedspersoner repræsente-
rende loven og kirken. Vi ved, hvem 
de juridiske øvrighedspersoner ved 
Sigurðurs og Steinunns endeligt var, 
men ikke hvem den gejstlige øvrig-
hedsperson var, dog er det tænke-
ligt, at det kan have været Þórður 
Konráðsson, præst ved den sogne-
kirke, som Sigurður og Steinunn 

begge tilhørte. Den 
gejstlige skulle berede 
den dømte til døden og 
sikre, at vedkommende 
forlod denne verden 
angerfuld og med en 
tro på den almægtige 
gud.  

DLͿHUHQWLHUHGH�KHQUHW-
telsesmetoder i tiden 
afspejler både selve 
forbrydelsens art såvel 
som delinkventens sta-

tus i sit samfunds sociale lagdeling 
samt køn. Steinunn og Sigurður blev 
begge dømt til døden for mordet på 
hendes ægtefælle efter devisen, som 
vi kender den fra Gamle Testamente 
og Moseloven, Guds lov. Den mid-
aldrende Steinunn var en gift bonde- 
kone, så hendes sociale position var 
højere end den unge Sigurðurs, der 
HUQ UHGH�VLJ�YHG�ÀVNHUL��)RUGL�KXQ�
var kvinde, blev hun som straf druk-
net i Kópavogurs å. Sigurður, som 
var en jævn mand, blev halshug-
get med en økse, må vi formode. 

kilder beretter om mindst 12 afsagte 
dødsdomme på Kópavogurs ting; 
sWUDͿHQ var halshugning, hængning 
eller drukning. De sidst afsagte døds-
domme var fra 1704 over en 26-årig 
mand ved navn Sigurður Arason og 
en 43 år kvinde ved navn Steinunn 
Guðmundsdóttir. Baggrunden for 
denne gamle retssag var et trekants-
drama, hvor Sigurður dømtes for 
at have myrdet Steinunns mand, 
Sæmundur Þórarinsson, tilskyndet 
dertil af hende. Den 14. november 
1704 blev Sigurður og Steinunn dømt 
til døden og henret-
tet den følgende dag. 
Sigurður blev halshug-
get og hovedet sat på 
stage. Steinunn blev 
druknet. Begge blev 
gravlagt i uindviet jord 
på den anden side af 
vejen. Alle resultater af 
udgravningen stemte 
overens med netop 
denne gamle retssag. 

Hvad kan vi læse 
ud af Kópavogur-gravenes 
symbolske tegn?

Udgravningen af de to henrettede i 
gravhøjene i Kópavogur er den ene-
ste af sin slags hidtil udført i Island, 
og mange symbolske tegn kan læses 
ud af begge grave. Henrettelse er 
eksekvering af en afsagt dødsdom 
i følge den tids love; det er sam-
IXQGHW��VRP�VWUDͿHU�GHQ�NULPLQHOOH�
person dels som hævn for, hvad 
han eller hun har forbrudt sig imod, 
dels med det formål at afskrække 

Begge blev gravlagt 
i uindviet jord på den 
anden side af vejen. 
Alle resultater af 
udgravningen stemte 
overens med netop 
denne gamle retssag.



19

Sigurðurs hoved blev sat på stejle på 
hans grav.  

Men også selve måden, hvorpå en 
henrettet blev begravet, er afslørende, 
for den skulle passe til de forestil-
linger, som herskede i samtiden om 
menneskets skæbne hinsides livets 
afslutning. At ende i afretterstedets 
uindviede jord var slemt, og her var 
forskellen imellem Steinunns og 
Sigurðurs graves orientering påfal-
dende. Steinunn fremprovokerede 
mordet, og hendes grav var anlagt i 
nordnordøst sydsydvestlig retning 
altså i direkte modstrid med normen 
for kristne graves øst-vest vendte 
orientering, hvor den afdødes hoved 
er i vestenden således, at vedkom-
mende på opstandelsens dag vendt 
imod øst kan møde Kristus, som 
kommer fra solopgangens verdens-
hjørne. Dette afspejler muligvis, at 
Steinunns forbrydelse ansås for 
størst, eller at hun ikke havde angret 
i lige så høj grad som han, hvorfor 
hun dermed ikke synes at have store 
chancer for at komme i paradiset. 
Sigurður udførte drabet, men hans 
grav var anlagt i øst-vestlig retning, 
altså i overensstemmelse med kri-
sten gravskik således, at han måske 
havde udsigt til at komme i paradi-
set. Øvrighedspersonerne var alle 
mænd, så hvorvidt misogyni (kvinde-  
had, fordomme over for kvinder) 
tillige har spillet en rolle angående 
Steinunns endeligt kan vel ikke ude-
lukkes.  

