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Sagaøya Island 

9. juli: Syklet 178 km fra Keflavik til ferjestedet ved Heimaey. Lavt skydekke de første 
45 km til Reykjavik, men ikke regn. Noen mil videre og en bakketopp på 377 m, deretter 
nedover og relativt flatt. Lunsj omtrent halvveis og de siste 45 km en del motvind. Kom 
frem til ferjestedet 15:30, men 16:00 ferja gikk ikke den dagen. Neste 19:00 og greit 
nok med overnatting på øya. Simek Flekkefjord har forøvrig bygd Herjólfur ferja i år 
1992 så kapteinen syntes det var hyggelig å møte en derifra. Dessverre var skydekket på 
Heimaey noe lavt og inspirerte ikke til sightseeing neste dag. Heimaey er et av de mest 
populære turiststedene på Island pga. sin spesielle vulkanske natur og var et utbrudd der 
senest i 1973 som utvidet øya noen kvadratkilometre. Amerikanske soldater deltok i  
bygge en mur mot lavaen slik at den ikke blokkerte havna og ødela mer av byen. 

10. juli: 145 km fra ferjestedet til Kirkjubæjarklaustur. Litt regn og motvind til Vik 
halvveis hvor jeg hadde lunsj. Rundt neset fikk jeg vinden i ryggen, solen tittet frem og 
kjørte ca. 70 km tempo i 30-40 km/t et par timer frem til Kirkjubæjarklaustur. 
Overnattet på golfhotellet Loki 4 km sør for byen. God mat og drikke. 

11. juli: 197 km fra Kirkjubæjarklaustur til Höfn. Noe regn frem til Skaftafell 
nasjonalpark etter ca. 60 km hvor jeg hadde lunsj. Deretter rundt hjørnet og forbi 
isbreene ved Vatnajökul hvor temperaturen var nede i 7 grader C. Dessverre noe lavt 
skydekke så fikk ikke se hele fjellkjeden i sin prakt. Noen raftet til og med i en liten 
fjord innafor veien. Fikk en islandsk racersyklist opp på siden en knapp kilometer, men 
han var uten sekk og hadde hastverk. Så begynte det å regne noen km før Höfn og gjett 
om jeg var glad for å sjekke inn på Hotell Glacier for natten! God mat og drikke. 



 

12. juli: 180 km fra Höfn til Egilsstaðir. Litt skiftende vind og noe knudrete asfalt 100 
km til Djupivogur hvor jeg hadde lunsj. Deretter motvind 15 km inn fjorden til 30 km 
grusvei over Özl fjellpasset på 430 m. Gikk en knapp time noen km opp veien og 
nedover på den andre siden fikk bakhjulet noe juling. Gikk ei eike den dagen. Kanskje 
den tøffeste dagen fysisk sett, men godt vær og sjekket inn på Hotel Icelandair i 
Egilsstaðir hvor jeg fikk utmerket service. Og selvsagt god mat og drikke! 

13. juli: 160 km fra Egilsstaðir til Myvatn. Fint vær, men som vanlig vekslende vind. 
Måtte spasere litt i noen 10% bakker da det er litt slitsomt å komme opp med 7 kg på 
ryggen (birkebeiner standard?). 601 m høyeste punkt. Et fantastisk vulkanlandskap og 
så selveste Herðubreið (1682 m) i noen timer gjennom ødelandet og «ørkenen» som 
kalles Ódáðahraun. Dessverre var det ingen "feedzone" på den strekningen og gikk 
glipp av lunsjen. Tre liter vann og fettforbrenning gikk det på, men en god reinsdyrsbiff 
kvelden før gjorde nok sitt. Skader jo heller ikke å brenne noe fett, bedre enn fettsuging. 
Litt problemer med husrom i Myvant, alle hotell var fulle, men fikk ei seng på en 
camping/hytteplass. Hyggelig lørdagskveld på lokalet med god mat, drikke og musikk, 
men ble ikke noe dansing den kvelden... 

14. juli: 100 km fra Myvatn til Akureyri. Ned bakken og brönsj i Laugar etter 40 km. 
Deretter opp en ny bakke til ca 400 m, ned igjen og opp en ny en og ned igjen før 
innkjøring til Akureyri de siste 20 km langs østsiden av Eyafjörður som var herlig med 
sterk vind i ryggen. Sjekket inn på KEA Hotell i sentrum og slappet av med en sen lunsj. 
Tuslet litt rundt i byen som minner litt om Tromsø, samme klima og nordislendinger... 
Sushi på Kung Fu Bar & Cafe om kvelden. 

