
Efter halvanden times tele-
fonsamtale med en gam-
mel kone, der levede i en 
seng i en garage, var den 
store islandske forfatter 
Hallgrímur Helgason ikke 
i tvivl: Her var hovedper-
sonen til hans nye roman, 
»Kvinden ved 1000 gra-
der«, som er indstillet til 
Nordisk Råds Litteratur-
pris.

Af Sonja Sabinsky

Hovedpersonen er sej. En kvinde, der 
ikke vil underkaste sig samfundets 
konventioner og aldrig har gjort det. 
Hun er alt det, vi kvinder har lært, vi 
ikke skal være: Utæmmet, selvrådig 
og satans ærlig.

Da vi møder hende, er hun en gam-
mel dame på 80 år, der både lever i nuet 
og ser tilbage på sit liv. Hun har lun-
gesygdommen KOL og kræft i diverse 
organer. Men kampgejsten og den gal-
genhumoristiske indgang til tilværel-
sen - og nu også til døden - er intakt.

Plejehjem? Må jeg være fri! Så hellere 
en garage, hvor hun har alt, hvad hun 
behøver: Medicin, mad, internetad-
gang og smøger.

Men hun har også en fortid. Hun er 
barnebarn af Islands første præsident 
og datter af den eneste islandske mand, 
som gik i nazistisk tjeneste og var sol-
dat ved Østfronten. Under anden ver-
denskrig boede hun i det besatte Dan-
mark og i det krigshærgede Tyskland. 
Efter krigen tog hun til Argentina med 
sin far og fødte sit første barn, som hun 
mistede. Og nå ja, så kyssede hun John 
Lennon en aften i Hamborg, før The 
Beatles blev kendt. Senere fik hun tre 
børn med tre forskellige mænd.

Nu sidder hun så her lidt uden for 
Reykjavik i sin seng med en bærbar 
computer, der forbinder hende med res- 
ten af verden, og gemt bag falske mail- 
adresser og opdigtede identiteter dri-
ver hun gæk med folk fra hele verden 
- også sin nærmeste familie, som hun 
har et horn i siden på, fordi de pressede 
hende på plejehjem, solgte hendes bolig 
og stak pengene i lommen.

Hun gennemskuer folks motiver og 
spidder dem. Hævnens time er kom-
met. Men hvad der næsten er mere un-
derligt er, at denne kvinde ikke er fri 
fantasi i en forfatters hjerne - hun har 
rent faktisk eksisteret plus/minus.

»Kvinden ved 1000 grader« er den 
store islandske forfatter Hallgrímur 
Helgasons nye roman. Den er indstil-
let til Nordisk Råds Litteraturpris, og 
den er nu i handlen i dansk oversæt-
telse. Selv er forfatteren lige kommet 
til Danmark fra Island, og her er, som 
i hans hjemland, koldt som i graven, så 
han har beholdt sin islandske trøje på. 
En mondæn udgave i et klassisk blå/
hvidt mønster og med lynlås foran.

 I fiktionens land 

Hallgrímur Helgason fortæller, at han 

fik ideen til sin hovedperson ved et rent 
tilfælde. Han havde fået i opgave at rin-
ge rundt for at skaffe sin ekshustru, 
der er politiker, stemmer i forbindelse 
med et forestående valg. Et af numrene 
førte direkte ind i sengen til Brynhild 
Georgia Bjørnsson, og efter halvanden 
times samtale med den gamle dame og 
efterfølgende læsning af hendes selv-
biografi fra 1983 vidste han, hvad hans 
næste bog skulle handle om:

- Hun var virkelig en »tough« dame. 
Hun havde været igennem så mange 
vanskelige ting, som formede hende til 
det menneske, hun blev. Hun var skarp 
og intelligent og flere årtier forud for 
sin tid. Jeg blev fascineret af hende og 
gik i gang med at skrive hendes livshi-
storie, siger han på et lidt trægt dansk 
og spørger, om det er ok, at han slår 
over i engelsk.

