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Atlandi ookeanis asub umbes 1000 km kaugusel Norrast ja 450 km kaugusel Fääri 

saartest üksik tulemägede saar, Island. Igilumealusest Gröönimaast lahutab Islandit 

vähem kui 280 kilomeetrit.  

Au kõige vanima ülestähenduse eest Islandi kohta võiks arvatavasti pälvida 

kreeka maadeuurija Pytheas Massaliast, kes 300. aastal eKr kirjeldas põhjas asuvat saart 

Thule. Samas märkis ta, et saar oli elanikke täis, mis seab selle teooria kahtluse alla.
1
 

Järgmisena mainib Thule saart oma maateadusealases kirjutises Mensura Orbis Terrae 

825. aastal pKr iiri õpetlane Dicuil, kes mainib seal, et Thule nimelisel saarel olevat enne 

ja pärast suvist pööripäeva öösel sama valge kui päeval, nii et soovi korral võib riietest 

täisid otsida.
2
 11. saj kuni 15. saj mainiti Islandit nii mõneski kirjatükis. Nendest võiks 

mainida Bremeni Adami (surn 1085) poolt 11. sajandi teisel poolel Hamburgi 

peapiiskopkonna ajaloos kirjutatud oodi saareelanikele, kes elavat rasket, aga lihtsat ja 

õnnelikku elu sellest mis loodusel neile pakkuda on ja ei soovigi enamat. Nad on 

heatahtlikud ligimesearmastajad ja jagavad oma vara teistega vaatamata sellele, kas tegu 

on oma- või võõramaalastega.
3
 Varajaste kroonikute kirjetest tuleb samuti välja 

islandlaste uudis- ja õpihimu, ning nende armastus saagade vastu. Kaugete ja eksootiliste 

maade ja nende kultuuri ning kommete vastu huvi kasvades, hakati 16. sajandist üha 

enam avaldama reisikirju, mis olid kokku pandud nii reisijate enda poolt kui maha 

kopeeritud juba varasematest ülestähendustest. Näiteks on sajandite vältel ikka ja jälle 

kirjeldatud islandlaste eluasemeid, mis olevat kas maa sisse kaevatud koopad või laotud 

suurte kalade luudest. Samuti hirmutatati rännumehi Islandi tulemägedega, eriti Heklaga, 

milles olevat põhjatu puhastustuli. Seal ilmuvat tihti välja äsja uppunud inimesed, kes 

näevad välja nii elusad, et sõbrad-tuttavad neid kättpidi tervitavad ja koju külla kutsuvad. 

Eriti suured ohud ootavad Islandile reisijaid aga merel, kus olevat nõnda suured 

kalakoletised, et meremehed neid ekslikult saarteks peavad ja sinna ankrusse jäävad. 16. 

sajandil koostati ja anti välja ka esimesed Islandi kaardid. Sellest ajast peale on palju 

muutunud, inimesed on arenenud ja reisikirjad täiustunud, aga Island jääb reisimeestele 

sama eksootiliseks kui neile, kes seda Atlandi ookeani saart esmakülastajatena nägid.  

 

                                                 
1
 Sögusafnið. 2002, júní. 

2
 Sumarliði Ísleifsson. 1996:15. 

3
 Sama:16. 
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Islandi pinnale maandujat võtab Reykjanesi poolsaarel vastu Leifur Eiríkssoni nimeline 

Keflavíki rahvusvaheline lennujaam. Rahvasuus Leifstöðina tuntud lennujaam võeti 

kasutusse 1987. aastal, et eraldada reisi- ja sõjaväelende. 1943. aastal Ameerika sõjaväe 

algatusel ja toetusel ehitatud sõjaväe lennujaam jäi ajapikku järjest kasvavale 

reisilennundusele kitsaks ja pärast sõjaväe lahkumist 2006. aastal jäid mõlemad objektid 

islandlaste hallata.  

Lennujaamast välja tuulte valda astunud võtavad saabujaid vastu kaks skulptuuri: 

kunstnik Rúrí „Vikerkaar“ ja Magnús Tómassoni “Taevalinnu pesas” munast kooruv 

raudlinnu poeg.  

 

Sellest, mis silmapiiri taha jääb – Reykjanesi poolsaar 

Tee lennujaamast pealinna Reykjavíki poole tundub olevat igav ja üksluine, laavaväljad 

mõlemal pool teed, silmapiiril vaid üksikud orientiirid, nagu Ameerika sõjaväest jäänud 

veetorni siluett või koonusekujuline 379 meetri kõrgune mägi Keilir. Avaruste taha 

jäävad aga lisaks hinge kinni võtvale looduse ilule ka lood ja legendid inimeste ning 

paikade kohta. Poolsaarel on palju esmapilgul silma eest varjatud ajalugu: nii tragöödiat 

kui endist õitsvat elu. Siin möllas 1799. aastal ühel jaanuariööl nn Básendari ilm, kui 

hiigellaine pühkis nii majad kui Básendari koha täielikult. Rannakaridel on märgatavad 

vaid laevade endised kinnitamise pollarid. Básendar, mis oli Taani kaubandusmonopoli 

ajal üks saare suurimatest kaubandussadamatest, sai sel ööl rannaäärsetest asulatest kõige 

rohkem kannatada.  
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1887. aastal valminud kirik on ehitatud kohalikust materjalist ja maaomaniku - suurtalupidaja kuludega. 

 

Tee äärde jääva Hvalnesi neeme kiriku teeb eriliseks see, et seal teenis oma esimesed 

kirikuõpetaja aastad Islandi kuulsaim psalmilaulik Hallgrímur Pétursson (1614-1674). 

Hallgrímur sündis Põhja-Islandil Skagaströndi rannikul, ent saadeti varajases nooruses 

Hólari piiskopkonda kooli. Hallgrímur oli hea peaga, aga piduriks edaspidise edukuse 

teel õpetlasena sai tema rahutu meel. Seejärel saadeti ta välismaale ametit õppima. Seal 

kohtas ta Brynjólfur Sveinssoni (1605-1675), kellest sai hiljem Skálholti piiskop. Tema 

abiga asus Hallgrímur õppima Kopenhaageni usuteaduste kooli ja 1636. aastaks oli ta 

edukalt jõudnud kõrgemasse klassi. Selsamal aastal saabusid Kopenhaagenisse 1627. 

aastal Türgi orjusesse langenud ja lunaraha vastu vabastatud islandlased. Pea kümme 

aastat võõrsil orjuses olnud islandlaste ristiusulisi teadmisi ja ka keeleoskust loeti vajaka 

jäävat, seetõttu valiti Hallgrímur oma kaasmaalasi harima ja neile vajalikke teadmisi 

meelde tuletama. Islandlaste grupis oli ka Guðríður Símonardóttir (1598-1682), 

abielunaine, kelle mees oli röövlite küüsist pääsenud. Guðríður ja Hallgrímur armusid ja 

Hallgrímur otsustas edaspidised õpingud katkestada ning temaga koos Islandile tulla. Kui 
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nad 1637. aastal Keflavíkis maabusid, ootas Guðríður nende esimest last. Guðríðuri mees 

oli aasta eest surnud, aga seda nad Islandile saabudes ei teadnud ja seaduse silmis olid 

nad süüdi abielurikkumises. Esimesed aastad Islandil olid rasked ja piinarikkad, kuni 

1644. aastal vabanes Hvalsnesi kirikuõpetaja koht ja Brynjólfur Sveinsson tuli selgi 

korral appi. Ta määras Hallgrímuri õpetaja kohale vaatamata sellele, et viimane polnud 

usuõpinguid lõpetanud. Sellel karmil rannal elas vastne kirikuõpetaja üle oma väikese 

tütre surmast põhjustatud kaotusvalu, mis jättis temasse jälje terveks eluks. Hvalsnesil 

olid nad 1651. aastani, kuni Hallgrímurile pakuti õpetaja kohta Hvalfjörðuri fjordi 

Saurbæri kirikus. Seal lõi ta oma 50 tuntumat psalmi ja fjordi ääres ta ka suri.
4
 Tema auks 

seisab Reykjavíkis Hallgrímskirkja kirik.  

       

Hallgrímur Péturssoni portree Hvalnesi kirikus seisab vasakul pool altari  

Ríkarður Jónssoni puulõige. kõrval Hallgrímur Péturssoni enda kätega 

 väljaraiutud hauakivi oma tütrekesele. 

 

Kinganinakujulisel poolsaarel täidavad varbaotsi kaluriasulad Garður ja Sandgerði. 

Viimases paarsada hinge rohkem kui 1 515 elanikuga Garðuris. Mõlemas kohas on 

põhiliseks tegvusalaks kalapüük ja -töötlemine, peamiselt kuivatamine. Sandgerði vanim 

maja, Efra Sandgerði, on ehitatud 1883. aastal karile jooksnud laevalt pärit 

                                                 
4
 Wikipedia.org. 2010, 14. nóvember. 
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puitmaterjalist. Hiigelsuur Ameerika purjelaev Jamestown, mis vedas hinnalist puitu 

Ameerikast Liverpooli, jäi Iirimaa läänerannikul hirmsa tormi kätte ja laeva meeskond 

päästeti teise laeva peale. Jamestown triivis juhtimatult, kuni randus Islandil 1881. 

aastal.
5
 Sandgerði ja Garðuri vahel oli suurtalu Kirkjuból, kus toimus mitu Islandi 

ajalugu mõjutavat sündmust.  

Aastal 1430 tuli Skálholti piiskopiks Jón Gerreksson, kelle kaaskondlased olid nii 

metsikud ja pahatahtlikud, et piiskop ei suutnud neid kuidagi vaos hoida. Seetõttu oli ta 

rahva seas ebapopulaarne. Iirlastest metsalised tegid rahval elu kibedaks: võtsid inimesi 

kinni ja mõnitasid neid vangistuses. Nende kätte langes ka kaks noort meest: rikas Teitur 

Bjarnarnesi neemelt ja rikka Loftur Guttormssoni poeg Möðruvelliri väljadelt, 

Þorvarður, kes oli üks selle aja kombekamatest ja auväärsematest meestest Islandil. 

Nüüd hakkasid sündmused arenema Kirkjubóli suurtalust, kus meheleminekuaes kaunitar 

Margrét Vigfúsdóttir lükkas Skálholti piiskopi majavalitseja Magnúse kosjad tagasi ja 

viimane vandus vihaselt kättemaksu. 1433. aastal ratsutas Magnús koos piiskopi 

metsikute kaaskondlastega uuesti Kirkjubóli ette, kus majad piirati ümber ja pandi 

põlema. Väljakippujad tapeti kohapeal. Margrétil läks õnneks uuristada auk maja 

tagaseina ja joosta suitsukatte varjus väljal oleva hobuseni, ning põgeneda. Ta suundus 

põhja, Möðruvelliri väljadele ja lubas naiseks minna sellele, kes tema omakste eest 

kurjategijatele kätte tasub. Möðruvelliris oli eelpoolmainitud Þorvarður, kes oli äsja 

piiskopi kaaskondlaste käest pääsenud. Koos oma saatusekaaslase Teituriga kogusid nad 

mehed ja ründasid Skálholti, ning uputasid piiskopi Brúará jõkke ja tapsid tema 

kaaslased. Margrét läks Þorvarðurile mehele ja nende järeletulijatest sai suur ja kuulus 

suguvõsa.
6
 

Garðuris ehk Aias, kus lõõtsuvad tuuled, oli maa asustamise esimestel sajanditel 

väga levinud põllupidamine, nii uskumatu kui see ka praegu ei tunduks.
7
 Aia nime andis 

kohale mööda rannikuäärt ehitatud pikk ja pidev kaitseaed, mis oli arvatavasti mõeldud 

kariloomade viljapõldudest eemalhoidmiseks. Kitsast poolsaart uhuvad ühelt poolt 

Atlandi ookeani lained ja teiselt poolt Faxaflói lahe veed. Üle lahe paistab suursugune 

Snæfellsjökulli liustik ja suviste valgete ööde ajal võib lummunult jälgida, kuidas päike 

                                                 
5
 Wikipedia.org. 2010, 31.ágúst. 

6
 Gunnar M. Magnuss. 1963:11-16. 

7
 Steindór Steindórsson frá Hlöðum. 2010:219. 
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korraks liustiku taha varjub, et sealt kohe jälle välja tulla. Garðuris on linnuvaatlejate 

paradiis. Siin on loendatud 200 erinevat linnuliiki, lisaks võib kohata uudishimulikke 

hülgeid ja näha mitut liiki vaalu.
8
 Kirik oli Garðuris juba aastal 1200, mil kiriku koht 

Útskálar oli ka üliku elukoht. Ülestähendused teatavad, et aastal 1340 oli seal 

peremeheks Bjarni Guttormsson, kes oma poja helge tuleviku nimel andis Skálholti 

piiskopkonnale ¼ oma maadest koos kõigi soodustustega, ning kõik põllumaad ning 

aerupaadi.
9
 Garðuris on koguni kaks majakat, millest vanem on ehitatud 1897. aastal ja 

seda kasutati kuni 1944. aastani. Selleks ajaks oli ookean end nii ägedalt kaldasse söönud, 

et vana majakat ähvardas kokkukukkumine ja samaaegselt selle tugevdamisega ehitati 

uus, Islandi kõige kõrgem, 28 meetrine majakas.
10

 Selles kohas on salakavalate karide 

pärast majakat ka hädasti vaja. Aastatel 1903-1987 jooksis poolsaare lähedal karile 31 

laeva.
11

 Siin võtab laine endaga kaasa kõik lahtiselt rannal lebava, kangutab lahti kivid ja 

rebib taimed, peksab kallast ja pritsib vahtu, et rahunenult oma raevu tagajärjed katta 

kalliskividena tunduvate rannakarpidega ja marmorina särava kivi- ja merekarbiliivaga. 

Garðuris on ka mitu golfiväljakut, ujula ja koduloomuuseum. 

 

                                                 
8
 Sveitafélagið Garður. 2010, 1. september. 

9
 Gunnar M. Magnúss. 1963:20. 

10
 Sama:189-190. 

11
 Sveitafélagið Garður. 2010, 31. ágúst. 
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Garðuri kaks majakat: madalam on aastast 1897 ja kõrgem ehitatud 1944. aastal.  

 

II maailmasõda jõuab Islandile 

Kui 1939. aasta septembris algas II maailmasõda, uskusid islandlased, et erapooletus ja 

eraldatus teistest maadest kaitseb neid. Isegi kui Saksa väed 1940. aasta aprillis Taani 

vallutasid, lükkas Islandi valitsus tagasi Suurbritannia sõjaväelise kaitse pakkumise. 

Britid arvasid aga, et on tulnud aeg mitte võtta tõsiselt Islandi erapooletuks kuulutamist ja 

üks kuu pärast Taani vallutamist, 10. mail 1940. aastal, saabusid nad oma 

sõjalaevastikuga Islandile. Neile ei osutatud mingit vastupanu ja kahtlemata tundis 90% 

islandlastest rõõmu, et need olid britid, aga mitte sakslased. Britid soovisid Islandi 

kaitseks sakslaste vastu kaasata ameeriklased. Nende vahendusel sõlmiti 1941. aastal 

kaitseleping Islandi ja Ameerika Ühendriikide vahel ja 7. juulil 1941. aastal astusid 

Ameerika väed saare pinnale. Kui briti sõjaväelasi oli Islandil 25 000, siis ameeriklasi tuli 

saarele 60 000. Mõlemad sõjaväed tõid Islandile ettevõtmisi, milliseid siinmail poldud 

varem nähtud. Muuhulgas ehitati lennujaamad: brittide poolt Reykjavíki keskele ja 

ameeriklaste poolt Keflavíki kalurikülast lõuna poole, Miðnesheiði kõrgmaale. Islandil 
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oli alates 1930. aasta kriisist olnud pidev tööpuudus. Sõjaväe saabumisega muutus 

olukord vastupidiseks - uued ettevõtmised vajasid rohkelt kohalikku tööjõudu. Kala 

hinnad tõusid ja Islandil algas tõeline õitseaeg, parem kui kunagi varem.  

 

Naaber võrkaia taga 

Miðnesheiði kõrgendikul, kus asub Islandi rahvusvaheline lennujaam, algas II 

maailmasõja ajal koos ameeriklaste tulekuga vilgas elu. Ameeriklased lubasid pärast sõja 

lõppu lahkuda, aga 1945. aastal olid nad oma strateegiat muutnud, ning soovisid oma 

sõjaväe baasi Islandil edasi hoida. Islandlased keeldusid, aga ameeriklased jäid saarele 

edasi. Lõpuks sõlmiti 1946. aastal leping, et sõjavägi lahkub. Tsiviilriietuses töölised said 

sõjaväeliste lendude teenindamiseks enda käsutusse ruumid Keflavíki lennujaamas. 

Alþingil – Parlamendis nõustuti küll lepinguga, ent rahva rahulolematus kasvas ja siiani 

erapooletust rõhutanud Islandi poliitikute vahel tähistas sellise lepingu sõlmimine külma 

sõja algust. Järgnevatel aastatel tuli ilmsiks ameeriklaste eriline huvi Islandi vastu. 

Aastatel 1948 – 1952 jagasid Ameerika Ühendriigid II maailmasõjas enamkannatanud 

Euroopa riikidele Marshalli abi. Selle määratluse järgi oleks pigem Island pidanud 

teistele abi andma, kui seda ise vastu võtma, ent Islandile jagatud toetus oli poole suurem 

kui teistele riikidele osutatud abi. 1949. aastal sai Islandist NATO asutajaliige. Samal 

ajal, kui 30. märtsil Alþingil liikmelisust kinnitati, avaldas rahvas Parlamendi maja ees 

kividega loopides meelt kuni politsei massid pisargaasiga laiali ajas. Vaatamata 

lubadusele, et Ameerika sõjaväge Islandil ei hoita, sõlmiti 1951. aastal Islandi ja 

Ameerika Ühendriikide valitsuste vahel salajane leping, mille kohaselt toodi sõjavägi 

uuesti saarele. Peagi saabus Keflavíkki 5 000 sõjaväelast. Sõjaväebaasi ja –linnaku 

ehitamine avaldas nii kohalikele kui teistele saareelanikele hiigelsuurt mõju. Üle terve 

maa voorisid töösoovijad Keflavíkki, mille tulemusena hakkas kerkima tööliste linnak. 

Viimasest kujunes välja Keflavíki linn. Statistiliste andmete kohaselt oli 1952. aastal oli 

ehitusele kokku tulnud 400-500 islandlast. 1983. aastal töötas Keflavíki lennujaamas juba 

2626 islandlast.
12

  

Ameeriklaste sõjaväe saarel viibimine oli kaua Islandi poliitikute kibedaim 

vaidlusteema. Samas andis sõjavägi tööd tuhandetele islandlasele ja oma 55 aastase 

                                                 
12

 Gísli Brynjólfsson. 1984:37. 
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Islandil oleku jooksul oli selles nii head kui halba. Oma viimastel tegevusaastatel peeti 

sõjaväebaasis kaks korda aastas karnevali. Lisaks tõid ameeriklased endaga kaasa 4. juuli 

rahvuspüha, mil igal aastal said islandlased osa välismaistest maiusroogadest, mängudest 

ja meelelahutusest. Ameerika sõjaväebaasi tegevus lõpetati Islandil 30. septembril 2006. 

aastal.
13

 

 

Reykjanesi poolsaar lähivaates 

1994. aastal ühinesid kolm rannaäärset asulat: Keflavík, Njarðvík ja Hafnir ning 

moodustasid Reykjanesbæri linna, kus elab kokku 13 970 inimest.
14

  

Keflavík sai alguse samanimelisest talukohast, mis olevat asunud praeguse 

Duushúsi muuseumikompleksi ees. 1848. aastal ehitatud Duushús, kaupmees Peder 

Duusi maja, on Keflavíki esimene puumaja. Rahvasuus kutsutakse Keflavíki ka Biitlite 

linnaks. Sõjaväebaasile ja lennujaamale nii lähedal elades said kohalikud elanikud osa ka 

selle elust: kuulati sõjaväe raadiot ning vaadati teleülekandeid. Sõjaväe meedia kaudu 

saabus 1964. aastal Islandile biitlimaania.
15

 Keflavíkis peetakse iga aasta septembri 

alguses „Tulede öö“ kultuuripidu. Sel ajal süüdatakse rannakaljul tuled, mis põlevad kuni 

juunikuuni ja annavad rannaäärsele alale romantilist jumet.  

Keflavíki ja Njarðvíki vahel püüab pilku tilluke rohukatusega maja Stekkjarkot, 

milles elati kuni 1924. aastani. Hurtsik ehitati 1855. aastal ja kuni 1887. aastani oli ta nn 

sulase elamu, s.t selle elanikul ei olnud õigust pidada loomi. Sellised elamud ehitati 

maaomaniku maale ja maa kasutmise eest pidi tasuma kas meresaaduste või tööga. Alles 

1921. aastal sai koht rohumaa õiguse, mis tähendas, et selle elanikul oli luba pidada ka 

lehmi ja lambaid.  

                                                 
13

 Faxi. 2009:12-23. 
14

 Steindór Steindórsson frá Hlöðum. 2010:209. 
15

 Bryndís Jóna Magnúsdóttir og Halla Tómasdóttir. 2005, desember. 
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Stekkjarkoti maja ja abihoonete vahelt paistab Víkingaheimar – Viikingite maailmad. Muuseumi 

põhieksponaadiks on viikingilaev „Íslendingur“, koopia 1882. aastal Norras väljakaevatud ja ajaloolaste 

hinnangul aastast 870 pärit laevast. Selle laevaga purjetati aastal 2000 Ameerikasse. Reis kestis 17. juunist 

kuni 5. oktoobrini.
16

  

 

                                                 
16

 Vikingaheimar.is. 2010, 6.september. 
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Muuseumis saab ülevaate viikingite mõtte- ja reisimaailmast ning viikingilaeva ehitamisest ja selle reisist 

üle ookeani. 

 

Möödudes endisest Ameerika sõjaväebaasist, mis on muudetud ülikoolilinnakuks, keerab 

tee Hafniri poole. Hafnir on endine suur kalapüügiasula, kus elab 119 inimest, mis on 

õige natuke rohkem kui 1703. aasta rahvaloenduse ajal, kui elanikke oli 91.
17

 Hafnirist 

edasi sõites võib maapinnal näha kahe kontinendi piire, mille vahel on Euraasia ja Põhja-

Ameerika mandrilaamasid ühendav 18 meetri pikkune sild.  

                                                 
17

 Bryndís Jóna Magnúsdóttir og Halla Tómasdóttir. 2005, desember. 
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Sümboolne sild Euraasia ja Põhja-Ameerika mandrilaamade vahel avati 2002. aasta juulikuus.  

 

Teisele poole teed jäävad Stóra ja Litla Sandvíki lahesopid, kus filmiti 2006. aastal 

Clint Eastwoodi lavastatud mängufilm „Flags of our fathers“. Mustad Sandvíki 

liivarannad sobisid rezisööri arvates suurepäraselt Iwo Jima maastikku Vaikses ookeanis 

edasi andma.
18

 Edasi viib kohati mustaks liivakõrbeks muutuv tee Islandi vanima 

majakakoha jalamile.  

Sajandeid tagasi purjetati Islandile harva ja kui selline ohtlik reis ette võetigi, siis 

oli see peaaegu alati planeeritud suveajale, kui päevad olid pikad ja ööd valged. 19. 

sajand tõi murrangu laevaliikluses Islandi ja teiste maade vahel. Põhjuseks võiks 

nimetada kaubanduse aktiviseerumist ja laevaehituse tehnilise poole täiustamist. Kui 

aastatel 1787-1800 tuli Islandile keskmiselt 55 laeva aastas, siis 1891.-1900. aastatel juba 

349 laeva. Ohutu laevaliikluse tagamiseks oli hädasti vaja majakaid, mis Islandil 

puudusid. Pärast mitmeid arutelusid otsustati 1878. aastal ehitada esimene majakas 

Reykjanesi poolsaarele, Valahnúkuri kaljunukile. Varsti järgnesid ka teised ja 1887. 

                                                 
18

 Reykjanesbær.is. 2005, 27. júní. 
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aastaks oli Islandil juba viis majakat. Samal aastal pandi seadusega paika, et majakaid 

külastavad inimesed peavad oma nime, ameti ja elukoha selleks eraldi ettenähtud 

raamatus kirja panema, jalad peavad enne majakasse sisenemist olema puhtaks pühitud ja 

põrandale ei tohtinud sülitada. Koeri ja joobnuid majakasse ei lubatud.
19

 Islandi kõige 

vanimast majakast on tänaseks järele jäänud vaid mälestus, sest majakas sai maavärinas 

kahjustada ja ülejäänud töö tegi ära pealetungiv ning kallast murendav ookean. Nii 

valmis 1908. aastal samasse kohta, ent rohkem sisemaa poole uus majakas.
20

 Kaljunukil 

seistes jääb pilk pidama 77 meetrit kõrgel Eldey kaljusaarel, kus on Euroopa suurim 

suulade pesitsusala. Neid suursuguseid, end sukeldumisel nooleks moondavaid linde on 

kaljusaarel kokku loetud 18 000 isendit, mis moodustab enam kui poole Islandil 

pesitsevast 30 000 pealisest suulade populatsioonist. Vulkaanilise tekkega saarte ritta 

kuulus omal ajal peale Eldey ka Geirfuglasker – Suuralgi saar. Viimane oli 

pesitsuspaigaks nüüdseks välja surnud 70 cm pikkustele ja 5 kg raskustele Suuralkidele. 

Saar vajus ookeani 1830. aastal.
21

 

 
Küttimise tagajärel väljasurnud suuralgi kuju seisab Reykjanesi neemel ja vaatab Eldey saare poole. 
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 Steingrímur Jónsson. 1983:66-93. 
20

 Ferlir.is. 2010, 1. september. 
21
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Majakast ida poole jäävatel aladel pressib maasoojus end auravate allikate ja mülgaste 

näol maapinnale. Kuumaveeallikatest on siin omale nime teinud imposantne Gunnuhver, 

mis on ristitud Guðrúni nimelise naise järgi, keda kutsuti igapäevaselt Gunnaks. 

Kord elas Kirkjubóli talukohas seadusemees Vilhjálmur Jónsson (surn 1706), kel 

tekkis Guðrún Önundardóttiri nimelise naisega suur tüli ühe poti pärast, mille ta naiselt 

võla katteks võtnud oli. Naisele läks see nii südamesse, et ta ähvardas Vilhjálmuri peale 

oma surma kummitama tulla. Kui Guðrún suri, oli ka Vilhjálmur teda ära saatmas ja ta 

hakkas peale matuseid jala kodu poole astuma. Järgmisel päeval leiti väljast tema elutu 

keha, üleni sinine ja kondid murtud. Mehe laip kanti Kirkjubóli palvemajja ja 

lähedalasuva kiriku õpetaja toodi tema juurde valvama, sest kõik arvasid, et küllap oli 

Gunna hauast tagasi tulnud ja mehe tapnud. Kirikuõpetajal olid nüüd käed tööd täis, et 

kummitust surnukesest eemal hoida. Kummitus võttis aga tuure juurde ja äkitselt suri ka 

Vilhjálmuri lesk, mis samuti Gunna arvele kirjutati. Teelised, kes sinnakanti juhtusid, 

eksisid teelt või läksid hulluks ja kõike seda arvati Gunna tegevat. Lõpuks saadeti kaks 

targemat meest Vogsósi jõesuudme kõiketeadja Eiríkuri juurde abi paluma. Eiríkur 

kuulas mehed ära ja kui nad end tagasiteele sättima hakkasid, andis ta neile ühe sõlme 

ning käskis neil selle lahtine ots Gunnale pihku anda. Ta ütles, et sõlm veab Gunna sinna, 

kus on tema teenitud koht. Mehed läksid koju tagasi ja tegid kõik täpselt nii, nagu Eiríkur 

oli õpetanud. Samal hetkel, kui Gunna sõlmest haaras, hakkas see teda vedama ja 

viimaks nähti teda Reykjanesi poolsaare lõunaosas ühte kuumaveealikasse sööstmas. 

Sellest peale kutsutakse seda allikat Gunnuhver - Gunna allikas ja rohkem pole Gunna 

kummitamistest kuuldud.
22
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Vihaselt podisev ja sisisev Gunnuhver on endise vaateplatsi pilbasteni „ära söönud“.  

 

Reykjanesi poolsaarel on esindatud kõik Islandi vulkaanitüübid. Saare asustamisest peale 

on siin 12 korda voolanud laava. Poolsaarel on kolm kõrgetemperatuurilist geotermilist 

ala: Reykjanes, Eldvörp ja Svartsengi, kus magmaga kokkupuutest kuumenenud 

põhjavett kasutatakse külma vee ülessoojendamiseks ümbruskonna elanike tarbeks. 

Svartsengist saavad toasooja, kuuma vee ja 85% elektrienergiast kõik poolsaare elanikud.  

Vulkaaniline pinnas on siin põhiliselt kahte sorti, kas kokkupressitud vulkaaniline 

tuff, mis moodustus liustikualuse vulkaanipurske tagajärel või laavad: aa-laava ja 

pahohoe-laava. Aa-laava on tervaservaline, õhuline laavavoog, mis tekkib kui 

siledapinnalise pahohoe-laava juba tardunud pind puruneb laava sisemuses liikuva 

vedelama osa edasivoolamise tõttu. Sellisel laavaväljal on raske liikuda, eriti õhukese 

tallaga jalanõudes. Pahohoe-laava on voltidesse ning soontesse tardunud nn köislaava.
23

 .  

Grindavík on 2 837 elanikuga kalapüügilinn, mis sai linnaõiguse alles 1974. 

aastal. Ajalooliste andmete järgi on selles kohas kaubitsemine käinud juba varakult.  
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Inglise ja Saksa kaupmehed Islandil 

Esimesed märked inglastest kalastajate kohta Islandi randades on pärit 1412. aastast, aga 

tõenäoliselt algasid inglaste retked siiakanti juba aastaid varem. Island oli kaitsetu ja 

inglased võisid seetõttu saarel teha, mida soovisid. Taani kuningas asus tegutsema, kui 

1467. aastal tapsid inglased Snæfellsnesi poolsaarel tema senešalli Islandil, Björn 

Þorleifssoni. Aasta hiljem kuulutas kuningas Inglismaale sõja, mis kestis viis aastat. 15. 

sajandi teisel poolel hakkasid Islandit tihti külastama ka sakslased ja põrkusid seal kokku 

juba ees olnud inglastega. Kuna Taani kuningas oli unioonis sakslastega, siis aeti inglased 

16. sajandi keskpaigaks saarelt välja ja nad pidid edaspidi leppima vaid kalastamisega 

Islandi vetes maale tuleku õiguseta. Kohe kui inglased Islandilt läinud olid, pöördus 

kuningas sakslaste vastu.
24

 1602. aastal tundus Taani kuningas Christian IV-le, et on 

tulnud aeg panna piir saksa kaupmeeste tegevusele Islandil ja ta andis Kopenhaageni, 

Helsingöri ja Malmö linna kaupmeestele ainuõiguse Islandil kaubitsemiseks. Saksa 

kaupmeeste laevad konfiskeeriti ja vähehaaval võtsid Taani kuninga alamad üle ka nende 

kauplemiskohad.
25

 Puudus igasugune konkurents, maa jaotati piirkondadeks, milles igas 

oli oma sadam ja piirkonna elanikel keelati kaubelda teistes piirkondades. Hiljem tekkisid 

neisse kaubanduskohtadesse asulad.
26

 Kui 17. sajandi alguses avanes paljudele euroopa 

rahvastele maailm, tähendas see islandlastele sajanditepikkust eraldatust Taani kuninga 

asumaana.
27

  

Peale inglaste - sakslaste kisklemise ja Taani kaubandusmonopoli on Grindavík 

tunda saanud ka piraatide julma kallaletungi. 1627. aasta suvel tungisid mereröövlid 

Alzeeriast Grindavíki juures maale ja tapsid ning röövisid kohalikke nii kuidas võisid. 

Keda kohapeal maha ei löödud, võeti kaasa ja müüdi orjaks. Piraadid tungisid maale veel 

mitmes kohas ja üllatunud islandlased ei osanud neile mingit vastupanu osutada.
28
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Grindavíkis on elu soolakala 

Grindavíkis on Soolakala muuseum – Saltfisksetur. Soolakala on olnud läbi aegade 

suurim islandi ekpordiartikkel ja Grindavík on olnud selle juhtiv tootja. Soolakala hind 

on kaks korda kõrgem kui lõhe hind ja seda lihtsal põhjusel, et kalaga peab palju tööd ja 

vaeva nägema, enne kui temast head soolakala saab. 

Kala puhastatakse ja fileeritakse ning laotatakse kihiti soolalahusesse. Seal 

lastakse tal seista üks kuni kaks päeva, seejärel laotakse soolalahusest väljavõetud kala 

üksteise peale kuhja ja pannakse kihtide vahele rohkelt soola. Selliselt seisab kala 

kaheksa kuni neliteist päeva külmas. Soolast läbiimbunud kala sorteeritakse ükshaaval 

kvaliteedi ja suuruse järgi ning pakitakse vastavalt ostja soovile. Vanasti kuivatati seda 

mitmest soolamisest läbikäinud kala veel eraldi enne pakkimist. Sellise kala tarvitamiseks 

peab teda enne tugevalt mitmes vees leotama, muidu on ta liiga soolane ja üldse mitte 

hea.
29

 

 
Nii käis soolakala kuivatamine. Montaaž Reykjavíki meremuuseumi ekspositsioonilt. 
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1909. aastal ehitatud Grindavíki vana kirik teenis kohalikke 1882. aastani, mil kerkis 

uus kirik. Vana kiriku ruume kasutati edasi lastepäevakodu- ja seltsimajana. Kiriku 

altarimaal kujutab Jeesust merd ja tuult taltsutamas, mis on igati arusaadav kalanduse 

elulist tähtsust arvestades. Vanemate majade hulgas on ka Krosshús - maja, kus Halldór 

Laxness kirjutas oma tuntud teose Salka Valka.
30

 Teosest on võetud ka Grindavíki linna 

hüüdlause: Elu on soolakala. Grindavíkis on sündinud ja üles kasvanud islandi kirjanik 

Guðbergur Bergsson.
31

 Eesti keelde on tõlgitud tema teos Luik.
32

  

Teisel pool üle Grindavíki kõrguvat 243 meetrist mäge Þorbjörn asub musta 

laavavälja embuses helesinine looduse ime. Bláa Lónið - Sinine Laguun tekkis 1976. 

aastal. Soojusenergiajaama tarbeks saadi 2000 meetri sügavuselt maapõuest puuraugu 

kaudu 70 kraadist kuuma vett ja mis üle jäi, pumbati laavaväljale. Mineraalaineterikas 

põhjavesi täitis poorse laava ja moodustus laguun. Vesi Sinises Laguunis on isepuhastuva 

toimega ja erilise koostisega: mineraalained, ränimuda ja sinirohevetikas. Nende kooslus 

muudab ka vee värvust - tumedamast hallikast toonist helesininiseks või päikeselise 

ilmaga rohekaks. Laguunis hakati ravivanne võtma 1981. aastal, sest selgus, et vesi on 

nahahaigusi, muuhulgas psoriaasi raviva toimega Regulaarsete proovide võtmise 

tulemusena on kindlaks tehtud, et harilikud bakterid selles vees ei levi ja sellepärast pole 

seal ka vaja steriliseerimisaineid (näiteks kloor) kasutada Laguunis on umbes kuus 

miljonit liitrit vett, mis vahetub iga 40 tunni järel. Vee temperatuur on 37-39°C.
33

 

Just siis, kui tundub, et üksluisel teel ei tahagi lõppu tulla, hakkab maastik 

muutuma ja künkad ja madalikud mutuvad kõrgemateks mägedeks ja nendevahelisteks 

orgudeks ja värvid kirevaks: veed türkiissiniseks ja mäeküljed lõpuks rohe-kolla-oranži-

puna kirjuks. Niisugune on Reykjanesi poolsaar.  

                                                 
30
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31

 Velkomin til Grindavíkur. 2010, 3. september. Gott að vita→Áhugavert að skoða. 
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Pinnas on Seltúni juures kohati õhuke ja õnnetus ei hüüa tulles, sellepärast soovitatakse tungivalt ainult 

laudteedel ja märgitud jalgteedel käia. 

 

Seal kus maa aurab ja keeb 

Krýsuvík oli üks väärtuslikemaid maid vaatamata sellele, et 11. sajandil hävitas 

Ögmundarhrauni laavavool suurtalu põllu- ja heinamaad. Ainuke allesjäänud märk 

elust sellel kohal oli 13. sajandil ehitatud kirik, mis põles 2010. aastal maani maha. 

Kirikut ehitatakse uuesti üles vanu töömeetodeid kasutades. Krýsuvíki piirkond on rikas 

väävli poolest, mida kaevandati pikka aega ja eksporditi välismaale püssirohu 

valmistamiseks.
34

 Aurava Seltúni kuumaveeallikad, mudamülkad ja värvikirevad mäed ei 

saa märkamata jääda, lisaks hõljub üle piirkonna mädamuna- ja väävlihais. 
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 Steindór Steindórsson frá Hlöðum. 2010:213. 



 21 

 
Mõistatuslik Kleifarvatn. 

 

Reykjanesi poolsaare suurim veesilm on 9,1 km² Kleifarvatn, millesse ei voola 

sisse ega välja ükski jõgi. Kleifarvatni järve sügavuseks on mõõdetud, 97 meetrit, ent 

2000. aasta maavärina tagajärel avanesid järve põhjas lõhed ja sellest peale on veetase 

palju alanenud.  

Poolsaarel on viis vulkaanikollet, mis sirutavad end kirdest edelasse. Kolletest 

tekkinud lõhedest voolanud laava on katnud suurema osa poolsaarest. Enamus mägedest 

ja mäeahelikest on moodustunud viimasel jääajal, enne kui liustik taandus. Selliste 

mägede hulka kuulub ka Reykjanesi üks tunnusmägedest - Keilir.
35

 See 379 meetri 

kõrgune kihtvulkaan, mille kontuure nii poolsaare külastajad kui pealinlased imetleda 

saavad, on tekkinud liustikualuse vulkaanipurske tagajärel. 

Vahetult enne kilomeetripikkust punase-valgetriibuliste tornidega 

alumiiniumitehase hoonet kütkestab teelist eriline maastikupilt: türkiissinised veesilmad 

ümbritsetud mustjast säbrulisest, kohati roheliste samblamütsikestega kaetud laavast ja 
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sakilised majakatused selle erilise maastiku tasutal. See on Straumsvík, kus tõusust ja 

mõõnast olenev põhjavesi laavavälja tiigikestes oma taset muudab. Endise talumaja on 

projekteerinud riigi peaarhitekt Guðjón Samúelsson (1887-1950), kellest tuleb juttu 

edaspidi. Praegu on majas kunstikeskus.  

Vaatamata sellele, et Reykjavíki kontuurid juba Keflavíki teel paistma hakkavad, 

tuleb enne pealinna jõudmist läbida Hafnarfjörður, Garðabær ja Kópavogur. Need end 

Reykjavíki külje alla surunud satelliitlinnad annavad kokku nn Suur Reykjavíki 

piirkonna, mille elanikkonna arv läheneb 200 000 – le. Kõigepealt teeb teeline tutvust 25 

913 elanikuga Hafnarfjörðuri linnaga.
36

 

 

Haldjate linn Hafnarfjörður 

Hafnarfjörðuri linnake samanimelise fjordi kaldal kandis pikalt nime “Linn 

laavaväljade vahel” ja põhjust pole vaja kaugele otsima minna. Linna põhjaosa on 

ehitatud nii laavarüngaste vahele, et vahel ei paista majad väljagi ja Hellisgerði 

linnapargis näeb ka selle omapärase maastiku läbilõiget. Kui veab, siis näeb seal ka 

haldjaid ja inimeste silme eest harilikult varjatud rahvast. Hafnarfjörður on nimelt ka 

haldjate linn, kus nii haldjad kui inimesed külg külje kõrval elavad ja paljudel 

Hafnarfjörðuri elanikel on oma ebaharilikest naabritest lugu rääkida  

Noor maalrimees Guðbergur Jóhannsson elas Hafnarfjörðuris Kirkjuveguri 

tänaval kui kord kutsus üks tema hea tuttav vanem naine teda kaasa laavaväljadelt lõnga 

värvimiseks sammalt otsima. Nad kõndisid koos üle laava põhja suunas kuni 

Víðistaðadaluri oruni ja oru lõunaosas olevate kõrgete kaljurüngasteni. Rüngaste juurde 

istus vana naine maha puhkama ja ninatubakat nuuskama. Mingi aja pärast küsis naine 

noomehelt, kas too sooviks näha haldjanaist. Maalrimees olevat vastanud midagi sellist, 

et see oleks küll väga huvitav. Sellepeale käskis vana naine tal oma kaenla alt läbi ühte 

rüngast vaadata. Seal nägi noormees kaljuses seinas ust, mis natukese aja pärast avanes 

ja välja astus mustas seelikus ja suurrätis naine. Tema riided olid kulunud ja tal oli ees 

ruuduline põll. Naine tõstis omale seelikusabad vöö vahele, nagu külanaised ikka tegid 

kui nad loomapabulaid korjasid ja hakkas oma elukoha juurest kaljudelt sammalt 
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 23 

korjama. Noormees jälgis tema tegevust mingi aeg kuni naine läks tagasi kalju sisse, uks 

sulgus ja kõik oli nii nagu enne.
37

 

 

Peale haldjate linna kutsutakse Hafnarfjörðurit ka teadmata põhjusel naljalinnaks 

ja elanike kohta on ringlemas igat sorti pila- ja naljalood, nagu näiteks selline, et miks on 

Hafnarfjörðuris tõus ja mõõn. Vastus: Kui Hafnarfjörðuri elanikud läksid esimest korda 

mere äärde, ehmatas meri sellest nii, et kadus nii kiiresti kui võimalik. Nüüd käib ta kaks 

korda ööpäevas uurimas, et kas nad on ikka veel seal.
38

 Linna ajalugu saab lähemalt 

uurida koduloomuuseumis, mis on jaotatud kolme maja vahel: Pakkhúsið, Sívertsens-

húsið ja Siggubær, millest viimases näeb piltlikult, kuidas siin elati aastatel 1902-1978. 

Siis sulges maja viimane elanik enda taga ukse ja kõik jäeti nii nagu oli.
39

  

 

Presidendile külla 

Garðabær sai omale linnaõigused 1976. aastal ja selles rohelises laavaväljade ja 

küngaste vahelises piirkonnas elab üle 10 000 inimese. Garðabæri talumaal elati juba 

saare asustamise algusaastatel. Seda kinnitavad nii arheoloogilised leiud kui ajalooürikud. 

1994. aastal avastati linna keskelt arheoloogilistel väljakaevamistel 9. sajandi lõpu elamu 

Hofsstaðir, millest tehti informatiivne, ööpäev läbi avatud külastuskoht.
40

 Garðabæri 

linna alla kuulub ka Islandi presidendi residents Álftanesi poolsaarel – Bessastaðir. 

Esimest korda on sellest kirikukohast ja vanast suurtalust juttu kroonik Sturla Þorðarsoni 

Islandlaste saagas 1200.-1242. a. Sel ajal oli Bessastaðiri omanik Snorri Sturluson, ent 

peale Snorri tapmist, 1241. aastal sai koha omanikuks Norra kuningas ja Bessastaðir 

sellega esimeseks kuninga valduses olevaks maaks Islandil. Kuni 18. sajandi lõpuni oli 

Bessastaðir kuninga määratud valitsejate residents, milles tegutses aastatel 1805-1846 ka 

saare kõrgeim haridusasutus. Presidendi residents on üks Islandi vanimatest majadest, 

ehitatud 1761.-1766. aastatel perfekti majana. Kirik valmis aastatel 1777 – 1823.
41
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Bessastaðiris kummitab 

1718. aastal tuli Bessastaðirisse prefektiks noor norra mees Niels Thyge Fuhrmann. 10. 

juulil 1719. aastal langes Kopenhaageni Ülemkohtu otsus noore naise Appollónía 

Schwartzkopfi kaebuses Furmanni vastu selles, et viimane oli oma lubadusest temaga 

abielluda taganenud. Mees pidi kohtuotsuse järgi kas kohe naisega abielluma või 

pulmade viibimisel maksma talle toetust 200 riigitaalrit aastas. Fuhrmann valis toetuse 

maksmise. Appollónía saabus Islandile 1722. aasta kevadel. Ta tuli Bessastaðirisse ja jäi 

sinna, ilmselgelt eesmärgiga prefekt endaga abielluma saada. Mees võttis ta sõbralikult 

vastu, aga ei teinud asjast juttugi. Prefekti majapidajannaks oli taanlanna Katharina 

Holm, keda kutsuti madaam Pipers. 1723. aastal läks Fuhrman Grindavíkki ja tuli sealt 

tagasi koos noore tütarlapsega, Kopenhaagenist äsja saabunud majapidajanna tütre Karen 

Holmiga. Selle tüdruku oli prefekt endale naiseks välja valinud ja kuigi nad kunagi ei 

abiellunud, elasid nad kuni mehe surmani koos. Karen Holm sai Appollóníaga hästi läbi. 

Pinged tekkisid aga majapidajanna ja Appollónía vahel nii et viimasel tekkisid kahtlused, 

et teda tahetakse mürgitada. Oma muret jagas ta ka maja rahvaga. Appollónía 

Schwartzkopf suri 20. juunil 1724. aastal “tudmatu haiguse tagajärel” ja ta sängitati 

kohaliku kirikuaia mulda. Tema vennal Kopenhaagenis tekkisid aga kahtlused, kas õe elu 

mitte vägivaldselt ei lühendatud ja selle jutuga astus ta kuninga ette, kes määras asjas 

uurimise. Mitmete kohtupidamiste peale mõisteti asjaosalised õigeks, ent kahtlus jäi 

ikkagi õhku rippuma, kuni Fuhrmann 1733. aastal 48 aastasena suri ja kogu lugu 

unustuse hõlma vajus. 1917. aastal ostis Bessastaðiri koha noor ja vallaline Jón H. 

Þorbergsson, kel polnud aimugi sellest, mis 193 aastat tagasi juhtus. Esimesel hommikul, 

kui mees oma uues valduses ärkas ja eelseisva päeva tööde ja tegemiste peale mõtles, 

koputati uksele ja ukseavas seisis kahe vastsündinuga murest lõpmata vaevatud naine. Ta 

kõnetas noormeest ja küsis, et kas too tal ka elamise nii raskeks teeb, kui teised seda 

teinud on? Jón vastas, et ei soovi naisele mingit muret põhjustada. Selle peale olevat 

naise nägu kohe leebemaks läinud. Naine kadus, aga Jón rääkis juhtunust oma sõpradele 

ja sai teada, kellega tal tegu olnud. Lasteküsimus jäi siiski õhku rippuma, sest 
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Appollóníal ei olnud lapsi, aga ka sellele saadi vastus 1920. aastal peetud spiritistlikul 

seansil. Naine olevat surres kaksikuid oodanud.
42 

Bessastaðiris sündis 1820. aastal Islandi tuntud poeet ja riigitegelane Grímur 

Thomsen (1820-1896). Peale tema surma läks Bessastaðir peale mitme omaniku vahetust 

lõpuks üle Islandi riigile.  

 

Paar ajaloolist fakti Kópavogurist 

Garðabæri ja Reykjavíki vahele jääb Kópavoguri linn. Kópavoguris oli rahvakoosoleku 

ehk þingi pidamise koht, mida tähistab sõidutee ääres seisev mälestuskivi. 1662. aastal 

toimus siin rahvakoosolek, kus islandlased olid sunnitud tunnistama Taani kuninga 

ainuvõimu Islandil ja sellega end täielikult Taani kuninga valdusse andma. Samas kohas 

toimus 1704. aastal ka viimane surmanuhtluse täideviimine, kui Árbæri kahe talu 

elanikud Steinunn Guðmundsdóttir ja Sigurður Arason mõisteti süüdi tapmises. Lühidalt 

öeldes leiti Árbæri talu peremees, Steinunni abikaasa, oma elukoha lähedalt Elliðaá jõe 

äärest surnult. Kohe langes kahtlus tema noorele, 27aastasele naabrimehele, kellel olid 

rohkem kui soojad suhted tapetu naise, 47aastase Steinunniga. Sigurður tunnistas oma 

süüd ja tal löödi sealsamas pea maha, Steinunn uputati jõkke. Mahalöödud pea pandi 

posti otsa teistele õpetuseks.
43

 

1955. aastal anti Kópavogurile linnaõigused ja sellest peale hakkas elanikkond 

järsult kasvama. 1965. aastal oli siin elanikke 8 500
44

 ja 2011. aastal juba 30 779 

elanikku. Linna laienemisega võeti ette ka teedeehitus ja siis juhtus alljärgnev lugu. 

 

Haldjakünka tee 

1940. aasta lõpul jõuti teedeehitusega Digranesi piirkonda, kui ühe künka ees jäi töö 

ootamatult seisma. Kuidas ka ei püütud ja mida ka ei proovitud, künkast üle ei saadud. 

Küll läksid töömasinad ja töövahendid katki või siis kadusid sootuks. Juhtuvale ei osatud 

mingit seletust leida ja esialgu ei seostatud seda ka künkaga, ega selle elanikega. Lõpuks 

said rahad otsa ja ehitus jäi selleks korraks katki. Tee võeti jälle ette kümnekonna aasta 

pärast. Ka seekord alustati tööd mitu korda, enne kui plaani viidi sisse muudatus ja tee 
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ehitati mitte üle künka, vaid selle kõrvalt. Teeehitus lõpetati edukalt ja juhtunu vajus 

ajahõlma, kuni viiekümne aasta pärast alustati selle tee laiendamise ja alfalteerimisega. 

Nendeks toiminguteks oli vaja eemaldada osa künka äärt. Kohale toodi suur kivipuur ja 

suur oli asjameeste imestus, kui puur kivikamakat puudutades alla andis ja katki läks. 

Järgmise puuriga juhtus sama asi. Nüüd keeldusid töömehed künkale tööriistadega 

rohkem lähenemast, sest jutud selle elanikest olid uue hoo sisse saanud. Ei olnudki muud 

teha kui jälle plaane muuta ja Haldjaküngas rahule jätta. Küngas tuli uuesti jutuks, kui 

selles piirkonnas hakati eramajade ehitamiseks maatükke jaotama. Mees, kes 

Haldjakünkale kõige lähema maatüki sai, ei saanud selle omanik olla kaua kui ta 

linnaisade juurde jutule läks ja palus maatükk teise vastu välja vahetada. Põhjuseks olevat 

ta toonud, et talle ei meeldi seal ja et ta ei soovi seal elada. Rohkem ei soostunud ta asja 

kohta selgitusi andma. Talle tuldi vastu ja mees ehitas oma maja teise kohta. Peale seda ei 

soovinud maatükki enam keegi. Haldjakünkast ringiga mööda ehitatud teed kutsutakse 

Álfhólsvegur – Haldjakünka tee.
45

 

Islandi pealinnale Reykjavíkile liginedes oleks õige rääkida saare asustamisest.  

 

Mida uuele maale nimeks anda? 

Teadaolevalt alustasid Islandi asustamist Norrast tulnud inimesed ja enne, kui esimene 

asukas saarel oma kanda kinnitas, käisid paljud seda kauget maanurka kaemas. Teatakse 

viikingist Naddoðurist, kes olevat 9. sajandi keskel purjetanud saarele, millel tema jutu 

järgi nime polnudki, nii et ta nimetas saare Snælandiks- Lumemaaks.
46

 Seejärel räägivad 

ürikud Rootsi viiking Garðar Svavarsonist, kes ringi ümber saare purjetas ja peatus 

seejärel praeguse Húsavíki linnakese lähedal. Ta andis saarele ambitsioonika nime-  

Garðarshólmi – Garðari laid, ent pidama ta ei jäänud. Tema meeskonnast jäid Islandile 

elama kolm liiget: Náttfari nimeline mees ja tema kaks orja. Nad elasid Náttfaravíki 

lahe ääres Põhja-Islandil. Järgmisena räägitakse Flóki Vilgerðarsonist, ehk Kaarna-

Flóki nimelisest Norra viikingist, kes rahvajutu järgi olevat kaarnaid merel 

navigatsioonivahendina kasutanud. Tema kolmest lendu lastud linnust juhatanud viimane 

teed Islandile. Flóki teadis saarest juba varasemate rändurite juttudest ja nii maabus ta 
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loomi ja elamiseks vajalikku täis laevaga Islandil, mõttes saarele paikseks jäämine. 

Kalasaak oli Flóki meestel saabumise suvel niivõrd hea olnud, et heinategu ja 

talvetagavara kogumine ununes sootuks ja kevadel sai kari otsa. Vihane Flóki olevat 

Vatnsfjörðuri fjordis mäe otsa roninud ja sealt üleni jääs fjorde nähes Islandile igaveseks 

jäise nime andnud, ning Norrasse tagasi purjetanud. Esimesena jäi siin paikseks 870. 

aasta paiku randunud üliku soost Ingólfur Arnarson. Ka tema tuli Norrast. Nähes enda 

ees saart merest tõusmas, otsustas Ingólfur lasta jumalatel endale soodne elupaik kätte 

näidata ja heitis oma auvaiad üle parda. Sinna, kuhu lained need välja uhusid, lubas ta 

elamise luua. Auvaiad olid nagu paganausuliste jumalakujud, millesse omanikud olid 

lõiganud enda tunnusmärgid: päritolu, nime ja jumalad, keda nad enim kummardasid. 

Peale auvaiade ookeani heitmist randus Ingólfur Ingólfshöfði maaninal ja veetis oma 

esimese talve seal. Teatakse, et  Ingólfuri naine oli Hallveig Fróðadóttir, poeg Þorsteinn, 

kasuvend Hjörleifur ja orjad Vífill ning Karl. Orjad otsisid Ingólfuri auvaiasid kolm 

aastat ja leidsid need lõpuks edelast suure lahe rannalt, kus maast tõusid suitsusambad. 

Oma otsingutel jõudsid orjad teisel aastal Hjörleifshöfði maaneemele, kus Ingólfuri 

kasuvend oli otsustanud paikseks jääda ja leidsid ta sealt surnult. Otsekohe pöördusid nad 

tagasi ja viisid teate Ingólfurile, kes samas teele asus, et kätte maksta. Selgus, et 

Hjörleifuri Iiri päritolu orjad olid tema ja ta meeskonna tapnud, naised kaasa võtnud ja 

laevaga põgenenud. Ingólfur sai nad kätte lähedalasuvatelt saartelt. Ta tappis 

kättemaksuks kõik orjad ja nimetas saared orjade päritolu järgi Läänemeeste saarteks, ehk 

Vestmannaeyjar. Seejärel naases ta ja veetis teise talve Hjörleifshöfði maaneemel. 

Kolmandal talvel elas ta Ingólfsfjalli mäe all. Kolmandal aastal leidsid orjad auvaiad 

kohas, mis nende meelest polnud pooltki nii hea, kui senised viljakad maad, aga Ingólfur 

pidas oma lubadust ja pani oma elamu püsti Reykjavíkis – Suitsude lahes. Orjadele andis 

ta vabaduse ja talupidamiseks tükikese maad. Arvatakse, et koht, kus Ingólfur 

Reykjavíkis elas, on praegusel Aðalstræti tänaval, ent maa-ala, mille ta enda omaks 

kuulutas, oli tohutult suur. See ulatus Hvalfjörðuri fjordist läänes kuni Ölfusá jõeni 

lõunas.
47

 Maa asustamisel tekkisid rahva juurdetulekul ka omad reeglid. Meestele kehtis 

reegel, et keegi ei tohtinud suuremat maad oma valdusesse võtta, kui ta suutis koos oma 

meeskonnaga päeva jooksul lõketega katta. Naised said maatüki, mille ümber nad 
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kevadise päikesetõusu- ja loojangu vahel jõudsid kaheaastast hästisöönud mullikat 

ajada.
48

  

 

 
Vaade Reykjavíki kesklinnale, keskel Skólavörðustíguri tänav. 

