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Intet nyt – godt nyt?
Med støtte fra 32 ud af Altingets 63 medlemmer fik Island i januar i år
en ny regering. Den kom først til verden efter over to måneder med
forhandlinger, hvor flere partiledere prøvede lykken uden held. Et stort
politisk opbrud som konsekvens af afsløringerne i Panama-dokumenterne
blev der ikke noget af. Selvstændighedspartiet beholdt magten ved at
skifte det „Panama“-kriseramte Fremskridtspartiet ud med to centrumliberale partier: Reformpartiet og Lys Fremtid. I lyset af at lederen af
Selvstændighedspartiet, Bjarni Benediktsson, også var belastet af
Panama-dokumenterne, var det for nogle en overraskelse. For andre blev
det et nyt bevis på, at islændingene er meget trofaste i deres politiske
overbevisninger og har et frisindet syn på menneskelige brister.
Økonomien voksede med 7 % i 2016, og regeringen ønsker nu at hæve
momsen kraftigt på turisterhvervet. Det store og ubesvarede spørgsmål
er, om Island kan undgå den rutsjebaneøkonomi, som befolkningen har
oplevet så mange gange før.
Af Tryggvi Felixson

Ny regering
Efter valget i oktober 2016 prøvede man
at danne regering uden om de tidligere regeringspartier. Men det viste sig at være
en umulig opgave. En forklaring kan være, at Piratpartiet, som fik 10 mandater
ved valget, ikke blev opfattet som en helt
pålidelig samarbejdspartner. En anden
forklaring er, at Selvstændighedspartiet
under Benediktssons ledelse opfattes som
en stabiliserende faktor i Islands politik,
og at de to andre koalitionspartier kom
frem til, at stabilitet i et rimeligt velfungerende samfund er at foretrække, fremfor
en usikker reformagenda sammen med Piratpartiet, Socialdemokraterne og De Venstregrønne.

Procentvis fik de tre koalitionspartier Selvstændighedspartiet, Reformpartiet og Lys
Fremtid kun 47 % af stemmerne ved valget i oktober 2016. Men fordi landsbygdsstemmerne vejer tungere end stemmerne
i hovedstadsområdet, gav det ét mandats
flertal i Altinget. Selvstændighedspartiet
er Islands største med 29 % af stemmerne.
Resultatet af valget forventes imidlertid
ikke at løse de grundlæggende klassiske
stridsspørgsmål i islands politik: fiskeriforvaltningen, relationerne til EU og en ny
grundlov. Regeringsaftalen åbner dog for
en mulig folkeafstemning om at videreføre forhandlingerne om EU-medlemskab
mod enden af regeringsperioden.
➤
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Buldrende økonomi, men
politikerlede
Økonomien buldrer fremad, statens gæld
forsvinder, værdien af den islandske krone stiger, ligesom købekraften. De glade
dage fra før finanskrisen i 2008 er tilsyneladende tilbage. Til trods for at det meste tilsyneladende går fremad, indikerer
meningsmålingerne, at regeringen ikke
er særlig populær. Det er dog ikke pga. af
upopulære tiltag, for politisk sker der ikke særlig meget. Den manglende popularitet skyldes måske snarere en generel
politikerlede samt boligmangel og høje
boligpriser, som regeringen ikke magter
at gøre noget ved på kort
sigt.

de flere penge, når viljen til at skrue op
på indtægtssiden er helt fraværende pga.
politisk ideologi.

Moms på turister

Den mest omstridte del af finansplanen
er dog planen om at øge momsen på turisterhvervet. Det giver imidlertid ikke flere penge til statskassen, som nogle havde
forventet, fordi den generelle moms ifølge planen sættes ned til 22,5 % fra dagens
24 %. Momsen på mad og restauranterne
forbliver uændret på 11 %. Regeringens
32 mandater i Altinget er tilsyneladende
ikke helt loyale over for regeringens forslag. Derfor bliver planen
om højere moms på turistsektoren sandsynligTurismen har
vis ikke ført ud i livet i sin
været lokomotivet
nuværende form.

