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Navnet skjemmer ingen - selv om
jeklene dekker en tiendepart av lan
del , er del vulkanene , de varme kil
der og de dampende omrader og ko
kende peter, som gj0r sterst inntrykk
pa en norsk turist. Del er da ogsa i
denne retning geologenes interesse
mest samler seg i dag, selve den vul
kanske virksomhel, hvordan den
bygger landel opp; dertra Iii de for
mende og nedbrytende kreiter , vind,
vann og is. Men noe nytt og spennen
de er kommel iii ganske nylig.
I middelalderen trodde man at vulka
nene, og srerlig den mest kjente,
Hekla, var porten til Helvete. I [uli
1980 sto el fransk geologselskap
nesr Myrvatn nord i Island og telte
himmelsk Iykke fordi de akkurat fikk
oppleve et vulkansk utbrudd av
Gjastlykkl. De visste na at de sto pa
toppen av den midtatlantiske rygg og
fikk se hvordan denne bygger seg
opp og fyller ut der hvor kontinentene
glir fra hverandre .
I virkeligheten siller Island over
skrevs pa den midtatlantiske rygg
med 0st· og Vest-Island pa hver side
og med ekende avsland mellom dis
se to deler av landet. Landel ulvider
seg ved vulkansk virksomhel pa mid
ten, Ivers gjennom landet Ira syd til
nord. Pa denne Iinje Iigger Surtsey,
som sleg opp av havet i lepet av to ar
fra 1963 og Heimaey, som fikk sit!
dramatiske vulkanutbrudd i 1973, og
likesa de fleste av de 30 vulkaner,
som har vrert aktive siden de norske
vikinger slo seg ned for 1100 ar si
den.
Deltte med ekskursjoner er ogsa tor
holdsvis nyt!. I lorrige arhundre gje·
stet mange betydelige vitenskaps-
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menn Island, ikke minsl nordiske.
Den norske geologen Th. Kjerulf var
den terste som paviste at Island had
de veert dekket av innlandsis, og se·
nere sluderte professor Helland den
berernte Lakagigar, som har forarsa·
kel den sterste lavastmm man kjen·
ner i historisk l id. Han begynte ogsa
med hydrologiske undersekelser . Pa
1900-1allet fram Iii terste verdenskrig
var det lyske geologer som gjorde
sterst innsats i vulkanologien. I mel
lomkrigstiden var svenske geologer
og geografer mesl tallrike. De startet
vel ogsa den terste ekskursjon sorn
meren 1948 etter hva Sigurdur Tho
rarinsson har opplyst. Og sa ble ide
en tall opp i Nordisk Rad om organi
serte nordiske ekskursjoner og gjen
norntert med bevillinger fra regjerin
gene fra 1964.
Men na har ogsa University College i
CardiH organisert slike turer til ls
land, og det foreligger en geologisk
terer: (Geological Field Guide Book)
utgill av dosent John W. Perkins i
1983.
En vesenllig del av turen er lagt gjen·
nom de rnidtomrader som har vul
kansk virksomhet fremdeles - langs
vulkanryggen kan man si, Men ved
avslutningen av luren har de nyttet
den nye veien, som ble ferdig syd for
Vatnajakul i 1974 og som fullfarte
-Hinqveien- rundt Island. De er da
kommel gjennom de verdenskjente
zeolill-funnsleder. Selv om del rnest
kjente , Teigarhorn , na er fredet, er
det mye av interesse f.eks. i Breidda
lur og Brerufj 'ordur. Del er el meget
interessant kapillel om zeoliller i bo
ka, hvor det blant annel er anvist i
hvilke soner (hayder) en kan finne uli-



ke zeolitter og hvor det er ster ilt.
Men turen gar altsa fra Reykjav ik til
Thingvellir, Geysir, Gullfoss - rene
turistturen til a begyn ne med, men
med geologiske forklaringer, sa til
Hekla, Landmannalaugar, Eldgj 'a og
Lakagigar, tar en krysser gjennom de
"de tsphra-erkener (Sprengisandur)
til det vakre og geologisk sentrale
Myvatn med Krattaornradet aktivt
virksomt. Dernest f"lger et besek
nord i Husavik, og sa gar turen S0r
over til Herdubreid og Askja tar
zeolitt-studiene pa esttandet tar til.
Det er gitt beskrivelser av de ornra
der det kj"res gjennom og de for
skje llige typer av vulkaner, som kan
studeres, av geologiske hendelser
som kan avleses i terrenget, av de
forskjellige lavatyper m.v . Instruktive
skisser tydeliggj0r forklaringene en
far.
Det er akkurat noe slikt en kan enske
seg pa tur i Island. John Perkins kan
for "vrig vise til andre slike geologi
ske terere , saledes fra Geologica l
Society of London: Volcan ic Stud ies

Group Field Excursion Guide 1981
av Omar B. Smarason og hans torte
per K. Sa9mundsons Excurison Gui
de 164C for the 26th International
Geological Congress.
En skulie gjerne vssrt med pa neste
tur , men det viser seg at den fant
sted allerede pa ettersommeren
1983 - med John Perkins som le
der , men med en litt annen reiserute .
Turen varte 15 dager. Etter et par da
ger i Reykjav ik og to overnattinger i
ungdomsherberge, gikk turen med
buss og overnatt ing t telt pa cam
pingp lasser med sanitsarutstyr. Man
soy i tomannstell og hadde med et
stort spisetelt. Bussbe tjen ingen laget
maten og vasket opp . All inklusive fra
Cardiff og tilbake kostet £532,50 pr.
person pluss £20 ekstra for en
mannstelt.
Den guidebok pa 52 sider som fore
ligger koster £2. Dette belap kan sen
des til John Perk ins, Senior Lecture r,
Department of Extra Mura l Stud ies,
University College , Park Place , Car
diff CF-1-3BB .
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