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POTOPIS ISLANDIJA

by Branko Pajer © 2016

ISLANDIJA otok »LEDU IN OGNJA«
Že na začetku sem se vprašal: »Ali ima potovanje na Islandijo sploh lastnost dolgega
potovanje, kakršnega sem bil v preteklosti vajen narediti v treh tednih dopusta?« Samo
dva tisoč kilometrov velik krog okoli otoka po cesti številka 1 me je že skoraj odvrnilo od
poti, skupni predvideni strošek okoli 5.000 € pa še bolj. Zmagala je trma in tisto znano:
»Hočem videti ta naravni čudež!« Pa še aprilski izbruh vulkana Eyjafjallajökull je dodal
piko na i mojemu pustolovskemu duhu...
ISLANDIJA je pozabljena dežela na severu Evrope tik pod polarnim krogom. Islandija je
otok, kjer potomci nekdanjih vikingov živijo v simbiozi z neskončno surovo divjino, v
kateri najdemo večni sneg, največje ledenike in največje slapove v Evropi, polja rdeče
lave, tople vrelce, številne gejzire in narodne parke. Nedotaknjena narava, prebičana od
divjih severnih vetrov, nam ponudi na ogled neskončne puste tundre, dolge zelene doline
s klifi, geotermalne pojave in arktično morje s kiti.

Islandija

ISLANDIJA by Branko Pajer © 2016

1

PB ©
Kako vse to videti in ne zapraviti 5.000€? Težko! Na realna tla padeš že pri trajektu
SMYRIL LINES www.smyrilline.com, ko ti povedo ceno. Povratna karta stane 1376€!!! V
tej ceni je samo prevoz, hrane ni v ceni, tako da ti preostane klobasa-kruh varianta iz
lastne malhe. Kje so dobili take cene, saj stane križarjenje po Sredozemlju za en teden s
polnim penzionom 600€? Enostavno! So edini! Vozijo tja samo enkrat tedensko – vsak
torek tja in vsak četrtek nazaj. Povrhu pa te še matrajo skoraj 3 dni, kolikor traja vožnja z
8-nadstropnim plavajočim hotelom - trajektom Norröna iz vrha Danske (Hansholm) mimo
Šetlandskih in Ferskih otokov do ribiškega mesteca Seyđisfjörđur na Islandiji.
NASVET: Karto za trajekt kupite vsaj pol leta vnaprej, saj v zadnjih mesecih ni več
cenejših kabin in ne skupinskih ležišč (Couchette). (Še ta udarec! Drago, pa še pol leta
naprej jim daš denar!)

Najina pot po Islandiji
Prvi stik z Islandijo je bil točno tak kot sem ga pričakoval, saj sem že doma pogledal
vremensko napoved, ki je napovedovala za sredo celo ledeni dež. Moja žena Nataša se je
zaradi slabe napovedi (ledenega dežja) doma že skoraj spuntala in le prepričanje, da sva
mož in žena v dobrem in slabem, jo je prepričalo, da je bila moj »tovor« na motorju.
Megla, da nisi videl 2 metra pred seboj, temperatura 7 stopinj – še dobro, da sva na sebi
imela 6 štukov obleke (toplo perilo, kratko mikico, dolgo mikico, velur, gorateks obleko in
dežne cunje). Ugotovitev: Na Islandijo niso prišli turisti, temveč medvedje, tako okorna
sva bila, ha, ha,ha,...
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Tako majhnega sem se takoj počutil na Islandiji
Takoj v prvo banko menjati denar. Napaka! Napačna informacija pridobljena doma. Na
Islandiji je plačilno sredstvo kartica. Midva sva brez problema plačevala vse z bančno
kartico Maestro in tudi vsi avtomati so jo lepo požrli. Tudi 50 centov se plača s kartico.
NASVET: Ne menjajte preveč denarja, saj povsod jemljejo kartice, ki so bolj zaželjene
kot denar.
Dva »medveda« in najin zvesti motorček se zapodimo mimo fjordov po vzhodni islandski
obali, ki jo obliva Norveško morje in je zaradi barve in reliefne oblike ena najlepših
islandskih pokrajin, proti jugu, k mestecu Stöðvarfjörður, kjer si ogledava bogato zbirko
mineralov (vstopnina 700 ISK-5€), katero je več kot 60 let zbirala Petra Sveinsdóttir na
svojih sprehodih.

Petra Sveinsdóttir je več kot 60 let zbirala kamenje in minerale – njen lesen kip in minerali
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Malo naprej srečava največji ledenik na Islandiji, imenovan Vatnajökull. Ima površino
8.100 km², ki zajema več kot 8% države in ima led debel preko 1000 metrov.
Impozantno!

Največji ledenik v Evropi - Ledenik Vatnajökull
Slaba s peskom posuta pot vodi do njega. Namen, da se vozim po ledeniku, nama
prepreči reka, ki teče čez pot. Obrneva nazaj na glavno cesto.
NASVET: Nikoli ne prečkajte potokov ali rek sami. To leto je umrl nemški motorist, ki je
padel pri prečkanju reke in je utonil pod motorjem v samo 15 centimeterski vodi.

Ledenik in prevozna sredstva
Vreme se že jasni, imava 10 stopinj in en štuk obleke manj. Odločitev za znižanje
stroškov je bila takoj jasna. Greva v kamp Hofn in tako vse dni naprej, saj sva imela večjo
srečo, kot pamet - sonce naju je spremljalo »skoraj« vso pot. V povprečju sva dala za
spanje 13€ na noč in tako prihranila dodatnih 1200€. Da je Islandija že parkrat
bankrotirala je jasno kot beli dan, saj plačava za dve pivi v bližnjem bifeju 16 Evrov.
NASVET: Če je lepo vreme izberite za spanje kamp. So zelo čisti, poceni, imajo vroč tuš,
WC s papirjem in imajo skupne prostore, kjer lahko skuhate in pojeste. Spanje v kampu
od 6-10€ po osebi, spanje v svoji spalni vreči na kmetiji ali v hostlu 30€, spanje v postelji
50€, hotel stane od 100-300€. Še to: S seboj imejte polarno spalno vrečo, ki je
deklarirana do minus 20oC.
Na južnem koncu ledenika Vatnajökull se nahaja največje in najbolj znano ledeniško
jezero Islandije - ledeniška laguna Jökulsarlon, kjer lahko opazujemo velikanske plavajoče
ledeniške gore. V tej ledeniški laguni so snemali tudi dva filma o agentu Jamesu Bondu. V
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bližnjem Info centru spijeva zelo dobro vročo čokolado, ki je ob pogledu na ledene gore še
bolj vroča.
INFO: Ledene gore lahko občudujemo z amfibijskimi vozili (dvoživke - latinsko amphibia),
katere so kot dediščino zapustili Američani. Lahko se premikajo tako po suhem kot po
vodi. Vožnja po laguni traja okrog 40 minut.