 

Miks just Reykjavík? 

Kui legend Ingólfuri auvaiadest ja jumalate tahtest kõrvale jätta, siis mängis Reykjavíkki 

elama asumisel olulist rolli maa-ala sobiv asukoht. Mahe kliima, hea randumiskoht, 

küllaldaselt kasutuskõlbulikke sööda– ja põllumaid, ajupuud rannal, soised alad sooraua 

ja turba saamiseks, maast tulev kuum vesi, rikkalikud kalavarud, küllaldaselt linnumune 

ja hülgeid lähedalolevatel saartel, ning lõheküllus jõgedes tegi sellest suitsude lahest 

magusa tüki. Peale Ingólfuri surma vähenes Reykjavíki tähtsus ülikukohana ja peale 

aastat 1000 kaob Ingólfuri suguvõsa ajalooareenilt. Peamiseks väljaveokaubaks sai 

vatman ja Reykjavík hea püügimaana kaotas oma endise populaarsuse. Järgnevad 

sajandid läks elu praeguse pealinna maadel oma rada ja sealsed talumehed tegelesid 
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traditsiooniliste talutoimetuste ja kalapüügiga. Rõhk läks Reykjavíkilt ümberkaudsetele 

piirkondadele. 13. sajandil sai Bessastaðirist kuninga maa ja kuningliku senešalli 

elukohaks ja 1226. aastal asutati Viðey saarele klooster, mis sai ajapikku üheks 

rikkamakas Islandil. Kaubanduse elavnemisega Euroopas 17. ja 18. sajandil, tekkis huvi 

panna igal maal alus kohalikule tööstusele. 18. sajandil keskpaiku otsustati ka Taani 

kuningavõimu alla kuuluva saareriigi ülesehitamiseks võtta tarvitusele abinõud. 

Reykjavíkki ehitati 16 maja tulevastele tööstusettevõtetele, milleks olid villa-, köie-, 

tünni- ja nahaparkimistööstus. Taanist ja Saksamaalt saadeti asjatundjad islandlastele 

ametit õpetama ja üsna pea töötasid eelpoolnimetatud aladel ainult islandlased. Üks 

aktiivsemaid tööstuse Reykjavíkki koondamise pooldajaid oli tolleaegne maavalitseja 

Skúli Magnússon (1711-1794), keda kutsutakse ka Reykjavíki isaks. Kogu oma 

valitsemisaja võitles ta tööstusalgete olemasolu eest Reykjavíkis. Ta laskis ehitada endale 

väärika elamu Viðey saarele, kus ta elas oma surmapäevani ning saarele on ta ka maetud. 

Elamu seisab saarel siiani.
49

 Tööstusküla Reykjavík sai linnaõigused 18. augustil 1786. 

aastal, mil elanikke oli linna piirides vaid 167. 18. sajandi lõpupoole toodi ka kõik 

võimu- ja kultuuriasutused üle Reykjavíkki ja punkti pani i-le Reykjavíkis Alþingi 

taaskokkukutsumine 1845. aastal. 

 

Reykjavíki esimesed tänavad  

Esimene tänav, mis vastses linnas kohe peatänava funktsiooni kandma hakkas oli 

Aðalstræti, kus kõrgema võimu kandjad oma elamud ehitasid ja kus asus ka linna 

peakaev. Arvatakse, et Ingólfur Arnarsoni elamu seisis Aðalstræti ja Túngata tänavate 

ristumiskohal. 2001. aastal leiti siit arheoloogiliste väljakaevamiste käigus viikingiaja 

elamu, mis oli 16,8 meetrit pikk ja 5,8 meetrit lai ning selles oli suurim Islandil senini 

leitud 4 meetri pikkune tulekolle. Elamule ehitati ümber muuseum, mis kannab 

väljakaevatud elamu vanuse dateeringut: 871±2. 

Aðalstræti majas nr 2, kus nüüd võib infokeskusest leida infovoldikuid Islandi 

kõigi osade kohta, peeti sajandeid kauplust. 1854. aastal ehitati vanale vundamendile uus 

maja, kus oli sajandivahetuseni kaupmees W. Fischeri pood. Temanimeline on ka 

kõrvalasuv Fischersundi põiktänav. Tänaval on oma algsel kujul säilinud vaid üks linna 
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vanimatest majadest - tööstusrevolutsiooni ajal ehitatud Aðalstræti 10. Majas peatus 

aastatel 1857-1867 oma külastuskäikudel saarele Islandi vabaduse eest võitleja Jón 

Sigurðsson. Aðastræti ja Kirkjustræti tänavate nurgal oli kuni 1838. aastani linnaelanike 

viimne puhkepaik, seejärel hakati matma Suðurgata tänava surnuaeda. Aðalstræti tänava 

teises otsas seisab suur, 1863. aastal ehitatud puumaja, mis seisis omal ajal Reykjavíki 

peamise sadamasilla lõpus ja siit nimigi – Bryggjúhúsið – Sadamasilla maja. Maja 

keskel oli läbikäiguks auk, mis moodustas omamoodi linna väravad. 1888. aastal otsustas 

linnavalitsus, et Reykjavík on nüüd juba küllalt suur selleks, et majasid nummerdama 

hakata ja nr 1 otsustati anda Sadamasilla majale.
50

 

 

 
Aðalstræti 2 infokeskus ja Reykjavíki maja nr 1, endine Sadamasilla maja  

 

Kuni 19. sajandi lõpuni oli Reykjavík rohkem külakoht kui linn. 1870. aastal elas siin 

natuke üle 2 000 inimese, mis oli pea 3% Islandi elanikkonnast. Sel ajal hakkas Islandi 

ühiskonda vaikselt elu sisse tulema, eluviisid muutusid ja sajanditepikkune eraldatus 
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teistest maadest lõppes. 1910. aastal oli Reykjavíkis elanikke peaaegu 12 000, mis oli 

12% saare elanikest
51

 ja 2010. aastaks oli elanike arv suurenenud juba 117 500 inimeseni. 

Reykjavíki kesklinna südames asub Austurvölluri väljakul esimesel pilgul 

tähelepandamatu maja, mille laotud kiviseinade taga on Islandi kõrgeim seadusandlik 

esindusorgan Alþingi.  

 

Islandlaste tähtsaimast võimuorganist – Alþingist. 

Alþingi – Parlament on üheaegselt Islandlaste vanim ja ülim võimuorgan, mis loodi 

Þingvelliri väljadel aastal 930. See aasta tähistab ka rahvavõimu perioodi algust Islandil. 

Algselt oli Alþingi rahva üldkoosolek, kus kogunesid kõrgeimad ülikud, et seadusi luua 

ja kohtuotsuseid kuulutada. Istungitest võisid osa võtta ka talumehed, kaupmehed, 

töölised, jutuvestjad ja rändurid. Koosoleku keskseks kohaks oli Lögberg – 

Seadusekalju, kus seisis seadusekuulutaja. Seadusekuulutaja ülesanne oli muu hulgas 

rahvale kuulutada kõiki Islandil kehtivaid seadusi, igal aastal üks kolmandik neist. 

Seadusekuulutaja pidi olema erakordse mälu ja hea esinemisvõimega. Alþingi kõrgemaks 

võimuks oli Lögrétta – Seadusandev kogu. See koosnes 39st goodist ja 9st lisagoodist, 

kes istusid koos seadusekuulutajaga ringikujuliselt kesksel poodiumil lageda taeva all. 

Goodideks nimetati rahvavõimu ajal 930.-1262. aastal sugulussidemete ja varakuse 

põhjal esile kerkinud kõrgeimaid ülikud, kes olid oma piirkondade pead. Talumeestel oli 

kohustus kuuluda mingi goodi piirkonda ja goodid vastutasid oma piirkonna elanike 

heaolu eest.
52

 Hiljem, kui Islandil loodi piiskopkonnad, oli kogul ettenähtud koht ka 

piiskoppidele. Kuni 965. aastani oli Alþingil ka kohtumõistmise funktsioon täita, ent 

pärast seda kui saar neljandikeks jaotati, määrati iga saare osa kohta nn neljandikekohtud. 

Neile lisandus hiljem, 11. sajandil, ka nn viiendikukohus, kus võeti ette kohtuasjad, mis 

neljandikekohtus ei olnud lahendit saanud. Alþingi tuli kokku kord aastas juunikuus ja 

istungeid peeti tavaliselt kaks nädalat, alates 1271. aastast lühendati seda perioodi. Kui 

islandlased 1262.-1264. aastatel “Vana kokkuleppega” nõustumise tagajärel Norra 

kuninga alluvusse läksid, muutus Alþingi töökorraldus. Lõplikuks otsustajaks sai 

kuningas ning ajapikku muutus Alþingi vaid põhiliselt kohtuotsuseid kuulutavaks 
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koguks. Vähehaaval hakkas olukord Norra Kuningriigis halvenema ja võim Taani 

kuninga poole kalduma. 1662. aastal toimus Kópavoguri rahvakoosolek, mille lõppedes 

kaotasid islandlased sellegi vähese omavalitsuse, mis veel säilinud oli ja langesid koos 

Norra Kuningriigiga lõplikult Taani võimu alla. Viimast korda peeti Alþingit Þingvelliril 

1798. aastal ja kuninga käsul lõpetas Alþingi oma tegevuse täielikult 1800. aastal. 1845. 

aastal kutsuti Alþingi uuesti kokku, aga siis juba Reykjavíkis.
53

  

1880.-1881. aastatel kerkis Taani arhitekti F. Meldahli projekti järgi Reykjavíkki, 

Austurvölluri väljakule Alþingishúsið – Parlamendi maja. Ehitusmaterjalina kasutati 

Skólavörðuholti mäelt kaevandatud doleriiti ja maja ehitamise käigus omandasid 

islandlased neile senitundmatuid, ent vajalikke teadmisi ehituse alal. Võib öelda, et see 

ehitis oli nurgakiviks edaspidisele islandi ehituskunstile. 1881. aasta 1. juulil tuli uues 

hoones kokku Parlament, mille istungid toimuvad majas siiamaani.
54

 Alguses olid majas 

peale Parlamendi ka Rahvusraamatukogu, Ajaloomuuseum ja Kunstimuuseum ning 1911. 

aastal, kui asutati Islandi Ülikool, said ka esimesed teaduskonnad siin ulualust.
55

 

Parlamendi maja esist Austurvölluri väljakut kasutasid talumehed oma linnareisidel 

karjamaa- ja telkimisplatsina ning väljakust kujunes kahe sajandi vältel pealinlaste 

meeliskogunemiskoht. 1931. aastal püstitati väljaku keskele Islandi iseseisvuse eest 

võitleja, Jón Sigurðssoni (1811-1879) ausammas. Islandi iseseisvusest rääkides ei saa 

jätta mainimata Jón Sigurðssoni.  

 

Võitlus vabaduse eest ja Jón Sigurðsson. 

Jón Sigurðsson sündis 17. juunil 1811. aastal Hrafnseyri talukohas Arnarfjörðuri fjordis, 

kus on ka tema majamuuseum. Tema vanemad olid kirikuõpetajad ja kooliteadmised sai 

ta oma isalt. 1833. aastal läks ta õppima Kopenhaagenisse ja elas seal kuni surmani. Enne 

välismaale minekut tutvus ta oma tulevase naise, onutütar Ingibjörgiga. Kõik 12 aastat, 

mil Jón Kopenhaagenis ülikoolitarkust omandas, ootas Ingibjörg teda truult Islandil kuni 

nad lõpuks 1845. aastal, kui Jón esimesele taas kokkukutsutud Alþingi istungile tuli, 

abiellusid. Jón oli siis 34, Ingibjörg 41 aastane. Jón Sigurðsson oli Kopenhaagenis 

Kirjandusseltsi esimees ja sealt jäi talle külge hüüdnimi - esimees. Ta juhtis Taanist 
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islandlaste iseseisvusvõitlust pea 40 aastat. Tema seisukoht oli, et islandlased suudavad 

oma maal ise omi asju ajada, ent selleks oleks pidanud Islandil olema omavalitsus, täielik 

seadusandlik võim ja oma riigikassa. Jón pani suurt rõhku sellele, et Islandi põhiõigused 

toetuks „Vanale kokkuleppele“ aastatest 1262-1264, mille kohaselt läks Island Norra 

võimu alla kui vaba maa oma õiguste ja kohustustega. Aastal 1851. toimus 

rahvakoosolek, kus taanlased tahtsid kehtestada islandlastele uue põhiseaduse, mis ei 

arvestanud aga islandlaste soovidega. Koosolek lõppes sellega, et enamus koosolnud 

islandlasi tõusis protestiks taanlaste vastu püsti ja neilt kõlas ühine, ajalooliseks 

muutunud lause: “Me kõik oleme vastu.” Sellest hetkest peale oli Island asunud kindlalt 

vabaduse poole teele. 

Jón Sigurðssoni teeneks võib pidada ka seda, et 1. aprillil 1855. aastal lõppesid 

täielikult kauplemispiirangud, mis olid saanud alguse 1602. aastal kaubandusmonopoli 

kehtestamisega ja Island võis kaubelda vabalt kõigi maadega.
56

 Jón Sigurðssonil on 

islandlaste südames eriline koht ja tema mälestuseks valiti 17. juuni 1911. aastal Islandi 

Ülikooli asutamise päevaks.  

 

Islandist saab vaba riik 

Kui Taani 1940. aastal vallutati, kuulutas Alþingi, et kuningas on võimetu Islandi üle 

valitsema ja saarel valiti ajutine riigipea, kellele oli antud kuningavõim. Selleks sai 

Islandi suursaadik Kopenhaagenis Sveinn Björnsson (1881-1952). Vastavalt Taani ja 

Islandi vahel 1918. aastal sõlmitud kokkuleppele võisid mõlemad pooled kokkuleppe üles 

öelda enne selle lõppemist, 1943. aastal. Paljude Islandi poliitikute arvates oleks õigem 

olnud kohe, aastal 1942 leping lõpetada, sest taanlased olid võimetud oma osa lepingust 

täitma. Teised olid jälle seisukohal, et oleks autu Taani okupatsiooni ära kasutades 

lepingut selliselt lõpetada. Vastuolijate leeriga liitusid ka britid ja ameeriklased, kes 

kartsid, et sakslased võivad islandlaste lepingu lõpetamist Taaniga valesti tõlgendada ja 

neid kõige kurja juureks pidada ning rünnata. Lõpuks otsustati leping lõpetada ja vabariik 

välja kuulutada 1943. aasta lõpus, Taani olukorrast olenemata. 

1944. aasta mais võeti Taanist eraldumise otsus vastu rahvahääletusel, millest 

võttis osa 98,6% valijatetest, kellest ainult 377 olid otsuse vastu. 17. juunil, Islandi 
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vabadusvõitleja Jón Sigurðssoni sünnipäeval, kuulutati Þingvelliril suurte pidustustega ja 

lausvihma all välja Islandi Vabariik. Samas valiti vabariigi esimene president, kelleks sai 

ajutiselt, kuni põhikirjajärgsete valimisteni, Sveinn Björnsson. Sellest peale on 17. juuni 

Islandi rahvuspüha.
57

 

 
Toomkirik ja Alþingi maja, tagant paistab Hallgrímskirkja tornitipp. 

 

Jalutuskäik kesklinnas  

Kena jalutuskäigu kaugusel Alþingi majast võib leida hulk huvitavaid ajaloolisi ehitisi. 

Austurvölluri väljakul, kohe Parlamendi maja kõrval seisab Dómkirkja –Toomkirik, mis 

ehitati 1796. aastal ja laiendati praeguse kujuni 1847. aastal. Hotell Borg ehitati 1930. 

aastal Alþingi 100 aastapäeva pidustusteks, et kõrgeaulisi välismaiseid külalisi majutada. 

Väljakult linna tiigi – Tjörnini - poole jalutades seisab 15-l veest sirguval sambal 

Ráðhús - Reykjavíki Raekoda, mis valmis 1992. aastal. Ehitise katusekaare kuju 

meenutab lennukitiiba ja sisemaa lennuliiklus läheb üle just Reykjavíki tiigist ning selle 

ääres seisvast Raekojast. Paljudel äratas katusekaar aga ebameeldivaid mälestusi sõjaajal 
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püsti pandud barakkidest, kus peale sõjaväe lahkumist elasid kuni 1970ndate aastateni 

kodutud. Raekojas on infopunkt, kohvik ja suur islandi makett, mida pandi kokku 20 

aastat.
58

 Raekojast on kena vaade linnasüdame veesilmale. 

 
Raekojast on kena vaade linna tiigile, mis oli algselt laguun. Paremalt paistab 1897. aastal ehitatud Iðno 

maja  

 

Tiigil on kirev linnuelu ja siin on pesitsemas kokku loetud 40-50 linnuliiki. Tiigi ääres, 

Tjarnargata tänaval seisvad suursugused majad ehitati peale omavalitsuse 

võimuletulekut 1904. aastal. Tjarnargata 32 kutsutakse Ministri majaks ja majas 

korraldatakse valitsuse vastuvõtte.
59

 Maja veeti kohale Läänefjordidest, kus selle endine 

norralasest omanik andis selle 1901. aastal Islandi esimesele ministrile Hannes 

Hafsteinile (vt. Flateyri peatükki). Tiigi teisel kaldal seisev suurim puukirik Islandil 

ehitati 1902. aastal. Fríkirkjuveguri tänavale nime andnud kiriku kõrvale on omale 

endisesse külmhoonesse koha leidnud Kunstimuuseum – Listasafn Íslands ja värvikate 

ehitiste ritta lisandus 1909. aastal tütarlaste kool. Tiigi poolt mööda Lækjargata tänavat 
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linna poole jalutades jääb vasakut kätt töölisklassi kooli- ja kultuurimajaks mõeldud Iðno 

maja, mis valmis 1897. aastal ja paremal pool seisab tee ääres skulptor Nína 

Sæmundssoni kuju “Emaarmastus” (Móðurást). Lækjargata tänav saab oma nime tiigist 

merre voolanud ojast, kuhu kuni 19. sajandi lõpuni loobiti igasuguseid jääke. 1911. aastal 

otsustati ojale väljakannatamatu haisu pärast tänav peale ehitada. Mäel troonib 

Reykjavíki Gümnaasium, mis alustas oma tööd 1846. aastal. Selles koolimajas peeti 

1851. aastal Islandi vabadusvõitluse ajaloos pöördelist koosolekut, kus kokkutulnud 

islandlased väljendaid üksmeelselt oma rahulolematust taanlaste pakutud uue põhikirja 

vastu lausega: “Me kõik oleme vastu.”
60

 

Majad, mis jäävad Bankastræti ja Amtmannsstíguri tänavate vahele on võetud 

muinsuskaitse alla kui saare kõige vanim majaderida. 1934. aastal ehitati Bankastræti 2 

pagariäri, mis on ka Reykjavíki kõige vanem ettevõte. Gimli nimelise maja laskis ehitada 

linnapea Knud Zimsen 1905. – 1906. aastatel ja selle kõrval seisab 1838. aastal ehitatud 

nn peaarsti maja, millele maja omanik laskis 1905 aastal torni külge ehitada. Samas reas 

seisab Stjórnarráðhúsið, ehk Valitsuse maja. Praegune peaministri residents täitis 

algselt hoopis teist ülesannet. Parandusmaja oli 1770. aastal ehitatud esimene 

mittetööstuslikult kasutatav maja, mis oli mõeldud tööstusrevolutsiooni ajal seadusega 

pahutsi läinud kodanikele. Maja pidi mahutama 54 vangi ja eesmärk oli nad tööle panna, 

et neist paremad inimesed saaksid. Oma algset otstarvet täitis ehitis vaid 1813. aastani, 

kui kõik vangid raske majandusliku olukorra tõttu saarel vabastati. Valitsuse maja ees 

seisavad kahel pool skulptor Einar Jónssoni kujud, millest vasakpoolne on Taani 

kuningas Christian IX (1818-1906), kes hoiab ulatusvalmilt käes uut konstitutsiooni. 

Kuningas saabus Islandile 1874. aastal Islandi asustamise 1000. aasta pidustustele ja 

selleks puhuks koostati Islandile uus konstitutsioon just niisuguste punktidega, nagu 

islandlased olid soovinud. Teisel pool seisab pjedestaalil Hannes Hafstein (1861-1922), 

poeet ja 1904. aastal kehtestatud omavalitsuse esimene minister. Selle maja treppidelt 

kuulutati 1. detsembril 1918. aastal Islandi suveräänsust.  

                                                 
60

 Miðborgarganga.  



 37 

 
1770. aastal ehitatud parandusmajas on peaministri residents. 

 

Mööda Bankastræti tänavat ülespoole minnes jääb kohe vasakut kätt hallist doleriidist 

maja, mis ehitati 1882. aastal samade töövõtetega ja samade meeste poolt, kes Alþingi 

majagi püsti panid. Selles majas alustas 1886. aastal oma tegevust pangaasutus ja tänav 

sai Panga tänavaks. Sama tänavat pidi ülespoole liikudes algab linna peatänav 

Laugavegur, millele andsid nime seda teed mööda lugematuid kordi astunud naised, 

raske pesukoorem kandamiks, enne kui 1909. aastal Reykjavíki majadesse vesi sisse 

juhiti. 1886.-1889. aastatel tehti tee linna keskusest Laugardaluri oru kuumaveeallikateni, 

kus naised linnaelanike pesu pesid. Sellest ajast on palju vett merre voolanud, aga 

Laugavegur on ikka jäänud üheks Reykjavíki käidavamaks tänavaks. Laugavegur 32 

maja ees oleval tänavaplaadil seisab, et siin sündis Islandi ainuke Nobeli 

kirjanduspreemia laureaat Halldór Laxness (1902-1998). Halldór veetis siin oma 

esimesed eluaastad ja kolis siis Mosfellssveiti külla Gljúfrasteini majja, mis seisab 

Þingvellirile viiva tee ääres. Laugaveguri tänava algusest saab alguse ka kunstigalleriide 

tänav Skólavörðustígur, mis viib üles Skólavörðuholti mäele. 1873. aastal avati tänaval 



 38 

parandusmaja, mis praegu täidab eeluurimisvangla ülesannet. Algselt seisis mäel 

koolipoiste ehitatud varða –teemärk, mis mäele ja tänavale ka sellise nime annab, ent 

1930. aastal saatsid ameeriklased islandlastele maadeavastaja Leifur Eiríkssoni kuju ja 

sellele leiti koht just sellesama mäe otsas. Teemärk kõrvaldati. Hiljem kerkis mäele 

Islandi suurim kirik – Hallgrímskirkja. Islandi tuntud psalmilauliku Hallgrímur 

Péturssoni mälestuseks ehitatud Hallgrímskirkja õnnistati sisse 26. oktoobril 1986. aastal. 

Kiriku ideest lõppteostuseni kulus ei rohkem ega vähem kui 57 aastat, projekteerijaks oli 

riigi peaarhitekt Guðjón Samúelsson, kellel jäi see ka tema viimaseks teoseks. Tema 

Islandi loodusest inspireeritud kirik meenutab basaltsambaid, mägesid ja liustikke, mis 

tipnevad 73 meetrit kõrge torniga kust avaneb linnale suurepärane vaade.
61

 Kiriku 

uhkuseks on 72 häälne ja 5275 vilega orel.  

 
Hallgrímskirkja. Kiriku ees seisab Leifur Eiríkssoni kuju. 
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Eelnevalt oli Skólavörðuholtil juba üks maja ees. Esimese ehitisena kerkis sinna 

Islandi esimese skulptori Einar Jónssoni töö- ja elumaja, kus praegu on kunstniku 

majamuuseum. 

 Einar Jónsson (1874-1954) sündis Galtafelli talukohas. Ta õppis Kopenhaageni 

Kuninglikus Kunstiakadeemias ja täiendas oma teadmisi ning oskusi mitmel pool 

maailmas. 1909. aastal otsustas ta anda kõik oma tööd Islandi rahvale tingimusel, et 

nende tööde ümber ehitatakse muuseumimaja. Kingitus võeti vastu ja riigi ning rahva 

ühiste toetusrahadega, mida kogunes 30 000 krooni, hakkas Skólavörðuholti künkale 

1916. aastal kerkima tema enda jooniste järgi maja. Seda võiks nimetada ka 

kivikunstniku suurimaks skuptuuriks, sest majas ta nii töötas kui elas ja samal ajal said 

tema kaasmaalased omale esimese kunstimuuseumi.  

 
Esiplaanil skulptor Einar Jónssoni majamuuseum, mis seisis ehitamise ajal mäel uhkes üksinduses. 

Tagaplaanil osa linna tiigist ja ülikoolilinnak. 
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Muuseumi majas on üle 200 teose, mis haaravad kunstniku 60 loominguaastat, lisaks 

neile on maja taga alati avatud aed, kus on 26 suurepärast pronkskuju. Einar Jónssoni 

poolt on loodud mitmed kesklinnas olevad kujud, nagu “Ingólfur Arnarson” Arnarhólli 

mäel; “Jón Sigruðsson” Parlamendihoone ees ja “Lindpriid” Rahvusraamatukogu 

vastas.
62

 Skólavörðuholti mäelt alla, mere poole vaadates hakkab kaugelt silma 

roostevabast terasest laev “Sólfarið”- Päikese teekond. Üle lahe jääb silma Viðey saar. 

Saar on Kollafjörðuri fjordi suurim saar, peaaegu 3 km pikk ja kõige laiemast kohast 800 

m lai. 1226. aastal asutati Viðeyl klooster, mis tegutses saarel kuni usupuhastuseni, mil 

kõik tema valdused läksid üle kuningale. 1750. aastal asus saarele elama maa valitseja 

Skúli Magnússon ja tema eestvedamisel kerkis sinna Viðeyjarstofa, mis Reykjavíki 

vanima majana üle vee ikka veel pilku püüab. 20. sajandi alguses tegeldi saarekesel kala 

töötlemisega ja elanikke oli seal umbes sadakond.
63
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Üle Viðey saare, teisel pool Kollafjörðuri fjordi kõrgub majesteetlikult 914 meetrit kõrge Reykjavíki oma 

mägi Esja, mille otsa ronitakse nädalavahetusel perekonniti.  

 

Mööda rannajoont läheb promenaad, mis linna poole keerates viib mööda uuest 

muusikamajast Harpast. Harpa vastas vaatab Arnarhólli künkalt merele skulptor Einar 

Jónssoni poolt kujuks vormitud Islandi esmaasustaja Ingólfur Arnarson. Arvatakse, et just 

siin uhus ookean välja Ingólfuri auvaiad. Tema selja taha jääb Þjóðmenningarhúsið – 

Rahvakultuuri maja, mis oli algselt ehitatud raamatukogu ja arhiivi tarbeks, aga sai üsna 

pea omale uue funktsiooni Islandi ajaloo ja kultuuripärandi tutvustamisel ja rahvasuus 

uue nime: muuseumimaja, mille seinte vahel on muude väljapanekute seas vanimate 

käsikirjade näidised nagu seadusekogu Grágás üks käsikiri 13. sajandist; Islandlaste 

raamat 17. sajandist; Nõiakunsti käsiraamat 17. sajandist ja palju muid erakordseid 

ürikuid.
64

 Maja välisseintel, akende kohal, on kaheksa Islandi kirjanduse suurkuju nime ja 

sünnidaatumit. Þjóðmenningarhúsi kõrval on aastast 1928 Þjóðleikhúsið, Islandi 

Rahvusteatri maja  
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Árnarhóll, kus igal aastal Islandi rahvuspühal, 17. juunil Ingólfur Árnarsoni kuju juures kogunetakse ja 

pidutsetakse. Taamal Islandi Rahvusteatri hoone. 

 

Ei pea vist kujutlusvõimet palju appi võtma, et enda ees näha Islandi loodusest 

inspireeritud basaltsambaid või siis haldjalinnust, mille sees hakkavad juhtuma imelood. 

Igatahes nii soovis oma mõtetes arhitekt Guðjón Samúelsson seda kultuurikantsi 

näidata.
65

 Tema projekteeritud on veel üks tähtis maja, Islandi Ülikooli peahoone 

Suðurgata tänaval. Islandi Ülikool loodi 17. juunil 1911 aastal ja algselt said esimesed 

teaduskonnad peavarju Alþingi majas. Kulus paarkümmend aastat enne kui ülikooli 

peahoonele leiti sobiv koht Suðurgata tänava avaral väljal. Esimese hoonena kerkis aga 

tulevases ülikoolilinnakus 1934. aastal hoopis praegune ühiselamu Gamli Garður ja 

seejärel 1936.-1940. aastatel ka ülikooli peahoone, mille fassaad meenutab Islandi 

basaltsambaid.  
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Íslandi Ülikooli peahoone. 

 

Peahoone ees istub Tark Sæmundur hülge seljas ja võtab hoobiks salmikuga hoogu. Kuju 

autoriks on tuntud islandi skulptor Ásmundur Sveinsson (1893 - 1982). Ásmundur õppis 

kunsti Taanis, Rootsis ja Prantsusmaal ja hakkas Islandile naastes saare loodusest, 

tööinimestest ja kirjandusest inspiratsiooni saades looma kujusid. Vahel tekitasid tema 

teosed poleemikat, sest tema kujud olid rahva arvates robustsed: paksud naised ja 

trollikasvu mehed, aga niiviisi nägi kunstnik raske töö tegijaid. Tema looming oli 

sedavõrd suuremõõtmeline, et ta otsustas ise omale töötamiseks ja elamiseks vajaliku 

maja projekteerida. 1942. – 1950. aastatel valmis Sigtúni tänaval suures osas tema oma 

kätega ehitatud maja-muuseum, mis oli kõike muud kui tavaline. Ideid sai ta 

Vahemereäärsetest maadest, araablaste ümarkatustega ehitistest ja Egiptuse 

püramiididest. Maja ümber on skulptuuriaed ligi 30 kujuga.
66

 Tema tuntumatest töödest 

on Reykjavíkis veel näiteks Þvottakona (Pesunaine) Laugardaluri pargis ja Vatnsberinn 
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(Veekandja) Perlani vastas mäel ja muidugi Sæmundur á selnum (Sæmundur hülge 

seljas) ülikooli peahoone ees. Süžee pärineb islandi rahvajutust.  

 

Tark Sæmundur saab Oddi. 

Kui Sæmundur ja tema kaks koolivenda lõpetasid Svartaskóli nõiakunsti kooli (arvatakse, 

et see on Sorbonne Prantsusmaal), oli kirikuõpetaja koht Oddis vaba ja nad kõik palusid 

kuningat
67

 see neile anda. Kuningas teadis küllaltki hästi, kellega tal tegemist on ja nii 

teatas ta, et see, kes kõige kiiremini sinna kohale jõuab, saab Oddi endale. Sæmundur 

kutsus kohe kuradi ja ütles talle: “Uju nüüd minuga Islandile ja kui sa mind seal maale 

viid, ilma et mu kuuehõlmad märjaks saaks, saad mu omale.” Kurat oli nõus, muutis end 

hülgeks ja võttis Sæmunduri kukile. Kogu tee luges Sæmundur psalmilaulikut. Vähese aja 

pärast olid nad juba Islandi rannikul. Seal äigas Sæmundur hülgele laulikuga vastu pead 

nii, et too vajus vee alla, ent Sæmundur ujus maale. Sellega olid kaubad kuradiga 

lõppenud ja Sæmundur sai Oddi endale.
68

 

Ülikooliga samal tänaval, vaid kiviviske kaugusel on Rahvusmuuseum- 

Þjóðminjasafn, kus püsiväljapanekul selgitatakse nii pildis kui sõnas, kuidas üks rahvus 

alguse saab. Kuulsamatest eksponaatidest on kohe sissepääsu juures tilluke, esimesest 

aastatuhandest pKr pärit jumal Þóri kujuke. Þór oli paganausuliste põhjamaalaste üks 

peajumalatest. Väike pronkskujuke hoiab mõlema käega kinni kas Þórshamarist - Þóri 

haamrist või kristlikust ristist, selle koha pealt ei ole mitte kõik teadlased üksmeelt.
69

 

Teine eriti hinnaline eksponaat on Valþjófsstaðahurðin, puust kunstipäraselt väljalõigatud 

joonistega Valþjófsstaðuri kirikust pärit uks. Esimest korda on ust mainitud vanades 

ürikutes 1641. aastal, aga arvatavasti on ta palju vanem. Uks on 206,5 cm kõrge ja 

koosneb kolmest puulauast, millel on kaks ringikujulist ajaloolise sisuga väljalõiget. 

Spetsialistid peavad puulõikeid romaani kunsti parimaks säilinud eksemplariks 

Põhjamaades.
70

 Rahvusmuuseumi vastas üle ristmiku paistavad skulptor Einar Jónssoni 

kuju Lindpriid ja Reykjavíki vana surnuaia ristid. Surnuaed võeti kasutusele 1838. aastal, 

kui Aðalstræti surnuaed kesklinnas üha suurenevale linnale väikeseks jäi. Suðurgata 
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surnuaial puhkavad paljud Islandi ajalukku läinud suurkujud. Rahvusmuuseumi ja 

surnuaia vahele jääv tee oli 19. sajandil planeeritud ringteeks ümber Reykjavíki. Linna 

laienedes jäi ideest järele vaid nimi – Hringbraut. 

Vatnsmýri vesisel heinamaal jääb ülikooli peahoone ja lennujaama lageda välja 

vahel silma erilise kujuga ehitis. 1963. aastal otsustati ehitada selline kultuurikeskus, mis 

tutvustaks Skandinaaviamaade kultuuripärandit ning tugevdaks Islandi ja teiste 

Põhjamaade vahelisi kultuurisidemeid. Norræna húsið – Põhjamaade maja erilise kuju 

looja on soome arhitekt Alvar Aalto. Kahe silma vahele ei saa jääda fakt, et lennujaam on 

kohe siinsamas. Seda ei lase unustada raudlinnud, kes praktiliselt majakatuseid riivates 

tõusevad ja laskuvad. Esimene lennuk läks Vatnsmýri heinamaalt õhku 1919. aastal. 

Järgmised kaks aastakümmet aeti kuidagi läbi väga algsete tingimustega kuni 1940. aastal 

Islandil maabunud Briti sõjavägi asja oma kätte võttis ja Reykjavíki äärel olevatest 

pseudokraatritest võetud vulkaanilise materjaliga lennujaama ehitas. Lennujaama ja 

Öskjuhlíði mäe vahele jääb pealinlaste ainuke “köetud” liivarand. Kitsa liivalapikesega 

Nauhólsvíki rannaribale juhitakse 30 kraadist sooja vett lähedalasuvast veejaamast ja 

lisaks on rannahoone ees sooja veega madal bassein. Kui rand õhtuti suletakse, 

tühjendatakse bassein ja lõpetatakse kütmine. 
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Öskjuhlíði mäe otsas on Pärl ja tema vastasmäel on Ásmundur Sveinssoni kuju Veekandja. Nii kajastas 

kunstnik selle raske töö tegijaid enne kui 1909. aastal Reykjavíkki vesi sisse toodi.  

 

Öskjuhlíði mäel asub Perlan - Pärl, mis peaks oma säraga nii päeval kui ööl igale 

linna külastajale silma jääma. Tegu on 6 soojaveemahutiga, mis kannavad lillekujuliselt 

ringis seistes klaaskuplist mütsi.
71

 Igasse mahutisse mahub 4 miljonit liitrit kuuma vett. 

Pärli teraskonstuktsioon töötab ahjuna: külmadel talvedel juhitakse tema seintesse kuum 

vesi ja soojadel suvedel külm ning hoitakse sedaviisi ühtlast keskmist temperatuuri. Pärlis 

on kohvik, kust pääseb vaateplatformile ja pöörlev restoran ning hästihoitud saladus -  

Ajaloomuuseum ehk Sögusafnið. Kuuest veemahutist on kaks tühjad ja ühes neist on 

muuseum, mis on kindlasti külastamist väärt. Muuseumis saab hea ülevaate Islandi ajaloo 

tähtsamatest hetketest elusuuruses kujude ja kuulatava teksti vahendusel. Kujude 

valmistamiseks valas muuseumi looja Ernst Backman oma perekonna liimed ja ka mõned 

tuntud islandlased silikoonvormi ja lõi elavate inimestega äravahetamiseni sarnased 

kujud, kes kehastavad Islandi ajaloo võtmesündmusi. Tema ise abikaasaga võtavad 

külastajaid vastu kui Ingólfur Arnarson ja Hallveig Fróðadóttir. Kuigi Pärl avati 1991. 
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aastal, on sellise ehitise idee palju, palju vanem. 1930. aastal unistas islandi tuntud ja 

armastatud maalikunstnik Jóhannes Kjarval, et Öskjuhlíði mäele rajatava suurejoonelise 

ehitise, palee või templi seinu peaks katma peegelplaadid, et virmalised inimeste jalgu 

puudutada saaks; katus peaks olema kaunistatud igatvärvi kristallidega ja kõige tipus 

peaks olema valgusheitja, mis ilmaruumi valgustaks.
72

  

Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885-1972) sündis tulemöllust räsitud Meðallandi 

maakohas, Efriey talus Lääne-Skaftafelli maakonnas, ent sirgus alates viiendast eluaastast 

Borgafjörður eystri Idafjordis. Sinna naases ta hiljem korduvalt ja maalis seal mitmeid 

suurepäraseid maastikumaale. Borgarfjörður eystri fjordisopis on ka tema muuseum, mis 

pajatab kunstniku elust ja seosest kohalikega, keda talle maalida meeldis. 1973. aastal 

avati Reykjavíkis temanimeline kunstimuuseum Kjarvalsstaðir, mis oli sel ajal esimene 

spetsiaalselt kunsti eksponeerimiseks projekteeritud ja ehitatud hoone. Lisaks 

vahetuvatele väljapanekutele on seal püsinäitus Jóhannes Kjarvali töödest läbi aegade. 

Linnast läbi, rannaäärse promenaadi poole jalutades jõuab väljal seisva üksiku 

suursuguse majani. Höfði ehitati 1909. aastal Prantsuse konsuli elumajaks. Peale konsuli 

lahkumist ostis maja 1914. aastal Islandi poeet ja õigusteadlane Einar Benediktsson 

(1864-1940). Tema seal elamise aastal hakkasid käima jutud majas kummitamisest. Asi 

sai alguse siis, kui Einar Kopenhaagenist õigusteaduse õpingutelt naases ja ühe esimese 

asjana pidi ta lahendama õe-venna patustamise juhtumit, millest oli sündinud laps ja 

vanemaid süüdistati lapse surmamises. Vend oli kohe süüd tunnistanud, ent õde haigestus 

ja sooritas enesetapu. See mõjus noorele juristile nii raskelt, et ta tundis kogu elu 

enesetapja lähedust. Alates 1938. aastast ja II maailmasõja ajal oli Höfði brittide 

juhtimiskeskus Islandil. Siia saabus ka teade Islandit Saksa natsistide rünnakute eest 

kaitsma saabuvatest Briti vägedest. Sel ajal oli Höfði kuulsaim külaline tõenäoliselt Briti 

peaminister Winston Churchill, kes peatus majas 1941. aastal. Samasse ajajärku jääb ka 

Marlene Dietrichi külastuskäik. Sõja lõpuaastatel saatis Briti suursaadik valitsusele kirja, 

kus ta soovis, et talle leitaks uus elukoht Reykjavíkis, kuna Höfði majas kummitavat 

hirmsal kombel. Ta kaebas, et valgesseriietatud olevus, nn “The White Lady” ei jäta teda 

rahule ja tema palvetele vastu tulles viidi saatkonna ruumid üle kesklinna. Seejärel läks 

see suurepärane ehitis üle linna omandusse ja ajalukku kui erinevate riigipeade vastuvõtu 
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ja kohtumise kohana 1986. aasta oktoobrikuus sai Höfði üle maailma kuulsaks 

Nõukogude Liidu juhi Mihhail Gorbatsjovi ja Ameerika Ühendriikide presidendi Ronald 

Reagani kohtumise kohana. Teine ajalooline kohtumine toimus Höfðis 25. augustil 1991. 

aastal, kui Balti riikide välisministrid kohtusid seal Islandi välisministri Jón Baldvin 

Hannibalssoni ja peaministri Davið Oddssoniga, ning Island tunnustas esimese riigina 

Baltimaade taasiseseisvust.
73

  

 
Islandi vetes kalastavate Prantsuse meremeeste abistamiseks Islandil kerkis 1909 aastal pealinna rannale 

Prantsuse konsuli majaks ehitatud Höfði, mille peasissepääs oli algselt lahe poole, kust paadiga saabunud 

abivajajad kohe siseneda said.   

 

Höfði ees seisavad islandi skulptor Sigurjón Ólafssoni loodud teos – Auvaiad. 

Sigurjón Ólafsson (1908-1982) sündis Eyrarbakki kalurikülas. Teda loetakse oma aja 

üheks parimaks portreekunstnikuks ja abstraktse ning realistliku stiili viljelejaks. Sigurjón 

õppis nagu paljud teisedki islandi kunstnikud Kopenhaagenis ja Roomas, ning lihvis oma 

oskusi skulptor Einar Jónssoni juures. Tema endises elukohas, laheäärsel Laugarnesil on 

                                                 
73

 Reykjavíkurborg. 2010, 28. ágúst. 



 49 

temanimeline kunstimuuseum.
74

 Rannaäärselt promenaadilt võib sammud edasi seada 

pealinlaste armastatud vaba aja veetmise kohta – Laugardaluri orgu. Siin on üks seitsmest 

Reykjavíki ujulast, suur ja mugav Laugardalslaug; moodne spordiklubi Laugar; 

spordiväljakud; uisuhall; kontserdimaja Laugardalshöll; loomaaed; botaanikaaed ja suur 

telkimisplats. Laugardalur sai oma nime kuumadest allikatest, kus kuni 20. saj 

keskpaigani käidi pesu pesemas. Pesemiskohti saab uudistada ja nende kohta 

informatsiooni lugeda pargi keskosas.  

Vaba aega on meeldiv veeta ka vabaõhumuuseumis Árbæjarsafn, mis loodi 

1957. aastal ja on oma nime saanud sealsetest talumaadest. Esimesed teadaolevad 

andmed siit on aastast 1464, kui maa kuulus Viðey kloostrile. Árbær ehk Jõe talu oli 

kaua kahe talu koht ja reisumeeste peatuspaik, sest talude maa pealt läks läbi maantee. 

Harikatustega majades elati kuni 1948. aastani.
 
Siin toimus 1704. aastal tragöödia, kui 

abielus talu perenaisel tekkisid armusuhted vastastalu noore sulasega, kelle käe läbi naise 

mees surma leidis ja selle eest mõisteti armupaar Kópavoguri þingil surma.
75
  

Muuseumi territooriumil on peale Árbæri talukoha veel tilluke turbakirik ja 20 

maja, mis on enamuses toodud Reykjavíki kesklinnast. Kirik on pärit Skagafjörðuri 

fjordist, Silfrastaðiri maakohast, kuhu ta algselt ehitati 1896. aastal. Kui kiriku eluiga seal 

lõppes, said tema osad uue ülesande: puumaterjali kasutati suures osas talumaja kambrina 

ja kiriku jutluspuldist sai sahvri kapp. Kirjelduste ja vanade talunike mälestuste järgi 

ehitati 1960. aastal kokkukorjatud osadest kirik uuesti üles juba Árbæri muuseumis.
76
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Vabaõhumuuseum Árbæjarsafn. Árbæri talukoht ja kirik jäävad vasakule poole keskele. Taamal Esja 

mäeahelik.  

 

All orus voolab Elliðaá jõgi, kus igal aastal suve hakul võib jälgida looduse imet, kuidas 

lõhe end vastuvoolu, üles Elliðavatni järve poole, kudema pressib. Elliðavatn on 

Reykjavíki ümbruse üks suurim veekogu. Järvele ja jõele andis nime üks maa-

asustajatest, Ketilbjörn, kes oma Elliði nimelise laevaga jõe suudmes randus.
77

 Praeguse 

kahe km² suuruse ja keskmiselt ühe meetri sügavuse allikavee järve asemel oli algselt 

kaks järve. Järved olid omavahel ühenduses kitsa kanaliga ja nende vahele jäi Þingnesi 

poolsaar, kus arvatakse, et paiknes enne Alþingi asutamist 930. aastal Ingólfur Arnarsoni 

poeg Þorsteinni poolt asutatud Kjalarnesþingi rahvakogu.
78

 1924.-1928. aastatel ehitati 

järvele tamm, mis selle suuruse kahekordistas, ent mattis vee alla hulk ajaloolisi kohti.  

Elliði järvest võib leida kõik viis Islandi metsiku mageveekala liiki: lõhe, 

meriforell, punaforell, angerjas ja ogalik. Järve voolavad kaks jõge: Holmsá ja Suðurá, 
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ent järvest välja vaid üks, mis all orus Elliðaá jõe nime saab.
79

 Jõe orus on palju 

huvitavaid radasid, kus nii ratsa kui jala saab loodust nautida. 

 

Suðurlandsvegur – teel mööda lõunarannikut. 

Reykjavíkist välja, mööda ringteed lõunapoole sõites, jääb vasemat kätt väike madal järv 

Rauðavatn. Järve idakaldal alustati 20. sajandi alguses metsakasvatuse katsetega ja pandi 

mulda hulk mägimänni istikuid, mis ei tahtnud kuidagi pikemaks kasvada. Kaua viidati 

sellele katsele kui kinnitusele, et Islandil ei kasva puud, vaatamata sellele, et mägimänd ei 

olnud just parim valik saarel metsakasvatuse vastu usalduse äratamiseks.  

Punakast šlakist ebakorrapärased teeäärsed künkad on pseudokraatrid Rauðhólar, 

mis tekkisid 4700 aastat tagasi kui Bláfjölli mägedest idapool asuva Leiti kraatri tulikuum 

laava voolas üle vesise maa mere poole. Hiljem kohandas Elliðaá jõgi end laava 

voolusängi. Leitist voolanud laavat jagus 100 ruutkilomeetrile, mida on kolm korda 

rohkem, kui väljus 1947. aastal 13 kuud kestnud Hekla vulkaanipurskest.
80

 Selliseid 

kraatreid on teada veel ainult Islandi põhjaosas (näit Skútustaðir) ja planeedil Marss.
81

 

Algselt oli neid 80 ringis,
82

 ent 1940. aastal kasutati sealt saadud materjali Reykjavíki 

lennujaama ehitamiseks ning tänavate sillutamiseks ja nii on alles vaid 10 pseudokraatrit, 

mis on looduskaitse all. Eemalt sinetav mägederida kannab Sinimägede-Bláfjöll nime. 

Sinna on omale koha leidnud pealinlaste suusakuurort.  

Veidike maad pseudokraatritest edasi samal teepoolel jätkub kummaliste 

laavamoodustiste rida, mis on tunduvalt väiksemamõõdulised. Osaliselt koopasarnaseid 

trollilaste nimelisi pseudokraatreid Tröllabörn kasutati tihti nii lammaste- kui ka 

inimeste varjualusena. Vanasti olid inimesed harjunud igasuguste raskustega ja sõnajalgu 

täiskasvanud külmad kivikoopad kõlbasid häda korral ka teemajaks. Praeguse aja teelised 

võivad aga mugava tankimispeatuse teha 1960. aastal avatud Väikeses kohvitoas ehk 

Litla kaffistofan, mida muuhulgas kasutatakse ka päästeaktsioonide staabimajana. 

Kohvitoa vastas kõrgub 655 meetrine mägi Vífilsfell, mis on oma nime saanud 

Islandi esmaasustaja Ingólfur Arnarsoni vabakslastud orja Vífilli järgi. Temast teatakse 
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rääkida, et ta elanud Vífilsstaðiri talus ja enne kui ta kalale minema hakkas, olevat ta 

harilikult ilma kaema roninud just sellesama mäe otsa, mis oli tema elukohast 

linnulennult 16-18 kilomeetri kaugusel.
83

  

 
Vífilsfell. Mäe samblasele jalamile kraapisid Islandi skaudid 1949. aastal sõna „sæfarar‟

84
, et sellega saare 

pinnakatte tundlikkusele tähelepanu juhtida. Sõna on tähelepanelikul vaatlemisel ikka veel nähtav.  

 

Edasi kulgeb tee üle Hellisheiði kõrgendiku, mis on nii mõnigi kord ilmastikuolude tõttu 

raskesti või üldse mitte läbitav. Üle kõrgendiku on voolanud erinevatel aegadel risti-põiki 

laava, millest ühte hilisemat, umbes aastasse 999/1000 dateeritud laavavoolu kutsutakse 

Svínahraun või ka Kristnitökuhraun. Selle kohta on alljärgnev lugu: Aastal 999/1000 

arutasid islandlased oma rahvakogul - Alþingil, kas võtta vastu ristiusk või mitte, algas 

lõunas Eldborgi vulkaanipurse. Kui teatetooja jooksujalu kohale jõudis, öelnud üks 

paganausu pooldajatest, et jumalad väljedavad nii oma viha ristiusu vastuvõtmise 

arutluste peale. Selle peale olevat goodi Snorri Þorgrímsson kostnud: „Mille peale 
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vihastasid jumalad siis, kui maa millel me praegu seisame, värises.“
85

 Jutuaines olevast 

laavast läheb praegu üle ringtee nr. 1. Þrengsli teelahkmelt otse edasi läheb ümber saare 

ringtee, ära pöörab maantee nr. 39, mis viib ringiga samasse punkti kui tee nr. 1 – 

Jõelinna, Árborgi.  

 

Kalurikülade kaudu jõelinna 

Islandi väikestel rannaäärsetel kohakestel on oma šarm ja siingi ei puudu kohalikud 

kuulsused, vaimujutud ja vaatamisväärsused. Sellel teel on ka üks paljudest Islandil 

leiduvatest looduslikest laavakoobastest. Osaliselt maantee alla jääv Raufarhólshellir on 

üks Islandi pikemaid laavakoopaid. Umbes kilomeetrine koobas on pealt kõige paksemast 

kohast 12 meetrit ja õhemast 4 meetrit. 

 
Raufarhólshelliri koopast võib leida stalagmiite ja stalaktiite, ent koopas liikumist raskendavad ja teevad 

ohtlikuks laest langenud suured kivikamakad.
86
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Laugel laskumisel avanevas vaates tuleb esimest teelejäävat asustatud kohta 

veidike aega pilguga otsida. Þorlákshöfn on hea loodusliku sadamaga asula, mis sai oma 

nime Skálholti piiskopi, Püha Þorlákuri järgi. Räägitakse, et kohalik maaomanik olla 

merehätta jäädes lubanud pääsemise korral kohale pühamehe nimi anda ja maale jõudes 

teinud lubaduse teoks. Þorlákshöfn on saare asustuse algusest peale olnud hea 

kalapüügikoht ja arvatavasti selle tõttu hinnati seda maatükki veel 1922. aasta kinnisvara 

nimistus Islandi kõige kallimaks.
87

 Siit käis kuni 2010. aasta juulikuuni ka praam 

Vestmannaeyjari saartele. Þorlákshöfnis elab 1565 inimest.
88

  

Enne järgmisse tihedamalt asustatud punkti jõudmist tuleb ületada Ölfusá jõe 360 

meetri pikkune sild. Ölfusá on üks Islandi veerikkamatest jõgedest, mis oma teel ookeani 

nime muudab. Jõgi saab alguse Langjökulli liustiku külje alt Hvítárvatni järvest, kukub 

Hvítá jõena Gullfossi kosest alla ja ühineb lõpusirgel 19 kilomeetri pikkuse Sogi jõega.
89

 

Koolmekohti ei ole ja enne sildadade tulekut ületati jõge parvede abil.  

Ölfusá ja Þjórsá jõgede vahelist rannariba kutsuti vanal ajal Eyrar ja rannikupanka 

Eyrarbakki. See koht oli omal ajal üks Islandi tähtsamatest sadamatest ja 

kaubanduskohtadest. Ülestähendused ja vanad saagad räägivad sealt ja sinna 

purjetamisest Islandi asustamisest peale. Üks kuulsamatest lugudest on kindlasti Bjarni 

Herjólfssoni merereis esimese eurooplasena Ameerika rannikule ja Gröönimaale ja seda 

veel enne Leifur Eírikssoni ja Kolumbust. Tema vägiteost pajatab Gröönlaste saaga.
90

 

1602. aastal oli Eyrarbakkis üks Taani kaubandusmonopoli ajajärgu sadamatest. Koha 

vanim allesolev maja on kahekorruseline “Húsið”, ehk lihtsalt “Maja”, mis toodi 

kaupmehe, tema pere ja töötajate tarbeks osadena kohale aastal 1765.
91

 Maja on Islandi 

lõunaranniku vanim puumaja ja kuni 19. sajandini ainuke sellesarnane, mis seletab ka 

tema nime. Tänapäeva Eyrarbakki asulas leiab värviliste nukumajadena tunduvate 

elamute vahel jalutades parasjagu ajalugu ja meelelahutust.  
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Majas elasid kuni 1926. aastani kaupmehed ja nende pered, kes muuhulgas külakoha kultuurilise harituse 

eest hoolt kandsid. Majas mängiti ja õpetati klaverit, orelit ja kitarri, lauldi ja kostitati kaugeid külalisi.
92

 

Taamal kirik aastast 1890. 

 

Kohe Eyrarbakki külje all on okastraataiaga piiratud Litla-Hraun - üks Islandi 

kuuest vanglast. Litla-Hraun on Islandi ainuke range režiimiga vangla, mis asutati 1929. 

aastal. Esimese, algselt haiglaks mõeldud Islandi harikatuse stiilis maja projekteeris 

vangla territooriumile riigi peaarhitekt Guðjón Samuelsson (vt. Islandi Ülikooli peahoone 

ja Rahvusteatri hoone Reykjavíkis).
93

  

Rannal järgmisena olevas Stokkseyri asulas on kaluriküla, kirik ja kummitused 

omal kohal. Siin on kummituste muuseum – Draugasafnið ja haldja-, trolli- ning 

virmaliste muuseum (Álfa-, trölla- og norðurljósasafnið). Inimesi elab siin 468. 

1892. aasta kevadel hakkasid siinsetes kalurihurtsikutes toimuma kummalised ja 

õudusäratavad sündmused, millele oli raske ka aastate pärast seletust leida.  
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29. märtsi hilisõhtul asutasid Ranakoti hurtsikus 10 kalurit end unele, kui äkki hakkas 

üks magamajäänutest elu ja surma eest rapsima ja õhku ahmima. Ärkvelolija rebis mehe 

koikust välja ja arvas, et küllap see rahvale juba tuntud kodukäija on, aga vaevutoibunud 

mees väitnud vastu, et ründaja olevat olnud palju jubedam. Nad ei jõudnud oma arutlust 

veel lõpetada, kui järgmine mees une pealt vaimuga sama ägedasse võitlusse sattus. Too 

suutis end ise istukile ajada. Selleks ajaks oli juba enamus ärganud ja ruumis süüdati tuli. 

Ühel meestest oli käepärast kalarapsimise nuga, millega ta enda ette õhku torkas ja lubas 

selle mehi piinavasse kuradisse kinni lüüa. Samal hetkel suruti meest hirmsa jõuga vastu 

maad ja tema pea pitsitati allapoole põlvi nii, et nuga kukkus tal käest, mees läks näost 

siniseks ja ajast suust vahtu välja. Nüüd hüppasid mehed karjatusega jalule ja kaks neist 

tirisid hättasattunu tema asemelt välja. Toibunu tänas abi eest ja ütles, et SEE olevat tal 

peaaegu hinge võtnud. Sel ööl enam magama ei mindud. Järgmisel ööl algasid rünnakud 

uue hooga ja ühes otsustati nägijamees kohale tuua. Nägija veetis ülejäänud öö koos 

meestega ja sel korral jäi kõik rahulikuks, ent lahkudes ütles nägija, et SEDA ei saa 

minema ajada – SEE läheb, kui tema aeg kätte jõuab.  