Men romanen er fiktionaliseret vir-
kelighed, understreger Hallgrímur 
Helgason, der røg ind i problemer med 
datteren til den gamle dame, der døde 
for et par år siden og aldrig selv nåede 
at læse bogen, der handler om hendes 

liv, fra hun er en lille pige til hendes 
død.

- Jeg har haft datteren med på råd 
under skrivningen af bogen, men på 
et tidspunkt ville hun have mig til at 
ændre et kapitel. I en uge lå jeg søvn-
løs og spekulerede, for jeg var sat i et 
dilemma. Enten ville jeg gøre datteren 
fortræd, eller også ville jeg gøre min 
roman fortræd. Det var ikke nogen 
nem beslutning.

Hallgrímur Helgason valgte at lade 
romanen gå af med sejren, og det har 
affødt en voldsom polemik i de island-
ske medier om, hvor langt kan man 
tillade sig at gå, når man som roman-
forfatter tager afsæt i mennesker, som 
har levet.

- Jeg er kommet til den konklusion, 
at i fiktionens land bør alt være til-
ladt, så hvis man er nødt til at såre et 
menneske for at skrive en god bog, må 
det være sådan. Men jeg kan godt for-
stå datteren, og jeg har stadig dårlig 
samvittighed, siger han og tager trø-
jen af. Indenunder bærer han en pæn 
blå skjorte. Og så sidder han dér med 

tyngde i kroppen og skaldet isse. Med 
strikhue på ville han godt kunne få en 
rolle som skovarbejder i en film, men 
på den anden side, de hænder ville al-
drig blive castet til en rolle med hårdt 
fysisk arbejde.

Hallgrímur Helgason fortæller, at 
han denne gang ville skrive en feminis- 
tisk roman om en kvinde, der kæmper 
mod en »forfærdelig maskulin verden 
med krig og undertrykkelse«. En kvin-
de, som vokser op i et samfund, som 
hun ikke passer ind i, det gælder også 
ægteskaberne, og som til sin død bli-
ver ved med at holde fast i tømmen til 
sit eget liv. I stedet for det kommunale 
plejehjem vælger hun et langt mindre 
komfortabelt liv i en seng i en garage, 
for her kan hun selv bestemme.

- Den kvinde, jeg lever sammen med 
i dag, er feminist, og hun har skærpet 
mit blik for kvindeundertrykkelse. 
Hun siger for eksempel, at jeg aldrig 
skal deltage i et seminar, hvor man 
ikke har inviteret kvindelige forfatte-
re med i panelet. Jeg har ikke tænkt 
på den måde før, men jeg er glad for, 
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- Vi islændinge er ved at 
vende tilbage til nogle 
af de værdier, som vores 
forfædre byggede landet 
på. Vi har skiftet materi-
alismen ud med en mere 
nøjsom livsform, siger 
den islandske forfatter 
Hallgrìmur Helgason, der 
med sin nye roman »Kvin-
den ved 1000 grader« er 
indstillet til Nordisk Råds 
Litteraturpris.  
Foto: Hari

Den seje kvinde i garagen



at hun har rettet mine øjne i en ny ret-
ning. Men nu er jeg jo blevet en mid-
aldrende mand, så det er lidt som at 
lære en gammel hund nogle helt nye 
hundekunster, siger han og klør sig på 
næsen.

 Væk fra materialismen

Hallgrímur Helgason har altid for-
holdt sig kritisk til udviklingen i sit 
hjemland. Det har han gjort i bøger og 
i den offentlige debat. Han har selvføl-
gelig også været dybt optaget af krak-
ket i Island i 2008. Folk gik i chok. Hel-
gason har i tidligere bøger beskrevet et 
moderne Island, hvor materialismen 
er enerådende, og hvor det kun drejer 
sig om at »æde, købe og kneppe«.

I den aktuelle roman er krisen til 
stede - ligeledes det materialistiske 
begær - men ikke nær så udtalt som i 
tidligere værker.

