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Rejsebeskrivelse 
Turen til Færøerne og Island.- den 12.08.06 – 02.09.06. 
 
 
Den 12.08.06. Tager afsked og afleverer vores hund Rex kl. 1000 til en god og kærlig 
pleje, mens vi er borte.  
Er kl. 1200 klar til at køre mod Hanstholm, hvorfra vi 
skal sejle kl. 1900. 
Regn og torden næsten hele vejen op gennem Jylland. 
Vi ankommer kl. 1700. Vil godt se lidt på byen, men 
der er vist ikke meget andet end havnen.  
Med 2 timers forsinkelse sejler skibet, mens vi får en 
overdådig og dejlig buffet i restauranten. Vi har bestilt 
halv-pension, mens vi sejler. –  
En nat med ikke meget søvn i en lille, men pæn og ren 4-pers. kahyt med fire 
køjesenge og et dejligt badeværelse. Skibet sejler roligt og stille. 
Søndag den 13. 08.06. Det er søndag. Vejret er diset. Kl. 1000 indbyder Eva og Kaj 
til et lille informationsmøde.  
Vi efterser skibet fra svømmebad og fitnesscenter i bunden til soldæk øverst oppe.  
Mandag den 14. 08.06. Mandag morgen går vi i land i Thorshavn på Færøerne. 
Vejret er helt klart, vi er bare så heldige. I en fortryllende og smuk morgen kører vi 
direkte til Skali camping på Streymoy, hvor vi stopper for at få vores morgenkaffe. 
Langs vejen går får og geder og enkelte gæs løse og finder lidt græs på den stenede 
jord. Vi ser, hvordan tågen stiger op af jorden på toppen af klipperne. –  
Kører gennem tunnellen til øen Eysturoy, ned til det allersydligste, hvor vi har udsigt 
til Streymoy, Sandoy og Suderoy. Vejene er smalle og snoede op ad klippen og med 
et minimum af autoværn.  
Gennem Runavik, hvor vi finder turistkontoret og får brochurer og gode råd til at 
finde de smukkeste steder på Færøerne. Villy får desuden en bunke brugte færøske 

frimærker.  
Vi kører ud til vindmøllerne og går en 
dejlig lang tur i den vilde natur med 
mange forskellige planter og rene luft helt 
ud til Atlanterhavet. 
På et lille vandrehjem i Gjøgv bor vi den 
første nat, ser den lille kirke, skolen, der 
minder om den for 100 år siden, vi har 
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hørt om hjemme i Danmark. Bagved er der et ørredopdræt. Vi går helt ned til 
Atlanterhavet, der kaster Villy en sten.  
Næste morgen går vi ned i grotten der, hvor fiskerbådene hales op og ud til  
dronning Margrethes og prinsesse Marys bænk. 
Tirsdag den 15.08.06. Det er regnvejr. Vi kører op omkring den nordligste spids af 
øen, ser Risen og Kellingen, som vi kender fra sagnet.  
Kører tilbage til Streymoy mod Vestmanna. Byen er velplejet og i orden og vejene 
brede og med rigelige autoværn.  
Vi tilmelder os en sejltur ud mellem klipperne. 14 
pers. i en 32 fods træ-jolle. Bølgerne bli´r efterhånden 
op til 2,5 meter høje, og her er ingen krav om 
redningsveste. Meningen var, at vi derude skulle sejle 
igennem nogle grotter, som er en spændende og flot 
oplevelse, men vandet står for højt og bølgerne er for 
store, så vores udmærkede guide stopper og sejler 
tilbage. Det, der ellers er en fantastisk smuk o
negativ spænding. En tur på godt to timer. ( 2000 islandske kr. pr. person ). Og vi er 
lykkelige for igen at have fast bund under fødderne. Af med det, af havvand, d
tøj og så en afslappet aften i en lun vogn. Vi overnatter i Vestmanna lystbådehavn. 

On

plevelse, blev for mange af os en 

rivvåde 

sdag den 16.08.06. Det regner og stormer. 

