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De islandske forbindelser 

Efter en spændende op oplevelsesrig tur til Island i sommeren 2013, synes jeg, at det ville være interessant 

at skrive om familiens forbindelser til Island og til islændinge. Så her er hvad slægtsdatabasen indeholder 

om Island. 

 
Foto: Arne 

Om Island 

Landet har 321.857 indbyggere og et areal på 103.000 km, hvilket gør det til Europas tyndest befolket land. 

Island er ca. 2½ gange større end Danmark. Hovedstaden er Reykjavik, hvor der bor omkring 260.000 

indbyggere. Landet blev selvstændigt i 1944, hvor det løsrev sig fra Danmark, og det historie rækker tilbage 

til vikingetiden. De vigtigste erhverv er fiskeri, aluminiumproduktion og turisme. 

 

Marianne Dybkjær 

Hun er i slægt med min kone Inger, og hun arbejdede ½ år i Island i 1985. 

 

Bjørn Helge Snorrason 

Han er født i Island den 23. maj 1898, og blev gift med Helene Baunsgaard (slægtning til Inger) den 2. 

februar 1947 i København. Han gik på Den Internationale Højskole i Helsingør, og blev i 1925 uddannet til 

bogbinder, og parret bosatte sig i København. 



   
Fra Baunsgaard slægtsbog 

 

Jeg har kendskab til både hans forældre, bedsteforældre og søskende, der alle er født i Island. Desuden har 

jeg oplysning om et par af hans søskendes ægtefæller, der også alle er islændinge. 

Gerda Nielsine Larsen 

Hun er slægtning til Inger Clausen, og blev født den 17. juli 1937 i Hjallese ved Odense.  

Før giftemålet var hun 7 år på kontor, 2 år i huset hos Finne Gundelack og frue og 8 måneder i Island, hvor 

hun traf sin mand Poul Landmark. Poul blev født den 22. december 1938 i København og han blev gårdejer. 

Parret blev gift den 21. marts 1964. 

Marie Bjerre 

Marie er slægtning til Inger Clausen. Hun blev født den 7. juni 1912 i Lomborg ved Ringkøbing.  Hun var 

forstander på Danebod Højskole i 1933 og på Nordisk lærerkursus på Askov 1953. Hun tog en uddannelse til 

sygeplejerske på kolonien Filadelfia og på Diakonissestiftelsen 1941-46. Senere arbejdede hun på Dianalund 

Nervesanatorium 1946-55, var på udveksling til Lovisenberg i Norge 1951 og i Island 1955-56. Senere blev 

hun forstanderinde på Danmarks Lærerforenings rekreations- og feriehjem Sixtus i Middelfart 1957-76. 

 

Karen Ahasveridotter 

Karen er født i Island i 1766 og hun blev gift med Christen Svane, der blev født i 1760 i Vejerslev på Mors. 

De blev gift omkring år 1789, og de bosatte sig i Vejerslev. De fik 7 børn, og den yngste af dem hed Poul 

Christensen Svane, og han blev født den 29. marts 1804 i Vejerslev.  

 

Han blev omkring 1840 gift med Maren Andersdatter, som er af Vestergaard slægten (Ingers direkte aner).  

Poul var husmand i Vejerslev, og de fik sammen 2 børn, der også begge stiftede familie på Mors. 

 

Hallgrímur Sveinsson 

Han blev født den 5. april 1841 i Blönudalsholm i Island. Han blev den 16. december 1871 gift med Elina 

Marie Bolette Feveile, der er i slægt med undertegnede.  Marie er dansk født og datter af Frederik Christian 

Feveile, der var overlæge ved hæren i København. 



 
Hallgrímur Sveinsson. Fra Altingets hjemmeside 

 
Wikipedia: 

Hallgrímur Sveinsson biskop islandske kirke fra 1889 til 1908 . F. i Blöndudalur College 5 April 1841, 

d.. 16. December 1909. Gik. Sveinn Nielsson (født August 14, 1801, d. 17.. Januar 1881) Altha. og 2 kh Gudrun Jonsdottir (født 

27 marts 1807, d.. 10 Jun 1873) husmor. K. (16 september. 1871) Elina Marie Bolette, f.. Fevejle (født 12 Juni 1847, d.. 14 Juni 

1934) husmor. Far: Fr. Chr.F. Fevejle. Børn: Frederick (1872), Gudrun (1875), Svein (1876), August (1877). Graduated LSK. I 

1863. Teologi Test København i 1870. Uddannet Pastoralseminariet i København 1870-1871. Dómkirkjuprestur i Reykjavik 

1871-1889. Biskop of Iceland 1889-1908. Formand for udvalget og bibelske håndbog udvalg. Kgk. Altha. 1885-1887 og 1893-

1905 (Framffl., Framsfl. Ovenfor).Formanden for FN. Fra 1897 til 1899. Vice President Ed. I 1903. Redaktør: Kirken nyheder for 

Island (1878-1879). 