Under valget var alle partier tilsyneladende enii Islands økonomi
ge om, at der er behov for
at styrke både uddannelTurismen har været lode seneste 5 år og
ses- og sundhedssektoren,
komotivet i Islands økobidrager i dag mere
der blev genstand for krafnomi de seneste 5 år og
til nationaløkonomien
tige nedskæringer efter fibidrager i dag mere til naend fiskerisektoren.
nanskrisen i 2008. Men
tionaløkonomien end fienigheden slutter, når man
skerisektoren. Det meste
skal finde frem til en finanaf turisterhvervet har indsiering af tiltag til at forbedre skoler og
til nu være pålagt den lavere momssats,
sygehuse. Den nye regering har fremlagt
nemlig 11 %. Videre havde den lave kurs
sin femårs finansieringsplan. Ifølge repå den islandske krone og billige fly gungeringen selv er planen et stykke på vej
stig effekt på turismen. Fra 2012 til 2016
til at opfylde de forventninger, som blev
voksede det årlige antal turister i Island
skabt i valgkampen om at styrke sundfra knap 700.000 til 1,8 million. I april
hedssektoren. Men oppositionen peger
2017 ankom der over 154.000 turister til
på, at størstedelen af de øgede bevillinIsland, en stigning på knap 30 % samger til sundhedssektoren vil gå til at bygmenlignet med april 2016. Prognosen for
ge et nyt rigshospital, og den begrænsede
2017 er 2,2 millioner turister. Priserne på
stigning i bevillinger til selve driften rækflybilletter fortsætter med at falde, mens
ker ikke til at imødekomme befolkningsandre priser stiger. For dem, som betaler
væksten og det faktum, at antallet af
med anden valuta, er stigningen meget
ældre borgere vokser hurtigt i tiden fremkraftig. For eksempel er værdien af den
over. Det er svært for regeringen at findanske krone i forhold til den islandske
blevet reduceret med over 30 % fra 2012
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og frem til i dag. Det påstås, at det er blevet 30 % billigere at besøge Norge i forhold til Island. Flere af de udenlandske
(især de skandinaviske) rejseoperatører
har annulleret deres hotelreservationer i
Island for den kommende sommer, og andre har pt. opgivet Island som destination. Det er endvidere et faktum, at de høje
priser har ført til, at turisterne forkorter
deres ophold i Island og ikke handler lige
så meget som før. At turisterne slet ikke
vil komme til Island, er der dog ikke tegn
på i dag.

Rutsjebane snart på vej ned
igen?
Turistbranchen frygter, at med højere
moms vil turismen gå i stå og store investeringer i nye hoteller blive en dårlig
forretning. Det påpeges, at en lignende
momsstigning i Danmark førte til stagna-

tion i turismen over en længere periode.
Dette vil være dårligt nyt for bankerne, som har over 10 % af deres udlån i finansiering af nye hoteller, som popper
op overalt. I Island er man også bekymrede for, at turismen vokser for hurtigt,
og at den på sigt ikke er bæredygtig, fordi den ødelægger selve grundlaget, den
islandske natur. Derfor mener mange, at
udover at skaffe penge til statskassen vil
højere moms kunne stoppe en alt for hurtig og uholdbar vækst. Men hvor længe
vil turisterne synes, at Island som rejsemål er de mange penge værd? Hvis væksten i turismen stopper, vil islændingene
igen få bekræftet, at den økonomiske rutsjebane ikke kun går opad!
�

Min islandske ilddåb
Af Steen Lindholm
En vintermorgen 1990 lå jeg og sov i mit
hjem i Holte, da telefonen ved siden af
min seng ringede. Det var Garðar Cortes,
den islandske operachef, som også var en
ven af mig. Han ville såmænd bare spørge
mig, om jeg havde lyst til at dirigere Carl
Orffs „Carmina Burana“ i en scenisk opsætning på Den Islandske Opera? Det lød
unægtelig spændende, så jeg spurgte interesseret, hvornår han havde tænkt sig,
det skulle være. Spørgsmålet var naturligvis, om det kunne passes ind i min øvri-