 

horshavn og vores skib, som har 

nde dage her, forlader vi nu de 
smukke Færøerne og fortsætter turen t

. En smuk indsejling til 

j gennem 

res 
 

 
d v

Vi kører sydpå helt ned til Kirkjubøur, en lille 
by med en lille kirke, et uldtøjs-udsalg, ganske 
få huse og nogle både. Her er en enestående 
udsigt over havet og til øerne Sandoy, Hestur
og Koltur.  
Tilbage til T
været i Bergen og hente nordmænd ombord. 
Afrejse kl. 18.  
Efter tre spænde
il Island. Det er et gyngende skib, og mange er 

søsyge. Dog ikke os. 
Torsdag den 17.08.06
Seydisfjørdur i klart vejr og solskin. 
Vi har netop forladt skibet og er på ve
tolden, da en italiener, som kører foran os, 
pludselig kører tilbage og laver en bule i vo
h. skærm. Villy tror, det er på kofangeren og ser
desværre ikke skaden lige straks. - -       
Efter aftale tager vi vej 93 og mødes med de
andre campere i Egilsstadir og derfra videre a
Dettifoss. Langs vejen ses mange steder landbrugsjord mellem snoede vandløb. Vi 

ej 1 og 862 sammen med to par til 
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spiser frokost på en rasteplads i strålende solskin, som på en forårsdag i Danmark. V
fylder vore beholdere med vand fra en kilde, som løber forbi. De sidste 28 km. er et 

”vaskebrædt” at køre på, og uha, vi skal jo også herfra
igen. Det kræver tålmodighed.  
Dettifoss siges at være Europas 

i 

 

største vandfald. Vi 
 

. 

ad den stenede vej 
r 

frodigt mellem græs og andet. pe 

n 

går en skøn tur på 2,6 km. Over sten og lava til endnu
et vandfald. Overnatter ligesom mange andre på 
parkeringspladsen. Vi nyder naturen og stilheden
Ingen lyde, end ikke en fugl. 
Fredag den 18.08.06. Videre 
nordpå gennem en nationalpark. Her vokser blåbæ
Vi ser sne på bjergene i det fjerne og er snart helt op

ved Atlanterhavet i et sump-område ved Jøkulsa a fjøllum- flodens udløb. En bro 
fører os over floden, der er dannet af smeltevand fra bjergene. Vi stopper her ved e
holdeplads.  Udsigten er smukkere, end vi kan forestille os. Og sandelig ser vi den 
første hveps, siden vi forlod Danmark. Drejer af 
t.v. ad vej 85. Her drives islandsk landbrug, og de
ligger små gårde, maskiner står rundt omkring på 
markerne og kreaturer og får i indhegningerne.  
Vi kører gennem Husavik og spiser snart frokost

r 

 

ere bakke op og bakke ned til 
d. (2 l. kæ

tur 

. 

ateret. 

 

på en bænk, hvorfra der er en vidunderlig udsigt 
over bugten med hvalsafari-bådene, som vi dog 
fravælger. 
Vi kører vid
Myvat´n. Køber lidt ind i Esso supermarke
Nu langs med søbredden. Næste stop er Pimmuborgir ( de sorte slotte ) På en fin 

rne 250 kr. = 25 danske kr.)  

parkeringsplads deler vi ( 6 pers.) halvanden liter is til kaffen, før vi går en dejlig 
mellem lavaskulpturer, naturen har dannet, når lava gennem årene er strømmet ned 
fra vulkanerne. Her er dejlig varmt og solen skinner. Turen går tilbage til Reykiahlid
Lige før byen drejer vi t.h. forbi en stor grøn sø, mod Krafla og det store kraft-
varmeværk. Vi parkerer her og går op, hvor en stor svovlholdig sø ses nede i kr
Det er ikke ufarligt at gå der på kanten. Det er, som meget andet her, på vores eget 

ansvar. Lidt oppe ad vulkanen syder og bobler det
op af den varme jord. Vi går op ad en lille sti og 
ned på den anden side.  Er meget heldige, at det er
tørvejr, ellers kunne vi ikke gå ad den vej. Solen 
skinner og det er varmt. Herligt. Aftensmaden 
nydes, og vi bliver her på parkeringspladsen i n
Fredag den 19.08.06. Den 3. dag på Island vågner

 

at. 
 

r 
vi igen til solskin og varme. Vi får morgenkaffe 
udenfor, kører til den nærmeste holdeplads og gå
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en lang formiddagstur mellem vulkaner og lava, ser på en hotpot i nærheden, men
beslutter at køre videre ad en sti til nogle underjordiske grotter, Storagja og Grjotagja
Her er en stor revne tværs igennem klippen. Vi kører igennem et frodigt birkekra
mellem lavaformationer.  

