
Island 25. – 30. mai 2018. Tur med LOP Sandnes og Jæren. 
 
23 medlemmer fra LOP Sandnes og Jæren skulle til Island på tur. Det var 
tidlig frammøte på Sola ca. Kl. 04.00, men hva nytter det? Det var kaos på 
grunn av internett som var nede. Men med en halv times utsettelse kom alle 
med.  
 
På flyplassen i KEFLAVIK ble vi møtt av reiseleder Karvel Strømme. 
Underveis til Reykjavik passerte vi den tidligere amerikanske basen hvor 
det hadde vært 5000 amerikanere. I dag var stedet tatt i bruk til 
studentboliger. På turen besøkte vi også Bessastadir, presidentens residens 
og kirken der. Så gikk turen inn til byen hvor vi hadde lunsj i kulturhuset 
Harpen. Så også flere kjente bygninger før vi stoppet ved Halgrimskirken, 
med flott utsikt fra tårnet. 
 
Etter en god natt begynte noen dager med mye historie. Det ble Thingvellir, 
hvor islendingene holdt ting i nærmere 900 år, i dag nasjonalpark. 
Vi gikk ned gjennom Allmannagjå,  hvor vi formelig kunne høre historiens 
sus. Kjørte videre over fjellet til Laugarvatn, naturen var gold uten trær men 
likevel fascinerende. Videre kom vi til Haukadalur, med den kjente Geysir. 
Springkilden Stokkur var fremdeles aktiv med utbrudd hvert 7. minutt. 
Deretter videre til Gullfoss som kan minne om Niagarafallene i miniatyr. 
 
Neste dag var det Vestmannaeyar, først en båttur på 20 minutt til Heimaey, 
den eneste av øyene som er bebodd. Det ble rundtur hvor vi fikk se 
Lundefugl koloni og krateret på Eldfjel. Her var det utbrudd i 1973 og hele 
øya måtte evakueres. Eldheimar museum , et interaktivt og visuelt museum 
fortalte historien om utbruddet. 
 
Så kom dagen for badet i Den blå lagune! På veien kjørte vi langs 
Keifarvatnet og kom til et område med boblende illeluktende svovelkupler. 
I gammel tid ble det utvunnet svovel i store mengder her. Dukkerten i Den 
blå lagune var god, med temperatur på 37 grader. 
 
Det ble også en dag i Snorres fotspor og besøk på Reykholt hvor Snorre 
bodde i første halvdel av 1200. I senteret fikk vi et fint foredrag om livet på 
Reykholt. Det ble også en titt på Snorres basseng før vi gikk inn i kirken. 
Før vi forlot området så vi et spesielt fossefall, Hraunfossar. ikke langt 
derfra lå Barnafossbru, som fortalte en trist historie. På hjemveien var det 
et lite stopp i Borgarnes der Egil Skallagrimsson voks opp. Dagene i ” 
annerledeslandet ”, ga utrolig mange og fine opplevelser . Marie Ø 
Søndervik, referent. 


