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Det skapende mennesket 
NORDISK ALLKUNST-FESTIVAL PÅ ISLAND 13.-17. JUNI 2022

Tekst: Sonny Ferm og Aina Nagell-Sværk. 
Foto: Sonny Ferm

Vi møtes mandag 13. juni ved Laugarvatn for sammen å 
oppleve det magiske og trolske i det islandske natur-
landskapet. Festivalen avsluttes fredag 17. juni, som er 
Islands nasjonaldag.

Tema: Det skapende mennesket
Elementærverdenen er sterkt nærværende på den vul-
kanske øya. Gjennom å se, høre og gjøre, kommer vi 
nærmere naturelementene, og i verkstedene arbeider vi 
med jord, vann, ild og luft. Vi opplever ullens varmende 
kraft, stenens hardhet, treets formbarhet, jernets hete, 
fiskenes smak og de ville islandshestene i deres natur-
lige terreng. Vi kommer til å synge på islandsk, samt 
skape produkter som kan oppleves gjennom smak, duft 
og lyd.

Den gylne sirkel 
Vi skal bo ved Laugarvatn, en liten plass sør i landet 
med cirka 190 innbyggere. Stedet ligger nær den såkalte 
«gylne sirkel», en rundtur til Geysir, Gullfoss og Ting-
valla. Her får vi oppleve hvordan vannet skytes opp av 
jorden med stor kraft fra de svovelduftende geysirene 
og høre drønnet fra Islands største vannfall, Gullfoss. Vi 
vil også kunne bade i en liten innsjø som varmes opp av 
varme kilder. 

Inspirasjonsmøter
Denne gangen har inspirasjonsmøtene for ambassadør-
ene vært litt annerledes. Det første møtet skjedde digitalt 
i september med deltakere fra Sverige, Norge, Danmark 
og Island. Øvrige inspirasjonsmøter vil foregå som 
landsmøter, med start i Danmark på Marjatta i novem-
ber, så i Norge på Vidaråsen i februar, Sverige i april og 
Island i mai, og med deltakere kun fra egne land. Som 
ledd i forberedelsen skal alle landene lære seg noen 
islandske sanger. 
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1. ”Hljóðs bið ek allar helgar kindir,
meiri ok minni mögu Heimdallar;
viltu, at ek, Valföðr! vel framtelja
forn spjöll fíra, þau er fremst um man.

2. Ek man jötna ár um borna,
þá er forðum mik fœdda höfðu;
níu man ek heima, níu íviði,
mjötvið mœran fyr mold neðan.

3. Ár var alda þar er Ýmir bygði,
vara sandr né sær né svalar unnir,
jörð fannsk æva né upphiminn,
gap var ginnunga, en gras hvergi.

4. Áðr Burs synir bjöðum um ypðu,
þeir er Miðgarð mœran skópu;
sól skein sunnan á salar steina,
þá var grund gróin grœnum lauki.

Voluspå, et gudedikt i den eldre Edda, vil bli brukt under festivalen.

5. Sól varp sunnan, sinni mána,
hendi inni hœgri um himinjódyr;
sól þat ne vissi hvar hon sali átti,
máni þat ne vissi hvat hann megins átti,
stjörnur þat ne vissu hvar þær staði áttu.

6. Þá gengu regin öll á rökstóla,
ginnheilug goð, ok um þat gættusk;
nátt ok niðjum nöfn um gáfu,
morgin hétu ok miðjan dag,
undorn ok aptan, árum at telja.

7. Hittusk æsir á Iðavelli,
þeir er hörg ok hof hátimbruðu,
afla lögðu, auð smíðuðu,
tangir skópu ok tól görðu.

Maidagene i Järna, som skulle vært 2021, er flyttet til 
2022. Det forrykker rytmen til Norges egne fagdager. 
Høstmøte i Sosialterapeutisk Forbund vedtok 8. novem-
ber å støtte Maidagene i 2022 og utsetter egne fagdager. 

Samtidig har Nordiska förbundet för Läkepedagogik 
och Socialterapiforespørselen (NFLS) spurt om Norge 
kan være vertskap for felles nordiske fagdager i 2023. 
Sosialterapeutisk Forbund stiller seg positiv til dette og 
vil drøfte prosjektet gjennom vinteren. Hvis et slikt ar-
rangement allikevel ikke lar seg realisere, vil forbundet 
arrangere egne fagdager i Norge i 2023.

Maidager i Järna 6.-9.5.2022

Tekst og foto: Sissel Jenseth