 
. 

t 

går en dejlig tur op i byen, stopper ved de

I Boykjahlid vasker vores mænd bilerne på en Esso-tank og fylder vandbeholderne. 
Vi går ind i den lille kirke, skriver et vers: Op al den ting. - og skriver vore navne i 
gæstebogen.  
Tager vores frokost i det fri og kører nordom søen til vej 1 og det meget smukke 
vandfald, Godafoss. Vi vil nu til Akureyre og  håber at finde en Bonus-butik der. En 
imponerende smuk tur på begge sider af fjorden. Drikker kaffe undervejs og deler 
dertil igen 1,5 liter is ( 6 pers.) Tanker diesel på Esso-tank ( 12,92 dk. kr.)  

Vi finder en uendelig smuk parkeringsplads 
ved fjorden med byen og bjergene i 
baggrunden. Det er vores drømmested. Får 
vores aftensmad i det fri. Og vi sover her. 
Det er meget lyst det meste af natten, højst 
et par timer er det nat.  
Søndag den 20.08.06. Det er vores 4. dag 
på Island og søndag. Vi har givet os lov til 
at sove længe i dag. Vågner til solskin og 
stille vejr. Kører ind på turistkontoret ved 
havnen, køber nogle kort og frimærker og 
n smukke lutherske kirke og overværer 

gudstjenesten her kl. 1000.  
Kører i denne forunderlige natur vestpå ad vej 1 mod Reykiavik, (der er 385 km.) De 
hvide pakkede høballer ligger på markerne mellem gårdene og der er mange kreaturer 
og heste. Igen får vi frokost idet grønne. Her er en bagende sol. Hvor er vi heldige. 
Kører nordpå ad vej 75, et grønt og frodigt område mod Skagafjordur, ud til 
Atlanterhavet. Drejer af t.v. og kommer via en bro over vandløb og sump, til en 
udsigtspost, vej 744, før Saudarkrokur. Ja, og vi deler for 3. gang 1,5 liter is til 
kaffen. Nu må vi nok holde en pause med den is.  
Vi kører videre ad en grusvej. Derefter ned gennem en bjergegn, som virker noget 
forladt, men vejen er ny-asfalteret, en køn grøn tur. Kommer igen ned til spredte små 
landbrug med indhegnede marker, til Blonduos.  
Igen vej 1, enorme vidder, som de fleste steder på Island, er her. Klokken er nu 1830, 
solen står stadig højt. Vi kører lidt længere, følger vejen sydpå. 
Er omgivet af skønhed så langt, øjet rækker. 
Vi finder en fin teltplads øst for fjorden, her tilbringer vi aften og nat.  
De fleste aftener slutter vi med at sidde lidt sammen med vore 4 ”følgesvende” i én af 
de tre vogne. I aften er det hos os. Vi får Crusan-rom med juice og guava, en drink, 
som vi holder af. De andre kan også li´den. 
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Den 21.08.06. 5. dag på Island. Igen en morgen med solskin. Herfra kører vi med en 
grusvej 586, hvor får og heste går løse. De er ikke bange for biler, derfor er det os, 
der skal passe på. Ingen mennesker eller boliger er at se. Det virker så øde og tomt. 
Solen er forsvundet bag skyer. Bakke op og bakke ned. – Nå, ja efterhånden vender 
gårdene tilbage i billedet. Det drypper lidt på forruden. Vi nærmer os havet og drejer 
ind ved Budardalur. Handler ind i Esso supermarkedet. Her fås alt fra morgenbrød til 
hårcurler, men det er vildt dyrt.  
Vi tager med vej 60. En dejlig natur mellem grønne klipper og kløfter. Nu og da 
baner solen sig vej igennem skyerne. Vi kommer ud til vej 1, drejer t.h. Og pludselig 
er vi i et landskab med islandsk mos på klipperne.  

Vi kommer til Bifrost, standser ved Grabrøk. Går 
helt op på toppen, der er 1020 skridt incl. trapper, 
målt med skridttælleren, og lidt flere nedad. Sikke 
en udsigt deroppe fra, trods lidt dis i horisonten. 
Men det er tørvejr.  
Vi drejer til venstre ad vej 50, senere ad 518 til 
Hraunfossar, hvor kildevand strømmer en km. 
under lavaen og vælter ud af klippevæggen, ned i 
elven. Helt utroligt!  