Veel ütles ta, et olevat näinud kurja vaimu, kes end igasugusteks olenditeks 

muutis ja et säärasele võiks proovida vastu võidelda eebenipuust okstega. Okstega tuleks 

vehkida siis, kui tema selleks märku annab. Lähedalasuvalt heinamaalt leiti mingid oksad 

ja sel õhtul läks iga mees oma asemele oksaraoga. Kogu ülejäänud öö kaitsesid mehed 

end nägija juhtnööride järgi okstega vehkides. Järgmisel päeval levis vaimulugu kui 

kulutuli mööda küla ja ümbruskonnast tulid pea kõik kannatanuid kaema ja vaimu 

vaatama. Paljude arvates võis vaimu ringi lendamas näha ja seda isegi katsuda, ning 

paljud said kohapeal nägijateks. Kuna mehed olid magamatusest juba punaste silmadega, 

mindi varakult asemele. Uni sai kesta kella 3-ni öösel, kui jälle läks rahutuks. Mehed olid 

seekord aga magada saanud ja suutsid ülejäänud öö üleval olla ja muust enam ei räägitud 

kui hurtsikust lahkumisest. Järgmisel päeval tuli kellelegi mõte, et võiks ju proovida 

kirikukelladega vaimu peletada. Mõeldud, tehtud. Stokkseyri kirkust saadi laenuks kellad 

tingimusega helistada ainult siis, kui vaim tuleb. Õhtul mindi magama harilikul ajal ja 

just olid esimesed uinunud, kui karjed ja korin jälle peale hakkasid. Kõik ärkasid ja üks 

sööstis kellade juurde ning helistas neid nii kuis võis. Nüüd segunesid kellahelin ja 
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meeste karjed ning kellelgi ei tulnud hommikuni und. Lõpuks kolisid väsinud ja tülpinud 

mehed mujale ja said vaimust rahu, aga naaberhurtsikutes jätkusid pained edasi.
94

 

 

 
Sellises kalurihurtsikus magati, söödi ja tehti tööd. 

 

Endiste aegade ja ühe erilise naise mälestuseks püstitati Stokkseyris 1949. aastal näidis 

Þuríðarbúð ehk Þuríðuri hurtsik, millesarnaseid oli rannaäärne 19. sajandil täis. Þuríður 

Einarsdóttir (1777-1868) oli markantne naisterahvas, kes läks 11 aastasena merd 

kündma ja kel ainsana Islandil oli kuninga luba pükse kanda. 1845. aastal oli Þuríður 

Islandil teejuhiks Austria päritolu maailmarändur Ida Pfeifferile (1797- 1858) ja Ida 

kirjeldas Þuríðuri järgmiselt: tal oli vanust tugevalt ligi 70, aga ta nägi välja hilistes 

40ndates olevat. Ta oli meeste riietes ja võttis enda kanda kõige raskemad tööd nagu 

paadi juhtimine, sest tema peale võis kindel olla ja ta ei mõelnud viinapudeli peale nii 

tihti kui tema kaasmaalased.
95
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Stokkseyrist paistab Knarrarósviti majakas, mis on ehitatud 1939. aastal funk- ja 

juugendstiilis riigi peaarhitekti Guðjón Samúelssoni idee järgi. Valgusheitja on oma 26 

meetriga lõunaranniku kõrgeim ehitis.
96

 Veidike mööda rannaäärt edasi seisab 

tagasihoidlik punase katusega majake, mis on Islandi kõige kauem käigus olnud meierei-

muuseum – Baugsstaðir. Aastatel 1905-1952 tootis see veejõul töötav koorejaam juustu 

ja võid, mida saadeti muuhulgas Inglismaale “Taani või” nime all.
97

  

Tee nr 33 viib Selfossi. 

 

Üle kõrgendiku alla merepõhja 

 
Vaade üle Hveragerði linnakese, taamal 551 meetrit kõrge mägi Ingólfsfjall.  

 

Ringtee nr 1 viib üle Hellisheiði kõrgendiku kaljuääreni Kambar, kust avaneb ilusa 

ilmaga suurepärane vaade üle lõunaranniku kuni Eyjafjölli mägede- ja Vestmannaeyjari 

saareteni. All orus, vanas merepõhjas, ligi 5000 aastasel laavaväljal õitseb linnake 
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Hveragerði. Elu hakkas vana vulkaani magmakambrile tekkinud kohta koonduma 1928. 

aastal, kui piirkonna talunikud otsustasid maa energiat ära kasutades luua meierei. Kõige 

võimsamale kuumaveeallikale ehitati maja peale ja kuum aur ning vesi juhiti torude 

kaudu meierei majani. Kahjuks jäi puudu nii teadmistest kui oskustest ja nii suri 

tööstusealge üsna kiiresti välja. Meierei maadele tekkisid kohe uued tegijad uute ideedega 

ja 1930. aasta paiku kerkisid juba esimesed kasvuhooned, mis annavad kohale ilmet 

tänapäevani. Kasvuhoonete valguse kuma on sedavõrd intensiivne, et kohalikud giidid 

pakuvad seda vaatepilti pimedatel ja pilvistel virmalistevaestel talveöödel naljaga 

virmaliste pähe välja. Hveragerði asukoha omapära arvestades, kus igal pool aurab ja 

pulbitseb, kus kuuma vee allikas võib äkitselt purskama hakata tagaaias, või veelgi 

kasulikumalt, otse köögis, ei ole ime kui rahvajutud räägivad kuumaveeallikate lindudest. 

Reisumehed olevat näinud seal linde, kes olid „suuruse ja kuju järgi nagu väiksemat sorti 

pardid, värvilt tumepruunid, vaid silmade ümber olid valged ringid.“ Nood olevat 

kuumaveeallikates ringi ujunud ja kui keegi neile ligines, siis sukeldusid nad ja enam 

pinnale ei tõusnud.
98

 Samasugustest lindudest võib lugeda ka varajastest vulkaan Hekla 

kirjeldustest, kus tulemäe otsas nähtud linde arvati lahkunute hingedeks.
99

 

Kuumaveeallikaid saab lähemalt vaadelda linnakese keskel ja mööda Breiðamörki 

tänavat ülespoole liikudes jääb teele kõigepealt trollimoor Grýla allikas ja seejärel tema 

kaasa Leppalúði nimeline kuumavee popsutaja. Elanikke on Hveragerðis 2 291.
100

 

Hveragerðist edasi mööda lõunaranniku teed nr 1 sõites hakkab silma huvitav 

vaatepilt: hiiglane ühel pool teed ja muhk tal vastas. Need on mägi Ingólfsfjall ja küngas 

Kögunarhóll. Rahvasuu teab rääkida, et viimasesse neist on maetud Islandi esmaasustaja 

Ingólfur Arnarsoni laev.
101

 551 meetrit kõrget mäemürakat seostatakse Ingólfuri endaga. 

Landnámabók ehk Maa-asustamise raamat teatab, et Ingólfur olevat oma kolmandal 

Islandi viibimise aastal selle mäe all talvitunud. Rahvajutud räägivad, et mäe otsa olevat 

ta ka maetud ja selle kõrge koha olevat ta ise valinud, et oma maavaldustel edaspidigi 

silma peal hoida.  
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Kord olevat ümbruskonna talumehed võtnud nõuks tema kalme lahti kaevata. Nad 

jõudsid oma kaevamisega suure kirstuni ja suutsid kirstu alla köied kinnitada. Seejärel 

hakkasid nad seda ülespoole tirima. Kui nad olid kirstu poolenisti üles saanud, ütles üks 

neist: „Nüüd õnnestub jumala tahtel.“ Nad tirisid kirstu veelgi kõrgemale ja kui see juba 

peaaegu hauaserval oli ja nad juba käed kirstule alla said, ütles teine: „Nüüd õnnestub 

kas jumala tahtel või mitte.“ Kui ta oli need sõnad suust saanud, libises kirst neil käest ja 

kukkus hauda tagasi, ning silmapilkselt varises ka kõik see mis nad välja kaevanud olid 

hauda tagasi. Seda nähes lõpetasid mehed Ingólfuri kalmel kaevamise ja sellest ajast 

peale pole seal rohkem kaevata proovitud. 
102

  

Islandlased kasutavad oma igapäevases kõnes reisisihi või asukoha 

täpsustamiseks ilmakaari ja maastikumärke. Kui Reykjavíki elanikud plaanivad minna 

lõunasse, tähendab see Reykjanesi poolsaarele minekut, kui aga minnakse nädalalõpu 

reisile mäest itta, siis peetakse silmas Ingólfsfjalli mäge.  

Enne Selfossi keerab Ingólfsfjalli mäe juurest ära tee nr 35 Gullfossi kose ja 

Geysiri poole. Kohe vasakut kätt kivirahnude vahel teatakse olevat saarele esmaasuja, 

Ingólfur Arnarsoni talukoht Fjallstún. Arusaadaval põhjusel on endine suurtalu ammugi 

maha jäetud ja rusudes, aga selle juurde käib rahvajutt nurganaise kivist.  

Ingólfsfjalli mäest allalangenud kivirahnude seas on üks suurem kivi, mille all on 

väike koobas. Kivi hüütakse Nurganaise kiviks ja selle kohta on alljärgnev jutt: 

Loo toimumise ajal elas siin talus rikas aga ihne paar. Kord õhtueel tuli sinna rändav 

naine ja palus neilt öömaja. Naine oli silmnähtavalt lapseootel ja taluelanikud ei tahtnud 

seepärast temaga miskit tegemist teha. Õhtul algas aga paduvihm. Naine eksles edasi ida 

pool, kus ta ühest kivist kaugemale ei jõudnudki ja sel ööl sündis tal kivialuses koopas 

laps. Järgmisel hommikul leiti nad sealt elusalt ja tervelt. Nende eest kanti hoolt ja nad 

kosusid hästi. Samal ööl oli aga kivilaviin talule peale langenud ja selle enda alla 

matnud nii et seal peale varemete enam midagi näha ei olnud.
103

 

Nii nagu mäeküljel näha, on kivivaringuid toimunud rohkemgi ja viimane neist 

2008. aastal, kui 6,1-6,3 magnituudine maaväring mäge ja ümbruskonda raputas.  
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Árborg – Jõelinn, vana nimega Selfoss ehk Hülgekosk, on Lõuna - Islandi suurim 

keskus. Siin elab 6.493 inimest ja siit võib leida hulga teenindusettevõtteid. Linnaõiguse 

sai koht alles 1978. aastal, aga 1890. aastal saadi siin hakkama oma aja Islandi suurima 

rajatisega, milleks oli rippsild üle linnast läbi voolava Ölfusá jõe. 1944. aastal sõitsid 

sillale samaaegselt kaks piimaautot ja sild kukkus nende raskuse all kokku ning 1945. 

aastal ehitati uus, mis seisab siiani.
104

 II maailmasõja hõng jõudis siiagi. 9. veebruaril 

1941. aastal tegi Saksa sõjalennuk madallennul üle Selfossi pommirünnaku Ölfúsá jõe 

sillale ja seda valvavale Briti garnisonile. Hukkus kolm Briti sõjameest. Üldiselt jäi 

Island II maailmasõja purustustest puutumata ja võib isegi väita, et Islandil hakkas sõja- 

ja võõrsõjaväe saarele jõudmisega peale elu teine, parem faas.  

Mööda ringteed edasi sõites hakkab paremal teepoolel silma käsitöö keskus 

Þingborg. Seal õpetatakse Islandi vanu käsitöömeetodeid nagu villa taimedega 

värvimine, kraasimine ja ketramine, ning kohapeal saab ka valmistoodangut näha ja osta. 

Bitra, üksik majake mäe otsas on vabakäigu vangla, mis muudeti 2010. aastal 

külalistemajast vanglaks mujal ruumi puuduse tõttu.
105

 Enne Þjórsá jõe silla ületamist 

keerab peateelt ära tee nr 302 Urriðafossi kose poole.  
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Islandi pikim jõgi Þjórsá kukub alla Urriðafossi kosest paar kilomeetrit suurest maanteest eemal.  
 

Forelli nimeline kosk on läbi aegade olnud jõujaamausku meeste magusaks unistuseks, 

sest jõe keskmine läbivool on seal 364 m³/s. Kosk asub Islandi pikimal, 230 kilomeetrisel 

Þjórsá jõel. Þjórsá ehk Härjajõe nime kohta on järgmine seletus: „Mehe nimi oli 

Þórarinn. Ta oli Þorkelli poeg. Ta seilas oma laeva, mille vööris oli härjapea, Þjórsá jõe 

suudmesse ja sellest sai jõgi oma nime.“
106

 Jõgi saab alguse Hofsjökulli liustikult ja 

temast oleks rääkida nii mõnegi peatüki jagu. Jõeäärsed talud ja nende elanikud pakuvad 

vähemalt sama palju jutuainet.  
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Villingaholtskirkja kiriku ehitas aastatel 1910-1911 kohalik talumees. Kirikus on istekohti 100 inimesele.  

 

Vaime ja ülestõusnuid on harilikult kahte sorti: kas jäi lahkunukesel mingi asi lõpetamata 

ja ta naases omaenda algatusel või äratati surnu üles, et too oma härrale vajalikku tööd 

teeks, näiteks vaenlasele mingit vingerpussi mängiks või varanduse leiaks. See viimane 

oli põhjuseks, miks kaks kohalikku meest seadsid oma sammud 18. sajandi keskel 

Villingaholti kirikuaeda. Mõned aastakümned varem oli sealkandis Taani laev 

Gothenborg karile jooksnud ja kuigi meeskond päästeti, talusid meremehed külatingimusi 

halvasti ning surid. Villingaholti kirikuaeda muldasängitatute hulgas oli ka laeva kokk.  

Eelpoolnimetatud külamehed olid mõttesse võtnud mingil vaimul neile kulla 

asukoht merepõhjas kätte näidata lasta ja äratasid juhuse tahtel üles selle vaese 

laevakoka. Nüüd pidi hakkama vaimule tööd jagama, sest vaimudele ei meeldi üldiselt, et 

neid üles äratatakse ja juba ärganuile peab siis vähemalt küllaldaselt tööd olema 

pakkuda. Seal sattusid mehed kohe ka hätta, mille peale polnud enne pähe tulnud mõelda, 

nimelt ei kõnelenud nad kumbki taani keelt, aga vaim ei saanud sõnakestki islandi keelest 

aru.  
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Semud jäid vaimuga püsti hätta. Too olevat neil pidevalt kannul käinud ja selgeid 

tööjuhatusi nõudnud. Lõpuks saadi appi teadja kirikuõpetaja, kes vaimu ühe kivikamaka 

alla sai. Sellest peale kutsutakse seda kivi Draugahella ehk Kummituste kivi. Seda kivi ei 

soovitata eriti liigutada, eriti kui taani keelt ja vaimudega suhtlemist ei osata
107

 

 

Pruulijate kuningas 

Saurbæri talukoht Villingaholti maakonnas on väike ja nüüdseks mahajäetud, aga varem 

oli siin ühe kitsa valdkonna eraettevõtluse keskus ja siin valitses kuningas, kes jäi oma 

vastuseisus kitsarinnaliste ametnike võimule võitmatuks. 

Aastal 1915 hakkas Islandil kehtima alkoholikeeld ja järgnevaid 7 - 20 aastat 

(1922. aastal lubati kergemate veinide tarbimist) tuntakse keeluaastatena.
108

  Sel ajal 

valitses üleüldine arvamus, et täielik alkoholikeeld on see ainuõige tee ühiskonna 

probleemide lahendamisel. Tekkisid karsklaste klubid ja valitsus saatis mööda maad laiali 

nuhid, kes pidid eos hävitama ettevõtlikud isepruulijad ja nende toodangu. Islandi 

talumees on enda ja omakste eest läbi aegade hoolitseda osanud ja pea igas külakonnas 

oli keegi, kes kasutas olukorda tekkinud töövõimalusena.  

Höskuldur Eyjólfsson tuli Saurbæri tallu 1925. aastal. Ta oli tuntud 

hobusetalunik, sõnakas ja tubli töötegija. Höskuldur teadis nii mõndagi pruulimisest ja oli 

keeluaastatel selle ala tõeline teerajaja. Kogu lõunarannikul sosistati üsna pea Saurbæris 

toodetud jumalikust märjukesest, mis ei jäänud oma kvaliteedilt sammugi maha raskesti 

kättesaadavatest välismaa veinidest. Müük ja transport olid hästi korraldatud ja tootmine 

oli selline, et kui mujal maakondades kutsuti kodupruuli „humalaveeks‟, siis lõunakaldal 

oli see „Höskuldur‟. Lõpuks jõudis kuuldus Höskulduri toodangust ka valitsuse kõrvu. 

Läbiotsimise käigus leiti Saurbærist kaks õlitünni alkoholiga ja mõningad töövahendid. 

Höskuldur ei eitanudki, et ta pruulib, aga ütles, et teeb seda hobuste tarbeks. Seda 

keeldusid võimud uskumast ja Höskuldurile määrati karistuseks trahv. See aga ei 

pidurdanud tootmist ja Höskuldur jätkas innukalt pruulimist. Ta ütles hiljem, et tema 

kundede hulgas olid olnud ka kõrgeimad võimumehed. Teda peeti tihti tema 

müügireisidel kinni, ent Höskulduri leidlikkusel polnud piire. Kord võeti ta kinni 
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Reykjavíkis ja pandi politseiautosse. Kui ta sealt välja astus, ei leitud talt midagi, ent 

hiljem leiti politseiniku esiistme alla torgatud täis pudel.  

Nõudlus kesvamärjukese järgi oli suur, eriti suurtel kogunemistel ja lammaste 

kokkuajamistel. Nende kogunemiste ajaks oli Höskuldur peitnud pudelid ümbruskonda 

laiali ja kui kaubad koos, juhatas ta mättad kätte. Kord, kui ta pidi kesvamärjukese jälle 

lambaajamisteks kogunemiskohta toimetama ja teadis, et võimuesindaja on ka sinnapoole 

teel, võttis ta nõuks tollega kampa lüüa, et vähem tähelepanu äratada. Eelnevalt oli ta 

kõik pudelid hoolikalt sadulakattesse paigutanud. Kuigi teda korduvalt kinni peeti ja tema 

elamises läbiotsimise korraldati, ei leitud midagi, millest kinni hakata kuni võeti pihile 

talus kostil olev poiss, kes pruulimise varustuse kätte näitas. Höskuldur arreteeriti ja 

1934. aastal mõisteti talle karistuseks paar kuud vangistust ja trahv.  

Sellega ei olnud ta aga oma äri lõpetanud. 1938. aastal kolis ta Saurbærist 

Borgarfjörðuri fjordi ja kui võimumehed talle sinna külla läksid, leidsid nad aami 

laagerduvat rabarberiõlu. Aam oli kiiruga suletud ja selle avamist ei lubanud ta mingi 

hinna eest. Kui järgmisel korral tagasi tuldi, oli tünn tühi.
109

 

 

Sissepõige sisemaale 

Juba Árborgist edasi liikudes hakkab tahtmatult tähelepanu enda peale tõmbama üks 

Islandi tuntuim mägi. Põrgu väravaks peetud 1491 meetrit kõrge Hekla on tegevvulkaan, 

mis on endast tihedalt märku andnud. 20. sajandil algusest kuni siiani on ta pursanud 

seitsmel korral. Heklale ronimist ei peeta raskeks, umbes 3-4 tunniga peaks mäe tippu 

jõudma, aga kui vulkaaniline tegevus juhuslikult algama peaks, on aega laskuda vaid 30-

60 minutit.
110
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Kujult ümberpööratud paadiga või heleda õlasalliga võrreldud Hekla paistab ilusa ilmaga kaugele. 

 

Hekla lähedal muutuvad teed ja edasi sisemaa poole saab vaid neljarattaveoga 

maastikuautodel. Landmannalaugari poole viivatel teedel jääb silmadest puudu, et 

kõike seda värvikirevust ja mägede ilu haarata. Landmannalaugar on sisemaa populaarne 

geotermaalala, mida ümbritsevad lausa uskumatuna tunduvates värvigammades 

rüoliidimäged. Piirkonnas on hulk huvitavaid matkaradu, aga lausa magnetina mõjub 

supluskoht matkabaasi juures olevas kuumaveejões. Siin on karjaotsijad - teelised 

sajandeid peatunud ja omale kuumaveeallika veega kohvi valmistanud ja jutud räägivad, 

et 15. sajandil olevat siia surmava katku eest põgenenud ühe piirkonna talu peremees 

koos oma talu rahva ja loomadega. Aeg-ajalt olevat ta mägedest alla elamute poole 

vaatamas käinud ja näinud seal katku nagu sinist udu külade peale laotumas. Orus on 

teelistemaja, mille juurest algab populaarne Laugaveguri matkarada. Rada viib lõunasse, 

Þórsmörki, kuhu jõuab nelja päevaga. Mägedes jooksma harjunud läbivad vahemaa 5-7 

tunniga.
111
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Umbes 1480. aastal vulkaanilise tegevuse tagajärel tekkinud maar Ljótipollur – Kolelomp on 14 meetrit 

sügav. 

 

Ringtee nr 1 viib edasi lõuna poole ja teele jäävad üksteisest 13 kilomeetri 

kaugusele kaks teeliste puhkepeatust, asulad Hella ja Hvolsvöllur. Nende vahel on 

mitmed ajaloolised kohad, nagu näiteks Keldur ja Oddi. Keldur on suurtalu koht, kus on 

harukordne võimalus astuda elamusse, mis on arvatavasti seisnud nii nagu ta tulijale 

praegu vastu vaatab juba 400 aastat. Nagu kõik Islandi turbamajad, pole ka see elamu 

ilmselt päris ilma kohendamiseta saanud. Mis teeb just selle maja tähelepanuväärseks on 

see, et enamus Islandil säilinud harikatusega turbamajade fassaade on 19. sajandi stiili 

järgi pikilaudadega üle löödud, ent Kelduri maja on ainuke, mis on säilitanud oma 

keskaegse väljanägemise. Maja alt on kaevatud igivana põgenemiskäik, mis avastati alles 

20. sajandil.
112

 Oddi on kuulus kirikukoht, mis oli omal ajal üks Islandi suurim üliku 

maavaldus ja kultuurikeskus. Oddi kirikkond oli magus tükk. Kuus siinset kirikuõpetajat 

said piiskoppideks ja siit on pärit kuulus suguvõsa, kelle liikmetest on tuntuim Tark 

Sæmundur Sigfússon (1056-1133), kes käis Prantsusmaal tarkust omandamas ja kes 

esimese islandlasena ajalugu üles tähendas ja tema pojapoeg Jón Loftsson (1124-1197), 

kes Snorri Stúrlusoni oma kasvatada ja õpetada võttis. Tark Sæmundurist on palju 
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rahvajutte, eriti tema suhtlemisest kuradiga, kus Sæmundur eranditult alati kokkulepetest 

võitjana välja tuleb ja kurat talle lubatud hingest ilma jääb. Rahvasuu räägib, et Tark 

Sæmundur käis nõiduskunsti õppimas Svartiskóli koolis (tõenäoliselt praegune 

Sorbonne´i ülikool Prantsusmaal).
113

 Praegune kirik on ehitatud 1924. aastal riigi 

peaarhitekti, Guðjón Samúelssoni joonise järgi. 

 

Svartiskóli  

Ennevanasti oli ilmas niisugune kool, mida kutsuti Svartiskóli. Seal õpiti nõiduskunsti ja 

igasuguseid vana-aja tarkusi. Kool oli tugevas maa-aluses ehitises, millel polnud ühtegi 

akent ja seepärast valitses seal alati pilkane pimedus. Seal ei olnud ühtegi õpetajat ja 

õpiti raamatutest, mis olid kirjutatud tulipunases kirjas, mida sai lugeda pimeduses. 

Õpilased ei tohtinud koolis olemise ajal kunagi välja päevavalgesse minna ja õppetöö 

kestis kolm kuni seitse talve. Iga päev tuli seinast hall, karvane käsi ja ulatas 

koolipoistele söögi. Kooliisal oli tingimus, et ta saab igal aastal koolist lahkuvatest 

õpilastest omale selle, kes viimasena väljub. Kõik teadsid, et kooliisaks oli kurat ja 

seepärast püüdis igaüks nii kuis suutis viimaseks jäämisest hoiduda.  

 Kui Sæmundur oma koolikaaslastega koolist lahkuma pidi, pakkus Sæmundur end 

viimaseks jääma. Selle üle oli teistel hea meel. Sæmundur heitis üll suure keebi, jättis 

varrukad vabaks ja nööbid nööpimata. Kooli välisuksel oli piit. Kui nüüd Sæmundur 

piidani jõudis, haaras kurat keebist ja ütles: “Minu sa oled.” Sæmundur heitis keebi 

õlgadelt ja jooksis välja. Kuradile jäigi ainult ülekuub kätte kui rauduks kääksatas 

hingedel ja raksatas Sæmunduri kandade taga kinni. Nii pääses Sæmundur koos oma 

semudega Svartiskóli koolist.  

Veel räägitakse, et kui Sæmundur üle uksepiida välja astus, paistis talle vastu 

päike ja tema vari langes seinale. Kui nüüd kurat tahtis teda haarata, ütles Sæmundur: 

“Ma ei ole viimane. Kas sa seda, kes minu taga on, ei näe?” Kurat kahmas siis varju 

järele ja Sæmundur pääses uks kandu riivamas välja. Sellest peale oli Sæmundur varjuta, 

sest kurat ei lasknud tema varju enam kunagi käest.
114
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Oddi talust põhjapool on küngas, mille kohta räägib rahvasuu, et sinna olevat 

maetud kullalastiga laev ja kui seda sealt välja kaevata proovida, siis põlevat talukoht 

maani maha.
115

 

Hvolsvölluri ümbrus on islandlaste ühe lemmiksaaga – Brennu-Njálssaga, Njálli 

saaga
116

 - tegevustander. Ümberkaudsed talukohad ja maastik on 10. - 11. sajandil 

toimunud saaga 13. sajandist pärit käsikirja lehekülgedel ajalukku kirjutatud. 

Hvolsvölluris on Sögusetrið - Ajalookeskus, kus käsitletakse nii kirjas kui piltides 

põhiliselt Njálli saagat. Samas näeb ka väljapanekut kohaliku kaubandusseltsi ajaloost. 

Tänu kaubandusseltsidele, mille ümber omal ajal koondus elu, tekkisid asustatud punktid, 

mis siiani teelistele puhke- ja mõttepause pakuvad. Hvolsvöllurist veidike idapoole 

voolab Þverá jõgi, mis saab oma allikaselge vee lähedalasuvatest jõgedest ja ojadest. 

Enne kui Markarfljóti suurjõe purustavale toimele kaitsevallidega piir pandi, sai Þjórsá 

jõgi lisa ka sealt. Ootamatud voolujõu muutused Þverá jões andsid ainet rahvajuttudele 

hiiglaslikust raikalast, kes seal elab ja ümberkaudseid maid hävitab.
117

  

Hvolsvöllurist keerab tee nr 261 ühe Islandi ilusamaks peetud piirkonna poole. 

Fljótshlíð lausa nõretab ajaloost, kaugusest paistab Eyjafjallajökulli liustik ja 

Markarfljóti suurjõgi punub liivasel pinnal oma veepalmikuid. Tänapäevaks on jõe nõlv 

muutunud populaarseks suvemajade ehitamise piirkonnaks, kus kohalikele talunikele 

sadas majanduse õitseajal järjest ahvatlevamaid pakkumisi maatükkide eest, kus saaks 

kiirest äri- ja majanduselust romantilist varju.
118

 Siit leiab ka arvatavasti ühe kuulsama 

talukoha Íslandil. Hlíðarendi on kirikukoht ja ühe Njálli saaga peategelase Gunnar 

Hámundarsoni elukoht. Gunnar oli mees, kellele ei olnud võrdset ei taplustes, 

vibulaskmises, mängudes ega ujumises. Ta „[...] oli suuteline, sõjarüü seljas, hüppama 

üle omaenda pea kõrguse, ja seda nii tagurpidi kui ka ettepoole.“
119

 Hlíðarendis sündis ka 

piiskop Þorlákur (1133-23.12.1193), kes oli Skálholti kiriku piiskop aastatel 1178-1193 

ja kellest sai Islandi kaitsepühak.
120

 Tema auks peetakse Islandil 23. detsembril 

Þorláksmessa nimelist püha, kus traditsiooni järgi süüakse mädanenud ja keedetud raikala 
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kaalikapudruga. Hlíðarendi kirik on ehitatud 1897. aastal, mahutab kuni 180 inimest ja 

kiriku kaitsepühakuks on püha Þorlákur.
121

 Kiriku juurest pääseb Nína Sæmundssoni 

(1892-1965) mälestussallu - Nínulundur.
122

 Nína Sæmundsson ehk Jónína 

Sæmundsdóttir oli Islandi esimene naisskulptor, kes sündis siin, Nikulásarhúsi talukohas. 

Varajases nooruses läks ta õppima Kopenhaagenisse ja Rooma, ning sealt edasi 

Hollywoodi, kus ta elas kolm aastakümmet ja kogus oma töödega kuulsust. Vanas eas 

Islandile naastes ei võetud teda tema kuulsusest hoolimata kuigi sõbralikult vastu ja tema 

Reykjavíki tiigi äärde paigaldatud “Näkineiu” kuju lasti 1960 aastal õhku.
123

 Tema 

Islandil olevatest töödest on tuntumad: “Emaarmastus”(Móðurást) Reykjavíkis 

Lækjargata tänava pargis; “Njáll” Hvolsvölluri ajalookeskuses ja “Noor ema”(“Ung 

móðir) Nína sünnikohas.
124

  

Islandil on pea iga kohanimi seotud mingi loo või legendiga, nii on ka siinne 

mäenõlv, Gunnarshólmi, seotud Hlíðarendi talu peremehe Gunnar Hámundarsoniga. 

Lugu oli järgmine: Gunnarile oli tapmise eest seadusega mõistetud karistuseks 

kolmeaastane maapagu, mille kohaselt ta ettenähtud ajal saarelt ja kodukohast lahkuma 

pidi, aga Gunnarile näis kodukoha mäenõlv lahkudes nii vastupandamatult ilus, et ta 

otsustas riskida eluga ja sealt mitte lahkuda.  

Siinkohal tuleb rääkida Islandi rahvavõimu perioodist, mis algas Alþingi 

loomisega (vt. Alþingi), 930 aastal ja kestis kuni aastateni 1262-1264, mil Island end 

norra kuningavõimu alluvusse andis. Sel ajal kehtis seadustekogu, mida kutsuti Grágás 

ehk Hallhani. Niisuguse kummalise nime kohta on mitu arvamust: et raamat oli kirjutatud 

hanesulega või köidetud hanenahka, või et nimes peitub vihje raamatu eale. Sel ajal usuti, 

et haned elasid kauem kui teised linnud.
125

 Grágás annab hea ülevaate tolleaegsest 

mõtteviisist ja ühiskonna elust, kus peeti ülimalt tähtsaks mainet ja meheau. Karistusi oli 

põhiliselt kahte sorti: trahv kariloomade näol või maapagu vastavalt karistuse rangusele 

kas kolm aastat või eluaegne. Näiteks võis teise inimese hammustamise eest või talle vee 

näkku viskamise eest karistada kolmeaastase maalt väljasaatmisega. Kui karistatu 
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ettenähtud ajal maalt ei lahkunud, sai ta automaatselt märklauaks, s.t kõigil oli õigus teda 

tappa kui lindpriid.
126

 See saigi Gunnar Hámundarsonile saatuslikuks.  

Ringtee ookeani poolel on Bergþórshvoll, talu kus elas Njálli saagale nime 

andnud Njáll Þorgeirsson. Njáll oli tark ja ettenägelik mees, kellest hea nõuandjana suurt 

lugu peeti. Ta oli suur sõber Gunnariga, aga nende naiste vahel hõõgus tuli tuha all. 

Tasumise ja kättemaksu ajel põletati Njáll 1011. aastal pKr oma naise Bergþóra ja 

lapselapsega elusalt kodutallu sisse. Saaga fakti kinnituseks korraldatud arheoloogilistel 

väljakaevamistel leiti põlenud talu jäänused 11. saj algusest.
127

 Piirkonda, kus Njáll elas, 

kutsutakse Landeyjar – Maasaared. Põhiliselt Markarfljóti jõe poolt kohalekantud 

liivasel ja vesisel pinnasel on enamus talusid küngaste otsas ja pinnase elukõlblikuks 

muutmisel on ära tehtud hiigelsuur töö.
128

 Siit on Vestmannaeyjari saarteni meritsi 

kõigest 13 kilomeetrit vs 74 kilomeetrit endisest Þorlákshöfni sadamast ja parema 

ühenduse saamiseks saartega hakati 2008. aastal ehitama Bakki piirkonda sadamat, kust 

20.07.2010. aastal läks esimene praam saartele teele.
129

 

 
Hea ilmaga näeb lõunarannikult selgelt Vestmannaeyjari saari. 
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Vestmannaeyjar 

Vestmannaeyjar ehk Läänemeeste saari on 15-18 ja kaljulaide ning väiksemaid 

kaljumoodustisi nende ümber 30. Kõik saared on tekkinud veealuste vulkaanipursete 

tagajärel, nendest vanimad 10 000 aastat tagasi. Noorim on Surtsey saar, mis kerkis 

merest 1963. aastal neli aastat kestnud vulkaanipurske tagajärel. Arheoloogilistest 

väljakaevamistest on selgunud, et saartest ainukese inimasustusega Heimaey saarel elati 

ammu enne Islandi asustamise alguseks arvatud aastat 874. Saartel on läbi aegade olnud 

eluliselt tähtis linnupüük ja munakorjamine, milleks laskuti köitega järskudelt 

kaljunukkidelt ja köie otsas rippudes täideti taskud ja kotid söögipoolisega. Kuni 20. 

sajandi keskpaigani sõltus toidulaua kate põhiliselt jää-tormilinnu saagist. Igas talus oli 

seda sissesoolatud sulelist kaks-kolm vaati, igas vaadis 300 linnu ringis. Miks just see 

lind nii populaarne oli? Temast sai mitte ainult liha, vaid ka tulehakatist ja leivamääret. 

Vestmannaeyjari saartel pesitsevad kõik Islandil leiduvad merelinnud ja needki, keda 

mujal saartel ei leidu. Eriti palju on saartel põhjalunne, (lad. Fratercula arctica arctica) 

kes saabuvad saartele suvekuudeks ja moodustavad siin ühe suurima koloonia maailmas. 

Vestmannaeyjari saartel on loendatud 1,1 miljon linnupaari.
130

 Oma erilise ilu ja 

kaljukoobaste pärast on saari ka põhjamaa Capriks kutsutud. Heimaey saart on 

vapustanud mitmed sündmused. 16. juulil 1627. aastal maabusid saarel Alziiri 

mereröövlid, kes röövisid, põletasid ja viisid endaga kaasa orjusesse 242 saarlast. Jube 

kallaletung jääb alatiseks Türgiröövi nime all Islandi ajalukku.  

 

Türgirööv 1627 

1627. aastal ründasid Íslandit teistmoodi viikingid, Türgi sultani alamad - mereröövlid 

Alziirist. Nende röövretk Islandile sai Türgiröövi nime. Islandile lähenes viis 

mereröövlite laeva, millest kaks randusid Grindavíkis, kaks suundusid Idafjordidesse, sh 

Lóni, Beruförðuri fjordi, Djúpivoguri abajasse, Hamarsfjörðuri fjordi, Breiðdaluri orgu ja 

Fáskrúðsfjörðuri fjordi. Seejärel ühineti seal kolmanda laevaga ning purjetati edasi 

Vestmannaeyjari saartele. Idafjordides võeti vangi 100 elanikku ning Vestmannaeyjari 

saartel 242. Vastupanu osutanud tapeti, majad põletati ja väärisasjad rööviti. Röövlite 

saak oli 380 islandlast, kes Alziiri purjetati ja seal orjusesse müüdi. Röövitute hulgas oli 
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eakas kirikuõpetaja Ólafur Egilsson, kes saadeti Taani kuningale lunaraha sõnumit viima, 

ent kui ta lõpuks Kopenhaagenisse jõudis, oli Taani kolmekümneaastases sõjas ja 

riigikassal nappis ressursse, et oma alamaid päästa. Kohe pärast sõja lõppu korraldati 

kogu maal korjandus ja peale üheksa-aastast orjust osteti vabaks 35 islandlast, kellest 

vaid 27 tagasi kodusaarele jõudis.
131

 Tuntuim nendest on vapper naine Guðríður 

Símonardóttir, kes naastes tutvus Kopenhaagenis neile kristluse põhitõdesid meelde 

tuletama palgatud kirikuõpetaja ja psalmilauliku Hallgrímur Péturssoniga.
132

 

1973. aastal toimus Heimaey saarel vulkaanipurse ja hävitas 1345 majast 400 ning 

sundis saare 5 300 elanikku ühe ööga evakueeruma. Seda peetakse siiani omamoodi 

saavutuseks, nagu ka sadamat hävitada ähvardanud laavavoolu peatamist külma merevee 

abil. Purskest sündis uus tulemägi – 204 meetrit kõrge Eldfell ja endise 11,3 km² 

Heimaey asemel oli nüüd 13,4 km² suurune saar. Eriti peale 1973. aasta vulkaanipurset 

on huvi saare vastu väga tõusnud. Peale muu erilise saab siin jälgida väljakaevamisi 

põhjamaa Pompeiks kutsutud maa-alal. Mitmed saareelanikud on end oma tegudega 

ajalukku kirjutanud, üks neist on Guðlaugur Friðþórsson, kes ujus kuue kilomeetri 

kaugusel rannast merehätta sattunud laevalt viis tundi jääkülmas merevees ja kaldale 

jõudes astus paljaljalu üle terava laavamaastiku asulani. Aasta oli siis 1984 ja Guðlaugur 

oli 22 aastane. Neli tema kaaslast uppusid.
133

 

Kohe sadama kõrval on kõrge rohuseina taga Herjólfsdaluri org, kuhu igal aastal 

augusti esimesel nädalavahetusel kogunevad lisaks 4 000 elanikule tuhanded islandlased, 

et kolm ööd-päeva koos pidutseda ja laulda.
134

 

Nii nagu lõunarannikult näeb selge ilma korral hästi Vestmannaeyjari saari, näeb 

Heimaey saarelt samadel tingimustel selgelt Eyjafjölli mägesid ja liustikumütsi. See on 

viimasest vulkaanipurskest tuhmunud ja kahanenud, ent on siiski oma 80 km²-ga saare 

suuruselt seitsmes liustik. Eyjafjölli mägede pidevalt muutuvate kiviste külgede jalamilt 

kulgeb umbes 30 kilomeetrit idasse viivat ringteed. Liustik Eyjafjallajökull on 1660 

meetrit kõrge ja ligi miljon aastat vana aktiivne vulkaan. Enne 2010. aasta sündmusi on ta 

pursanud aastatel 1612 ja 1821-1923. Paljudel on 2010. aasta vulkaaniline tegevus selles 

                                                 
131

 Björn Þorsteinsson, Bergsteinn Jónsson. 1991:208-209. 
132

 Sama:209. 
133

 Heimaslóð. 2010, 17. ágúst. Kraftaverkið Guðlaugur Friðþórsson. 
134

 Steindór Steindórsson frá Hlöðum. 2010:153. 



 74 

piirkonnas veel värskelt meeles. See algas veidike enne südaööd 20. märtsil kahe liustiku: 

Eyjafjallajökulli ja Mýrdalsjökulli vahelisel Fimmvörðuhálsi “sadulal” suhteliselt 

tagasihoidlikult ja väljavoolanud laava võttis suuna põhja, Þórsmörki poole. 12. aprillil 

rahunesid maa sisejõud Fimmvörðuhálsil maha, et järgmisel päeval, 13. aprillil endast 

maavärinaga Eyjafjallajökulli liustiku all uuesti teada anda ja järgmisel päeval uue jõuga 

peale hakata. Tule jõud sulatasid liustikku ja vallandunud suurveed ähvardasid ringtee 

purustada. Kibekiirelt võeti tarvitusele abinõud ja tee kaevati läbi neljast kohast, et 

voogavat stiihiat kandva Markarfljóti jõe lööki pehmendada. Vulkaanipurskest eraldus 

hulgaliselt tuhka ja teeprat, mis avaldas mõju lennuliiklusele kogu maailmas.
135

  

Markarfljót ehk Metsajõgi kannab Mýrdalsjökulli, Torfajökulli ja 

Eyjafjallajökulli liustike sulavett. 100 kilomeetri pikkusele jõele on ehitatud Islandil 

kõige rohkem kaitsevalle, esimene nendest 1910. aastal. Nii uskumatu kui see tänapäeval 

ka ei tunduks, oli see kaitsevallide vahele pandud jõgi omal ajal tõsine teetakistus ja 

ümbruskonna suur ja pidev hirm. 

Eyjafjölli mägedeni jõudes pöörab tee Þórsmörki poole. Þórsmörk on 

Markarfljóti ja Krossá jõgede vaheline roheline oaas ja populaarne vaba aja veetmise 

koht. Piirkond on põnev ja vaheldusrikas, täis seiklusradasid kaljurüngaste vahel ja 

kasemetsades. Siinsed kasemetsad on alates 1924. aastast looduskaitse all.  

Eyjafjölli mägede kaljuselt karniisilt kukub alla rida koski, Seljalandsfoss ja 

Gljúfrabúi nendest suurimad. Gljúfrabúi on üks Islandi erilisemaid väikekoski, mis 

“elab” talle kaljurüngastest ehitatud pesas veidike maad Seljalandsfossi kosest edasi 

Þórsmörki poole minnes. 

                                                 
135

 Steindór Steindórsson frá Hlöðum. 2010:136. 



 75 

 
Gljúfrabúi kosk oma kaljuseintevahelises kodus on kui hästi varjatud saladus. 

 

Ega Seljalandsfossgi talle alla anna, sest seda üle 60 meetri kõrguselt alla kukkuvat 

veevoolu saab nii eest- kui tagantpoolt imetleda. 

Eyjafjölli mägede all elavad tublid talunikud, kes trotsivad loodusejõude, 

tegelevad karjapidamise- ja viljakasvatusega, austavad haldjaid ja suhtlevad trollidega  

 

Gilitrutt 

Kord elas idapool Eyjafjölli mägede all noor tarmukas ja töökas talumees. Tal olid head 

söödamaad ja suur kari lambaid. Talunik oli äsja naitunud. Tema naine oli noor, aga 

laisk ja loid. Ta ei viitsinud midagi teha ja võttis talupidamisest vähe osa. Talumehele ei 

meeldinud see mitte, aga ta ei saanud ka midagi teha. Sügisel andis ta naisele hunniku 

villa ja palus tal see kangaks kududa, ent naine polnud sellest sugugi vaimustatud. Juba 

lähenes talv, aga naine ei puutunudki villa, kuigi mees sellest korduvalt juttu tegi.  
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Ükskord tuli perenaise juurde suurekasvuline eit ja palus almust. “Saaksid sa 

vastutasuks minu heaks natuke töötada?“ küsis naine. “Ikka saan”, vastas eit, “mis tööd 

ma tegema pean?” “Villa kangaks kuduma,” vastas naine. Eit oli nõus ja hiivas 

perenaise toodud hiigelsuure villakoti selga ning ütles: “Ma tulen kangaga esimesel 

suvepäeval.”
136

 “Mida sa tasuks soovid?” küsis naine. “Seda ei olegi palju”, vastab eit, 

“sa pead minu nime kolme korraga ära arvama ja me oleme tasa.” Perenaine oli sellega 

nõus ja eit läks minema. Talvel uuris mees naiselt korduvalt, kus vill on, aga naine 

vastas, et ärgu ta ennast sellesse segagu ja et ta saab selle kätte esimesel kevadpäeval. 

Mees jäi seletusega rahule. Kui talve lõpp lähenes, hakkas naine eide nime peale 

mõtlema ja ei näinud mingit võimalust seda teada saada. Ta muutus raskemeelseks ja 

murelikuks. Talumees nägi, et naine on rõhutud ja päris selle põhjust. Nüüd rääkis naine 

talle kõik ära. Mees ehmus kuuldust ja ütles, et seda olevat naine nüüd küll pahasti 

teinud, sest eit olevat troll, kes tahtvat naist kaasa võtta. 

Kord, kui talumees oli oma mõtetes mägedeni sammunud, jõudis ta suure 

kivikuhilani. Äkki kuulis ta sealt seest toksimist ja läks heli peale edasi, kuni jõudis välja 

koopani. Seal nägi mees kuidas üks suur eit istus kangastelgede taga ja laulis kangast 

jalgade vahele luues laulukest: “Hei, hei ja ho, hoo. Perenaine ei tea minu nime, hei, hei 

ja ho, hoo. Gilitrutt on nimi mul ho, hoo. Gilitrutt on minu nimi, hei, hei ja ho, hoo.” 

Talumees rõõmustas nüüd ja sai aru, et too ongi see eit, kes tema naist sügisel külastas. 

Ta läks koju ja kirjutas paberitükikesele trollieide nime. Oma naisele ei rääkinud ta 

sellest midagi. Jõudiski kätte viimane talvepäev ja naine oli nii murest murtud, et ei 

tõusnud voodistki. Mees astus tema juurde ja uuris, kas naisel on oma töötegija nimi 

teada. Naine vastas eitavalt ja kurvastas hingepõhjani. Nüüd andis mees talle paberitüki 

nimega ja rääkis kogu loo. Hirmust värisedes võttis naine paberi ja palus meest juures 

olla, kui eit tuleb. Selle peale kostis mees: “Eidele andsid sa villa omaenese tarkusest ja 

parem on kui sa töö eest ise ka tasud.”  

Esimesel suvepäeval oli naine üksi talus oma asemel, kui ta kuulis suurt kolinat ja 

mürinat, ning sisse astus mitte enam nii sõbralik eit. Ta heitis maha suure kangarulli ja 

küsis: “Kuidas mind kutsutakse, mis minu nimi on?” Naine vastas hirmust poolsurnult: 
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“Signy?” “See pole minu nimi, see pole minu nimi, arva veelkord, perenaine,” ütles eit. 

“Ása?” arvas naine. Eit vastu: “Ka see pole minu nimi, arva veel üks kord, perenaine.” 

“Kas su nimi pole mitte “Gilitrutt”? ütleb naine. Selle peale jahmus eit nii, et kukkus 

täispikkuses suure pauguga põrandale pikali. Tõusis siis uuest jalule ja lahkus ning 

sellest peale pole teda enam nähtud. Perenaine oli nüüd rõõmus, et trolli käest pääses ja 

muutus sellest päevast alates usinaks ja heaks talupidajaks ning töötles oma villa alati 

ise.
137

 

Eyjafjölli mägede külgedel on palju kaljukoopaid, nendest tuntumad on Seljalandi 

talukohast idapool asuvad Paradísarhellir, kus leidsid varjupaiga 16. sajandi armastajad 

rikas Stóra-Borgi talu peretütar Anna ja lindprii Hjalti; Steinahellir Steinari talukoha 

juures, kus kuni 19. sajandini Parlamendi istungeid peeti ja veidike enne Skógari asulat 

asuvad Drangslíði mitmed koopad, mida kariloomade varjupaigaks kasutati.  

 
Rútshelliri koopaelamu Hrútafelli talukoha juures on teadaolevalt Islandi vanim allesolev inimkätega 

ehitatud elamu.
138

 

 

Drangshlíði mäerüngastest möödudes avardub ida poole liustikuliivade, Skógari asula ja 

Skógarfossi kose vaade.
139

 Skógaris on maakonna kool ja koduloo- ning 
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transpordimuuseum, kus muude ajalooliste eksponaatide seas on ka sild aastast 1921, mis 

viis üle Jökulsá jõe Sólheimasanduri liivikul. Koduloomuuseum on pilgeni täis 

esivanemate kummalisena tunduvaid tööriistu, majapidamis- ja tarbeesemeid, käsitööd ja 

muusikariistu, mäenõlval seisvatest vanadest majadest rääkimata. Muuseumi hing, 90-

aastane Þórður Tómasson on sinna kokku kogunud oma rahva ajalugu nii lähemalt kui 

kaugematest Islandi otsadest. Skógaris pani oma jala Islandi pinnale üks saare asustajatest 

Þrasi Þórólfsson, kes olevat oma kulla ja väärisesemed kirstuga Skógarfossi kose alla 

peitnud.Vaatamata külameeste pingutustele kirst kätte saada, polevat see siiamaani veel 

õnnestunud ja vikerkaar üle 60 meetri kõrguse veekanga annab märku ikka veel kose all 

olevast varandusest. Ülevalt läheb matkarada Fimmvörðuhálsile ja üle selle ka 

Þórsmörki, kuhu peaks Skógarist kümne tunniga kohale jõudma
140

 

Skógarist edasi sõites võtavad teelist vastu liivad: Skógasandur ja 

Sólheimasandur, mille vahelt voolab mere poole Jökulsá jõgi Sólheimasanduri liivikul. 

Kuna Liustikujõel on Islandil palju nimekaime, siis lisatakse selguse huvides täpsustav 

kohanimi, nagu Sólheimasanduri liivik.  

 
Mýrdalsjökulli liustikust allpoole roomavat Sólheimajökulli 8 kilomeetri pikkust ja 1-2 kilomeetri laiust 

liustikukeelt saab päris ligidalt uudistada.  
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Kliima soojenemise tõttu kiirelt taganev liustik on endast maha jätnud kilomeetrite 

pikkuse “saba” kivirünkaid, vesiliivaga auke ja vagudes kõnnumaad. Mýrdalsjökull on 

Islandi suuruselt neljas, 590 km² suurune liustikuala. Tema kõrgeim tipp on 1480 meetrit 

ja tema jäise katte all puhkab ettearvamatu Katla, mis on saare asustamisest peale 

pursanud 20 korda. Niipalju kui on ületähendusi nende pursete kohta, on kirjeldused alati 

ühtemoodi: õudne ja hirmuäratav. Vulkaaniline tegevus kestis kahest nädalast kuni viie 

kuuni ja vallapaiskunud hädaohtlikud tulvaveed võisid kulmineeruda tunniga ja seejärel 

vaibuda, et ette hoiatamata jälle vallanduda ja kõik oma teelt puhastada.
141

 Katlat loetakse 

üheks Islandi ohtlikumaks vulkaaniks ja seostatakse mungakloostri vihase 

majapidajannaga. Selle kohta on alljärgnev jutt: 

See juhtus ajal, kui Þykkvabæri talukohas oli juba mungaklooster. Kloostri abtil 

oli Katla nimeline majapidajanna, kelle iseloom ei olnud just kõige parem. Katlal olid 

sidemed allilmaga ja tal olid nõiapüksid, nagu seitsmepenikoormasaapad. See, kes need 

jalga tõmbas, ei väsinud kunagi jooksmast. Katla kasutas pükse vaid hädaabinõuna. 

Katla tujukust ja tema teadmisi nõiakunsti alal pelgasid paljud, isegi kloostri abt. 

Kloostris oli karjapoiss Barði, kes Katlalt pahatihti kõva sõna kuulis, kui mõni loom 

karja kokkuajamisel puudu oli. Kord sügisel läks kloostri abt pidustustele ja võttis oma 

majapidajanna kaasa. Katla soovis, et kogu kari oleks tema tagasitulekuks koju aetud, 

aga karjapoiss ei leidnud kõiki loomi üles ja ta tuli mõttele kasutada nõiapükse. Nüüd 

suutis ta joosta kiiremini kui kunagi varem ja ta leidis üles kõik lambad kuni viimaseni. 

Kui Katla koju jõudis, sai ta kohe aru, et Barði on tema pükse kasutanud. Äkilises vihas 

uputas ta Barði vadakuvaati. Keegi ei teadnud, mis karjapoisist saanud, kuni talve 

saabudes hakkas vadak ära kuivama ja kuuldi Katlale öeldud sõnu: “Varsti hakkab Barði 

paistma”. Katla mõistis, et tema tegu tuleb välja, aga tahtis karistusest pääseda. Ta 

tõmbas jalga nõiapüksid ja pistis liustiku poole jooksu. Kuna teda sellest peale enam ei 

nähtud, arvati et küllap ta viskus liustikulõhesse. Veidikese aja pärast paiskus liustiku alt 

tohutu veevool kloostri poole ja usuti et Katla olevat seda põhjustanud. Sellest peale 

kutsutakse liustikulõhet Katla lõheks ja tühermaad Katla liivikuks.
142
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Mýrdaluri orgu jäävate jäärakute, mäekurude ja rohetavate nõlvade üle valvab 

Mýrdalsjökulli liustik. Teelise silm jääb kindlasti pidama üksikul kaljumoodustisel keset 

välja. Seda 284 meetri kõrgust Pétursey mäge on võrreldud Surtsey saarega kuival maal 

ja arvatakse, et ta kerkis vulkaanipurskest meres umbes 120 000 kuni 300 000 aastat 

tagasi.
143

 

Tee nr. 218 viib ühele erilisele maaninale. Dyrhólaey on 110-120 meetrit kõrge, 

ookeani väljaulatuv pank, mis saab oma nime august keset kaljunina - “ukseaugu saar”. 

Huvitaval kohal mitu nime ja nii on Dyrhólaey tuntud ka kui Portland ja Blow Hole.
144

 

1993. aastal lendasid kaks uljaspead ühemootorilisel TF lennukil sellest august kolm 

korda läbi.
145

 Dyrhólaey majakas on 1927. aastast.  

Maanina oli kaua aega Islandi kõige lõunapoolsem koht, kuni 1918. aasta Katla 

vulkaanipurske ja tulvavee kantud liivamasside tagajärel pikenes Hjörleifshöfði neeme 

liivarand paari kilomeetri võrra. Etteulatuv liivamaa sai kõige lõunapoolsema koha tiitli 

ja uue nime – Kötlutangi – Katla maasäär.
146

 Teiselt poolt paistavad üle laguuni 

Reynisdrangar - kolm pilkupüüdvat kaljuhiiglast meres – trollid, kes kivistusid laeva 

vedades kui esimesed päikesekiired neid puudutasid. Nendeni jõudmiseks peab sama teed 

mööda tagasi peateele sõitma ja uuesti sisse pöörama teelt nr. 215. Tee kulgeb 340 meetri 

kõrguse ja järsu Reynisfjalli mäe alt ning lõpeb Reynisfjara rannal, kus on kui tükitööna 

suuruse järgi sorteeritud siledad, hallikasmustad kiviread, basaltsammaste seinad ja 

koopad. Seal on kivitrollid kolmemastise purjelaevaga ikka veel maa poole teel.  

Veidi maad enne rannani jõudmist on kirikukoht Reynir ja selle kiriku ehitamise 

kohta on järgmine rahvajutt:  

Reyniri kirikumeister  

Ükskord elas Mýrdaluri orus talumees, kes pidi Reyniri külakohta kiriku ehitama. 

Ehituspuid nappis ja kätte jõudis heinateo aeg, nii et mees hakkas juba kahtlema, et kirik 

enne talve üldse püsti saab. Ühel päeval, kui ta raske meelega heinamaale kõndis, astus 

tema juurde mees, kes end kirikut ehitama pakkus. Talumees pidi talle ainult tema nime 

ütlema enne kui ta ehitamisega lõpule jõuab või siis oma viieaastase poja talle andma. 
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Selle peale lõid nad käed ja meister hakkas tööle. Ta ei sekkunud millessegi, tegi vaid 

oma tööd ja oli väga napisõnaline. Ehitustöö edenes kiiresti ja talumees nägi, et heinateo 

lõpuks saab ka kirik valmis. Mees muutus järjest murelikumaks ja ei teadnud, mida teha. 

Sügisel, kui kirik oli peaaegu valmis, uitas ta heinamaal ja istus ühe künka juures maha, 

kui ta äkki kuulis künkast tulevat laulu, mida ema oma lapsele laulis:  

“Pea papa Finnur Reynirist on toomas sulle seltsilist.“ 

Laulu laulis ta ikka ja jälle. Talumehele tuli nüüd elu sisse ja ta astus kodupoole. Ta läks 

kirikusse, kus meister oli just viimast altariplaati kinnitamas ja ütles: “Seega oled sa oma 

töö lõpetanud, Finnur.” Nende sõnade peale jahmus meister nii, et pillas plaadi maha ja 

kadus ja sellest peale ei ole teda enam nähtud.
147

 

 
Reynisfjara must rand ja hulk erinevaid basaltsammaste seinu. Basaltsambad ei ole islandlaste silmis mitte 

ainult kivihunnik, vaid kanguse, ilu ja põhjamaise tugevuse sümbol. Sammaste reeglipärasus ja 

kuninglikkus äratab ikka ja jälle saarlaste südames erilise tunde.  

