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Bussen mötte upp resesällskapet vid Keflaviks flygplats, därefter hämtade vi upp Johanna 

och Kristin som åkt ett par dagar tidigare och turistat, vandrat samt snorklat i ett av världens 

renaste och klaraste vatten. Resan mot Saudakrokur på norra Island tog ca fyra timmar med 

rastuppehåll och när vi kom fram till klubbstugan på kvällen fick vi soppa med gott bröd till, 

alla slocknade ganska så snart.

Dag ett red vi norrut och det var behagligt väder. Vi hade tre hästbyten denna dag, de andra 

dagarna två byten, förutom på onsdagen då det var ett helvetesregnväder rent ut sagt, då vi 

fortsatte på samma hästar.  Så underbart att sitta på hästryggen i detta vackra landskap, 

dubbel njutning. Så var det avsittning, hästarna in i fållan och bussen kom med fika och våra 

egengjorda lunchmackor i påse med namn på. Efter lite kaffe, kex, vila och småprat var det 

dags för nästa pass, kan man må bättre? Jag hade min häftigaste (snabbaste) galopp 

någonsin med Brau, jag fick dra i nödbromsen och rida in i någons hästrumpa, förlåt!

Så blev det ju en och annan hutt från fickpluntorna som gick runt, whisky, cognac, mm och 

inte minst vår isländska schnapps med mossa som ingrediens, vi konstaterade att det 

smakade champinjon, ingen favorit men man vänjer sig. 

Vi kom fram till en modern bygdegård där vi skulle sova natt två och tre, fram med 

sovsäckarna, madrasserna var redan på plats. Serverades god middag i form av fisk eller 

lamm med potatismos. Vi var jättetrötta och några kröp till kojs ganska tidigt vid 22- tiden, 

och missade tyvärr skådespelet som utspelade sig en halvtimme senare. Vi fick nämligen 

skåda en hingst (lite hemligt med namn och ägare var det) med ryttare som kom töltande 

nerifrån vägen och red med hög benföring som det anstår ett praktexemplar. Vi stod 

hänförda, det var så snyggt och jag hoppas någon fick det på film, jag lyckades tyvärr inte.
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Dag två körde Lena ett thai chi pass som start på dagen. Vi försökte följa med hjälpligt då 

kroppen kändes mörbultad efter gårdagen, och det kändes faktiskt lite bättre efter 

morgonpasset. Efter frukost körde bussen oss till hagen med hästarna. Vi hade en härlig ritt 

på vägen, bredvid vägen samt på ängar och hagar, fantastiska vyer. Efter ridturen tog bussen 

oss till en väldigt vacker utsiktplats med klippformationer, vattenfall och en strålande utsikt 

mot havet. Perfekt plats för gruppfotografering i det fina vädret. Tillbaka hem för en 

efterlängtad dusch, ett gäng friskusar gick till vattenfallet istället och fick några åskådare 

också, hoppsan! Efter middagen sjöng Atle, Ingimar och Geir stämsång, väldigt stämningfullt. 

Sen fyllde vi på med lite svensk sång också (kanske inte lika vackert).  

Dag tre, onsdagen såg ut att bli regnig så vi ekiperade oss med regnjackor och dom få 

regnbyxor som fanns. Och mycket riktigt, regnet kom innan vi satt upp. Vi skulle rida upp i 

bergen västerut mot Skagastrond, så vi hade vår lunchmacka och Festis i magväskorna då 

bussen inte kunde köra upp i bergen. Det var stenigt och gropigt, regnet ökade men hästarna 

trampade på. Vi njöt väl inte så denna ritt. Vid ett litet näs där det var planerat för fikapaus 

och hästbyte vräkte regnet över oss, ingen kände för att äta och det beslutades att fortsätta 

med samma hästar.  Men som färden fortsatte slutade det regna, det sprack upp och 

plötsligt red vi mitt i den stora hästflocken. Så häftigt när två löshästar sluter upp på varsin 

sida om en och springer med en stund, viker sedan av och så kommer nästa häst. Det går 

inte att beskriva känslan, men det är värt allt regn i världen för den upplevelsen. Som Magda 

sa till Geir- ”You are forgiven”, den var klockren Magda. Så det som började som den värsta 
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dagen avslutades som kanske den bästa.

Det blev första badhusbesöket på onsdagen, så gudomligt skönt att kliva ner i en varm 

jacuzzi. Trångt men glatt och nöjda ansikten. Sen hängde det kläder på tork överallt i stugan 

vi skulle bo i de sista tre nätterna, men jag tror det mesta hann torka till nästa dag. Denna 

kväll fick vi grillat lamm, jättegott!!

Första passet på dag fyra red vi mycket utmed vägen, sen lunchade vi i stugan. Efter lunch 

red vi upp i ravinen mellan bergen och sedan ned igen. Efter ridningen var det badhuset 

igen, obetalbart att se Ingimars nöjda min när han fick sista platsen mitt bland alla kvinnor i 

jacuzzin. 

Dag fem, fredagen, red vi längst med vägen och stannade vid ett monument där flocken kom 

ikapp oss och red före. Vi samlades alla vid en stor rundel med fållor som tårtbitar där det 

var dags för lunch. Solen strålade och alla var nöjda och glada över dagens första ridpass. 

Dags att byta hästar för att rida upp i bergen. Jättefina ridvägar, vackra vyer och högt tempo. 

Hästarna samlades i en stor hage och bussen kom och hämtade oss. Det var knöligt för 

bussen att köra där då det inte fanns någon riktigt väg, så för att peppa Geirs son som 

agerade chaufför skrålade vi i takt: ”En busschaufför, en busschaufför, det är en man med 

glatt humööööör”.

Efter middagen blev det dags för oss som ännu inte blivit invigda i den isländska traditionen 

att äta rutten haj, visserligen nersköljd med brännvin, men det var nog det äckligaste jag ätit. 

Det var nära att den biten kom upp lika fort, men ingen backade i alla fall.

Senare fick alla välja häst till sista ritten på lördagen, Barbro som var äldst fick börja och Julia 

som var yngst fick välja sist. Alla fick nog sin favorit, det är ju så fantastiska hästar, vi hade 

nog fem-sex favoriter var. 

Upp i bergen igen för vår sista riddag för denna gång och vi red tillbaka samma vackra väg 

som vi kommit dagen innan. Vi red före flocken ner till ”tårtbitsfållorna” där vi lunchade och 

därefter delades favorithästarna ut för dagens sista ridpass. Det bjöds på högt tempo i det 

vackra vädret och marken var plan och fin. Tror alla njöt extra mycket! Väl framme vid 

slutdestination var det tid att säga hejdå till hästarna och det bar tillbaka till stugan där vi 

fick middag innan bussen återvände mot Keflaviks flygplats.

Det var en helt fantastisk vecka som bjöd på blandat väder men överlag mest soligt, 

fantastiska hästar och ridvägar, vackra vyer med snötäckta bergstoppar, god mat och mycket 

skratt!

 Nedtecknat av Lotta Barne med justeringar av Julia Barne
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