Ad samme vej tilbage til Reykholt. Jeg tror virkelig, vi kører forbi en gul rapsmark. 
Vi ser kirken og Snorri Sturluson statuen. Derefter ned til det nærliggende 
Deildortunguhver, hvor 200 liter vand i sekundet, 100 grader varmt, springer ud af 
klippen. Denne varme udnyttes til at opvarme 
omkringliggende huse og drivhuse.   
I en selvbetjenings-bod ligger tomater og 
gulerødder, som er modnet her i denne varme 
jord. Vi køber et par poser, de er usprøjtede og 

smager fantastisk.–  
Vi kører ad vej 1 til en 
parkerings-plads ved en 
hyggelig lille skov med 
fyr, gran og løvtræer. Her er anlagt en flisbelagt sti, her er bord 
og bænke og en grill. Der er her ca. 20 km. til Borgarnes. Efter 
middagen går vi en dejlig aftentur, 2,40 km. op i skoven, med 

skridttælleren er det 3190 skridt. Helt her oppe, hvor vi 
har grantoppene langt under os, finder vi blåbær, de 
smager godt. Og noget mærkeligt, når vi ser til s
skinner solstrålerne ned på klipperne hele vejen run
under den lille sky, der er lige over os. Her er så smukt 
og stille og stort. Vi sover her på parkeringspla
nat. 

iderne, 
dt 

dsen i 
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Den 22.08.06. Det er nu vores 6. dag på Island. En dejlig stille og lun morgen.  
Solen er lige om hjørnet.  
Vi kører ad vej 1 sydpå, følger fjorden, Borgarfjordur. Naturen er så stor og vid i den 
klare morgen. Det her er ubeskriveligt. Solen skinner og her er alt. Jeg tænker endnu 

på vores lille vidunderlige skov lige bagved os. Kører t.v. ad 
vej 47. Velplejede marker med mange heste, kreaturer og får. 
Lidt længere fremme kører vi om ad et bjerg, hvor løse sten 
oppefra ligger spredt, der er også et advarselsskilt vedr. nedfald 
af løse sten, ind ad en 2 km. hullet grusvej til Glymor. Med en 
flaske vand i rygsækken følger nu en 2-timer lang klatretur op 
ad fjeldsiden.  Over store og små sten, igennem grotter, over 
store og små vandløb og helt op ad den stejle, stenede fjeld, til 
vi står overfor det høje vandfald, Glymor, der falder 200 meter 

ned i kløften. Det er en næsten ufremkommelig vej, der absolut kun er egnet til unge 
mennesker med en god 
kondition.  Og for en 
skadet ryg er det ikke at 
anbefale. Men det går 
godt   
Vi kører videre ind på vej 
48, et ”vaskebrædt”, til 
Pingviller, der er et 

gammelt tingsted, hvor islændinge i dag stadig 
mødes for at fejre større begivenheder. Man mener, 
at stedet muligvis er der, hvor verdens demokrati 
begyndte. Det er meget flot heroppe, vi nyder kort 
udsigten, går ind i information og ser en interessant 
historisk informationsfilm fra stedet. Og nu kom så 
regnen med rusk og kulde, så vi tager hurtig herfra.   
Kører ad vej 36 til Mosfellsbær, derefter vej 1 til 
Reykjavik. Det er ved fyraftenstid, og trafikken er 
tæt, det et vi jo slet ikke vant til. Ret hurtig finder vi heldigvis campingpladsen og vi 
betaler for to nætter. Den ligger lige ved siden af en svømmehal og stadion. Vi hører 
tydeligt stemmer fra begge steder. Flere danske autocampere holder her.  
- Det er regnvejr. 

Den 23.08.06. Den 7. dag på 
Island vågner vi til regnvejr.  I
regntøj går vi ind til Reykj
centrum, imens solen bryder 
igennem. Går ind i den store 
Hallgrimskirke, hvor er den flot. 

ført 
avik 
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Vi køber vores frokost i en selvbetjeningsbutik, 1011 
hedder den, og spiser der på række foran vinduet mod 
gaden på barstole. Specielt, men maden er god. Vi ser på
byen, der, ligesom de fleste andre steder på Island, 
og velplejet. 

 
er ren 

erden. 

Efter den travetur på 8-10 km. nyder vi nu samværet 
med de andre campere på pladsen. Reykjavik er med 
sine 110.000 indbyggere én af verdens mindste 
hovedstæder. 