 



15. juli: Hviledag i Akureyri. Først fikset bakhjulet i sykkelverkstedet som skiftet 7 
eiker for sikkerhets skyld og hjulet godt som nytt. Litt sightseeing på sykkelen nord for 
byen og innom Kræklingahlið hvor noen vikinger, Åsmund og Åsgrim fra Kvin (nå 
Kvinesdal) slo seg ned i 870 årene siden da de i likhet med mange andre røk uklar med 
nasjonalisten Harald Hårfagre og dro til fristaten Island. De var sønner til Ondott 
Kråka, og ble derfor kalt Kræklingar. Det var flere kvindøler som fulgte etter dem og 
slo seg ned ved Eyafjörður. Gudmundur Sigvaldason fra Akureyri, som var på 
Utvandrerfestivalen 1998 i Kvinesdal sa de var etterkommere etter de som kom fra 
Kvin. Han tok senere Kvinesdal historielag som var på Island på besøk i Kræklingahlið 
og Glerå der Åsgrim og Åsmund Ondottsønner slo seg ned. I år 1000 kasta høvdingen 
Torgeir Torkelsson alle sine gudebilder i Godafoss. Island skulle da gå over til 
kristendommen. Det er ikke ham jeg stammer fra. Vår stamfader når det gjelder 
etternavnet er Torkild Åmli fra Kvås i Vest Agder som skiftet navn til Åne Torkildsen for 
å «please» danskene. Vår virkelige stamfader er selvsagt Tor med hammeren som kom 
fra Åsgard i Sentralasia. En fin og avslappende dag med meksikansk hamburger på 
Bautinn til lunsj, en spasertur og middag på en italiensk restaurant om kvelden. 

16. juli: 145 km fra Akureyri til Blöndos. Litt over 30 km fra Akuryeri stoppet jeg på 
Steinstaðir for å hilse på Sigurgeir, en Facebook venn som observerer jordens tilstand 
og kan mye om vulkaner, også de på Kanariøyene. Vi hadde et par timers prat over et 
par kaffekopper og imponerende med fagfolk som trekker seg tilbake for å leve det 
harde og enkle liv på en hestefarm. Deretter opp Öxnadalen til 555 moh, ned en dal, opp 
en bakke og nedover igjen til Blöndos med noe motvind siste 30 km. Sjekket inn på et 
gammelt klassisk turisthotell i Blöndos hvor de også kunne lage mat! 

17. Juli: 172 km Blöndos til Borgarnes. Først en slak oppvarmingsbakke til ca. 400 moh 
hvor det ikke var nødvendig å gå av sykkelen, deretter relativ god vind til innerst i 
fjorden 90 km fra mål hvor jeg hadde kyllingbryst til lunsj. Innover dalen og opp siste 
bakketopp på 392 moh som også var relativt slakk og rusjet nedover forbi Bifröst hvor 
det var motvind inn de siste 50 km. Litt hard avslutning som flere dager, men holdt 
planen den dagen også. Sjekket inn på Hotell Borgarnes for natten.  

18. juli: 117 km fra Borgarnes til Reykjavik sentrum. Som vanlig noe vekslende vind og 
siden jeg ikke kunne kjøre i den undersjøiske tunnellen under Hvalfjorður måtte jeg 
sykle rundt fjorden (61 km), men "tapte" bare 41 km på det. Så ikke noe hval den dagen, 
men tenkte på dem. Like ved der tunnellen dukket opp på sørsiden ble det et forferdelig 
vær med mye regn og motvind og slet meg en god time 15 km til første bensinstasjon 
hvor jeg fylte opp med cola og et par pølser. Traff tilfeldigvis en islending der som 
hadde syklet i Europa og syntes det var morsomt at jeg hadde syklet øya rundt. Syklet 
de siste 15 km inn til sentrum i medvind og sjekket inn på Hotell Borg i sentrum som 
har Hotel Continental Oslo standard over seg. Like ved Allting – Parlamentet. En god 
premie må man ha, og ble "tiger reker" og  biffmiddag supplert med kaffe og et glass 
Remy Martin XO. De kan mat og drikke på Island. Rene Frankrike i kvalitet. 