 

 
Tavle med alle Islandsbiskopper i Skálholt kirke. Foto Arne  

http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dslenska_%C3%BEj%C3%B3%C3%B0kirkjan
http://is.wikipedia.org/wiki/1889
http://is.wikipedia.org/wiki/1908


 

Skálholt kirke. Foto Arne 

 

Udsigten fra Skálholt kirke – Vulkanen Hekla ses i baggrunden. Foto Arne 

 

Elina og Hallgrímur fik 4 børn: Fridrik i 1872, Gudrun i 1975, Svein i 1876 og Augusta i 1877. De var alle født i 

Island.  

Augusta Sveinsson blev gift med Dethlef Thomsen, der var købmand i Reykjavik og grosserer i København. 

De fik i 1899 en søn, som blev døbt Hallgrímur August Thomsen. Han var også født i Island, og han blev 

landsretssagfører i København. Han blev gift med Tove Louise Agnes Lützhøft Christensen, der var født i 

1919 i Danmark, og hun var sekretær i København. Slægten videreførtes herefter i Danmark. 

Søren Knudsen 

Søren Knudsen blev født i 1726 i Roskilde, og er i slægt med Amalie Galbo-Jørgensen. Han er søn af Christen 

Knudsen, der var Københavns Universitets ridefoged for deres gods i Roskilde. Søren døde på en rejse til 

Island uden at have efterladt sig livsarvinger.  

 

Thorkild Fjeldsted 



Han er født i 1740 i Island, og han blev gift med Anna Birgitte Wildenrath, der er i slægt med Amalie. 

Thorkild blev stiftamtmand, og døde i 1796. 

Norsk Wikipedia:  

Thorkild Jonsson Fjeldsted (født 1740 på Island, død 19. november 1796 i Trondheim) var en islandsk jurist og amtmann. 

Fjeldsted var født på Island, han ble student i 1762 og tok juridisk eksamen 1766. Han var dommer på Island i en periode og 

fra 1769 til 1772 var han lagmann på Færøyene. Etter dette kom han til Norge. Fra 1772 besatte han embetet 

som amtmann i Finmarkens amt. Fra 1778 var han amtmann på Bornholm og i 1780 lagmann i Kristiansand. Fra 1786 til 1795 

var han stiftsamtmann i Trondhjem. Fra 1774 var han medlem av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. I 1783 ble 

han tildelt gullmedalje fra Landhusholdningsseskabet for en avhandling med forslag til nye handelsinnretninger på Island. 

 

Kristjana Gudmundsdóttir 

Hun blev født den 15. februar 1951 i Reykjavik, og blev gift med Jørgen Jonathan Motzfeldt, der er i slægt 

med Amalie.  

 

 
Jonathan Motzfeldt. Foto Wikipedia 

 
Dansk Biografisk leksikon: 
Jonathan Jakob Jørgen Otto Motzfeldt, 25.9.1938-28.10.2010, landsstyreformand. Født i bygden Qagssimiut ved Julianehåb, 
død i Nuuk og begravet samme sted. M. tog lærereksamen fra Godthåb seminarium 1960 og blev 1966 exam.teol. fra Kbh.s 
univ. S.å. blev han ansat som præst i Julianehåb der blev hans politiske hovedbastion. Her blev han valgt til landsrådet ved en 
overraskende valgsejr i 1971 og tilkæmpede sig snart en stærk position i rådet, ikke blot som den stærkeste repræsentant for 
det folkerige Sydgrønland, men efterhånden også som partipolitiker. M. var med til at skabe siumut-partiet der stod for en mere 
grønlandsk præget udvikling i landet. 1975 blev han næstformand i landsrådet og dermed leder af den opposition mod det 
siddende flertal, som siumut repræsenterede. Ved bevægelsens omdannelse til et egentligt parti 1977 blev M. dets første 
formand. Han fortsatte som partiformand frem til 1987 og var igen formand 1998-2001. Og da partiet ved det første 
landstingsvalg efter hjemmestyrets indførelse 1979 sikrede sig flertal og kom til at danne det første landsstyre (Grønlands første 
regering) blev M. dettes leder og tingets formand og dermed landets politiske førstemand. 
 
M. var i flere perioder formand for landstinget: 1979-88, 1997 og igen 2002-08. Ligeledes var han landsstyreformand 1979-91 
og 1997-2002. I 2008 trak han sig som formand for landstinget for at kunne koncentrere sig om arbejdet i Grønlandsk-dansk 
selvstyrekommissionen. Han sad i landstinget frem til 2009, hvor han ikke blev genvalgt. 
 