Ledeniško jezero Jökulsarlon

10% ledene gore gleda iz vode

Dobesedno letiva mimo rta Ingolfshöfdi, kjer se je leta 874 izkrcal prvi islandski
naseljenec Viking Ingólfr Arnarson. Od takrat se je otok pričel uradno imenovati Islandija.
Ko je Ingólfr Arnarson našel tople vrelce, je poleg njih zgradil svojo domačijo. To je bil
začetek nastanka glavnega mesta Reykjavik.

Slap Svartifoss
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Ogled prvega resnega slapa Svartifoss (Črni slap) je bil prav zanimiv. 700 m peš poti do
njega je bila oblita s znojem, veliko čudnih besed sem spregovoril spotoma saj
motoristična obleka in čevlji niso primerni za planinarjenje. Dih je obstal ob pogledu na
enega od najlepših islandskih slapov. Črni stebri lave so mu dali ime Črni slap. Mogočni
slap pada 12 metrov v globino preko ostre bazaltne zavese, ki spominjajo na velikanske
orgle.
INFO: Vstopnin za ogled naravnih znamenitosti na Islandiji ni! Vse znamenitosti so dobro
označene in info table ponujajo obilo informacij.
Prespiva v Viku, ki je najjužnejša in najmanjša vas na Islandiji. V vasici najdeva eno
najlepših plaž na Zemlji. Lepa črna plaža z črnimi bazaltnimi stebri v morju, imenovani
Reynisdrangar je vredna ogleda. Le ti naj bi bili po ljudskem verovanju trolli (škrati), ujeti
zunaj ob zori in spremenjeni v stebre.
Srečava dva motorista iz Danske, ki prav nesrečno sedita pred šotorom in vneto
razpravljata o težavah današnjega dne. Enemu je na BMWju med vožnjo odpadla stranska
torba. Kje, kam, ne ve. V njej sta imela vse za kuhanje. Žena Nataša jima hitro postreže z
ostanki pečenega piščanca, paradižnikom in kruhom, kateri nama je ostal od večerje.
Žalostne oči so dobile iskrico v očeh in hvaležen nasmeh je odtehtal najino dobroto. Hrana
je na Islandiji zelo draga!
INFO: Ker je Islandija znana kot ena najdražjih držav na svetu, je priporočljivo vzeti s
seboj kuhalni pribor in nekaj hrane (dovoljeno 3 kg). Tam jo lahko kupite v trgovinah z
nizkimi cenami »Bonus« ali »Netto«.
Za primer podajam: Šest paradižnikon »Made in Island« stane 5 Evrov.

Črna plaža in Reynisdrangar – ujet škrat (trol) – bazaltni steber
Zanimivost: Ker leži vasica Vik tik pod ledenikom Mýrdalsjökull, katerega vrh je aktivni
vulkan Katla, se prebivalci bojijo, da bo ob izbruhu vas poplavila voda iz talečega
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ledenika. Zato se prebivalci redno urijo, da na prvi znak vulkana pohitijo na najvišjo
ležečo točko t.j. vaška cerkev, za katero so prepričani, da bo samo ta stavba preživela
tako veliko poplavo.

Vaška cerkev – pribežališče ob izbruhu vulkana Katla
Nekaj več kot 5 km makadama do polotoka Dyrholaey nama ne dela težav. Pogled nama
objame črno plažo na kateri se bohoti en velik »troll« , najdeva nešteto gnezdišč morskih
ptic in svetilnik na rtu.
Malo naprej zapeljeva v vasico SKÓGAR (gozd), ki ima le 25 prebivalcev. Znana je po
muzeju na prostem »Byggðasafnið í Skógum«, ki je bil ustanovljen leta 1949. Zelene
strehe iz travne ruše in stara arhitektura vasice, ter hiše imenovane Torhof, te popeljejo v
pretekli čas - čas Vikingov. Vstopiva še v muzej o prometu - velika dvorana je polna starih
dobro obnovljenih avtomobilov, čolnov in manjših letal.
Zanimivost: Razstava pletenih kondomov iz ovčje volne

Muzeju na prostem »Byggðasafnið í Skógum«
Nedaleč od vasi Vik najdemo na reki Skógá slap Skógafoss, ki pada globoko čez skale
nekdanje morske obale. Skógafoss je eden od največjih in najlepših slapov države, s
širino 25 metrov in padcem 60 metrov. Ob sončnih dneh dela enojno ali pa celo dvojno
mavrico. Po legendi je prvi Viking Þrasi Þórólfsson za slapom v jami zakopal zaklad.
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Pripelje se osem motoristov, ki naju pozdravijo. Bili so domačini iz Reykjavika. Večinoma
so imeli čoperje.

66 metrov visoki slap Skógafoss
V »pokrajini slapov« najdemo še slap Seljalandfoss, ki pada 66 metrov globoko in je eden
od najbolj znanih slapov v Islandiji. Zelo je slikovit in zato njegove fotografije najdemo v
številnih knjigah in koledarjih. Napaja se iz ledenika Eyjafjallajökull. Uživala sva v hoji po
po ozki stezici za slapom ter skozi tančico vode občudovala mavrični zunanji svet. Najlepši
je obisk slapa v poznih večernih urah, ko so barve najbolj intenzivne.

Pogled skozi Slap Seljalandfoss v večernih urah
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Slap Seljalandfoss
Z glavne ceste 1 skreneva desno, v notranjost Islandije, proti aktivnemu vulkanu Hekla,
ki je najbolj znana islandska gora, visoka 1.491 metrov. Vulkan je star minimalno 6.600
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let in je del 40 km dolge vulkanske verige. Zadnji izbruh, ki je trajal 11 dni, je bil v marcu
leta 2000. Islandčani ga imenujejo tudi »Vrata v pekel«.
Seizmologi večkrat zaprejo dostop, saj Hekla zelo hitro izbruhne in ni časa za umik.
Pravijo, da je Hekla varen, če je v oblakih. Dostop do njega je možen samo poleti, saj se
ceste odprejo šele junija.