 

Teisel pool Reynisfjalli mäge asub lahesoppi sobitunud asula Vík. Lahesopis olid 

kaua vaid kaks talukohta ja meri uhus kahelt poolt kaljusid, kuni 1660. aastal tuli Katla 

                                                 
147

 Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I. 1961:57-58. 



 82 

vulkaanipurskest rannamaad juurde ja avanes tee ida poole, kust nüüd läheb läbi ringtee 

nr 1.
148

 Vík sai kauplemisõiguse 1887. aastal, ent lahele puhus 19. sajandil elu sisse 

Bryðebúð – kaupmees Bryde pood, mis pandi algselt püsti Vestmannaeyjari saartel 1831. 

aastal, ent toodi sealt 1895. aastal üle Víki. Ümbruskonna talunikud hingasid 

kergendatult, sest enam ei pidanud nad ette võtma pikki ja kurnavaid kaubareise läände 

Eyrarbakki asulasse, Vestmannaeyjari saartele või idasse Papósi suudmesse.
149

 Praegu on 

vanal kauplemiskohal informatiivne ülesanne: siin on infopunkt, kohvik ja näitused elust-

olust. Elanikke on Víkis 311.
150

 Víkist avaneb kena vaade laeva vedavatele trollidele ja 

mustad rannad jätkuvad siingi. Kevad saabub siin tavaliselt vara ja sellega ka 

kevadlinnud, nagu rüüt, merisk, väikekoovitaja, punajalg-tilder, tikutaja, lunn jt. Víkis on 

Euroopa suurim randtiiru koloonia.
151

 Rannal jalutades võib märgata ka uudishimulike 

hüljeste peanuppe siin, seal lainetest tõusvat.  

 

Hülgenahk 

Kord astus üks mees Mýrdaluri orust ida pool hommiku eel mööda mereranda, kuni ta 

jõudis ühe koopasuuni. Sealt kostus lõbusat tantsukära ja koopa ees lebas hulk 

hülgenahku. Mees võttis ühe naha endaga koju kaasa ja lukustas selle kirstu. Samal 

päeval läks mees uuesti koopa juurde. Seal istus noor ja kena neid. Ta oli täiesti paljas ja 

nuttis kibedalt. See oli hüljes, kelle naha mees koju viis. Mees andis neiule kehakatte, 

lohutas teda ja viis ta endaga koos koju. Mehega sai neiu hästi läbi, aga teised said tema 

tujukust tunda. Tihti istus ta lihtsalt ja vaatas merele. Mõne aja pärast nad abiellusid, 

kõik läks kenasti ja neil oli lasteõnne. Mees hoidis hülgenahka kirstus luku taga ja kandis 

võtit endaga alati kaasas. Palju aastaid hiljem läks ta kord merele ja unustas võtme koju 

padja alla. Tagasitulles oli kirst avatud, nahk ja naine kadunud. Naine oli leidnud võtme 

ja läinud uudishimust kirstu vaatama, leidnud sealt oma naha ja ei suutnud mere kutsele 

vastu panna. Ta jättis lastega hüvasti, tõmbas naha selga ning hüppas merre. Enne 

hüppamist olevat ta öelnud:  

 

                                                 
148

 Páll Jökull Pétursson. 2008. 
149

 Þorsteinn Jósepsson, Steindór Steindórsson o.fl. 1984:115-116. 
150

 Steindór Steindórsson frá Hlöðum. 2010:131. 
151

 Páll Jökull Pétursson. 2008. 



 83 

Hingel on raske,  

aga teisiti ei saa, 

seitse last mul meres 

ja seitse maal. 

Mehele läks see valusalt hinge. Tihti tiirutas hüljes mehe paadi ümber, kui ta kala püüdis 

ja näis nagu jookseksid tal silmist pisarad. Mehel oli alati kalaõnne ja ta tegemised 

õnnestusid. Kui nende lapsed rannal jalutasid, nägid inimesed sageli hüljest nende 

lähedal meres ringi ujuvat. Ta viskas lastele merest värvilisi kalu ja ilusaid merekarpe, 

aga maale ei tulnud ta enam kunagi.
152

 

Üle Mýrdalssanduri liiviku sõites hakkab silma suur üksik mägi keset välja – 

Hjörleifshöfði – 222 m kõrgune palagoniit kaljumassiiv. Hjörleifshöfði on tuntud maa-

asustamise raamatust, kus on kirjas, et siin maabus Islandi esmaasustaja Ingólfur 

Arnarsoni kasuvend Hjörleifur Hróðmarsson ja siin leidis ta ka oma orjade käe läbi 

otsa.
153

 Talukoht oli siin kuni 1936. aastani ja selle talu maad olid Islandil ühed kõige 

suuremad, ehk umbes 115 km², millele lisandusid soodustused, nagu ajupuud, linnupüük 

ja munakorjamine. Maade hulka kuulus ka teiselt poolt ringteed paistev 582 m kõrge 

kaljumoodustis Hafursey - karjamaa ja metsavõtmise koht.
154

 

380 km² liivaväli Mýrdalssandur on tekkinud aegade vältel Katla pursetest ja tulvavetest 

kantud liivamassidest. Islandi Maaparandusamet on pealetulevate liivade eest kaitseks 

istutanud ringtee äärde hulgaliselt varesekaera, mille rohekas-kollakad puhmad mõjuvad 

musta liiva taustal väga pilkupüüdvalt.
155

 Keset liivavälja on oaas Álftaver, kus oli 

sajandeid tagasi Augustinuse mungaklooster - Þykkvabæjarklaustur. Seesama, kus 

olnud Katla nimeline majapidajanna. Klooster loodi 1168. aastal ja selle esimeseks abtiks 

oli püha Þorlákur Þórhallsson, kes 11 aastat hiljem kutsuti Skálholti piiskopiks. Klooster 

tegutses kuni 1550. aasta usupuhastuseni, kui Taani kuningas maad ja majad üle võttis.
156

 

Kloostri endist asukohta märgib basaltsammas.  

Endise kloostrini viiva Álftaveri teelahkmeni jõudes jäävad liivad seljataha ja 

maastik hakkab muutuma künklikuks ja künkad koonusekujulisteks pseudokraatriteks. 
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Skálmi jõest üle sõites algab Skálmarbæjarhrauni teravatipuline laavaväli, ent pea 

hakkavad silma ka teistsugused tipud. Laufskálavarði väiksemad ja suuremad kuhja 

laotud laavakivid - teemärgid. Teemärke laoti muu seas heaks teekonna õnneks ja 

tavakohaselt pidi iga teeline oma edaspidise teekonna hüvanguks väikese hunniku kive 

püsti panema. Teemärgid kannavad Laufskáli talu nime, mis kadus Katla põhjustatud 

tulvavete tagajärel ja päris kindlalt ei olegi teada, kus talukoht asus.
157

  

Varða – teed näitavad kivikuhikud on tavaliselt koonusekujuliselt laotud kivikuhilad 

mägedes ja asustamata kõnnumaal. Neid teetähiseid laoti ka kui maamärke ja randade 

ääres olid need seilamismärkideks, ning koguni rikkalike kalasaagikohtade 

kättenäitamiseks. Kuigi kivikuhuhikute esmaotstarve oli ikkagi teed näidata, laoti 

käidavamate teede ääres üles ka nn kondieided, mille kividest laotud südamikku olid 

kondi sisse torgatud värsiread või pilasalmid teelistele. Vahel täitsid üksteise peale laotud 

kivid ka mälestusmärgi ülesannet.
158
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Eyvavarða. Üks korralikult laotud varða seisab üle keskmaa viiva Kjalveguri tee ääres. 

 

Ida pool on laava peaaegu üleni kaetud paksu kollakashalli samblavaibaga nii et maastik 

näib nii kaugele kui silm ulatab polsterdatud laavamerena. See vaatepilt erineb tugevalt 

sellest, mida piirkonna elanikud nägid 1784. aasta veebruaris, kui Lakagígari - Laki 

kraatrite vulkaaniline tegevus oli äsja lõppenud. 1783. aasta 8. juunil algas tule- ja 

laavamöll, mida tuntakse Skaftáreldar nime all. Seda teatakse kui viimase aastatuhande 

ühest purskest tulnud suurimat laavavoolu terves maailmas. Lõhepurske tulemusena 

tekkis 135 kraatriga 25 kilomeetrine mäeahelik, Lakagígar. Lõhedest voolas välja 15 km³ 

laavamass, mis oleks mäe kujul kõrgem kui Öræfajökulli liustik (2110 meetrit kõrge). 

Laava voolas kahes suunas täites jõgede sänge ja valgudes üle maa ning mattis enda alla 

või purustas pea 30 talukohta. Laavaväli kattis peaaegu 600 km² ja aega hakati arvestama 

“enne ja pärast tuld.”
159

 Järgnesid mürgised gaasid ja tuhasadu, mille osakesed kandusid 

ka üle ookeani Euroopasse ja kuni Altai mägedini Hiinas. Terve suve laotus saarel kohal 

tume, mürgine sudu, nii et päikesevalgus ei jõudnud ei inimeste- ega taimedeni. Kliima 

külmenemise, toidupoolise puuduse ja mürgituse tõttu haigastunud loomad ja inimesed 

surid tuhandete viisi. Aastatel 1783 – 1784 suri üle 10 000 inimese ehk ligi 20% tolle aja 

Islandi elanikest. Abi jäi lootusetult hiljaks, kuna teade katastroofist jõudis Taani sügisel, 

ent toidu ja muu abiga saadetud laev jõudis kohale alles järgmiseks kevadeks. Selleks 

ajaks oli olukord juba nii hull, et 1784. aastal vaagis Taani kuningas võimalust islandlasi 

Jüüti poolsaarele evakueerida. Plaan laideti sel korral siiski maha.
160

  

 

Tulepreester  

20. juulil 1783. aastal pidas õpetaja Jón Steingrímsson (1728-1791) 

Kirkjubæjarklausturi kirikus missat. Selleks ajaks oli tulemöllu algusest möödas poolteist 

kuud ja vulkaaniline tegevus endiselt kõrgpunktis. Laava muudkui lähenes ja mürin, maa 

rebenemine ning tuhast paks õhk süvendas õudust ja teadmist, et viimsepäeva kohus on 

käes. Jóni seisukoht oli, et tulevärk on Jumala karistus patustele, liiderlikele ja laiskadele 

inimestele. Ta kutsus palvetades Jumalat appi ja lubas, et kogudus kahetseb oma 
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liiderlikku elu ja pahategusid.
161

 Kuni jumalateenistus kestis, ei liikunud laava Skaftá jõe 

sängist edasi ühtegi meetrit. Kallakul, otse Systrastapi lavamäe kohal oli ta seisma 

jäänud ja sinna ta igavesse unne jäigi. „Jumala ime on sündinud!“ pomisesid mehed enda 

ette. Samas oli ime mõistetav. Skálarfelli mäest lääne pool nähti hiiglasuuri aurupilvi. 

Seal oli teel üle hõõguva laava Skaftá jõgi, mis oli endale Skaftárdaluri orust teed rajanud 

ja end laavast läbi murdnud, ning voolas nüüd üle laava. Jõgi kees, ent ei aurustanud 

siiski täielikult ja jahutas oma teel laava maha.
162

 Rahvas aga arvas, et laava peatus 

õpetaja Jón Steingrímssoni palve jõul ja teda hakati sellest peale kutsuma tulepreestriks, 

tema missat tulemissaks ja Systrastapi mäge Tulemissa mäeks. Samal ajal vähenes 

vulkaaniline tegevus lõunapoolsetes lõhedes, et Lakist kirdes uue hooga alata.
163

 Ringtee 

läheb nendest laavavoogudest üle kahel korral: enne Kirkjubæjarklausturi asulat on 

Eldhraun ja Síða talukohast idapool on Brunahraun.  

Veidi maad enne Kirkjubæjarklausturi asulasse jõudmist keerab tee sisemaale, 

Laki kraatrite poole ja teede ristumiskohas on talukoht Hunkubakkar. Siit on pärit 

arhitekt Guðjón Samúelsson (1887-1950), kelle mõtte- ja kätevilja on näha üle terve 

saare. Esimese islandlasena lõpetas ta 1919. aastal ülikooli arhitektuuri alal ja töötas riigi 

peaarhitektina järgmised 30 aastat. Sellel perioodil projekteeris ta enamuse riigi poolt 

ehitatud majadest. Guðjón oli teerajaja kohaliku materjali nagu obsidiaani, kvartsi ja 

Islandi pagu kasutamisel majade viimistlemisel. Ta ei olnud mingi konkreetse stiili 

viljeleja ja tema tööde näiteid on nii funk-, romantilises-, kui ka uusklassitsismi stiilis. 

Teada-tuntud oli tema armastus Islandi looduslike vormide vastu ja nii mitmegi hoone 

projekteerimisel kasutas ta islandi basaltsammaste vormi, nagu näiteks Hallgrímskirkja ja 

Rahvusteatri hoone Reykjavíkis või Akureyri kirik.
164

  

Kirkjubæjarklaustur on pika ajalooga kloostrikoht. Teatakse, et enne islandi 

asustamist olevat selles kohas elanud iiri mungad ja maa olevat siin nii püha olnud, et 

ükski uskmatu polevat tohtinud siia oma jalga tõsta. Räägitakse, et kord olevat tahtnud 

üks paganausku mees, Hildir, sinna oma elukoha luua, ent samal hetkel, kui ta kloostri 
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maale astus, olevat ta surnult maha langenud ja puhkab nüüd Hildikalmu all.
165

 Aastatel 

1186 - 1554 tegutses siin Benediktiini nunnaklooster ja sellega on seotud palju 

ümbruskondseid kohanimesid ja rahvajutte. Kirkjubæjarklausturi asulale varju andval 

kaljuplatool asuvast õdede järvest – Systravatn voogab kahe patsipalmikuna alla õdede 

kosk – Systrafoss.  

Euroopas algas nõiajaht 15. sajandil kui kiriku seisukoht nõiduskunsti suhtes 

muutus ja paavst kuulutas nõiduse väärusuks. Ega islandlasedki nõidade hävitamisel 

palju Euroopast maha jäänud, ainult et siin algas nõiajaht 17. sajandi keskel eranditult 

Läänefjordides. Kuigi erinevalt Euroopast, kus naisi põletati, olid Islandi asjamehed 

tublimad meesterahvaid põletama, tehti saarel ka erandeid. Vanadest ürikutest saab teada, 

et 300 aastat enne nõiajahi Islandile jõudmist põles esimese islandlasena tuleriidal oma 

väärteo eest naine. 1343. aastal mõisteti Kirkjubæjarklausturi nunn Katrín süüdi oma 

hinge kuradile müümises ja ta määrati surma põletamise läbi. Ürikud ei ole tema süüs ja 

nimes päris ühte meelt ja nii tekkis sündmusest rahvajutt.
166

  

 

Systrastapi mägi 

Räägitakse, et kord olevat kloostris elanud kaks õde, üks nendest Katríni nimeline nunn, 

kes mõlemad pattude pärast tuleriidale saadeti. Enne kloostrit seisab Skaftá jõe 

läänekaldal üksik kaljumägi, mille tipus on väike sile plats ja sellel kaks puhmast. Need 

puhmad tähistavat õdede haudasid ja seda kohta, kus nad põletati. Üks puhmastest on 

igihaljas, aga teine okkaline ning ei lähe kunagi roheliseks. Seda mäge hüütakse 

Systrastapiks – õdede mäeks.
167

  

Þykkvabæjarklausturi munkade ja Kirkjubæjarklausturi nunnade vahel olevat 

olnud head sõprussidemed ja alati kui mungad nunnasid külastasid, lõid nad teel kloostri 

poole Sönghólli Laulukünkal laulu lahti.  

Kirkjubæjarklausturis saab nii süüa-juua kui ka ulualust ja Kirkjubæjarstofa 

näitusetoas kohalikust ajaloost väljapanekut vaadata. 117 elanikuga
168

 asulast voolab läbi 
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mitmeid korda tuleristseid saanud Skaftá jõgi, mis on ühekorraga nii liustiku- kui 

allikavee jõgi ja oma 115 km üks pikematest Islandil.
169

  

Kümmekond kilomeetrit Kirkjubæjarklausturist edasi avaneb teelistele selline 

vaatepilt, et suur enamus peab targemaks pildipeatuse teha. 

 

 
Kaugelt paistab Foss á Síðu talukoht ja valge lindina kaljudelt allalangev kosk. 

 

Foss á Síðu on kindlasti peatushetke väärt. 1925.-1926. aastatel reisis Islandil 

Soome geoloogiaprofessor Iivari Leiviskä. Reisil külastas ta ka Foss á Síðu talukohta, 

millest ta kirjutab oma raamatus „Islanti, tulen ja jään maa“ ja teeb seal kokkuvõtte 

islandi tolleaegsest elamuehitusest.  

Islandi maamajad on siiamaani ehitatud harilikult puumaterjali puudumisel turbast ja 

kividest. Ehitusstiil ja ehitiste reastatus on aga täiesti eriline ja kuni praeguse ajani 

levinud üle terve Islandi. Õuemaa on piiratud kividest või turbast laotud aiaga ja keset 

seda või ka selle ääres kerkib teravate viilkatustega majade kogumik, mille esiküljed 
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seisavad külg-külje kõrval ja kõik majad on läbikäidavad. Harilikult on esiküljed värvitud 

valgeks, punaseks või kollaseks, aga teisalt on majad rohelised, sest katuste ja seinte 

katteks on rohtu kasvanud turvas. Majakogumiku keskosa on inimeste eluase, harilikult 

on ruume neli:  elu- ehk pesutuba, magamistuba, köök ja sahver. Peale selle on 

parimates taludes külalistetuba ja teinekord isegi rohkem kui üks. Islandi talumajja 

astutakse sisse läbi kitsa käigu, mis on tihti eraldi katusega, sealt edasi võib minna 

teistesse tubadesse, kas otse või läbi vahekäikude ja seejärel tubadest välja õuele. Samas 

majadereas on peale inimeste eluruumidele ka panipaigad, laut ja tall. Toad on tavaliselt 

väikesed, tihti imeväikesed.
170

 

Mäeseina all seisev talukoht saab nime kaljueendilt kõrge joana kukkuvalt koselt, 

mis saab alguse mäel asuvast Þórutjörni tiigist. Tiigis elavat näkk-hobune Nýkur, kes 

talle selga hüpanud karjatüruk Þóraga vette sukeldunud ja sinna jätnud tüdruk ka oma elu. 

Veidike maad edasi on teisel pool teed huvitav basaltsammaste poolring 

Dverghamrar.
171

 Usuti, et neis kivisammastes elavad 20-30 cm pikkused kääbused ja 

sellest tuleneb ka nimi – Kääbuste kaljud.
172

  

Väikese saarekesena keset laavavälja seisab Orrustuhóll. Selle 90 meetrise 

mäemoodi künka otsast avaneb suurepärane vaade üle veeojademustrilise laavavälja, mis 

aitab ehk paremini mõista siin sajandeid tagasi maastikku kujundanud loodusjõude.  

 

Austur- Skaftafellssýsla – Ida-Skaftafelli maakond 

Austur-Skaftafellssýsla – Ida-Skaftafelli maakond algab Skeiðarársanduri liivikult, 

Núpsvatni jõest ja sirutab end 6 080 km2 Hvalnesi neemeni. Siinse piirkonna teeb 

eriliseks see, et siin valitseb oma riiki Islandi liustike kuningas Vatnajökull (8000 km2). 

Kuskil mujal Islandil ei ole islandlaste kooselu liustikega olnud lähedasem kui Atlandi 

ookeani ja Vatnajökulli liustiku vahelisel maa-alal Ida-Skaftafelli maakonnas. Selleks, et 

siin ellu jääda ja eksisteerida, tuleb jäist naabrit hästi tunda ja temasse aukartusega 

suhtuda. Haritavat maad on siin vaid 358 km2 ehk 5,9% ja 20. sajandi alguses elas 

maakonnas 1 171 elanikku ehk 1,5% Islandi elanikkonnast.
173
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Saare asustamise ajajärgul õitses siin elu, sest teist nii maheda kliimaga kohta 

Islandil juba naljalt ei leia. Seejärel tulid kõuepilvedena hädad. Vulkaanipurse 

Öræfajökulli liustiku all 1362. aastal pani liikuma ääretult suured tulvaveed ja kattis maa 

laava ning vulkaanilise tuhaga. 14. sajandil algas külmaperiood, nn väike jääaeg, mis 

kestis mõningate vahedega kuni 19. sajandini. Liustikud laiendasid oma haaret 

lauskmaale ja sulgesid mägedes orgusid. Moodustunud laguunidesse kogunes vesi, mis 

ootamatult tulvaveena vallandudes kõik elusa oma teelt hävitas. Maa vajus liustiku 

raskuse all ja lauskmaa muutus vesiseks ning kasutuskõlbmatuks, randumiskohad vajusid 

ookeani ja kalastamine muutus endisest veelgi raskemaks.
174

  

 

Liustik – islandi keeles jökull -  tekib siis, kui talvelumi ei jõua mitu aastat järjest suvel 

ära sulada. Kogunenud lumehunnik muutub liustikuks, kui selle paksus on vähemalt 50 

meetrit ja ta omaenda raskuse all kokku pressitakse. Liustiku eluiga võib samas olla 

lühike, kui temas ei moodustu jäist tuuma, mis vett lihtsalt läbi joosta ei lase. Liustik on 

pidevas muutumises ja liikumises. Kui näiteks Skeiðarájökulli liustik keskelt ühe meetri 

võrra pakseneb, peab selle äär edasi roomama 200 meetri võrra, et muudatusi 

tasakaalustada. Sel põhjusel on muudatused suurimad ja nähtavamad liustiku äärtes. 

Breiðamerkurjökulli liustik on alates 1930. aastast kahanenud kolme kuni nelja 

kilomeetri võrra ja vähenenud umbes 150 km² võrra.
175
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Skálafellsjökulli ja Heinabergsjökulli liustikud on taandunud. Veel paarkümmend aastat tagasi  

ulatusid nad pildil vasakpoolset kaljunukki, Hafrafelli, embama 

 

Núpsstaður – viimane hea talu enne liivavälju 

Enne tuhande kilomeetrised liivavälju jääb kõrgete kaljurahnude all silma kolmnurksete 

rohukatuste rida ja keset seda valge, kahekorruseline karpmaja. Esimesed kirjalikud 

andmed Núpsstaðuri kohta pärinevad 1340. aastast, kus räägitakse selles kohas olevast 

püha Niguli kirikust. Teada on, et 1650. aastal ehitati sinna uus kirik ja selle kohale 

hiljem kivist ning turbast laotud seintega palvemaja,
176

 mis siiani oma kohal seisab ja 

möödujatele mõttehetke ning peavarju pakub.  
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Núpsstaðuri talukoht. Kõige parempoolsem ehitis on palvemaja 

 

Núpsstaðuri talukohas on alates 1720. aastast elanud järjest kaheksa põlvkonda. Talu taga 

mäenõlval on suure kivi külge kinnitatud endiste elanike nimekiri koos sünni-ja 

surmadaatumite ning huvitavate faktidega. Talu viimaseks elanikuks jäi kümne 

lapselisest perekonnast pärit Filippus Hannesson (1909-2009). Filippuse isa, Hannes 

Jónsson (1880-1968) oli üle maa tuntud posti- ja veemees, kes rännumehi üle Skeiðará 

jõe juhatas. See amet oli omal ajal üks vastutusrikkamaid ja austatuimaid. Ida poole 

minnes tuli üle saada mitmetest ohtlikest jõgedest, nagu näiteks: Núpsvötn, Súla, 

Gígjukvísl ja lõpuks Skeiðará, mille ületamine oli alati isegi kogenud teejuhi olemasolul 

seotud suure riskiga. Kuna Núpsstaðuri talukoht oli ja on praegugi viimane enne Skeiðará 

jõe liivavälju, peatusid seal kõik, kes edasi tahtsid liikuda ja said seal nii öömaja kui ka 

hobuseid vahetada.  

Enne kui musta liivakõrbe meenutav vaatepilt avaneb, seisab teel majesteetlikult 

767 meetrit kõrgune mäerüngas.
177

 Lómagnúpur on üks Islandi rannikuala kõrgemaid 
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kaljurahne ja temast on juttu juba 13. sajandil kirjapandud Njálli saagas.
178

 Üks saaga 

tegelastest, Flosi Svínafelli talukohast, näeb seal tähendusrikast unenägu, kus 

Lómagnúpuri mäest astub välja kitsenahast riietes ja raudse sauaga hiiglane, ning hakkab 

kokku kutsuma mehi, kes hiljem Njálli koos tema majarahvaga põlema panevad.  

 
Lómagnúpurist ei saa mööda vaadata 

 

Sügavamale Vatnajökulli liustiku riiki sisenedes algavad liivikud. Veeliustikust hiiglane 

on siin trooninud aegade algusest peale ja end selle jäise ime naabriks asutanud pidid end 

tema käitumise järgi seadma. Vatnajökulli liustikul asub Islandi kõige aktiivsem vulkaan 

– Grímsvötni järv, mis on üheaegselt kaldeera ja vulkaan. Sinna koguneb maasisese 

vulkaanilise soojuse tagajärel liustiku sulamisvesi ja vallandub, kui mõõt täis saab 

tulvaveena üle Skeiðarársanduri liiviku. Harilikult pääseb vesi liustiku alt välja 

paariaastase vahega, aga vulkaanipursked, mis on Grímsvötnil küll harva suured, panevad 
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liikuma hiigelveemassid.
179

 Grímsvötnil on toimunud 1150. aasta jooksul 60ne 

vulkaanipurske ringis, nendest 9 purset 20. sajandil.
180

  

Esimesena hakkab silma Vatnajökulli liustikust alguse saav ja allapoole voolav 

Skeiðarárjökulli liustik, mida peetakse Euroopa suurimaks oruliustikuks (umbes 1500 

km2). Jääajal ulatus tolle ots praegusest rannajoonest kaugele välja. Umbes 10 – 12 000 

aastat tagasi hakkas ta kiirelt sulama ja kahanes, ning seejärel jälle kasvas vahelduva 

eduga oma praegusele tasemele. Taandudes on liustik järele jätnud vesise ja liivase 

pinnase, mis ulatub tuhande ruutkilomeetrini ja mis teeb sellest suurima liivavälja Islandil 

- Skeiðarársanduri.
181

 Liustiku alt tonnide viisi kive ja liiva välja kandnud jõgedest 

viivad üle sillad, mis suuremas osas valmisid alles 20. sajandi lõpupoole. Kuigi saare 

asustamisest alates oli vaja saada ühest kohast teise ja üle jõgede, hakkas teedevõrk ja 

sillaehitus Islandil välja kujunema alles 20. sajandil. Inglise rännumees C. W. Shepherd 

kirjutas oma Islandi reisipäevikus 1862. aastal: „Teed on Islandil väga halvad ja olemas 

ainult nime poolest. Kui öeldakse, et mingi tee viib ühest kohast teise, siis on need ainult 

tühipaljad sõnad ja tähendavad seda, et sinna on võimalik saada.
182

  

Sillaehituse planeerimisel jäi just Ida-Skaftafelli maakond viimaseks eriti raskete 

ehitusolude tõttu: suurel maa-alal voolavad jõed vahetasid pidevalt oma voolusängi ja 

voolu tugevus ning üleujutused tegid ehitamise ilma eriti võimsate masinateta võimatuks. 

Nii avati ümber Islandi ringtee alles 14. juulil 1974. aastal 904 meetrise Skeiðará silla 

valmimisega. Pidustused olid ülemaalised, sest sellega lühenes Islandi 1000. asustusaastal 

autotee Reykjavíki ja Höfni linnakese vahel idas 471 kilomeetri võrra. Maa rahvas sai 

omale ringtee ja iga õige islandlane pidas oma kohustuseks saarele vähemalt kord 

suvepuhkuse ajal ring peale teha.
183

 

1974. aasta tähistas Skeiðará silla valmimise ja ringtee avamisega täiesti uut 

ajajärku Islandi ajaloos. Varem aga pidi hakkama saama sildadeta. Skeiðará jõgi, mis on 

vaid üks takistustest silmapiirini ulatuval Skeiðarásanduri liivaväljal, on rännumeestele 

oma suurvetega rohkelt muret ja peavalu valmistanud. Ka peale tulvavee voolu 

vähenemist polnud ohud kaugeltki lõppenud. Kui vesi ära voolas ja pinnas kuivas, jäid 
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liivaväljadele lebama tulvaveest kantud suured liustikust murdunud jääkamakad. Nood 

seisid seal veel aastaid ja moodustasid sulades süvendi, väga ohtliku vesiliivaga augu, 

mille pealispind oli kaetud kuiva ja õhukese liivakihiga, ent selle all peitus sügav kõike 

neelava liivaga auk. Niisugune liivaväli jäi pikka aega ületamatuks ja sundis teelisi üle 

liustiku minema. 1861. aastal, kümme nädalat peale veetulva, sattus Svínafelli talu sulane 

Vigfús Einarsson niisugusest august üle ratsutama. Ta kadus koos oma hobusega hetkega 

ja jäädavalt.
184

  

1933. aastal reisis Islandi kirjanik Þórbergur Þórðarson oma noore kaasa 

Margrétiga jõgesid ületades üle Skeiðarársanduri liivavälja ja kirjeldab ta seda järgmiselt: 

Vesi oli tõusnud kõhuni ja pressis end samaaegselt vastu külgi üles. Hobused astusid 

samm sammu haaval külitsi allavoolu. Aeg-ajalt tundus nagu neid oleks järsult tagasi 

tõmmatud. Kui hobune oleks komistanud, oleks kõik lõppenud. Kui voolujõud oleks teda 

kaks sammu vasakule viinud, ei oleks enam olnud midagi peale põhjatu igaviku. Kui sa 

seisad keset Skeidará jõge peale viit sügisvihmapäeva, ei ole teistsugust elu olemas.
185

 

Nii ajalooürikutes kui ka rahvajuttudes on saare asustamise algusest peale üles 

tähendatud vähemalt 50 Skeiðará jõe üleujutust. Siiski arvatakse, et maa asustamise 

algusaastail ei olnud veevool nii laiaulatuslik ja nii purustava toimega. Skeiðarársanduri 

idaküljes, Öræfi piirkonnas, oli teadaolevalt kuni 1362. aastani umbes 40 talukohta, mis 

ei oleks seesuguse tulvavee uhumise tingimustes seal eksisteerida saanud. Öræfi piirkond 

hävis hoopis vulkaanipurske tagajärjel 1362. aastal. Liivaväljade ja ohtlike jõgede rasked 

ületamised on loonud hulga rahvajutte.  

 

Kaheksateist koolivenda 

Kord olid kaheksateist koolivenda teel üle Skeiðarársanduri liivavälja Üks ratsanikest jäi 

teistest veidike maha, ülejäänud semud sõitsid aga edasi. Ühtäkki märkasid nad mingit 

inimesemoodi olevust neljakäpukil üle liiva roomamas. Lähemale jõudes nägid nad, et 

see on hiidnaine. Naine roomas poiste juurde ja palus neil end üle jõe aidata, ent poisid 

vaid naersid naise üle, jätsid ta sinnasamasse ja ratsutasid edasi.  
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Nüüd jõudis kohale mahajäänud koolivend Þórarinn ja naine palus temaltki abi 

üle jõe saamiseks. Þóraninn lubas lahkelt aidata, kui naine on ainult võimaline hobusele 

selga ronima ja kui hobune neid kanda jõuab. Naine kinnitas, et küllap hobune jõuab ja 

ronis Þórarinni selja taha hobuse selga. Nii ületasid nad jõe ja kui nad jälle kõvemale 

maapinnale jõudsid, uuris Þórarinn, et kuhupoole naise tee viib. Too vastas, et nüüd saab 

ta mööda jõeäärset ise oma kodukohani minna ja lisas, et ta tahaks selle heateo eest 

poisile kunagi ka tasuda. Seda võin ma sulle öelda, lisas hiidnaine, et see talv tuleb väga 

karm ja kui sa Skálholti jõuad, jäta oma hobused talukohast kõrgemal asuvale 

mäeküljele. Küll ma siis neil silma peal hoian ja nende eest kuni kevade tulekuni 

hoolitsen, siis saad nad samast kohast kätte. Þórarinn tänas naist ja seejärel jätsid nad 

südamlikult hüvasti.  

Þórarinnil võttis aega enne kui ta oma semudele järele jõudis. Nood irvitasid 

tema üle, et ta nii kaua Skeiðarársanduri liivikul kena tüdrukuga aega oli veetnud, ent 

Þórarinn ei teinud seda kuulmagi. Kui nad Skálholti jõudsid, tegi ta nii, nagu naine talle 

õpetanud oli. Talve kolmanda kuu, Þorri, kättejõudmise ajaks olid kõikide koolivendade 

hobused karmi talve tõttu hinge heitnud. Kevade saabudes, kui koolivennad end jälle 

reisile sättisid, läks Þórarinn oma hobustele järele ja seisidki nood samas kohas, kuhu ta 

nad sügisel jätnud oli, priskemad kui kunagi varem. Kuigi semud Þórarinnilt uurisid, 

kelle söögil ja kostil tema hobused olnud olid, ei saanud nad mingit vastust. Kõik 

koolivennad peale Þórarinni pidid omale reisiks uued hobused ostma.  

Palju aastaid hiljem, kui Þórarinn oli juba kirikiõpetaja, ratsutas ta varakevadel 

ühe noormehega üle keskmaa viiva Kjalveguri tee. Nad jäid suure lumetormi kätte ja 

eksisid teelt. Lõpuks jõudsid nad ühe suure kivi juurde ja arvasid, et sinna nad oma 

hinged ka jätavad. Äkki kuulsid nad samme kivile lähenemas ja nägid seal koledat 

hiidnaist. Too palus meestel endaga kaasa tulla ja kuigi kirikuõpetaja pelgas, läks ta 

siiski. Teel lõppes noormehel jõud ja siis pistis naine ta oma vöövahele üleskeeratud 

seeliku tagumisse volti ja natukese aja pärast, kui ka kirikuõpetajal jõud rauges, pistis ta 

tema oma seeliku esimesse volti. Nii sammus hiidnaine kaua, kuni ta lõpuks ühe koopa 

ukse ette jõudis ja seal mehed oma seelikust välja raputas. Koopas ootas ees noor neiu ja 

seal said mehed nii süüa kui peavarju. Järgmisel hommikul küsis hiidnaine 

kirikuõpetajalt, et kas too teda ära ei tunne ja jutustas neile oma varasemast kohtumisest 
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liivikul. Nüüd tundis kirikuõpetaja naise ära. Naine ütles, et noor tüdruk olla tema tütar 

ja et liivaväljal omal ajal oli ta last ootamas ja sünnitusvaludes, kui Þórarinn teda üle jõe 

aitas. Kirikuõpetaja veetis naise juures kaks nädalat, siis juhatas naine ta jälle õigele 

teeotsale. Þórarinni küsimise peale, et kuidas ta heateo eest tasuda saaks, palus naine tal 

endale ühel korral süüa anda. Seejärel jätsid nad südamlikult hüvasti. Sügisepoole laskis 

kirikuõpetaja poisil kakskümmend lammast ja kaheksa-aastase härja naisele saata. 

Räägitakse, et hiidnaine olevat kirikuõpetajale igasuguseid väärtasju saatnud ja et nende 

sõprus olevat kestnud terve elu.
186

 

 

Ringtee ümber Islandi katkeb 

4. novembril õhtul 1996. aastal läksid andurid Islandi Ülikooli geofüüsika laboris eriti 

rahutuks. Midagi suurt oli teoksil Vatnajökulli liustikul asuva Grímsvatni järve 

piirkonnas. Järgmine päev oli selguse päev. Ägeda vulkaanilise tegevuse tagajärel 

Grímsvatni piirkonnas vallandus 5. novembril vee- ja jääkamakate tulv - Skeiðará jõe 

suurvesi, mis pühkis oma teelt teed ja sillad. Skeiðará jõe sillal mõõtmisi teinud mehed 

said vaevu eest, kui 70 meetri laiusest jõest sai minutitega mässav ja 2000 tonniseid 

liustikutükke kandev 900 meetri laiune kontrollimatu loodusjõud. Kõrgpunktil mõõdeti 

voolu kiiruseks 53. 000 m3 sekundis. Järgmise päeva lõpuks, kui näis et vool on 

raugemas ja rahvas hingas kergendatult, tuli teade uuest vulkaanilisest tegevusest 

Grímsvatni järvest põhjapool. Õnneks oli seal tegemist vaid väiksemat sorti looduslike 

rahutustega, mis kestsid tunni. Peale juhtunut arutati asja Núpsstaðuri taluperemehe, 

Filippus Hannessoniga, kelle isa oli omal ajal kuulus teejuht liustikujõgede ületamisel. 

Filippus, kui hea loodusjõudude asjatundja, ütles teda usutlenud ajakirjanikule, et 

loomulikult ei ole niisugustes mõõtmetes tulvavesi sealkandis esimest korda, sama 

juhtunud ka 1934. ja 1938. aastal, aga teadjamehed ei taha millegipärast kohalikke 

talumehi uskuda ja arvavad, et kui midagi juhtub, siis ainult Reykjavikis. Igatahes olevat 

tema täiesti rahulikult magada saanud.
187

  

1996. aasta suurvesi viis muuhulgas kogu täiega Gígjukvísli jõeharu silla (376 

meetrit) ja idapoolse osa Skeiðará jõe sillast (176 meetrit). Sillad ehitati paari aastaga 
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jälle üles ja 2001. aastal seati Skeiðará jõe ja Skaftafelli vahele üles mälestusmärk, kus 

kasutati põhimaterjaliks vanu sillaosi.
188

 

 
See on kõik mis jäi järele Gigjukvisli jõeharu sillast, mida tulvavee määratu jõud painutas nagu traadijuppi. 

 

Üle Skeiðarársanduri liivavälja ja jõgede jõudnud, võtab teelisi vastu Skaftafell – 

vana rahvakogu, Alþingi, pidamise koht, kus Sólheimasanduri liiviku ja Lónsheiði 

kõrgendiku vahelised elanikud pidasid rahvavõimu ajal oma väljasõiduistungeid. 

Mäekülgi katavad kasemetsad ja nende vahel kõrguvad pihlapuud.  
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Vaade Skaftafellist Skeiðarársanduri liivikule  

 

Paiga asukoha tõttu nähti seal reisimehi vähe. Elanikkond püsis paiksena peale ühe või 

kahe vajaliku kaubareisi aastas ida poole Djúpivogurisse. Nii nagu igal pool Islandil, käis 

ka Skaftafellis töö ja igapäevaelu juurde õhtune jutuvestmine. Haldja – ja trollijutud 

polnud sealgi erand.  

Aastal 1727 sai Skaftafelli talu peremeheks 25 aastane noormees, Einar Jónsson. 

Einar oli tubli mees ja hinnatud sepp. Mitmete rahvajuttude kangelaseks sai ta aga hoopis 

teisel põhjusel, seda tänu oma sõprusele Skaftafellis elanud trollist hiidnaisega. 

Uskumatuna tunduvale faktile arvatakse siiski seletus leiduvat ja alljärgnevalt sellest 

lähemalt. 

Samal aastal kui Einarist Skaftafellis peremees sai, arutati þingil Lääne-Skaftafelli 

maakonna elanike, Jón Vigfussoni ja Helga Skúladóttiri kohtuasja, kus neid süüdistati 

oma vastsündinud lapse tapmises ja mõlemale määrati surmanuhtlus. Helga oli taas 

lapseootel ja sai kuningalt armu, ent Jón oli miskitmoodi vahi alt põgenema pääsenud ja 

jäljetult kadunud. Kui rahvajutud Skaftafelli Einarist ja hiidnaisest levima hakkasid, usuti 
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haldja- ja trollijuttudesse üle maa ja nii ei tulnud kellelegi mõttesse ka seesugust 

ebatavalist sõprust kahtluse alla seada. Hiidnaise elupaik olevat olnud Morsárdaluri ja 

Kjósi oru vahel Miðfelli mäe koopas, mis kannab Búrið nime. Einar olevat koopale 

tugevast puust ukse meisterdanud. Räägitakse, et uks säilinud kuni 19. sajandi 

keskpaigani ja olnud loole tõestuseks. Naine abistanud teda nii karja pidamisel kui 

rannale uhutud ajupuude kogumisel, metsatöödel ja sepikojas. Einarile abijõu ilmumine 

ja kurjategija Jóni nagu vits vette kadumine toimusid samal ajal. Surmamõistetud Jóni 

maalt lahkumine oli vähe usutav peaaegu olematute teede tõttu, pealegi oli sel, 1727. 

aastal suur Skeiðará jõe üleujutus, mis liikumise veelgi raskemaks tegi ja piirkonna 

teistest ära lõikas. Arvatakse, et noor peremees Einar kohtas Skeiðará liivikul abitut Jóni 

ja mõistnud tema õnnetut olukorda, otsustas ta meest aidata. Üheskoos töötati välja plaan, 

millest rahvajutud hiljem oma ainet said.
189

  

 

Skaftefelli Einar 

Räägitakse, et Skaftafellis on juba palju põlvkondi järjest elanud sama suguvõsa, ent 

kõige rohkem räägivad jutud Einari nimelisest mehest. Kord kui Einar oma hobustega 

rannal ajupuid kogumas oli, kohtas ta seal kehvas olukorras hiidnaist, kes temalt abi 

palus. Pika palumise peale lubas Einar naisel ühele oma hobustest selga ronida 

tingimusel, et ta hobusele liiga ei tee. Samal hetkel sündis hiidnaisel laps. Naine võttis 

lapse sülle, ronis hobuse selga ja niiviisi ratsutasid nad Einari talu poole. Inimeste silma 

eest ohutus kauguses olles jättis hiidnaine Einariga südamlikult hüvasti ja pani talle 

südamele, et too edaspidi hülgepüügile ilma tema märguandeta ei läheks. Kui püük peaks 

eriti hästi õnnestuma, palus naine Einaril alati talle midagi rannale suupisteks jätta ja 

lubas võtta ainult talle jäetut. Sellest ajast peale käis Einar hülgejahil ainult siis, kui 

naine talle märku andis ja ta ei tulnud kunagi koju tühjade kätega. Räägitakse, et Einar 

ei pidanud ka oma karja pärast muret tundma, sest hiidnaine olevat ka selle eest hoolt 

kandnud ja kui häda kõige suurem, võinud ta vastutasuks mõne lambukese oma potti 

saada. Teati rääkida ka seda, et Einar võis nõu ja toe saamiseks alati naise poole 

pöörduda, ning tihtipeale olevat ta ise Einari sepikotta tulnud ja teda paljude haruldaste 

asjade meisterdamisel abistanud. [...] 
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 Viimaks räägivad jutud sellest, kuidas Einar olevat ühel laupäeva õhtul nagu alati 

sepikojas olnud ja oma inimestele sööginuge meisterdanud. Teavad mehed väita, et siis 

olevat hiidnaine tema juures istunud. Kui Einar lõpuks õhtulugemisele tuli, andis ta 

igaühele üle tema noa ja soovis head kasutamist, sest see olevat tema viimane töö olnud. 

Järgmist päeva ta õhtusse ei saatvat. Pühapäeval palus Einar, et õhtulugemist varakult 

alustataks, ta soovinud veel viimast korda seda kuulda. Kuigi Einar näis täie tervise 

juures olevat, tuldi siiski tema soovile vastu ja kui lõppes lõunatund, oli ka lugemine 

lõppenud. Siis andis Einar majarahvale vajalikud juhtnöörid, jättis nendega hüvasti, 

palus tuua oma matuseriided, heitis oma voodisse ja heitis hinge ilma et ta haige oleks 

olnud. Kui Einarit mulda sängitati, nägi rahvas kurbusest murtud hiidnaist 

kirikuväravale lähenevat.
190

  

Skaftafelli talumehed olid läbi aegade head teejuhid üle liiviku ja samuti üle 

liustiku, kui suurveed teise tee ära lõikasid. Talumees Ragnar Stefánsson (1914-1994) 

teadis rääkida katkematust raskest tööst, et teed üle Skeidarájökulli liustiku alles hoida. 

Kõigepealt tuli tee toigastega märkida, seejärel astmed jäässe raiuda seal, kus hobuste 

jaoks liiga järsk oli. Üha laienevate liustikulõhede tõttu tuli pidavelt uusi radasid leida või 

jääd purustada ja sellega lõhed täita ja lõpuks pidi leidma sobiva tee liustikule, kus nii 

meestel kui hobustel oli võimalik üles ronida. Kõiki, kes teeolusid ei tundnud, tuli üle 

liustiku juhatada.
191

  

Ametlikud postireisid algasid Islandil aastal 1782, alguses Läänefjordidel ja 

seejärel 1785. aastal idas, Skaftafelli maakonnas. Postimees asus kindlal päeval 

postiteeninduskeskusest teele ja pidi jõudma igasse sihtpunkti kindlal päeval vastavalt 

väljaantud ajakavale.
192

 

Telefoniühenduse said Skaftafelli elanikud viimastena Islandil, 1929. aastal. Paar 

aastat varem olid kaks suuremat kohta maakonnas, Fagurhólsmýri ja Kirkjubæjarklaustur, 

saanud radiogrammi keskuse ja seda peeti suureks soodustuseks.
193

 Telefonitsi oli 

reisimeestel võimalik kokku leppida aeg ja koht jõe ääres, mida teejuhi abil ületada 

sooviti, samuti teatada tulvavetest. Seniajani oli Skaftafellis selleks tarbeks alati 
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lõkkematerjal valmis olnud, mis ohu korral süüdati ja sedasi teelolijatele ohtlikust 

suurveest teada anti.
194

 

Skaftafelli Rahvuspark loodi 1967. aastal. Alates 2008. aasta juunikuust on 

Skaftafelli Rahvuspark 12 000 km2 suuruse Vatnajökulli liustiku Rahvuspargi üks osa.
195

 

Külastajate keskusest viivad teed koskede ja liustike juurde. Edasi-tagasi tunnisele 

jalutuskäigule jääb koskede rida: Þjófafoss (Vargakosk), Hundafoss (Koerakosk), 

Magnúsarfoss ja lõpuks keset 300 000 aastat tagasi voolanud laavast aeglaselt kivistunud 

basaltsambaid piirkonna pärl – Svartifoss (Must kosk).  

 

Laevad karidel 

Peale selle, et piirkonna rannad pakkusid nii ajupuid eluasemete tarbeks kui hülgeid 

toidulauale, jooksid Skeiðarásanduri liivikul tihti randa kinni laevad. Seda juhtus nii 

sageli, et piirkonda hakati kutsuma Põhja-Atlandi ookeani suurimaks laevasurnuaiaks. 

Kord olevat üks vaene naine rannaäärset kalalaeva märgates õhanud: “Kui see laev peaks 

randa kinni jooksma, annaks Jumal, et see siin toimuks.“ Nii läkski ja seekord said lapsed 

oma kõhud täis süüa.
196

 Kahtlemata tõi laeva karile jooksmine elanikkonnale mitmeti 

kasu: aitas täita näljased kõhud ja paigata viledad elamud. Karil laeva märgates tuli 

kiiresti tegutseda. Kõigepealt tuli päästa laevalt elavad hinged ja hädasolijatele abi anda, 

seejärel võimaluse korral kõik, mida laevalt saada oli, maale toimetada ja lõpuks ka laev 

osadeks võtta enne kui liiv selle mattis.  

Kõige kuulsam laev, mis Ida-Skaftafelli maakonnas 19. september 1667. aastal 

liiva kinni jooksis, oli kahtlemata Hollandi kaubalaev Het Wapen van Amsterdam ehk 

kullalaev. Laeva lastiks olnud suurel hulgal maitseaineid, vaselatte, tina, riidematerjali s.h 

puuvilla ja siidi ning ka pärleid ja lihvimata teemante. Laeva 200-250 meeskonnaliikmest 

pääsesid umbes 60. Laeva lasti hinnati 43 tünnile kullale ja sellest ka hüüdnimi 

„kullalaev“, mis ajas varanduseotsijad liikvele, liiva seest kadunud laeva otsima.
197

  

Muutusid ajad, muutusid laevad. 19. sajandi lõpul, 20. sajandi alguses hakkasid 

randa kinni jooksma traalerid. Aastatel 1896-1952 said Islandi rannad viimaseks 
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puhkepaigaks 80-le Saksa traalerile. Ka need võeti osadeks ja kasutati võimalikult 

otstarbekalt.  

19. jaanuaril 1903. aastal jooksis Ingólfshöfði neemest läänes liiva kinni Saksa 

traaler Friedrich Albert. Kõik kaksteist meeskonnaliiget jõudsid maale, kus neid võttis 

vastu hullumeelne ilm ja lumetorm. Kui nad oleksid itta, Öræfi poole, läinud oleksid nad 

kaheksa tunni pärast inimasustuseni jõudnud, aga kuna nad tormi tõttu midagi ei näinud, 

võtsid nad suuna läände. Nad leiti üheteistkümnendal päeval, Kirkjubæjarklausturist 30 

kilomeetrit idas. Kolm meest olid surnud ja neljal jäsemed nii külmavõetud, et nende 

jalad ning käed tuli amputeerida. Viis ülejäänud meest olid hästi vastu pidanud. Peale 

seda ehitati randa merehädaliste tarbeks kaks hädaabi varjualust, millest üks seisab siiani 

Ingólfshöfði neemel.
198

  

 

Öræfi – oaas liivaväljade vahel 

Enne lennuliikluse algust oli Öræfi piirkond üks eraldatuimaid Islandil. Lõunast uhuvad 

sadamata randa avaookeani lained, põhjast valitseb põhja- ja lõunapolaarjoone vaheline 

suurim liustik -Vatnajökull, mõlemalt poolt küljest piiravad maad suurimad liivaväljad ja 

neid läbivad liustikujõed, mis olid ühed raskemini läbitavamad Islandil. Nii suur oli seal 

eraldatus, et hiiredki polnud sinnakanti jõudnud ja võimatu oli seal kasse pidada, sest 

nood surid igavusest.
199

 Sellest hoolimata olid elamistingimused Öræfi piirkonnas head ja 

pärimuse järgi elanud seal mitmed nimekad pealikud.  

Öræfi kõige lõunapoolseim tipp on Ingólfshöfði – 76 meetri kõrgune kaljune 

neemenukk. Maa asustamise raamatus seisab, et Ingólfur Arnarson maabus teist korda 

Islandile saabudes kohas, mida nüüd Ingólfshöfðiks kutsutakse. Sel korral mõlkus tal 

meeles Islandile paikseks jäämise mõte ja ta oli enne saarele lähenemist laeva pardalt 

vette visanud oma auvaiad, et sinna, kuhu ookean need välja uhub, oma eluase luua. Kuni 

tema orjad Karl ja Vífill vaiasid otsisid, seadis Ingólfur end sisse Ingólfshöfði piirkonnas. 

Meestele olevat see peale karmi meresõitu rohelise kaselõhnalise oaasina tundunud. Sel 

ajal kutsuti piirkonda mitte Öræfiks, aga Litlahéraðiks – Väikeseks vallaks. Island võttis 

saare asustajaid vastu pehme kliimaga, mis jäi kestma esimesed kolm sajandit kuni 14. 
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sajandil alanud „väikese jääajani“. Nagu pärimusest teada, leidsid Karl ja Vífill auvaiad 

praeguse Reykjavíki lähedalt ja Ingólfur asutas end sinna ümber. Ingólfshöfði jäi aga oma 

kohale ja on siiani hea pesitsuspaik lugematutele lindudele, muuhulgas lõuna- ja 

põhjatirgile, alkile, põhjalunnile, jää-tormilinnule, kaljukajakale ja änlasele. Vanasti käis 

linnupüük ning munakorjamine talukoha juurde, ent kaljult laskumisel said paljud hukka 

ja nii vaibus see harrastus tasapisi.
200

 14. sajand tõi aga peale „väikese jääaja“ veel 

kannatusi ja katsumusi.  

1362. aastal toimus Öræfajökulli liustikul asuva tegevvulkaani võimas purse, mis 

hävitas kogu piirkonna õitsva elamise. Avatakse, et kõik piirkonna ligi 400 elanikku, 

hukkusid ja laava, tuhk, ning hiljem tulvavesi matsid enda alla kõik, mis meenutas 

inimtegevust. Seda vulkaanipurset võrreldakse tihti Pompei hävitanud Vesuuvi purskega, 

kuigi esimene neist oli mitmeid kordi võimsam (Öræfajökulli vulkaanipurskest eraldus 10 

m3 vulkaanilist tuhka, Vesuuvi purskest 3 m3). Kui elu piirkonnas uuesti tuhast tõusis, ei 

kutsutud kohta enam Litlahéraðiks, vaid Öræfiks – Metsikuks. Tühermaa, tühjus, 

metsikus olid lõpusõnad Litlahéraði maakonna ajaloole liivaväljade vahel ja samas uue 

alguse sõnad Öræfi maakonna ajaloole. Nagu sellest veel vähe oleks olnud, saatis vulkaan 

järgmise laavavoolu alla aastal 1727 ja seekord purskas vulkaan terve aasta. Hofi kiriku 

õpetaja jutustuse järgi olnud tuhapilv nii paks, et kolm päeva poldud ööl ega päeval vahet 

tehtud.
201

  

Öræfajökulli liustikku (70 km3) loetakse Euroopa üheks majesteetlikumaks ja 

väljapaistvamaks tulemäeks. Siin troonib Islandi kõrgeim tipp, Hvannadalshnúkur (2100 

meetrit), kuhu esimestena jõudsid 1813. aastal Norra maamõõtja Hans Frisak koos 

Fagurhólsmýri vallavanema Jón Árnasoniga. Tolle aja vägitegu, kus mehed pidid päris 

tippu jõudmiseks jäässe 86 astet raiuma, on tänapäeval matkajatele grupiviisiliseks 

harrastuseks saanud.
202
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Vaade õhtusele Öræfajökulli liustikule Freysnesilt. 

 

Mööda ringteed sõites jäävad ühele poole kõrged kaljurüngad ja teisel poole 

laiuvad liivaväljad ning kauguses paistev Atlandi ookean. Mööduvatel kaljuseintel 

rajavad omale teed sulamisvete kosed ja Hnappavelliri talukoha kohal jagavad oma 

igavest suudlust kivitrollid. 

Öræfi piirkonnast väljunud, ei ole liivaväljad ja jõgede ületamine veel lõppenud. 

Breiðamerkursanduri liivaväljast voolavad risti läbi kaks liustikujõge: Fjallá ja Jökulsá. 

Viimane on üks Islandi lühem liustikujõgi, sest Breiðamerkurjökulli liustik, millest ta 

alguse saab, on siin ookeanile kõige lähemal. Jökulsá nimelisi jõgesid on Islandil rohkem 

kui üks, siinset kutsutakse Jökulsá jõeks Breiðamerkursanduri liivikul - Jökulsá á 

Breiðamerkursandi. Saare asustamise ajajärgul olid liustikud palju väiksemad kui 

tänapäeval ja sel kohal, kus on Breiðamerkurjökulli liustik praegu, olid 15 kilomeetrit 

praegusest liustikuäärest sisemaa poole kolm väiksemat liustikukeelt.
203

 Suur osa endisest 
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liustikualusest lauskmaast oli metsa kasvanud ja teada on vähemalt neljast liustiku alla 

jäänud talukohast.
204

   

Liiviku lääneservas asub Kvískeri talukoht, mille üheksa õde-venda on kuulsust 

kogunud piirkonna ajaloo ja looduse põhjalike uurimustega. 1936. aastal läks üks 

vendadest Sigurður Björnsson, koos kaaslasega Breiðamerkurfjalli mäe juurest kahte 

lammast otsima ja jäi lumelaviini alla. Kaaslane pääses, aga Sigurðuri viis laviin 

liustikulõhesse ja kiilus ta seal pea alaspidi kinni. Kui ta oma olukorda mõistis, võttis ta 

nõuks laulda järjest kõike, mida ta oskas ja alustas psalmidest. Järgmisel päeval, peale 25 

tundi jäälõhes viibimist, leidsid otsijad ta tänu tema lauluhäälele üles.
205

 Höfni linnakeses 

asuvas Liustikumuuseumis on sellel juhtumil ka oma nurk.  