ge, langsigtede planlægning, altså om det
var i den følgende sæson eller måske endnu længere ude i fremtiden. „I aften“, lød
Garðars svar. Den Islandske Operas faste
kapelmester, englænderen Robert Stapleton, havde nemlig lagt sig syg og var derfor ikke i stand til at dirigere aftenens
forestilling.
I ét nu blev jeg lysvågen. Men hvem vil ikke gerne dirigere „Carmina Burana“, der
jo er et morsomt partitur? Og hvem siger ➤
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nej til en tur til Ísland? „OK“, sagde jeg
Ganske vist havde Þjóðleikhúsið, natioderfor spontant og uden at tænke på de
nalscenen, fra 1951 også haft operaer på
videre konsekvenser. Flyet til Ísland afgik
repertoiret, men en kreds af entusiastiske
klokken halv to om eftermiddagen, så det
operasangere med tenoren Garðar Cortes
var bare om at komme ud af fjerene. Jeg
i spidsen var af den opfattelse, at Ísland
havde naturligvis ledet „Carmina Burana“
burde have sit eget selvstændige operaadskillige gange tidligere, både i versiokompagni, så meget mere som Ísland gennen for kor, to klaverer og slagtøj, og i den
nem årene i forhold til befolkningens
fuldt orkestrerede version – for resten et
størrelse har fostret et imponerende stort
overordentligt underholdende partitur at
antal operasangere af international standirigere med de mange blandede taktarter,
dard, – ingen nævnt, ingen glemt. Det lykinciterende rytmer og masser af slagtøjkedes i 1978 at få stiftet Den Islandske
sinstrumenter – og jeg havde mit eget orOpera, og fra 1979 havde man i Gamla Bío
kesterpartitur stående på hylden, et stort,
på en lille scene og under ganske primitiuhåndterligt eksemplar, som knapt kunne
ve forhold budt på en række forestillinger
være i en almindelig dokuaf bemærkelsesværdig høj
menttaske. Jeg brugte forkvalitet. Pionerånden var
middagen på at få fat i en
drivkraften, og det var ik„OK“, sagde jeg
flyvebillet og få fri fra Det
ke små brød, der blev slået
derfor spontant og
Kgl. Teater, eftersom dette
op. Ikke engang en prouden at tænke på de
fandt sted under min virkduktion af Verdis Aïda var
videre konsekvenser.
somhed som syngemester
man gået af vejen for, selv
på Den Kgl. Opera. Men
om man både af plads- og
Flyet til Ísland afgik
selvfølgelig var min chef
andre hensyn måtte give
klokken halv to om
Poul Jørgensen klar til at
afkald på elefanterne.
eftermiddagen, så det
hjælpe en islandsk kollega
var bare om at komme Men i aften gjaldt det som
i nød.
ud af fjerene.
sagt „Carmina Burana“.
Jeg følte mig indtil videVed ankomsten til Gamre helt euforisk, og på den
la Bío var klokken blevet
omkring tre timer lange flyvning med
hen ad atten, og forestillingen skulle beIcelandair fik jeg et gangsæde, således at
gynde klokken tyve. Der var ikke muligjeg kunne sidde og læse på lektien. Det
hed for nogen form for prøve, men man
store partitur krævede plads, så jeg sad
havde dog været så forudseende at righalvt ud i midtergangen og var til betragge et TV-apparat og en videomaskine op,
telig gene for stewardesserne, når de skulsåledes at jeg kunne se en båndet versile forbi med deres vogne. Men med lidt
on af aftenens forestilling og høre de temvelvilje gik det altsammen, og vi landede
pi, man sædvanligvis brugte. Samtidig
planmæssigt i Keflavík, hvor Garðar Corkunne jeg mærke mig, hvor længe ballettes ventede på mig. I hans bil kørte vi didanserne hang i luften, hvorledes scenerekte til operaen.
skiftene foregik osv. osv. Det var meget
nyttigt. Men nogen egentlig prøve var der
Den Islandske Opera, som dengang havsom sagt ikke tid til, så jeg spadserede blot
de til huse i Gamla Bío i Ingólfsstræned i garderoberne før forestillingens beti i Reykjavík, var et fantastisk projekt.
gyndelse og præsenterede mig for solister-
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ne som kirurgen for den patient, han skal
operere nogle minutter senere. „Det er
mig i aften“, sagde jeg beroligende.

ste krav til orkesterlederen var at dirigere
klart og umisforståeligt, så ingen kom i
uføre.

