
 
 

Program for 

Sommerkursus i Island – 2021 
 

I perioden 26.-30. juli fordyber vi os i den nordiske mytologi og de væsener som kan kobles 

til denne. Vi kommer til at stifte bekendtskab med mytologien ud fra forskellige perspektiver 

og med en række foredragsholdere fra flere af de nordiske lande. Kursen pågår i Bifröst 

Borgarfjörður, Hótel Bifröst Bifröst, 311 Borgarnes, tel.  +354 433 303 info@hotelbifrost.is 

Målgruppe: Modersmålsundervisere på alle trin 
 
 Pris: DKK 4.900 i enkeltværelse.  

  

Tilmelding: Sista anmälningsdag är den 1.maj 2021.  

Kontaktpersoner:  

Helle Trier: helletrier@gmail.com,  

Hulda Egilsdóttir: hulda@fss.is   

Marta Guðrún Jóhannesdóttir: martajoh@gmail.com  

Jenny Edwardsen: frokenje@gmail.com 

 

 

Hold øje med ændringer på www.nordsprak.com. 

 

Mandag d. 26. juli 2021 Reykjavík  
 

14:00-15:00 Deltagere mødes ved NORDENS HUS/ Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgata 41, 

 102 Reykjavík 

 

15:00-16:00 Særudstilling, specielt for os i Árnastofnun Suðurgata 102 Reykjavík.   

 Manuskripter vises; Konungsbók Snorra-Edda og Melsteðs-Edda.  

 

16:00-17:00 Velkomst og rundvisning i Nordens hus, (Norræna húsið), Reykjavík  

 Sæmundargata 11 102 Reykjavík tel: +354 5517030 info@nordichouse.is 
 

17:00   Fælles bustransport til kursussted fra Nordens hus 

mailto:helletrier@gmail.com
mailto:hulda@fss.is
mailto:martajoh@gmail.com
mailto:frokenje@gmail.com
http://www.nordsprak.com/
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18:30  Ankomst til Hotel Bifröst og inkvartering på hotellet 

 

19:30    Middag på Hotel Bifröst  

 

21:00-22:00  Nordisk hygge 

 

  

 

Tirsdag d. 27. juli 2021 Bifröst 

 

8:00-9:00   Morgenmad 

 

9:00-10:00  Ingunn Ásdísardóttir (Ísland)  

Föredrag:  

Ingunn Ásdísardóttir har en ph.d.-grad i gammel norrøn mytologi. I sit arbejde 

bevæger hun sig væk fra den traditionelle læsning af de gamle myter, som er 

ekstremt patriarkalt orienteret og ser især på kvindelige karakterer og det 

feminine, som hun mener havde en stærkere indflydelse i hedensk tid end 

normalt er accepteret i videnskabelig diskussion. 

 

10:00-10:15 Kaffe 

 

10:15-11:15 Kristín Ragna Gunnarsdóttir  (Ísland)  

  Genbrug af kulturarven 

Föredrag:  

Kristín Ragna Gunnarsdóttir er en islandsk illustrator og forfatter. Hun er 

særdeles interesseret i nordiske mytologi og behandler dem på forskellige 

måder som inspiration for kunstværker. Disse inkluderer billedbøger, 

bogserier og interaktive udstillinger for både børn og voksne. Kristín Ragna vil 

fortælle, hvordan hun forynger kulturarven og 

viser billeder af sit arbejde. 

 

11:15-11:45 Ingunn Ásdísardóttir og Kristín Ragna Gunnarsdóttir snakker om  

  sitt samarbejde 

 

12:00-13:00 Frokost 

 

13:00-14:00 Gåtur - Grábrók med Marta 

 

14:00-15:00  

  Foredrag: 

 

15:00-15:30 Kaffe 

 

http://www.hotelbifrost.is/photos/
http://www.hotelbifrost.is/photos/
http://www.hotelbifrost.is/experience/
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15:30-17:30 Workshop:  

 

17:30-19:00 Ledig/fritid 

 

19:00-20:00 Middag på Hotel Bifröst 

 

20:00-22:00 Nordisk hygge  

 

 

  

Onsdag d. 28. juli 2021 Bifröst 

 

8:00-9:00   Morgenmad 

 

9:00-10:00  Rolf Stavnem (Danmark) 

Föredrag:  

Den nordiske mytologi kender vi først og fremmest fra Den poetiske Edda, en 

middelalderlig samling af digte fra vikingetiden. Med afsæt i min egen 

anmelderroste oversættelse af værket fra 2018 vil jeg drøfte, hvordan man 

nyoversætter oldtidsdigte. Desuden vil jeg give mit bud på, hvad der gør disse 

digte til noget helt særligt, som stadig fascinerer moderne læsere. Endelig vil 

jeg give en række eksempler på, hvordan den nordiske mytologi har været og 

stadig er en vældig inspirationskraft for nyere tiders populærkultur.   
 

