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Dag 1, tirsdag den 28. juni 

Forventningsfulde mødtes vi lidt efter lidt i lufthavnen ved selvbetjeningsautomaterne, og med lidt 

hjælp fik alle afleveret bagagen og kunne gå til security, hvor køen var betydelig kortere end 

forudsagt.  

Flyet lettede til tiden og vi landede før tid i Reykjavik – men til gengæld var der laaaang ventetid 

ved bagagebåndet. 

Udenfor ventede en bus for at køre os til indenrigslufthavnen, hvorfra vi skulle flyve til Akureyri. 

Vi kørte gennem store grå mosdækkede lavalandskaber mod Reykjavik, mens Jon gav lidt bus-

botanik. Vi kørte også forbi det ene af øens 3 store aluminiumsfabrikker.  

I indenrigslufthavnen mødtes vi med Torben, der skulle være vores guide på turen. Der blev lidt 

ekstra ventetid her, da flyet var tre kvarter forsinket, så vi var flere der fik en ekstra bid mad. 

Endelig var der afgang og efter den korte flyvetur, mest i skyer, var vi fremme og kunne endelig 

mødes med Robert vores chauffør og den bus, der skulle være vores faste base de næste mange 

dage. 

Så gik det afsted mod vores første overnatningssted ved sydenden af Mývatn og efter en god times 

kørsel ved næsten 22-tiden kunne vi – sikkert til personalets tilfredshed, de havde ventet på os – 

endelig sætte os til bords til en dejlig buffet. 



Nogle gik efterfølgende aftentur ved søen i den lyse sommeraften, men jeg gik i seng efter en dejlig 

dag. 

Bodil 

 

Fugleliste dag 1 

Sangsvane, Grågås, Gråand, Knarand, Troldand, Bjergand, Ederfugl, Islandsk Hvinand, Islom, 

Nordisk Lappedykker, Strandskade, Stor Præstekrave, Hjejle, Rødben, Stor Kobbersneppe, 

Småspove, Dobbeltbekkasin, Alm. Kjove, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Havterne, Hvid 

Vipstjert, Vindrossel, Stær og Snespurv. 

 

 

Dag 2, onsdag den 29. juni 

Om morgenen kørte vi nordpå til Húsavík, hvorfra vi begav os på hvalsafari kl. 9. Regn gjorde 

begyndelsen af bådturen lidet opmuntrende. Men så passerede en flok Hvidnæser (delfiner) tæt på 

stævnen, og umiddelbart derefter klarede vejret op med lidt solskin. Det blev startskuddet til et 

formidabelt vendepunkt, hvorefter vi fik storslåede oplevelser med hvaler. Adskillige gange så vi 

Pukkelhvaler ”optræde” i vandoverfladen på tæt hold! Flere Pukkelhvaler havde ”blinde 

passagerer” i form af rurer (se billedet). Vi så specielt mange Lunder og Mallemukker ude på havet. 

Sidst på bådturen krydsede nogle Marsvin vores vej. 

 

 



Efter frokost med suppe på en restaurant i Húsavík gik turen atter sydpå, idet vi først besøgte 

området omkring grotten Grjótagjá, hvor den flere meter brede kløft vidnede om de tektoniske 

bevægelser, der vedvarende får Island til at vokse!  

De varme bade Jarðböðin tiltrak omkring halvdelen af os, som gerne ville tage et bad dér. De blev 

derfor sat af her, mens vi andre kørte til Sigurgeir’s Bird Museum, hvor fuglefolket betragtede 

søens fugleliv i deres teleskoper. Men der var også fine planter såsom orkidéerne Poselæbe, 

Grønlandsk Gøgelilje og Fjeldsækspore, ligesom der var den kødædende plante Vibefedt.  

Endelig besøgte vi det stærkt aktive geotermiske område Námafjall Hverir med store boblende 

mudderhuller, hvor det lykkedes os at finde små individer af bregnen Azorisk Slangetunge. 

Efter aftensmaden på hotellet på sydsiden af Mývatn kørte vi en kvart omgang rundt om søen med 

uret. På sydvestsiden iagttog vi bl.a. talrige Islandsk Hvinand. Efter lidt søgen ved Laxá-flodens 

udløb på vestsiden af Mývatn så vi flere hunner af Strømand, som dog ikke var lette at komme tæt 

på. Hermed var aftenens store mål nået, men mest imponerende var nu, at Hans Knudsen ved Laxás 

udløb observerede en Pomeransfugl – en særdeles sjældent registreret art i Island! 

