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Vestfjordene, det nordvestligste hjørne af Island, er i 2022 nr.
1 på Lonely Planets liste over steder, man skal besøge. Det er
en fin liste af være på og derfor også et oplagt mål for Rejs og
Oplevs rejse til Island i juni 2022.
Juni måned er en god måned at rejse i. Det er lyst, der er
mange fugle, og naturen med skønne blomster står i fuldt
flor. Blå lupiner klæder landet i en smuk og farverig kjole.
Historien bag det blå skær er dog knap så smuk. Lupinfrø blev
importeret til Island midt i 1940’erne og drysset ud over de
uendelige askemarker, hvor de skulle slå rod og forhindre
sandflugt. Men lupiner er voldsomt invasive, og de har bredt
sig over det meste af landet, hvor man finder dem langs med
vejene, smukke og farverige som de jo er.
Rejsen til Vestfjordene havde fokus på natur. Det kommer
ganske af sig selv, da der kun bor omkring 7.000 mennesker i
et område på godt 22.000 km2. Dagene i Vestfjordene var
derfor en markant kontrast til de sidste dage, der koncentrerede sig om Den gyldne Cirkel, der absolut er en turistmagnet, og det sydvestlige Island.

Dag 1 - Så er vi afsted
En gruppe på 19 glade og forventningsfulde mennesker forlod sammen med rejseleder Anne Aamand Billund Lufthavn
på en sen aftensflyvning med ankomst til Keflavik kl. 22.50
lokal tid. Her ventede buschauffør Johánn Marelsson, der
sørgede for transfer til Hotel Cabin i Reykjavik, til en kort nats
effektiv søvn. Turen over lavamarkerne til verdens nordligste
hovedstad var lys og sigtbarheden god, selvom klokken efterhånden viste midnat. Johánn var chauffør på hele turen.

Dag 2 - Hovedstad og en regnvejrsdag
Reykjavik er en metropol i miniformat. Der er fart på. Og byens skyline med adskillige højhuse, der til stadighed skyder
op, indikerer da også, at her er man med på beatet. Før gruppen begav sig nordpå mod det egentlige mål, var der tid til en
halv dags sightseeing i Reykjavik og lidt fortælling om byen.
Den fantastiske Halgrimmskirke med det gotiske præg, som
det tog 40 år at bygge, blev besøgt, og også koncerthuset
Harpa med sin imponerende facade, lamper og lofter blev set

Det ikoniske
Kirkjufell med vandfald
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efter i sømmene. Bag byggeriet af Harpa står det danske arkitektfirma Henning Larsen i samarbejde med blandt andet den
dansk/islandske kunstner Ólafur Eliasson. Facaden er bygget
op af mandshøje hule tredimensionale quasi-brikker af glas
og rustfrit stål, der spejler stemningen i omgivelserne
afhængigt af vejret. Lidt gråt og trist var det den dag, da regnen løbende tog til.
Sigtbarheden blev ringere og ringere jo længere vi kom fra
Reykjavik, men sidst på dagen blev der hul i skyerne til både
et fotostop på toppen af fjeldet og en rask gåtur i heftig vind
ved det ikoniske Kirkefjeld.

”Det var en spændende tur. Vi har aldrig prøvet
at rejse med rejseleder. Det var en positiv oplevelse. Vi havde aldrig fået de samme oplysninger
om historie, kultur m.v. hvis vi var rejst på egen hånd. Turen
var godt tilrettelagt, med forskellige aktiviteter. Sejlture,

gåture i dejlig natur, gårdbesøg, kulturelle steder m.v.”
Tommy og Helle

Dag 3 - Sejltur og fuglefjeld
Vejret var stadig halvgråt, og vinden havde ikke helt
lagt sig i løbet af natten, da det gode skib Baldur
lagde fra havn i Stykkisholmur. Mange havde ellers
set frem til en fin sejltur med udsigt til både klippeskær, hval og havfugle. Klippeskærerne var der,
hvalerne udeblev, men de første lunder
(søpapegøjer), tejst, malemukker og flere mågearter viste sig. Desværre også en del bølger, hvilket fik nogle
til at købe søsygetabletter, da der
også næste dag var
en sejltur på programmet. Vi gik i land i
Brjánslækur og var klar til en
rejse rundt langs de mange
fjorde, der tilsammen udgør
området Vestfjordene.