Vulkan Hekla

Erupcija Hekle (marec 2000)

DOBRO JE VEDETI: Islandija leži na meji Evropsko-azijske in severno ameriške plošče.
Islandija ima preko 800 vulkanov in kar 180 jih je aktivnih. Normalno je zemeljska skorja
debela 10 kilometrov, na Islandiji je samo dva kilometra, zato je tu tako močno aktivno
vulkansko delovanje.

Aktivne vulkanske cone in vulkanske verige na Islandiji
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Počasi se približujeva Reykjaviku. Pot vodi skozi je majhno mestece Hveragerði z 2500
prebivalci. Skozenj teče reka Varma in je poznano po geotermalni aktivnosti ter po zelo
pogostih manjših potresih bližnjega vulkana Hengill (803 m). Prebivalci se preživljajo z
rastlinjaki, ki jih ogrevajo z vročo vodo iz vulkanskih vročih vrelcev. Pod steklom gojijo
rože, zelenjavo in vse vrste sadja, vključno z bananami. Bila sva malo razočarana, saj so
bili steklenjaki prazni in videti zapuščeni. Na severnem obrobju mesta, na vhodu v dolino
Ölfusdalur, najdemo majhen redko bruhajoči gejzir Grýla, na poti v dolino Gufudalur pa
neprekinjeno bruhajoči gejzir Leppalúði, ki dosega višino 10-12 metrov. Na južnem koncu
mesta je majhno pristanišče Þorlákshöfn, izhodišče za trajekt za Vestmanske otoke.
Zanimivost: Zemeljska skorja je tako plitka, da v vrtovih nekaterih hiš izhaja iz zemlje
vulkanska para. Ogledamo si lahko geotermalna območja številnimi izviri tople vode in
fumaroli (blatni vulkani). Lokalni bazen ima naravno parno savno.

Hveragerði – mesto geotermalnih rastlinjakov
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Končno prispeva v pravo civilizacijo v je glavno mesto Islandije Reykjavík, ki ima
120.000 prebivalcev, z okolico pa 200.000 prebivalcev, kar je kar dve tretjini vsega
prebivalstva na Islandiji. Mesto leži nedaleč od polarnega kroga in je najbolj
severno ležeča prestolnica na svetu. Pozimi je tako svetlo le štiri ure, poleti pa so
noči skoraj povsem svetle. Ime je dobilo po vročih vrelcev iz katerih se je dvigovala
para in ustvarjala videz dima, odtod tudi ime Reykjavik kar pomeni "Dimni zaliv".
Prvi naseljenec je bil Ingólfur Arnarson. Reykjavík je bil ustanovljen leta 1786 kot
trgovska postojanka. V desetletjih, ki so sledila, je naselje vztrajno raslo in postalo
sprva regionalno, nato pa nacionalno središče trgovine ter uprava Islandije. Za
ogrevanje uporabljajo geotermalno energijo, katero lovijo v Perlan (biser) - šest
ogromnih rezervoarjev (višina 25,7m). Vsak rezervoar vsebuje 4 milijone litrov
85oC vroče vode, ki jo uporabljajo za ogrevanje. Vročo vodo dobijo iz 70 vrtin iz
globine od 500 do 2000 m. V sredini Perlana je steklena kupola, kjer najdemo
razgledno ploščad, restavracijo in trgovine. V enem od tankov, ki ni v uporabi,
najdemo vikinški muzej Saga Museum, kjer je urejen muzej voščenih lutk na temo
islandskih sag. Staro mestno jedro je okrog jezera Tjörnin (Ribnik). V moderni
cerkvi Hallgrímskirkja, ki ima obliko vulkanskega bazalta, naju je sprejel zelo
prijazen duhovnik, ki je celo vedel, da je glavno mesto Slovenije Ljubljana.
Ogledala sva si orgle, ki imajo 5.275 piščali. Z dvigalom sva se povzpela na 75 m
visoki zvonik, odkoder je prekrasen pogled na celotno mesto.

Jezero Tjörnin

Mestna hiša (Ráðhúsið)
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Rezidenca predsednika vlade

Narodni muzej (Þjóðminjasafn)

Muzej kulturne dediščine Islandije (Þjóðmenningarhúsið)

Katedrala Dómkirkjan
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Höfði: Regan – Gorbačov

Perlan

Vikinška ladja - Sun Voyager by Jon Gunnar Arnason
Spala sva v kampu Reykjavik Tjaldstæðið Laugardal, kjer so imeli poleg ostalega, še
posebno sobo, kjer si oddal odvečne stvari. Popotniki so šli na letalo in tam pustili živila,
šotore, kamping opremo,… Vse brezplačno. Midva sva kupila 3 kg oglja, da sem spekel
kotlete na žaru in ker ga nisem želel voziti s seboj, sem ga pustil v tej zanimivi sobi.
Sposodil pa sem si malo olja in začimb… Kva je blo dobro, hmmm,…
Polna moči se odpraviva v deželo Rauðhólar, deželo blatnih vulkanov in rdečih vulkanski
kraterjev. Impresionirana sva nad divjo naravo, žveplene pare pa nama trgajo pljuča in
mašijo nosove. Nataša uide iz žveplenega lonca, mene pa privlačijo brbotanje, bluvanje in
sopihanje matere zemlje. Iz neštetih luknjic izhaja strupena para in središče zemlji se ti
zazdi, da je poleg tebe.