Sammendrag af originalartiklen ved Lise 
Gjedssø Bertelsen

Guðmundur Ólafsson                                       
arkæolog, seniorforsker                                   
Islands Nationalmuseum                                  
ORCID iD 0000 0001 6284 3773

Lise Gjedssø Bertelsen                           
arkæolog, mag.art., ph.d.                                     
Marie Curie Research Fellow 
2012–2014, Uppsala universitet                                                
ORCID iD 0000 0002 5719 5481
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Af Steen Lindholm

Ikke mange lande i verden – om over-
hovedet nogen – har været i stand til 
at inddæmme og bekæmpe den fryg-
tede corona virus bedre end Island. 
Med den verdenskendte genforsker 
Kári Stefansson som general er det 
indtil skrivende stund lykkedes over 
DO�IRUYHQWQLQJ��'HU�HU�ÁHUH�nUVDJHU�
til succes’en. For det 
første er landets isole-
rede beliggenhed og en 
befolkning på omkring 
350.000 mennesker 
naturligvis en hjælp i en 
epidemisituation, men 
dernæst var Káris reso-
lutte indgriben formo-
dentlig afgørende. På 
blot 4 dage lykkedes det 
at opbygge et laborato-
rium til at teste islæn-
dingene, ligesom man 
blandt Káris ansatte genspecialister 
havde det mandskab, der var nød-
vendigt til at gennemføre testningen. 
0DQ�ÀN�RSVSRUHW�GH�VPLWWHGH�RJ�GHUHV�
kontakter, sat folk i karantæne eller 
behandling om nødvendigt, og det 
viste sig at v UH�HQ�HͿHNWLY�NXU. Med 
et minimalt antal ofre og med meget 
færre indskrænkninger i befolknin-
gens muligheder for at bevæge sig, gå 
i skole osv. synes Island nu at være 
kommet igennem krisen, ja så godt, at 
man fra og med den 15. juni har åbnet 
dørene for gæster udefra.

Island og coronaen

Indtil denne dato var det enhver ind-
rejsendes pligt at gå 14 dage i karan-
tæne efter ankomsten til Island fra 
en udenlandsk destination – et krav, 
der også gjaldt islændingene selv. 
Som en velforsvaret borg lå landet i 
Atlanterhavet, og strategien viste sig 
som sagt at være rigtig. I Danmark 

lagde vi også mærke 
til Islands succes, som 
medførte, at landet var 
blandt de tre eneste 
nationer, man i første 
omgang kan rejse til 
med godkendelse også 
fra de danske myn-
digheder, forstået på 
den måde, at man ikke 
behøver at føle sig for-
pligtet til at gå i karan-
tæne efter hjemkomsten 
til Danmark.

Det er dog stadig ikke helt enkelt 
at komme ind i Island, hvilket man 
kun kan have forståelse for: det ville 
unægtelig være noget af et bagslag, 
hvis turisternes tilbagevenden bety-
der, at smitteraten i Island stiger 
mere, end hvad man må kunne for-
YHQWH��QnU�ÁHUH�EOLYHU�VOXSSHW�LQG��'H�
nye indrejsebestemmelser går i kort-
hed ud på, at man inden indrejsen 
skal udfylde et dokument, hvor man 
bl.a. skal meddele sin kontakttelefon 
under opholdet. Man vælger også 

