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DEL 6074 Lars slog en båge på väg ned mot 
bron, som ledde över till butiken, 
där lite godis, och ett vykort 
inhandlades av en vacker Isländska. 
Bussen gick vidare, och alla verkade 
ha återtagit sina platser, vilket ju 
passade bra, då Lars fått en egen 
dubbelbänk på högersidan näst 
längst bak. De flesta hade sällskap. 

hela tiden. En Amerikansk skolbuss 
(modern, men i gammal modell), 
stod uppställd längs vägen. Efter en 
dryg timma ankom bussen till 
Godafoss, där 10 minuter skulle 
ägnas åt fallen, varpå bussen gick 
vidare sådär 400m till en hantverks-
butik, för resterande 35 minuter 
(…). Märklig prioritering. Lars satt  

konferencier, och sade att det bara 
var en minut över samlingstiden. 
Dock var alla utom en där. Gruppen 
marscherade ut, och redan på kajen 
märkte Lars ett fatalt misstag: att 
kameran var förvisso med, men 
batteriet (som skall läggas ut varje 
gång), hade blivit kvar i laddaren! 
Ridå. En MB med registrering IT R98 

Imorse vaknade de tre kamraterna 
vid 6.10. Kaj och Uffe försvann på 
sin utfärd till Godafoss, och följande 
valskådning från ombyggd fiskebåt. 
Imorse duschade Lars, åt frukost i 
Lido, och tog sedan de skära 
stövlarna, med matchande skär 
Adidas-jacka under en tjockare 
(svart), samt mössa, halsduk, vantar 

Nästa stopp gjordes vid Myvatn, en 
38 kmm stor sjö, fylld av kratrar som 
uppstått när ånga pressats upp ur 
marken. Vissa var uppåt 100 m i 
diameter. Ljuset var mycket dåligt 
för foto – alltid en tröst. Lunch 
bjöds på ett hotell vid sevärdheten: 
tomatsoppa som förrätt, med 
hälleflundra, sallad och potatis. 

Lunchtiden var generöst ordnad till 
11.20-12.20, så Lars hann upp till 
de närmaste kratrarna en gång till. 
De flesta andra verkade måttligt 
intresserade av vad som sågs – 
kanske är det åldern som gjort dem 
blasé, eller kommit till insikten att 
det inte så är stor poäng med att ta 
kort ”för framtiden”, som andra. 

en öppen plats, där trollen sades ha 
hållit fest. Sprickan som skiljer de 
Amerikanska och Europeiska 
kontinentalplattorna kunde ses 
inom området. Man kunde aldrig ha 
gissat vad det var för skreva. Färden 
gick vidare till ett växtlöst 
månlandskap: Namafjäll, eller 
Hverir, enligt skyltar. Här fanns en  

Vid återfärden indikerades en 
taklucka i bussen som öppen – men 
det måste väl gå att åka ändå? 
Omväxlande guiden och jönsen 
drog igen den manuellt då och då. 
Bussen blev lite sen av detta. 
Myvatn rundades över norrsidan 
denna gång, och lavaflöden från 
1700-talet, såg ut som tippade 

kom ju dock sist ändå, och var sist 
ombord, efter sina inköp. En viss 
irritation kunde märkas, och det var 
tydligt bråttom att lägga ut – en 
kvart innan utsatt tid – för en 
sjöresa på sådär 2,5 dygn. Lite 
lakrits åt i hytten, och det sågs att 
stegräknaren hade nollställts, men 
hamnade nog på 9 500-10 000. 
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DEL 6075 Idag hörde Lars på (inspelad) 
konsert av Rachmaninov i ”Main 
lounge”, presenterad av Åsa. Hon 
såg nästan minderårig ut just då. 
Riktigt delikat, men det är väl också 
en följd av det övriga klientelet. 
Idag var middagen flyttad en timma 
till 18.30. Lars åt tomatsoppa till 
förrätt, sjötunga till huvudrätt, och  

Idag läste Lars i ”The last juror”, i en 
däcksstol längs styrbordssidans 
fönsterarkad, insvept i en blå filt. 
Sedan uppsöktes baren för dagens 
alkoholfria drink (25 kr), med smak 
av krossad tomat med chili, samt is 
och en citronskiva. Lakrits åts till. 
Även Uffe satt bredvid och läste. 
Musikfrågesport pågick vid scenen. 

Imorse skröt Kaj i vanlig ordning 
över hur lite han behöver sova, och 
hade bråttom upp till frukosten. 
Imorse duschade och tvättade Lars 
håret, och tog fartygets schampo. 
Imorse åt Lars frukost tillsammans 
med Uffe i Lido, och slipsen med 
noter användes. En i personalen 
uppmärksammade gillande detta,  

Personalen plockade undan stolar 
och bord, och tömde poolen, så 
snart Arion nått ut till 
fjordmynningen, och vinden 
började bli otrevligt hård och kall. 
Igår kväll hade Kaj slutligen provat 
sin internetuppkoppling med 
medhavd Apple-dator, och tittade 
förstås lite på sin Facebook-sida. 