Tradicionalna islandska noša in cerkev v muzeju v Árbæjarsafn
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Rdeči vulkanski kraterji Rauðhólar
Noge sva si po celodnevnem potepanju spočila v sloviti Bláa Lónið (Modra laguna).
Naravno geotermalno kopališče se razprostira na 5.000 m2 in ima 6 milijonov litrov
termalne vode, ki se naravno in v celoti zamenja vsakih 40 ur in naj bi bila pravi eliksir
mladosti. Topla voda je bogata z mineralnimi solmi, silicijem in žveplom, zato kopanje v
Modri laguni pomaga ljudem, ki trpijo zaradi kožnih bolezni (npr. luskavica).
IRONIJA: Čeprav trdijo, da je voda zdravilni čudež, v bližnji in daljni okolici ni videti
nobene rastline in ne moreš zaslediti nobene živali.
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Naravno termalno kopališče Modra laguna
Navsezgodaj zjutraj se 11 dan poti odpraviva proti fjorgu kitov - Hvalfjörður. Ime fjorda
izhaja iz velikega števila kitov, kateri so obiskali ta fjord in bili tam tudi ujeti. Do leta 1980
je bila tu največja kitolovna postaja na Islandiji. Z globino 84 m je Hvalfjörður najgloblji
fjord na Islandiji. Zapeljeva se po 62 kilometrov dolgi poti okoli njega, čeprav je bližnjica
skozi tunel, ki meri samo 5 km.

Hvalfjörður - fjord kitov

ISLANDIJA by Branko Pajer © 2016

196 m visoki slap Glymur

16

PB ©

Preteklost ali sedanjost?

Polotok Snæfellsnes (polotok sneženih gora)
Kita nisva zagledala nobenega, pa čeprav sva napenjala oči pri vsakem najmanjšem
valovanju vode. Verjetno so že vse ujeli. Pot nadaljujeva na polotok Snæfellsnes (polotok
sneženih gora). Imenujejo ga tudi »Islandija v malem«, saj tu najdemo vse čare otoka,
vključno vulkan Snæfellsjökull, ki je eden od simbolov Islandije, ki je s svojo višino
1446m, najvišja gora na polotoku. Vulkan Snæfellsjökull je znan tudi po noveli »Potovanje
v središče zemlje«, saj ga je francoski pisatelj Jules Verne določil za vstopno točko v
središče zemlje. Ob lepem vremenu je kar velika možnost, da se z obale vidijo kiti, delfini
ali tjulnji. Midva jih spet nisva videla.
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Vulkan Snæfellsjökull

Kiti, ko se igrajo

V vasici Búðir se nahaja majhna črna lesena cerkev. V majhnem pristanišču Arnastapi
najdeva množico glasno kričečih ptičev. Med vasicama Arnarstapi in Hellnar najdemo
razgibano obalo z zanimivimi tvorbami iz temačne bazaltne lave in tunel iz lave. Na obali
Djúpárlónssandur so vredne ogleda bizarne skulpture kamenja in skal, ki jih je ustvarila
narava. Ólafsvík je ena izmed najbolj tipičnih islandskih ribiških vasic.
Na polotok Snæfellsnes prihajajo v zadnjih letih tudi mnogi, ki so prepričani, da je tu
prisotna nenavadno močna naravna zdravilna energija.

Polotok Snæfellsnes

Gora Kirkjufell (Grundarfjörður)

V tako imenovanem Zlatem krogu se pripeljeva do vročega izvira Deildartunguhver, ki je
eden izmed najmogočnejših svetovnih vrelcev vroče vode, saj da kar 180 litrov vode na
sekundo s temperaturo 97°C. V njegovi okolici v steklenjakih gojijo paradižnik. Le ta se
prodaja na stojnicah brez ljudi. Vzameš paradižnik in v škatlo poleg vržeš denar.
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Vrelec vroče vode Deildartunguhver

Edinstvena praprot "jelenje vejice" ali "trde vejice"

Islandija je res dežela presežkov. Reka Hvíta, ki se napaja iz ledenika Langjökull, ponikne
v zemljo in nato v bližini mesta Húsafell in Reykholt, kot niz slapov v dolžini 900 metrov
izvirajo direktno iz trdih lavinih kamnin. Preko 100 majhnih slapov se imenujejo
Hraunfossar (Hraun – lava in fooss – slap = Lavin slap) in so eno izmed najbolj zanimivih
naravnih čudes na otoku. Malo naprej najdemo na lavinem področju Hallmundarhraun še
znane lavine jame Víðgelmir in Surtshellir.

Hraunfossar – Lavini slapovi izvirajo direktno iz lave
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Lavina jama Víðgelmir
Samo lučaj od slapa Hraunfossar proti toku reke Hvíta navzgor, je še eden slap, ki se
imenuje Barnafossar. Njegovo ime » Otroški slap«, izhaja iz starodavne legende. Zgodba
govori o nesreči, ki se je zgodila v preteklosti. Preko slapa je bil naravni kamniti most in
dva otroka iz bližnje kmetije sta padla preko njega v reko in utonila. Žalostna mati je
most uročila, da se podobne tragedije ne bi več zgodile. Malo kasneje je bil most porušen
v potresu.

Slap Barnafossar - Otroški slap
Široka cesta naju zapelje v narodni park Thingvellir (zbirališče), katerega pogosto
imenujejo tudi nacionalno svetišče Islandije. Park je del svetovne dediščine pri Unescu. V
Info centru sva si ogledate zgodovinske filme, ki pripovedujejo o tem, da je bil že leta 930
tu ustanovljen Althing - prvi demokratični ljudski parlament v Evropi, eden najstarejših
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parlamentov na svetu. Imel je zakonodajno in sodniško funkcijo. V tolmunu reke Oxara so
utopili ženske, ki so bile nezveste. Moške pa so za manjša kazniva dejanja izgnali, za
hujše pregrehe (incest) pa obglavili. Še danes vidimo skalo, na katero se je lahko povzpel
vsak in povedal svoje mnenje. Danes ob njej plapola islandska zastava.
V parku najdemo še jezero Thingvallavatn - največje jezero na Islandiji in slap Öxarárfoss
na reki Öxará.
ZANIMIVOST: Prijeten občutek je stati na dveh kontinentih, saj je v parku
Thingvellir tektonska prelomnica, ki ločuje Ameriko od Evrazije.

Stojim na dveh celinah

Slap Öxarárfoss na reki Öxará

Althing - prvi demokratični ljudski parlament v Evropi

Jezero Thingvallavatn

Islandija je vulkanskega izvora. Pot nama ustavi velikan, eden od treh najbolj
prepoznavnih vulkanskih kraterjev krater Kerið, ki je star 3000 let in globok 55m ter širok
170m. Zunanji premer kraterja je 270m. Sestavljen je iz rdečega lavinega kamna (Ne iz
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črnega!). V njem se bohoti majhno jezero z globino cca. 10 metrov, ki niha, ker je
povezano s podtalnico. Ostala dva kraterja sta Seyðishólar in Kerhóll.