1962. aastal ehitati üle Fjallsá jõe 138 meetri pikkune sild, mis oli tol ajal üks 

pikemaid Islandil. Selle silla ehitamisel kasutati ühte väga olulist uuendust. Silda sai 

nimelt vajadusel lahti monteerida ja ümber paigutada. Kogemus oli sillaehitajatele juba 

õpetanud, et liustikuveed võivad olla täiesti ettearvamatud. Näiteks juhtus 1947. aastal 

üle Heinabersvötni vete silda ehitades niisugune lugu, et kui sillamaterjal oli kohale 

toimetatud ja sillaehitusega oli peale hakatud, muutis jõeharu oma sängi ja hakkas hoopis 

Kolgríma jõkke voolama. Sild seisab aga tänapäevani.
206
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„Kuiv sild“ üle Heinabergsvötni vete. 

 

1967. aastal sai Jökulsá jõgi Breiðamerkursanduri liivikul omale silla peale. Sinnamaani 

oli seda üheks raskemini ületatavaks teetakistuseks peetud ja jõe ületamine oli mitmeid 

elusid maksnud. Kui jõgi ületamatuks osutus, tuli teed otsida jõest kõrgemal, üle liustiku 

ja siis võis teekond olenevalt oludest neljast tunnist neljateistkümneni venida või üldse 

viimaseks jääda. 1927. aastal kukkus Svínafelli talukoha õpetaja Jón Pálsson koos 

seitsme hobusega ootamatult tekkinud jäälõhesse ja kadus.
207

 Alates 1932. aastast kuni 

silla tulekuni parvetati üle jõe.  

 

Auto parvetatakse üle Jökulsá jõe 

1957. aasta jaanuarikuus sõitsid Svínafelli talumehed veoautoga üle Skeidarásanduri 

liiviku itta. Sihtkohaks oli Hornafjörðuri fjord. Breiðamerkursanduri liivikul jooksval 

Jökulsá jõel oli parasjagu üleujutus ja vesi nii kõrgele tõusnud, et tõusu ja mõõna vahet 

sai liustikuääre järgi jälgida. Jões olid tihti ka suured lained, nii et jõge parvatades tuli siis 
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eriti ettevaatlik olla. Kui reisumehed jõeni jõudsid, oli see nii kiirevooluliseks muutunud, 

et osutus ületamatuks. Mehed olid aga eelnevalt Svínafelli talukohast abi saamiseks 

kokku leppinud ja nii parvetati neli tonni kaaluv veoauto telefonipostidele alla kinnitatud 

tühjadel bensiinitünnidel teisele kaldale. Jõe idakaldalt vedasid trossi jeep ja raskeveok 

ning läänekaldalt hoiti teise veoautoga tasakaaluks vastu.
208

 

1930ndatel aastatel hakkas sulava Breiðamerkurjökulli liustiku äärde 

moodustuma, Jökulsárlóni laguun, mille põhi on merepinnast tunduvalt allpool ja 

seetõttu voolab merevesi tõusu ajal laguuni. Laguunis hulbivad liustikust murdunud 

jääkamakad ja purjetavad aeglaselt sulades mere poole.  

 
Jökulsárlóni laguun 

 

Suðursveit ehk Lõunaküla sai oma nime küla asendi pärast, mis paikneb 50 

kilomeetri pikkuselt taevasse kõrguvate mägedemassiivi lõunapoolsel jalamil. Ranna ja 

rüngaste vahelisel kitsal maa-alal elati samasuguses eraldatuses kui Öræfi piirkonnas: 

läänest tihti ületamatu Jökulsá jõgi ja idast üks liustikujõgi teise järel. Ilma asjata teele ei 
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asutud ja külalisi käis haruharva. Külaelanikud paistsid aga silma suure huviga trükisõna 

vastu ja ühiselt osteti mõned raamatud, nagu Islandlaste saagad, Põhjamaade saagad ja 

1880. aastal asutati lugemisühing.
209

 Jökulsárlóni laguunist ida poole sõites hakkab 

umbes 13 kilomeetri pärast tee ääres silma raamatute rida, mis ei tähista mitte kohalikku 

raamatukogu, vaid Islandi kirjaniku Þórbergur Þórdarsoni keskust.  

 
Suðursveit. Esiplaanil Þórbergssetrið – Þórberguri keskus. 

 

Þórbergur sündis siinsamas, Suðursveiti külas, Hali talukohas 1888. aastal ja jõudis oma 

86 eluaasta jooksul välja anda ligi 40 raamatut. Noor Þórbergur pani üksikasjadeni tähele 

end ümbritsevat loodust ja vahendas seda hiljem ka oma lugejatele.  Olin vaadanud neid 

kive sellest ajast peale, kui end mäletan. Nad andsid mäekülgedele koduse olemise nagu 

inimesed külas. Nendest olid saanud minu suured sõbrad. [...] Kõikidest „surnud 

asjadest“ tundusid kivid mulle olevat kõige elavamad. See oli sellepärast, et nad olid 

kõige looduslikumad ja mäletasid kindlasti kõige rohkem.“
210

 Þórbergur sai pea üleöö 

                                                 
209

 Þorsteinn Guðmundsson. 1972:142. 
210

 Þórbergur Þórðarson. 1975:150-151. 



 110 

kuulsaks oma 1925. aastal ilmunud raamatuga „Kiri Laurale“ („Bréf til Láru“). 1922. 

aastal kohtus Þórbergur Islandi põhjaosas, Akureyris, teosoofia teemalisel koosolekul 

Laura nimelise vanema daamiga, kellega kohvitassi juures nii mõnigi maailmaasi selgeks 

sai arutatud. Aasta hiljem saatis Laura Þórbergurile nende ühise tuttavaga tervitusi ja 

palus tal ikka ka kirjutada. Samal päeval asus Þórbergur kirjutama. Aasta hiljem oli 180 

leheküljeline kiri valmis.
211

 

Suðursveiti külast rääkides ei saa mainimata jätta randa kinni jooksnud laevu, mis 

ühtedele õnnetuseks, teistele suursündmuseks olid. Aastatel 1867-1925 said sealsed 

rannad viimaseks puhkepaigaks 12-le laevale. Laeva meeskond päästeti reeglina alati, v.a 

ühel korral, kus kaks meest uppusid. Laevadelt saadud tavaarist elasid Suðursveiti küla 

inimesed priskelt ära. Põhiliselt juhtus õnnetus Prantsusmaalt pärit laevadega ja küla 

elanike ning prantslaste vahel tekkisid tihtipeale soojad sõprussidemed.
212

  

 

Võitlus vetega 

Kitsast mägede- ja ookeani vahelisest Suðursveiti külast välja jõudnud, algab vesine 

lauskmaa, Mýrar, kus talukohad seisavad vee pealetungi tõttu küngastel või kõrgemates 

kohtades.
213

 Piirkond on pärl neile, kes liustike, nende tekkimise või üleüldiselt geoloogia 

vastu huvi tunnevad, sest siin on kui peopesal kolm Vatnajökulli liustiku väljaulatuvat 

liustikukeelt: Skálafellsjökull, Heinabergsjökull ja Fláajökull.
214

 Tihti viidi talukohti 

liustikuvete pealetungi tõttu ühest kohast teise, mis alati aga ei aidanud ja peremees pidi 

lõpuks loodusjõududele alla vanduma, ning talu maha jätma Rootsi geoloog Hans 

Wilhelmsson Ahlmann kohtus oma Islandi reisil 1936. aastal Heinabergi talukoha 

peremehega ja kirjutas sellest raamatus „Vatnajökulli liustiku riigis hobusel ja suuskadel“ 

järgmiselt: Tema nimi oli Dagbjartur ja ta soovis koos meiega natuke maad edasi reisida. 

Tema näkku oli vaesus kui ruunidega vaod vedanud, see oli kangestunud kui mask ja 

rõõmu- ning elutahtetuli oli tema silmis ammu kustunud. Tal oli enne oma maa olnud, ent 

jõgi lõikas igal aastal tema karjamaast järjest rohkem ära ja võttis lõpuks ka heinamaa. 
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Nüüd ei olnud seal enam midagi peale kiviseinte järel ja ta ise oli teenijaks teiste juures 

ning sõi armuleiba.
215

  

 
Heinabergi talukoht. 1936. aastal oli peremees Dagbjartur lõpuks sunnitud loodusjõududele alla andma 

ja talukoha maha jätma. 

 

Siinsel lauskmaal on viis jõge, mis alles pool sajandit tagasi talunikele peavalu tekitasid 

ja liikumist takistasid: Djúpá, Hólmsá, Heinabergsvötn, Vatnsdalshlaup ja 

Hornafjarðarfljót. Djúpá sai omale silla peale 1946. aastal, Hólmsá 1957. aastal ja 

Hornafjarðarfljót 1961. aastal.
216

 Jõed muutsid pahatihti oma voolusänge ja suur veetulv 

ähvardas halvemal juhul hävitada kõik ümbruskonna heinamaad. Selle takistamiseks tuli 

midagi ette võtta. 1936. aastal otsustati hakata ehitama kaitsevalle ja vett sobivamasse 

suunda juhtima. Esimene kaitsevall kerkis Holmsá jõele juba 1937. aasta suvel. Kuna 

kõike tehti käsitsi, polnud töö kaugeltki kergete killast ja jõgi pressis end töömeeste 

pingutustest hoolimata kangekaelselt vanasse sängi tagasi. Peale kaheööpäevast 

katkematut võitlust jõega tuldi mõttele täita hobusevankrid kividega ja need trossidega 
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jõe keskele tirida ja niiviisi edaspidisele täidisele tuge saada. Niisuguse lasti 

ärakandmisega vool hakkama ei saanud ja paari kuuga muudeti Holmsá jõe voolusängi 

nii, et suurvesi ümbruskonna maid enam ei ohustanud.
217

 Natukese ajal pärast pidi aga 

hakkama juba uute kaitsevallide ehitamise peale mõtlema. Aastatel 1937-2003 ehitati 

Holmsá jõele 13 kaitsevalli, kogupikkusega 7,5 kilomeetrit.
218

  

 
Fláajökulli liustik ja 2002. aastal ehitatud kaitsevall 

 

Sellest piirkonnast pärineb ka järgnev rahvajutt. 

Hornafjörðuri fjordi tulvaveed 

Heidnabergsjökulli liustikust alguse saavad tulvaveed tormasid alla Hornafjörðuri fjordi 

ja hävitasid oma teel palju talukohti. Räägitakse, et vanasti olevat seal olnud neli tihedalt 

asustatud küla. Liustiku veed pääsesid valla öösel, kui kõik magasid ja hukkusid nii 

inimesed kui loomad, ning kedagi ei suudetud päästa. Veed tegid puhta töö ja järgmisel 

hommikul oli vaatepilt jube olnud.  
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 Kolme aasta pärast oli üks karjane koos oma koeraga teel tulvavee jõesuudme 

poole. Äkitselt jäi koer liival ühe rohupuhma juures seisma. Karjane tahtis edasi minna, 

ent koer kaapis ta kintsu ja jooksis kord puhma juurde ning kraapis seda või nuhutas ja 

siis jälle tagasi tema juurde. Karjane astus siis puhmani, et asja selgust tuua. Puhmast 

kuulis ta haukumist. Ta kaapis puhma lahti ja leidis sealt ühe tüdruku ja tema koera. 

Tüdruk oli olnud seal liiva mattunud majas tulvaveest peale. Majas olnud palju 

toidumoona ja seetõttu püsis tüdruk ka elus. Karjane läks nüüd oma leiuga koju ja seda 

peeti ning peetakse tänapäevani märkimisväärseks sündmuseks.
219

 

 

Nesi vald mahub Hornafjarðarfljóti jõe ja Vatnajökulli liustikust idast kagusse 

kulgeva mäeaheliku lõpu, Horni (Vestrahorni) vahele. Rannajoon on siin neemeline ja 

maasääri on mitmeid, millest suurimal asub Höfni linnake. Suurimad jõed on Hoffellsá ja 

Laxá. Hornafjörðuri ja Skarðsfjörðuri fjordis on palju saari, millest enamustel käidi 

paatidega heina tegemas.
220

 Siingi jätkuks lugusid ja legende mitmeks raamatuks kokku 

panna. Selles on suure töö ära teinud juba kohalikud ise, kes on piirkonna ajalugu ja 

rahvajutte üles tähendanud sajandeid.  

Aastal 1880 võeti Alþingil vastu haridusseadus, milles toodi ära kirikuõpetajate ja 

koguduste kohustus lapsi kirjutama ja arvutama õpetada. Selle seaduse alusel otsustati 

1886. aasta sügisel alustada Nesi piirkonnas õppetööga. Üks neist, kes sai võimaluse 

õppida kirjutamist, rehkendamist, piiblilugu, maateadust ja taani keelt, oli 13 aastane 

Hoffelli talu peremees Guðmundur Jónsson. Ta meenutas hiljem, et teist nii huvitavat 

aega, kui need kaks nädalat, mil õppetöö kestis, ta oma elus ei mäleta.
221

 Hoffell on 

kirikuga suurtalu koht, kus elati saare asustamisest saati.
222

 Ümberringi on üle 1000 

meetrit kõrged mäed ja siinsed maad on tuntud vääriskivimite, nagu marmor, opaal, 

jaspis, kaltsiit (islandi pagu) jt rohkuselt.
223

 Hoffellist pärit gabro kivimit on kasutatud 

Keskpanga hoone välisseintel Reykjavikis ja gabrost on ka sama hoone interjööri 

sambad.
224
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Teine piirkonna suurtalu- ja kirikukoht, Bjarnanes, on ajalukku läinud ülikute 

vihaste arveteõiendamiste tõttu 15. sajandil, mis lõppes Skálholti piiskop Jón Gerrekssoni 

uputamisega Brúará jõkke. Siin on olnud kirik ristiusu esimestest päevadest peale. Aastal 

1800 oli Bjarnanesil kirikuõpetajaks Magnús Ólafsson, kellest teatakse rääkida, et ta 

olevat oma pruudi enne pulmi maha jätnud ja too olevat endalt elu võtnud, ning hakanud 

peale surma kirikuõpetajat ja tema lähedasi külastama.
225

 Nesi valla piirid lõpevad 

Horniga, millele lisatakse harilikult selgitus – Vestrahorn – Läänenurk, sest samas, 

Idafjordides on ka Eystrahorn – Idanurk.  

 

 
Vestrahorn. Siin valitsevad taevani kõrguvad mäed ja mustad liivad.  

 

Horni talukoha maad on valla kõige soodsamad: ajupuud, hülged, hahamunad ja –suled 

kuuluvad koha juurde, lisaks käisid ümbruskonna elanikud kuni 19. sajandini siit kala 

püüdmas. Heinateoga oli aga natukene raskem. Horni talukoha heinamaad asusid nimelt 

saartel, üks nendest kuni 1946. aastani Óslandi saarel. Hiljem ühendati saar Höfni 
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linnaga, et kergendada ligipääsu lennuväljale Melatangi maasäärel. Lennuvälja kasutati 

aktiivselt kuni 1965. aastani.
226

  

 

Liikumisvõimalustest Ida-Skaftafelli maakonnas üldiselt 19. – 20. sajandil  

1932. aastal läbis tee Hornafjörðuri fjordist Reykjavíkki esimene auto. Esimene sild, mis 

üle liustikuvete ehitati, oli 19 meetrit pikk Kolgrima jõe sild 1935. aastal. Kuni selle ajani 

olid Öræfi piirkonna elanikud pikemateks reisideks täielikus sõltuvuses hobusest, sest 

teelolevaid liustikujõgesid polnud võimalik ilma selle neljajalgse abita ületada. 1918. 

aastal hakkas Ingólfshöfði neemel käima paar korda aastas kaubalaev Skaftfellingur. 

Laev tõi kohalike ellu kohe kergendust, vähendades tunduvalt ohtlikke kaubareise üle 

liustiku ja jõgede. Kuni 19. sajandi lõpuni oli Ida-Skaftafelli maakonna elanikel 

tarbekaupade soetamiseks kaks võimalust: kas minna läände, Eyrarbakki asulasse või itta, 

Djúpivogurisse, alates 1861. aastast mõnevõrra lähemale, Papósi jõe suudmesse. 

Mõlemad reisid võtsid vähemalt pool kuud aega. Kaubareisile mindi harilikult koos, 

karavanina ühes pikas rivis kaks korda aastas: kevadel, kui rohi oli reisihobuste jaoks 

söömiseks piisavalt kõrge ja talumeeste põhiline müügivara - vill töödeldud ning sügisel, 

kui loomad tapetud. Selle eest saadi vahetuskaubana tavaliselt toiduaineid, aga ka 

esmatarbekaupu, nagu köisi ja nuge.  

1938. aastal maandus esimene lennuk Öræfi piirkonnas, Svínafelli maa peal. 

Hiljem valmis lennuväli Fagurhólsmýril ja seda transpordiviisi kasutati üliaktiivselt, 

lennutades muuhulgas ka lambaid ühest kohast teise.
227

 

 

Pärl karbis - Höfn  

Kahe fjordi vahelisel neemel asuv linnake Höfn on kui pärl karbis, mida läänest ja idast 

ümbritsevad liivarannad. 1950. aastatel alustati siin homaari püüki ja praegu võib Höfni 

julgelt selle sõralise pealinnaks kutsuda. 1998. aastal ühinesid kõik Ida-Skaftafelli 

maakonna vallad üheks, Hornafjörðuri fjordi vallaks, kus elab praegu 2 112 elanikku.
228

 

Selle ühe peamise kalapüügipiirkonna keskuseks on Höfn, mille asustuse alguseks võib 
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lugeda aastat 1897, kui kaupmees Otto Tulinius oma poe idast, Papósilt, Höfni üle tõi..
229

 

Kaupmehele ja tema perele elamiseks kerkis Höfni kahekordne puumaja, mis oli omal 

ajal tõeline uudsus, millesarnast üksikud asula elanikud võisid endale lubada alles 20. 

sajandi keskpaiku. Alumisel korrusel oli esik, suur söögituba, suur külalistetuba, väike 

tuba (kabinet), kirjutustuba, köök, sahver ja vannituba, ent ülemisel piki koridori viis 

magamistuba ja katusealune panipaik.
230

  

 
Kaupmehe maja (Hafnarbraut 2) 

 

Sajandivahetusel oli Höfnis vaid kaks elu- ja kauplusemaja, mõned abihooned, paar 

osmikut ning 20 elanikku. Kaks korda aastas, kui talupidajad oma kraamiga kaubareisile 

saabusid, tuli kohakesse elu sisse ja kohe andis ka elamute puudus end tunda.
231

 Höfnis 

peatusid ka reisilaevad ja need, kes meritsi edasi saada tahtsid, pidid seal laeva ootama ja 
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peavarju saama. Vähehaaval hakati maju juurde ehitama ja 1939. aastal oli Höfnis juba 

44 elamut 248 elanikuga.
232

  

 

Millest siis Höfnis elatuti?  

Esimesed 20 aastat keerles elu põhiliselt kaubitsemise ümber, järgmised 20 aastat tegeldi 

aktiivselt kalapüügiga. Aastat 1908 võib Höfni ajaloos lugeda pöördeliseks, siis toodi 

Eskifjördi fjordist Höfni kolm mootorpaati.
233

 Selle sammuga suurenes kalasaak 

tunduvalt ja tekkis vajadus paremate randumiskohtade ja kalatöötlemise koha järele. 

1920. aastal hakkaski ranna äärde kerkima kala töölemiseks mõeldud pikk ehitis, mida 

hakati kutsuma Mikligarðuriks. Tsemendist valatud keldrikorruse- ja puidust korrusega 

ehitis, kus oli algselt köögi ja panipaigaga tuba kuni 12 paadi meeskonna majutamiseks, 

oli oma aja tõeline meistriteos. Juurdeehitused tegid Mikligarðurist 82x8 meetrise 

kompleksi, kus töötleti kala, parandati võrke, elati ja pidutseti. Aastatel 1925-1945 elas 

püügihooajal majas 100-150 inimest ja oma aja kohta peeti Mikligarðurit parimaks 

sääraseks majutuskohaks Islandil. Isegi majapidajannadel oli oma privaattuba.
234
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Mikligarður – Suurelamu. 

 

Kala, eriti moivat, oli Hornafjörðuri fjordis 20. sajandi alguses nii rikkalikult, et 

püüdmiseks polnud muud vajagi, kui vaid sadamas võrk vette visata, see kala pungil välja 

tõmmata ja sealsamas tünnid täita. Kevadest sügiseni püüti Hornafjörðuri fjordis forelli, 

mis suures osas tükeldati ja soolati talveks tünnidesse, pead aga keedeti ja söödi värskelt. 

Pere sai fjordist keskmiselt 100-500 forelli aastas. Suve saabudes algas fjordis 

lestapüük.
235

 Seda kala peeti tõeliseks härraste roaks.  

 

Esimesed teed 

Kuigi Höfn hakkas 20. sajandi alguses juba keskuseks kujunema, oli teede olukord väga 

halb. Õigemini neid polnudki. Ümbruskonna talumehed hakkasid lõpuks ise ja oma 

kuludega üle soisete alade läbikasvanud turbast ja kividest teed looma. Peale 

sajandivahetust õnnestus toetust saada maafondist ja 1904. aastal tuli tee-ehituse ülem 

Guðjón Helgason, Halldór Laxnesi isa, tee ehituse jaoks mõõtmisi ja arvutusi 
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tegema.1908.-1913. aastatel sai Nesi vald omale esimese teelõigu ja valla esimese silla, 

mis oli Islandil projekteeritud 23 meetri pikkune sild üle Laxá jõe.
236

 Teedeehituse 

alustamisega hakati saarel ka autode peale mõtlema ja esimene auto toodi Islandile 1904. 

aastal. Esimest Höfni saabunud autot  taheti 1927. aastal aga lausa ära keelata, sest see 

„ruineeris hobuseid ja kahjustas väga teid.“
237

  

Teede olukorrast tulenevalt oli kauba- ja reisilaevadel väga tähtis osa sisemaa 

liikluses. Kuigi Hornafjörðuri fjord oli suviti rannareisilaevade kindel peatuspaik, 

püüdsid nende kaptenid sellest kohast alatasa peatumata mööda sõita. Põhjuseks oli tugev 

hoovus kitsas sissesõidusuudmes, kus vihane murdlainetus muutis olud tihti veelgi 

hullemaks. Enne sajandivahetust polnud Hornafjörðuri fjordi suudmes mingeid 

meremärke, nii et laevu pidi umbkaudu, maalt orientiire otsides, fjordi sisse seilama ja 

sellistes tingimustes polnud ka inimohvrid haruldased.
238

  

 
Vaade Höfnile Óslandi saarelt 
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Höfn II maailmasõjas 

1940. aasta aprillis tungisid saksa väed Taani ja Norrasse. Britid vastasid sellele sama 

aasta mais Islandile tulekuga. Oma positsiooni kindlustamiseks Põhja-Atlandil astus 10. 

mai 1940. aastal Briti sõjavägi Reykjavíkis maale ja lühikese ajaga loodi baasid üle terve 

saare.
239

 Muuhulgas uuriti lennukite maandumistingimusi ka Hornafjörðuri fjordis, selle 

lõunapoolsel rannaribal Suðurfjörur. Tingimusi peeti sobivaiks ja sinna ehitati kiirelt 

angaar ning kaks maandumisrada. 1941. aastal sõlmis Islandi valitsus Ameerika 

ühendriikidega lepingu saare kaitsmise kohta ja juba 1942. aastal saabusid esimesed 

ameeriklased Höfni, kus olid juba ees inglased. Hornafjörðuri fjordi kerkisid barakid ja 

varjualused sõjaväe tarbeks ja Horni (Vestrahorni) maakitsusele ehitati raadiojaam Camp 

Evans. 1943. aastaks oli Hornafjörðuri fjordis umbes 450 sõjaväelase ringis.
240

 Kohalikud 

elanikud üldiselt sõjaväelastega ei suhelnud, aga olid ka erandid ja erilised islandlased, 

kes oma abi ja huvitava isiksusega võõramaalastel elu mitmekülgseks tegid. Üks neist oli 

Sigurður Ólafsson, keda tema hoolitseva suhtumise pärast „Papaks“ kutsuma hakati. 

Inglaste kirjeldus temast 1942. aasta lennuvälja aruandes kõlab järmiselt: 

Varakas ja suur isiksus. Tema riietus on iseäralik ja ta kasutab tugevat, tumedat 

ninatubakat igal võimalikul juhul, nii aerutades kui purjede all. Meie sõber Papa aerutab 

oma tibatillukesel paadil üle vee iga kord, kui lennuk maandub, et meeskonda külla 

toimetada. Kuigi ta pea sõnagi inglise keelt ei oska, saame üksteisest suurepäraselt aru, 

tema trollinaer ning seljale patsutus on sõnade eest. Ta on eriti uhke oma kala üle, mida 

ta peab palju paremaks kui Reykjavíki oma ja püügihooajal saame temalt seda 

piiramatult, kusjuures tasust ta keeldub. Kuigi ta ajab habet vist ainult pühapäeviti ja 

näeb välja kui pensionil olev mereröövel, on Papa süda kullast ja ainult Jumal teab, 

kuidas me saaksime ilma temata.
241

 

Pärast sõja lõppu kuivas kalapüük vaikselt kokku ja enamik kohalikest elatusid 

kuni 1950. aastateni isemajandamisest. Vähehaaval hakkas rahvas maal ringi reisima ja 

nüüd selgus, et Höfnis puudus öömaja pakkuv asutus. Nii otsustati 1948. aastal talunike 

koosolekul osta öömaja tarbeks 1926. aastal ehitatud elumaja, Hvammur. 1951. aastal 
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avatigi samas majas Höfni esimene hotell Skálholt, mis pakub teelistele öömaja 

tänapäevani.
242

 

 
Hvammur/Skálholt  (Ránarslóð 2) 

 

Hornafjörðuri fjordi ja Lóni vaheline tee viis aastaid üle Almannaskarði kuru. Ühele 

poole jääb seal 488 meetrine Skarðstinduri tipp ja teisele poole 888 meetrine Fjarðarfjalli 

mägi. Vaate kohta kurult on öeldud, et kes pole sealt Ida-Skaftafelli maakonda 

päikeselisel suvepäeval näinud, pole Islandit näinud.
243

 Nüüd viib sellest ohtlikust kohast 

läbi 2005. aastal avatud 1 300 meetrit pikk tunnel. 

Lón on Ida-Skaftafelli maakonna kõige idapoolsem piirkond, mis paikneb kahe 

„nurga“ vahel: Vestrahorn lõunast ja Eystrahorn idast. Ümberringi on vaateväljas 

mäeahelikud ja vaid lõunast avardub vaade ookeanile.
244

 Syðri-Fjörðuri talukohas näiteks 

ei näe päikest septembri lõpust kuni märtsini.
245

 Orgudes voolavad arvukad jõed, millest 
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suurim Jökulsá í Lóni, voolab Vatnajökulli liustiku idaosast alla, jagades Lóni piirkonna 

kaheks. See piirkond on tuntud nii esimese kauplemiskohana peale kaubandusmonopoli 

tühistamist, kui ka mitme kuulsa isiku poolest. Papafjörðuri fjordis asuval Papósel, mida 

teati saare asustamisest peale kui Iiri erakmunkade endist elupaika, kaubeldi alates 1861. 

aastast pea 40 aastat kuni kauplus sealt Höfni üle viidi. Þórisdaluri talukohas elas Islandi 

tuntud loodusteadlane ja parim arst, keda maal seal ajal leida võis - Þórður Þorkelson 

Vídalín (umbes 1661-1742), Islandi piiskop Jón Vídalíni vend ja arvukate rahvajuttude 

tegelane.
246

 Þórðuril oli talus majapidajanna Helga, kel sündis temaga laps. Helga 

vabanes vastsündinust nii, et viis lapse välja surema. Selle eest mõisteti ta Alþingil 

uppumissurma. Päeval, mil Helga uputati, oli Þórður kala püüdmas. Teised märkasid, 

kuidas ta äkki üleni paiste läks, nii et hõbenööbid tema jakilt ära kukkusid. Kui ta oli 

niiviisi väheke aega olnud, ütles ta et nüüd on kõik lõppenud ja muutus endiseks. Mõned 

ütlevad, et Helga olevat juba enne kaks nende last niiviisi surmanud, aga Þórður olevat 

tema tegusid varjata aidanud. Seekord ta seda aga ei teinud, kuigi oleks olnud 

võimalik.
247

 

Vastsündinud laste välja surema kandmine oli Islandil esimesel aastatel pärast 

ristiusu vastuvõtmist lubatud seadusega. Rahvajutud räägivad niisuguste laste hingede 

tagasipöördumisest ja kirjeldavad, kuidas roostepruunid väljakantud püüdsid end vaid 

küünarnuki ja põlve toel ühel küljel edasi liikudes igal võimalusel inimeste jalgade vahele 

saada, kui nood nendes paigus liikuma juhtusid.
248

 Tuntuim sellesarnane rahvajutt on 

Emakene, karjapiiga. 

Kord oli talus töötüdruk. Ta oli jäänud raskejalgseks, lapse sünnitanud ja selle välja 

kandnud, nagu seda tehti enne kui sellisele teole ranged ettekirjutused, trahvid või 

surmanuhtlus peale pandi. Natuke hiljem kutsuti seesama tüdruk vikivakile, peole, mida 

maal vanal ajal üsna tihti peeti. Tüdruk oli vaene ja tal ei olnud peoriideid, mida sellisel 

puhul vaja oleks läinud. Nii ei saanudki ta peole minna vaid pidi nukralt kodus istuma. 

Ükskord, kui jälle selline pidu tulemas oli, lüpsis tüdruk koos teise naisega karjaaias 

lehmi. Seal hakkas ta oma muret kurtma, et tal pole peole minekuks riideid selga panna 

ja samal ajal, kui ta viimase sõna ütles, kuulsid naised karjaaiast öeldavat: 
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„Emakene, karjapiiga, 

ära tunne muret liiga; 

laenan sulle oma kaltsu 

oma kaltsu, 

sulle tantsuks.“ 

Karjatüdruk, kes oli oma lapse välja kandnud, tundis selles sõnumis ära oma teo ja 

ehmus nii, et kaotas mõistuse terveks eluks.
249

 

 
1943. aastal lõi Islandi tuntud skulptor Ásmundur Sveinsson (1893-1982) rahvajutu ainetel samanimelise 

teose. 

 

Stafafell on Lóni kirikukoht. Esimesed andmed Stafafellist pärinevad 10. sajandist, kui 

Norra kuninga poolt islandlastele ristiusku tooma saadetud vend Þangbrandur Stafafelli 

talu peremeest usku pöörata ei suutnud ja suures vihas tolle tappis. Praegune kirik on 

ehitatud 1866. aastal.
250

 Samas kandis, Bæri nimelises kohas, elas Islandi esimene 

seadusekuulutaja Úlfljót. Saare asustamise algusaastail puudusid ülemaalised seadused ja 

nii saadeti Úlfljót Bæri talukohast Norrasse, et ta tutvuks seal seadustega, mis Islandi 
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oludega kõige paremini sobiksid. Nii valmis norrakate Gulaþingi seadusi eeskujuks 

võttes islandlaste seaduskogu.
251

 Lóni kõige idapoolsem koht on Hvalnesi neem, kus 

Eystrahorni mäe all seisab samanimeline talukoht. Siin randusid 1627. aastal mereröövlid 

Alziirist. Inimesi nad eest ei leidnud, sest nood olid hülgepüügile läinud, aga kõik mis 

kätte saadi, rööviti või hävitati. Edasi viib tee Idafjordide lugusid täis käändudesse. 

 

Idafjordid 

Berufjörður on Idafjordide lõunapoolseim laevaliiklusele avatud fjord. Kaks temast 

veelgi lõuna poole jäävat fjordi: Hamarsfjörður ja Álftafjörður on skääride ja 

liivalaidudega ookeani poole suletud. Nenede vahele jääb neem Melrakkanes – 

Polaarrebase neem, mis on oma nime saanud sellelt ainsana Islandil algselt olnud 

imetajalt. Rahvajutt teab aga teisiti: 

 

Polaarrebased tulevad Islandile 

Kord peatus üks islandlane üle talve Soomemaal. Talus elanud vana naine soovis, et 

mees jääkski tema juurde, ent mees ei tahtnud naisega mingit tegemist teha ja lahkus 

kevade tulekul. Naine sai selle peale vihaseks ja haudus kättemaksu. Ta võttis kaks 

rebast, pani nood Islandi poole purjetavale laevale ja luges neile peale, et seal peavad 

nad paljunema ja nende arv mitmekordistuma, ning et saarlased ei saa neist mitte kunagi 

enam lahti. Saarele saabumisel pidid rebased ründama esimesena nähtud elusolevust. 

Naine arvas, et rebased näevad esimesena saare elanikke ja teevad neil elu kibedaks, ent 

laev rebastega randus Idafjordides ja rebased jooksid laevalt neemele, mida hakati 

sestpeale kutsuma Polaarrebase neemeks. Seal märkasid nad lambaid ja need olidki 

esimesed elusolendid, keda nad saarel nägid. Sellest ajast peale on polaarrebased 

tunduvalt paljunenud ja nad ründavad lambakarju üle terve Islandi.
252

 

Teel Berufjörðuri poole leiab selle Islandi neljandiku kõige erilisemad ja kenamad 

rannad. Iga käänaku tagant avanevad uued aukartustäratavad vaated täis erivärvilisi 

kaljunukke, unustamatuid lahesoppe ja liivaseid abajaid.  
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Idafjordidesse viib isegi vihmase ilmaga muljetavaldav tee Þvottaskriður kaljuseinte ja Atlandi ookeani 

vahelt. Ees paistab 483 meetrit kõrge mägi Mælifell. 

 

Ookeani poole vaadates paistavad skäärid ja saared nagu pärlid niidi otsas, väärtuslikeim 

nendest umbes 2 km² Papey saar, mida seostatakse Iiri munkadega, kes Islandil enne 

Norrast saabunud maa asustajaid elasid. Samas ei ole Papey saarel korraldatud 

väljakaevamised seda arvamust kinnitanud.  

Seni vastuseta küsimusi on veelgi, nagu see, et kas Hamarsfjörðuri fjordis 

peatusid roomlased. Sealt leitud Rooma mündid on aastatest 270-282 pKr ja siiani ei ole 

nendele leidudele mingit ühest seletust.
253

 Kindlasti paljastab siinne vinge ookeanituul 

veel nii mõnegi ajalugu muutva või täiendava saladuse.  

Vana kauplemiskoha Djúpivoguri ümbrus on täis erilisi, miljoneid aastaid tagasi 

kivistunud laavamälestisi, mida jääaja liustik ei suutnud siluda. Kindlasti jääb pilk 

pidama ka Idafjordide püramiidile, 1069 meetrit kõrgele Búlandstinduri mäele. 

Djúpivoguris elab 344 inimest, kohal on üle 400 aastane kauplemiskoha ajalugu ja 
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sadamas seisab endiste kaubandusaegade mälestuseks Langabúð – Pikkpood aastast 

1790.
254

  

 
Langabúð püstitati Taani kaupmeeste poolt 18. sajandil kohale, kus Saksa kaupmehed alustasid 

kauplemisega 1589. aastal.
255

 

 

Pikapoe alumisel korrusel on muude väljapanekute seas ka Djúpivoguri lähedal sündinud 

Islandi skulptor Ríkarður Jónssoni (1888-1977) tööd ja elu tutvustav näitus. Ka maja 

pööningul võib leida üht-teist huvitavat, muuhulgas Murmanski laevalt 1967. aastast pärit 

Vene kinofilme ja kirstu, millega käib kaasas järgmine lugu:  

Kirst olevat sama vana kui maja või veelgi vanem. Kirstus hoiti kallimaid kaupu ja 

selletõttu oli see hiirte ja rottide eemalhoidmiseks metallplaatidega üle löödud. Kord 

Taani kaubandusmonopoli ajal juhtus nii, et sügisel kui poehooned suleti ja poepidajad 

Kopenhaagenisse sõitsid, oli Búlandsnesi neeme sulane kirstu kinni jäänud. Möödus talv 

ja kui kaupmehed järgmisel kevadel taas Djúpivogurisse saabusid ja poeuksed avasid, 

leidsid nad kirstust end rosinatest ja ploomidest paksuks söönud poisi.  
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 Djúpivogurist umbes viie kilomeetri kaugusele jääb Teigarhorn, mis on kuulus 

oma eriti rikkaliku tseoliitide leiukoha poolest. Teest veidi allpool seisev vana elumaja on 

aastast 1882 ja selles elati kuni 1988. aastani. Üks maja elanikest, Djúpivoguri kaupluse 

juhataja tütar Nicoline Weywadt (1848-1921) oli esimene naine Islandil, kes õppis 

Kopenhaagenis fotograafiat ja kivimite teadust.
256

 Nicoline pildistas põhiliselt Idafjordide 

rannakülasid ja inimesi ning kogumik tema fotoplaate on tallel Islandi 

Rahvusmuuseumis. Kui edaspidine mööda fjorde liikumine on mingil põhjusel piiratud, 

võib seada suuna sisemaa poole. Egilsstaðiri linna saab Berufjörðuri fjordi põhjast viivat 

teed mööda. Öxiks kutsutud tee on peaaegu 19 kilomeetri pikkune, kohati väga järsk ja 

tõuseb 532 meetri kõrgusele, ent pakub unustamatuid vaateid. 

Edasi mööda fjorde liikudes jõuab teeline laiast ja roheliselt Breiðdaluri orust 

läbi sõites Breiðdalsvíki asulasse, kus kivihuvilistel tasub teha peatus. 210 elanikuga 

kohakesest leiab kivimuuseumi, kus on välja pandud umbes 2000 erinevat kivi-iludust. 

Kõik eksponaadid on leitud ja kohale tassitud ümbruskonnast umbes 50 kilomeetri 

raadiuses.
257
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Kivimuuseumi riiul, kus tagapool paistavad süsimusta obsidiaani ja säravvalge kvartsi ülisuured 

eksemplarid. 

 

Breiðdalsvíki lahest välja järgmise fjordi poole sõites jääb teele Snæhvammuri talukoht, 

kust 1893. aastal leiti iidsest matmispaigast arvatavalt vähemalt 1000 aastaseid ehteid. 

Neid võib imetleda Islandi Rahvusmuuseumis Reykjavíkis.
258

 18. sajandi teisel poolel 

leidis talu ukse ees oma lõpu jääkaru, kes oli jälitanud naaberfjordist, Stöðvarfjörðurist 

jalgsi tulnud meest. Stöðvarfjörður on väike, Atlandi ookeani lainetele avatud fjord, 

mille kaldal paikneb 223 elanikuga samanimeline asula. Kauplemist alustati fjordi ääres 

1896. aastal ja kirik kerkis 1925. aastal, siis kui rahvast hakkas juurde tulema. Kirik 

pakub tänapäeval Islandil arvatavasti üht erilisemat öömaja kuni kümnele inimesele.
259

 

Võimalusel võiks astuda sisse kohaliku elaniku Petra Sveinsdóttiri juurde ja üle vaadata 

tema kivikollektsioon, mida vana daam on kogunud terve oma elu jalutuskäikudelt 
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ümberkaudsetesse mägedesse. Tema hobi toob igal aastal kokku umbes 25 000 huvilist 

üle terve maailma.
260

  

Idafjordide elanike kohta on öeldud, et nad on segu mereröövlite ja Prantsuse 

meremeeste järeltulijatest. Kuigi ametilikult pole selline klassifikatsioon kinnitust 

leidnud, oli 19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi alguseaastateni siinse Fáskruðsfjörðuri 

fjordi ääres Prantsuse meremeeste põhiline peatuspaik Islandil. Kuskil mujal pole sellest 

ajajärgust nõnda palju mälestuskilde järel kui siin. Fáskrúðsfjörðuris on elanikke 667 ja 

põhiliselt tegeldakse siiani kalapüügi- ja –töötlemisega. Koht saab nime fjordi tipus 

asuvalt 161 meetri kõrguselt kaljusaarelt Skrúður. Kauplemise algusaastaks võib lugeda 

1890. aastat, kui elanike arv fjordis hakkas kasvama ja Prantsuse kalapüüdjate reisid 

Islandi rannikualadele muutusid eriti tihedaks. Prantsuse meremeeste elust Islandil on 

väljapanek Búðarvegur 8 asuvas majas Templarinn ja Prantsuse Vabariigi aastapäev 14. 

juuli on lipupäev ka Fáskrúðsfjörðuris.
261

  

 

C´est la Vie - Prantsuse tursapüüdjate karm meremeheelu Islandi rannikul 

Prantsuse purjelaevad islandi vetes muutusid tavaliseks juba alates 17. sajandist. 

1825. aastast algas aga prantslaste tõsine tursapüük Islandi rannikul ja kestis kuni II 

maailmasõja lõpuni. Sel perioodil kadus külmadesse vetesse ligi 400 laeva ja umbes 4000 

meremeest leidsid siin oma viimse puhkepaiga. Mehed olid terve püügiaja karmil 

ookeanil õõtsuval alusel oma hädadega üksi, maale ei olnud neil mingit asja. Kui nad 

maale sattusidki, siis vaid selleks, et oma kulunud riidetükke jões loputada või valusatele 

kätele kaitseks oma pisku konjaki ja küpsisejao eest külaelanikelt kindad osta. 

Islandlastest ja elust saarel oli neil vaid üsna ähmane ettekujutus.  

Mis tõukas meremehi väikestel purjelaevadel sellistesse rasketsse tingimustesse 

külmale ja ohtlikule Islandi rannikule? Tursk on läbi aegade olnud Põhja-Euroopa 

rahvastele kuldaväärt söögipoolis. Peale ristiusu vastuvõtmist keelas katoliku kirik 

lihasöömise 166 päeval aastas ja seetõttu suurenes tunduvalt nõudlus kala järele. 

Sobivaks kalaks, mis säilis kaua ja talus transportimist, oli tursk. Vajadus soolatursa 

järele oli Kesk- ja Lääne-Euroopa maades kuni 19. sajandini ülisuur. Lihtinimestele tegi 
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sellise proteiinirikka söögi kättesaadavaks ka soolakala hind, mida hoiti all meremeeste 

raske töö hinnaga. Kalapüügi suurenemisega kasvas ka hukkunud ja kadumaläinud 

laevade hulk ning ohvrite arv. 1888. aastal hukkus Islandi rannikualadel 163 Prantsuse 

meremeest ja järjest rohkem hakati rääkima peatuskohast ja abiandmise paigast Islandi 

rannal.
262

 Kulus siiski aastakümnend, enne kui prantslased said end Islandi pinnale maha 

toetada. 1902 aastal ehitati Reykjavíkki Prantsuse haigla – Franski spítalinn, mille järgi 

sai Frakkastíguri tänav oma nime. 1903.-1904. aastatel ehitati ka Fáskrúðsfjörðurisse 

Prantsuse haigla, 1907. aastal valmis fjordis Hafnargata tänaval maja
 
haigla arstile ja 

konsulile
263

 ja 1909. aastal kerkis Reykjavíkki seda ajajärku siiamaani meenutav 

ajalooline Prantsuse konsuli maja Höfði. 

 
Teeviidad ja sildid on Fáskrúðsfjörðuri fjordis nii islandi- kui prantsusekeelsed. 

 

Fáskruðsfjörðuri ja Reyðarfjörðuri vahel on 5,9 kilomeetrit pikk tunnel, mis lühendab 

fjordidevahelist teed 34 kilomeetri võrra. Reyðarfjörður on Idafjordidest kõige suurem: 
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30 kilomeetri pikkune, sügav ja hea loodusliku sadamaga. Asustus hakkas fjordi äärde 

koonduma veidi enne 20. sajandi algust, kui Búðareyri maaninal, nagu Reyðafjörðuri 

linna tollal kutsuti, alustati heeringapüügi- ja kauplemisega. 1909. aastal tehti tee 

Fagridaluri orust läbi sisemaale ja fjordiäärsest kohast sai kiiresti piirkonna 

kaubanduskeskus. Reyðarfjörðuril oli II maailmasõja ajal täita tähtis ülesanne. Kuna 

Idafjorde peeti strateegiliselt tähtsateks saare ja Atlandi ookeani kaitsel, loodi kaitseliinil: 

Höfn Hornafjörðuri fjordis, kuni Vopnafjörðuri fjordini mitmeid sõjaväebaase, millest 

üks paiknes Reyðafjörðuris. 1940. aastal saabusid fjordi Briti sõjaväelased. Hiljem ka 

Norra ning Ameerika kaitseväed, keda oli vahepeal kuni neli korda rohkem kui 

kohalikke. Arvata võib, et sõjaväelased tegid kohalike elu huvitavaks ja vastupidi. 

Inglaste ja ameeriklastega eriti tegemiste teha ei tahetud, aga norrakad olid rohkem nagu 

omad. Leitnant W.Weber, kes määrati Reyðarfjörðurisse vägesid juhatama, õppis islandi 

keelt ja püüdis luua sõbralikke suhteid kohalikega ning korraldas muuhulgas tantsupeo. 

Peole olid kutsutud kohalikud tüdrukud ja et kindlustada, et nad kutse vastu võtaksid, 

võisid nad soovi korral oma poisid kaasa võtta. Et tüdrukuid tantsule saada, õpetas Weber 

ühele oma jalaväelastest selgeks islandikeelse lause: „þú ert falleg stúlka“ – „sina oled 

ilus tüdruk“, mis oli ka mõjunud. Ainult et noormehel oli suuri raskusi sõnade õigesti 

meelespidamisega ja välja tulnud „thoo ert a fat legged stulka“, mis tähendas tüdrukut 

paksude jalgadega, tekitas palju elevust.
264

  

                                                 
264

 Friðþór Eydal. 1999:81-83. 



 132 

 
Sõjaaastate kohta Idafjordides saab informatsiooni Reyðarfjörðuri Sõjamuuseumist. 

 

Reyðafjörðuri 1 090 elanikule ei paku põhilist tegevust enam kalapüük nagu vanasti, vaid 

uute aegade märgina Alcoa Alumiiniumitehas. Teel järgmisse, Eskifjörðuri fjordi ei saa 

sellest tehasehiiglasest mitte mööda vaadata. Teisel pool teed seisab kontrastina tilluke, 

kivitahukatest laotud elumaja Sómastaðir. Maja laskis kohalikust kivist ja liustikusavist 

1875. aastal ehitada vallavanem ja 23 lapse isa Hans Jakob Beck (1838-1920).
265

  

                                                 
265

 Þjóðminjasafn Íslands. 2011, 2. mars. Minjar og rannsóknir→Húsasafn→Húsin, kort→ Sómastaðir við 

Reyðarfjörð. 



 133 

 
Arvatavasti sai vallavanem Beck säärase maja ehitamiseks inspiratsiooni oma kalapüügireisidelt Šotimaa 

randadele.  

 

Reyðarfjörður läheb sujuvalt üle järgmiseks, Eskifjörðuri fjordiks, mille kaldal seisab 

samanimeline kaluriasula. Fjorde lahutab 985 meetrit kõrge mäemürakas Hólmatindur, 

millest väljaulatuvalt Hólmahálsi neemelt avaneb ümbruskonnale suurepärane vaade ja 

seal asub ka Reyðafjörðuri ja Eskifjorðuri fjordide kaitsja - Lausuja kalmuküngas. 

 

Lausuja kalmuküngas  

Elas kord väga tark Lausuja. Ei ole teada, kus ta elas, aga enne kui ta hinge heitis, palus 

ta end matta Reyðarfjörðuri fjordis kohale, kust ookeanile kõige parem vaade avaneb ja 

sõnas, et senikaua kuni tema kalmuküngas paistab, ei tungi fjordi ükski võõras vägi. 

Lausuja surnukeha sängitati üle fjordi kõrguvale Hólmatinduri kaljule Hólmanesi 

maaninal. Sinna, kus Reyarförðuri fjord läheb üle Eskifjörðuri fjordiks ja kust näeb 

veeavarusi kõige paremini. Möödujale paistab lausuja kalmuküngas rohelise mättana.  
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 Kord jõudsid Islandi vetesse mereröövlid ja tahtsid Reyðafjörðuri fjordi sisse 

seilata, aga fjordisuhu jõudes näis neile ees kõik leekides olevat ja nad pöörasid otsa 

ringi. Seda pidasid mehed Lausuja teeneks. Arvatavasti juhtus see aastal 1627 kui röövlid 

Djúpivoguri lahte ja Vestmannaeyjari saari ründasid.
266

 

 Eskifjörður on end piki fjordi äärt sirutav kaluriasula, kus on kalapüük ja –

töötlemine ikka veel au sees. Kauplemisele panid 1787. aastal aluse Taani kaupmehed, 

kelle üks poemajadest seisab siiani ja majutab piirkonna koduloomuuseumi. Veidike 

mööda fjordi äärt edasi asub Mjóeyri maariba, mis läks ajalukku kui viimase avaliku 

hukkamise paik Idafjordides. Siin leidis oma lõpu 1786. aastal varas ja mõrtsukas Eiríkur 

Þorláksson, kelle hauakivi rohusel maaribal neid ammuseid sündmusi meenutab. 

Mjóeyrist veelgi edasi liikudes jõuab mahajäetud Islandi pagu kaevanduse juurde. 

Helgustaðanáma kaevandusest saadi 17. sajandil selle läbipaistva ja muuhulgas 

mikroskoopides kasutatava kivimi eriti suuri ja selgeid eksemplare, mis äratasid huvi 

laias maailmas. Aastatel 1855-1872 kaevandati ja veeti maalt välja umbes 300 tonni 

Islandi pagu.
267

 Maapõues leiduvale varandusele juhtis tähelepanu kaevanduse vahetus 

läheduses voolav Silfurlækuri oja, millest leitud pagutükid panid mehi asja vastu enam 

huvi tundma. Ümberkaudsetest mägedest voolavad alla nii suuremad kui väiksemad jõed, 

mis ühtäkki võivad paisuda ületamatuteks suurveteks ja põjustada palju häda, nagu juhtus 

1942. aastal Briti sõjaväelaste talvistel õppustel. Tol jaanuarikuu ööl hukkusid ilma järsu 

halvenemise tõttu mägedes 9 meest ja fjordi põhjas asuva Vesturhúsi talurahvas suutis 

päästa 48.
268
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Teel Neskaupsstaðuri poole, all 1062 elanikuga Eskifjörðuri linnake. 

 

Seal kus lõpeb tee. 

Neskaupsstaðurisse on Eskifjörðurist üle 705 meetri kõrgusele tõusva Oddsskarði kuru 

24 kilomeetrit. 1977. aastal avati läbi mäemassiivi viiv 626 meetrit pikk tunnel, mille 

lõunasuu juures on piirkonna elanike suusaparadiis. Norðfjörðuri fjordi kaldal seisvas 

Neskaupsstaðuris elab 1 451 inimest, mis teeb sellest küllaltki raskesti ligipääsetavast 

kohast suurima asustusega linna Idafjordides. 1974. aasta 20. detsembril tabas siinseidki 

elanikke tragöödia, kui lumelaviin viis endaga igaveseks kaasa 12 elanikku ja tekitas 

hulgaliselt purustusi. Linna kohale paigaldatud kaitsevallide juurest näeb ümbruskonda 

linnulennult, ent Neskaupsstaðuris lõpeb ka tee ja edasi liikumiseks tuleb minna sama 

teed tagasi Reyðafjörðurisse.
269

  

Sama lugu on järgmise kitsa, 18 kilomeetrit pika Mjóifjörðuri fjordiga: sinna viib 

ja toob sama tee, kui paadiliiklust mitte arvestada. Omal ajal oli ühes raskesti 

ligipääsetavas fjordi orus isegi vangla. Looduslikult on kahe naaberfjordi vahele justkui 
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pressitud Mjóifjörðuri fjord omapäraselt kaunis. Laiemast kohast kõigest kahe kilomeetri 

laiune, leidub siin nii kose- kui kanjonivaateid. 20. sajandi alguses tegeldi fjordis 

vaalapüügiga ja elanikke oli 412, praegu elab siin vaid 40 inimest.
270

 

Sisemaaga ühendab neid eraklikke fjorde tee läbi Fagridaluri oru, mis viib teede 

ristumiskohta ja Ida-Islandi pealinna Egilsstaðirisse. Linn on üks vähestest Islandil, mis 

ei seisa ookeani ääres ja tema ajalugu ei ole pikk. Palju on arutletud selle üle, miks just 

suurtalu Egilsstaðir omal ajal keskuseks kujunes. Ühest vastust sellele pole. 19. sajandi 

lõpus oli Egisstaðiri talumaal postimeeste vahetuspunkt ja hiljem hakati ka pakkuma 

ööbimis- ja kehakinnitamise võimalust.
271

 1905. aastal ehitati üle Lagarfljóti järvejõe 

312 meetri pikkune puusild, mis oli oma aja kohta tõeline uudsus ja kaua aega ka kõige 

pikem Islandil. Nüüdseks on Egisstaðiri suurtalust välja kujunenud mitme tuhande 

elanikuga linn, mis paikneb Islandi suuruselt kolmanda, Löguriks kutsutud järve ääres. 

See järv ei olegi nagu päris järv, vaid rohkem nagu jõgi-järv, aga enne kui jõgi-järvel ja 

selle kallastel asuvatel vaatamisväärsutel pikemalt peatuda, on õige rääkida veel kahest 

idapoole ja ringteest veidike kõrvale jäävast fjordist: Seyðisfjörður ja Borgarfjörður 

eystri. Mõlemasse viib ja toob tagasi sama tee.  

 

Idafjordide pärl ja haldjalinnus keset küla: Seyðisfjörður ja Borgarfjörður eystri 

Seyðisfjörðuri fjord ja samanimeline asula on Idafjordide tõeline pärl. Asula vanade 

majade kollektsioonile ei leia Islandil võrdset ja fjordi embavate majesteetlike mägede 

tippude nägemiseks peab pea selga ajama. Kuigi talvel ei näe siin päikest kuude kaupa, 

annavad koha vaba vaim ja kunstihõng sellele 17 kilomeetrit pikale fjordile oma erilise 

külgetõmbejõu.  
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Seyðisfjörðuri asula 706 elaniku üle valvab ühelt poolt 1085 meetrit kõrge Bjólfuri mägi, millele andis 

nime fjordi esmaasustaja. Mäele on ehitatud tihedate lumelaviinide kaitseks vallid ja tipust avaneb vapustav 

vaade. 

 

Siit sai Island 1906. aastal merekaabli kaudu telegraafiühenduse muu maailmaga ja 

tänapäeval on Seyðisfjörður sadamaks Islandile meritsi saabuvatele reisijatele. Ülejäänud 

saarega ühendab Seyðisfjörðurit tujukas 620 meetrit kõrge Fjarðarheiði kõrgendik, mis 

talviti alatasa umbe tuiskab ja fjordi elanikud muust maailmast ära lõikab. 1843. aastal 

alustati Seyðisfjörðuris kauplemisega ja 1870. aastal lükkas lükkas kohale elu sisse 

heeringas, et siis sajandivahetusel jälle kaduda. Selleks ajaks oli fjordi juba kerkinud hulk 

ehitisi, millest paljud on säilinud siiani. Seyðisfjörðuris võib muuhulgas näha mitmed 

ainulaadsed maju ja vanimat masinaehitustöökoda Islandil, pärit 1907. aastast. Vanas 

telefonijaama majas on muuseum, kus saab huvitava ülevaate koha arenemisest ja raskest 

tööst saarel telefoniühenduse sisseseadmisel. 
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Šveitsi stiilis maja, mis ehitati 1894. aastal Norra ettevõtja Otto Wathnele (1834-1898) on läbi aegade 

täitnud nii elumaja, telefonijaama, kui postimaja ülesannet. Praegu asub majas muuseum. 

