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i dag - i gamle dage, i vikingetiden og om den danske kolonitid, som sluttede, da islænderne erklærede sig

selvstændigt i 1944.
Island ligger i Norden, men er meget anderledes end de andre nordiske lande - og det mindste land med kun
300.000 indbyggere. Der er stadig store aktive vulkaner, geysere. floder, vandfald og evig sne og is.Det er et

hårdt og vildt land, hvor der ofte er store vulkanudbrud.
Det er på Island, man kommer tættest på vikingetiden.
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