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Sagatur til Ísland 5. – 12. juli 2015 

 

Vestvågøy historielag, Alf Ragnar Nielssen og Sigfús Kristmannsson arrangerer en sagatur til Island 5. 

– 12. juli 2015. På turen besøker vi mange av de stedene nordnorske landnåmsmenn og –kvinner 

bosatte seg på med utgangsunkt i boka ”Landnåm fra Nord” av Alf Ragnar. Turen går fra Keflavík til 

Reykjavík og derfra til Borgarfjörður, Nord-Island helt til Mývatn og Húsavík. Mange andre historiske 

sagasteder blir også besøkt, og det er lagt inn en del andre opplevelser. 

 

Kostnad 
Turen koster ca. 11.000 NOK/person. Denne prisen inkluderer fly Gardermoen-Keflavík-Gardermoen, 

buss hele veien og overnatting, samt organisering, turledelse og kjøring. I tillegg kommer andre 

utgifter, for eksempel mat (lunsj og middag) og inngang på svømmesteder og museer: 
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  Antall NOK NOK/person 

Oslo-Keflavík-Oslo 

 

  2 500               2 500  

Overnatting           7        750               5 250  

Buss 

 

  1 000               1 000  

Organisering, turledelse 

   og kjøring 

 

  2 000               2 000  

Totalt                10 750  

Fly  
Deltakerne bestiller sine flyreiser til og fra Island selv. Arrangørene bestiller overnatting og andre 

nødvendige arrangementer på Island, samt buss. 

SAS, Norwegian og Icelandair flyr fra Gardermoen til Keflavík. Vi kjører sammen fra Keflavík til 

Reykjavík og det er en fordel hvis de fleste velger det samme flyet tidlig den 5. juli, f.eks. SAS. Hvis 

noen kommer senere på dagen kan de ta buss inn til Reykjavik og møte de andre på hotellet, og da er 

hele gruppa klar til avgang tidlig neste morgen. Det ser ut til at SAS passer best for oss: 

5. juli 11:15 - 12:00  Oslo - Keflavík 

12. juli 12:45 - 17:20 Keflavík - Oslo 

Reiseplan  
5. juli 

 Blå lagunaen. Vi starter turen med utendørs bad i det varme spillvannet som kommer fra 

spillvann når varmt sjøvann varmer opp kalt ferskvann, som siden brukes til oppvarming av 

hus i byer og hus i nærheten 

 Vikingaheimar. Et museum i Reykjanesbær bygd over vikingskipet Íslendingur som var bygd 

i årene 1994-1996 etter Gaukstadskipet som forbilde. Skipet seilte til New York i 2000 for å 

minnes reisen til Leifur Eiríksson 1000 år tidligere 

 Sögusafnið. På dette museet vises noen scener fra sagaene. Museet var tidligere i en vanntank 

under Perlan. Figurene er laget av samme som laget figurene av høvdingen og hans kone på 

Borg.  

 Overnatting i Hafnarfjörður 

6. juli 

 Landnámssetrið i Borgarnes. Et historisk museeum som tar utgangspunkt i Egilssaga 

 Borg á Mýrum. Gården til Egill Skallagrímsson og hans familie (Egilssaga) 

 Reykholt og Snorrastofa. Snorri Sturluson bodde her 

 Hvanneyri. Grim den håløygske fra Hemnes på Helgeland (side 192 
1
) 

 Overnatting i Hraunsnef.  

7. juli 

 Vatnsdalur. Landnåmsmenn og –kvinner fra Hadseløya. Hov: Ingemund gamle og Vigdis 

Toresdatter (side 114), Grimstunga: Óttar Torvaldsson (side 119). Knjuke: Åvalde 

Ingjaldsson (side 119).  

                                                           
1
 Sidetall referer til sidetall i boka Landnåm fra Nord 
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 Hólar. Tidligere ett av to bisbeseter på Island. Det andre var Skálholt. Her bodde den siste 

katolske biskupen, Jón Arason, men han var halshøgd sammen med to av sine sønner 1550 

 Drangey. Øy på Skagafjörður hvor Grettir Ásmundsson (Grettissaga)  bodde i sin utlendighet 

 Siglufjörður. Síldaminjasafnið. Museeum som viser Siglufjörður som sildehovedstaden frem 

til 1960 tallet. Derfra kunne vi kjøre opp til Siglufjord (via Holar) og se på Sildemuseet.  

Overnatting på Siglufjörður 

8. juli 

 Ólafsfjörður. Ytterst i Eyjafjord, der Olaf Bekk fra Bjarkøy var den første bosetteren. 

Fortsetter vi innover fjorden på vestsida, kommer vi til Skipalon der Liv Hedinsdatter fra 

Meløy (side 134) var en av de tidlige bosetterne 

 Gásar, En af middelalderens vigtigste markedspladser på Island, 11 km nord for Akureyri 

 Akureyri. Største byen utenfor Reykjavíkområdet 

 Ljósavatn. Gården til Þorgeir Ljósvetningagoði. På gården er det ny kirke med vakker 

alterstavle 

 Goðafoss. Fossen som Þorgeir kastet sine gudestatuer etter at han hadde vært med pð det 

Altinget år 1000 å innføre kristendom 

 Mývatn, En naturperla. Islands nest største naturlige innsjø nest etter Þingvallavatn. Her er 

Laguna, Jarðböðin, stor jordvarmeaktivitet, Námaskarð og Islands første dampkraftverk,  

Krafla. Her var det 9 vulkanutbrudd på 9 år på 70 og 80 tallet, Kröflueldar 

 Overnatting ved  Mývatn 

9. juli 

 Dag ved Mývatn. Bading i Jarðböðin, Dimmuborgir, Hverfjall, Námaskarð, Krafla 

 Overnatting ved Mývatn 

10. juli 

 Tur til Húsavík via Dettifoss, Ásbyrgi og Tjörnes  

 Máná. Måne. Kom fra Omd (Andøy) (side 150) 

 Húsavík. By med ca. 2.200 innbyggere. Tidligere et kultur og kraftsenter. Her startet for 

eksempel  den kooperative bevegelsen på Island på 1880 tallet. Nå satses det på turisme med 

kvalsafari som hovedattraksjon 

 Kvalsafari på Húsavík 

 Grenjaðarstaðir. Grenjad Hrappson og Torgerd Helgesdatter fra Sjona på Helgeland (side 

148) 

 Overnatting på Akureyri 

11. juli 

 Vatnså i Øksnadalen. Tore tussesprenger fra Omd (Andøy) (side 138)  

 Reykjavík. 

 Overnatting i Hafnarfjörður 

12. juli 

 Reykjavik – Keflavik. Hjemreise 