0DQ�ÀN�RSVSRUHW�GH�
smittede og deres 
kontakter, sat folk 
i karantæne eller 
behandling om 
nødvendigt, og det 
kuren viste sig at være 
effektiv.
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samtidig, om man vil underkaste 
sig en corona-test i lufthavnen eller 
ved færgeankomsten i Seyðisfjörður. 
6LJHU�PDQ�MD�WLO�GHW��VNDO�PDQ�VRP�Áy-
rejsende�L�.HÁDYLN�LQG�L�HQ�DI�GH����
opstillede testbokse og have stukket 
en vatpind i halsen, før man begiver 
sig til sin opholdsadresse og venter 
der, indtil resultatet af testen efter 
nogle timer foreligger. Er man virus-
fri, kan man derefter bevæge sig frit 
omkring i landet på linie med islæn-
dingene selv, men naturligvis iagt-
tage de samme forholdsregler som 
herhjemme med hensyn 
til afspritning, social 
afstand osv. Siger man 
nej til testen, gælder 
kravet om 14 dages 
karantæne stadig.

Med hensyn til islæn-
dinges indrejse i 
Danmark er de vel-
komne – nu også i 
København og på 
Frederiksberg, hvor 
man for nylig ikke som 
turist måtte opholde sig – men det ret 
uforståelige krav om mindst 6 dages 
ophold gælder stadig, ligesom man 
skal dokumentere, at man har bestilt 
sommerhus eller hotel, medmindre 
man har familierelationer eksempel-
vis som kæreste eller bedsteforældre. 
Det er en smule uklart, hvorledes 
man skal dokumentere disse person-
lige forhold i Kastrup lufthavn – om 
en ”på tro og love” erklæring rækker 
– men man tør måske formode, at det 
danske paspoliti forvalter reglerne på 
en menneskelig måde. Måske er de 

forskellige forbehold ophævet, når 
disse linier læses, og så er proble-
merne løst.

Storm P. var forfatter til mange vis-
domsord. Det var også ham, der 
sagde, at det er svært at spå – især 
om fremtiden. Disse ord har været 
gældende til alle tider, men har i 
dag fået ny vægt. Hvor længe vil 
coronaen fortsat rase, og hvordan 
vil verden forholde sig til den? Vort 
internationale adfærdsmønster vil 
formodentlig aldrig blive, som det 

var, og man kan frygte, 
at det fremover bliver 
vanskeligere at færdes 
også blandt landene i 
Norden, men lige nu 
glæder vi os bare, hver 
gang der bliver gjort 
fremskridt i coronabe-
kæmpelsen.

Storm P. var forfatter 
til mange visdomsord. 
Det var også ham, der 
sagde, at det er svært 
at spå – især om 
fremtiden. Disse ord 
har været gældende 
til alle tider, men har i 
dag fået ny vægt. Օ
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Det henrettede par i dobbeltgravhøje fra 1704 i Kópavogur syd for Reykjavik i Island 
Mål og koordinater er lagt hen over gravene, der er to meter mellem krydsene. 
Foto: Guðmundur Ólafsson.
Måden, hvorpå den henrettede kvinde i grav 1 til venstre og den henrettede mand i grav 2 til 
højre var begravet, er afslørende, for den skulle passe til de forestillinger, som herskede i sam
tiden om men neskets skæbne hinsides livets afslutning. At ende i afretterstedets uind viede jord 
var slemt, og her er forskellen imellem den druknede kvindes gravs og den halshuggede mands 
gravs orientering påfaldende. Der havde været tale om et trekantsdrama. Kvinden dømtes 
til døden for at have fremprovokeret mordet på sin ægtemand, og hendes grav var anlagt i 
nordnordøst sydsydvestlig retning altså i direkte modstrid med normen for kristne graves øst
vest vendte orientering, hvor den afdødes hoved er i vestenden således, at vedkommende på 
opstandelsens dag vendt imod øst kan møde Kristus, som kommer fra solopgangens verdens
hjørne. Manden udførte drabet på kvindens mand, men hans grav var anlagt i øst vestlig retning, 
altså i overensstemmelse med kristen gravskik således, at han måske alligevel havde mulighed 
for at komme i paradiset?
Se artiklen side 15 – 19.




