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



Hotellet vårt i Reykjavik, Centerhotel ingholt er ikke noen arkitektonisk perle, men ligger sentralt.



Arnaholl-parken med statuen av «den første islending», Ingolfur Arnarson. Med Nasjonalteateret i bakgrunnen.



«Harpa»
Det nye konsert- og operahuset i Reykjavik ble åpna i 
2011, og er vel et såkalt «signalbygg». Det er tegna av 
det danske arkitektkontoret Henning Larsen Archi- 
tects.

På bilde nederst er vi inne og kikker på programmet. På bilde nederst er vi inne og kikker på programmet. 
Komponisten Howard Shores prisvinnende musikk 
til J.R.R. Tolkien’s litterære univers e Lord of the 
Rings: e Fellowship of the Ring, skal framføres i 
morgen kveld. Det kolliderer med at vi har bestilt 
bord på Restaurant Lækjarbrekka (der vi også spiste 
med Agnes og Inge).



Skulpturen Solferd, i rustfritt stål, av Jón Gunnar Árnason, tiltrekker seg velfortjent oppmerksomhet på strandpromenaden



Trehuset Höfði fra 1909 ble bygd for en fransk konsul (av Strømmen Trævare- 
fabrikk). 1938-52 holdt den britiske konsul til her. Verdens søkelys var rettet hit 
i oktober 1986, under toppmøtet mellom Reagan og Gorbatjov.



Noen ting må bare med. Her er Erling og Svein på vei inn i Den blå lagunen.



I mai 2005, stakk vi innom her og tok et bad på vei til yplassen. Nå bestilles det plass dager i forveien, og første ledige er kl 21..



En god tradisjon på turene våre, er å se innom det lokale universitetet. Her er vi på vei inn i Universitetet i Reykjavik, som yttet 
hit til bydelen  Nauthólsvík i januar 2010. Universitetet har re fakulteter: Jus, IT, handel og naturvitenskap.



Universitetet i Reykjavik

Denne modellen av universitetet står i den lyse og luige sentralhallen



Erling og Svein i bokhandelen 
på Universitetet i Reykjavik.

Her er mye lødig litteratur..





Her er noe for enhver smak..





Der det på 2005-kartet vårt er ligger en stor gravplass (litt nedenfor Pärlan), ligger det altså nå et unkende nytt universitet!



Fotografen kk det for seg at 
plastposen fra supermarkedet 
Hagkaup hadde samme farge 
som rognebæra på treet. 

Det har den jo ikke. Kun stor Det har den jo ikke. Kun stor 
karakterstyrke har hindret at 
den lille glippen ikke er rettet 
på i Photoshop..



Svein og Inger foran Domkirken og Alltingsbygningen fra 1881 med Christian 9.’s våpenskjold.



Den lille hagen bak Alltinget er åpen for alle



Rådhuset i Reykjavík har en stor 3D-modell av hele øya uten navn. En ott anledning til å følge ruta vår over ell, ned i daler, ut 
og inn order! Der er Eigilstadir! Kaféen vi gikk på do må ligge her et sted. Her går elva fra Vatnajökulen ned til Dettifoss..



En humoristisk skulptur ved 
innsjøen (tjernet) Tjörnin i 
Gamlebyen.

Hjernen kan gjøre oss tung-
sindige, og den er ikke gratis, 
men et ekstremt energi-
krevende organ..



Halgrimskirken ble bygd 1945-86. Orgelet fra 1992 et av Nordens største og er mye brukt ved innspillinger av orgelverker. På en 
liste over verdens beste organister som har spilt på det, står norske Bjørn Andor Drage. Statuen  er «Leifur» Eriksson, en gave fra 
USA til 1000-årsjubiléet for Alltinget i 1930.

Halgrimskirken



Leiv Eriksson var antakelig født på Island, 
men framstøtet mot Vinland ble gjort fra 
Brattalid på Grønland.



Vi ga ikke helt opp Den blå lagunen. Inger kjøpte den sist tilgjengelige billetten i august. Her vinker hun til publikum uten billett.  
Klokka er åtte. Erling tar bilde, snur seg til sidemannen og spør: Are we allowed to feed them? Han ser et øyeblikk forskrekket ut, 
før han, forklaret, utbryter: Yeah, yeah, exactly. Exactly!



Vi har satt oss i bilen igjen. Drøyt re mil øst for Reykjavík ligger Tingvollen, der Alltinget fra år 930 møttes hver sommer. 



Det tidligste demokratiets høyeste verv var lovsigemannen. Blant hans gjøremål var å lese opp en tredjedel av loven på hver midt- 
sommer-samling (ikke den samme tredjedelen hvert år, må vi anta.) Han sto da på Lovberget og henvendte seg til de 7-8000 til-
reisende.  Et mulig sted for Lovbergets beliggenhet, er denne lokale høyden med en ellvegg bak seg.  Her må uansett ha vært 
snakket med «ute-stemme».. (Snorre Sturlason var  lovsigemann 1215–18 og 1222–31.)

«Lovberget» på Tingvollen



Lovberget ut mot tilhørerne. På et bilde fra 2005 står Inge der nede og tar bilde motsatt vei med Erling i forgrunnen.



Det er en strålende dag på Island, onsdag 30. august 2017.

Tingvollen



Hjemmelagd lunsj på Tingvollen onsdag 30. august 2017

Det er siste dagen på Island, og den er på mange måter utypisk. Været er ekstra nt, det er så. Men avviket består først og fremst
i at vi i dag er hard core turister: Etter Erling og Ingers hit and run-stunt ute på Den blå lagunen og tilbake til frokost på hotellet, 
feier vi nå igjennom den såkalte Gyldne sirkel. Herfra skal vi til Geysir og se geysirer og deretter Gullfoss. Men vi tar det med ro.



Hvorfor står folk fra hele verden her og lmer damp med mobilene sine?



Geysiren «Stokkur» på Geysir

Geysir 30.08.2017 kl 17:57 Geysir 30.08.2017 kl 18:01 Geysir 30.08.2017 kl 18:01



Fosser er typisk for «unge landskap», der vannet ennå ikke har slipt fallene ned til «skråninger». Her: Gullfossen på Island.



Islandshesten er fascinerende. Den skal prinsippielt ikke være tam, men ha en del ville egenskaper intakt. (Denne virker tam.)



Siste kvelden

M/S 
Norröna

midt ute i Atlanter- 
havet

PrimoRistorante

Bankastræti



Keflavík, torsdag 31. august kl. 10

Vi har reist rundt halve Island, «fra Seyðisörður kl.to til Reykjavík kl.åtte, mot klokka». Alt første dagen hentet vi en leiebil som 
var bestilt for ere måneder siden, på yplassen i Egilsstaðir. Avtalen var å levere den på yplassen her i Keavik. Bilen var en 
Skoda Octavia, diesel, manuel giring. Ikke et vondt ord om den.

Etter å ha levert bilen, får vi tilbud om å bli kjørt til avgangshallen. Det er ikke langt, men vi takker ja.