2

Det var tørvejr så madpakkerne kunne spises udenfor bussen,
dog stadig i noget blæst.
Ad en lang grusvej nåede vi fuglefjeldet Látrabjarg midt
på eftermiddagen, og det var hele den ujævne vej værd.
14 km langt og omkring 400 meter højt er Látrabjarg hjem for
tusindvis af ynglende havfugle over sommeren. Om vinteren
finder de alle andre steder at holde til.
Vi kom nærmere på lunder der yngler i gange under græstørven øverst oppe, så klippehylder fyldt med lomvier og alke.
Rider og mallemukker fandt også en plads på fjeldet, og tejst
holder sig til den stenede strand. Sådan deler fuglene så fint
fjeldet mellem sig.
Natlogi fandt vi i den lille by Bildudalur ved Arnafjördur, der
er berømt for sine havuhyrer og sit milde klima. Heldigvis så
vi ikke havuhyrerne, men det milde klima mærkede vi. Her

var bare lidt lunere og lidt mildere i vejret. Det var dejligt, for
de næste dage skulle blive meget kolde – viste det sig.

Dag 4 - Varmt bad og vilde vinde
Vi begyndte dagen med et varmt bad i en pool bekvemt placeret med vejen ved Reykjavfjördur ca. 20 minutters kørsel
efter Bildadalur.
Det var ren nydelse og godt for kroppen, og det var samtidig
her, vi første gang mødte de smukke og modige havterner på
lidt nærmere hold. De havde reder i en koloni ved siden af
poolen. For at forsvare deres æg og afkom går de ikke af vejen for at angribe alle indtrængende trusler direkte fra oven –
men et lille trick afværger de værste angreb. Havternerne
dykker nemlig ikke længere end til det højeste punkt, så med
en pind eller bare noget der er højere end en selv, er man
beskyttet mod et fuglehak i hovedet. Anderledes stiller det
sig dog, hvis de griber til andre angreb og taber en klat.
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Kursen blev sat mod Dynjandi, der uden tvivl er det mest imponerende vandfald i Vestfjordene. Endnu et stykke på grusvej, op og ned og rundt i sving, hvor den en ene storslåede
udsigt efter den anden viste sig. Et fotostop på toppen gav et
360o view over fjord og fjeld.
Dynjandi er stort og imponerende. Hovedfaldet folder sig ud
som en vifte 30 meter for oven og 60 meter i bunden. Det er
efterfulgt af adskille mindre vandfald ned ad fjeldet, der ikke
er så høje, men utroligt smukke. Det samlede billede er en
række fosser med en faldhøjde på i alt 100 meter smukt fordelt ned over fjeldet. Vi spiste madpakken med Dynjandi som
smuk baggrundskulisse, før vi kørte videre.
Præcis 13.30 holdt vi på havnen i Ísafjördur og gik ombord på
en lille båd, der skulle sejle os til fugleøen Vigur. Der var
bump på vejen over fjorden, men det var dog intet mod sejlturen tilbage, der var 45 minutters ruchebanetur, hvor kaptajnen dog galant sagtnede farten ved de værste dønninger. Til
gengæld bød Vigur på tusindvis af fugle og en spændende

fortælling om, hvordan man samler og bearbejder edderdun.
På Vigur bor bare tre mennesker fast. Bonden, hans kone og
deres 5-årige søn, men om sommeren har de frivillige hjælpere, og i år tilbinger to unge amerikanere sommeren på øen.
Øen er 60 ha stor, og i dag lever beboerne af edderdun og
turisme, men op til 2008 blev der drevet landbrug med 14
malkekøer.
Udstyret med små flagstænger, for at afbøde de værste havterneangreb, fik vi en guidet rundvisning og oplevede alle
fuglene på helt tæt hold. Edderfuglene med deres nyudklækkede ællinger løb nærmest om fødderne på os - edderfugle”Tak for en veltilrettelagt tur, og særligt tak til dig for
at være velforberedt, vidende og altid til rådighed
med oplysninger om alt muligt.

Oplevelserne stod i kø på turen, og der var ingen ende på
fantastiske udsigter og spektakulære vandfald.”
Agnete og Ole
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Valagil kløften

hannen var lidt mere afslappet. Der er en ret konservativ arbejdsfordeling blandt edderfuglepar, det er hunnerne, der tager sig af ællinger, og ofte danner de børnehaver, med en gruppe ællinger og voksne hunner
som babysittere. Mange lunder havde valgt at blive ved
øen den dag, måske på grund af den kraftige vind. Også
strandskade og rødben blandt mange andre fugle holdt
til på øen.
Vi kom godt i land igen i Ísafjördur, og aftensmaden
indtog vi i fiskerestauranten Tjöruhúsid – en af Ísafjördurs gamle bygninger fra 1700-årene, hvor familien,
der bestyrer foretagendet, absolut mestrer kunsten ud
i diverse velsmagende fiskeretter.