Det kan nämnas att ett dags-
program – ett häfte om fyra A4-
sidor – lämnas i hytten varje kväll, 
distribuerat av hyttstädaren Aryasa. 
Nu sedan passagen av polcirkeln 
skall det inte bara vara ljust dygnet 
runt, utan även vara möjligt att få 
se lite midnattssol. Solen har ju 
dock mest uteblivit under resan. 
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Återigen nämns det faktum att 
denna tidning är skriven ombord på 
m/s Arion, under en kryssning från 
Göteborg via Färöarna, Island, och 
senare Svalbard och Norge. 
Sökmotorerna hittar inte annars. 
Under natten var det storm och 
regn. Idag var det uppehåll, mulet, 
bitvis ganska blåsigt, och +100 ute. 

och paraply i Bostadsbolagets 
kasse. Lite före 8 skulle samling 
göras i ”Main lounge” (stora baren). 
Lars mötte bussgrupp A på väg ut, 
ledd av guiden Åsa Harald. Tidiga 
Svenskar. Lars var bland de sista, 
och fick bytt sin utfärdskupong till 
en annan utfärdskupong märkt buss 
C. B fanns inte. 8.01 harklade sig en  

åktes söderut från hamnen, och på 
en vägbank över det inre av viken 
till andra sidan. Ett fotostopp (!) 
gjordes vid en utsiktsplats mot 
centrum. Väg 1 följdes över längs 
fjordens östsida, och över ett pass. 
En snabb inbromsning fick göras 
när får sprang ut på vägen. Guiden  
    var Isländska, och höll låda mest  

länge vid det hästskoformade 
fallets ena kant, vid den bästa 
fotovinkeln (säg 1/10 sek, bl. 22, 
och 24-28 mm brännvidd). Nu blev 
det ju ingen bild. Annars hade det 
varit lätt att få bra vinklar, då det 
inte var så värst mycket folk i 
vägen. Så snart den egna gruppen 
var borta, återstod bara lite tyskar. 

Ytterst få är så självständiga att de 
ens lämnar sitt resesällskap för en 
annan utfärd än de andra i hytten. 
Landskapet bestod mest av kalfjäll, 
med avbrott för partier av glest 
planterade lärkträd, gran, och tall, 
som dock inte trivdes så bra 
överallt. Förvånansvärt många hus 
och små byar låg längs huvudvägen. 

15 kr veckan, v 23 
Rita hästskofallet vid Godafoss på Island högar av extremt tjock asfalt. 

Tillbaka vid båten, kom Lars buss 
sist, men precis bakom den andra, 
som nog hunnit en guidning av stan 
också , som var en planerad bonus. 
Uffe möttes i presentshopen, 
genom vilka alla vallades. Kaj hade 
ju  skrävlat  om  att  deras  tur  var  
     8.15, mot Lars på 8 timmar. Lars  

parkering, och markerad stig runt 
hålor i marken med bubblande lera, 
rykande ånga, och bara 
”missfärgningar” i olika kulörer. Det 
luktade ruttna ägg om röken, så 
Lars passade på att fjärta på de 
andra deltagarna. Här skulle man 
kunnat få en ”typisk” isländsk bild 
på ånga och snöklädda berg bakom. 

Vid ett ställe längre bort längs sjön 
gjordes också ett litet fotostopp. 
Sedan blev det någon timma vid 
Dimmurborgir, med ett landskap 
som på vissa ställen på Gotland. 
Lustiga lavaformationer bildade 
imaginära figurer, och även hål i 
diverse storlek, varav ett kunde gås 
igenom på stigen. Hallarflöt hette  

Detta informerade Åsa om, vars 
grupp låg före i tidsföljd, och redan 
var där. Borden var märkta med A 
och C, för respektive gäng. Ett 
förmodat tyskt par, visade sig bo i 
Östergötland sedan 12 år, visade 
det sig när en annan började 
konversera  på  tyska.  De  pratade  
         alltså bara tyska sinsemellan. 

BILD 

Igår e.m., medan Arion ännu 
stävade ut genom Eyjafjörður, efter 
besöket i Akureyri, kom kung 
Neptun, flankerad av Åsa, på 
akterdäcket för ”dop” inför den 
förestående passagen av polcirkeln. 
Utfärden genom fjorden trotsade 
all beskrivning, med branta snö-
klädda fjäll stupande direkt i havet. 

Igår kväll var det lugnare vid 
middagen i stora restaurangen, och 
i vanlig ordning bjöds både förrätt, 
huvudrätt med sallad, samt 
efterrätt. Varje rätt innehåller flera 
alternativ. Schweppes dracks till. 
Inatt ställdes klockan fram 1 timma. 
Idag var det mulet, fast med bitvis 
slöjad sol, lugn vind, och lugnt hav.  

och frågade ifall Lars möjligen var 
musiker. Själv tyckte han om ett 
Svenskt band vid namn ”Kelly 
Family”, vilket Lars aldrig hört om. 
Idag på förmiddagen förde Lars 
över bilder från kameran till datorn. 
Uppdatering av hemsidan gick idag 
på 10 min., och gick utan avbrott. 
Idag kollade Kaj E-post på datorn. 

I eftermiddag försökte Lars fota 
stormfåglar från hyttfönstret – i 
sanning ingen lätt uppgift, då de 
hela tiden är i rörelse hit och dit, 
och upp och ned. En fiskmås är som 
en fastsatt bronsstaty i jämförelse. 
Idag åt Lars av eftermiddagsfikat 
vid kl. 16.40, och tog en kopp kaffe 
    med två delikata smörgåssnittar. 

päronsorbet i akvavitsås till sist. 
Deinhard 2007 Liebfraumilch dracks 
till. Denna kan sparas för senare 
bruk i flera kvällar, genom en 
sinnrik etikett med bordsnummer, 
rum, och bokstav för hyttgäst. I Lars 
fall 231 C. Pavan gick på 150 kr. 
Ikväll  passerades  ön  Hans  Mayen.  
     Snöbyar skymde vulkantoppen. 

15 kr veckan, v 23 
Rita de varma källorna vid Hverir Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt (Det kan dröja till 
följd av dålig kontakt på Svalbard). 
 
Alternativt  startsidan igen. 
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