Vulkanski krater Kerid
Pa sva le dočakala največjo znamenitost GEJZIR. Geysir (včasih znan kot Veliki gejzir Great Geysir), je najstarejši znani gejzir, sa je bil prvič omenjen že leta 1294 in od tedaj
se vsi izbruhi vroče vode imenujejo Gejzir. Včasih je bruhal tudi do 80 metrov visoko in je
bil največji na svetu. Danes je največji gejzir na svetu v Ameriki, na Islandiji pa prvo
mesto zavzema Strokkur, ki je hkrati tudi tretji največji na svetu.
Gejzir Geysir danes bruhne nekontrolirano nekajkrat dnevno, do 10 m visoko. Zgodilo se
je že, da je par let miroval, vendar se je po potresu leta 2000 ponovno aktiviral. Njegov
manjši brat Strokkura, ki je le 50 m južneje, brizga vsakih 5-10 minut in vrže vodo do
višine 30m. Na tem območju najdemo še 30 manjših gejzirov.
Nemo čakanje na izbruh nenadoma pospremi bučno kričanje ob izbruhu gejzirja. Voda
špricne 30 m visoko v zrak in z velikim pokom pada na tla. Fotoaparati bliskajo. Noro
doživetje, ko čakaš na brizg...
Poleg gejzirjev se običajno pojavljajo še fumarole. Fumarole so majhni blatni vulkani iz
katerih izhajajo vroči plini, ki razbrizgavajo blato.
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Veliki Geyzir in gejzir Strokkur
INFO: Gejzir (geysa) v islandskem prevodu pomeni brizg. Gejzir je termalni izvir na
Zemljini površini, ki v presledkih bruha vrelo vodo in paro v zrak. Zakaj gejzirji sploh
bruhajo? Vroča kamnina globoko pod površjem segreje vodo v podzemski shrambi do
vretja. Posamezni mehurčki se dvignejo in iztisnejo nekaj vode. Tako pade pritisk in
pregreta voda se nenadoma spremeni v vodno paro, ki se hitro širi in požene vodo v
curku navzgor. Ko se rovi spet napolnijo in voda segreje, gejzir ponovno brizgne. Višina
izbruha je odvisna od potresov in še od mnogih drugih dejavnikov. Voda ima ob izbruhu
več kot 100 °C, kilometer globlje v zemlji pa celo 240 °C. Vroča voda prinaša na površje
raztopljeno kremenico, ki se izloča ob ustju gejzirjev. Včasih kremenica zatesni kakšnega
od rovov in narava gejzirja se popolnoma spremeni.

Gejzirji na zemlji
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Fumarole – blatni vulkani
Zanimivo je to, da na islandiji ne vidiš noben prometne nesreče. Vsi vozijo previdno in
počasi. Na nesrečo opozarjajo tudi spomeniki »zmečkani avtomobili«. Ko se ustaviva pri
reki Hvítá (»Bela reka«), vidiva veliko ribičev. Ribolov je ena izmed turističnih ponudb na
Islandiji. Pred nama se odpre slap Gullfoss, imenovan tudi »Zlati slap«, ki je eden od
najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v državi in tudi eden najlepših in najbolj
fotografiranih slapov na otoku. Tvori ga reka Hvítá (»Bela reka«), ki izvira pod ledenikom
Langjökull in je dolga 133 km. Nahaja se v kanjonu v jugozahodnem delu Islandije. Zlati
slap Gullfoss strmo pada v 32 m globoko razpoko v dveh nivojih - zgornji slap pada v
globino 11 metrov, spodnji pa 21 metrov. Razpoka je približno 20 m široka, do 70 m
globoka in meri 2,5 km v dolžino in je pravokotna na tok reke. Na prvi pogled se zdi, da
mogočna reka preprosto izgine v zemljo. V toplih poletnih mesecih je pretok vode 1200
m³/s. Slap je danes zaščiten in je del narodnega parka.

Slap Gulfoss
O slapu krožita dve zgodbi.
Prva zgodba govori o tem, da je v davnih časih služil za dokazovanje ljubezni. Kmet, ki je
živel na eni strani slapa, je zaprosil za roko dekle, ki je živela na drugi strani. "Postala
bom tvoja žena, vendar le pod pogojem, da takoj sedaj prebredeš reko in prideš k meni,"
je bodoča žena zahtevala dokaz ljubezni. Kljub temu, da je bila reka ledeniškega izvora in
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zelo deroča, je kmet reko nad slapom prebredel in si tako pridobil ženo.
Druga zgodba pa sega v začetek 20. stoletja. Angleški industrialci so želeli odkupiti
kmetijo Tomasa Tomassona, da bi slap uporabili za proizvodnjo električne energije. Niti
50-kratna vrednost ni premamila kmeta, da ne bi vrli mož vsakokrat odgovoril: "Ne bom
prodal svojega prijatelja." A prizadevanja za izgradnjo elektrarne so tekla naprej.
Kmetova hči Sigríður Tomasdottir je bila odločena, da ohrani slap, najela je odvetnika,
vložila ogromno energije in denarja, da do izgradnje elektrarne ne bi prišlo. Šla je celo v
parlament in tam zagrozila, da se bo vrgla v slap. Končno je vlada odkupila zemljišče s
slapom in ga proglasila za narodni park. Na pogumno Sigríður spominja danes spomenik
ob razgledišču, ki prikazuje njen profil.
V notranjost vodi makadamska visokogorska cesta št. 35, imenovana Kjölur (Kjalvegur).
160 km dolga cesta je druga najdaljša cesta v višjegorju in poteka med ledenikoma
Langjökull in Hofsjökull. Vzpne na višino 700m, kjer obiskovalcem ponuja pogled na širno
črno islandsko puščavo, največjo peščeno puščavo v Evropi, ki je po površini večja kot
Slovenija (okoli 24.000 km2). Cesta, polna jam, posuta s črnim makadamom, se imenuje
"cesta izmučenih konjev", saj so nekdaj ljudje - preplašeni zaradi domnevnih trolov - po
njej na vso moč preganjali konje. Danes cesta ne zahteva uporabe štirikolesnega pogona
in ni potrebno prebroditi večjih rek. Je pa še vedno zelo zahtevna za motoriste. Čez zimo
je zaprta. Drugi znani visokogorski poti sta še Kaldidalur (F550) in Sprengisandur (F26).