 

II maailmasõja ajal loodi Seyðisfjörðurisse kartuses Saksa vägede sissetungi eest Briti ja 

Ameerika sõjavägede üks baasidest Islandil. Kartus polnud asjatu. Saksa pommitajad 

korraldasid strateegilisele fjordile korduvalt õhurünnakuid. Mälestuseks sellest ajast 

lebab siiani Seyðisfjörðuri fjordi põhjas Saksa õhuvägede poolt 1944. aastal põhja lastud 

Briti õlilaeva El Grillo vrakk.
272

 

Borgarfjörður eystri ehk idapoolne Linnusefjord on hea paik kohtumiseks 

haldjarahvaga. Kui kokku saavad Idafjordide udu ja eraklikesse fjordidesse viivad 

küsitavad teeolud, on alus haldjajuttudele pandud. Borgarfjörður eystri asub 

Egilsstaðurist 71 kilomeetri kaugusel, või siis 142 kilomeetri, sest edasi sealt tee ei vii. 

Tihti on teedele nii erilistesse kohtadesse rahvasuus raskusi juurde lisatud, aga asi ei ole 

nii hull ja vapustavatele vaadetele ning mägede värvidele pole ilusa ilma puhul 

võrdväärset. Bakkagerði asulas, mis on Borgarfjörðuri keskus, elab 93 inimest, aga 
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kindlasti rohkelt teisi hingi, millest räägivad paljud rahvajutud. Pisikese mägedevalise 

kohakese majad ja puukirik aastast 1901 näevadki välja justkui rahvajutu 

illustratsioonidelt pärit. Kiriku altarimaal on Islandi populaarse kunstniku Jóhannes 

Sveinsson Kjarvali (1885-1972) kätetöö ja kujutab Jeesust Álfaborgi kaljult mäejutlust 

pidamas, seljataga Dýrfjölli mäed. Siinsed piirkonnad olid Kjarvalile eriti armsad ja 

paljudele tema tuntud teostele inspiratsiooniks. Kunstniku lapsepõlvemaal on avatud 

temanimeline muuseum-tuba Kjarvalsstofa ja ümbruskonnas on üles seatud mitmed 

infotahvlid tema maalidega seal, kus ta looduses lõuendile kandmiseks maalimisainet 

nägi. 

Jóhannes Sveinsson sündis Ida-Skaftafelli maakonnas Efri-Ey talus 15. oktoober 

1885. aastal. Kuna peres oli 13 last, saadeti 5 aastane Jóhannes ema poolvenna perre 

Geitavíki tallu Borgarfjörður eystri fjordis. Jóhannes hakkas varakult joonistama nii 

laevu, mis fjordis randusid kui Läände rändavate islandlaste talusid neile mälestuseks. 

Raha, mis tal õnnestus oma tööga teenida, pani ta kooli jaoks kõrvale ja 1902. aastal astus 

noormees Reykjavíki poole minevale rannalaevale. Järgnevad aastad möödusid 

koolitarkust omandades ja töötades, ning 1911. aastal astus noor kunstnik vastu seiklusele 

ja seilas Londonisse, et seal kunstikooli saada. Kooli teda aga vastu ei võetud ja ta 

otsustas õnne proovida Kopenhaagenis. Seal läks tal nii hästi, et 1913. aastal võeti ta 

vastu Kuninglikku Kunstiakadeemiasse, mille ta 1917. aastal lõpetas. Vahepeal oli ta 

abiellunud Taani päritolu kirjanik Tove Merrildiga ja neil oli sündinud tütar. 

Kooliaastatel käis Jóhannes ka mitu korda Islandil ja ühel külaskäigul 1914. aastal maalis 

ta Bakkagerði kiriku altarimaali. Samal aastal sai 29 aastane Jóhannes ametliku loa Iiri 

kuninga nimele Kjarval, mida ta oli nelja aasta eest taotlenud. Peale kooli lõpetamist 

reisisid noored palju ja saabusid lõpuks 1922. aastal Islandile. Kahe aasta pärast naases 

Tove koos nüüd juba kahe lapsega Kopenhaagenisse ja Kjarval jäi edasi Islandile, kus tal 

valmisid järgnevatel aastakümnetel sajad suurepärased teosed. Kui Kjarval korraldas 

1945. aastal oma 40 maastikumaali näitusmüügi, osteti esimese 20 minutiga ära 33 tööd. 

1948. aastal reisis Kjarval oma lapsepõlve radadele Borgarfjörðuri fjordi, kust ta polnud 

juba üle 20 aasta käinud ja ehitas sinna suvemaja. Järgnevatel aastakümnetel valmis tal 

hulga maale sealsest loodusest ja inimestest. Tema eluajal anti talle mitmeid aunimetusi 

ja –tasusid. Kui Kjarval sai 80 aastaseks, otsustas Reykjavíki Linnavalitsus ehitada tema 
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auks näitusehoone ja 1966. aastal kaevas Kjarval esimese labidatäie maad uue 

näitusemaja – Kjarvalsstaðir - vundamendi ehitamiseks. Jóhannes Kjarval suri 13. 

aprillil 1972. aastal Reykjavíkis ja ta sängitati Suðurgata tänava surnuaiale.
273

 

 
Üks Borgarfjörður eystri majadest Lindarbakki on aastast 1899 ja selles elatakse maist augustini. Maja 

põhja pindala on 30 m² ja keldris on kaev. 

 

Haldjanaine Borghildur 

Mula maakonnas Borgarfjörðuri ehk Linnusefjordi põhjas seisab tasasel nõmmel 

haldjalinnuseks Álfaborg kutsutud suur kalju, mille järgi olevat ka fjord oma nime 

saanud.  

Haldjalinnuseks hakati seda kohta kutsuma uskumuse pärast, et seal olevat 

kõrgeimate haldjate ja haldjapealike eluase. Inimesed uskusid ka, et neil haldjatel on 

oma kirik Linnusefjordist algavas kitsas Kækjudaluri orus. Seal on üks suur Kirikukiviks 

kutsutud kivi väga ehitise moodi ja inimesed uskusid, et haldjarahvas just sinna sisse 

ratsutab. 
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Vahetult enne Haldjalinnust on Liustikujõe talukoht. Ükskord elas seal 

taluperemees, kel oli talutüdruk Gudrun. Ühel suvisel pühapäeval läksid kõik Desjarmýri 

nõmmel asuvasse kirikusse, aga talutüdruk jäi üksi koju. Taluperenaine palus tal hoolt 

kanda lüpsipiima eest, kui kari kokku aetud ja ära lüpstud. Läks siis rahvas kiriku juurde, 

ent türduk karja kokku ajama Ta lüpsis lambad ja laskis need talust allpool asuvale 

söödamaale. Peale seda läks ta sööki valmistama ja kui ta oli talutoimetustega lõpule 

jõudnud, tuli ta välja õuele ja kiikas sealt nii jõe poole kui ka ümberringi, mis vaatevälja 

jäi. Ta nägi Liustikujõe rohumaast allapoole jäävatel teedel ratsutamas rahvahulka. Neid 

inimesi oli palju, nad olid värvilistes rõivastes ja ratsutasid headel ning kenadel hobustel. 

Tüdrukele näis see seda enam veider, et rahvas oli võõras ja eriti see, kui hilja nad 

kirikusse lähevad. Nad kõik möödusid talust, väljaarvatud üks naine, kes ratsutas üles 

karjamaale ja sealt majaõuele. Naine oli suursugune ja nägi hea välja, kuigi näis juba 

eakas olevat. Ta tervitas tüdrukut ja ütles: „Anna mulle rõõska piima juua, tütreke.” 

Tüdruk jooksis tarre, täitis puukannu värske piimaga ja ulatas naisele. Naine võttis selle 

vastu ja rüüpas suure sõõmu. Kui ta kannu langetas, küsis talutüdruk „Kuidas teid 

kutsutakse?” Naine ei vastanud midagi ja võttis teise sõõmu. Küsib siis talutüdruk temalt 

jälle sama küsimuse. Aga naine ei vasta ikka midagi ja jätkab joomist. Kui ta oli lõpuks 

kannust piisavalt joonud ja kaane peale pannud, nägi tüdruk, et ta otsib midagi oma 

põuest ja võtab sealt välja ilusa linasest riidest rätiku, paneb selle siis kannu kaanele, 

ulatab kannu tüdrukule ja tänab teda. Seal küsis tüdruk kolmandat korda: „Kuidas teid 

kutsutakse?” „Borghilduriks kutsutakse mind, mu uudishimulik,” vastas naine, andis 

hobusele piitsahoobi ja ratsutas õuest välja rahvale järele. Talutüdruk saatis neid 

pilguga ja viimane mida ta nägi, oli see kuidas nad ratsutasid sisse Kækjudaluri orus 

asuva halli kivi juurest. Aeg läks ja kui talurahvas õhtul kirikust koju jõudis, rääkis 

talutüdruk sellest, mis temaga päeval juhtunud oli ja näitas talle antud rätikut. See oli nii 

kena, et keegi polnud varem niisugust veel näinud ja räägitakse, et rätik olevat hiljem 

ülikute naiste vahel käest kätte käinud. Rahvahulk hobustel, keda talutüdruk nägi, olevat 

olnud haldjarahvas Haldjalinnusest kes  läinud Kirikukivi kirikusse Kækjudaluri orus.
274
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Álfaborg - Haldjalinnus keset küla. Kaljul on vaateplats ja kohaga seostub hulk haldjalugusid. 

 

Fjordide maailmast tagasi sisemaale pöördudes ei tule siingi jutuainest puudu. 

Lögur ehk Lagarfljót ehk Järvejõgi on 53 km² rida järvesid, mida läbib veevool. 

Järvejõe veetase on 20 meetrit allpoole mere pinda, selle sügavamaks kohaks on 

mõõdetud 112 meetrit ja umbes sama paks kiht on savist põhjamuda, mida liustikujõed 

pidevalt juurde kannavad. Seepärast on elu veekogus üsna tagasihoidlik ja kõva põhjani 

jõuab umbes 200 meetri sügavusel. Suur osa Lagarfljótist on veealune pimeriik, kus 

taimejäänuste mädanemisel tekkinud metaangaasi mullid siin ja seal pinnale kerkivad. 

Gaas koguneb ka põhjamutta ja eraldub sealt suuremates kogustes omale jõuga teed 

ülespoole rajades. Järvejõgi saab alguse kahest jõest: Keldá ja Jökulsá Fljótsdaluri orus. 

Koos nendega on jõe kogupikkus 140 kilomeetrit, ilma nendeta 92 kilomeetrit. Jõgi ja 

selle kaldaäärsed on täis legende ja vaatamisväärsusi, alates Islandi oma Loch Nessi 
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koletisest kuni külaoludes tõelise üllatusena mõjuva Baieri stiilis härrastemajani. 

Kuulsaim vetekoletis Islandil on Lagarfljótsormur - Lagarfjóti uss. Talle on omistatud 

pahategusid alates 14. sajandist ja kuigi tema ilmumist seletatakse ja seostatakse 

enamusel juhtudel gaasivoogudega, ei ole tema fenomen siiani ära seletatud. Uss on 

valitud ka valla sümboliks.
275

  

 

Uss Lagarfljóti jões 

Kord iidsel ajal elas Lagarfljóti jõeäärses talus üks naine, kel oli kasvueas tütar. Ta 

andis tütrele kuldsõrmuse. Tüdruk küsis seepeale: „Ema, kuidas saaksin ma sellest 

kullast kõige rohkem kasu?” „Pane sõrmus leheussi alla“ õpetas ema Tüdruk võttiski 

leheussi ja pani sõrmuse selle alla ning asetas ehte sedaviisi oma ehtekarpi. Mõne päeva 

möödudes läks tüdruk karpi vaatama. Uss oli selle aja jooksul nii palju kasvanud, et karp 

ähvardas puruneda. Tüdruk ehmus sellest ja haaras karbi ning heitis selle koos kõigega 

jõkke. Pika aja pärast hakkasid inimesed märkama jões ussi. Uss ründas nii inimesi kui 

kariloomi, kes jõge ületasid. Vahel roomas ta jõekaldast üles ja purskas jubedat mürki. 

Hädas inimesed ei teadnud, kuidas oleks õigem talitada ja otsisid abi kahelt soomlaselt. 

Nood pidid ussi tapma ja kulla kätte saama. Soomlased sukeldusid jõkke, kuid tulid sama 

kiirelt seal välja ja teatasid, et ussi tappa ega kulda kätte saada ei ole võimalik. Kulla all 

olevat veelgi võimsam uss. Seda said nad aga teha, et panid ussi kahest kohast köide, nii 

et ta ei saanud enam kedagi rünnata. Vahel ajab köidetud uss küüru selga, mis pidavat 

suursündmusi ennustama.
276
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Piirkonna eluarterile, Lagarfljótile, milles elab ussi kujul selle hing võib ringi peale teha ja vaatamist jätkub 

mõlemal pool jõge. 

 

Lagarfljóti järvejõe äärest võib leida ühed kõrgemad puud ja suurima metsa 

Islandil. Hallormstaðuri mets on umbes 740 ha ja siin on umbes 40 km jagu 

matkaradasid.
277

 Island ei ole metsamaa, aga maa avastamise iidsed kirjeldused mere ja 

mägede vahel metsakasvanud maast on ikka veel islandlaste hinges. Talumehed raiusid 

metsa, lambad sõid ja ülejäänud hävitustöö tegi külm kliima. 19. sajandi lõpul saabus 

metsanduses ärkamisaeg ja pisitasa hakati järjest paljamaks jäävat maad uute istikutega 

katma. Võiks öelda, et Hallormstaðuri mets on Islandi peamets. Siin algas 1903. aastal 

ametlikult uue metsa istutamine. Looduslikus kasemetsas võib leida kuni 13 meetriseid 

puid, millest mõned on 150-160 aastased. Sissetoodud puuliike on 650-lt erinevalt maalt 

umbes 90.
278

 Metsast leiab peale puude ka muud, nagu 1930. aastal Hallormstaðuri 

suurtalu- ja kirikukohale asutatud populaarse majapidamisõpetust jagava kooli. Koolist 

teisele poole teed jääb järveäärsesse lahesoppi tore telkimiskoht Atlavík.  

                                                 
277
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Järvejõe teisel kaldal hakkavad kaugelt paistma kirikutorn ja sellest veidike eemal, teisel 

pool täpiline maja. Need on kaks kohta, mida seob omavahel Islandi tuntud kirjanik 

Gunnar Gunnarsson. Ta sündis Valþjófsstaðuri kirikukohas ja laskis hiljem endale 

naabruses, Skriðuklausturi talukohas, Baieri stiilis maja ehitada. Teelistele näib tema 

laotud kividest elamu nii lähedalt kui kaugelt muinasjutumajana. 

 

Kes oli Gunnar Gunnarsson? 

Gunnar sündis 1889. aastal Valþjófsstaðuri talus pere vanima lapsena. Koolitarkust sai ta 

vaid paar nädalat ühelt rändõpetajalt ja ühe talve oli ta Vopnafjörðuri fjordi algkoolis. 

Oma tarkusejanu kustutas poiss kättesattunud raamatute lugemisega. Juba varakult 

hakkas Gunnar luuletusi looma ja lühijutte ning näitemänge kirjutama ja 17 aastaselt 

ilmusid tema esimesed raamatud. 1900. aastate alguses luges Gunnar kord artiklit Taani  

Rahvakoolidest ja nägi seal võimalust enda harimiseks, mis tal Islandil oma vaesuse tõttu 

võimatu oli. Taanis käis ta koolis kaks talve ja otsustas hakata kirjanikuks ning kirjutama 

taani keeles, sest islandi keeles oleks lugejaskond üsna väike olnud. Gunnari esimesed 

Taanis ilmunud raamatud said väga vähese tähelepanu osaliseks.  

1912. aasta esimesel päeval kolis Gunnar Kopehaagenis väikesesse ärklituppa ja 

kirjutas seal paari kuuga Borgi rahva
279

 esimese osa. Sellega oli jää murtud ja noore 

kirjaniku kuldne karjäär alanud. 20. augustil 1912. abiellus Gunnar Baieri aadlisoost 

Franzisca Antonia Josephine Jörgenseniga ja paari aasta pärast sündis neile esimene 

poeg, kes sai nimeks samuti Gunnar. Selleks ajaks oli Gunnar Gunnarssonil ilmunud juba 

Borgi rahva neli osa ja kirjanik oli kuulus nii Taanis kui ka väljaspool. 1919. aastal sai 

Gunnar kirjaniku toetuse ja kasutas seda Itaalias viibimiseks, kus ta kirjutas raamatu 

Õndsad on lihtsameelsed,
280

 mida peetakse tema loomingu parimaks teoseks.  

Kuigi islandlased tema vastu vähe huvi tundsid, oli isamaal Gunnari meeles alati 

eriline koht ja koduigatsus läks lõpuks nii suureks, et 1926. aastal ostis ta Vopnafjörðuri 

fjordi piirkonnas paar maatükki. 1938. aastal sai ta oma sünnikülas müüki pandud 

Skriðuklausturi kloostri maade omanikuks. Seal tahtis ta suurelt talupidamisega tegelema 

hakata. Naise halva tervise tõttu ei saanud see unistus aga tõeks ja 1948. aastal kinkisid 

                                                 
279

 Borgi rahvas ilmus eesti keeles 1961. aastal Agnes Antiku tõlkes. 
280

 Õndsad on lihtsameelsed ilmus eesti keeles 1962. aastal Agnes Antiku tõlkes. 
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nad Skriðuklausturi maa ja sinna ehitatud suursuguse maja Islandi riigile. Nad ehitasid 

Reykjavíkki, Dyngjuveguri tänavale nr 8 uue maja, kus nad elasid oma elu lõpuni. Maja 

kuulub nüüd Islandi Kirjanike Liidule. Gunnar Gunnarsson suri 21. novembril 1975. 

aastal, Franzisca aasta hiljem ja mõlemad on maetud Viðey saare kloostri aeda.
281

 

Valþjófsstaður on vana suurtalu- ja kirikukoht. Siit on pärit Islandi 

Rahvusmuuseumi kalleim vara – kiriku uks. Kirikus on koopia 206,5 meetri kõrgusest 

puust uksest. Uks koosneb kolmest puutahvlist, millel on kaks ringikujulist 97 cm-st 

joonist ja nende vahel suur metallrõngas. Joonised on puust meisterlikult välja lõigatud ja 

ajaloolise sisuga ning huvitava nüansina arvatakse need olevat naisterahva tehtud. 

Esimest korda on ust mainitud 1641. aastal, ent see arvatakse pärit olevat aastast 1200. 
282

 

 
Jooniseid, mis kujutavad lugusid rüütlist ja lõvist, loetakse Põhjamaades ainukeseks allesjäänud romaani 

kunstieksemplari suurepäraseks näiteks.  

 

                                                 
281

 Sveinn Skorri Höskuldsson. 2009. 
282

 Kristján Eldjárn. 1994:68. 



 147 

Skriðuklausturi maad ja talukohta kutsuti algselt Skriða talukohaks. Teatakse, et 1493. 

aastal loodi sinna Augustinuse klooster, mille varemeid võib näha peahoonest allpool 

mäenõlval. Vanas pühakute kirjanduses leidub lugu, mis räägib Skriða talukohast allpool 

mäenõlval juhtunud imest. Valþjófsstaðuri kiriku õpetaja oli ratsa orust läbi sõitnud, et 

surevat koguduseliiget teenida. Kui ta tahtis surijale viimset armulauda anda, ei leidnud ta 

aga ei karikat ega muud vajalikku ja seetõttu saadeti üks meestest kadunud asju otsima. 

Lugu räägib, et mees olevat leidnud veini täis karika ja selle peal kandiku leivaga just 

Skriða talukohast allpool oleval puhmal. Seda loeti Jumala imeteoks ja sellele kohale 

püstitati altariga kabel. 

Kui kirjanik Gunnar Gunnarsson koha 1938. aastal ostis, laskis ta saksa arhitekt 

Fritz Högeril planeerida suurepärase Baieri stiilis kahekordse elamu, mille põhja pindala 

oli 315 m². Ehitusel töötas 1939. aasta kevadest kuni sügiseni 30 meest ja sama aasta 

talvel koliti juba elamusse sisse.  

 
Skriðuklaustur on tänapäeval tuntud eelkõige kui ühe islandi tuntud kirjaniku Gunnar Gunnarssoni Baieri 

stiilis residents, mille ta 1948 aastal Islandi riigile ja rahvale kinkis. 

 



 148 

Ehitis oli Islandi külaelu taustal kahtlemata muinasjutuline. Eriti silmatorkavad on 

maja seinad, mida keegi ei tihanud jooniste järgi kividest laduma hakata ja nõnda 

otsustati seinad valada ja mullast ning rohust puhtakspestud kivid väljapoole kinnitada. 

Majaehitus, mida II maailmasõja tõttu päris lõpetada ei jõutud, läks lõpuks maksma sama 

palju kui kümme eramaja Reykjavíkis samal ajal.
283

 Tänapäeval on Skriðuklausturi 

häärberis Gunnar Gunnarssoni keskus – Gunnarsstofnun, mis on kultuuri-, ajaloo- ja 

teadusekeskus. 

 
Gunnar Gunnarssoni tuba ja raamatukapp, mille riiulil on tema teiste raamatute seas ka eesti keelde tõlgitud 

Borgi rahvas.  

 

Skriðuklaustur vaevalt seljataha jäänud, hakkab paistma järgmine peatust ja 

lähemat uurimist vääriv koht. Kaugelt õblukese heleda lindina näiv 128,5 meetri kõrgune 

Hengifoss on üks Islandi kõrgematest koskedest ja temani viib kenasid vaateid ja elamusi 

pakkuv 2,5 kilomeetrine teerada. Teele jääb veel teinegi huvitav kosk - basaltsammaste 

sängis Litlanesfoss. 

                                                 
283
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Litlanesfoss ja taamal Hengifoss on ümbritsetud huvitavatest basaltsammastest ja triibulistest settekihtidest 

kaljudel.  

 

Egilsstaðirist põhjapoole viib tee üle 150 kilomeetri pikkuse Jökulsá á Brú jõe, mis on 

ka Ida–Islandi pikim jõgi. Heal lapsel on mitu nime ja nii tuntakse jõge veel Jökulsá á 

Dal või lihtsalt Jökla nime all. Jõkke voolavad mitmed liustikujõed, millest on suuremad 

Brúarjökulli liustikust alguse saavad Kringilsá ja Sauðá. Sisemaal, veidike maad edasi 

sealt kus Sauðá Jökulsá jõega ühineb, võib leida Islandi ühe jubedama kanjoni.  

Dimmugjúfur on ülikitsas ja 160 meetrit sügav. Sellest lõunapoole jääb omal ajal 

tuliseid vaidlusi tekitanud Kárahnjúkari tamm – Kárahnjúkastífla. Tammi valmimisel 

moodustus 57 km² Hálslóni laguun. Mitmete liustikujõgede vee jõust saadav elekter 

paneb tööle alumiiniumitehase Reyðarfjörðuris.
284
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Kárahnjúkari võimsate kaljuseinte vahelt voolab läbi Jökulsá jõgi. 

 

Lagarfljóti järvejõge seljataha jättes ja mööda ringteed nr 1 põhjapoole liikudes, tasub 

teha sissepõige teele nr 901, kus valitseb valdavalt üle 500 meetri kõrge Jökuldalsheiði 

kõrgendiku maailm. Sealt leiab viimase allesjäänud kõrgendikutalu Sænautaseli ja 

Islandil kõige kõrgemal asuva Möðruvelliri talukoha. Jökuldalsheiði kõrgendiku alla jääb 

umbes 60 kilomeetrit liivavälju, vahele nõmmemaad ja järvesilmi ning kõrgendikutalude 

umbes 100 aastane ajalugu.
285
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Teel üle Jökuldalsheiði kõrgendiku näeb kilomeetrite pikkusi musti liivavälju. Tee kõrval on vanade 

teetähiste, varðade, rida. 

 

1841. aastal algas kõrgendikule talude ehitamine ja talupidamine kestis seal kuni 1946. 

aastani. Kõrgendikule kerkis 20 aastaga 16 talu, kus parimatel aegadel elas 120 inimest. 

1875. aastal toimus Askja vulkaanipurse, mis kattis maad ja talud tumeda tuhaga. Paljud 

põgenesid tuhatulva eest alla küladesse ja sealt edasi Läände, Ameerika mandrile. Muidu 

polnud elul kõrgendikul vigagi, kuigi lund oli tavaliselt palju. Enamuses järvedest sai 

kalastada, lumepüüdest, hanedest, partidest ja luikedest polnud samuti puudust ja 

põhjapõdrad käisid kõrgendikul vabalt ringi. Vajalikke tarbeesemeid käidi toomas 

Vopnafjörðuri fjordi kauplusest. See jäi kaugematest taludest umbes 75 kilomeetri 

kaugusele, aga teeolud olid head. Kõige kauem elati Sænautaseli talus, kuhu saab 

praegugi sisse astuda. Sænautaseli talu ehitati 1843. aastal ja selles elati 95 aastat. Peale 

Askja vulkaanipurset seisis talu vahepeal viis aastat tühjana. Viimane talunik elas siin 36 

aastat ja siin sündisid ka tema viis poega. Islandi tuntud kirjanik Halldór Laxness, kes 

rändas kõrgendikul ringi ja ööbis Sænautaseli talus, sai siinsetest taludest ja elust 
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inspiratsiooni oma teose Iseseisvad inimesed
286

 kirjutamisel. Tema tekstist kumab läbi 

kõrgendiku külma hingust ja räägitakse, et raamatu peategelane Bjartur esindab mitmeid 

siinse kõrgendiku elanikke.
287

 

 

 
1992. aastal ehitati Sænautaseli vana talu uuesti üles ja see on suviti avatud ka külastajatele. 

 

Üle lageda maastiku hakkab tõusude ja languste tagant paistma kirikutorn. 

Möðrudalur on Islandi kõige kõrgemal, ehk 469 meetrit üle merepinna asuv talukoht. 

Kiriku ehitas 1949. aastal kohalik talumees Jón A. Stefánsson (1880-1971) ise oma naise 

mälestuseks ja maalis ise ka altarimaali. Siit paistab Islandi mägede kuningannaks 

kutsutud 1682 meetri kõrgune Herðubreið nii hästi, nagu oleks mägi praktiliselt taluniku 

tagaaias.  
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2003. aastal valiti rohkem kui 10 000 aastat tagasi liustikualusest vulkaanipurskest tekkinud Herðubreið 

Islandi rahvusmäeks. 

 

Üle Jökuldalsheiði kõrgendiku karge tühjuse ja läbi Möðrudaluri oru ringteeni jõudnud, 

seisab teeline valiku ees: kas minna paremale ja nautida reisumeeste poolt veel küllaltki 

läbikäimata radasid või võtta kohe suund populaarsele Mývatni järvele. Kui huvile, et 

kuidas see Islandi kirdeosa siis välja näeb, järele anda ja Vopnafjörðuri fjordi poole teele 

asuda, paelub pea pilku 1035 meetrit kõrge mägi Þjóðfell, millelt on üllatavalt hea vaade 

ümbruskonnale. Teel vahelduvad orud ja kõrgendikud, kuni lõpuks hakkab allamäge 

paistma laia, kalarikka Hofsá jõe org ja künka otsas sakilised katuseharjad. Hofsá jõgi on 

kuulus ka väljaspool Islandit ja muu seas üks Walesi prints Charlesi 

lemmikkalastuskohti.
288

 Sakilised katused kuuluvad aga vanale üliku elukohale 

Bustarfell. See on laia ja sügava Vopnafjörðuri fjordi üks suurima maaga talukoht, mis 

on alates 1532. aastast olnud sama suguvõsa omand. Rohukattega harikatustega 

talumajad on osaliselt aastast 1770, kui põlengus hävinud hooned uuesti üles ehitati. 

Majades näeb 19. -20. sajandi elu-olu ja palju oma ajastule iseloomulikke esemeid, mille 
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kogumisele pani aluse talunik Methúsalem Methúsalemsson (1889-1969). Majades elati 

kuni 1966. aastani.
289

 

 

 
Bustarfelli fasaad varjab avastamist väärt maailma, kus ei puudu ka soki- ja kindapuud. 

 

Maavanema naine Bustarfelli talust 

Bustarfelli talus elas kord rikas ja heast suguvõsast maavanem. Ta oli abielus ja tal oli 

suur majapidamine. Sel ajal oli talus komme, et talveõhtutel tegi talurahvas enne tulede 

süütamist uinaku ja maavanema naine otsustas tavaliselt uinaku pikkuse. Tema süütas ka 

tuled ja äratas rahva. Ükskord aga ei ärganud perenaine nagu harilikult. Juba tõusis 

majarahvas jalule ja süütas tuled kui naine oli ikka veel une rüpes. Maavanem ei lubanud 

naise und häirida ja teda üles äratada. Lõpuks ärkas naine ägades ja ütles, et nägi unes 

kuidas üks mees olevat tema juurde tulnud ja palunud tal endaga kaasa minna. Naine 

tegi nii nagu mees palus ja nad läksid majast eemale ühe suure, talu maa peal seisva kivi 

juurde. Mees käis kolm korda päripäeva ümber kivi ja seal näis naisele kivi asemel kena 
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väike maja olevat. Mees juhatas naise majja, mis oli seest sama kaunis. Toas nägi 

maavanema naine põrandal lamamas raskes seisus naist ja mees hakkas nüüd naist 

paluma, et ta tema naise päästaks, sest ilmaliku abita võib too surra. Maavanema naine 

astus lamava raskejalgse naise juurde ja ütles: “Et hea Jeesus sind aitaks.” Nende 

sõnade peale sündis kõikide rõõmuks naisel laps.  

Nüüd seati laps vannitamiseks valmis ja paluti, et maavanema naine seda teeks. 

Nurganaine ulatas talle toosi salviga, mida ta pidi vannitamisel lapse silmadele 

määrima. Maavanema naine tegigi sedasi, ent samas torkas talle pähe salvi ka oma 

silmadele määrida. Ta ei tihanud seda siiski rahva ees teha ja valis hetke kui keegi ei 

näinud, ning tõmbas näpuotsaga salvi üle oma parema silma. Vannitamise lõpetanud 

asutas maavanama naine end koduteele. Lahkumisel andis nurganaine talle kena liniku, 

mis oli kuldniitidega läbipõimitud kallist kangast. Mees astus maavanema naisega nüüd 

majast välja ja käis kolm korda vastupäeva ümber maja, mis muutus samas jälle majast 

kiviks. Mees saatis naise taluni ja jättis seal temaga hüvasti. Nüüd võttis maavanema 

naine oma pea alt välja liniku ja näitas seda oma jutu kinnituseks. Sellist aaret polnud 

keegi varem näinud.  

 Pea märkas maavanema naine muutust oma parema silmaga, millele ta salvi oli 

määrinud. Sellega nägi ta nüüd kõike, mis toimus maa peal ja vees. Bustarfelli talu 

lähedal on kaljud ja kivimürakad, mida maavanema naine nägi nüüd teisiti. Seal olid 

nüüd talud: majad ja suur, rahvast täis küla, kus inimesed tegid sedasama, mis ilmalikud 

inimesedki. Nad niitsid ja riisusid heina ning harisid maad, neil olid pullid, lambad ja 

hobused, nad töötasid koos ja tegid seda, mida soovisid. Keegi teine peale maavanema 

naise seda ei näinud. Ta märkas, et too rahvas oli palju oskuslikum ja ilmatundlikum ja 

ta sai nende tegmistest palju targemaks.  

 Kord läks maavanema naine linna poodi ja märkas seal sama naist, keda ta lapse 

ilmaletoomisel aidanud oli. Naine oli omale igasuguseid haruldasi kaupu kokku kogunud 

ja tundus, et keegi teine peale maavanema naise teda ei näe. Ta astus leti juurde ja ütles 

naisele sõbralikult: “Ja siin kohtume me jälle.” Haldjanaine pöördus äkitselt ümber ja 

sülitas maavanema naisele paremasse silma ilma et oleks midagi öelnud. Sellest hetkest 

ei näinud maavanema naine enam ei haldjanaist ega seda, mida ta enne näinud oli.
290
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Kivi, millest rahvajutt räägib, on endiselt olemas ja linik, mis oli kaua aega 

kohalikus kirikus altarikatteks, on alates 1890. aastast tallel Islandi Rahvusmuuseumis.
291

  

Vopnafjörðuri fjordi samanimeline keskus oli Taani kaubandusmonopoli ajal üks 

kolmest Ida-Islandi kauplemiskohast. Kui 1787. aastal kauplemine vabaks lasti, alustasid 

seal oma äriga 1814. aastal jälle taani ettevõtjad Ørum & Wulff, kelle pood pidas vastu 

üle saja aasta. Seal käisid talumehed kõigist ümberkaudsetest piirkondadest. 19 sajandi 

lõpul tuldi Vopnafjörðuri fjordi lähedalt ja kaugelt ka kala püüdma.
292

 Üks vanimatest 

ehitistest on 1882. aastal taani ehitusmeistri ehitatud Kaupvanguri maja, kus on 

kultuurikeskus. Majas saab piirkonna kohta vanu fotosid kaeda ja informatsiooni küsida.  

Kui teelisel tuleks äkki pähe Islandi kõige romantilisemat ujulat otsida, siis siin on 

otsija selle leidnud. Vopnafjörðuri 540 elaniku ujula asub maasoojas Selárdaluri orus. 

Seal ei ole elektrit ja kui pimeneb, on ainukesteks valgusallikateks kas kuuvalgus ja 

tähesära või taevas tantsivad virmalised. Ujula külastajate riietumisprotseduur toimub 

vaid küünlavalgel.
293

  

Järgmisse tihedamalt asustatud punkti, Bakkafjörðurisse, on Vopnafjörðurist 37 

kilomeetrit. Bakkafjörður on pisike ja lage kalatöötlemiskohake, mille 75 elanikku 

peavad ujulasse mineku soovi korral edasi-tagasi vähemalt üle 60 km sõitma. 

Bakkafjörðurist mööda rannikut edasi liikudes jõuab varsti Ida-Islandi vanima 

puukirikuni. Kõik 1845. aastal ajupuudest ehitatud Skeggjastaðiri kiriku ehitusega 

seonduva maksis kinni kirikuõpetaja Hóseas Árnason oma kulu ja kirjadega. Piiskop ja 

kohalikud elanikud keeldusid abi osutamast. 

Langanesi poolsaarega saavad Idafjordid otsa. Poolsaarel kohtab elamuid harva 

ja palju on mahajäetud talukohti. Poolsaare tipuosas oli 20. sajandi esimesel poolel 

õitsev, üle 100 elanikuga kaluriküla Skálar, mille jäänuseid näeb siiani. Ameerika 

sõjavägi püstitas poolsaarele 1942. aastal radarijaama: 24 barakiga ja 12 meetrise mastiga 

“Camp Greely”.
294

  

Poolsaare keskus on 394 elanikuga Þórshöfn, mida mainivad juba 16. sajandi 

kaupmeeste loakirjad. Enne 1880. aastat kaubeldi põhiliselt laevadelt, siis hakkasid 
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kerkima ka esimesed majad. Þórshöfn on ainuke koht Islandil, kus töödeldakse Islandi 

hiilakarpi (lad. Arctica islandica).
295

 Veidike maad Þórshöfnist välja jääb 1879. aastal 

ehitatud kirikuõpetaja elamu Sauðanes. Maja on üks esimesi kivimaju Islandil, ehitatud 

kohalikust materjalist, isegi massiivne puituks on meisterdatud lähedalolevasse randa 

uhutud tiikpuust. Samal aastal kui alustati ehitusega Sauðanesis, alustati ka Alþingi maja 

ehitamist Reykjavíkis.
296

 

Mööda rohelist ja kõrgendikelt allavoolavatest kalarikastest jõgedest sillerdavat 

Þistilfjörðuri fjordi äärt sõites jõuab pea 217 elanikuga kaluriliasulani Raufarhöfn.  20. 

sajandil oli siin heeringasoolamis ja –töötlemis keskus ning üks põhilistest 

väljaveosadamatest. Siin on kõige pikem suvepäev ja kõige lühem talvepäev, kus 

mõnikord ei näe päikest mitmeid nädalaid. Raufarhöfn on üks sellistest kohtadest 

Islandil, kus peab olema sündinud, et seda ilusaks pidada. Siit algab Islandi tasasem ala, 

kus ei ole saarele iseloomulikke mägederidasid, purskavaid allikaid ega kuninglikke 

koski, avatud hingega teelise südant kosutab siin külma põhjamaise avaruse ilu.  

Melrakkaslétta tasandik on oma nime saanud polaarrebaselt, kellel on islandi 

keeles vähemalt 20 nime, teiste hulgas melrakki, tófa, lágfóta e. madalkäpp, jne.  
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Polaarrebane (lad. Vulpes lagopus) on ainuke imetaja Islandil, kes on siin olnud saare 

avastamise algusest peale. Kuigi rahvajutud räägivad muud, arvatakse et ta tuli Islandile 

jääpankade pealt.297
 

 

Tasandikul oli hea elu arvestades selliseid soodustusi nagu hülge- ja kalapüük, 

linnumunade ja hahasulgede korjamine ning randauhutud ajupuude rohkus, aga 

põllumaaga oli kehvasti. Rahvajutt räägib, et kord olevat tasandiku elanikke selline 

surmatõbi tabanud, et kõik inimesed peale ühe mehe ja naise ära surnud. Need kaks 

ellujäänut läksid kumbki oma tasandikuosast teisi elavaid otsima ja kohtusid Meyjarþúfa 

– Neitsipuhma juures ning panid seal aluse järeltulevale põlvele.
298

 Praeguseks on 

tasandikul vaid mõned talukohad, ent sealt lahkunud elanikud naasevad ikka ja jälle 

armsasse kohta, tavaliselt suvitama. Polaarrebase tasandik on kahtlemata väga eriline ja 

head mõtteainet pakkuv paik. Teelise pilk jääb avatud, tühjal rannaäärsel pidama üksikul 

maja siluetil ja teeviit näitab Skinnalón. See on arvatavasti üks fotogeenilisemaid ja 

“kenamaid” mahajäetud talukohti Islandil. Lähemal vaatlusel selgub, et maju on kaks ja 
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paik on juba mõnda aega maha jäetud. Rohtu kasvanud, kivine tee viib õuele, kus 

jalutavad vabalt ringi lambad ja ulub ookeanituul. Skinnalón, mis oli üks piirkonna 

rikkaim talukoht, jäeti maha 20. sajandi 40-50 aastatel. Maaala, kus ajupuud hunnikus 

lebasid ja sulgi täis hahapesad vaid korjamist ootasid, oli nii kivine, et põllupidamisest ei 

saanud unistadagi. 

 
1930. aastal jagati koht kaheks, ent jäeti paarikümne aasta pärast maha kui põllupidamiseks kõlbmatu.

299
 

 

Teisel pool tasandikku võtab tulijat vastu 126 elanikuga sõbralik asula Kópasker. 

1975.-1976. aastal tabasid Kópaskeri mitmed väiksemad ja lõpuks 13. jaanuaril 1976. 

aastal ka suur maavärin, mille kohta saab ülevaate kooliruumides avatud Maavärina 

keskuses.
300

  

Kópasker seljataga, hakkavad paistma lagedad liivaväljad ja helkivad jõejooksud. 

Ligineb Jökulsárgljúfuri kanjoni Rahvuspark. 
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Rahvuspargi imedemaa 

20. sajandi lõpul muutus sinnamaani vaid majapidamiseks vajalikuks peetud looduse 

väärtustamine ja hakati nägema kõrgmägede ning kõnnumaa ilu. Esimestest loodud 

looduskaitsepiirkondadest kujunesid hiljem välja rahvuspargid. Üks nendest oli 1973. 

aastal loodud Jökulsárgljúfuri kanjoni Rahvuspark. Rahvuspargi pindala on 120 km² ja 

tema alla kuuluvad muuhulgas sellised pärlid nagu Dettifossi kosk, kajakaljud 

Hjóðaklettar ja Ásbyrgi roheline kaljuorg. Oma nime saab rahvuspark ühelt Islandi 

võimsamalt ja pikkuselt teiselt liustikujõelt Jökulsá, millele siin lisatakse á Fjöllum- ehk 

„mägedes‟ tingnimi. Öxarfjörðuri fjordist ookeani voolav 206 kilomeetri pikkune Jökulsá 

á Fjöllum on omale Vatnajökulli liustiku alt ookeanini teed rajanud mitmeid tuhandeid 

aastaid.  

Üks Rahvuspargi imedest on Ásbyrgi. Sattudes Ásbyrgi müstilisse metsa peale 

Jökulsá jõe poolt väljakantud lagedaid liivavälju, on nagu oaasi tulek. Rohelist orgu 

embavad kajuseinad kõrgenevad orgu sisenedes järk-järgult kuni 100 meetrini. Ásbyrgi 

on 3,5 kilomeetrit pikk ja kõige laiemast kohast 1,1 kilomeetrit lai. Oru keskel kõrgub 

250 meetri kõrgune kaljusaar, mis meenutab oma kujult laeva. Ásbyrgi tekkimise kohta 

on palju oletusi. Legendi järgi toetanud peajumala Óðinni tiivuline hobune Sleipnir siit 

üle lennates maha ühe oma kaheksast jalast. Kui rahvalood kõrvale jätta, arvavad 

teadlased, et Ásbyrgi tekkis kahest hiigelsuurest Jökulsá á Fjöllum jõe veevoolust, millest 

esimene olnud 8-10 000 aastat ja hilisem 3 000 aastat tagasi. Ásbyrgi on 1978. aastat 

Jökulsárgljúfuri kanjoni Rahvuspargi osa ja kuulub aastast 2008 Vatnajökulli 

Rahvuspargi alla. Ásbyrgi mets on looduskaitse alla ja lambaid sinna ligi ei lasta.
301

  

Ásbyrgist väljunud, keerab mullane ja kohati sügavate vagudega tee nr. 862 

järgmise Teemantringi juveeli poole. Hljóðaklettar ehk kajakaljud asuvad Vesturdaluri 

orus ja on väärt pikemat peatust ja lähemat uurimist. Teemantringiks hakati kutsuma 

Põhja-Islandil umbes 241 kilomeetrist vaatamisväärsuste ringi Lõuna –Islandi Kuldse 

ringi eeskujul. Teemantring on täis külastamist väärivaid kohti, nagu Húsavík, Mývatn, 

Ásbyrgi, Hjóðaklettar ja Dettifoss.  
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Hjóðaklettar on basaltsammastest kaljulinnak, millest voolab läbi liustikujõgi. 

Peale silmailu pakkumise on kaljudel ka omadus vastu kajada, millest tuleneb nende 

nimi. Ala on üpris suur ja selle nautimiseks on mõistlik varuda piisavalt aega. 

Informatsioonitahvlil on näiteks toodud, et ring: Karl ja Kerling – Kallbjarg – Svínadalur 

– Vesturdalur, võtab aega umbes 3 tundi. Karl ja Kerling on trollikujulised 

kaljumoodustised, suurem on mees- ja väiksem naistroll. Paarile on juurde mõeldud lugu: 

peolt koju tulles kivistunud trollid esimeste päikesekiirte nägemisel kiviviske kaugusel 

oma koopast jõe vastaskaldal. Veidi maad edasi on jõe vastaskallaste kaljude vahe 80 

meetrit ja mõlema kalda kaljud kannavad sama nime: Kallbjarg- Hõikekalju. Nagu 

Islandil tavaks, ei anta kohtadele nimesid lihtsalt niisama. Need kaljud said oma nime 

ümbruskonna elanike traditsioonist hüüda üksteisele üle jõe tervitusi ja uudiseid. Siin oli 

ka trossi otsas rippuv parv, millega veeti üle jõe tarbeesemeid.
302

 Svínadaluri oru 

ainukeses talus elati kuni 1946. aastani. Viimaseks elanikuks oli Páll Jónsson (1870-
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1956), kelle naine suri 1915. aastal kuus päeva pärast rasket kolmikute sünnitamist. 

Ööpäevi kestnud meeletu lumetormi tõttu ei jõudnud abi kohale, ent vastsündinud suudeti 

loomapesemisvannis külla vedada, kus nad jaotati perede vahel, kus oli vaid üks laps.
303

 

Vesturdaluri orust viib tee edasi läbi allikavetest ja ojadest jõuduammutava 

rohelise, õitsva ala Hólmatungur. Looduse mitmekesisuse hulgas püüavad siin pilku 

kosed: Vígabjargsfoss ja veidi maad edasi Réttarfoss. Koskede rida jätkub 27 meetrise 

Hafragílsfossiga ja i-le paneb punkti Euroopa võimsamaks koseks peetud Dettifoss, 

mille 100 meetri laiune kõmisev veemass kukub 44 meetri kõrguselt alla jõesängi. Siin on 

Jökulsá jõe kanjon kohati 120 meetrit sügav ja eriti muljetavaldav. Dettifossi juurde saab 

ka teiselt poolt jõge.
304

  

 

Teemantring 

Peale Jökulsárgljúfuri kanjoni Rahvuspargi vaatamisväärsuste kuulub Teemantringi ka 

palju muid kohti, nagu Tjörnesi poolsaar, vaalavaatluse pealinn Húsavík, 

Grenjaðarstaðuri turbamajade kompleks, Mývatni järve ümbrus ja Goðafossi kosk.  

Tjörnesi poolsaarelt avaneb kena vaade ookeani väikesaartele Mánareyjar: Háey 

ja Lágey. Tjörnesi poolsaarelt leiab muuhulgas hulgaliselt kivistunud merekarpe ja 

erinevate perioodide ladestumisi ning Lóni laguuni juures näeb lainete poolt rannale 

kantud ajupuude hunnikuid. Mánarbakki talukohas on vana aja tööriistade ja 

tarbeesemete kodumuuseum ja alates 1984. aastast üks jaapanlaste finantseeritud 

virmaliste uurimise keskusi Islandil. 23 kilomeetri kaugusele jääb Húsavíki linn.
305

 

Kohanime Húsavík peetakse Islandil üheks vanimaks. Maa asustamise raamat 

räägib rootsi viiking Garðar Svavarssonist, kes purjetas ümber Islandi ja veendudes, et 

see on saar nimetas uue maa Garðarshólmiks - Garðari laiuks. Ta talvitus Húsavíkis ja 

ehitas sinna maja – hús- millest tulenebki Húsavíki nimi.
306

 Kui Garðar järgmisel kevadel 

saarelt lahkus, eraldus tema meeskonnast Náttfari nimeline mees koos orja ja orjatariga 

ning seadis end sisse Náttfaravíkur piirkonnas. See juhtus 870. aasta paiku, s.t mitu 

aastat enne traditsiooniliselt Islandi asustajaks peetud Ingólfur Arnarsoni saarele püsima 
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jäämist.
307

 Húsavík oli varakult kirikukoht, esimesed andmed selle kohta pärinevad 1318. 

aastast. Linna keskosa kaunistav kirik on ehitatud 1907. aastal ja mahutab 450 inimest, 

mis ehitamise aastal oli peaaegu kogu linna elanikkond.
308

 Linnaõigused sai Húsavík 

1950. aastal ja praegu elab seal 2 229 inimest. Linn on kuulus vaalavaatluse ja sadama 

vahetus läheduses asuva muuseumite keskuse poolest, kust võib leida ka arvatavasti 

maailmas ainulaadse Fallose muuseumi. Suurepärase vaate ümbruskonnale saab heita 

linna taga kõrguval 417 m Húsavíkurfjalli mäel asuvalt vaateplatformilt.
309

 

Kui on soov heita pilk piirkonna 19. sajandi uhkemale elamule, siis tasub 

külastada läheduses asuvat Grenjaðarstaðuri talukompleksi. Grenjaðarstaður jääb 

suurelt teelt veidi kõrvale ja Mývatni järve poole liikudes tuleb teelt nr. 87 ära keerata 

Laxárvikjuni hüdroelektrijaama poole näitava viida juurest. Laxá jõgi saab alguse 

Mývatni järvest ja 1939. aastal ehitati jõele esimene elektrijaam, praegu on neid kolm. 

Elektrijaamade juurest viib üle jõe kitsas autosild ja teiselt poolt hakkavad paistma 

Grenjaðarstaðuri kolmnurksed katuseharjad. Seda suursugust 775 m² turbamajade 

kompleksi peeti omal ajal maakonna vägevamaks ja väärikamaks. Majades on alumisel 

korrusel 4 tuba, kaks kööki ja sahver, mida ühendab muldkäik.Ülemisel korrusel on kolm 

suuremat tuba. Eraldi sissepääs õuelt on lõuna- ja põhjapoolsesse kõrvalhoonesse, millest 

viimases oli kaua aega postimaja. Esimesed majad ja kirik ehitati 1865. aastal ja vahepeal 

oli majades elanikke 30, ent 1915. aasta rahvaloenduse ajaks oli neid vaid 15 ja viimased 

lahkusid majadest 1949. aastal.  

                                                 
307

 Íslandshandbókin. 1989:500. 
308

 Sama:481. 
309

 Steindór Steindórsson frá Hlöðum. 2010:367. 



 164 

 
1894. aastal ehitatud kiviköögis ei valmistatud mitte üksnes sööki, vaid siin keedeti ka elanike pesu. Köögi 

seinte ääres olid pingid ja siin vahetasid kaugelt kirikusse tulijad oma riideid.
310

  

 

Laxá jõeoru ja Mývatni järveäärse roheluse vahele jääb 14 000 hektariline tühiliiv 

Hólasandur, kus peetakse võitlust liiva pealetungiga ja püütakse endist rohelust taastada. 

Maa asustamise ajajärgul oli see lage väli kaetud metsaga.
311

 Kui üle Ásbyrgi valitseb 

müstika ja metsa rohelus, siis Mývatni riigis valitsevad kontrastid: käänulise järve 

veemaailm sulistavate linnuperedega aktiivse vulkaanilise tegevuse tagajärgede taustal.  

 

Sääsejärv Mývatn 

Kui kõikvõimas Jumal oli loonud taeva ja maa, tunnistas ta oma tööd ja nägi, et see oli 

väga hästi välja tulnud. Kurat ei olnud aga rahul. Talle tegi tuska, et maailm nii ilus oli. 

Oma vihas otsustas ta päikese poole pissida ja sellega jumaliku ilu pimestada. Sellest ei 

tulnud siiski midagi välja, ent Kuradi teost sündis Mývatni järv, mis ongi tavaliselt kole, 
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kuigi järves olevad sääseparved, millest järv oma nime saab, on ümbruskonna inimestele 

ja loomadele veelgi suuremaks nuhtluseks.
312

 

Tänapäeval on arusaam järve ilust muutunud vastupidiseks, ent sääseparved 

teevad elu endiselt kibedaks. Kuigi sääselisi, keda kutsutakse ka saatana habemetäideks, 

on järve ümbruses 50 erinevat liiki, tehakse tavaliselt vahet vaid kahe liigi vahel: sääsed 

ja kihulased.
313

  

Mývatn on 36,5 km², Islandi suuruselt neljas järv, mis asub Islandit diagonaalselt 

läbival vulkaaniliselt aktiivsel vööndil. Vöönd on omakorda osa Atlandi ookeani 

keskahelikust. Siin eralduvad teineteisest Põhja-Ameerika ja Euraasia mandrilaamad 

kiirusega umbes 2 cm aastas. Tekkinud lõhed täidab maapõuest väljavoolanud magma ja 

vulkaaniline tegevus on elav. Mývatni järv on suhteliselt madal, keskmiselt 2-3 meetrit, 

sügavaim kohton 4,5 meetrit ja järvel käib vilgas kalapüük. Arktika paalia, meriforell ja 

kiisk on siinsetele elanikele ajast aega toidulaua lisa pakkunud.  

Parim sööt kalapüügiks saadi vanarahva teadmiste järgi sedasi, et tapeti koer ja 

lasti tal kenasti mädanema minna ning külmutati seejärel. Talve tulekul raiuti ussitanud 

raibe osadeks ja korjati ussid ükshaaval välja ning pandi karpi. Karp pisteti kalale minnes 

põue, kus ülessoojenenud ussid elavnesid.
314

 

Mývatni järves leidub selline haruldus nagu rohevetikate pallid (lad. Aegagropila 

linnaei), mida on leitud vaid vähestest maadest, muuhulgas Eestist, Jaapanist ja Kanadast. 

Rohevetikad moodustavad 10-12 cm pallid, mis lebavad järve põhjas, ent tõusevad aeg-

ajalt pinnale ja täidavad kalurite võrgud. Islandlased kutsuvad seda nähtust kúluskítur ehk 

sitapallid. Mývatn on kuulus ka oma eriliselt mitmekesise linnuelu poolest. Siin võib 

kohata kõiki islandi veelinde v.a ristparti.  

Mäed järve ümber on enamus moodustunud liustikealuste vulkaanipursete 

tagajärel. Piirkonnas on palju vulkaanilisi maalõhesid ja vulkaanikraatreid, millest on 

silmatorkavaim hiigelsuure vaagna kujuline Hverfjall – umbes ühe kilomeetrise 

diameetriga ja umbes 2500 aastat tagasi tekkinud vulkaanilise tuha mägi. Teine tuntud 

vulkaaniline piirkond  – Krafla, 818 meetrine mäeahelik, mis oli viimati aktiivne 20. 

sajandi teisel poolel, jääb Mývatni järvest viie kilomeetri kaugusele kirdesse. Kraflal on 
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üks Islandi kahest geotermaalelektrijaamast, 60 MW Kröflustöð. Teine nendest asub 

samuti Mývatni järve ääres, turismimagneti Jarðböðin ehk Maavannide lähedal. 

 
Üks Krafla vulkaani kraatritest kannab nime Víti ehk Põrgu. Kraater moodustus 1724. aastal ja selle 

diameeter on umbes 300 m.
315

    

 

Mývatni järve ümbruses on lisaks palju erilisi loodusfenomene nagu väävli- ja 

mudamülgaste keemisaurust udune mägi Námafjall, pommiauke meenutavad 

Skútustaðiri pseudokraatrid ja laavamoodustiste linnak Dimmuborgir. Dimmuborgir on 

1,5 kilomeetrise läbimõõduga säbruline laavakohr väljal, kus võib oma fantaasiale vaba 

voli anda. Omapärased, erikujulised räbuhunnikud püstiste laavaseinte vahel on laavatiigi 

jäänused ajast kui laavavoolud Lútentarborgiri kraatritereast umbes 2000 aastat tagasi 

Mývatni järve voolasid. Auru ja gaasi plahvatused laavas tekitasid laavaräbu, mis 

ladustus seni kuni laava oma teel edasi murdis. Kui laava tiigis madalaks jäi, tekkisid 10-

20 meetrised püstised seinad.
316

 Lútentarborgir saab oma nime kirdes asuvalt kraatrilt 

Lúdent, mille ümbrus oma 100 meetriste kraatriridadega oli heaks treeningukohaks 

Apollo astronautidele enne 1968. aastal kuule minekut.
317
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Mývatni järveäärses piirkonnas elab 374 inimest, nendest 162 Reykjahlíði 

keskuses. Reykjahlíðile kuuluv 6000 km² maa-ala on üks suurim Islandi asulale kuuluv 

maa-ala. Võrdluseks on näiteks Luxembourgi pindala 2 586 km² ja Liechteinsteini 

pindala 160 km². Keskusest nelja kilomeetri kaugusele jääb 5000 m² maavanne ehk 

kohalik spaa keskus Jarðböðin. Mõnusast kondipehmendajast pidasid lugu juba 

tänapäeva islandlaste esivanemad. Teada on, et Hea piiskop Guðmundur (1161-1237) 

õnnistas Maavannikünkad - Jarðbaðshólar juba 13. sajandil alguses. Sel ajal võeti seal 

auruvanne. Praegune kompleks avati 2004. aastal. Puuraukudest saadav 130°C 

mineraalaineterikas vesi jahutatakse 36-40 kraadini ja kuna sellises vees ei levi baktereid, 

pole vaja ka kloori ega muid puhastusvahendeid kasutada.
318

 Maavannidest lõunapoole 

jääb teinegi vanaaja populaarne vannikoht – kuuma vett täis lõhe Grjótagjá, ent 1975.-

1984. aastatel toimunud maalihete tulemusena kuumenes vesi üle 50° C ja lõhesse on 

keelatud minna.  