- Vi har slikket sårene, og det er, som 
om Island er ved at blive sig selv igen. 

Vi er så småt i gang med at generobre 
nogle af de værdier, som vores forfæd-
re byggede landet på. Vi har vendt os 
bort fra materialismen og den smart-
ness, vi byggede vores tilværelse på i 
de år, hvor vi bare kørte derudaf. Vi 
er vendt tilbage til litteraturen og de 
islandske sweatre, siger han med et 
spøjst glimt i øjet og hiver fat i ærmet 
på trøjen, der hviler på stoleryggen:

Ville du selv for fem-seks år siden have 
mødt op til et interview i islandsk swea-
ter?

- Nej, jeg ville have taget en mørk ha-
bit på.

 - Det var vi alle, vi troede, vi kun-
ne gå på vandet - bortset fra de ældre 
mennesker.

De vidste bedre.
Det islandske samfund bærer dog 

stadigvæk - også mentalt - præg af 
det store krak, og de bank- og forret-
ningsmænd, som kuldsejlede den lille 
lavaø langt ude i Atlanterhavet, er selv 
kommet til at betale en høj pris. Det er 
svært at gemme sig i et land, hvor der 
kun bor 320.000 mennesker, som alle 
er viklet ind i hinanden på kryds og 
tværs:

- Der går vel omkring 30-40 personer 
rundt, som venter på at få deres dom, 
men det trækker ud. De er blevet ud-
skud i samfundet og viser sig sjældent 
udenfor. Jeg har hørt om en mand, der 
gik i teatret med sine børn, men da han 
kom ind i salen, begyndte folk at pifte 
af ham, så han måtte gå igen. Der bli-
ver heller ikke serveret for de der fyre 
på restauranterne, og forleden hørte 
jeg om en episode uden for et shop-
pingcenter, hvor en mand ikke kunne 
få en parkeringsplads, fordi folk blev 
siddende i deres biler og blokerede for 
ham. Den slags sker hele tiden.

Mens de skyldige venter på at få de-
res straf, bedriver islændingene altså 
selvtægt i en vis udstrækning. Men 
hvad med børnene til de stemplede - de 
går i børnehave og skole. De har et liv, 
eller har de?

- Det er et meget betændt emne, du 
dér kommer ind på. Det tør vi slet ikke 
tale om indbyrdes. Det der med børne-
ne er jo frygteligt at tænke på, men det 
er tabu som så meget andet i Island i 
disse år.
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Mange titler bliver lavet om, så de ikke er kønsspecifikke. Det er dog svært at forestille 
sig, at man får hjælp af en jordeperson, når man skal føde.  Foto: Leo Grøndal 

»Nede i supermarkedet står der 
af og til en dame og viser nye pro-
dukter frem. Sådan en kaldes en 
demonstratrice. Forleden så jeg en 
mand lave det samme, så det må vel 
være en demonstrant - eller hvad?«, 
skriver en læser.

Nej, den går ikke. Men det er jo 
rigtigt nok, at vi kan have køns-
specifikke betegnelser på ord, der 
betegner job og funktioner. Vi har 
ekspedienter og ekspeditricer, 
værter og værtinder, lærere og læ-
rerinder.

I de seneste år har tendensen i 
dansk dog været, at vi er gået imod 
kun at have en enkelt betegnelse 
for funktionerne, uanset kønnet på 
den der varetager dem. Lærerin-
derne er forsvundet, og kun i de 
kunstneriske fag er betegnelserne 
stadig relativt almindelige: sanger-
inder, skuespillerinder og forfat-
terinder findes endnu.

Det afspejler naturligvis sam-
fundets almindelige bevægelse i 
retning af en ligestilling imellem 
kønnene og hurra for den. Selv om 
det er tankevækkende, at det oftest 
er den mandlige betegnelse, der 
overlever som den »neutrale« fæl-
lesbetegnelse.

