
Båndene mellem danskere og islændinge ikke 
blot en saga blot 

 

Lektor Jørgen Møller i kulturelt møde med is- 
landske og danske elever 

23 islandske unge på en uges ophold i Vejle. Her deltog de i HH-3A 

internationals hverdag og fik indblik ikke blot i dansk ungdoms – 

og skolekultur, men også i ligheder i kulturmønstre generelt 

Af Jens Skov Kristensen 

Tilbage til de ældgamle fælles rødder 

Tungumála- og menningaráætlun Nordplus hefur það að markmiði að bæta málskilning á 

Norðurlöndum jafnfram því að auka áhuga, þekkingu og skilning á norrænni menningu, 

málum og lífsháttum. 

Hvem forstår lige det? Tilbage i vikingetiden, ville der formentlig ikke have været de 

store problemer. Det er nemlig islandsk, og på Island tales stadig det oldnordiske sprog, 

som ligner det vikingerne talte. 

I en dansk oversættelse står der: 

Nordplus Nordiske Sprog- og Kulturprogram har som mål at styrke sprogforståelsen i 

Norden og at stimulere interessen for viden om og forståelse for nordiske kulturer, sprog 

og levevilkår. 

Vi er således helt inde ved grundlaget for besøget fra Island, da Nordplus 

Sprogprogrammet netop yder støtte til udveksling i Norden med den anførte målsætning. 

-    Egentlig har vi fokus på de nordiske lande det første år på den internationale linje, 

men udvekslingen med eleverne fra Verzlunarskóli Íslands fra Reykjavik kom som en 

ekstra aktivitet. En slags appelsin i turbanen. Og vi valgte på skolen, at give en klasse på 

tredje år muligheden. De er såmænd allerede begyndt at glæde sig til genbesøget på 
Island til foråret, fortæller Lotte Lundorff, der var en af de deltagende lærere i projektet.  

En helt almindelig hverdag på Vejle Handelsskole kombineret 

med kulturelle ture ud af huset 

Islændingene fulgte i vid udstrækning den almindelige skolegang i HH 3A og havde som 

opgave på forhånd forberedt oplæg i form af portrætter af islandske  virksomheder. 

De danske elever har til foråret forpligtet til at komme med lignende oplæg, der skal 

belyse temaer inden for dansk film, musik, litteratur og kunst. 

Men der blev også tid til i fællesskab at gøre studier i marken. En af dagene gik turen til 

Århus, hvor eleverne var på virksomhedsbesøg og besøgte kunstmuseet AROS. Alt 

sammen gode oplevelser. Ligesom et besøg i Bazar Vest, der med sit multietniske 



særpræg satte de øvrige kulturstudier fint i relief. 

I øvrigt tilbragte eleverne megen fritid sammen, da islændingene var privat indkvarteret. 

Der var også programsat en aften med fællesspisning på skolen, hvor der var plads til 

det mere uformelle samvær. Kommunikationen foregik på dansk. Når det kneb, tyede 

man til engelsk. Det gamle vikingesprog kom kun på banen, når islændingene talte 
sammen indbyrdes.  

 

I en pause er der tid til en hyggesnak 

Bekymring til det sidste om turen kunne gennemføres 

Island har som bekendt fået meget omtale i forbindelse med den internationale 

finanskrise. Og der var til det sidste tvivl om, hvorvidt det overhovedet kunne lade sig 

gøre at komme til Vejle, da det blev overordentlig vanskeligt at gennemføre betalinger på 

Island ved bestillinger af  fx togbilletter online. Og værdien af den islandske krone 

nærmede sig en halvering.  

Men det lykkedes.  

Begejstringen blandt eleverne stor 

Følgende udtalelser fra 2 islandske piger, Asdis Rosa og Hulda kan bevidne den glæde og 

motivation, der prægede hele arrangementet: 

-    Det har været rigtig sjovt at være i Vejle. De danske elever og deres familier er 

meget søde. Vi var nervøse for, inden vi kom, hvordan det ville gå med at bo hos en 

dansk familie. Men det viste sig at gå meget let, og vi følte os meget velkomne. Vi har 

snakket rigtig meget, og det var, som om vi havde været venner altid. Nogle gange var 

det lidt svært at forstå og tale dansk, men så kunne vi bare snakke engelsk. Det 

overraskede os, at danskerne skal så tidligt op, og at de tager sig tid til at sidde ned og 

spise morgenmad sammen – det er der ikke mange på Island, som gør, udtalte Asdis 

Rosa 

Og Hulda fulgte op:   

I har sådan en smuk skole med store flotte klasselokaler. Jeres kantine er også meget 

bedre end vores. Her er der sund mad med salatbar og smoothies. Det er rigtig lækkert. 

Det har også været sjovt at have undervisning sammen med de danske elever. I spansk 

fandt vi ud af, at vi vist var nogenlunde lige gode, og det har også været sjovt at 

sammenligne kulturer. Vi synes at danske og islandske unge er meget ens. Den største 

forskel er, at de danske drenge gør meget mere ud af sig selv end de islandske.  

Og med den cadeau til Vejle Handelsskoles kantinemad og danske drenge sluttede en 

uge, hvor det dog nok kunne konstateres, at efterkommerne af de gamle nordboere 
stadig har meget fælles i bagagen kulturelt set. 

 