Forestillingen begyndte med et blackout,
Ganske vist var dette Den Islandske Opehvilket betød, at både orkester og dirira, men situationen var ikke ganske ulig
gent skulle være på plads et par minutter
første afdeling i Tivoli. Jeg fik imidlerinden tæppet gik. Så jeg sneg mig ind på
tid ikke mere tid til at reflektere over detdirigentpulten og hilste på den (polske)
te forhold, for nu blev spotlyset tændt, og
koncertmester og nikkede til musikerne,
det var signalet til afgang. Jeg slog an, og
som så nysgerrigt på deres nye, ukendte
så var det blot at holde tungen lige i mundirigent. Mens jeg sad der og ventede på,
den og styre skibet sikkert gennem skærat lyset skulle gå ud, forsvandt min eufogården! Selvfølgelig gik det fremragende.
ri. Sædvanligvis er jeg ikke specielt nerDet gør den slags næsten altid, fordi samtvøs, når jeg skal dirigere, tværtimod har
lige medvirkende, sangere og dansere og
jeg det normalt som en cirmusikere, i en sådan situkushest, der bliver opildation mobiliserer al deres
net af duften af savsmuld
professionalisme. Det vidEn trøst var det
og glæder sig til at komme
ste jeg sådan set godt, for
dog, at min gamle
i manegen. Men sådan var
det havde jeg også opledirektionslærer på
det ikke den aften. I stedet
vet på Kongens Nytorv,
Det Kgl. Danske
begyndte det omsider at gå
når der pludselig stod en
Musikkonservatorium,
op for mig, hvad jeg havde
fremmed mand i orkesterindladt mig på: uden prøgraven. Men jeg kan ikke
professor Arne
ve at dirigere „Carmina Bupåstå, at jeg personlig havHammelboe, havde
rana“ med et orkester, jeg
de den store fornøjelse af
gjort meget ud af
ikke kendte, nogle solister,
denne første forestilling en
disciplinen slagteknik.
hvoraf jeg blot havde samfredag aften. Jeg var simarbejdet med én tidligere,
pelthen for koncentreret.
samt et balletkorps og Den
Men min islandske ilddåb
Islandske Operas kor. Jeg blev pludselig
som orkesterdirigent fik jeg, og heldigvis
grebet af nervøsitet! En trøst var det dog,
havde jeg to forestillinger mere: lørdag og
at min gamle direktionslærer på Det Kgl.
søndag, og der havde jeg det til gengæld
Danske Musikkonservatorium, professor
pragtfuldt, – nu havde jeg jo haft min prøArne Hammelboe, havde gjort meget ud af
ve i form af den første forestilling.
disciplinen slagteknik. Han plejede at sige, at ildprøven for en dirigent var at kunne dirigere Tivolis Symfoniorkester sikkert
�
igennem første afdeling af aftenens program i Tivolis Koncertsal. Som den ældre generation vil huske, var der i gamle
dage hver aften to afdelinger i koncertsalen: Første afdeling var det lettere kavaleri,
og det blev der ikke spildt megen prøvetid på, om overhovedet nogen, så det før-
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Om sandhedsværdi
Michael Böss er en erfaren historiker, forfatter og samfundsdebattør.
Han fik i slutningen af 2016 udgivet „Op omkring Island, en
kulturhistorisk rejsedagbog“. Gennem de senere år har man
bemærket hans navn i flere aktuelle sammenhænge, ikke mindst efter
bogen Det demente samfund (2014), og derfor var det med store
forventninger, jeg begyndte at læse om hans rejse i Island.
Af K. Torben Rasmussen
Der skulle ikke gå mange sider, før jeg
blev vagtsom, for allerede på side 13
dukker den første fejl op. En fejl, han
kunne have opdaget ved at kigge ud af
vinduet i den flyvemaskine, han ankom
med. Forfatteren skriver, at „når unge
pilotaspiranter skal lære at flyve under
usædvanlige forhold, tager man dem
gerne op til Island. Man kan for eksempel lade dem lande i den internationale lufthavn i Keflavik. Her er der kun én
landingsbane, og derfor bliver piloterne ofte tvunget til at gå ned i stærk sidevind“.
Det er ikke sandt, og havde Böss som
nævnt kigget ud af vinduet eller tjekket sin påstand fx på luftfotografier, kunne han nemt have opdaget det. På side 15
skriver han så, at Flatey (i Breiðafjörður)
kun er beboet om sommeren, og at færgefarten ophører pr. 1.9. Det er heller ikke
sandt. Det kunne også nemt være undgået
ved et simpelt faktatjek. De seneste måneder er vi alle blevet delagtiggjort i snakken
om „fake news“ eller „alternative fakta“ –
en udfordring for hele vores måde at forstå
samfund, debattere og leve sammen på.
Jeg kom til at tænke på min egen praksis,
når jeg er rejseleder eller foredragsholder.
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For det meste indvier jeg modtagerne,
og/eller samtalepartnerne i min erfaring
med at formidle et stof. Man kan opdele
fortællingen og oplysningerne, siger jeg,
i tre forskellige kategorier:
Kategori 1: det, der er sandt,
Kategori 2: det, man tror er sandt, men
kan vise sig ikke at være det og
Kategori 3: den rene fortolkning
Det handler så naturligvis om at undgå,
at kategori 2 fylder for meget, og i øvrigt
tydeligt offentliggøre sin færden i kategori 3-terrænet.
På læsernes vegne er jeg ærgerlig over,
at der simpelthen er for mange Kategori 2-oplysninger i bogen. Jeg ville helst
ikke bruge meget mere plads på at påpege dem, men dog pege på nogle stykker.
På side 17, om Flatø-bogen (jeg anvender
her den samme retskrivning som forfatteren), skriver han, at den rummer „et digt:
den eneste bevarede kopi af Hyndluljóð
(„Hyndlas sang“). Sangen – eller „kvadet“ – er et poetisk-filosofisk læredigt om,
hvad en konge bør besidde af kundskab
af både moralsk og praktisk art.“