Den 24.08.06. I dag er det Flemmings 44-års fødselsdag. Vi sender ham en sms kl. 
430 ( dansk tid kl. 630 ) til morgen, før han kører til skolen. – Her er overskyet og 
finregn. På vej ud af byen på den fine 6-sporede vej, er trafikken tæt indad med 
kødannelser, det er vist ved arbejdstids begyndelse, kl. er 830. Vi følger vej 41 ud på 
halvøen Reykjanes, en god bred vej, det første stykke er ny-asfalteret. Drejer t.v. til 
vej 43, indtil vi t.h. ser skiltet mod Den blå Lagune. Her omkring er lavablokkene 
dækket med mos så langt, vi kan se.  
Den blå Lagune er virkelig en sensation. Ikke 
underligt, at det er mødested for folk fra hele v
Så storslået og flot. Der mangler intet, ved 
indgangen får vi udleveret bodycreme til brug efter 
badet, og i bruserummene er både sæbe og hårtørrer. 
Hele tiden går en ung pige og gør rent efter 
gæsterne. Ude i bassinet kan vi rense huden med 
kisel og gå under det store massage-vandfald, der er 
sauna og dampbad, og trænger vi til vand, mens vi svømmer rundt i det ca. 40-42 
grader varme vand, kan vi tage det. Her svinder hurtig flere timer, for os var det to. 
Prisen er 1400 isl. kr. pr. person. Mens vi sidder her, er solen lige ved at bryde frem. 
Det store elektricitetsværk i nærheden henter vand op fra jorden og pumper hver time 
mere end 1000 ton vand ud i søen. –  
Efter frokost forlader vi halvøen og tager med vej 1 mod øst. Over et frodigt og grønt 
område, nærmest en dal. Her er, som noget nyt, træer mellem husene i de små byer. 
T.v. ad vej 35, stadig så grønt og her ligger sommerhuse spredt,  men vi ser hverken 
mennesker eller dyr, kun den grønne natur. Drejer t.v. ad vej 37 og nu skinner solen 

igen så dejligt. 
Her er nogle 
bygmarker, som 
endnu ikke er 
moden til høst.  
Vi når nu til de 
store gejsere. Et 
enestående 
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naturfænomen, når de varme springkilder sender kogende vand op af jorden, op til 30 
m. højt.  
På en god parkeringsplads i nærheden får vi lov at være natten over. Her er en fin 
udsigt, og solen skinner.  
Det er ved Guldfoss vandfaldet, som vi går ned til samme aften. Det er det flotteste 
vandfald, vi endnu har set.  Vi går helt ud, hvor vi kan se, hvor vandfaldet begynder 

og ser kløften, hvor det løber videre. Træffer andre 
danskere dernede.  
Og tilbage i vores vogn fejrer vi alle Flemmings 
fødselsdag med et glas Crusan-rom og guava og lidt 
”knas”, og så fødselsdagssangen. 
Den 25.08.06. Fredag morgen, den 9. dag på Island 
vågner jeg kl. 5,30, trækker rullegardinet fra og ser 
solen skinne ind ad vinduet. Endnu et smut ned til 
Guldfoss. Men ro er her ikke mere nu, da 

udflugtsbusserne kommer. En anden dansker har et lille motor-problem. Det ordner 
mændene. Vi kører tilbage ad vej 35 og 37.  
Ved vejen ligger en lille, skøn kirke, Maria-kirken, der er ny og indviet for to 
måneder siden. Det er en privat, men kristen kirke, 
som en landmand fra egnen har bygget til minde om 
sin afdøde hustru. Kirkegængerne kommer fra et stort 
opland. I morgen skal 240 personer ( stående, for at 
kunne få plads ) med til et bryllup, derfor er en 
landmand og en håndværker i gang med at arrangere. 
Landmanden fortæller, at han har været på skole i 
Skjern i Jylland og kender også Himmelbjerget. 
Krystallysekronerne her er købt i Prag. Vi skriver en hilsen i gæstebogen. –  
Kører ned i nærheden af Laugarvatn til en lille hotpot ved søen, som er opvarmet af 
damp fra jorden. Her løber en lun kilde, hvor man mener, at de første kristne her blev 
døbt, og kilden siges at have helbredende virkning, især på øjensygdomme. Det kan 
dog ikke friste at bade her. –  
Kører til Hveraserdi, der skulle være en ”blomsterby”, som vi dog ikke fandt. – Ned 
til Porlakshøfn, hvorfra færgen sejler til Vestmannaøerne, går en tur i fiskerihavnen.- 
Tilbage, drejer t.h. ad vej 34 over en bro mellem 
søen og Atlanterhavet. Det er næsten ”havblik”, 
dejlig lyst og lunt.  
Fortsat vej 34 til Selfoss, derpå vej 1 østpå. Mener, 
på lang afstand, at kunne se Hekla, men har hørt, at 
vejen dertil er meget stenet og at vi ikke kan komme 
helt derhen, vælger derfor at køre forbi. Der hænger 
en sort sky over bjergene i den retning.  
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Vi kommer til Seljalandsfoss, det er en kæmpe oplevelse at gå op ad klippen og ind 
bagved vandfaldet.  Lidt længere fremme finder vi o
grøn teltplads lige ved vandfaldet, her kan vi gå 
ind gennem en åbning i klippen og derinde falder 
vandet højt oppefra. Faktisk er her hele 9 camp
og nogle telte. Nogle får stiller sig ud på klippen 
for fotografens skyld. 
Den 26.08.06. Det 