M. var politisk aktiv omkring 40 år og kæmpede ihærdigt først for hjemmestyre, siden selvstyre. Han må betragtes som en af 
grundlæggerne af det grønlandske hjemmestyre, som han personificerede, og hermed en af de helt centrale skikkelser i 
forbindelse med dannelsen af det moderne Grønland. Trods diverse beskyldninger om alkoholmisbrug og misbrug af offentlige 
midler var han en samlingsfigur for det grønlandske samfund, og han blev af mange grønlændere betragtet som en landsfader. 
I kraft af sit politiske arbejde havde han sæde i adskillige udvalg og råd, således Grønlandsrådet 1971-80, 
hjemmestyrekommissionen 1975-79, Kommunalreformkommissionen 1992-95, Fællesrådet vedr. mineralske råstoffer i 
Grønland 1979-91 og for Grønlandsfly A/S 1991-97. 
 
M. blev i 1985 æresdoktor i politisk videnskab ved University of Alaska, USA. Han tildeltes Grønlandshjemmestyres 
fortjentsmedalje, Nersornaat, i guld. 
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Familie 
F: fanger Søren M. (1902-84) og Kirsten Klemmensen (1904-79). Gift 1. gang 18.12.1965 i Kbh. med Margit Kock Petersen, 
født 19.2.1945 på Frbg., d. af disponent Hans P. (født 1905) og Ellen Margrethe Jørgensen (født 1912). Gift 2. gang 9.8.1992 
med Kristjana Gudmundsdóttir, født 15.2.1951 i Reykjavik, d. af skipper Gudmundur Kristjánsson og Lilly Isksson. 
Udnævnelser: R. 1978. K. K1 2003. 
 

De gamle høvdinge m.v. 

Følgende gamle høvdinge m.v. har også tilknytning til Island. De er i slægt med undertegnede, 

men oplysningerne herom er naturligvis meget usikre. 

 

Skjalm Tokesen Hvide 

Han blev født i Fjenneslev på Sjælland i 1034, og var stamfader til den berømte Hvide slægt. Han 

omtales i de islandske værker Fagrskinna og Morkinskinna 

 
Geni: Hvide, Skjalm, 
Høvding, hørte til en mægtig sjællandsk Stormandsæt. Som hans Fader nævner en sen Overlevering Toke Trylle; stridende 
mod Saxos Ord og i sig selv værdiløs er Paastanden om Ættens Nedstammen fra Sagnhelten Palnatoke. S. H. havde 
Ejendomme vidtomkring paa Sjælland, fremfor alt i Sorøegnen. Tidlig har han faaet det Hverv at være sin Fødeøs Jarl. Som 
saadan fulgte han Svend Estridsen til Kampen mod Harald Haardraade i Nisaa (1062), hvor han kæmpede tappert, men da 
Sejeren hældede til Nordmændenes Side, blev han saaret og taget til Fange; ved Gedesø lykkedes det ham imidlertid at slippe 
fra sine Bevogtere. Nu hører man ikke noget om ham før i Oluf Hungers Kongetid. Under de daværende opløste Forhold blev 
hans Broder Aute paa Vejen fraSjælland til Falster overrasket og fældet af vendiske Sørøvere. Uden at ty til Kongens Hjælp 
samlede S. H. da paa egen Haand en sjællandsk Hær, drog til Julin og tvang Indbyggerne til at udlevere de skyldige, der blev 
dræbte under de grusomste Pinsler. Da Erik Ejegod begyndte sine sejerrige Tog mod Venderne, har S. H. staaet ved hans 
Side.  
 
Efter Rygens Erobring blev han sat til Høvding over denne Ø. Da Kong Erik og Dronning Bodil droge ud paa deres store 
Pilgrimsfærd (1102), overlod deres lille Søn Knud til S. H.s Varetægt; han blev saaledes Fosterfader for en af Danmarks 
berømteste Mænd, For øvrigt sendte han nogle Aar efter den unge Kongesøn til Hertug Lothar af Sachsen, og det er tvivlsomt, 
om han senere har set sin Fostersøn. S. H. maa være dødo. 1113, i høj Alder. Han blev begravet i Fjenneslev Kirke, der har 
hørt til hans Hovedgaard. Senere blev hans Lig af Sønnesønnen Absalon flyttet til Sorø. -- Som S. H. havde været Danmarks 
mægtigste Høvding, blev han ogsaa Stamfader til den mægtigste Stormandsæt, der nogen Sinde har levet blandt de danske. 
Allerede hans 4 Sønner, Toke, Sune, Ebbe og Asser Rig, vare ansete Høvdinger, og fra de 2 sidste nedstammer mange af vore 
ypperste Mænd, fremfor alle Absalon,. Esbern Snare og Anders Sunesen. Langt mere end nogen som helst anden Æt have S. 
H.s Efterkommere hævet Danmark, saa længe de virkede sammen med Kongerne; men da Venskabet forvandledes til 
Fjendskab, voldte «Hvide-Ætten»ogsaa de største Ulykker over Folk og Land. -- Foruden Sønnerne havde S. H. 2 Døtre: 
Cæcilia ægtede Peder Thorstensen paa Borg ved Sorø; Margrethe blev ogsaa gift, uvist med hvem, men tilbragte sin 
Enkestand i Roskilde Nonnekloster. 