Men Hyndluljóð er et eddadigt og har
var/er socialdemokrat. Men han er medintet med et læredigt at gøre (måske
lem af det parti, man på dansk hyppigst
blander Böss det sammen med Konser omtalt som Fremskridtspartiet, men
gespejlet?).
mest minder om Venstre i Danmark.
På side 32 er der oplysninger om boligEt absolut sidste klagepunkt vedrøre Isforhold i Island, især med fokus på tørlandskortets sjuskede ortografi og gravegårdens udbredelse langt op i det 20.
fiske ujævnhed. Måske er produktionen
århundrede. Han skriver om en optælsimpelthen gået for stærk?
ling fra 1910, foretaget af Guðmundur
„Op omkring Island“ indskriver sig iflg.
Hannesson, at „52,4 % af boligmassen
forfatteren i traditionen for essayistiske
i 1910 bestod af græstørvshuse, mens
rejsebøger. Og han understreger da og43,9 % var af tømmer. Kun 3,7 % var af
så at „bogen er personlig“. Det Island,
sten. I hans (dvs. Gudmundur Hanneslæseren møder, et „mit Island“ (side 8).
sons (red.)) egen tid, 1930, udgjorde tørDet er klar tale, og det er også i de afsnit,
vehuse stadig en høj andel, nemlig 27 %.
hvor han mest analyserer historie, kunst
Andelen af tømmerhuse var kun steog samtid, at denne anmelder får mest
get 2,5 %. Til gengæld udud bogen – ikke mindst
gjorde stenhuse nu hele
de steder, hvor jeg ikke
24,3 %.“
er enig. Det skærper jo
Der har aldrig været
Der har aldrig været 24,3 %
altid opmærksomheden.
24,3 % stenhuse i
stenhuse i Island. Fra ret
Han er en konservativt
Island. Fra ret tidligt
tidligt i det 20. århundresindet historiker, og det
i det 20. århundrede
de var der en stærk vækst i
lægger han ikke skjul på.
beton som byggemateriale.
Optaget af folk, nationer
var der en stærk
Mit gæt er derfor, at Böss –
og en meget tidlig opvækst i beton som
sikkert i farten – forveksler
stået nationalfølelse hos
byggemateriale.
stenhuse med betonhuse.
dette folk. Og dermed
Det svækker præcisionen
altså modstander af den
og kan forvirre læseren,
teori, at nationalstaterne
når vedkommende læser andre stenærmest først og fremmest opstår i forder om de store og forholdsvis pompøbindelse med nationalromantikkens inse stenhuse i Island, hvis oprindelse går
teresse for folket og dets tilknytning til
tilbage til slutningen af 1700-årene, opgeografiske områder. Den historie, som
lysningstidens tænkning og den første
vi kender så godt i Danmark. Bare tænk
islandske landsfoged Skúli Magnússon.
på alle de begreber i det danske sprog,
Idéen om, at islændingene skulle lære
der er forbundet med folk: folkeskolen,
sig at bygge og bo i stenhuse, blev aldrig
folketing, folkehøjskole, folkeoplysning,
nogen succes i Island.
folkeminder, folkeeventyr etc.
De sidste to ting, jeg vil nævne er, at
Det er klart beskrevet og åbent for debat.
Böss hævder, at den nu tidligere islandNu er vi ovre i Kategori 3, og der går det
ske præsident Ólafur Ragnar Grímsson
godt, synes jeg.
engang var rektor for Islands universitet,
og at den pga. af de såkaldte PanamaSelv om begreberne „det senmoderne“
papers offentliggørelse afgåede statsmiog „det postmoderne“ bruges noget i
nister Sigmundur Davið Gunnlaugsson
flæng – og her må jeg straks indrømme, ➤
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at jeg ikke kender samfundsvidenskaberne godt nok til at vide, om der dér ikke
skelnes mellem disse begreber (inden for
de æstetiske fag skelner man tydeligt) –
så mærker man hans forankring i en mere klassisk historieopfattelse.
Mange steder er man som nævnt godt
udfordret, og det skulle være en fornøjelse at rejse med Böss rundt om Island.
Så kunne vi måske begge få reduceret i
mængden af Kategori 2 oplysninger.