s en plads for natten på en dejlig 

ere 

er 10. dag på Island, og vi 
 

er 

t 

forlader dette skønne sted. Fortsætter ad vej 1.
Landskabet ud mod havet er fladt, og høje klipp
rejser sig til den anden side. Kører ind ad vej 242 
til det sted, hvor den lokale KFUM i 1923 støbte et varmtvandsbassin ved foden af 
fjeldet. Jeg går højt op ad fjeldet og har her en vidunderlig udsigt over dalen og have
bagved.  
Lidt længere fremme drejer vi t.v. ind til Skogafoss. Helt op på toppen og ned har jeg 
målt 1965 skridt, 1,5 km. Faldet er 62 m. højt. Det er stejle trin, men hvor er udsigten 
flot heroppe fra. Her er sol og varme, stilhed og skønhed. –  
Videre over en ørken med aske, sten og lava. Det støver, vi får aske i munden. En 
udsigt til sne, der synes ligesom at være på vej ned ad fjeldene. Der kommer lidt regn.  
Kører forbi Dyrholaey, øens sydligste spids, hvor der er et rigt fugleliv. Nu nogle 
kraftige ned- og opstigninger til Vik, en lille by. Vi er i turistkontoret, ser på 
vejrudsigten, den er ikke for god. Vi følger en lille sti langs fjeldsiden til en god plads 
til vores frokost. Det ser ud, som her er et idrætsstævne ( i Islandsk format ) Vi ser på 
islandsk strik. Her er sol og sommer. Udenfor i havet ser vi nogle klipper, der er 
”forstenede trolde”. Også her, som mange steder på Island, vokser mange lupiner. 
Tanker diesel v. Esso.  
Vi kører gennem 700 km2 lavaørken, der er en følge af vulkanen Katlas udbrud, der 
sker ca. hvert 50. år. Denne gang er der gået langt over tiden, og siden 2001 er der 

næsten daglige små rystelser ( 2-2,5 el. 3-5 på 
richterskalaen ) Forståeligt nok er her næsten 
ingen tegn på menneske- eller dyreliv. Vi kører 
bare igennem. 
Her ved Kirkjubæjarklaustur kan man se 
basalsøjlerne, der har givet kunstneren inspiration 
til Hallgrimskirkens spir i Reykjavik. –  
 
 
Vej 1 fører os videre gennem Skidarasandur, 

ørkenen med fint flyvesand, sten og vand fra gletcheren. Her er en fantastisk flot 
udsigt til de sneklædte og solbeskinnede toppe på Vatnajøkul. Det ser næsten ud, som 
om gletcheren og himlen går ud i ét. En kontrast til den ørken, vi befinder os i. Vi 
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kommer tættere på, det er så stort og 
mægtigt, det, vi ser her. Pludselig går to får 
alene rundt her i denne golde ørken, de må 
være kommet bort fra flokken. Jeg tror, de 
får vanskeligt ved at finde tilbage og må 
bare håbe, at en hyrde finder dem. - Det er i 
dette område, at en vulkan i november 1996 
gik i udbrud og sendte vand og aske ned 
over gletcheren Skedarajøkul, som blev 
revet op af de enorme mængder smeltevand. 
Alle huse og broer forsvandt i vandmasserne, og vej 1 er nu for en stor del anlagt på 
en dæmning og her er bygget mange nye broer. Et arbejde, der er meget vanskeligt i 
det løse sand.  
På ulykkestidspunktet overvejede den danske stat at evakuere alle de overlevende til 
Den jyske hede. –  
Vi kører ind på campingpladsen ved Skaftafoss, går en rigtig lang aftentur ud til 
Gletche-isen. Det er en oplevelse at stå her så tæt ved dette mægtige. Jeg forsøger 
forgæves at ringe hjem herfra, men forbindelsen forsvinder. 

Den 27.08.06. Næste morgen, det er 11. dag på Island. 
Det er sommer og sol. Vi ta´r 
en lang travetur op på 
Skaftafell, det tager tre timer. 
Det er en ufattelig dejlig tur, 
vi skulle ikke have taget t
med. Her er varmt og 
vidunderligt: Udsigt, sol og 

masser af grønne planter (f.eks.timian) og ingen lyd, kun 
fuglekvidder. Jeg går op på en bjergtop og ringer med held 
hjem til Charlotte. Dejligt at høre, at alt er vel derhjemme. 