 

Toke Trylles Palnesen 

Formentlig Skjalms fader. Født i 975 i England. Han omtales hos Saxo Grammaticus og i den 

islandske Jomsvikingesaga 

 

Dronning Sigrid Storråde 

Nordisk dronning, der blev født omkring år 967 i Götaland i Sverige. Med stor usikkerhed er hun 

min 30 x tipoldemor. 

 
Wikipedia: 
Sigrid Storråde (islandsk: Sigríðr stórráða) var en nordisk dronning, hvis historie, der hersker stor usikkerhed om. Ifølge Olav 
Tryggvasons saga levede hun fra ca. 967 til ca. 1014 og var datter af Skoglar-Toste, en svensk stormand. Hun blev først gift 
med Erik Sejrsæl og fik med ham den senere konge Olof Skötkonung. Senere i 994 blev hun gift med kong Svend Tveskæg, 
med hvem hun fik fem døtre, heriblandt Estrid Svendsdatter, Svend Estridsens mor og Knud den Stores halvsøster. Hun skal 
endvidere have indebrændt Harald Grenske, far til Olav den hellige, og været trolovet med Olav Tryggvason. Deraf stammer 
hendes tilnavn, der betyder stolt. Det fortælles også, at Sigrid nægtede at lade sig døbe, men var ’’hedensk som en hund’’. Da 
Olav Tryggvason hånede hende, planlagde hun den krig, der førte til hans død i slaget ved Svold. 
Hun optræder i adskillige sagaer og historiske krøniker, men det er usikkert, om hun var en historisk person, eller en fiktiv, der 
bygger på forskellige kvinders liv. Hun er identificeret under flere navne; fx Swietoslawa, Saum-Aesa og Gunnhilda. Ud fra 
kildematerialet er det vanskeligt at afdække autenticiteten af sagaernes beretninger.[1] Det er fx foreslået, at det var en slavisk 
prinsesse, som var mor til Olaf Skötkonung, og som senere giftede sig med Svend Tveskæg. Om hun er identisk med Sigrid 



Storråde kan ikke bevises. Skoglar-Toste knyttes blandt andet til Axvalla Hus i Sverige, det kan meget vel have været hans 
hjem 

 

Halvdan Svarte Hårfager 

Han blev født omkring år 810 i Agder i Norge. Med meget stor usikkerhed min 35 x tipoldefar. 
 
Norsk Wikipedia: 
Halvdan Svarte Gudrødsson vart truleg fødd kring år 810. Han døydde kring år 860. Frå om lag 850 var han konge over store 
delar av austlandet i Noreg. Han var far til kong Harald I Hårfagre, som er kjend som den som samla Noreg til eitt rike. 
Tilnamnet «Svarte» fekk Halvdan på grunn av det svarte håret sitt. 
Tradisjonen knytt til Halvdan Svarte er uviss. Han er nemnd i fleire historiske verk; Ågrip (Trondheim, om lag. 1190), 

Heimskringla (Snorre Sturlason, om lag 1220) og Fagrskinna (Island, om lag 1225). 

 

Olof Skötkonung 

Født omkring 980 og døbt i 1008 i Husaby i Vestgotland i Sverige. Jeg er med stor usikkerhed i 

slægt med ham. 

 
Wikipedia: 
Olof Skötkonung (oldislandsk: Óláfr sænski, oldsvensk: Olawær skotkonongær) født omkring 980, sandsynligvis død i vinteren 
1021-1022, var konge af Sverige cirka 995-1022. Han var søn af Erik Sejrsæl og Sigrid Storråde. Ifølge de islandske sagaer 
havde Olof far regeret sammen med sin bror, Olof Björnson. Da han døde blev Olof Skötkonung udråbt som medkonge endnu 
før han var blevet født. Ved sin fars død arvede han den svenske trone, og regerede som enekonge. 
Olof er den første konge, som med sikkerhed regerede over både Mälardalen og Västergötland. Han var også den første 
sveakonge, der blev døbt, og som forblev kristen. Desuden var han den første, der slog mønt i Sverige. Netop møntslagningen 
tyder på at hans magtcentrum var Sigtuna i Mälardalen. Mod slutningen af sit liv blev han afsat som overkonge og tvunget til at 
være lydkonge for sin egen søn Anund Jakob i Västergötland. 

 

Arne Bjørn Jørgensen 

 