Visokogorska cesta Kjölur (Kjalvegur) št. 35, čez Črno puščavo

Na Islandiji ne zmanjka makedama

ISLANDIJA by Branko Pajer © 2016

25

PB ©
Na sredini visokogorske poti Kjölur (Kjalvegur F35) najdemo Hveravellir (islandsko: hver
"vroč izvir"; vellir "raven"), ki je eno od največjih področij geotermalne energije v
Islandiji. Od leta 1960 je naravni rezervat. Leži v islandskem višavju na višini 650 metrov,
pod ledenikom Langjökull. V Hveravellirju obstajajo številni topli vrelci. V naravnih
termalnih kopališčih se sprostimo v izvirih tople vode. V okolici najdemo številne
pohodniške poti.

Hveravellir - Območje fumarol (blatnih vulkanov)

Bláhver - Modri izvir

V Hveravellirju obstajajo številni izviri in brbotajoči vroči lonci, kot je npr. Bláhver ("Modri
izvir") in kadeči »mini vulkan« Öskurhöll.
Bláhver ("Modri izvir"), je najlepši modri vodni bazen v višavju, obkrožen z belimi
apnenčastimi oblogami, ki izgledajo kot mini vulkan.
V bližini najdemo še lavino polje Kjalhraun.

Lavino polje Kjalhraun
Slikovita lesena cerkvica Vidimyrarkirkja v bližini kraja Varmahlid izvira iz leta 1834 in
spada med 10 najstarejših cerkva na Islandiji.
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Lesena cerkvica Vidimyrarkirkja
Severno od Varmahliđa je ljudski muzej "Glaumbær", ki privabi letno na tisoče
obiskovalcev. Kmetije iz različnih obdobij 19. stoletja so zgrajene iz šote in pokrite s
travnato rušo. Šota je bila glavni gradbeni material, zaradi hudega pomanjkanja velikih
dreves na Islandiji. Sodobne islandske gradnje so iz armiranega betona.
Zgradbe imajo osrednji hodnik, ki levo in desno povezuje devet od trinajstih sob, katere
so uporabljali delavci na kmetiji. Vsak je imel svojo posteljo in nad njo v posebni posodi
shranjeno svojo osebno lastnino, ki je bila nedotakljiva. Domačijo Glaumbær je verjetno
zgradil islandski raziskovalec Thorfinn Karlsefni in njegova žena Guðríðr Þorbjarnardóttir,
ki sta se v 11. stoletju vrnila iz Amerike s tri letnim sinom Snorri Thorfinnsson. Po
romanju v Rim, je Guðríðr preživela življenje kot puščavnik. Po sagi Grœnlendinga je njun
sin Snorri Thorfinnsson, ki je postal močan trgovec, tu zgradil cerkev. V njun spomin je
postavljen pred cerkvijo kip ženske z otrokom, ki stoji na vikinški ladji.

Ljudski muzej Glaumbær

Kuhinja

Dalvík ("Dale - zaliv") je majhna ribiška vasica z 1400 prebivalci. Lokalno gospodarstvo
temelji na ribolovu in predelavi rib. Dalvík je verjetno najbolj znan po alpskem smučanju.
Smučišče Böggvisstaðafjall je eden od najbolj znanih smučarskih območij v Islandiji.
Mesto je pripravilo vrsto tekmovalcev, ki so zastopali Islandijo na mednarodnih
tekmovanjih (Daníel Hilmarsson, Sveinn Brynjólfsson in Björgvin Björgvinsson).
Poleg mesta najdemo Hamar golf klub z igriščem z 9 luknjami.
Dalvik je tudi izhodiščna destinacija za izlet z barko za gledanje kitov.
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Pristanišče Dalvik

Ogled kitov

Akureyri, drugo največje mesto na Islandiji z 18 tisoč prebivalci in leži na severu otoka, le
okoli 50 kilometrov južno od arktičnega kroga. Prva naselbina je bila tu že v 9. stoletju,
prvi zapis o njem pa sega v leto 1562. Akureyri je pomembno pristanišče in ribiški center
ter ima vzdevek "prestolnica Severne Islandije" in velja za enega najlepših mest na
Islandiji. Živahno obmorsko mesto z ugodno mikroklimo ima veliko zelenja, tako, da v
botaničnem vrtu uspeva značilna mediteranska in subtropska vegetacija. Prvi javni park je
bil nasajen že leta 1912.

Podeželska hiša

Trola – škrata

Danes je mesto središče severnega dela otoka z univerzo, izobraževalnim centrom,
botaničnimi vrtovi, galerijo in muzeji. Znamenita je evangeličanska-luteranska cerkev
Akureyrarkirkja, zgrajena v stilu balzatnih stebrov in je znana po 400 let starih vitražih iz
Anglije, čeprav je bila sama zgrajena šele leta 1940. V njej najdemo največje islandske
orgle s 3.200 piščalmi in 45 registri, narejene v Nemčiji. Pozornost pritegnejo še reliefi
islandskega umetnika Ásmundur Sveinsson. V mestu je še hiša – muzej Nannahus, v
kateri je živel Jon Sveinsson (1857-1944), jezuit in avtor številnih knjig. V njej najdemo
osebne predmete pisatelja in pohištvo iz 19. stoletja. V okrožju Glerárhverfi stoji moderna
cerkev Glerárkirkja.
Nasvet: Izlet na otoku Hrísey, ki je drugi največji islandski otok, na katerem stoji majhna
vasica z 250 prebivalci. Uživali boste v neokrnjeni naravi in opazovali raznolikost ptic, ki
tu živijo.
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Mesto Akureyri

Cerkev Akureyrarkirkja

Katoliška cerkev

Hiša Nannahus

Botanični vrtovi

Goðafoss je eden najbolj znamenitih slapov Islandije. Veličastni slap imenujejo tudi »Slap
bogov«. Je eden izmed najbolj dostopnih islandskih slapov iz ceste Ring Roada. Vodna
masa reke Skjálfandafljót, ki ustvarja slap, pada z višine 12 metrov in je široka 30
metrov.