Vandet strømmer flot ned over de taglagte sten. Vi 
drikker af kilden nedenfor klippen. På nedturen går vi 
forbi en lille gård med tørv på taget, den er fra 1920, 
med hele indretningen, utroligt så småt dengang.  

røjer 

Der er redt 7 senge, og billeder af familien hænger på 
væggene, pæne, 
velklædte mennesker. 
Udenfor går høns og 
venter på at få nogle 

krummer. Vi nyder sommeren og udsigten en 
stund ved bordet udenfor. – Efter frokost ta´r vi en 
middagslur på græsset udenfor bilen.  
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Vi bestiller snescooter på Vatnajøkul til i morgen kl. 1400-  Kører så frem til en 
grusvej, der fører op til Gletscheren. Her er vi helt tæt på isen, dog med kløften 
imellem. – Videre ad vej 1, over ørken og nybyggede broer. Vi ser, hvordan fårene 
jages sammen i flokke, vel nok for at klippes (evt. slagtes).  
Kører langs havet til Jøkulsarton, hvor isbjerge i mange farver er knækket af 
gletscheren (den kælver) og driver rundt i søen, et flot og fascinerende syn. I aften 
regner det og her er koldt. Kaj og Villy henter en klump is ude ved havet. Det er 
mange tusind år gammelt. Kan fint bruges i en whisky denne kølige aften inde hos 
Kaj og Eva. 
Den 28.068.06. Så er vi allerede nået til den 12. dag på Island. Som tiden dog går. 
Solen skinner, men snart er det regnvejr. Vi tilslutter 
os, når der siges: Er du ikke tilfreds med vejret på 
Island, så vent et øjeblik!  
Går ud til isflagene ved havet. Villy beder mig kravle 
op på én, som jeg også gør. I samme øjeblik råber 
han: Der kommer en stor bølge bagfra!  Ja sandelig 

gør der det, og skyller 
op over mig med vand 
og sort aske. Jeg holder 
fast på isen, der skærer mig i fingrene. Godt, vi har 
varmt vand og en lun vogn til det våde tøj.-  
Rigtig mange sæler svømmer rundt her i søen mellem 
isflagerne. -  
Kører ad vej 1 mod øst helt ude ved havet, der er ”blik-
 os, det er Hansine og Hans, kommer for tæt på en 

modkørende, og begge får et sidespejl revet af. Der optages politirapport og Villy
vidne, som den eneste, der har set, hvad der skete.  

stille” Den bil, der kører foran
 må 

Vi nåede nu ikke snescooteren, der var bestilt, men kører til Høfn. Måske det derfra 
kan lykkes i morgen. Kører i et meget afvekslende område med marker, bjerge, sump, 
flere damme med svaner og ællinger. -  Sol og regn.  
Fra vej 1 ind på vej 99 til Høfn, der er en fiskerby. Det stormer og er koldt. Vi går en 
tur på fiskerihavnen og i et indkøbscenter. Vi holder i nat ved en lille sø, så tæt på 
havet, at tidevandet går her ind. Her er kønt med bjergene øst for søen. 
Den 29.08.06. Vinden er kold, men solen skinner dejligt. Er nu spændt på, om vores 
snescooter-tur kan blive til noget. Vi skal køre ca. 35 km. tilbage mod vest og vil 
blive hentet på en parkeringsplads og kørt op på 
gletscheren i en jeep. 
Vi kigger først på et lille museum med egnens gamle 
landbrugsmaskiner, meget interessant. – Og det er, 
mens vi går her, at vores mænd beslutter at ”droppe ” 
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snescooteren, som i øvrigt koster 20.000 isl. kr. pr. person. ( 2000 danske kr.) 
Birthe og Verner forlader os her for at køre over bjerget, mens vi vælger at køre den 
lidt længere vej langs havet og ind i de mange fjorde. 
Ad vej 1, så t.h. mod Stokkesnæs ad en 6-7 km. grusvej. Her har Nato en radarstation. 

