
Vestmannaeyar is ook een 

heel grote vissershaven 

waar schepen van meer 

dan 75 meter komen en 

gaan. Ze vissen vooral op 

koolvis en een groot deel 

van de vangst wordt hier 

gedroogt. Vroeger deden 

ze dat op rekken buiten 

maar nu is er van dat niets meer te zien. Alles gebeurt in 

hangars op moderne manier ( droogbevroren ). Het is maar de geur die blijft. Een grote deel van 
die gedroogde vis ( 20.000 ton per jaar! ) vertrekt naar Nigeria. De rest is diepbevroren en vertrekt 

naar de 4 hoeken van de wereld.

Na 4 dagen hadden we zin om kennis te maken met het vaste land en richting Reykjavik te 

vertrekken. We moesten daar op tijd te zijn om Maite te gaan halen. We gingen dus naar de 

harbourmaster om onze 4000 kronen ( 30 euros ) voor 

onze verblijf te betalen. Het is een ronde prijs... Als je 

hier blijft voor 1 dag of voor 1 maand, het blijft 4000 
kronen. En weg gingen we.

Tot nu toe hadden we nog weinig marine leven gezien 

om niet niets te zeggen maar vanaf hier verandert het. 
Tussen Vestmannaeyar en Reykjavik hebben we een 

kudde orkas gezien en ook 3 kleine vinvissen 

( balaenoptera acurostrata voor de kenners ).

Van Reykjavik moet ik niet veel vertellen behalve dat het 

ons niet beviel. Alles lijkt vervallen ; huizen hebben een 

likje verf nodig ; en alles 
is belachelijk duur.  In een cafe kost een  gewone pint van 0,5 liter 

meer dan 9 euros. En in de supermarkt vind je maar een soort 

tafelbier... Triest. Maar ja,als goeie Belg hebben we een oplossing 

gevonden en zijn begonnen met bier aan boord te brouwen.

 We zijn hier niet voor het bier maar wel voor de natuur die 

prachtig is. Om  op Maite te wachten zijn we gaan ankeren in een 

fjord niet ver van Reykjavik . Het was een all-rond beschermde 

ankerplaats met op het strand een warm bad (een 'hot tub') met 

warm water die zo uit de grond komt en waarin je kan relaxeren en 

genieten van het mooie landschap.

In de baai hebben we mossels gevonden. Aan dat kunnen we niet 

weerstaan. We plukken twee kleine kilos, bakken frieten en maken van van onze dag een echte 

belgisch feest .
Terwijl Nickey de mossels aan het kuisen was , kwam een boot naar ons. Het waren mensen die 

samples van mossels kwamen plukken voor een kweekproject. Volgens deze mensen duurt 

mossels in ijsland kweken twee jaar. Ze stoppen met te groeien voor 7 maanden en de volgende 

zomer zijn ze klaar. Vorig jaar, hebben ze 20 ton mossels geoogst. Als ze met de zeeuwse mossels 

moeten concuren , zal het heel moeilijk zijn.