Slap bogov Goðafoss
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Zgodba o slapu pripoveduje:
Ko je okoli leta 1.000 postala na Islandiji uradna vera krščanstvo, so v slap Goðafoss vrgli
kipe starih poganskih bogov in s tem priznali svojo pripadnost novemu krščanskemu
bogu. Odtod tudi ime Slap bogov. Na ta dogodek spominja stenska slika v cerkvi
Akureyrarkirkja v Akureyri.

Jezero Mývatn (mušje jezero) je četrto največje jezero na Islandiji in meri 37 km2. Ima
povprečno gladino 2,5 m, največjo globino 4m in leži na nadmorski višini 288m. Leži na
severu otoka, v bližini enega največjih solfatarnih polj, ki je polno brbotajočih blatnih
lukenj. Številne lavine formacije, ki so posledica izlivov lave še aktivnega 40 km dolgega
vulkanskega sistema s centralnim vulkanom Krafla, so oblikovale jezero nepravilne oblike
z več kot 50 otočki in čeri. Zadnji izbruh je bil leta 1984. Jezero je pravi raj za ogromno
vrst ptic, ter za losose in postrvi.

Mušje jezero

Zanimivosti:
 Eksplozijski krater vulkana Hverfjall (Hverfell) (320m), razgledni
psevdokrater - vulkan Vindbelgjarfjall (529m), kadeči vulkan Namafjall
(482m). Iz Vindbelgjarfjall in Námafjalla je lep pogled na jezero.
 2000 let staro lavino območje Dimmuborgir, kjer so zanimivi labirinti iz lave.
 Psevdokraterji v Skútustaðir
 Merilna točka dveh kontinentov - Ameriška in Evroazijska plošča
Jezero Mývatn (mušje jezero) imenujejo tudi "jezero mrčesa". Mrčes se izvali v dveh
periodah, ki trajata 14 dni in je pomemben vir v prehranjevalni verigi tam živečih živali.
Mývatn je biser islandske pokrajine in je s svojo okolico eno najlepših področij Islandije.
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Nasvet: Po napornem sprehajalnem dnevu pojdi na kopanje v toplice Myvatn Nature
Baths.

Eksplozijski krater vulkana Hverfjall

2000 let staro območje Dimmuborgir

Psevdokrater - vulkan Vindbelgjarfjall

Psevdokraterji v Skútustaðir

Reykjahliđ je majhna vasica ob jezeru Mývatn z 200 prebivalci. Vas je bila leta 1729 v
času požara Lake Myvatn (vulkanski izbruh vulkana Krafla) popolnoma uničena. Prebivalci
so se zatekli v višje ležečo cerkev, kjer so goreče molili in tok lave se je kot po čudežu
ustavil tik pred njo. Cerkev stoji še vedno na istem mestu, le da je bilo poslopje
popolnoma obnovljeno leta 1962. Lesorez v cerkvi priča o tedanjih dogodkih.
Leta 2004 so odprli toplice laguno Myvatn Nature - naravni bazen turkizne barve podoben
slavni Plavi laguni na polotoku Reykjanes.
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Čudežna cerkev v Reykjahliđu
Námafjall je gorski hrbet na tektonski prelomnici med Ameriško in Evroazijsko ploščo. Je
aktivni kadeči vulkan in leži na višini 482m. Poleg njega najdemo "vhod v pekel", štiri
kvadratne kilometre veliko geotermalno področje, področje Fumarol - področje blatnih
vulkanov v katerih brbota in klokota. Spremljajo jih Solfatare iz katerih se kadi in smrdi.
Oster smrad in dim prihajata iz številnih lukenj in vsa okolica je obarvana z značilno
rumenkasto do svetlo rjavo žvepleno barvo. Dim sili v oči in pljuča. Področje je brez
življenja in si zasluži ime "vhod v pekel".
Zanimivost: Hverarönd – vroče polje, kjer se površina še ni ohladila in je zemeljska
skorja debela, solfatarno polje Námaskarð

Fumarole in Solfatare
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Vroče polje Hverarönd

Solfatarno polje Námaskarð
Na območju aktivnega vulkana Krafla (820m) je tik pod površjem vroča lava, ki je
ponekod pokrita le z nekaj centimetrov debelo skorjo. Vulkan Krafla je v letih 1975-1984
kar devetkrat izbruhnil in je zadnjič "bruhal" leta 1989.
Že od leta 1977 izkoriščajo njegovo geotermalno energijo in jo pretvarjajo v elektriko. V
bližini najdemo dve geotermalni elektrarni: Bjarnaflagsstöð pri Reykjahlíð in Kröfluvirkjun
na vulkanu Krafla.
Zanimivost: geotermalna elektrarna Krafla, krater Viti (pekel) pri vulkanu Krafla s
čudovitim modrim jezerom in razgledna točka Krafla.
INFO: Ogled elektrarne je možno med 12-17 uro med tednom in 13-18 uro v soboto in
nedeljo.
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Vulkan Krafla in peklenski krater Viti
Islandijo je odkril Viking Gardar Svavarsson, ki je leta 870 prezimoval v mestu Husavik v
severni Islandiji in ga poimenoval po sebi Garðarsholmur (Gardarsholm). Spomenik pred
šolo spominja nanj. Ribiško mestece Husavik ima 2300 prebivalcev.
Zanimivosti:
 bela lesena cerkev iz začetka 20 stoletja
 v bližini pristanišča najdemo Whale center (Kitolovski center - muzej). Vstopnina
1.000 ISK (6,5€).
 majhen, a zanimiv mestni park
 posebnost je Icelandic Phallological Museum (Icelandic: Hið Íslenzka Reðasafn),
edinstveni Penis muzej na svetu, ki znanstveno prikazuje penise od miške do kita
Vstopnina 600 ISK (4€).

Muzej kitov
Nasvet: Pojdite na izlet z ladjico na ogled kitov in delfinov (okrog 3 ure). Cena cca 45€.
Na morju ob Islandiji živi 24 različnih vrst kitov. Na tem področju pa se zadržujeta
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predvsem dve, ki dosežeta velikost od 11 do 22 metrov. Največkrat se vidi pritlikavega
kita – ščukarja in delfine.