Henrik Bringsøe 

 

Liste over dagens 36 fuglearter 

Sangsvane, Grågås, Gråand, Knarand, Skeand, Pibeand, Bjergand, Troldand, Ederfugl, Havlit, 

Strømand, Islandsk Hvinand, Toppet Skallesluger, Rødstrubet Lom, Islom, Nordisk Lappedykker, 

Mallemuk, Pomeransfugl, Hjejle, Rødben, Stor Kobbersneppe, Småspove, Dobbeltbekkasin, 

Odinshane, Almindelig Kjove, Hættemåge, Svartbag, Ride, Havterne, Lunde, Tejst, Sanglærke, 

Engpiber, Hvid Vipstjert, Vindrossel, Snespurv 

 

 

Dag 3, torsdag den 30. juni 

Jytte og jeg gik en lille tur før morgenmaden til en sø syd for kirken, som lå lidt øst for hotellet. Der 

var mange fugle. Især odinshanerne faldt i øjnene med deres rastløse adfærd. I Mývatn var der bl.a. 

gensyn med islom med unger. 

Efter morgenmaden var der den første og eneste planteparade, da vores chauffør over for vore 

guider havde givet udtryk for, at det ikke var i orden at plukke planter, da vi var i en nationalpark, 

og da plantevæksten generelt var meget sart. 

Efter planteparade tog vi af sted fra hotellet. Vi tog vest om Mývatn til Húsavik og derfra videre 

langs kysten til Ásbyrgi, som er en stor, hesteskoformet klippeformation. 

I folkemunde har historien været, at Odins hest, Slejpner, har sat et hovaftryk på dette sted. 

Dimensionerne af hovaftrykket er imidlertid enorme. 

Det vurderes, at selve formationen enten er skabt af havvand, som har skyllet området ud, eller 

en pludselig nedsmeltning efter vulkanudbrud har sendt vand nordpå og revet noget af fjeldmassivet 

med sig. 

I hesteskoen er en lille skovbevoksning med småfugle: vindrossel, gærdesmutte og gråsisken. På 

fjeldsiderne var mallemukker. 

Der er også en lille sø og et lille vandfald. 



Det er muligt at komme op på toppen af fjeldmassivet. 

Efter fortæring af medbragt mad gik turen videre gennem et slettelignende landskab vekslende med 

højdedrag. Vi så mange Alaskalupiner på turen. De er kuldeelskende. 

Næste destination var det imponerende vandfald, Dettifoss, som ligger som et af flere vandfald på 

Jökulsá á fjöllum. Dettifoss har en vandføring på 212 m3 i sekundet. 

Tæt på Dettifoss ligger opstrøms et mindre vandfald, Selfoss. Området er med søjlebasalt og 

lavamark. 

Fra Dettifoss kørte vi mod vort næste opholdssted. Lang bustur. 

Turen sydøstover gik gennem et højslettelignende landskab i starten. Det var et terræn, hvor 

kortnæbbet gås og sangsvaner holdt til. 

Der var kig til Vatnajökull. 

Da kaffetørsten var ved at være stor, gjorde vi holdt ved hotellet Skjöldölfsstadir, hvor vi fik kaffe 

og te, mens en udstoppet fjeldræv og udstoppede rensdyrhoveder kiggede ned på os. 

Den sidste del af turen gik gennem den varmeste og tørreste egn til hotel Hallormsstadur. 

Efter aftensmaden gik nogle af os en tur til Atlavik (en del af Lagarfljót), hvor vi bl.a. hørte 

havesanger og så skovsneppe samt så nye plantearter. 

Hans Knudsen 

 

Dagens fugleliste 

Sangsvane, Kortnæbbet gås, Pibeand, Krikand, Troldand, Ederfugl, Havlit, Islandsk hvinand, 

Rødstrubet lom, Islom, Mallemuk, Dværgfalk, Hjejle, Rødben, Stor Kobbersneppe, Skovsneppe, 

Dobbeltbekkasin, Odinshane, Alm. Kjove, Stormmåge, Havterne, Sanglærke, Hvid Vipstjert, 

Vindrossel, Solsort, Gærdesmutte, Ravn, Gråsisken, Snespurv 

 

 

Dag 4, fredag den 1. juli 

Vi overnattede på skovhotellet Hallormsstadur. 

