
Se og hør Troels Jensens fotos og fortælling om:
Islændinge og Island

- Islændinge er   
hjælpsomme og 
imødekommende. 

- Island består  
af mange 
forskellige
landskaber 
og geografiske 
fænomener. 

Det siger
Troels Jensen, 
Hadsund, 
som optakt til    
arrangementet 
Islændinge og 
Island, som han
fortæller om  
tirsdag den 
19. april 2022 kl. 19.00  
i Hobro Medborgerhus, Skibsgade 26, Hobro.

Alle er velkomne. 
Pris: Gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding hos Lisbeth Roth: <lisbeth@roth-hadsund.dk> 
tlf.: 53 80 34 78. Betaling ved indgangen.

Arrangør: Foreningen NORDEN Mariagerfjord.
Se mere 
på side 
2 og 3

Strokkur er en af de meget kendte og velbesøgte gejsere på Island.
Denne gejser sender en stor portion varmt vand og damp højt op i
luften ca. hvert 8. minut døgnet rundt. Foto: Troels Jensen.
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Se og hør Troels Jensens fotos og fortælling om:
Islændinge og Island

- Islændinge er hjælp-
somme og imødekom-
mende. Har man brug
for hjælp, så bruger de
tiden. 

- Min tanke er, at de
véd, at de selv kan få
brug for hjælp. Derfor
giver de den selv. 

-   Jeg spurgte om vej til
en forretning, og hende,
jeg spurgte, kørte mig.

-   Islændinge gør, hvad
der skal til, og de er
omstillingsparate. Og
de indeholder en del
vildskab.

Det fortæller Troels
Jensen, Hadsund, som
optakt til arrangementet
Islændinge og Island,
som han fortæller om
tirsdag den 19. april kl.
19.00 i Hobro 
Medborgerhus, 
Skibsgade 26, Hobro.

Troels Jensen har altid
haft en stor forkærlig-
hed for Island, siden

han som barn så
udsendelser om landet
på TV. Han rejste rundt
i Island i 2002 og boede
centralt i Reykjavik
under et halvt års jura-
studier ved byens uni-
versitet i 2015.

Island

Om Island siger han:

-   Island består af 
mange forskellige land-
skaber og geografiske
fænomener: Geoter-
misk aktivitet, vandfald,
gletsjere, vulkaner og
gejsere. 

-   Vejret kan skifte
meget hurtigt - kraftig
blæst, regn, sne, sol
døgnet rundt om som-
meren og korte dage
om vinteren, hvor der til
gengæld er nordlys.

-   Island rummer man-
ge søer og har et rigt
dyreliv, specielt fugle.
Ved Myvatn er der man-
ge myg. 

- Tjörnin, der er en
lavvandet sø inde midt i
Reykjavik, har 18 for-
skellige ynglende ande-
fugle. 

- Der er også mange
harer inde midt i Rey-
kjavik, siger Troels
Jensen og fortsætter: 

-   Mange laks findes i
vandløb og søer, som
lystfiskere betaler dyrt
for at fiske i. I havet
rundt om landet findes
mange hvaler.

-    Hovedvejen rundt i
Island gennemskærer
græsningsarealer.
Heste og får går frit ude
på store marker. 

- Markerne deles af
hegn, og hvor hegn og
vej mødes, findes der
vejriste. 

-   Jeg har oplevet en
turist på cykel, som
havde en vædder efter
sig. 
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Hraunfossar (lavavandfaldet) nord for Reykjavik er en række vandfald, hvor vandet
strømmer ud gennem størknet lava og videre i floden Hvitä. Foto: Karsten Lykke Jensen.

Skønhed og styrke i forening
-  Min interesse for
islændinge og Island
har været på mange
forskellige områder. 
-   Det har været lige fra
vejret, som kan forandre
sig lynhurtigt, det kan
være naturen, som er
meget anderledes end
det meste andet noget
sted, islændingenes vilje
og evne til at værne om
naturen og til deres
musik. 

-   Jeg gik fra ikke at
kunne forstå Björks
musik, til at være 
en meget stor fan af
hende.
-   Landet er det med
mest vulkansk aktivitet
på jorden, det har sam-
tidigt nogle af Europas
største gleschere. 
-   Befolkningen er lige så
sammensat som landet,
siger Troels Jensen, og
fortsætter: 

-  Ud af en befolkning
på ca. 300.000 perso-
ner har tre piger været
Miss World og to
mænd har været ver-
dens stærkeste mand,
mens en tredje nu
afdød også har haft 
titlen som verdens
stærkeste.
-  Både land og befolk-
ning er skønhed og
styrke i forening, 
fastslår Troels Jensen.