Mestece Husavik

Muzej kitov

Bela lesena cerkev

Muzej penisov

Iz polotoka Tjörnes se ob lepem vremenu vidi otok Grímsey, edino mesto na Islandiji, ki
se dotika arktične črte.
V njegovih pečinah so našle svoj dom morske papige Puffini. Žal je za vozila zaprt in je
potrebno iti peš.
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Polotok Tjörnes
Narodni park Jökulsárgljúfur leži severno od Islandije na bregovih reke Jökulsá á Fjöllum
in se razteza med podkvasto oblikovano sotesko Ásbyrgi na severu, do največjega slapa v
Evropi - Dettifoss, na jugu.
Legenda pravi, da je soteska Ásbyrgi nastala, ko se je Sleipnir, konj boga Odina, odrinil
od zemlje. Soteska Asbyrgi naj bi takrat dobila obliko podkve – odtis osemnožnega konja
boga Odina.
Čudesa narodnega parka Jökulsargljufur:
 v obliki konjske podkve oblikovna soteska Asbyrgi, kjer raste najstarejši in
največji islandski gozd
 bizarni sistem kanjonov z markantnimi vulkanskimi gorami, nastalimi pred 8000 leti
ob izbruhu vulkana
 nenavadne bazaltne oblike Hljóðarklettar, imenovane tudi Pečine odmevov
 lavine forme s fantazijskimi imeni npr. Karl og Kerling (mož in žena)
 lavin hrib Rauðholar
 kanjon Hafragilsundirlendi katerega stene so visoke nad 100m
 največji evropski slap Dettifoss

V obliki konjske podkve oblikovna soteska Asbyrgi
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Nenavadne bazaltne oblike Hljóðarklettar

Lavin hrib Rauðholar
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Kanjon Hafragilsundirlendi
Reka Jökulsá á Fjöllum tvori tri slapove 30 km pred izlivom v Arktični ocean in pade 100
m globoko v kanjon Jökulsárgljúfur. Povprečni letni pretok reke je 200 m³/s. Na dolžini
treh kilometrov se zvrstijo slapovi Selfoss (višina 10m), Dettifoss (višina 45m) in
Hafragilsfoss (višina 27m).
Slap Dettifoss je najmočnejši slap v Evropi, tik pred Renskimi slapovi. Njegova povprečna
moč je 85 milijonov Watov. 100 metrov široka sivorjava vodna gmota pada v globino 45
metrov. Najmogočnejšemu in najbolj vodnatemu slapu na Islandiji pravijo tudi »mala
Niagara«.
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Slap Dettifoss
Mestece Bakkagerði, imenovan tudi Borgarfjörður Eystri, leži ob istoimenskem fjordu na
vzhodu Islandije in ima 150 prebivalcev.
V mestu stoji cerkev, kjer je oltarno sliko poslikal eden najznamenitejših islandskih
slikarjev Jóhannes Sveinsson Kjarval. Jezusa je upodobil, da stoji na griču Álfaborg. Le ta
se nahaja v neposredni bližini. Legenda pravi, da je v griču Álfaborg ena od rezidenc
vilinskega kralja in njegov dvor.
V mestecu je tudi umetniška galerija in delavnica Álfasteinn, kjer izdelujejo dekorativne
predmete iz lokalnih kamnin.

Islandska idila

Morska papiga Puffin

NASVET: V bližnjem pristanišču Borgarfjörður-Eystrir gnezdi v sezoni ogromno
raznovrstnih ptic, ki se jim je moč zelo približati. Iz urejene opazovalnice ptic vidimo
morske papige (Puffin) in ostale morske ptice, ki pridejo gnezdit na to področje. Čeprav je
cesta do tja slaba, je vredno ogleda.
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Bakkagerði

Jezus na hribu Álfaborg

Umetniška galerija in delavnica Álfasteinn
Če boste vprašali, ali sva videla severni polarni sij Aurora borealis, je odgovor nikalen, saj
sva si ga pustila kot cilj za naslednje potovanje na Islandijo.
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Aurora borealis (severni polarni sij).

Viri: Internet, Wikipedija, potovanje
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ZANIMIVOSTI:
-

Na Islandiji je več kot 10.000 slapov
Ima več kot 800 vulkanov in kar 200 med njimi je aktivnih
Na Islandiji je vasica, ki ima absoluten rekord v številu potresov - kar 527 jih je
doživela v 24 urah
Islandija s pomočjo vroče vode pridela največ banan v Evropi
Islandija ima največji evropski ledenik Vatnajökull, z ledom debeline 1.000 m
Najpopularnejše žensko ime je Guðrún
Najpopularnejše moško ime je Jón
Letno ujamejo 1,7 milijonov ton rib
Na morju ob Islandiji živi 24 različnih vrst kitov, ki dosežejo velikost od 11 do 22
metrov
Vsako leto se pripelje na Reykjaviško letališče 400.000 potnikov
Najstarejša oseba je Sólveig Pálsdóttir stara 111 let
66% islandčanov uporablja internet
30% islandčanov je študentov
70% islandčanov dnevno spremlja vremensko napoved (že vedo zakaj)
Ceste so na Islandiji označene s številkami od 1 do 985 - večmestna je številka,
slabša je cesta
300.000 prebivalcev ima kar 240.000 vozil, večina 4x4
V povprečju imajo 8 (osem) prometnih nesreč na leto, vseh žrtev dosedaj je bilo 37
Islandija je najdražja evropska država
Islandija je najvarnejša evropska država. Imeli so celo 2 kriminalni dejanji (dve
kraji avta). V vodniku celo piše: "Če najdete bolj varno mesto, nam takoj
sporočite."
V Islandiji je ime pomembnejše kot priimek - tudi telefonski imenik je napisan po
imenih
Priimke tvorijo iz očetovega imena in ustreznih končnic - "son" za sina in "dottir" za
hčerko. Če je očetu na primer ime Peter, se bo sin pisal Peterson, hčerka pa
Peterdottir.
Pri poroki žena obdrži svoj priimek in ne prevzame moževega
Kaj mora narediti človek, da ga sprejmejo in priznajo kot Islandca? Preplavati mora
do otoka, istočasno v rokah nositi gorečo baklo in prepevati islandsko himno.
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