Dagen startede med "planteparade" på ipad. Det fungerede fint. 

Så kørte vi op i højlandet med mægtige fjelde. Bl.a. Snæfell 1833 m højt, Islands højeste fritstående 

bjerg. Man ved ikke om Snæfell stadig er en aktiv vulkan. 

Der ligger nogle, der er højere under Vatnajökul. 

Vi stoppede ved den vældige dæmning "Kárahnjúkar." Der ligger et vandkraftværk der producerer 

4600 gigawatt timer årligt til Alcoas Fjarda'al Aluminiumsværk 75 km væk. 

Det var meget imponerende. Lyset var smukt over den opdæmmede sø. 

Vi kørte til den berømte (afdøde) forfatter Gunnar Gunnarsons gård. Gunnar Gunnarson skrev på 

dansk, men oversatte selv til islandsk. Hans hovedværker er den historiske roman "Borgslægtens 

historie, Kirken på bjerget ". " Svartfugl" skulle være meget læseværdig. Et forslag til en 

sommerbog. 

Gunnarsons gård er lidt atypisk, den er tegnet af den tyske arkitekt Fritz Höger, der var en god ven 

af Gunnarson. Den er museum nu. Vi gik hver især rundt i stuerne. Gunnarson tegnede godt, der 

hang flere af hans tegninger. 



Der var også en lille fin udstilling om et kloster. 

Vi gik over til informationshuset, hvor flere af os var heldige at få et spontant foredrag af den unge 

mand på stedet. 

Herefter vandrede nogle af os helt op til Hengifoss, det næsthøjeste vandfald i Island.128m. Det 

ligger 145 m over havets overflade. Der er røde lag af ler og store basaltsøjler. Halvvejs oppe ligger 

det mindre vandfald Litnanesfoss, det er flankeret af vældige basaltsøjler. 

Det var utroligt smukt og spændende. Fantastisk udsigt helt deroppe. 

Tilbage på hotellet nåede en del af os at få et bad i det varme udendørs bassin. 

 

 

 

Derefter var vi en flok på aftentur med Jon til Arboretet, en samling af træer og buske. Hyggelige 

plante- og træsnakke. Alaskalupin stod godt overalt. Else, Hans og Henrik undersøgte et vandløb. 

Det var forbløffende næsten uden liv. Mer der er jo ikke mange insekter i Island. 

Christine 

 

Dagens fugleliste 

Sangsvane, Kortnæbbet Gås, Bjergand, Havlit, Hjejle, Almindelig Ryle, Skovsneppe, 

Dobbeltbekkasin, Almindelig Kjove, Havterne, Sanglærke, Engpipper, Hvid Vipstjert, Stenpikker, 



Vindrossel, Solsort, Misteldrossel?, Gærdesmutte, Ravn, Gråsisken, Snespurv, i alt 20 heraf 2 nye 

turarter. 

 

 

Dag 5, lørdag den 2. juli 

Efter 2 nætter på Hotel Hallormstadur startede vi dagen med planteparade med billeder på Jons 

IPAD. 

Udsigten over søen ved hotellet var diset til morgen, men vi kørte ned i solskin og langs en stor sø, 

igennem områder med birketræer. Ved søkanten kringlede vige med store græsflader ved bredderne. 

Derefter kørte vi ind på en grusvej, der skulle være meget flot og over en top Öxl, ret hurtigt kom vi 

op i tågen, så den store udsigt forsvandt, men det nære med vandfald, vandløb og store tuer med 

lyserøde Tue Limurt lyste smukt op. 

Pause blev holdt undervejs i 530 moh og 12 gr. her var fin udsigt ned i dalen med sol på. 

Turen videre gik nedad til Berufjördur, hvor der var mange havdambrug med lakseopdræt. Et 

hurtigt stop da der blev set en flok hanrener, der var ca. 7 rener med meget flotte gevirer, et fint syn. 

Længere fremme var der sat små flag i græsset, det var ved edderfuglereder. Flagene skulle 

forhindre måger i at forstyrre Edderfuglen, rederne så tomme ud og senere så vi Edderfugle med 

ællinger i vandet. 