Ümber Mývatni järve ringteel jääb kaheksa 8 kilomeetrise kõrvalepõike 

kaugusele ajalooline talukoht Baldursheimur. Seal paljastas tuul 1860. aastal 

matmispaiga, mis sisaldas 10. sajandil koos omanikuga maetud esemete ja tema hobuse 

säilmeid. Muude leidude seas olid malenupud, millest said ühed esimesed eksponaadid 

1863. aastal loodud Islandi Rahvusmuuseumis.
319

  

 

Askja ring 

Kuigi Teemantring keerab Mývatni juurest tagasi, väärib mainimist veel üks sisemaale 

jääv metsik teemant. Mývatnist mööda ringteed tagasi Idafjordide poole sõites, pöörab 

Hrossaborgi vulkaanikraatri juurest tee nr. F88 Askja poole. Tee on mõeldud vaid 

maastikuautodele, sest läbida tuleb jõgesid. Selleks reisiks tuleks varuda aega, sest 

põhjust peatust teha on rohkem kui ühel korral. Liivane ja laavane tee vookleb 

paralleelselt Põhja-Islandi suurima jõega Jökulsá á fjöllum ja viib mööda piirkonna 

mägede kuningannast Herðubreiðist, ning tema ümber allikateveest sillerdavatest 

õisvatest aasadest Herðubreiðalindir. Kuni draakoninimelise kanjonini Drekagil 
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Dyngjufjölli mägedes on ringteelt 93,2 kilomeetrit ja kurust edasi Askja järveni 7,8 

kilomeetrit.
320

  

 

 
Drekagil on sellise imeliku nime saanud draakonikujulistest kivimoodustistest kanjoni ülaääres. 

 

Askja on umbes 50 km² aa-laavaga kaetud kauss, mille põhi on 1100-1180 meetrit 

üle merepinna. Askja kaguosas on 1875. aasta vulkaanipurske tagajärel moodustunud 11 

km² süvend, milles on endale mugava koha leidnud 217 meetrit sügav järv Öskjuvatn. 

1875. aasta vulkaanipurskel eraldus teadaolevalt Islandi ajaloo algusest peale suurim 

kogus vulkaanilist tuhka, mis laotus maadele ja muutis talupidamise võimatuks. Sama 

purske tagajärel tekkis kraater Víti. Põrgu nimelisel rohekaskollakat vett täis 60 meetrit 

sügaval kraatril on tõeline külgetõmbejõud, sest kraater on arvatavasti üks maailma 

erilisemaid supluskohti. Vesi on mõnusalt soe ja sogane ja muidugi ei leia siit 

riietusruume. 
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Ikka edasi Akureyri poole 

Põhja-Islandi pealinna Akureyri poole viiv ringtee nr 1 möödub ühest Islandi kenamast ja 

kuulsamast kosest Goðafoss. Kose nime taga on ajalooline-rahvajutuline lugu aastast 999 

või 1000, kui islandlased võtsid vastu ristiusu. Siis olevat kose lähedal elanud 

seadusekuulutaja Þorgeir Ljósvetningagoði peale Alþingilt kojutulekut kõik oma 

paganakujukesed kosest alla visanud ja nii kosele nime andnud. Heleroheline vesi, mis 

kukub hobuserauakujulisest kaljusängist alla kolmes osas, tuleb kaugelt Vatnajökulli 

liustiku alt. Ta kogub oma teel võimsust paljudelt jõgedelt ja saab neilt ka oma huvitava 

värvuse. Tee kose juurde viib üle 1972. aastal ehitatud Skjálfandafljóti jõe silla. Kohe 

siinsamas on aga säilinud eelmine, 1930. aasta sild, mille all on veel näha esimese, 1882. 

aasta silla tugipostid. Silla avamistseremooniale 1930. aastal olid kokku tulnud oma aja 

suurkujud ja hulk rahvast. Kokkutulnutele pakuti kakaod, mida keedeti lähedalolevast 

talust laenatud hiigelsuures potis, milles paar päeva tagasi oli villa pesemiseks keedetud 

uriini. 
321

 

 
Esiplaanil 1930. aasta sild, taamal Goðafoss Skjálfandafljóti jõel. 
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Goðafossi juurest algab tee üle keskmaa, mis kulgeb alguses piki Skjálfandafljóti jõge ja 

muutub viimase talukoha juures enne tühermaad mägiteeks F 26. Teed kutsutakse 

Sprengisandsleið – tee üle Sprengisanduri liiviku. 

 

Äraaetud hobuste liivik Sprengisandur. 

Kaks enamkasutatavat teed üle Islandi keskmaa on läbi aegade olnud Kjalvegur, millest 

on pikemalt juttu Blöndúosi linnakese juures ja Sprengisandur, mida mööda ratsutasid 

Skálhólti piiskopid oma visiitreisidel Ida-Islandile. Liiviku nimi, Sprengir, tuleneb 

umbes tee keskele jääva Fjórðungsvatni järveäärsest liivasest alast, kust ratsutati üle nii 

kiiresti, et hobused kukkusid kokku.
322

 Umbes 1700. aasta paiku lakati lindpriide kartuses 

teed kasutamast, ent kui 1770. aastatel tärkas nende alade vastu uuesti huvi ja hakati teed 

otsima, leiti sealt üks Islandi kuulsaim lindprii Fjalla-Eyvindur. Mägede Eyvindur oli seal 

oma naise Hallaga kena elamise sisse seadnud, kus onnist ei puudunud isegi jooksev vesi, 

nii et lumerohketel talvedel ei pidanud nad onnist pikka aega väljumagi. Bárðardaluri oru 

viimase talu Mýri juurest on teisele poole keskmaad, Þjórsárdaluri oru esimese talu 

Skriðufellini umbes 250 kilomeetrit avarust, jõgede ületamisi, mööduvaid järvesilmi, 

vapustavaid vaateid ja värve. Esimest korda sõideti seda teed mööda autoga 1933. aastal. 

Siis võttis teelistel aega viis päeva, et teisele poole jõuda.
323

 

 

Goðafossi kosest edasi Akureyri poole viib tee mööda kahest lähestikku seisvast kirikust, 

millest teepoolne on aastal 2000 püsti pandud Islandil ristiusu vastuvõtmise 1000 aastale 

pühendatud mälestuskirik Þorgeirskirkja
324

 ja teine, Ljósavatni talu õuel seisev kirik on 

aastast 1891. Arvatakse, et siin elas ristiusu vastuvõtmise ajal Alþingi seadusekuulutaja 

Þorgeir Þorkelsson Ljósvetningagoði, kes mängis olulist rolli ristiusu rahumeelsel 

vastuvõtmisel Islandil.
325
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Ristiusu vastuvõtmine Islandil 

Islandi asustamise ajal oli ristiusk Põhjamaades veel vähe levinud ja saare asustajad 

paganausulised. 10. sajandi lõpul saabusid aga ka Islandile ristiusu kuulutajad, kelle töö 

hakkas vähehaaval vilja kandma, kui Norras sai aastal 995 võimule ristiusku 

viikingipealik Olav Tryggvason. Ta saatis 997. aastal Islandile saksa soost jumalasulase 

Þangbranduri, kel õnnestus mõned ülikud ja talumehed ristida, aga enamus oli tema vastu 

ja keeldus ristiusku tunnistamast. Þangbrandur naases Norrasse ja jutustas kuningale, kui 

põikpäised ja paganad on islandlased, kes muuhulgas olevat nõidunud nii, et maa tema 

jalge all rebenes ja neelas ta hobuse. Selliste tegude peale vihastas kuningas ja vangistas 

Norras viibinud islandlased ning lubas nood tappa. Seepeale purjetasid Islandilt Norrasse 

kaks ristiusu vastuvõtnud ülikut ja hakkasid vangistatud islandlastele käendajateks, 

lubades kuningat vastutasuks islandlaste ristiusku pööramisel aidata. Olav võttis nende 

pakkumise vastu ja vabastas kõik islandlased peale nelja üliku poja, kes jäid pantvangi. 

999. aastal saabusid ülikud Islandile ja kiirustasid kohe Alþingile, kus nende sõnum oli, 

et ristiusk tuleb vastu võtta. Sellele vastuseisu tõttu peab Islandil kehtestama kahed 

seadused ja maa usu ning kommete järgi kaheks jagama. Ristiusu pooldajad palusid oma 

esindajal, kelleks oli end esimesena ristida lasknud Síða talu peremees Hallur 

Álftafjörðuri fjordist uued seadused välja kuulutada. Hallur, keda iseloomustatakse kui 

tarka ja heasüdamlikku meest, näitas üles erilist juhioskust ja keeldus sellises olukorras 

mõtlematult tegutsemast. Oma pooldajate nõusolekul otsustas ta Alþingi seaduslikult 

valitud seadusekuulutaja Þorgeir Þorkelssoniga nõu pidada. Võib tunduda kummaline, et 

ristiusku mehed lubasid paganausulisel nii tähtsa asja üle otsustada, aga sel ajal oli 15 

aastase seadusekuulutaja ja probleemide lahendaja kogemusega Þorgeir arvatavasti 

ainuke õige mees Islandil nii tõsist otsust vastu võtma. Ajalooürikutest on teada, et 

Þorgeir võttis endale aega, läks oma telki ja heitis nahkkatte alla, kus ta lamas mõtteid 

kogudes terve öö. Järgmisel hommikul kutsus ta rahva Lögbergi juurde ja pidas otsustava 

kõne, kus ta ei rääkinud usust, vaid tähtsusest kaitsta rahvuse ühtsust. Kõne lõpetas ta 

sõnadega: “... kui me lõhestame seadused, on ka rahuajal lõpp.” Kui ta oli rääkimise 

lõpetanud, nõustusid kõik tema otsusega vastu võtta ristiusk ja alluda vaid ühtedele 

seadustele. Uue usu vastuvõtmisel pidid mehed end ristida laskma. Võidukad kristlased 

tahtsid mehi kohe sealsamas Þingvelliril ristima hakata, ent paganatele tundus Öxará jõgi 
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selleks liiga külm ja nad soovisid ristituks saada pigem koduteele jäävas Laugarvatni 

maasoojas vees.
326

 

 
Selliselt kujutatakse Islandi ajaloo ühte võtmekuju Þórgeir Þorkelsson Ljósvetningargoðit Saagade 

muuseumis Reykjavíkis.  

 

Tee Eyjafjörðuri fjordini ja selle ääres seisva Põhja–Islandi pealinna Akureyrini kulgeb 

läbi mägedevahelistest maalilistest orgudest, mis on talviti pahatihti umbe tuisanud. Siin 

märkab silm Islandi kohta üllatavalt palju puid ja metsamaad. Kas teadsite, et Islandil on 

paljud metsad elanikele ligipääsetavad? Islandi metsad ei ole ainult vaatamiseks, nad on 

avatud ööpäevaringselt ja neid võib ka külastada, teatab Riigi Metsaamet.
327

 

Viimane tee peal ees olev ja fjordivaadet varjav kuru, 325 meetrit kõrge 

Víkurskarð läbitud, tõmbab teeline tahtmatult sügavamalt hinge, et hetke talletada. Ees 

on Akureyri.  
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Teel Eyjafjörðuri fjordini vahelduvad laiad orud ja mägedevahelised kurud.   

 

Reykjavíkist läänepoole 

Reykjavíkist 15 kilomeetri kaugusel asuva Mosfellsbæri linnakese poole sõites hakkab 

vasakul pool silma rida kiviseid harikatuseid. Vana kuninga valduses olev maa 

Korpúlfsstaðir, kus tänapäeval on kunstnike töötoad ja näituseruumid, oli 20. sajandil 

piima suurfarm, mis andis Reykjavíki elanikele aastas 800.000 liitrit piima. Teisel pool 

teed kõrgub 295 meetrine mägi Úlfarsfell. Endises tuntud põllumajanduspiirkonnas, kus 

on praegu vaid üks piimafarm, tegeldakse kana- ja kalkunikasvatusega. 1896. aastal 

alustati Mosfellsbæris suurelt villatööstusega, millest praeguseks on säilinud 

väiksemamõõduline tehas Álafossi orus. Mosfellsbær sai linnaõigused 1987. aastal ja 

elanikke on siin 8 346.
328

 Linnast läbi sõites näitab teeviit, et tee nr. 36 läheb Þingvelliri 

poole, ringtee nr. 1 viib edasi läände. Enne kui Islandi lääneosa lahkama hakata peab 

mainima, et pea kõik Islandile saabuvad uudistajad läbivad ringi, kus saab päevaga hea 

annuse saareriigi ajalugu ja looduse imesid.  
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Kuldne ring –populaarseim päevareis läbi aegade 

1907. aastal tuli Islandile visiidile Taani kuningas Frederik VIII. Tema auks sillutati teid 

ja ehiti maju. Seks puhuks oli planeeritud ka ringreis Islandil, mida hiljem hakati kutsuma 

Kuldseks ringiks.  

Kuningas astus koos kaaskonnaga Islandi pinnale 30. juulil ja teda olid tulnud 

vastu võtma kõik pealinna elanikud, majad olid säravaks klantsitud ja sambla- ning 

kanarbikuvarte pärgadega kaunistatud. Esimesel augustil asusid 3-4000 meest teele 

Þingvelliri poole ja reisiplaanis olid Geysir, Gullfoss, Skálholt ja Þjórsá jõeäärne. Tagasi 

Reykjavíkki tuldi kuue päeva pärast üle Hellisheiði kõrgendiku. Algselt teati, et kuningas 

reisib ratastel ja selle tarbeks ehitati kiirelt vankritele läbipääsetavaid teid. Kohapeal aga 

selgus, et Frederik VIII tundis end oma ratsu seljas nagu kodus ja mööda visiidiks 

sillutatud teid veeti muuhulgas kuninglikku välikemmergut.
329

  

Kuldse ringi peamisteks peatuspunktideks loetakse: Þingvellirit, Geysirit, 

Gullfossi koske, Skálholti kirikut ja Hveragerði asulat, ent teele jääb veel rida teisi 

märkimisväärseid kohti. Kuldsele ringile võib minna päri-või vastupäeva ja alustada 

vastavalt kas Þingvelliris või Hveragerðis. Esimese valiku kasuks räägib võimalus näha 

Þingvelliri varahommikust ilu.  

Mosfelli orgu sisse sõites jääb taamal silma terava odaotsana taevassesihtiva 

kirikutorni nukk. Mosfellskirkja on olnud sel kohal alates 12. sajandist, praegune kirik 

õnnistati sisse 1965. aastal. Kirikus on 15. või 16. sajandist pärit kell ja kirikuaia mullas 

puhkab teiste tuntud islandlaste seas ka Halldór Laxness. Mosfelli orus elas oma 

vanadusaastatel tuntud saagategelane Egill Skalla-Grímsson ja jutud räägivad, et enne 

surma olevat ta hunniku hõbedat oma elukoha lähedale matnud. Tema varandus on siiani 

leidmata.
330

 Teisel pool teed paistma hakkav valge maja Gljúfrasteinn oli islandi tuntud 

kirjaniku Halldór Kiljan Guðjónsson Laxnessi (1902-1998) kodu. Ta ehitas maja oma 

lapsepõlvekodu lähedale Laxnesi ja andis majale nimeks Kurukivi. Kohanime Laxnes 

võttis Halldór endale ka kirjanikunimeks ning Kiljan lisandus talle nooruses katoliku 

usku üle minnes. Majas on tema muuseum. 
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Guðjóni poeg Halldór sündis Reykjavíkis Laugaveguri tänaval, majas nr 32, aga 

juba paari aasta pärast kolis pere Laxnesi talukohta Mosfelli orus ja seal veetis Halldór ka 

oma poisikesepõlve. Tema vanemad panid varakult tähele, et noormees tunneb rohkem 

huvi kirjutamise kui igapäevase talutöö vastu ja juba 16 aastaselt avaldas ta esimese 

romaani. Peale isa surma reisis Halldór palju nii Euroopa maadesse kui Põhja –

Ameerikasse ja käis mitmel korral ka Nõukogude Liidus. Kohtumised inimestega ja 

tähelepanekud, ajalehtede uudised, ning Halldórile räägitud jutud jõudsid tema sule 

vahendusel 62 ilmunud raamatu kaante vahele ja tegid ta maailmakuulsaks. Samas 

tekitasid tema kirjutised ka poleemikat ja lugejad jagunesid kahte leeri: tema toetajad ja 

vastased. Talle omistati mitmeid autasusid ja aastal 1955 sai ta raamatu Sjálfstætt fólk, 

“Iseseisvad inimesed: kangelassaaga”
331

 eest Nobeli kirjanduspreemia.
332

 Halldór 

Laxness on oma raamatukangelase kohta öelnud järgmist: „Suvemaja Bjartur on ainus 

islandlane, keda kõik mõistavad, sest igal maal on temasugune olemas.“
333

 

Edasi viib tee Islandi suuruselt teise järve äärde, mis on 82 km² Þingvallavatn.
334

 

Umbes 12 000 aasta vanuses järves on kolm saart: Nesjaey, Heiðarbæjarhólmi ja Sandey, 

mille juures on suurim sügavus 114 meetrit. Þingvallavatn paikneb otse Põhja-Ameerika 

ja Euraasia laamade piiril, Atlandi ookeani keskahelikul ja temast voolab välja Islandi 

veerikkaim allikavee jõgi, 19 kilomeetrine Sog.  

Þingvellir on vana kirikukoht, mis valiti 930. aastal Parlamendi ehk Alþingi 

pidamise kohaks. Alþingi asutamisel just Þingvelliri väljadel, mängisid olulist rolli 

joogivesi Öxará jõest, kalarohkus Þingvallavatni järves, piisav lõkkematerjali olemasolu 

ning strateegiliselt keskne ja looduslikult eriline asukoht. Alþingi tähtsamaks kohaks oli 

Lögberg – Seadusekalju. Umbes sel kohal, kus praegu lehvib Islandi lipp, seisis 

seadusekuulutaja, kes alates 930. aastast kuni 1271. aastani, kui seadusteraamat Járnsíða–

Raudraamat
335

 vastu võeti, pidi kõiki kehtivaid seadusi peast teadma. Seadusekuulutajaks 

valiti vaid mehi ülikute seast kolmeks aastaks korraga ja see vastutav amet oli Islandi 

rahvavõimu ajal ainuke tasustatud ametikoht. Iga istungi eest sai seaduseütleja tasu kahe 
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lehma väärtuses.
336

 Alþingit peeti alati suve esimesel poolel kaks nädalat ja muu hulgas 

oli see rahvale kohtumise ja tutvumise kohaks. Istungeid peeti lageda taeva all, ent 

koosolekul viibimise ajal elati laotud seintega ja villase riidega kaetud ehitistes. 

Seadusandlik võim ja kõrgeim kohtuvõim oli Lögrétta käes, mida juhatas 

seadusekuulutaja ja kus istusid ringis kõik 39 piirkondade valitsejat, goodi. Lisaks neile 

olid neljandikeks jaotatud saare osade ühtlustamiseks ettenähtud kohad veel 9 -le 

võimumehele ja Skálholti ja Hólari piiskoppidele, mis teeb kokku 51 hääleõiguslikku 

liiget. Igal liikmel v.a piiskoppidel ja seadusekuulutajal oli õigus veel kahele nn 

nõuandjale. Seega oli seadusandliku võimu ringis koht 147 mehele ja kaebuste esitajatele 

ning oma seisukohtade kaitsjatele. Pole teada, et rahvavõimu ajal oleks Alþingil inimesi 

hukatud, aga 17. sajandil muutus Þingvellir peamiseks hukkamispaigaks Islandil. Seal 

põletati süüdistatuna nõidumises 9 meest, mehi ka poodi, löödi päid maha ja piitsutati, 

naisi aga uputati Öxará jõkke. Põhilisteks kuritegudeks loeti verepilastust, 

abielurikkumist ja liiderlikkust. Viimast korda viidi Islandil toime hukkamine 1830. 

aastal.
337

 Þingvellir oli Islandi tähtsaim koht pea 9 sajandit, aastatel 930-1798, mil toimus 

enamik neid sündmusi, mis islandlaste saatust kõige rohkem mõjutasid, nagu ristiusu 

vastuvõtmine aastal 999/1000; esimese piiskopi valimised 1056. aastal; islandlaste Norra 

kuningavõimu alla minek aastatel 1262-1264 ja kaubandusorjuse kehtestamine 1602. 

aastal. 1944 aastal kuulutati Þingvelliril välja Islandi Vabariik. 
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Þingvallavatni järv ja 1859. aastal ehitatud kirik ning Islandi peaministri suveresidents, 1930. aastal ehitatud 

Þingvallabær. 

 

Looduslikult on Þingvellir maailmamastaabis ainulaadne. Siin on erakordne võimalus 

näha maapinnal Atlandi ookeani keskahelikule jäävate lahknevate laamade piire. Islandi 

lääneosa kuulub Põhja-Ameerika laama, idaosa aga Euraasia laama koosseisu. Laamad 

eralduvad üksteisest kiirusega 2 cm aastas ja laamadevaheline tühimik täitub uue 

maakoorega. Kõige noorem on saare keskosa, ent kõige vanemaid pinnavorme võib 

Islandil leida Lääne- ja Idafjordidest. 1930. aastal asutati Þingvelliri rahvuspark ja 2004. 

aastal kanti Þingvellir UNESCO maailmapärandi nimistusse.  

Kääbuskaskedest ja mustikapõõsastest ääristatud käänuline tee viib 2,14 km² 

Laugarvatni järveni, mida ümbritseb samanimeline asula. Siin on mitmeid koole, mille 

hulgas jääb silma Islandi harikatuse stiilis ehitatud ja 1942.-1986. aastal tegutsenud 

majapidamiskooli hoone. Järvesilma ümber elab 186 inimest, kes saavad piirkonnas 

leiduvast maasoojusest majade kütte, sooja vee ja mõnusa auruvannidega ujula. Soojust 

jagub ka järvevette. Siinses soojaveeallikas laskid end ristiusu vastuvõtmise aastal 

999/1000 ristida mitmed ülikud ja allikale anti nimeks pühitsemisallikas. Samas allikas 
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pesti 1550. aastal hukatud Islandi viimase katoliku piiskopi Jón Arasoni ja tema kahe 

poja surnukehad.
338

 

 

Geysir Haukadaluri orus  

Haukadaluri org oli vanasti üks suurimatest üliku elukohtadest Islandil. Seal elasid 

võimsa Sturlungite suguvõsa liikmed, kes kutsusid end oru järgi Haukdælir. 1100. aastal 

elas orus Skálholti piiskopi poeg Teitur Ísleifsson, kes lõi sinna saare esimese kooli ja 

võttis kasvatada ja õpetada Kirjatark Ari Þorgilssoni Snæfellsnesi poolsaarelt Staðuri 

talukohast. Kirjatark Arit loetakse Maa asustamise raamatu ja Islandlaste raamatu 

autoriks. Orus on ka üks tuntuim kuumaveeallikate ala Islandil, kuhu tullakse allikate 

kuningat, Geysirit, ikka ja jälle kaema. Kuigi vana Geysir puhkab, on tema õed-vennad 

vähem või rohkem aktiivsed ja pakuvad kohaletulnutele huvitavat vaatepilti. Geysir 

purskas sajandeid 40-60 meetri kõrgusele ja saare külastajaid veeti kas nende omal soovil 

või väevõimuga seda imet vaatama.
339

 Nüüd on tema asemel tubli Strokkur, mis saadab 

külastajate rõõmuks reeglipäraselt kohisevaid veejugasid taevasse. Maa-alal käib 

katkematu podisevate, sisisevate ja mulksuvate allikate koosmäng. Smiður, mis purskab 

nagu Strokkur, kui temasse seebitükk visata (mis on keelatud); alatasa keev Sísjóðandi; 

Þvottahver; mudane Sóði; Þykkuhverir; Litli-Strokkur, Móri; Vigdísarhver, mis sai nime 

Geysiri juurde gruppe toova giidi järgi, kellest sai hiljem Islandi president ja Brauðholan, 

kus leiba küpsetati, on vaid mõned neist arvukatest kuumaveeallikatest, mis teelisele 

peatumajäämise eest väärilist vaadet pakuvad.
340

 

Järgmine looduslik pärl ootab teelist Hvítá jõel, kus õhus hõljuv helkiv veepilv 

juhatab Kullakoseni - Gullfoss, mille 32 meetrit veemasse kukub kahes osas 70 meetri 

sügavusse kanjonisse. Kord taheti kosele ehitada jõujaam, ent lähedalasuva Brattholti 

talu peretütar Sigríður Tómasdóttir asus selle ettevõtmise vastu vihasesse võitlusse. Tänu 

temale ja muude asjaolude kokkulangemisel pidid jõujaamausku mehed taganema. 

Sigríðurile on püstitatud kose juurde mälestussammas ja mäe otsas seisab temanimeline 
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külalistemajake.
341

 Gullfossi juurest edasi läheb tee üle keskmaa – Kjalvegur, millest on 

rohkem juttu peatükis Islandi põhjaosa kohta.  

Tagasiteel Gullfossi–Geysiri juurest tuleks pöörata teele nr. 35, et külastada üht 

Islandi tähtsamat ajaloolist kohta – Skálholti. Teele jääb veel üks peatust vääriv koht, 

millest enamus hooga mööda sõidab. Vasakule näitav teesilt Faxi viib kena, hobuselaka 

nime kandva koseni, mille kõrval on lõhetrepp ja vana lammaste kokkukogumise aedik.  

Skálholt on olnud kiriku- ja koolikeskus sajandeid. Esimesena ehitas sinna oma 

elamu Teitur Ketilbjarnarson. Tema poeg Gissur oli üks ristiusu Islandile toojatest ja 

omakorda tema pojast Ísleifurist sai 1056. aastal Islandi esimene piiskop. Ísleifur elas 

Skálholtis ja sinna kerkis suursugune kirik, mis haaras ümberkaudsed maad oma 

valdusse. 1153. aastal tekkis Skálholti juba järgmine kirik, mille ehitamisel poldud 

millegagi koonerdatud: kirik oli 48,5 meetrit pikk ja 22 lai ja säilitas paranduste ning 

muudatustega oma suursugususe kuni 17. sajandi teise pooleni.
342

  

 
Skálholti praegune kirik on aastast 1963.  
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Skálholtis on alates aastast 1000 seisnud 10 kirikut, mille eluiga on olnud keskmiselt 107 

aastat. Võrreldes teiste ehitistega Islandil on see päris hea tulemus, arvestades 

ilmastikuolusid ja viletsa ehitusmaterjali, nagu puu ja turbamättad, vastupidavust.
343

 

Lisaks külastas Skálholti kirikuid mitmel korral ka punane kukk. Skálholtis teenisid 

aastatel 1056-1801 kokku 44 piiskoppi: 31 katoliku ja 13 luteri. Siinsetel maadel on 

toimunud rida märkimisväärseid sündmusi ja Islandi talurahvas on rohkem kui korra 

siinsete kirkuisade vastu üles tõusnud. Aastal 1433 topiti välismaalasest piiskop Jón 

Gerreksson kotti ja uputati nagu hulkuv kass Brúará jõkke. Selle teo tagamaadest räägib 

Reykjanesi peatükk. 1550. aastal toimetati vangivõetud Hólari katoliku piiskop Jón 

Arason koos oma poegadega Skálholti ja neil löödi siin pead maha.  

Skálholtis oli ka teaduskeskus ja siinse trükipressi alt tulid Islandi esimesed 

trükised. Siin töötati 1540. aastal valminud esimese islandikeelse raamatu kallal, milleks 

oli Oddur Gottskálkssoni tõlgitud Uus Testament. Aastatel 1639-1674 oli Skálholtis 

piiskopiks Brynjólfur Sveinsson, kes tundis erilist huvi Islandi teadus- ja käsikirjade 

vastu, kogus neid ning saatis Kopenhaagenisse, mis oli sel ajal Islandi pealinn. 1956. 

aastal leiti arheoloogilistel väljakaevamistel piiskop Páll Jónssoni (surn 1211) kivikirst 

tema maiste jäänustega. 730 kilo kaaluvat palagoniidist kirstu saab näha kiriku keldris. 

Märkimisväärsed on ka kirikut, elumaju ja kooli ühendavad maa-alused käigud.  

Praegune kirik õnnistati sisse 1963. aastal. Kiriku akende vitraazide tegemiseks 

korraldati konkurss, mille võitis islandi kunstnik Gerður Helgadóttir (1928-1975). Ka 

teine islandi naiskunstnik sai kirikus oma teose luua. Samast konkursist osa võtnud Nína 

(Jónína ) Tryggvadóttiri (1913 – 1968) poolt on tehtud omapärane mosaiik altaripilt.
344
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Altari mosaiikpildi autor on Nína (Jónína ) Tryggvadóttir (1913 – 1968).  

 

Neemekujuline Grímsnes on Islandi suvilate paradiis, ent 5-6 000 aastat tagasi 

voolasid siin laavajõed. Mitmest vulkaanist voolanud 10 erinevat laavavoolu katsid 54 

km² piirkonnast ja laavas olev suur raudoksiidi sisaldus andis maastikule punaka värvuse. 

Suur osa piirkonnast on samblaga kaetud räbuline aa- laava, millel kasvavad kääbuskased 

ja -pajud. Neemel on neli vulkaani, mille üks kraatritest on helesinise veesilmaga Kerið. 

Tegemist on vulkaanilise plahvatuse tagajärel umbes 3000 aastat tagasi tekkinud maariga. 

Kraatri sügavuseks on mõõdetud 55 meetrit ja selle põhjas on veekogu, mille sügavus 
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kõigub 7-14 meetri vahel. 1987. aastal peeti sel veekogul kummipaatides omapärast 

vabaõhukontserti, kus üheks esinejaks oli Björk.
345

  

 Edasi viib tee üle Sogi jõe, mis ühineb siinsamas Hvítá jõega ja voolab edasi 

Ölfusá jõe nime all. Ingólfsfjalli mäemassiivi alt läbi sõites äratavad mäe jalamile, 

allavarisenud kivide vahele ehitatud elamud kahtlemata imetlust hulljulgete saarlaste üle.  

Ringteele välja jõudes jääb klassikalisest Kuldsest ringist külastada veel Hveragerði 

asula, millest on rohkem juttu teel lõunarannikule. 

 

Edasi lääne poole 

Islandil on raske leida kohta, millel poleks nime ja nimele asjakohast seletust või mingit 

lugu, legendi selle nime taga. Islandlased paistavad jagavat poeet Tómas Guðmundssoni 

(1901-1983) seisukohta, kes on öelnud midagi sellist, et nimetul maastikul oleks vähe 

väärtust. Islandit avastama saabunud reisimehed pööraks selle ütluse arvatavasti ümber: 

nimel oleks vähe väärtust, kui ei oleks maastikku, selle mitmekesisust, eripärasust, 

vaadet. Mosfellsbærist edasi läände viib tee pealinlaste oma mäe alt, mis asub 

planeerijate ja seaduste kummalise koosluse tulemusel teisel pool Kollafjörðuri fjordi.  
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914 meetrit kõrge Esja otsa ronivad nii noored kui vanad, sest vaade sealt väärib kõiki küünlaid. 

 

Kui Islandi lääneosa iseloomustamiseks lühikokkuvõte teha, siis võib öelda, et 

Islandi lääs on islandi kultuuri häll. Seal kirjutati käsikirju ja seal elasid Snorri Sturluson 

ja Egill Skallagrímsson. Breiðafjörðuri fjordi ääres elades ei pidanud sellise loodusliku 

sahvri kõrval olles kunagi näljahäda tundma ega paksude hahasulgedest tekkide all külma 

kannatama. Snæfellsnesi poolsaarel on üks maailma võimsamatest energialätetest ja need, 

kes seda piirkonda külastavad, tulevad sealt kahekordse energiaga tagasi.  

Hvalfjörður on Islandi ainuke fjord, millest saab mööda nii alt kui ümber. 1998. 

aastal valmis ligi 6 kilomeetri pikkune fjordialune tunnel, mis lühendab teed läände 

umbes 50 kilomeetri võrra. Tunneli neljal vee alla jääval kilomeetril on sügavaim koht 

165 meetrit alla merevee pinna.
346

 Tunnel on tasuline.  

Hvalfjörðuri ehk Vaalafjordi nimi tuleb rahvajuttu uskudes hiigelsuurest ja 

tigedast vaalast, kes needusekoormat kandes laevu uputanud. 
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Ruskepea 

Kord läinud Suðurnesja neeme mehed Geirfuglaskeri kaljusaarele hiidalke püüdma. Kui 

nad saarelt lahkuma hakkasid, oli üks mees puudu. Meest leidmata pöördusid teised koju 

tagasi. Aasta hiljem läksid mehed jälle kaljusaarele linnujahile. Sealt leidsid nad 

kadunuksjäänud mehe kaljusaarel rõõmsalt ringi jalutamas. Selgus, et mees oli terve 

talve haldjarahva juures elanud ja nood olid temasse väga hästi suhtunud. Üks 

haldjanaine kandis tema last ja mees sai kojumineku loa lubaduse vastu, et ta hoolitseb 

lapse ristimise eest kirikus. Mees naases maale ja kõik olid rõõmsad tema tagasituleku 

üle. Läks siis mõni aeg kus ei juhtunud midagi. 

Ühel pühapäeval, kui mehed nagu alati Hvalsnesi neeme kirikusse tulid, seisis 

häll lapsega kirikuukse ees. Üle hälli oli väga kena kate senitundmatust heast kangast. 

Hälli peal oli kiri, kus seisid järgmised sõnad: „See, kes selle lapse isa on, kannab hoolt, 

et laps ristitud saaks.“ 

Mehed imestasid juhtunu üle, ent keegi ei soovinud last omaks võtta. 

Kirikuõpetaja kahtlus langes mehele, kes oli aasta aega kadunud olnud. Talle tundus 

mehe kaljusaarel olek sama imelik kui see juhum ja ta arvas, et mees on lapse isa või 

teab sellest lapsest midagi. Mees eitas kõike ja ütles, et tal olla ükskõik, mis lapsest saab. 

Samal ajal astus nende juurde suur ja võimas naine. Ta oli väga vihane, tõmbas hällilt 

katte, viskas selle kirikuuksest sisse ja haaras lapse ning ütles mehele: „Seda lausun ma 

ja panen sulle peale needuse, et kõige jubedamaks ja kurjemaks vaalaelukaks meres pead 

sa saama, hukatuseks paljudele laevadele“. Seejärel kadus ta koos hälliga ja rohkem 

teda ei nähtud. Mehed arvasid sellepeale, et küllap see oli haldjanaine Geirfuglaskeri 

kaljusaarelt ja võtsid seda kui tõestust mehe enda jutule. Katte andis naine kirikule ja 

sellest peale on see Hvalsnesi neeme kirikus altarikatteks olnud. 

Mõne aja pärast peale naise kadumist muutus mees imelikuks ja pistis jooksu. Ta 

jooksis Keflaviki ja Leira vahelisel rannal seisva Stakksgnípa rahnuni ja hüppas sealt 

merre. Sealsamas muutus ta jubedaimaks kurivaalaks, keda hakati kutsuma Ruskepeaks. 

Ta oli väga tige ja ründav ja uputas üheksateist laeva oma põhilises viibimispiirkonnas 

Akranesi ja Seltjarnarnesi vahel. Teiste Ruskepea poolt uputatute hulgas oli Hvalfjörðuri 

- Vaalafjordi rannal asuva Saurbæri kiriku õpetaja poeg ja Kjalarnesil asuva Saurbæri 

kiriku õpetaja poeg. Poegade kaotust raskelt üle elanud mehed ühendasid oma jõud 
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palves ja said Ruskepea kahe Saurbæri kiriku vahelisse fjordi, mida hiljem Vaalafjordiks 

kutsma hakati, ning sealt edasi Botnsheiði järve, mida hiljem Vaalajärveks - Hvalvatn on 

kutsutud. See toimus suure maavärina saatel ja seepärast kutsutakse Vaalajärve äärseid 

künkaid Värinaküngasteks - Skjálfandahæðir. Selle sündmuse tõestuseks on see, et sealse 

järve ääres on nähtud palju vaalaluid. Ruskepea pole hiljem enam kurja teinud.
347

 

Jutt on ühest Islandi sügavamast järvest Hvalvatn (160 meetrit), mis asub 

Hvalfjörðuri fjordi lõpus ja et sinna saada, tuleb Reykjavíki poolt minnes üles ronida 

Islandi kõrgeima joa, Glymur (198 meetrit) kõrvalt. Võib vaid ette kujutada, kui suur see 

palvejõud oli, et hiigelvaal sealt üles saada… 

Vahetult enne Hvalfjörðuri tunnelisse sisenemist tabab silm vasakul pool 

vilksamisi kirikutorni. Saurbæri nimelisi kirikukohti on Islandil palju, üks isegi kohe 

fjordi vastaskaldal. Siinsel kirikukohal on sajanditevanune ajalugu ja praegune kivikirik 

ehitati 1904. aastal, kui tormiilm vana puukiriku kummuli keeras. Raske uskuda, aga see 

koht oli piirkonnas suurim talukoht ja kuni 18. sajandini sama suguvõsa valduses. Samas 

ei olnud see ei kirikuõpetaja ega ülik, kes 19. sajandil koha kuulsaks tegi, vaid 

ämmaemand, õigemini ämmaisand Eyjólfur Runólfsson (1847-1930), kes hulgaliselt 

piirkonna lapsi ilmale aitas. Tema enda pere oli paljulapseline ja lisaks võtsid nad 

abikaasaga kümmekond kasulast. Teelistele oli Saurbær alati avatud ja kord olevat isegi 

40 meremeest siin öömaja saanud.
348

  

Tee mööda Hvalfjörðuri fjordi äärt on maaliline ja täis meeliülendavaid vaateid. 

Samas on siin näha ka sõjaaja jäänuseid ja vaalapüügi suurajaga seotud mälestusi. Fjordi 

seostatakse ka kurbade sündmustega. 1402. aastal randus fjordis kaupmees Einar 

Herjólfssoni laev, kust sai alguse Islandi saart laastanud must surm ehk muhkkatk.  

Hvalfjörðuri vastaskaldal olevas Saurbæri kirikukohas elas ja teenis aastatel 1651-

1669 üks Islandi tuntuim psalmilaulik Hallgrímur Pétursson (1614-1674), kes lõi seal 

populaarsed “Kannatussalmid”, 50 salmist koosneva kogumiku Passíusálmar, mida 

loetakse raadiost paastuaja igal õhtul aastast aastasse.  

Fjordile ringi peale teinud või alt läbi läinud teelist võtab teisel pool vastu 643 

meetri kõrgune Akrafjalli mägi. Vana rahvajutt räägib, et algselt olevat mägi olnud 
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hoopis fjordi lõunakaldal. Kui üks erilise ilumeelega trollinaine kogunud ümbruskonnast 

kobedamaid mägesid, et oma Snæfellsnesi poolsaarel asuvat kodu kaunistada, olevat talle 

ka Akrafjall meeltmööda olnud. Öö jäänud mäe äraviimiseks liiga lühikeseks ja troll 

jõudnud mäe vaid fjordi teisele kaldale hiivata, kui esimesed päevavalguskiired ta kiviks 

muutsid.
349

 Mäemürakaga on seotud veel üks sajanditetagune lugu. 1756. aastal peitis end 

mäel lindprii Arnes Pálsson ja kui tema leidmiseks otsingud korraldati, lõi ta otsijatega 

kampa ja otsis ennast terve päeva, ent kadus seejärel nagu tina tuhka. Akrafjalli 

mäemassiivi taha jääb 6 549 elanikuga Akranes. Akranesi asustasid iirlased ja asustuse 

algusest peale on siin tegeletud põhiliselt kalapüügiga. Linnakeses valitseb väga 

perekonnasõbralik õhkkond. Siin on head sportimisvõimalused ja aktiivne kultuurielu, 

lisaks on siin Islandil harukordne, ühe kilomeetri pikkune liivarand – Langisandur. Linna 

piiril on muuseumikeskus ja iidne kirikukoht Garðar, kus asub teadaolevalt Islandi 

esimene kivimaja-elamu, 1876. aastal ehitatud kirikuõpetaja maja. Muuseumikompleks 

koosneb koduloomuuseumist, kivide muuseumist, spordimuuseumist ja Hvalfjörðuri 

fjordi tunneli muuseumist ning paljudest vahetuvatest väljapanekutest. Muuseumi idee 

autoriks oli kohalik kirikuõpetaja Jón M. Guðjónsson (1905-1994). Tema alustas ka 

Skógari koduloomuuseumi loomist Islandi lõunarannikul ja just tema oli see, kes äratas 

noores Þórður Tómassonis huvi vanarahva kommete ja kultuuri vastu. Þórður on Skógari 

muuseumi hing ja süda siiani. 

Borgarfjörðuri fjordi põhjakaldal on tekkinud peaaegu 2000 elanikuga linnake, 

Borgarnes. Linna kohal kõrgub 844 meetrine Hafnarfjall, mille jalamil tekkivad 

tuulepuhangud on suutelised autosid teelt pühkima. Linna viib 1980. aastal ehitatud ja 2,3 

kilomeetrine Islandi pikkuselt teine sild. Esimese maja ehitas Borgarnesi 1857. aastal 

šotlane James Ritchie. Majas keedeti ümbruskonnast püütud lõhet.  
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Linna uhkus on 1959. aastal valminud kirik 200-le külastajale.

350
 Kiriku tagant paistab Hafnarfjall. 

 

20. sajandi esimesel poolel muutus linn saarlaste reisiteede keskuseks. Siia käis 

Reykjavíkist praam, millega teelised neemele saabusid, et siis edasi läände või 

põhjapoole reisida. Praamid peatusid Brákarsundi sadamas, mis on nime saanud 

Borgarnesi esmaasustaja poja, Egill Skallagrímssoni hoidja järgi. Þorgerður Brák oli 

Egillile armas hoidja, ent kord tabanud tema isa Skallagrímurit pallimänguhoos 

vihapuhang. Raevuhoos tappis ta oma vastase ning tahtis ka pojale kallale minna, aga 

hoidja astus vahele ja tõmbas tähelepanu enda peale. Þorgerður püüdis end päästa 

lähedalaolevale saarele ujudes, ent teel tabas teda peremehe poolt visatud surmav kivi ja 

ta uppus.
351

 

Borgarnesist välja jõudes on aeg otsustada, kuhupoole minna, sest siit viivad teed 

mitmes suunas, nagu muinasjutus: kui lähed vasakule, satud Snæfellsjökulli liustiku 

maagia kütkesse; kui lähed paremale, astud Vana-Islandi saagade maailma, kui lähed 
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otse, jõuad Islandi Metsikusse Läände ja mainimata jäi veel tee põhja. Kui nüüd alustada 

lähiümbrusest, siis on külastamist väärivaid kohti mitmeid, üks neist kindlasti 

Borgarnesist 43 kilomeetri kaugusel asuv Reykholt, mida teatakse eelkõige poeedi, 

poliitiku, teadusmehe, krooniku ja saagade kirjutaja Snorri Sturlusoni (1179-1241) 

elupaigana. Snorri andis maailmale Norra kuningaid kirjeldava Heimskringla–

Maailmaringi, Snorra-Edda ehk Noorema-Edda ja kõigi oletuste kohaselt on ta ka Egilli 

saaga autoriks. Ka tema enda elu oli kui kangelassaaga, mis algas paljulubavalt, ent 

lõppes kahetsusväärselt.  

Snorri oli heast suguvõsast ja varajases nooruses sai ta võimaluse tutvuda Islandi 

kõrgkultuuriga. Ta kasvas üles kuulsas Oddi suurtalukohas Tark Sæmunduri tütrepoeg 

Jón Loftssoni juures ja sai oma kasvatajalt suurepärase hariduse, ning pääses ligi 

kõikidele sel ajal Islandil olemasolnud ajalooürikutele. Sirgudes hakkas ta enda võimu 

suurendamisele ja positsioonile alust panema ning omandas abieluga kõigepealt 

ülikukoha Borg á Mýrum. Abieluga sai ta oma valdusse ka lähedalasuva Svignaskarði 

talu, mille häid söödamaid sai ta kasutada karjakasvatuses. Snorri oli selleks ajaks 

omandanud suure pullikarja ja tal jätkus küllalt nahkset materjali oma raamatute 

kirjutamiseks.
352

 Paari aasta pärast lahutas ta oma naisest ja kolis lapsi maha jättes 

Reykholti, kus ta sai koha omanikest vanapaari eest hoolitsejaks ja sedaviisi peale nende 

surma koha omanikuks. Reykholtis elas ta oma elu lõpuni ja pidas ühte armukest teise 

järel ning sai nendega hulk lapsi. Sotsiaalselt oli Snorri väga aktiivne ja ambitsioonikas. 

36 aastaselt sai temast Alþingil seadusekuulutaja ja tema kätte kuhjus nii võim kui rikkus. 

Snorri läks esimest korda Norrasse 1218. aastal, kus ta sai sõbraks nii kuninga kui tema 

õukonnaga. Ta andis muuhulgas lubaduse Islandil kuninga võimu kinnitada aidata, mida 

ta aga täitnud ja sattus seetõttu kuninga viha alla. Ka Islandil läks tal jalgealune kuumaks 

lõppematute jageluste pärast teiste hulgas oma ülikutest väimeestega, kes olid abiellunud 

tema tütardega ja need maha jätnud. Lõpuks hakkas Snorri oma elu pärast nii kartma, et 

põgenes Norrasse, ent seal olid tema endised sõbrad kuninga soosingu kaotanud ja ka 

tema polnud õukonda enam teretulnud. Ta naases kuninga loata Islandile, mis sai talle 

saatuslikuks. Kuningalt tuli käsk Snorri tema palge ette tuua või surmata. 23. septembril 

1241. aastal tungisid 70 relvastatud meest kuninga käsutäitja Gissur Þorvaldssoni 
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eestvedamisel Reykholti ja raiusid seal keldrisse varjunud 62 aastasel Snorril pea 

otsast.
353

 

  
Reykholtis on koolimaja taga kividest laotud maasooja vee vann, mida kutsutakse Snorri vanniks – 

Snorralaug. 1931. aastal leiti spordihoone ehitamisel veesilmani viiv maaalune käik. 

 

Reykholtist veidike maad edasi kaunistavad Hvítá jõe kallast kaks koske: 

Hraunfossar ja Barnafoss. Esimese nendest teeb eriliseks see, et laavakihtide ja 

pinnakatte vahelt äkki väljailmuvad voojoad kukuvad kenas kaskaadis umbes kilomeetri 

pikkuselt Valgejõkke. Teisest kosest on teada, et üle selle oli vanasti looduslik kivist 

kaarsild ja katsed jõest selles kohas üle hüpata lõppesid tavaliselt kurvalt. Nüüd viib üle 

jõe sild ja vanu aegu meenutab rahvajutt.  

 

Barnafoss 
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Kord elas Hraunsási talus naine, kellel oli kaks alaealist poega ja  palju maid ning karja. 

Ükskord kui ta koos majarahvaga Gilsbakki kirikusse läks, jäid poisid üksi koju. Neil 

polnud lubatud talust eemale minna. Kui rahvas oli läinud, võtsid poisid nõuks neile 

järele hiilida ja läksid jõe äärde. Nad jõudsid üle jõe viiva kitsa kivisillani, mis kaardus 

kohiseva kose kohal kõrgele. Poisid võtsid kätest kinni ja hakkasid üle kaare minema. 

Kaare keskkohta jõudnud, vaatasid nad alla ja nähes seal veekeerist, hakkas neil pea 

ringi käima ning nad kukkusid jõkke. Kui rahvas kirikust tagasi tuli, ei leitud poisse 

kusagilt. Lõpuks tuli tõde päevavalgele, sest keegi oli juhtunut näinud, ent poiste 

päästmisega hiljaks jäänud. Poiste ema tabas määratu vihahoog ja ta laskis kivikaare 

maha raiuda, et keegi sealt edaspidi enam üle ei pääseks. Koske kutsutakse sestpeale 

Barnafoss – Laste kosk.
354

 

Tee viib edasi Húsafelli kiriku poole. Siin tegi koha kuulsaks kirikuõpetaja 

Snorri Björnsson (1710-1803). Húsafelli Snorri oli ebaharilikult heade teadmisetega nii 

füüsika, geograafia kui ka ajaloo vallast ja talle omistati rahvajuttudes nõiakunsti teadja 

tiitel. Ta olevat osanud nii kurja tegevaid vaime peatada kui kuradi oma kasuks tööle 

rakendada. Võib arvata, et seesugused jutud said alguse Snorri kirikuõpetaja koha pärast 

Läänefjordides, kus 18. sajandil oli nõidumise kõrgaeg ja tema laiast 

teadmistepagasist.
355

   

 

Húsafelli Snorri ja saadetis 

Kirikuõpetaja Snorri oli teadaolevalt viimane nõiakunsti oskaja siin maal. Kui Snorri 

Randadesse Läänefjordide põhjaosas kirikuõpetajaks läks, tahtsid kohalikud 

teadjamehed teda minema peletada või isegi tappa. Ühel õhtul, kui kirikuõpetaja oli 

kodus, laskis ta igal pool toas tuled süütada, nii et kuskile ei jäänud varju, väljaarvatud 

ühte hämarasse nurka. Sinna laskis Snorri panna tooli. Seejärel palus ta tuua oma 

missarüü. Hilisõhtul kostis löök uksele. Snorri palus oma keskmisel tütrel avama minna, 

mida too ka tegi, aga ta ei näinud väljas kedagi. Natukese aja pärast põrutatakse uuesti 

uksele. Õpetaja palus jällegi tütrel avama minna, aga kordus sama lugu. Kolmandatki 

korda põrutatati uksele. Siis ütles Snorri oma tütrele: „Mine nüüd ja ava uks, aga kui sa 
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kedagi ei näe, ütle nii: `kui sa oled kurat, siis mine põrgu, aga kui sa oled mees, tule 

minuga koos sisse.` Kui sa näed siis meest, nagu ma arvan olevat, tule temaga sisse. Ta 

tahab, et sa tema ees astuksid, aga sellest pead sa hoiduma ja tema taga kõndima.“  

Tüdruk läks nüüd avama, aga ei näinud kedagi nagu varemgi. Ta lausus nagu isa oli teda 

õpetanud ja seal nägi ta läbimärga nahksetes riietes meest, kellest nõretas igal sammul. 

Ta küsis mehelt, mis teda sinnakanti toob ja mees vastas, et ta on saadetud tema isa 

tapma. Tüdruk palus seejärel mehel sisse astuda, aga vaatas, et ta ise mehe järel kõnnib. 

Kui mehike sisse astus, tundus tuba talle kõigist nendest tuledest mis igast nurgast vastu 

helendasid liiga valge ja ta nihutas end pimedaks jäetud nurka.  Seal astus õpetaja Snorri 

tema juurde, karikas õnnistatud veini ääreni täis. Ta jäi mehikese ees seisma ja uuris, et 

mis asja tol tema juurde olnud. „Olen saadetud sind tapma,“ kuulis ta vastuseks. „Kes 

sind saatis?“„Rannamehed!“ „Oled sa surnuaiast?“ „Ei.“ „Kustkohast siis?“ „Nad 

nõidusid tormiilma ja kuus paadimeest sai surma.“ „Oled sa üks nendest?“ „Jah.“ 

„Said sa surma?“ „Ei.“ „Soovid sa karikast juua?“ „Ei.“ „Joo sellegi poolest!“ ütles 

õpetaja ja asetas käe mehikese peale, mispeale too toolilt põrandale varises. Siis andis 

õpetaja talle karikast veini juua, mispeale mees teadvuse kaotas. Kui ta jälle teadvusele 

tuli, oli ta süda tööle hakanud. Mees elas peale seda mõni aeg ja sai püha armulauda 

ning suri seejärel. Teised jälle räägivad, et mees olevat täie tervise tagasi saanud.
356

 

 Kirikuõpetaja Snorril oli peale jutusolnud tütre 11 last, kellest vaid 7 

täiskasvanuks said.  

Piirkonnas olles võib pilgu peale heita ka Euroopa veerikkamale 

kuumaveeallikale Deildartunguhver, millest 180 liitrit sekundis väljapurskav 100°C 

kuum vesi annab soojust Akranesi ja Borgarnesi linnadele. Vett juhitakse linnadesse 75 

kilomeetri pikkuse torustikuga, kus vesi jahtub teel olles vaid 20°C.  

 

Läände Liustiku alla - Snæfellsnes  

Islandil on käibel oma suunamääratlused. Kui öeldakse, et nädalavahetuseks sõidetakse 

läände Liustiku alla, ei teki kellelgi kahtlust, mis liustikust räägitakse.  

Borganesi linn läbitud, keerab ringteelt vasakule tee Snæfellsnesi poolsaarele. 

Paremale poole näitab teeviit Borg. Kohta teatakse paremini Borg á Mýrum nime all. 
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Selle tagasihoidliku nime taga on suur saaga: siin elas üks Islandi tuntumaid poeete Egill 

Skallagrímsson. Tema isa, Skallagrímur Kveldúlfsson, asustas selle maa-ala vastavalt 

oma isa nõuande järgi, sest siia uhus meri välja vana Kveldúlfuri kirstu.
357

 Islandil tuntud 

Egilli saaga pajatab selle erilise mehe elust ja tegemistest. Muidugi ei ole võimalik kõiki 

isikukirjeldusi tõe pähe võtta. Näiteks jutustust sellest, kuidas 3-aastane Egill, kes olnud 

nii suur ja tugev nagu 6- või 7-aastane poiss, võtnud omavoliliselt hobuse ja ratsutanud 

isa keelust hoolimata läbi soise ja raskestiläbitava maa-ala lähedalasuvale õllepeole ja 

hakanud seal luuletekste lugema. Ühes on aga teadjamehed samal arvamusel: teist sellist 

võimsat ja hirmsat tegelast nagu Egill Islandi vanadest saagadest ei leia.
358

  

Borgi kõige kuulsam elanik on ehk Snorri Sturluson, kes sai talu omanikuks rikka 

Herdíse kosimisel. Siin pani Snorri aluse oma rikkusele ja võimule. Nii nagu teisedki 

ülikud sel ajal, polnud Snorri kaugeltki ühe naise mees ja üsna pea oli kooselul lõpp. 

Snorri kolis Reykholti, kus ta sai muuhulgas nautida maasooja vanni, mida hiljem tema 

järgi kutsuma on hakatud.  

Borg on olnud kirikukoht alates 1003. aastast, praegune kirik on ehitatud aastal 

1880. Huvitav nüanss on see, et kui kirikud seisavad Islandil tavaliselt idast-läände, siis 

siinne avaneb lõunasse. Kiriku ees seisab skulptor Ásmundur Sveinssoni skulptuur 

“Sonatorrek”, mis on inspireeritud Egill Skallagrímuri samanimelisest poeemist oma 

surnud poja, 17 aastase Böðvari, mälestuseks. Teadaolevalt on esimene kirikuaeda maetu 

Laxdæla saaga peategelane Kjartan Ólafsson.
359

  

 

Lumemäele lähemale 

Kaardil meenutab Snæfellsnesi poolsaar läände sirutuva tugeva mehe rusikas kätt, mille 

seljal seisab säravvalge liustik ja alt voolavad kivistunud laavajõed. See rusikas liustikuga 

paistab Faxaflói lahe pea kõikidesse asustatud punktidesse ja kui saareriigi president uue-

aasta tervituskõnet peab, on tal taustaks 1847. aastal taani kunstniku Emanuel Larseni
360

 

maalitud Snæfellsjökull.
361
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Teed mööda ligi 200 km kaugune Snæfellsjökulli liustik paistab loodusseaduste vastu eksides Reykjavíkini 

välja 

 

Snæfellsnesi maastik on mitmekülgne ja maagiline. Poolsaar on suursuguste 

mäeahelikega kaunistatud 90 kilomeetri pikkune kitsas maanina, mille tipus troonib 

saladuslik Snæfellsjökulli liustik - üks saare kaunikujulisematest mägedest. 