som så kunne rettes lidt til. Det fortjener
bogen og læserne.

Michael Böss: Op omkring Island, en
kulturhistorisk rejsedagbog. Gyldendal
2016.
�

Og altså: selv om irritationen over fejl og
mangler måske kom til at fylde for meget, vil jeg dog anbefale bogen. Og så
håbe, at den hurtigt bliver udsolgt og
dermed måske kommer i en 2. udgave,

Fugle i Island
Af K. Torben Rasmussen
I sit essay Moser i Árnessyssel skriver
Halldór Laxness, at „… af al den jordiske lyksalighed, som moserne rummer, er fuglelivet det vidunderligste fra
et menneskeligt synspunkt, thi alle fuglenes bevægelser er i samme grad sikre,
som hurtige, der er aldrig noget uøvet,
famlende eller tøvende i fuglenes reaktioner, de er altid perfekte i deres bevægelser og form; deres henrykkelse
af livet, sådan som den viser sig i deres flugt og kvidren er aldrig „kvindelig“ i dette ords nedsættende betydning,
kvindagtig; endnu mindre sødlig. Klire, kobbersneppe, odinshane, vandrikse, bekkasin, and, svane, havterne og
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rovmåge har her både deres marker og
deres jagtterræn; andre vadefugle fra
moser og heder som for eksempel hjejlen og regnspoven kommer også ofte for
at se, hvad der bydes på i dag, selv om
de ikke er særligt begejstrede for dette
landskab; eller de kommer hertil, når de
jager rovfuglene bort; det hænder at en
egns samlede spovebestand er samlet for
at jage en enkelt ravn.
Jeg har altid været overbevist om, at
fuglene var langt højere væsener end både mennesker og hunde; intet forekommer mig selvfølgeligere, når man i kunst
og mytologi vil fremstille højere væse-
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ner, end at man da giver disse væsener
ke længere som ynglefugl i Island. I det
vinger i lighed med fuglene; på den anhele taget gør undslupne mink (i gamden side forstår jeg ikke, hvorfor man
le dage kaldtes den flodilder i Danmark;
ikke lader englene have fuglenæb, thi
navnet fortæller om dens foretrukne tilfå ting i skabelsen overgår fuglenæbbet,
holdssteder) stor skade på fuglelivet, båder er fyldt med sang, men ikke med
de i de våde enge, ved vandløbene og
spyt, – fuglenes spyt blev brugt til noget
ved fuglefjeldene.
andet, hedder det i Eddaen. Hvis englene havde fuglenæb, ville det gøre et så
Det er godt at nyde og studere fugle i Iskedeligt instrument som harpen aldeles
land, også for nybegynderen. Der yngoverflødigt. En af de bedste fornøjelser
ler ikke mere end ca. 70 forskellige arter
på Island er at ligge en del af dagen på
– mod ca. 200 i Danmark – og det endnu
en åbred og se odinshanen svømme og
relativt åbne land skaber udsyn. Der er
bukke. I denne lille fugl, der foretrækker
forskelligt at undres over, fx at den hvismå vandhuller, ofte ikke mere end to
de vipstjert, som alle kender, med sin 20håndsbredder dybe, er der
25 grams kropsvægt og
courtoisie, ro, prunkløsflaksende flugt kan krydhed, ubesværethed, ynde
se Atlanterhavet to ganDe mest berømte
og evighed: det er som en
ge hvert år og altså sende
steder for at se fugle,
opskrift på tao. Én somnye kuld på vingerne i
er hhv. søen Mývatn
mer hos en sådan fugl på
den korte islandske somog fuglefjeldene
Island er som tusind år. Vi
mer. Eller havternen, der
på Vestfjordene,
her på sydlandet tror, at
hvert år flyver mindst
Landhusholdningsselska40.000 km (op til 70.000
men også
bets mink, der slap ud, har Vestmannaøerne,
km) hvert år, bl.a. til isædt alle disse fugle de sidlandske ynglepladser.
Ingólfshöfði og
ste år; hvor blev jeg derfor
Nordøstlandet er fine. De mest berømte steder at
glad, da jeg stødte på enogtyve odinshaner på en
se fugle er hhv. søen Mýlille sø oppe i egnen omvatn og fuglefjeldene på
kring Borgarfjörður forleden dag“ (noVestfjordene, men også Vestmannaøerne,
te 1).
Ingólfshöfði og Nordøstlandet er fine.
Det er dejligt at få dette bud på forklaring af sin fascination af fugle. Skulle
Halldór Laxness ikke have nået at blive beroliget mht. odinshanernes skæbne
i Island, kan man sende ham (i selskab
med englene?) en venlig hilsen om, at
de lever og har det godt. Den mest præcise islandske fuglebog „Icelandic Bird
Guide“ (Jóhann Óli Hilmarsson, 2014)
vurderer bestanden til ca. 50.000 ynglepar. Minken fik derimod sandsynligvis
vandriksen udryddet; den regnes ik-