I den lille østvendte fiskerby Djupvogur, satte vi et hold af ved supermarkedet til indkøb af frokost 

og vi andre blev sat af ved havnen, her lå en del kuttere og edderfugle med ællinger. Der lå 2 gamle 

handelshuse i træ flot restaurerede. 

Bussen kørte os ud i en anden del af havnen, her var på kajen udsmykket med store granit æg, rigtig 

facon og meget flot slebet og pudset helt glatte, navne på fuglene stod beskrevet. 

Derefter kørte vi lidt uden for byen til et fuglereservat, her var et fugleskjul hvor frokosten blev 

anrettet til selv at lave sandwich med ost, skinke og grønt. Særlig Islandsk specialitet fladbrød med 

røget lammekød. Der var også lidt til den søde tand. 

Der blev tid til at gå ned til en lille flylandingsbane og søen, hvor Odinshaner svømmede tæt på og 

med kikkert blev mange arter set. 

Turen gik videre langs kysten forbi byen Höfn med næste stop ved den store sø Jökulsárlón med 

isbjerge fra gletsjeren Vatnajökul. Meget flot syn med mange blålige isbjerge, nogle med fugle på 

og i vandet sæler der nysgerrigt kiggede op. Isbjergene løb ud i havet syd for. 

Videre gik turen langs vandet til det næste hotel Skaftafeel, for de næste 2 nætter. Tidlig middag da 

der var tur igen om aftenen. 

Denne tur gik til Ingölfshöfdi en lille græsbevokset ”ø” ude på smeltevandssletten. Vi blev kørt med 

traktor på vogn stående, hen over sletten i hjulspor med vand og blev sat af ved en bakke af sort 

sand vi skulle gå opad, gik fint i de andres fodspor. 

Guiden fortalte, at det stykke land vi var på ejede hendes mands familie og hun kunne lide at køre 

traktor med turister og vise det specielle sted.  

Vi gik videre op og der var klipper og græs, udsigt til fjeldsider med søfugle, og på toppen i græsset 

havde Lunderne reder. Vi gik rundt og fik tid til at studere fuglefjeldet. Lunderne stod med tobis i 



næbbet og hvaler i havet. På vej tilbage over øen, skulle vi gå lige efter hinanden forbi en Storkjove 

på rede, den blev liggende, men hannen holdt vagt flyvende, men gik ikke til angreb. 

Tilbage ned ad sandbunken til traktoren og en vidunderlig tur tilbage stille vejr og solen på vej ned, 

flot syn. 

Bente S 

 

Dagens fugle 

Nye arter: Gravand, Fjeldrype, Sule, Stor Kjove, Lomvie, Alk, Klippedue, Misteldrossel, Sjagger, 

Fuglekonge, Lille Korsnæb 

 

 

Dag 6, søndag den 3. juli 

Afgang kl. 9 fra hotel Skaftafell med den triste besked om at Jon var coronasmittet. 

Med bus kort køretur til Informationscenteret Skaftafellstofa. 

De fleste af gruppen gik herfra op til Svartifoss med flotte basaltsøjler som kulisse. Opturen er 3 km 

og den første del er ganske stejl. Man fandt så en lettere sti tilbage ned til Informationscenteret. 

Et par (Ulla og Gunnar) tog en sti 1,5 km til Skaftafellsjökull, hvor en kraftig smeltevandsfos 

spærrede for direkte adgang til gletcheren. 

Frokost tilbage på hotellet. Der blev til manges tilfredshed serveret tomat/gulerodsuppe med chili. 

Efter en kort siesta gik turen til Hof med den sidst byggede trækirke i gammel stil med tørvetag. 

Kirken var desværre lukket, så den blev kun beset udefra. Da det samtidig var begyndt at regne, tog 

vi videre til gletcheren Svínafellsjökull. 

Inden turen til fods fortalte Gunnar lidt om gletchere i almindelighed. 

Herefter indtraf dagens dramatiske begivenhed, idet Torben BN mistede fodfæstet og fik 

hudafskrabninger i hovedet. En tilkaldt gruppefører for nogle isklatrere sørgede for førstehjælp og 

midlertidig forbinding. Mens de fleste i gruppen studerede gletcheren i den tiltagende blæst, blev 

patienten kørt til Informationscenteret, hvor der imod forventning ingen læge var til stede. Så da 

alle igen var kørt tilbage til hotellet, sørgede gruppens egen læge Hans for en grundig sårrensning. 