Men der er blevet nogle knaster 
tilbage i sproget. Det drejer sig 
om ord, der har fået fastlåst deres 
form på et tidspunkt, hvor kun det 
ene køn var repræsenteret i funk-
tionen: sygeplejersker, jordemødre, 
formænd og folketingsmænd.

Der er gjort behjertede og poli-
tisk korrekte forsøg på at få skabt 
ligeberettigelse om de ord, der en-
der på -mand. Folketingsmændene 
er afløst af folketingsmedlemmer, 
tillidsmændene er blevet tillidsre-
præsentanter, og det er jo fint nok. 
Andre sprogbrugere forsøger sig 
med »forkvinde«, når formands-
postens indehaver er af hunkøn, 

og også betegnelsen »forperson« er 
blevet bragt i forslag. Mig bekendt 
uden succes - men det er jo også et 
skrummel af et ord.

I de seneste uger har man i aviser-
ne kunnet læse om »forligsmanden 
Mette Christensen«, der har bokset 
med lærerkonflikten. Hun har selv 
ved en lejlighed udtalt, at hun »har 
det fint med at være forligsmand«, 
for det er betegnelsen for en juri-
disk funktion, ikke en særbeteg-
nelse for den person, der på et givet 
tidspunkt varetager jobbet.

Som bekendt er der i dag slet ikke 
så få mænd, der er uddannet som 
sygeplejersker. Og de kalder sig 
faktisk for sygeplejersker - altså 
med den kvindeligt kønsspecifikke 
glose. Det er for så vidt ikke mere 
mærkeligt, end at kvinder i årevis 
har måttet finde sig i at være for-
mænd, men umiddelbart er det jo 
ellers meget nemt at geare glosen 
sygeplejerske til de nye tider, for 
man kunne jo bare kalde dem for 
sygeplejere.

Men her siger sproget stop, for 
den betegnelse er nemlig optaget. 
I militæret har man i årevis brugt 
betegnelsen om soldater, der pas-
sede syge og sårede på infirmerier 
og feltlazaretter, så man kan ikke 
uden videre bruge ordet til noget 
andet. På samme måde kan demon-
stratricen heller ikke blive til en 
demonstrant, for den glose er som 
bekendt optaget til at betegne noget 
helt andet.

Noget tilsvarende gælder for jor-
demødre, selv om der vist indtil 
nu ikke er uddannet nogen mænd i 
denne funktion. Men det bliver da 
sjovt, når den første »jordefar« bli-
ver udklækket - eller mon så alle i 
branchen skal til at hedde »jorde-
personer«?

Spørgsmål til den ugentlige sprog-
klumme kan sendes til avisen el-
ler direkte til Steen Laursen på 
e-mail-adressen laur@mail.dk. Be-
mærk at Steen Laursen får mange 
henvendelser hver uge, og at derfor 
ikke alle kan påregne at få svar.

Demonstratricen  
og jordepersonen

SPROGET 

AF 
STEEN LAURSEN

En tilfældig telefonopringning førte Hal-
lgrímur Helgason lige i armene på sin nye 
hovedperson - en gammel syg kone i en ga-
rage uden for Reykjavik. Det blev til roma-
nen »Kvinden ved 1000 grader«.   
 Foto: Lindhardt og Ringhof

blå bog

Hallgrímur Helgason mener, at 
forfatteren har et socialt ansvar.  
Foto: Hari

n Hallgrímur Helgason er ødt den 18. 
februar 1958 i Reykjavik.

n  Han er en af Islands store kunst-
nere med en lang produktion af både 
billedkunst, romaner, radiodrama-
er, skuespil, essays og stand-up bag 
sig.

n Han romandebuterede på islandsk 
i 1990, men det var først med roma-
nen »101 Reykjavik« fra 1996, som 
blev filmatiseret og nomineret til 
Nordisk Råds Litteraturpris, at res-
ten af Europa fik øjnene op for ham.

n På dansk er også udkommet bøger-
ne »Islands forfatter«, »Stormland« 
og »Lejemorderens guide til et smukt 
hjem«.