Dag 5 - Arktisk ræv og vandretur
Vi stod op til en vejrmæssigt flot dag.
I Island lever der kun få vilde pattedyr og det største naturligt
forekommende er polarræven. Den findes i hele landet, men
størst er bestanden i Vestfjordene og især i naturreservatet
Hornstrandir kan den leve trygt uden fare for at blive jaget.
På Polarrævecentret i Súdavik mødte vi en sød lille frøken
polarræv. Centret fortæller polarrævens historie og tager
forældreløse unger i pleje. For tiden bor der kun den lille frøken, og når den er klar, skal den sættes ud i naturen igen. Den
er allerede ved at træne til det, da den jævnligt stikker af og
nyder friheden et par dage.

Solen skinnede og himlen var blå, og det gør en forskel, selv
når temperaturen er lav. Her hjælper en fornuftig lag på lag
påklædning, og regnbukser er gode til at tage af for vinden.
Det var oplagt at bevæge sig ud for at nyde naturen på en lille
vandretur. Øst for Südavik ligger kløften Valagil, der gemmer
”Vi takker også for en fantastisk tur. Vi 2 lolliker
befandt os godt i det gode jyske selskab.
Udover den fantastiske natur m.m. vil vi gerne
fremhæve den dejlig forplejning og de gode overnatningssteder.”
Dorrit og Ib

på en skjult skat – et fascinerende og smukt vandfald, som
først ses, når man drejer ind i kløften efter er par kilometers
gang ad en sti, der fører fra asfaltvejen ud over et jævnt terrænet. Der var let at gå uden stejle stigninger, og udsigten var
fantastisk. Vi passerede små vandløb undervejs, og når man
hjælpes, går det fint med at komme over.
Et fotostop på den videre køretur mod øst gav os en god udsigt til Vigur, som vi besøgte dagen før. Det var dejligt at se
havet være roligt, og konstatere at sejlturen til øen kunne
foregå mere fredeligt, end vi havde oplevet.
I løbet af dagen havde vi sluppet de vestligste fjorde i området, og sidst på eftermiddagen, ved hotellet, kunne vi se de
østlige fjorde. Vi var også tæt på området Strandir, der tilbage i 8-900 årene var en del af Geirmund Heljarskins hvalrosimperium. Han var en mægtig mand med mange trælle og et
harem af skønne kvinder – og måske netop derfor findes der
ikke en saga om en af de største bosættere på Island. For
sagaerne er skrevet i kristen tid, og der tolereres ikke brug af
hverken trælle eller harem. Derfor har Geirmund Heljarskins
efterkommer i 30. led Bergsveinn Birgisson i bogen
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’Den sorte viking’ fortalt sin forfaders historie, som
den måske så ud.

Dag 6 - Landbrug og sagafortælling
Der stod gårdbesøg og saga på programmet. Einar fra gården
Erpsstadir creamery fortalte sin historie om vejen fra ung
nyuddannet landmand til gårdejer med eget gårdmejeri, hvor
han producerer ost og is. Einer er uddannet mejerist på Dalum Landbrugsskole i Odense. Han har 60 køer, som malkes i
en De Laval robot. 15% af mælken bliver omsat til ost og is i
eget mejeri, kalvene får noget og resten går til mejeriet.
Vi tog fra Einar med ost, skyr, kiks og dejlig is i maverne.
I den lille by Búrdadalur holdt vi en times stop – nok det
’vigtigste’ på turen. Mændene gik i Vinbudin, der er Islands
bud på ’systembolaget’ og købte brændevin og ’bag-in-box
vin’ til aftenhygge. Og damerne besøgte en håndarbejdsbutik
med skønne islandske trøjer og en dagligvarebutik, der solgte
islandsk uldgarn til absolut rimelige priser. Der var tilfredse
smil at spore hos alle efter stoppet, og vi kunne med ro i sjælen besøge Leif Eriksen centret og i billeder og lyd opleve fortællingen om vikingen Erik den Røde og hans søn Leif Eriksen,
der bosatte sig på Grønland og opdagede Amerika.

største varme kilde. Kogende varmt vand sprøjter bogstaveligt talt op af jorden. Kilden leverer varmt vand til opvarmning
af huse op til 60 km væk.
På ruten passerede vi en af digteren og politikeren Snorri
Sturlusons (1179 – 1241) tidligere gårde, og stoppede for at
se på hans private varme pool. Snorri Sturluson var to gange
lovsigemand ved Altinget og forfatter af Snorris Edda samt
ophavsmand til nogle af sagaerne. I Snorris Edda beskriver
han den nordiske mytologi, som vi kender den i dag. Han havde en gård i Reykholt, med egen varm pool. I dag er poolen
kølet noget af og blot en kopi af den oprindelige. Badning i
den er forbudt, men man kan da tjekke vandtemperaturen
med en finger uden at brænde sig.