Mens bussen var væk, var vi nogle, der ventede i den stærke blæst og blev tilbudt plads i en anden 

bus, som afventede gletchervandrere. Den flinke chauffør i bussen viste sig at være en parisisk 

kvinde, der på sin 18-års fødselsdag forlod Frankrig, som hun hadede, for at blive buschauffør i 

London. For at få frisk luft tog hun så til Island hver sommer i nogle måneder. 

Aftensmaden blev indtaget på hotellet i fin stemning trods de dramatiske omstændigheder. 

Ulla og Gunnar 

 

Dagens fugleliste 

Troldand, Fjeldrype, Strandskade, Småspove, Dobbeltbekkasin, Alm. Kjove, Sanglærke, Engpiber, 

Hvid Vipstjert, Vindrossel, Ravn, Snespurv. I alt 11 arter, 0 nye 

 

 

Dag 7, mandag den 4. juli 



Der var afrejse fra Hotel Skaftafell kl.9 i solskin og frisk vind.  

Vi satte kursen mod vest og gjorde holdt ved en enorm smeltevandsslette, Skeidarásandur. Området 

var blevet oversvømmet efter et vulkanudbrud under isen nord for søerne Grimsvatn i Vatnajökull. 

Flere broer blev ødelagt og veje skyllet væk.  

Turen gik videre til Skaftarskali med kun et kort stop. 

Ved et naturmonument Kirkjugolf i Kirkjubæjarklaustur kunne man se en eroderet overflade af 

søjlebasalt, kaldet "kirkegulvet ". Også i bjergene bagved kunne man se søjlebasalt. 

Nu skiftede landskabet igen. Vi kørte igennem store lavamarker og gjorde holdt ved Eldhraun,hvor 

lavaen var dækket af mos. 

Undervejs fortalte Torben om den økonomiske situation i Island og hovederhvervene.  

Frokosten blev indtaget i Vik, hvor sorte sandstrande strakte sig.  

Efter frokost kørte vi igennem en smuk slugt og om på den anden side af en bjergkam til 

Reynisfjara, hvor der var grotter med søjlebasalt og sorte sandstrande.  

Det sidste stop inden vores nye hotel var på halvøen Dyrhólaey, et fuglereservat. På denne tur talte 

Torben om Islands kulturliv. Og historieoplæsning.  

Ankomst til vores hotel Dyrhólaey ved 18 tiden. 

Aftenen sluttede med coronatest af alle. 14 ud af 24 var smittede. 

Else W 

 

Dagens fugle 

Sangsvane, Gråand, Mallemuk,  Sule,  Strandskade,  Rødben,  Stor Kobbersneppe , Småskjove, 

Dobbeltbekkasin,  Alm. Kjove, Hættemåge,  Svartbag,  Ride,  Havterne,  Lunde,  Lomvie,  

Klippedue,  Engpiber,  Hvid Vipstjert,  Stenpikker og Vindrossel 

 

Dag 8, tirsdag den 5. juli 

Dagen startede med fint vejr, vi havde den flotteste udsigt foran bussen til grønklædte fjelde, da vi 

forlod hotellet, som lå højt med god udsigt til grønne omgivelser. 

Vi var desværre ikke mere end 10 afsted, idet resten måtte blive på hotellet, ramt af corona. 

Vi skulle tilbringe dagen på Vestmannaøerne, men inden da besøgte vi et område med 2 store og 

flere mindre vandfald. Under vejs passerede vi flere nyslået marker, hvor der gik mange 

strandskader og kobbersnepper. 

Vi kom frem til Seljalandsfossen et flot vandfald med et fald på 60 m. Besøgende kan via en sti 

komme bag om vandfaldet, et flot syn for dem som prøvede det. 

Oppe over fjeldene svævede mallemukker, mens deres mage lå på rede. 

Området omkring vandfaldene var meget frodigt. Skovstorkenæb og ranunkler lyste op i 

henholdsvis rødviolette og gule farver, et flot syn, for der var mange af dem, derudover var kvan 

rigt repræsenteret, og en kragefod blev det også til, bomuld, vandranunkel og der var sikkert mange 

andre blomster. 

Derefter vandrede vi 560 m længere frem til endnu et flot og anderledes vandfald, Gljufrafui. 