Solen skinner og varmer. Det er vidunderligt at gå her p
stranden og finde ”ønskesten”. Vi hører kun vandets 
stille lyde. Har udsigt til mange forskellige slags bjerge. 
Kan næsten ikke løsrive os, men må tilbage og kommer 
snart gennem en ny, oplyst tunnel, fra 2005 med 
sikkerhedsudstyr som brandsprøjter og tlf. –  

å 

På den anden side af klippen kommer vi ud i rigtig 
voldsom sidevind. Her skal hastigheden fastsættes i 

forhold til bilens vægt. Det fyger med aske fra klippen. Vi 
passerer mange små og store broer over åer og vandløb. 
Høje op- og nedstigninger (12-14 %). Naturen og farverne 
skifter her i en uendelighed. Solen er lys og havet 
mørkeblåt, lyst, turkis og med hvide toppe. I en bugt kan vi 
se tusindvis af hvide svaner. Sikke en oplevelse at se så 
mange af de store, smukke fugle på ét sted.  
Vi kører et langt stykke højt hævet over havet og høje 
klipper med løse sten stejlt op ved den anden side. Kun 
sten og sand, hårnålesving, voldsomme stigninger op og ned og en meget kraftig 
vind. Hastigheden er lav. Det føles, som stormen udefra slår mod klippen og kastes 
tilbage mod os. Her er heldigvis ikke mange modkørende.  
Vi standser for et tiltrængt hvil ved svømmehallen i Djupivogur, men den stride blæst 
fratager os lysten til at se på byen. Eva siger: Nu har I også oplevet Island, som her 
KAN være!! - Ja, det har vi. - Eva og Kaj fortsætter og sender inden længe en sms, at 
vi roligt kan komme, det er ikke så slemt længere fremme. 
Vi kører videre. Naturen er så imponerende, forskellig fra det Island, vi har set indtil 
nu. Men solen skinner stadig. Vi passerer skiltet: 124 km. til Egilsstadir. - Et langt 
stykke langs med det mægtige Atlanterhav, afsluttende med en dæmning over fjorden 
til Bredalsvik. Her er en fin plads til os bagved hotellet, der er et bjælkehus. Det er 
koldt p.g.a. stormen, men vi ligger godt i læ. Går en aftentur ud på havnen. 
Den 30.08.06. Det er nu vores sidste dag på Island. Det regner, og vinden har lagt sig. 

Det damper fra klipperne, havet ser igen lyst og 
venligt ud, og vi aner solen bag disen.      Fortsætter 
langs kysten på vej 96 i denne dejlige morgen. Gang 
på gang må vi konstatere:  
Hvor er her dog kønt.  
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Drejer t.v. ved Fåskrudsfjordur og kører gennem den nye 5.9 km. lange tunnel. Bred 
og oplyst, med store tilhuggede vendepladser og sikkerhedsudstyr i orden. 
Fortsætter på vej 92 mellem klipperne mod Egilsstadir, gennem Fagridalur, ( Den 
smukke dal ). Her er grønt og frodigt med tætte buske og træer. Hele vejen løber 
kilder ned ad bjerget til de snoede vandløb i bunden. Temp. er nede på 5 grader. Er 
nu på vej 93, som for fjorten dage siden, mod Seydisfjordur. – Regnvejr og 4 grader 
og så de store op- og nu mest nedstigninger. En meget flot tur. Holder ind på 
campingpladsen. Ser lidt på byen og havnen. Mødes med mange, som vi ikke har set, 
siden vi skiltes og kørte hver sin vej på Island. Sover her og venter nu på 
afgangstimen hjemad. 

Den 31.08.06. Igen holder 
vi i lange rækker og venter 
på skibet, som lægger til 
midt på formiddagen. 
Vejret er dejligt, lunt men 
noget tåget. En enkelt bil 
er skadet og må trækkes 
ombord. Kl. 1300 går 

motoren i gang med en times forsinkelse. 
Det er en rolig sejltur og vi har fået den hidtil bedste kahyt, ca. midt i skibet. 
Den 01.09.06. Klokken 430 ligger vi i Thorshavn og sejler kl. 800 videre mod 
Hanstholm. Mens skibet stille sejler, har vi nu tid til at snakke med vore medrejsende  
om de oplevelser, hver har haft i de seneste tre uger. 38 biler, Dacf-medlemmer, har 
været af sted sammen.                                
Og ikke at forglemme de festlige morgen- og middagsmåltider i restauranten. Det har 
været hyggeligt at mødes der ved det runde bord nr. 37. 

 
Den 02.09.06. En rigtig dejlig sejltur fra Island til Danmark, i to hele døgn.   
Den sidste dag opholder vi os mest på soldækket. Herfra kan vi se, når skibet nærmer 
sig Danmark.  
Her er hyggeligt og lunt, og solen skinner. 
Det har for os været tre aktive uger med masser af gode oplevelser og godt humør.                     
Kirsten Lillelund 
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