Mývatns enorme bestande af andefugle er efter nogle års bekymrende tilstand
nogenlunde på fode igen. Her yngler 1617 forskellige arter af svømmefugle, og
blandt fuglefolk er især tre arter interessante. Der er tale om tre arter, der i Europa bare yngler i Island. Islommen, stor
som en grågås, ses og høres her, men ikke med mere end 3-4 par i søen: Den vil
have meget plads. Strømanden ses især
ved elven Laxás udløb fra søens sydvestlige hjørne. På engelsk hedder den har➤
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lequin duck, hvilket fortæller en del om
hannens udseende. Det danske navn fortæller om dens foretrukne levested. Og
endelig ses islandsk hvinand; lidt større
og med lidt større hvid kindplet end den
hvinand, vi ser i Danmark. Blandt de øvrige fine arter i og ved Mývatn er nordisk lappedykker, bjergand, knarand og
skeand. Selv om du måske ikke er særlig interesseret i fugle, så løber du en risiko for at blive det her; gå fx en tur ved
Skútustaðirs pseudokratere og se en nordisk lapperdykker (se forsiden af bladet)
– så klapper fælden…
Fuglelivet er dynamisk
og udvikler sig efter evolutionens regler, stærkt
påvirket af menneskets
indvirkning på levevilkår. Men eftersom fuglene jo hurtigt kan erobre
nyt land, eller forsvinde
fra gammelt, så kan man
på kort tid se ret store forandringer i de islandske
fuglebestande. Årsagerne
er nogle gange komplekse,
andre gange simple.

Andre fugle profiterer af temperaturstigningerne og/eller af den stadig
mere udbredte træplantning, der naturligvis også forandrer landskabet i Island. Bramgåsen er én af disse arter. Når
man færdes i de store smeltevandsområder syd for Vatnajökull, ser man nu
bramgæs alle vegne – se efter en ret lille, sort-hvid gås i det åbne landskab. I
byerne er solsorten, der bare for få år siden, var sjælden i Island, nu efterhånden
forholdsvis almindelig.
Nogle kommer og andre forsvinder; samlet set
Den mest markante
yngler stadig flere arter i
forandring i Island
Island.

de senere år er den
store tilbagegang
– nærmest kollaps –
i bestandene
af de alkefugle,
som er knyttet til
fuglefjeldene.

Den mest markante forandring i Island
de senere år er den store tilbagegang –
nærmest kollaps – i bestandene af de
alkefugle, som er knyttet til fuglefjeldene. Årsagen er, at der ikke er føde nok til
ungerne, når de er udruget. Men om det
skyldes forandringer i retning af stigende havtemperaturer, så de nødvendige
fiskearter og -mængder ikke findes tilstrækkeligt tæt på, eller en generel nedgang i bestandene af disse fisk, er ikke
entydigt. Der er stadig mange fugle og
vi taler her især om lunde (søpapegøje),
lomvie og alk, men ikke i de mængder
man tidligere kunne se; nærmest flok-
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ke så tætte som myggesværme. De fleste
steder er fangsten af disse fugle midlertidigt indstillet.