Det var den turen, en gammel ønskedrøm er oppfylt. Ca. 1410 km på ti dager i halvt 
Tour de France tempo er jo ikke så værst uten annet støtteapparat enn en sekk med 
klesskift, joggesko og reservedekk og slanger. Ble forøvrig bare en punktering på veien. 
En arrangør, en deltaker og en vinner! Turen var selvfinansiert, men sykkelen ble 
sponset av Lærdal Sport og Rekreasjon da vi syklet i Iran sommeren 2009. Den ble 
senere gitt bort til Flekkefjord Sykkelklubb slik at nybegynnere kan prøve seg frem. 



En tyskbygd Reiko sykkel med aluminiumsramme og tradisjonelle hjul med mange 
eiker, 23 mm dekk og det holder i røffe omgivelser med knudrete asfalt og grusvei. 
Møtte en del terrengsyklister med full oppakning som sykler over øya og ligger ute i 
vulkanlandskapet. I forhold til dem er jeg rene pjoltersyklisten.  

Litt slitasje må man alltid regne med, men følte meg frisk og rask etter en god natts 
søvn og klar for en uke med museumsturer og vikingforskning i Reykjavik. God hjul i 
det naturlige tråkk! 

 

Allting, Islands parlament 

Det var dessverre ikke så mye å finne om norrøn mytologi i Nasjonalmuseet på Island, 
det meste var om hvordan det ble kristnet, men de norrøne guder lever i folkets 
bevisshet fremdeles og ble anbefalt en tur til Tors dal hvor dyrkning av de norrøne 
guder foregikk i all hemmelighet under de kristne imperialistene. I 2015 fikk 
islendingene faktisk lov til å oppføre et åsatru tempel i Reykjavik, det første norrøne 
tempelet på Island på 1000 år. Her skal Tor og Odin påkalles i offerhandlinger og 
seremonier. 

Det er jo den samme tendensen man ser i de fleste lands nasjonalmuseum. Vinneren er 
historiefortelleren og ikke så mye om overkjøringen av den originale kulturen og den 
etniske utrenskningen i den grad det var noen. Sjøfolk fra hele Vest-Europa var innom, 
det sies at til og med Christopher Colombus besøkte Island året før han dro til Karbien 
for å finne et kart til veien over Atlanterhavet og resten er historie. 



Viking Maritime Museum i Reykjavik var litt av en opplevelse som kan anbefales. 
Historien om hvordan fiskeindustrien bygde seg opp og finansappartet rundt den er godt 
beskrevet. Da kan man jo forstå at Islands finansakrobatikk i nyere tid er eller var noe 
preget av fiskelykke så lenge det varte. Kystvaktskipet «Odin» som nå er museumsskip 
var med i «Torskekrigen» i 1972 og viste at man ikke skal pille gamle vikinger på nesen 
i forsøket på å ta fram dem livsgrunnlaget. Et modig og tøft folk.  

Den første «islending» Ingolf Arnasson kom jo tross alt fra Sunndal og er vel noe 
vedheng fra Vestlandet i befolkningen? Noen irske munker som trillet i land før ham 
hadde problemer med å formere seg og ble ikke noen fast bosetning av det. 

 

Kopi av et gammelt kart som hang ombord på det pensjonerte kystvaktskipet «Odin».  
Er et par øyer sør for Island som virker noe ukjente i våre dager. 

Det er også en historie om en irsk abbed, St. Brendan som i år 516 sammen med 14 
munker besøkte ei paradisøy i Atlanterhavet nordvest for Afrika og siden den tid har 
ingen sett den øya. Det gjelder også noen øyer sør for Island som er tegnet inn på kartet 
overfor. Noen mener det kan være Atlantis. San Borondon er også navnet på den øya 
som ble sett vest for La Gomera i Kanariøyene på 1500 tallet og siden ikke funnet.  

Da jeg var på besøk på Paradise Island i Bahamas i år 2007 var det et kart i casino og 
hotellkomplekset Atlantis som viste Atlantis øya lenger sør i Atlanterhavet, men det er 
kanskje en fiksjon? Det morsomme med å reise rundt forbi på planeten er alle de 
historiene og tolkningen man hører om gamle myter så da får man neste tro at det er noe 
sannhet i dem? Kan jo være noen øyer som kommer og går pga. vulkansk aktivitet.  