10:00-10:30 Kaffe 

 

10:30-11:30 Erik Skyum-Nielsen (Danmark)  

  Fra den ene verden til den anden: Moderne islandsk litteratur 

Föredrag:  

Foredraget tager udgangspunkt i den kolossale succes, som islandsk litteratur 

i disse år oplever både i Norden og ude i den endnu større verden. Man kan 

bare nævne forfattere som Sjón og Jón Kalman Stefánsson, eller Auður Ava 

Ólafsdóttir, som i 2018 modtog Nordisk Råds Litteraturpris for romanen AR, 

og som nu atter er bogaktuel på dansk, norsk og svensk med MISS ISLAND      

Hvori består, må man spørge, det særligt islandske? Hvordan adskiller nyere 

islandske romaner og digte sig fra anden litteratur? Kan succesen have sin 

forklaring i, at de moderne islandske forfattere lægger særlig vægt på at 

forbinde og forene forskellige verdener og forskellige fortællemåder? Og 

hvilken rolle spiller saga- og edda-traditionen? Med afsæt i spørgsmål som 

disse vil foredraget prøve at indkredse didaktiske potentialer i moderne 

islandsk litteratur. 

11:30-12:30 Frokost (vi preparer os for udflugten, pakker bad klæder osv.) 

12:30-14:00 Udflugt til Reykholt Reykholt Snorrastofa (guidning på skandinavisk)  

 

https://snorrastofa.is/english/
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14:00-14:30  Kaffe i Reykholt  

 

15:00-17:00     Krauma Spa og badning (valgfrit) eller Ullarselið (islandsk håndværk og  

  islandsk uld)  

  

17:00-18:00 Steðji bryggeri  

 

Kl. 18:30-19:30  ledig/fritid 

 

19:30-20:30 Middag 

 

20:30-21:30 Forfatterbesög Gerður Kristný (Ísland)   

   Giv mig så en hest 

Digteren Gerður Kristný Guðjónsdóttir indskriver sig i Islands lange litterære 

tradition og har bl.a. plukket fra den oldnordiske edda-digtning og sagaerne. 

Hun optræder  på Bifröst med sit bidrag Giv mig en hest og læser fra sine 

værker. 

 

 

 

Torsdag 29. juli 2021 Bifröst 

8:00-9:00   Morgenmad 

 

9:00-10:00  Bergsveinn Birgisson (ÍSLAND) 

      Den svarte vikingen  

Föredrag: 

Hvem var den svarte vikingen? Det heter i Landnåmabok at Geirmund 

Heljarskinn var den gjeveste av alle landnåmsmenn, og red mellom gårdene 

sine med 80 livvakter. Middelalderforfatterne presenterte ham som en stor 

bonde, men likevel tok han de dårligste landbruksområdene på det vestlige og 

nordvestlige Island. Han var en stor importør av treller, han var svart i huden 

og stygg av utseende og hadde, ifølge kildene, aner i det fjerne Bjarmeland. 

Han begynte livet sitt i Rogaland i Norge, og har hatt et opphold i Bjarmeland 

før han etablerte seg i Irland. Med det norrøne kongedømmet i Dublin i 

ryggen, foretar han sine ekspedisjoner til Island, der han ender med å slå seg 

ned. I forelesningen går vi i fotsporene til den svarte vikingen, og prøver å 

forstå hva det var som gjorde ham så mektig på Island. Jeg forsøker å 

rekonstruere denne livshistorien med bakgrunn i min bok fra 2013 "Den svarte 

vikingen", bl.a. ved å lese mellom linjene på de skriftlige kildene fra 

middelalderen. 

 

10:00-10:30 Kaffe 

 

10:30-11:30  Reynir A. Óskarsson (ÍSLAND) Reynir præsenterer kortspelet Ragnarök  

 og deltagere spiller kort. 

https://ull.is/
http://www.stedji.com/heim.html
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12:00-13:00 Frokost 

 

13:00-14:30 Erik Skyum-Nielsen (Danmark) Opsamling fra kurset   

 

14:30-15:00 Kaffe 

 

15:30-17:30 Gåtur til Paradísarlaut og Glanna 

 

17:30-19:30 Ledig 

 

19:30-20:30    Gala Middag med musikuppträdande  

 

20:30-22:00 Nordisk hygge  

 

Fredag d. 30. juli 2021 Bifröst 

 

8:00-9:00   Morgenmad 

 

9:00-10:00  Farvel og afrejse  

  Husk tilmelding til fælles bustransport,  

Omtrent 11:30: Ankomst til Reykjavík, vi kommer tilmed at stoppe ved Reykjavíks Central 

      Bus station (BSÍ Vatnsmýrarvegur 10 101 Reykjavík).  

Transport til Keflavík Lufthavn derfra https://www.re.is/tour/flybus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.re.is/tour/flybus/