Vandfaldet er delvis skjult af et klippefremspring, som dog har en sprække på langs, så man kan 

følge vandets fald hele vejen ned. Også her kan man komme bag om faldet ved at følge en sti i den 



smalle kløft, og se vandet ende i en lille sø. 

Her kom en klippedue flyvende forbi, mens vi kunne iagttage en mallemuk lægge redemateriale til 

rette på en fjeldhylde. 

Herfra kørte vi til færgelejet, Landeyjarhöfninn, hvorfra den elektriske færge med vores bus skulle 

sejle os til Vestmannaøerne, som består af flere øer. Vi skulle besøge den største af øerne, Heimaey, 

som er beboet. 

Det var nu blevet overskyet, og da vi gik i land på Heimaey, begyndte det at regne. Vi kørte op til et 

fugleskjul, hvor vi spiste vores medbragte mad, nogle inde, andre ude. På fjeldsiden sad der mange 

lunder. Da det fortsat regnede, besluttede vi os for at besøge museet, som viser billeder og fortæller 

om det store vulkanudbrud i 1973, som dækkede store dele af øen med lava og aske, man får 

virkelig en fornemmelse af, hvilke voldsomme naturkræfter, der herskede. Udenfor museet ser man 

et delvist udgravet hus. Efter besøget på museet kørte vi til vulkanen, Eldfell. 

Torben og 4 andre besluttede sig for at vandre op til toppen af Eldfells, desværre var udsynet skjult 

af regn og tåge. 

Derefter kørte vi med bussen ned til byen, og resten af eftermiddagen var til fri disposition, og 

inden færgeafgang mødtes vi alle på en restaurant på havnen og fik lidt at drikke, inden vi sejlede 

tilbage til fastlandet. 

Vejret drillede om eftermiddagen, det var desværre ikke med os på Heimaey, men besøget ved 

vandfaldene og sejlturen gik fint, så vi fik trods alt endnu en dejlig og oplevelsesrig dag. 

Aftenen sluttede med en dejlig middag på hotellet, hvor vi fik ørred med grønsager og en form for 

fromage pyntet med vilde blåbær. 

Alice 

 

Dagens fugle 

Sangsvane, Ederfugl, Mallemuk, Sule, Strandskade, Rødben, Stor Kobbersneppe, Småspove, 

Dobbeltbekkasin, Storkjove, Alm. Kjove, Sølvmåge, Svartbag, Sildemåge, Ride, 

Havterne, Lunde, Tejst, Lomvie, Alk, Klippedue, Sanglærke, Engpiber, Vindrossel, Solsort, 

Gærdesmutte, snespurv. 

 

 

Dag 9, onsdag den 6. juli 

Vi drager denne dag – endelig alle samlet – mod Reykjavik. Vi sætter dog Bodil, Jon, Karin, 

Benedikte og Lars af i Selfoss, hvor der venter dem en anden bus, som kører dem direkte til 

Reykjavik. Vi andre følger programmet, med de Corona-smittede bagerst og de raske forrest i 

bussen. 

Vi er alle kørt gennem landområdet, hvor Njals Saga udspillede sig. Vi kører i landbrugslandet, 

hvor vi hører om en entreprenant landmand, som eksperimenterer med såvel byg, boringer efter 

varmt vand, raps-dyrkning som kvægavl. Nåh ja, og så er der alferne og gnomerne. 

På vejen fortæller Torben også om den vanvittige, nærmest ubegribelige begivenhed, ‘Tyrkerran’ i 

år 1627, hvor ca. 380 personer fra Vestmannaøerne tages til fange og fragtes til det nordlige Afrika 

for at blive solgt som slaver, og nogle personer senere frigivet for løsepenge. 



Vi kommer gennem Torbens by, Hvolsvöllur, hvor han som 19-årig arbejdede på en gård og 

passede 200 heste og 200 får. Han spinder en sløjfe til sagaen Ravnkel Frøjsgodes Saga, hvor 

man ikke skal lægge sig ud med hest og hestens ejer. 

På vejen gør Jon opmærksom på en klynge orangegullige blomster med det eksotiske navn, 

Abeblomst. 

I følge programmet kører vi til vandfaldet Gullfoss. Vi spiser i to grupper og går derefter ned til det 

brusende vandfald, som kunne være blevet omformet til et kraftværk, hvis ikke en gæv kvinde i 

1920’erne havde protesteret. 