Og så er der jo fuglesangen, der som Laxness
skriver, er noget helt særligt. Turene i Island bliver næsten overalt, også i
de fleste byer, akkompagneret af småspovens (nyt
navn for lille regnspove) trillende kald, hjejlens
melankolske stemme og dobbeltbekkasinens snurren. Og ravnens klangfulde
kald. Og vindroslens knitrende sang. Eller fjeldrypens snorken og ræben. Kender du ikke stemmerne, så tjek dem på
www.birding.dk
Som introduktion til det sidste afsnit,
skal der fortælles lidt om jagtfalken. Verdens største falk, hunnen større end en
musvåge, som alle danskere kender. Den
islandske ynglebestand er iflg. Jóhann
Óli Hilmarsson på 300-400 par. En storslået oplevelse at se den på ynglepladserne, der er mest koncentreret i den

nordøstlige del af landet, men dog i øvrigt spredt. Selv om 300-400 par måske lyder af meget, kan man ikke regne
med at møde den, sådan uden videre. Island er stort! Hold øje med en stor tung
fugl, typisk i lav, direkte og hurtig flugt.
Nær sin yngleplads holder den lav profil,
men skal naturligvis i ungetiden aflevere
bytte flere gange om dagen, og muligheden for at se den er derfor bedre i yngletiden. Uden for yngletiden kan man
se den langs kysterne, endda ikke så
sjældent langs Reykjaviks mange kystlinier. Jeg boede fire år på Skildinganes,
lige ned til fjorden, og havde den jævnligt i susende fart lige uden for vinduerne. Det sker stadig, at banditter stjæler
æg eller unger og afsætter dem til falkonerer rundt om i verden. Det giver gode
penge. I middelalderen var det lovligt
og en del af de varer, der kunne hentes
ud af Island.
Vi slutter med forklaringen på fjeldrypens fjerklædte ben.
„Engang bød Jomfru Maria alle fuglene
at møde op hos sig. Da de var kommet,
befalede hun dem at gå over ild. Fuglene
vidste, at hun var himmelens dronning
og havde meget magt. De turde ikke andet end at adlyde hendes bud og befaling, og gik derfor alle ud i ilden og over
den, undtagen rypen. Men da de kom
igennem den, var de alle uden fjer på benene og svedne indtil skindet og sådan
har de været lige til den dag i dag, og på
den måde blev det, fordi de gik over ilden for Maria. Men det gik ikke bedre
for rypen, som var den eneste fugleart,
som nægtede at gå over ilden, for Maria blev vred på den og pålagde den, at
den skulle være den mest uskyldige og
forsvarsløse af alle fugle, men på samme tid så efterstræbt, at den altid måt-

te frygte for sig undtagen til pinse, og
falken, som fra begyndelsen skulle have været dens broder, skulle for evigt efterstræbe og dræbe den og leve af dens
kød. Men Maria tilstod dog rypen den
ene nåde, at den kunne skifte farve efter
årstiderne og være helt hvid om vinteren og gråbrun om sommeren, så falken
ikke kunne kende den fra sneen om vinteren og fra lyngtuerne om sommeren.
Det har heller aldrig fejlet siden, men
heller ikke, at falken efterstræber den,
dræber og æder den, og falken ved ikke
førend den kommer til hjertet af rypen,
at det er dens søster og det giver ham
så stor sorg, at han skriger sin ynkelige
sorg ud længe efter.“ (note 2)

Note 1: Moser i Árnessyssel er her fra essaysamlingen „En digters opgør“, oversat af
Erik Sønderholm og udgivet på dansk i 1964.
Der er mange andre gode tekster i bogen, der
jævnligt ses i genbrugsbutikker til 5-10 kr.

Note 2: Sagnet er her fra „Islandske folkesagn og eventyr“, oversat af Peter Søby Kristensen, udgivet i Island 1990.
�
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Dansk-Islandsk Samfund
Rønnebærvej 82, 2840 Holte
– har bidraget til det gode forhold mellem de to lande siden 1916…
Læs de nyeste efterretninger på www.dansk-islandsk.dk
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