Sidste stop var ved vandfaldene Hraunfosser og Barnafossen.
Vandet i Hraunfosser finder vej gennem revner og sprækker i
lavaen ud gennem fjeldsiden og fortsætter i elven, hvor den
flyder sammen med vandet fra Barnafoss. Fossen har sit navn
fordi to børn engang faldt i fossen og endte deres dage.
Vandet kommer fra Islands næststørste gletcher Langjökul,
som vi fik et glimt af dagen efter.

På det sidste stykke vej til hotellet gjorde vi fotostop ved Islands største varme kilde Daildartunguhver, der er Europas
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Dag 7 – Den gyldne Cirkel
Når man kommer til Den gyldne Cirkel efter seks dage i de
øde Vestfjorde, er det lidt af en brat opvågning, for det er
absolut en af de mest besøgte attraktionerne i Island. Tilmed
kan den nås på godt en times kørsel fra Reykjavik. Den gyldne
Cirkel byder på tre imponerende seværdigheder: Thingvellir,
Geysir og Gullfoss.
Island ligger på den Nordatlantiske spredningsryg, som primært ligger i havet fra Svalbard til Antarktis, hvor den Nordamerikanske- og den Eurasiskekontinentalplade bevæger sig
fra hinanden. Det er det, der skaber al den geotermiske aktivitet i undergrunden – jordskælv og vulkanudbrud. Ved
Thingvellir kan fænomenet opleves over jorden, og man kan

oprette deres Alting og lægge deres årlige sommermøder
der. Området er nærmest helligt for islændinge. Altinget
blev flyttet til Reykjavik, men det var på Thingvellir, at Island blev udråbt som republik i 1944. Området er i dag nationalpark og optaget på Unescos Verdensarvsliste.

se de revner og sprækker, der dannes, når
kontinentalpladerne bevæger sig. Det er ganske fascinerende at gå langs med kanten af
den Nordamerikanske plade og bevæge sig
ned mod sletten, som er dannet mellem de to
plader. Vikinger har uden tvivl også være fascineret af stedet og den naturlige magi, der hviler over det, da de besluttede sig for at
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Geysirområdet nærmest bobler under fødderne af en, og
vandet i de små pools er kogende, så det gælder om at holde
sig på stierne. Oprindeligt var det gejseren Geysir, der sprang,
men den opgave er nu overtager af gejseren Strokkur, der
springer flittigt flere gange i timen og kaster kaskader af
varmt vand i en tyk stråle mod himlen. Det hele er overstået
på få sekunder. Området er farvelagt af jordens mineraler, og
i juni yderligere udsmykket med skønne blomster.
Gullfoss er et imponerende vandfald på grund af de enorme
mængder vand, der gennemløber det. Faldhøjden er 32 meter fordelt på 2 fald – det øvre på 11 meter og det nedre på
21 meter.
Dagen sluttede vi med et varmt bad i Secret Lagoon. Så var vi
afslappede og klar til turens sidste fællesmiddag på gæstehjemmet i Fludir.

De sidste fotostop på turen over Reykjanes mod lufthavnen
tog vi ved den lille Strandakirke ved kysten og det geotermiske, farverige og svovllugtende område Seltun, hvor grågrumsede og gule småsøer ustoppeligt boblede.
På græskanten ved parkeringspladsen spiste vi madpakker,
før vi kørte det sidste stykke vej, der bagte os forbi den sorte
lava, der flød ud ved de seneste vulkanudbrud i 2021.

”Super god tur til Island – alt var spændende. Birgit
var især optaget af Thingvellir og kontinentalpladerne, og Frank synes, at landbrugsbesøget var
meget interessant
Vi kunne godt finde på at tag til Island igen.”
Birgit og Frank

Dag 8 – Tomater i drivhus
I Fridheimar dyrker de tomater året rundt i drivhuse opvarmet med varmt vand hentet direkte i underggrunden. Simon
fortalte om udnyttelsen af den geotermiske energi og om
arbejdet med tomaterne, der blev bestøvet af venlige humlebier fra Holland.
Fridheimar har valgt at åbne dørene for turister og serverer
gerne tomatsuppe med hjemmebagt brød ledsaget af en tomatøl eller en Bloody Mary.
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TAK
Fra Rejs og Oplev siger vi tak til alle, der rejste med os til Islands Vestfjorde i
2022. Og velkommen til dem, der har lyst til at rejse med os til Vestfjordene i 2023.
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