Strokkur, som er næste besøg, springer storslået, som den skal – ca. hvert 7. min. Vi slutter ved 

Thingvellir, som ligger i det store UNESCO-fredede område og stadig fungerer som en politisk 

vigtig, forsamlende plads. 

Og….stor var glæden, da der lå syv Strømænder, som aftalt ved elvens udløb! 

Ærgerligt at vi ikke kunne slutte dagen og rejsen af med middag sammen – alle sammen. Og se 

Nordens Hus sammen. Vi, der var i Nordens Hus, tænkte på jer på hotellet. 

Kærligste hilsner og tak for en dejlig tur 

Else Ploug 

 

Dagens fugle  

Sangsvane, Grågås, Gråand, STRØMAND, Toppet Skallesluger, Rødstrubet Lom, Mallemuk, 

Strandskade, Hjejle, Rødben, Stor Kobbersneppe, Småspove, Skovsneppe, Almindelig Kjove, 

Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Havterne, Vindrossel, Ravn, Stær. 21 arter (0 nye) 

 

 

Dag 10, torsdag den 7. juli 

Vågnede til regn og rusk, ikke just det mest indbydende vejr til en bytur – heller ikke med lidt 

corona tilbage i kroppen. Men flyet til DK havde først afgang kl. 17 og vi skulle være ude af 

værelserne kl. 11… 

Efter at bagagen var sat i kælderen mødtes de, der ikke var gået i byen i vestibulen, men da det gik 

op for personalet, hvor mange coronaramte der var – med mundbind – ønskede man ikke at vi sad 

der, så det endte med, at vi fik stillet to værelser til rådighed indtil busafgang kl. 14. 

 



 

Jeg og nogle andre tog en taxa til Harpa, byens flotte koncert og kulturhus. Huser er bygget i 

samarbejde af Olafur Eliasson og Henning Larsen, og imponerer især ved dets fantastiske 

glaskonstruktioner i både væge og lofter. Her spiste vi frokost inden vi returnerede, og da vi kom 

tilbage var Robert allerede i gang med at pakke bussen med vores kufferter. 

Nogle fortalte, de havde været rundt i byen og besøgt forskelligt bl.a. Hallgrimskirken og Harpa, 

nogle havde bare shoppet og en enkelt havde været i det største af byens mange varme 

udendørsbassiner. 

I bussen på vej til lufthavnen fortalte Torben om islændingenes økonomiske forhold. Man betaler 

maks 40% i skat, men har også mindre timeløn end vi i DK. Man arbejder flere timer end vi gør og 

ved skæve arbejdstider gives gode ekstra tillæg. Til gengæld skal man selv betale for flere af de 

ydelser vi i DK får dækket via skat, fx betales for at gå i gymnasiet, man får kun studielån og 

betaler lidt ved lægebesøg mm.  

Efter et farvel til Robert, der havde været vores sikre chauffør og hjælper på turen, gjaldt det nu 

indtjekning. Hvis det i København gik let, så var det en noget anderledes opgave i Lufthavnen her. 

Der var selvbetjeningsmaskiner overalt, men det var svært at finde én der duede, til sidst lykkedes 

det dog for alle. 

Så var der security. Jeg har fløjet meget, men aldrig er jeg blevet så grundig undersøgt – igen og 

igen blev jeg befølt på hele kroppen forfra og bagfra (dog af en kvinde), måtte løfte armene og dreje 

rundt, mens en metalsøger strøg over kroppen. Heldigvis blev jeg til sidst sluppet fri. 

Flyet gik til tiden og med en vinduesplads håbede jeg igen at kunne se noget af Island, men skyerne 

lå tæt til vi nåede Norge, her var der til gengæld blevet klart og herfra og hjem kunne vi følge det 

kendte landskab, ikke mindst da vi fløj over Danmark fra Thy, Djursland, Odsherred, Køge bugt og 

landede i Kastrup. 



I lufthavnens ankomsthal blev SAS-strejken tydelig for os, der var ophobet bagage overalt. 

Heldigvis fløj vi med Icelandair, så vores bagage var ikke berørt af det. Mens vi ventede ved 

bagagebåndet, fik vi sagt farvel til de fleste, en fantastisk tur var slut. – Og i sidste øjeblik nåede vi 

toget til Ringsted! 

Bodil 


