
Islandsturen 24. - 31. august 2017 (Erling, Inger og Svein)   per 27/8



Torsdag 24. august 2017 kl. 9.15: Vi sitter ennå ved frokostbordet på dekk 6 i det M/S Norröna legger til kai ved Seyđisörđur
innerst i orden med samme navn. Et kvarter før ruta. Vi har hatt rolig sjø under overfarten og her inne er orden blank.

På Sagaøya



Første oppgave på islandsk jord blir å nne bussen til Eigilstađir. Det bør ikke være uoverkommelig. Seiđisörđur er ikke større 
enn at vi ser alle husa på stedet. 



Bussen fra Seiđisörđur dro rett opp i ellet med oss og brøt gjennom skydekket som et y. Der oppe skinte sola over de stor- 
slagne viddene. Navnet på stedet vi bor, «svarte skauen», er neppe nedsettende ment. Små hundremetersskoger er vist status her.

Svartiskógur hotell og campingplass



Resultatet av en ettermiddagstur i Svartiskógur. Her er litt høstlig allerede.



Sitat fra Turen går til om «det indre høyellet»:
På islandsk heter området Óbyggđir, som betyr Det ubebygde.
Beskrivelsen kunne ikke vært mer presis.

Vi kan bare si oss enig, og forstår hvorfor her i sin tid ble øvd på månelanding. Reis ikke inn her uten full tank på bilen!

Månelandskap



???  (Virkelig bildebredde er ca 10 cm)



Etter ti mil uten så mye som en busk i horisonten, svinger vi av ved første skilt med seng og kniv&gaffel. En gammel dame møter 
oss på kjøkkenet. Vi spør om mat. Hun sier hun kan lage ostesmørbrød til oss. Vi har lokalisert WC’n og nikker; Svein er alle-
rede på vei inn der.  Snart fulgte Erling og Inger etter. Vi var sultne, ostesmørbrødene gode og stemningen stigende.
Før vi gikk, kom tre andre inn. De avslo tilbudet om ostesmørbrød og ville bare ha kaffe. Til det kk de som svar et nikk mot en 
termokanne på kjøkkenbenken, der det også sto kopper. Vi oppdaget snart at de hadde samme «hovedmål» som vi..

På kafé



Inger poserer foran Dettifossen.
(Skummelt navn!)



Dettifossen sett sånn litt fra oven.



Vi er snart framme der vi skal bo i natt, men tar en liten pause på havna i Húsavík. Den gamle hvalfanger-byen har fortsatt inn-
tekter av hval. Nå er det imidlertid hval-safari som er greia. Ut av båten til høyre tyter en busslast personer i overlevelsedrakter.

Húsavík



Fredag kveld. Dag 2 på Island er vel i havn. Vi har kjørt i ørkenområde med snøkledte elltopper i horisonten og erfart hvor øde 
store deler av Island er. Her avslutter vi en god middag på gårdshotellet Rauđaskriđa i Bárđar-dalen. I morra skal vi til Akureiri.