Snæfellsjökull on 1446 meetrit kõrge koonusekujuline vulkaan, mis jääb oma 11 km² 

lumise mütsiga Islandi liustike esikümnest napilt välja. Tema tipu vallutamiseks kulub 

teadjate rajajuhtide saatel 4-6 tundi.
362

  Liustikust õhkuv energia on andnud loomeainet  

paljudele kirjanikele ja kunstnikele, nagu Halldór Kiljan Laxness, Jóhannes Kjarval ja 

muidugi prantsuse kirjanik Jules Vernele, kelle ühe tuntuima teose, „Teekond maakera 

südamesse‟, tegevuskoht on just Snæfellsnesi poolsaarel. Usutakse, et  liustik on üks 

maailma seitsmest energiakeskusest. 

2001. aastal loodi Snæfellsjökulli liustiku Rahvuspark, mis hõlmab 170 km² ja 

mis on Islandil esimene ookeanini ulatuv rahvuspark. Siit võib leida valge ja musta 

liivaga randu, mineraalveeallikaid ja geotermaalenergiat. Poolsaarel on loetletud 54 
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linnuliiki ja siin võib näha nii polaarrebast kui merel mitmeid vaalaliike. Külastamist 

väärivad pühad paigad ja muuseumid.
363

  

Kui üle vesise ja häid lõhejõgesid täis maastiku viival teel ei paista enam lõppu 

tulevat, hakkab lagedal laavaväljal paistma kena vormiga vulkaanikraater. Tuhande aasta 

eest purskas 100 meetri kõrgune Eldborg ja purskest eraldunud laava kattis ümberkaudse 

maa-ala.  

 
Eldborgi vulkaanikraatrini on maanteelt pooletunnine tee. Tagant paistab 759 meetri kõrgune Hafursfell. 

 

Veidi maad edasi paelub paremal teepoolel pilku Gerðubergi basaltsammaste 

korrapäraste kivimoodustiste vöö.   

Vegamóti teelahkmel saab turgutust iseendale ja kütust sõiduvahendile. Üle 

mägede viib tee otse Stykkishólmuri linnakese poole. Teele jäävad kenad vaated, mitu 

järve ja hulk trolle, koletisi ning kummitusi. Teadaolevalt elab umbes poolele teele jäävas 

Baulárvallavatni järves juba ammu koletis. Sellest hoolimata seisis järve lõunakaldal 

talukoht, millest 1838. aastal ühel jõulueelsel õhtul jäid seletamatu rünnaku tagajärel alles 
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vaid varemed. Kodus olnud talu perenaine koos tütrega pääsesid hirmust poolsurnuna 

inimasustuseni.
364

  

Vegamóti ristmikust edasi viib tee mööda kohast, mida nii kutsutaksegi: 

Kohakoht. Staðastaður või Staður oli kaua Snæfellsnesi lõunaosa keskus ja üks kuninga 

jagatud neljast kirikukohast. Siin elas Islandlaste raamatu kirjutaja, Kirjatark Ari 

Þorgilsson (1068-1148) ja see oli omal ajal üks ihaldusvääsematest kirikukohtadest 

Islandil.
365

 Sellest ka koha nimi: Kohtade koht – Staðastaður.  

Nimi Búðir tulevat nendest paljudest kalatöötlemisonnidest, mis omal ajal 

siinseid rannaääri täitsid. Tänaseks on onnid ajalugu, aga keset tühja välja paistab 2003. 

aastal avatud eksklusiivne hotell Búðir. Selle eelkäija, 1948. aastal ehitatud öömaja nägi 

oma ajastu suurkujusid: riigijuhte ja kunstnikke. Kirjanik Halldór Laxness ja 

maalikunstnik Jóhannes Kjarval lõid Búðiris peatudes oma teoseid. Maja põles 2001. 

aastal maani maha, et uuesti fööniksina tulest tõustes kuulsust koguda.  

Esimene kirik, mis 1703. aastal Búðahrauni laavaväljale kerkis, oli turbakirik. 19. 

sajandil laskis kohaliku kaupmehe lesk vana kiriku kohale püsti panna uue. Kiriku 

ukserõngasse graveeriti tema soovil järgmine tekst: „Kirik on taasehitatud 1848. aastal 

hingeisade abita.“
366

  

Tee viib mööda järsust 433 meetri kõrgusest Axlarhyrna mäest, mille jalamil 

olevas Öxli talus elas 16. sajandil üks Islandi kurikuulsamatest mõrtsukatest Björn 

Pétursson ehk Axla-Björn. Räägitakse, et ta olevat tapnud 18 inimest, kellest enamus 

olid temalt öömaja saanud teelised ja visanud nende kehad talu tiiki. Tapmised tulid välja 

ja Björnile mõisteti 1596. aastal karistuseks surmanuhtlus.
367

  

Breiðavíki laheäärses talus Stóri-Kambur elas teinegi Björn, kellest  räägitakse 

Eyrbyggja saagas. Lisaks sellele, et tema talu seisis siin enne esimest aastatuhandet, oli 

see mees hoopis teisest puust. Tema elu keerdkäigud ja kohalikud lahkhelid 

mõjuvõimsate isikutega viisid ta Islandist kaugele, Mehhikosse, kus on leitud 

tõestusmaterjale, et temast sai Asteekide pealik nimega Quetzalcoatl. Ta õpetas 
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kohalikele mitmeid vajalikke tarkusi, nagu malmi sulatamine ja sammaste kasutamine 

ehitistes.
368

  

Maastikuliselt üks huvitavamaid kohti Snæfellsnesi rannikul on Arnarstapi. Siin 

on kogu rannaäär kaetud nii horisontaalselt lebavate kui vertikaalselt seisvate hiigelsuurte 

aukudega ja lõhedega kaunistatud omapäraste basaltmoodustistega. Alaga tutvumist on 

parim alustada sadamast ja kui mitmed vett üles purskavad basaltaugud on üle vaadatud, 

ning suur Bárður Snæfellsási kivikuju paistma hakkab, võib suuna temale võtta.  

Bárður Snæfellsásist räägib saaga, et tema vanaisa oli pool troll pool inimene ja 

tema isa pärinud natuke mõlemalt poolt. Bárðuri ema, Lumivalge, oli olnud nõnda kena, 

et valgeim lumi võttis endale tema nime. 10-aastane Bárður saadeti Norrasse igasugust 

võitlus- ja nõiduskunsti ning maateadust õppima. Suureks saades naasas ta Islandile ja 

otsustas Snæfellsjökulli lähedal end sisse seada. Ta valis oma elukohaks Hellnari 

maakoha ja seni kuni ehitustööd käisid, elas ta oma rahvaga koopas, mille ta nimetas 

Sönghelliriks ehk Laulukoopaks. Arvatakse, et Bárður on esimene, kes liustiku otsa 

ronis. Läinud riidu oma Arnastapil elanud vennaga, otsustas Bárður inimeste ühiskonnast 

lahkuda. Rahvas uskus, et Bárður läks liustiku sisse ja jättis sinna oma hinge. Peale 

Bárðuri kadumist muutus ta inimestele pühakuks ja poolsaare kaitsjaks. Tema poole 

hakati pöörduma hädas ja tema nimele lisati tunnusnimi Snæfellsás - Lumemäe süda. 

Jutud räägivad ka tema hõbedakirstust, mis on peidetud Snæfellsjökulli liustikust 

põhjapoole väljaulatuva 668 meetrit kõrge Bárðarkista mäenuki sisse. Hõbedat olevat 

võimalik leida ainult nendel, kelle on sünnitanud 70 aastane naine; kes on oma esimesed 

18 eluaastat toitunud ainult märapiimast ja kes ei ole poetanud ühtainsamatki sõna.
369

 

Üle Arnastapi kaluriküla kõrgub 526 meetrine Stapafelli mägi. Mäe tipus on risti 

meenutav kalju Fellskross ja arvatakse, et mäes elavad üleloomulikud jõud.
370

  

Edasi lääne poole liikudes pöörab teeharu Hellnari infokeskuse poole ja siin väärib 

mainimist üks talukoht: Laugarbrekka. Siin sündis keskaja enim reisinud naine – 

Guðríður Þorbjarnardóttir. Ta reisis koos vanematega Gröönimaale, kus ta anti naiseks 

Eirikur punase pojale Þorsteinnile. Koos võtsid nad ette merereisi läände, Ameerika 

mandri rannikualadele. Reisil tabas Þorsteinni surmav haigus ja äkitselt sai Guðríðurist 
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noor lesk, kes samas tutvus Skagafjörðuri fjordist pärist merekaru Þorfinnuriga. Oma 

kolmandal merereisil jõudis Guðríður Ameerika mandri rannikule ja seal sündis tal poeg 

Snorri, kellest sai esimene Läänes sündinud valge laps. Pikalt nad Ameerikas peatuda ei 

saanud, sest suhted indiaanlastega läksid teravaks ja koos purjetati esmalt Norrasse ja 

seejärel tagasi Islandile. Nende elupaigaks sai Glaumbæri talukoht Skagafjörðuri fjordis. 

Peale oma teise mehe surma sai Guðríðurist nunn, kes purjetas Norrasse, et sealt jala 

Rooma minna.
371

  

 
Ásmundur Sveinssoni kuju “Ameerika esimene valge ema” seisab nii Guðríðuri sünnikohas, Laugarbrekkal 

kui Þorfinnuri elukohas Skagafjörðuri fjordis Glaumbæri kiriku ees ja kujutab Guðríðurit ja tema poega 

Snorrit.  
 

Djúpalónssandur on musta liivaga looduse lihvitud ning suuruse järgi sorteeritud 

kividega imeline laguun. Parkimisplatsilt viib teerada läbi laavamoodustiste allee alla 

rannale, kus lebavad ammusest ajast pärit rammukatsumiskivid: Fullsterkur (täistugev) 
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154 kg.; Hálfsterkur (pooltugev) 100 kg.; Hálfdrættingur (poolmehine) 54 kg. ja Amlóði 

(logard) 23 kg. Kivid ei olnud lihtsalt niisama meelelahutuseks, vaid meeste 

proovilepanemiseks: see, kes pooltugevat vöökoha kõrgusele kaljueendile tõsta ei 

suutnud, polnud laeva meeskonda sobiv.
372

 Siin-seal võib rannal märgata ka plekitükke. 

See on kõik, mis jäi alles 1948. aastal karilejooksnud inglise traalerist Epine. Hirmsa 

tormi ja tuule kätte jäänud laeva 19 meeskonnaliikmest päästeti viis, meri andis kohe 

välja kolm hukkunut ja ülejäänud jäid kadunuks.
373

  

Rannaäärne teerada viib üle laavakuhilate järgmisse lahesoppi, kus paar sajandit 

ja mõnisada aastat pealekauba tagasi oli kalapüügi kuldaeg. Dritvík oli koht, kuhu talve 

möödudes kogunes 300-400 meest, et kalapüügiga omale toidulisa teenida Siingi ei 

saanud ohvriteta. Ainuüksi 18. sajandil võttis meri igaveseks omale 401 kalameest.
374

  

Kust võiks leida Islandi kõige vanemad allesolevad majad? Sellele küsimusele ei 

saa päris kindlat vastust anda, aga suur tõenäosus on, et Snæfellsnesi poolsaare tipust. 

Gufuskálari maa-alal, Bæjarhrauni krobelisel laavaväljal on ligi 200 kivist laotud 

varjualust, millesse hädapärast 3-4 meest ära mahuks. Kuigi nende ehitiste otstarve on 

senini veel täpselt teadmata, arvatakse, et varjualused on ehitatud saare asustamise 

algusaastatel iiri munkade poolt. Sellele viitavad nimed nagu Iiri kaev (Írski brunnur) ja 

Iiri kirik (Írski kirkja). Gufuskálar on aga eelkõige tuntud radarijaama ja 412 meetri 

kõrguse masti poolest, mille panid püsti ameeriklased 1963. aastal. Mast oli omal ajal 

Euroopa kõrgeim ehitis.
375

 

Hellissanduri ja Rifi kalurikülade vahele jääb Ingjaldshóll. Maa asustamise 

raamat teab, et siin elas Ingjaldur Álfarinsson, kel oli tükk tegemist trollinaise Hettaga. 

Hetta soovis mehe surma ja saatis talle kord, kui mees kalale läks hirmsa tormiilma. 

Ingjaldur pääsenud seekord siiski Bárður Snæfellsási abil eluga. Ingjaldshólli talukoht on 

eriliselt kena. Kirik ehitati siia 1317. aastal ja omal ajal oli see peale Skálholti ja Hólari 

toomkirikute Islandil suuruselt kolmas kirik. Praegune valatud kivikbetoonkirik on 

ehitatud 1903. aastal ja seda loetakse maailmas kõige vanimaks seesuguseks. 
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Teadaolevalt peatus siin 1477.-1478. aasta talvel Christoph Kolumbus, et põhjamaa 

meeste reiside kohta Läände rohkem teavet saada.
376

  

Üle kalurilinna Ólafsvíki kõrgub 410 m mägi Enni, mis on endale leidnud kindla 

koha islandi rahvajuttudes kummituste ja haldjarahva koosolemise kohana. Kalurilinnas 

on elanikke veidi üle tuhande. Ólafsvík sai kauplemisõiguse aastal 1687 ja on Islandi 

kõige vanim ametlik kauplemiskoht. 17. ja 18. sajandil sai sellest rannakohast 

märkimisväärselt suur kaubandus- ja kalatöötlemiskeskus, kus randusid laevad nii Taanist 

kui Hispaaniast.
377

  

Islandi rannakülade tekkimine 18. ja 19. sajandil on tihedalt seotud põhiliselt 

taanlastest kaupmeeste tegevusega. Nii said ka Ólafsvíki elanikud omale sajandivahetusel 

taani kaupmehe. Õnnetu juhuse tõttu langes tolle kauplus 1843. aastal tuleroaks, nii et 

midagi ei suudetud päästa. 1844. aastal kerkis uus kauplusehoone - Pakkhúsið, mis 

seisab linna vanima majana tänapäevani ja majutab nii koduloomuuseumi, väljapanekute 

ruumid kui söögikoha. Ólafsvíkis on sündinud maailmakuulus Islandi tuntud nüüdisaja 

kunstnik Guðmundur Guðmundsson ehk Erró (sünd 1932). 1989. aastal andis kunstnik 

Reykjavíki linnale üle 2000 oma taiest: maalid, graafika, skulptuurid ja muud teosed, mis 

hõlmavad kogu tema loominguperioodi. Tema teoste püsinäitus on üleval Hafnarhúsi 

muuseumis Reykjavíkis. 

Ólafsvíkist idapoole jääb iidne kiriku- ja talukoht Forna-Fróðá, kus elas Snorri 

goodi poolõde Þuríður. Talu asemel laiutab nüüd golfiväljak, ent siin toimusid 11. 

sajandil sellised sündmused, millistele mujal Islandil suurt vastu panna pole. Eyrbyggja 

saaga jutustab, et kummalised asjad hakkasid juhtuma, kui lõunapoolt saabunud laevalt 

astus maha suurekasvuline, kogukas, punakaspruunide juuste ja tumedate kulmudega 

naisterahvas Þórgunna. Tema reisikott sisaldas haruldasi esemeid ja ehteid, mis jäid 

Þuríðurile silma. Ta soovis neid osta misiganes hinnaga, ent Þórgunna ei olnud nõus 

müüma. Et varandusel silma peal pidada, pakkus Forna-Fróðá talu perenaine tulnule 

peavarju. Þórgunna seadis end sisse ja tema tuppa toodud kirstust tuli välja nii voodipesu 

kui siidi, voodi kaunistusääris, ja -kardinad. Õige varsti hakkasid tema ümber toimuma 

hirmuäratavad asjad: päise päeva ajal läks pimedaks ja taevast sadas alla verd. Naine jäi 
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haigeks ja tundnud oma viimset tundi lähenevat, palus ta talu peremeest oma surnukeha 

lõunasse Skálholti toimetada ja ehted põletada. Mõned neist võis perenaine omale saada. 

Ta jõudis veel hoiatada, et kui ei talitata tema soovi järgi, tuleb pahandus. Peremees 

tegigi naise tahtmise järgi, aga Þuríður ei suutnud kuidagi ehteid tulle visata. Seda, mis 

järgnevalt toimuma hakkas, polnud keegi uneski näinud. Tulekoldest tuli üles hülgepea, 

mis vaatamata tema maha materdamisele vaid kerkis. Järgmisena jäi peremees koos oma 

laeva meeskonnaga merel kadunuks. Just jõuti nende peied peetud kui nad täies 

koosseisus, läbimärgadena uksest sisse astusid, tule äärde maha istusid ja riietest vett 

välja väänama asusid. Õhtupoole lisandus neile veel üks põhjaläinud laeva meeskond ja 

siis läks õige pidu lahti. Abi vaimudest vabanemiseks saabus Snorri goodilt. Tema 

nõuandel põletati Þórgunna voodikardinad ja õnnistati maja püha veega.
378

  

Golfiväljaku kõrvalt läheb mägitee üle Fróðárheiði kõrgendiku, mis jäi paljudele 

nende viimaseks puhkepaigaks ja seetõttu võib seal kohata teadaolevalt lausa 18 erinevat 

liiki vaime ja üleloomulikke olevusi.
379

 Edasi mööda rannikuäärt liikudes saadavad teelist 

üha uued mäemürakad. Järsust Búlandshöfði mäest möödujale ei paista see koht ehk 

mingi erilise teetõkkena, ent ometi oli see peaaegu ookeani ulatuv mägi omal ajal eriti 

raskelt läbitav teelõik. Mägi on geoloogiliselt märkimisväärne varasemasse jääaega jääva 

30-50 m kivistunud merekarpide randi tõttu.
380

 

Kvíabryggja on avatud vangla 22 karistatule.
381

  

463 meetrit kõrget Kirkjufelli mäge peetakse Snæfellsnesi poolsaare kenamaks mäeks, 

mida taanlased kutsusid Suhkrutipuks.  

Grundarfjörðuri linnakese kohta öeldakse naljatades, et see on ainuke koht 

Islandil, mis 19. sajandi lõpus terve täiega saarelt minema viidi. 1800. aastate alguses 

täitus Grundarfjörður prantslastega, kel oli seal nii oma kirik, haigla kui nende 

laevastikku teenindav personal. Kui prantslastel 1860. aastal islandlastega jagelemisest 

kõrini sai, võtsid nad lahkudes kaasa kõik, sealhulgas ka surnukehad surnuaiast.
382

 Kuigi 
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kohal oli olnud kauplemisõigus juba üle sajandi, kerkis sinna esimene maja alles 1906. 

aastal ja tihedam asustus sai alguse 1940. aastatel. Grundarfjörðuris elab 832 inimest.
383

  

Järgmise  suurema asustatud koha, Stykkishólmuri, poole liikudes hakkab üsna 

pea silma kobrutav hallikas-rohekate tippudega laavaväli–umbes 3000 aastane 

Berserkjahraun. Nii laavaväli kui omapärane, umbes kahe kilomeetrine teerada keset 

välja – Berserkjagata - on nime saanud Islandile saabunud kahelt rootsi päritolu 

metsaliselt. Rootslased andsid oma rammu ja jaksuga mitmele mehele silmad ette, ent kui 

nad oma tahtmist ei saanud, läinud mehed päris pööraseks ja ei kartnud ei ussi- ega 

püssirohtu. Ühele neist hakkas Bjarnarhöfni talukoha kena peretütar meeldima, mis 

peremehele kohe kuidagi ei sobinud. Ta ei saanud enam miskit muudmoodi olukorda 

lahendatud, kui palus targa naabri, Snorri goodi abi. Snorri andiski nõu, mille järgi said 

metsalised ülesandeks rajada laavaväljale tee. Samal ajal ehitati Snorri juhendamisel 

maasse kaevatud saunaruum, sissepääsuavaga ülespoole. Kui mehed laavaväljalt 

higistena ja väsinutena naasesid, oli nende jaoks saun juba küdema pandud. 

Väljakannatamatu kuumus ajas mehed varsti väljapääsuava juurde, millele oli aga ette 

pandud kõva kaas ja sellele omakorda raskuseks peale laotud kivid. Sauna põrandal olid 

märjad nahad, nii et väljakippujate jalad ei leidnud tugevat kandepinda. Ometi õnnestus 

tulevasel väimehel end saunast välja murda, kus teda võttis vastu äiapapa surmalöök. 

Seejärel saadi jagu ka teisest saunalisest. Snorri goodi nõu ei olnud aga tasuta. Tema sai 

naiseks kena peretütre.
384

 

Teeviit näitab Bjarnarhöfni talu- ja kirikukoha poole. Juba saare asustamisest 

peale on see koht meeldinud tegusatele inimestele, kellest võiks esile tuua saarerahva 

peaarst Oddur Hjaltalíni (1782-1840).
385

1951. aastal asus Bjarnarhöfni elama mees 

Läänefjordide metsikust põhjast - Hildibrandur. Tänu temale on kohast saanud piirkonna 

turismi magnet, kus saab tutvuda nii tema loodud koduloomuuseumiga kui teadmisi 

haikala töötlemisest.  
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Haikala liha söödavaks saamiseks kulub vähemalt pool aastat. Hea haikalasuutäis läheb kenasti alla 

köömneviinaga. 

 

Hildibrandur õppis haikala töötlemist oma isalt. Haidel ei ole neere ja väljaheited 

kogunevad talle sisse ning teevad tema liha mürgiseks. Hailiha söödavaks muutmiseks 

läheb vaja aega ja teadmisi. Hildibrandur mädandab hailiha kõigepealt kaks kuud erilistes 

võrekastides, seejärel riputab ta liha vähemalt neljaks kuuks üles. Ei saa öelda, et hailiha 

palju tarvitatakse, ent mekkimiseks seda Hildibranduril juba jagub. Talukoha kirik on 

ehitatud 1857. aastal ja sisaldab muude aarete seas altarimaali, mis arvatakse olevat 17. 

sajandist ja hollandi päritolu.
386

 

Stykkishólmur, mis on oma 1 092 elanikuga piirkonna suurim keskus, on 

kindlasti külastamist väärt. Koha hingeks on hoolega talletatud vanad ehitised, millesse 

saab pilku heita ja ajaloo hõngu tunda. Linnas on hulk muuseume ja suurepärase vaatega 

künkaid.  

Siit läheb praam üle Breiðafjörðuri fjordi Brjánslækuri sadamasse, kust saab 

liikuda edasi Läänefjordidesse. Praam teeb oma teel ühe vahepeatuse väikesel lamedal 
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Flatey saarel, kus aastaringselt ka elatakse. Seal oli 12. sajandil Augustinuse 

mungaklooster, üks üheksast mungakloostrist Islandil. Klooster oli kultuuri ja kirjakunsti 

keskus, kus säilitati ka vanu käsikirju, mille hulgas oli kuulus Flateyjarbók.
387

 

Stykkishólmuri uhkuseks on sajandeid olnud Norska húsið – 500m² Norra maja. 

Selle Islandi esimese kahekordse elumaja laskis 1832. aastal oma pere tarbeks ehitada 

talupidaja, kaupmees ja ärimees Árni Thorlacius (1802-1891). Árnil oli suurepärane 

haridus ja hea tahe kultuuri arendamiseks. Tema majast, mis mõjus saarlastele nagu 

haldjajuttudest kuuldud ja ette kujutatud taevane ime, sai kultuurikeskus, kus võeti 

muuhulgas vastu ka kuulsaid välismaiseid külalisi.
388

 Árni naitus 1826. aastal Anna 

Magdalena Steenbachiga ja neil sündis üksteist last, kellest vaid viis said täisealiseks. 

Peale Árni surma läks maja suguvõsa käsutusse. 

 
Parem tuba (roheline tuba), kus võeti vastu külalisi.  

 

Breiðafjörðuri fjord on juba iseenesest eriline oma hulga saarte ja skääridega, 

mida on umbes 3000 suudetud kokku lugeda, aga peale selle on siin ka väike mägi, millel 
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on imejõud täita inimeste salasoove. Helgafell on 73 meetrit kõrge püha mägi, mis jääb 

veidike maad Stykkishólmuri asulakohast välja. Mäelt avaneb suurepärane vaade 

Breiðafjörðuri fjordile. Siin elas oma noorusaastatel üks kuulsaim fjordi elanik – Snorri 

Þorgrímsson ehk Snorri good (963-1031). Temast sai suur ülik, kes oli tark ja ettenägelik, 

harilikult malbe, ent võis olla ka kättemaksuhimuline ja äge. Peale aastat 999/1000, kui 

Alþingil võeti vastu ristiusk, laskis Snorri ehitada Helgafelli kiriku. Ürikutest selgub, et 

aastal 1008 ostis Snorri Laxdæla saagast tuntud Guðrún Ósvífursdóttiri käest 

Sælingsdalstunga maatüki ja kolis sinna elama, ent Guðrún Helgafelli. 
389

 Siia on Guðrún 

ka maetud ja siin aitab ta oma hingejõuga mäkkeronijate soove täita. Soovide täitumiseks 

peab nii üles kui allaminekul täielikku vaikust säilitama ja oma soove iseendale hoidma. 

Selja taha vaadata ei tohi. Mäel idapoole pöördudes võib igaüks soovida kolm head 

soovi, mis kellelegi halba ei too.
390

  

 
Helgafelli ehk Püha mäelt avaneb suurepärane vaade lähedalasuvatele saartele. Arvatakse, et kivikuhila 

ladusid Flatey saarelt Helgafelli ületoodud kloostri mungad ajavahemikus 1184-1550.
391
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Helgafelli mäelt avanev 360° vaade ümbruskonnale haarab ka Skógarströndi rannikut ja 

saari, millest suurimal, Brokeyl, elas pistrikupüüdja Jón Pétursson (1584-1667). Jón oli 

noorest peast merel seilanud ja oskas mitmeid keeli. Ta oli 30 lapse ise, kellest viimase 

sündimise ajaks oli ta saanud juba 80 aastaseks. Jón pani saarel aluse hahakolooniale ja 

hakkas esimesena Islandil nende sulgi koguma ja puhastama. Tee piki Skógarströndi 

rannikut valmis alles 1951. aastal, enne seda veeti kõike meritsi, mis oli eriti ohtlik ja 

raske paljude saartevaheliste hoovuste tõttu.
392

 

 

Teel Islandi Metsiku Lääne poole 

Läänefjorde lahutab Snæfellsnesist Breiðafjörðuri fjord ja Dalasýsla maakond. Kaardil 

näeb see Islandi läänepoolseim osa – Vestfirðir- välja nagu sarviline pea peenikese kaela 

küljes, mida mõlemalt poolt uuristavad fjordid. Seletus peitub rahvajutus: 

 

Trollid Läänefjordidel 

Ennevanasti olid Läänefjordidel kolm trolli, kes võtsid kätte ja otsustasid kaevata väina 

Läänefjordide ja ülejäänud saare vahele, sinna kust ühenduskoht kõige kitsam oli: 

Gilsfjörðuri ja Kollafjörðuri fjordide vahele. Samuti tahtsid nad sellest, mis nad üles 

kaevasid, uued saared mätsida. Läänepool sujusid kaevamistööd kenasti. Breiðafjörðuri 

fjord on palju madalam kui Húnaflói laht ning trollitaat ja -eit, kes sealpool kaevasid, 

tekitasid kühveldamisega kõik need fjordi saared, mis seal nagu marjad marjamaal 

tänapäevalgi reas on. Idapoolt kaevaval trollimooril läks aga kõik allamäge. Kuna 

Húnaflói laht oli palju sügavam, tekkis eide tööst vaid hulk veealuseid karisid, laht 

muutus sopaseks ja rahnuseks. 

 Trollid kühveldasid terve pika öö ja ei pannud tähelegi, et päev oli juba kätte 

jõudnud. Siis võtsid läänetrollid jalad selga ja jooksid nii kiiresti kui suutsid itta ja põhja 

üle Steinadalsheiði kõrgendiku, ning tahtsid Kollafjörðuri fjordi peitu pugeda. Aga kui 

nad merekaldale jõudsid, tõusis päike ja muutis nad kivideks, mida sestpeale Drangari 

kaljusammasteks kutsutakse. Drangari kaljusambad seisavad kõrvuti Drangavíki lahes 

Kollafjarðarnesi neemel. Üks sammastest on massiivsem ülevaltpoolt ja kitseneb altpoolt. 

See on meestroll. Teine sammas on kitsas ülevaltpoolt, aga laieneb allapoole ja näha on 
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kõhu, puusa, ning isegi reite piirjooned. See on naistroll. Moorist kes idapool kaevas 

teatakse rääkida seda, et tal läks töötades aeg nii kiiresti, et ta ei märganudki kui valgeks 

läks. Siis sööstis ta põhja üle Steingrímsfjörðuri fjordi ja sai pidama fjordi põhjaosas 

Malarhorni mäekuru juures, kus päike talle peale paistis. Tal sai hing nii täis ja ta 

kiristas viha pärast hambaid, et ei olnud suutnud Húnaflói lahest muud välja kaevata kui 

üksikud haudumissaared ja mõned karinukid. Ta virutas labida vihahoos Malarhorni 

maakääru, nii et sellest eraldus Grímsey saar, mis seisab siiani Steingrímsfjörðuri 

fjordis. See on ka ainuke suur saar mis trollimooril tekitada õnnestus. Saare päritolu 

peetakse ilmselgeks, kuna saarel olevat sama kivimikiht, mis Malarhornil. Grímsey 

idaserval seisab üks kujult sõnni meenutav kalju, mis on kõrge ja püstine saare serva 

poole. Kaljut kutsutakse Härjaks, mille kirikutorni meenutaval püstisel osal olevat enne 

härja sarved olnud. See härg oli moori oma ja muutus koos temaga päikesevalgusest 

kiviks. Hiljem ei ole keegi üritanud Breidafjörði fjordi ega Húnaflói lahte saari ehitada, 

ega proovinud Läänefjorde ülejäänud maast lahutada.
393

 

 

Dalasýsla maakond 

Dalasýsla keskus on Búðardaluri asula, kus elavad maakonna 700 elanikust umbes 

pooled. Laxdæla saagas seisab, et siin randus oma laevaga Höskuldur Dala-Kollsson ja 

seadis üles laagri – búðir. Sellest ka koha nimi.
394

 Búðardaluri orus on juustutööstus ja all 

sadamas hea infokeskus - Leifsbúð, mille nimi viitab Leifur Eiríkssonile ja kus on ka 

huvitavad väljapanekud. Veidi enne Búðardaluri asulat keerab tee nr 586 Haukadaluri 

oru poole, kus olevat sündinud Leifur Eiríksson.  

 

Maade avastamine ja Leifur Eiríksson 

Viikingiajastu maadeavastajate retked Läände ei lõppenud Islandile jõudmisega. Üsna 

varsti hakati rääkima Islandist läänepoole jäävast maast ja 985. aasta paiku asutas üks 

islandi talumees end uurimisretkele, sest tal oli hädasti uut maad vaja. Oma tapatöödega 

oli ta nii Norras, kus ta sündis, kui ka Islandil hulgaliselt vaenlasi teeninud. Tema nimi oli 

Eiríkur Þorvaldsson ja teda kutsuti punaseks. Ta jõudis oma retkel mägise maani, kus 
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liustikud ookeanini ulatusid ja mööda rannaäärt purjetades leidis ta viimaks 

elamiskõlbuliku koha. Ta andis maale nimeks Grænland – Roheline maa, milleks oli 

Gröönimaa ja asus seal koos oma naisega elama. Nende poeg oli Leifur. Edasiste 

maadeavastamiste s.t Põhja-Ameerika avastamise juttude variante on kaks: üks räägib 

sellest, kuidas islandlane Bjarni Herjólfsson eksis oma teel Islandilt Gröönimaale ja 

jõudis senitundmatu rannani. Maale ta ei astunud ja tema jutustuste järgi asus hiljem 

sinnapoole teele noor Leifur Eiríkssson, ning uuris neid uusi maid lähemalt. Teine lugu 

räägib sellest, et Leifur jõudis ise teel Norrast Gröönimaale kogemata uute randadeni. Kui 

uute maade avastamise kohta on mitu versiooni, siis ühtivad ülestähendused nende maade 

kohta, mida oli kolm: Helluland, kivine maa; metsaga kaetud Markland ja Vínland, kus 

kasvasid isekülvav vili ja metsikud viinamarjad. See viimane maa tundus küllalt ahvatlev, 

et seal kanda kinnitada. Üsna pea aga tutvusid sinna elama asunud islandlased 

pärismaalastega, kellega neil lõpuks suhted nii teravaks läksid, et islandlased andsid alla 

ja järgnevatel sajanditel räägiti Viinamarjamaast ainult jutte. Aja möödudes hakati isegi 

kahtlema, kas islandlased üldse nii kaugele jõudsidki. Kahtlused hajutas 1960. aastal 

teostatud arheoloogiline uuring, mille tulemusena leiti Newfoundlandi põhjaosast 

skandinaaviapäraste ehitiste jäänused.
395
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Eiríksstaðiri talukohas on välja kaevatud vanad varemed ja samas on püsti pandud oletuslik elamu, kus 

saab umbkaudse pildi elust Leifur Õnneliku ajal.
396

 

 

Samas orus, teisel pool jõge on talukoht Jörfi, kus peeti 17. sajandi lõpu, 18. 

sajandi alguse rajuseid nn vikivaki rahvatantsupidusid, kuni valitsus need ära keelas. 

Rahvas läks ilmselgelt liiale ja peale pidusid hakkas hulgaliselt vallaslapsi sündima.
397

 

Jörfi pidustused on tänapäeval uuesti elu sisse saanud, küll veidi teistmoodi kui vanal ajal 

ja peetakse neid Búðardaluri asulas. Dalasýsla maakond on tegevuspaik mitmele saagale, 

millest tuntuim on Laxdæla saaga. Lühidalt kokku võttes räägib see saaga ettevõtliku 

naise, Auður djúpúðga – Aruka Auðuri maa asustamisest Islandil ja tema järeltulijatest, 

teiste hulgas omal ajal Islandi kõige ilusamaks naiseks peetud Guðrún Ósvífursdóttirist ja 

poolvendadest Kjartan Ólafssonist ning Bolli Þorleikssonist. Nende kolme peategelase 

vahel tekib armukolmnurk, mis lõppeb mõlema mehe surmaga ning Guðrúni ajalukku 

läinud sõnadega: „nende vastu olin ma kõige julmem, keda ma kõige rohkem 

armastasin.“ Keda ta sellega mõtles, on mõistatuseks siiamaani. Guðrún elas Laugari 
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talukohas Sælingsdaluri orus kuni oma viimase mehe surmani, seejärel vahetas ta Snorri 

goodiga maad ja kolis Helgafelli kirikukohta Snæfellsnesil. Sinna on ta ka maetud. 

Laugaris tulevad mitmest kohast maa peale kuumavee allikad, mille vett maasooja 

vannideks kasutati. Enne kui teeviit Sælingsdaluri poole näitab, jääb teel Läänefjordide 

poole ette huvitav 70 kilomeetrine ring – poolsaar: Fellströnd ja teiselt poolt 

Skarðströnd. Need maalilised rannikualad on näinud mitmeid oma aja suurkujusid. 

Hvammuri ülikukohas, kus elas üks maa asustajatest, Arukas Auður, sündis Snorri 

Sturluson ja tema vennad. Siin kasvas üles ka Árni Magnússon (1663-1730), kes kogus ja 

süstematiseeris Islandi vanu käsikirju. Tema nimeline on Islandi Keeleteaduse Instituut 

Reykjavíkis nn Árnastofnun, milles on muude käsikirjade seas tallel Islandlaste raamat 

(Íslendingabók) 12. sajandist, Maa asustamise raamat (Landnámabók) ja Flatey raamat 

(Flateyjarbók). Edasi mööda rannikut saadab teelist ühelt poolt 496 meetri kõrgune 

mäemassiiv Klofningsfjall, millest sõidutee otse läbi läheb ja teiselt poolt vaade 

Dagverðarnesi neeme lugematutele väikesaartele, millel enamusel kuni 19. saj lõpuni 

elati.  

 
Vaade Dagverðarnesile 
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Skarðströndi rannikul on veel üks ajalukku läinud talukoht - Skarð. Selles kiriku- 

ja suurtalukohas oli 15. sajandil perenaiseks Ólöf Loftsdóttir, kutsutud rikkaks Ólöfiks. 

Tema sai tuntuks eelkõige selle tõttu, et tasus oma mehe tapnud inglastele kuninglikult 

kätte. 1467. aastal tapsid inglased Rifil Snæfellsnesi neemel Taani kuninga senešalli 

Islandil Björn Þorleifssoni ja tema naine Ólöf oli seda kuuldes öelnud: „Mehi peab 

koguma, mitte meest taga nutma”. Peale Rífil toimunud sündmusi algas Taani ja 

Inglismaa vahel viie aastane sõda, lisaks vangistas Ólöf ise hulga inglasi ja laskis neil 

nõrkemiseni töötada ning muuhulgas laduda kiriku juurest elumajani kiviplaatidest tee, 

mis on siiamaani alles.
398

  

1879. aasta suvel heinateo ajal juhtus samas kohas aga teistsugune lugu, kui 

kotkas haaras kahe aastase tüdruku, Ragnheiður Eyjolfsdóttiri (1877-1959) ja tõusis 

temaga kõrgele õhku ning lendas Krossfjalli mägede poole. Heinalistele näis esimesel 

pilgul, et tüdruku päästmiseks pole mingit võimalust, ent üks talu elanikest, Bogi 

Kristinsson, oli hea nõu ja kiire mõtlemisega noormees ning hea laskur. Bogi taipas aga 

kohe, et püssist polnud sel juhul palju kasu: kotka tabamisel võis laps end kõrgelt surnuks 

kukkuda ja samas võis lask ka last tabada. Nii haaras mees pika ridva, kargas hobusele ja 

asus kotkast jälitama. Tüdruk oli oma ea kohta suurt kasvu ja kotkas oli teinud väikese 

valearvestuse. Mägedele liginedes rauges linnu jõud ja ta laskus aina madalamale kuni 

Bogi sai talle viimaks ridvaga tiiva pihta löögi anda. Seepeale laskis lind tüdruku lahti. 

Tüdruk oli veidi kriibitud ja räsitud ning meelemärkuseta ja esimesed päevad peale 

ootamatut õhulendu veidi tuim, aga kogus end kiiresti.
399

  

Skarðströndi rannikult välja sõites läheb tee nii fjordiseks, et neid ei jõua kõike 

kohe üles lugedagi, aga vaated on meeliülendavad ja pea igas fjordisopis on mingi koht 

vaadata või lugu jutustada. Gilsfjörðuri fjordist algab Läänefjordide riik.  

 

Läänefjordid – Islandi hästi varjatud saladus 

Kuigi Läänefjordid on umbes 1/10 Islandi kogupindalast, ei lähe ümber Islandi ringtee nr 

1 sealt läbi. Selles omaette maailmas on aga oma ringtee, mis viib rännumehed konksude 
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ja keerdudega erilisse metsiku ilu riiki. Fjordide elanike kõnekeel on kentsakas nagu ka 

nende toidulaud, inimeste nimed erinevad saare teistes osades kasutuselolevatest ja 

Läänefjordide teadjameestele polnud omal ajal võrdset. Öeldakse, et kes ei ole 

Läänefjordides käinud, see pole Islandit näinud.
400

   

1997. aastal ehitati üle Gilsfjörðuri fjordi sild, mis lühendas teed läände 14 

kilomeetri võrra ja muutis fjordi 33 km² -ks laguuniks. Laguuni põhjast viib suviti avatud 

mägitee üle Steinadalsheiði kõrgendiku teisele poole fjorde.
401

  

Enne Bjarkalundurisse jõudmist keerab tee Reykhólari poole. Reykhólar asub 

kuumaveeallikatest auraval ja erinevatest linnuliikidest kubiseval Reykjanesi maaninal, 

mis jääb kahe fjordi: Berufjörðuri ja Þorskafjörðuri vahele. Ajalooline kiriku- ja suurtalu 

koht, mille juurde kuulusid ka 300 Breiðafjörðuri fjordi saart, on praegu unikaalse 

vetikatööstuse ja mõnusa väliujulaga 130 elanikuga küla.
402

  

 
Vetikamaa, mida niidetakse erilise traktoriga. Tagaplaanil Reykhólar. 
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Kuigi Islandil ei ole teedega priisata, on teeline siingi valiku ees. Kas minna üle 

mägede või edasi fjordide äärest. Þorskafjörðuri fjordi põhjast tõuseb looklev tee üles 

kõrgendikule, mille ületamisel on teeline jõudnud poole maani Läänefjordide põhjaosa 

pealinna Holmavíki poole. Kui aga edasi, mööda kaardil allapoole rippuvaid fjorde 

liikuda, jääb peale looduse ilu kindlasti silma palju mahajäetud talukohti. Nii ei ole 

Kollafjörðuri fjordi Múli talukoha ja Kjálkafjörðuri vahel pea 40 kilomeetril ühtegi 

elukohta ja kolmnurksel fjordidereast väljaulatuval Skálmanesi maaninal seisab kurvalt 

koguduseta kirik. Kui aga väljasurnud inimtegevus nendes endistel aegadel raskesti 

ligipääsetavates kohtades kõrvale jätta ja end loodusele ümber häälestada, jäävad teele 

mitmed huvitava kujuga fjordid.  Näiteks saapakujuline Kerlingarfjörður, mille 

varvastesse on omale mõnusa koha leidnud Mjóifjörður ja ka fjord, kus Island omale 

nime sai. Rahvasuu räägib, et Vatnsfjörðuri fjordi kaldal talvitus aastal 865 Kaarna-

Flóki Vilgerðarson ja siin andis ta saarele nime – Island.
403

  

Tee viib mööda liivast ja loogelist Barðaströndi rannikut üle 404 meetrit kõrge 

Kleifaheiði kõrgendiku suurima teadaoleva linnukalju, Látrabjargi poole. Kõrgendikul 

võib silma hakata hiigelsuur kividest laotud mehe kuju - teemärk, mille teetöölised 

ladusid 1947. aastal teed ehitades. Kuju pidavat oma ilmelt meenutama lähedalasuva talu 

peremeest. Kõrgendikult laskudes hakkab paistma Patreksfjörður. Fjordil on pikkust 20 

kilomeetrit ja tema kaldale on end kahele maasäärele asutanud 640 elanikuga 

samanimeline kalatööstuse asula.
404

 Fjordi vastaskaldalt saab liivaranda. 
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Tee Rauðisanduri liivaranda on vaevarikas, ent vaated ei jäta kedagi külmaks. 

 

Käänuline ja kohati ootamatult järsk tee viib kollakas-punase, põhiliselt 

kammkarbi liivaga kaetud Rauðisanduri rannale. Endistel aegadel oli ranna ääres 

tihedalt talukohti, millest on säilinud väga vähe. Kirik on siin olnud asustuse algusest 

peale ja kui torm 1966. aastal eelmise kiriku purustas, toodi Reykhólarist osadena kohale 

sealne vana kirik. Rannaelanikest rääkides mainitakse ka selle koha musti lambaid: 

Sjöundá jõe kaksiktalu elanikke Bjarnit ja Steinunni, kes tapsid oma abikaasad. 

Kuriteole järgnes karistuseks surmanuhtlus. 

 

Mõrv Sjöundá jõe talus 

1802. aastal jõudis avalikkuse ette õõvastav lugu eraklikust Sjöunda talukohast 

Rauðasanduri liivikult. Kahes talumajas elasid kaks abielupaari: Bjarni Bjarnason ja 

Guðrún Egilsdóttir ning Jón Þorgrímsson ja Steinunn Sveinsdóttir. 1802. aasta alguses 

kadus Jón ja teati rääkida, et ta olevat kaljult alla, merre kukkunud. Kui sama aasta 

juunikuus ka teise pere naispool Guðrún imelikel asjaoludel hinge heitis, hakkasid levima 
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jutud, et selles kohas pole kõik nii nagu paistab. Asi võttis ametliku pöörde, kui meri 

uhus välja Jóni vägivaldse surma tunnustega surnukeha. Ülekuulamisel tunnistasid nii 

Bjarni kui Steinunn üles, et nad olevat oma abikaasad tapnud ja mõlemad mõisteti 

kohaliku kõrgema kohtuametniku poolt surma. Kurjategijad toimetati Reykjavíkki 

Kopenhaageni Ülemkohtu otsust ootama Lõpuks peale pikka ootamist, kui Bjarni oli juba 

põgenenud ja uuesti kinni võetud, saabus 1805. aastal otsus süüdimõistetud kohtuotsuse 

teostamiseks Norrasse saata. Sama aasta suvel suri Steinunn, vaid 36 aastasena ja 43 

aastane Bjarni viidi üksi Bergenisse hukkamisele.
405 

 

 
548meetrit kõrge Sandsfjölli mäemassiivi jalamil köidab pilku tilluke Saurbæri kirik. 

 

Kuigi sama ranniku äärest vaid veidike edasi on kuulus Látrabjarg, ei ole sinna 

Rauðisanduri rannalt sõiduteed. Selleks peab üle mägede tagasi sõitma ja Patreksfjörðuri 

fjordi äärt pidi jätkama. Sisseastumist väärib teele jääv Hnjóturi taluperemehe loodud 

koduloomuuseum, kust võib leida huvitavaid eksponaate alates kohaliku elaniku 
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kivijoonistest kuni vene AN-2 lennukini. Muuseumis saab selgema pildi piirkonna elust 

ja töövõtetest läbi aegade. Osa väljapanekust on pühendatud kohalike elanike sagedastele 

päästetöödele, sest ikka ja jälle oli keegi merel hädas ja vajas abi.  

 
Nii nägid välja Rauðisanduri vanad majad enne 1940. aastat. Kivile maalinud Kollsvíki lahe Láginúpuri 

talu perenaine Sigríður Guðbjartsdóttir.
406

  

 

Hnjóturist viib tee ikka üles, Breiðavíki kirikust ja Hvalláturi, Islandi kõige 

läänepoolsemast, talukohast mööda kuni Islandi suurima, 14 kilomeetrit pika ja 441 

meetrit kõrge rannapangani Látrabjarg, mis on ühtlasi saare kõige vanim osa. Majaka 

juurest algav teerada viib panga ääreni ja sealt avanev vaatepilt teeb tummaks. 
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Nagu noaga lõigatud järsul kaljuseinal keeb elav linnuelu.  

 

Kaljud on tihedalt täis pesitsevaid linde: alk, kaljukajakas, jää-tormilind, lõuna- ja 

põhjatirk ning lunn on siin eriti rohkearvulised. Ka Islandi ajaloo kõige raskematel 

aegadel ei olnud Läänefjordides kunagi puudus toidupoolisest: meresaadused ja linde 

ning nende mune täis rannakaljud on fjordide elanikele olnud ajast-aega hindamatu 

soodus. Kuigi Látrabjarg oli alati hea ümbruskonna talunike toitja, polnud lindude 

püüdmine ja munakorjamine kaugeltki ohutu, ning peale mitmete surmajuhtumite jäi 

seesugune korilus 20. sajandi teisel poolel soiku.  
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Ei ole just palju kohti, kus põhjalunni nii lähedalt näeb.  

 

Erinevad kaljude õnnistamised 

Mitte väga kaua aega tagasi oli ühes koopas Grímsey saarel kuri vaim. Kui mehed kaljult 

linde püüdma laskusid,
407

 tuli kaljust välja hall ja karvane käsi, mis kinnitusköie läbi 

lõikas ja sedaviisi laskuja elunatukese lõpetas. Viimane, kes kaljut õnnistas, oli saarlaste 

juttude järgi pastor Páll Tómasson. Pastor Páll oli tähele pannud, et kaljust ulatusid 

välja teravad servad, mille taha kinnitusköied katkesidki. Ta laskis end köie otsa 

kinnitada ja laskus kaljult, ent pistis enne vargsi haamri jaki
408

 põue, nii et saarlased 

seda ei märganud. Sel ajal kui tema kaljult alla rippus, käskis ta rahval vahetpidamata, 

nii kõval häälel kui nad suudavad, laulda psalme kuni ta neile märku annab ennast üles 

hiivata. Rahvas uskus, et pastor õnnistas kaljut, ent tema laskis rahval laulda sellepärast, 

et nad ei kuuleks kuidas ta haamriga teravaid kaljuservi purustas. Peale seda ei ole 

saarel keegi kaljulaskumisel surma saanud.  
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 Säärased kaljuõnnistamise lood olid levinud vanal, Püha piiskop Þorlákuri ja 

Hea piiskop Guðmunduri valitsemisajal. Piiskop Þorlákur olevat õnnistanud erinevaid 

linnukaljusid ja sealt kurja vaimu välja ajanud. Kui ta parasjagu Látrabjargi kaljut 

õnnistas, kostus kaljust hääl, mis ütles: „Kuskil peab kurjadelgi kodu olema.“ Seda 

kuuldes jättis piikop väikese osa kaljust õnnistamata ja sellest ajast ei julge keegi sealt 

laskuda. Kord tegi seda siiski üks hulljulge. Tuli siis hall käsi kaljust ja lõikas 

kinnitusköie läbi, ning see tegi mehele kiire lõpu. Teised aga räägivad, et hoopis piiskop 

Guðmundur olevat läänepool käimas olles Látrabjargi kaljut õnnistanud. Ta olevat juba 

peaaegu terve kalju ära õnnistanud, kui kaljust öeldud: „Ma palun sind, piiskop, 

kaugemale mitte minna, sest sinu palvete ja toimingute tõttu peame me lahkuma, ent 

kuskil peab kurjadelgi kodu olema.“ Selle peale olevat piiskop kaljuõnnistamise 

lõpetanud ja sellest ajast peale olevat tal olnud harjumuseks linnukaljude õnnistamisel 

jätta osa kaljust õnnistamata. Neid õnnistamata kaljuosasid kutsutakse 

„paganakaljudeks“. Breiðafjörðuri fjordis asuval Elliðaey saarel on kahepoolne 

linnukalju, mille põhjapoole pöörduvat ülemist osa kutsutakse Paganakaljuks. Sealt on 

halb laskuda ja seda pole kunagi tehtud. Selle osa kaljust olevat piiskop Guðmundur 

õnnistamata jätnud, sest ta tahtnud seda jätta maa kaitsevaimude või haldjate 

eluasemeks, juhul kui nad seal olnud oleksid.
409

 

 

Päästetööd Látrabjargi kaljude all 

Ajast aega on Látrabjargi lähedal karidele jooksnud hulk laevu. Paljude õnnetuste kohta 

ei ole mingeid ülestähendusi, aga õnneks leidub ka kohalike elanike kangelaslike 

päästetööde kirjeldusi. 12. detsember 1947. aastal sattus Látrabjargi juures karile Briti 

traaler Dhoon. Laevalt saadeti appikutse, mida kuulnud kohalikud talunikud reageerisid 

kohe ja asusid laeva otsima. 12 veel elusolevat meremeest hulpisid jääkülmas merevees 

terve öö kuni talunikud eluohtlikelt, jäätunud kaljudelt laskusid ja raske 

päästevarustusega üle jääga kaetud ning klaaslibedate rannakaljude õnnetuskohani 

jõudsid. Laevavrakk oli 70 meetri kaugusel, nii et päästjad lasksid laeva suunas trossi, 

mille hädasolijad kinnitasid ja nii tiriti nad ükshaaval päästetoolis rannale. Kõik see võttis 

väga palju aega ja kuna ilm halvenes ning kaljudelt üles ronimine läks eluohtlikuks, pidid 
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osad päästetud end rannale ööbima seadma. Mehi hiivati üles terve järgmise päeva ja kui 

sellega oli ühele poole saadud, algas kottpimedas torm ja paduvihm. Seekord oleks 

võinud ka halvemini minna. Päästmisest võtsid osa pea kõik lähedalasuvate talude 

elanikud. Kuni mehed kaljudelt laskusid, muretsesid neised ja lapsed telkide, 

toidupoolise, varustuse ja riiete eest.
410

  

Patreksfjörðuri fjordist algab fjordide maailm, mis tõmbab ränduri endasse ja ei 

unune kunagi. Tálknafjörðuri fjordi ääres on samanimeline 285 elanikuga asula, mis on 

Läänefjordide noorim. Ehitama hakati siin alles 1945. aastal. Järgmine kõrgendik viib 

järgmise fjordini.  

 
Tálknafjörðurist Arnafjörðurisse viib 510 meetri kõrguselt tee üle Hálfdani kõrgendiku. All Bíldudaluri 

asula. 

 

Arnafjörður on 30 kilomeetri pikkune fjord, mille kallastel on palju vaatamis- ja 

imetlusväärset. Siinne keskus on Bíldudalur, kus oli üks Taani kaubandusmonopoli 

sadam. Kui kauplemine jälle vabaks lasti, ostis koha äri- ja kaupmees Ólafur Thorlacius 

(1761-1815) ja alustas siin aastal 1790 kauplemise ja kala töötlemisega. Tema oli 
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esimene, kes hakkas soolakala otse Hispaaniasse müüma ja hea kvaliteediga Bíldudaluri 

kalast sai parim ekspordikaup. 1880. aastal sai Bíldudaluri omanikuks Pétur 

Thorsteinsson (1854-1929), kes pani koha õitsema. Laevu tuli juurde, ehitati uus kauplus 

ja külmhoone, ning alustati pagaritööstuse ja teiste ettevõtetega. Bíldudaluris tegeldakse 

ka krevetipüügiga.
411

 Arnafjörðurist oleks patt lahkuda nägemata Selárdaluri orgu, kus 

on elanud ja omale nime teinud mitmed erilised mehed. Bíldudalurist viib sinna 26 

kilomeetrit maalilisi mäevaateid ja lagedaid liivarandu. Selárdaluris on kirik, kus teenis 

Páll Björnsson (1621-1706). Páll oli mitmekülgne õpetlane, matemaatik ja paljude keelte 

tundja, kes muuhulgas luuletas kreeka keeles. Temast on järgmine rahvajutt. 

Kui Tark Páll Björnsson oli 17. sajandil Selárdaluri orus kirikuõpetajaks, nägid mehed 

kord mustade purjedega laeva ranna poole purjetamas ja arvati, et küllap on need 

mereröövlid. Kirikuõpetaja laskis end paadiga neile vastu aerutada ja tervitas neid türgi 

või mingis muus idamaa rahva keeles, ning laitis nende maaletulemise plaani maha. Ta 

teatas neile, et see maa on täis kurje elajaid ja nõidu, kes neil maalviibimise eluohtlikuks 

teeksid. Röövlid imestasid, et asjamees nende keelt räägib ja andsid talle lepituseks kiriku 

aastasissetuleku väärtuses kingitusi. Vastu said nad looma- ja lambaliha. Kirikuõpetaja 

sõnu uskudes pöörasid mereröövlid kiirelt otsa ringi ja purjetasid minema.
412

  

Eelmisel sajandil elasid Selárdaluris kaks märkimisväärset meest, kes endale oma 

tagasihoidlikus erakluses monumendi püstitasid. Üks neist oli Samúel Jónsson (1884-

1969), lapsesüdamega kunstnikuhing, naivist, kes lõi kohapeal oma maailma. Kuskile 

reisimata, vaid kogemata kättesaadud ajakirjade fotode järgi meisterdas ta näiteks Rooma 

Püha Peetruse kiriku maketi ja Alhambra Lõvide purskkaevu (Patio de los Leones), ning 

mitmeid muid kujusid. Kõik oma võimete järgi ja temale omase lihtsusega. Materjaliks 

olid ajupuud ja kohapealt leitud savi, mida ta rannalt saadud liivaga segas. Kui kohalik 

Selárdalskirkja kirik sai 100 aastaseks, maalis Samúel selleks puhuks altarimaali, millest 

kirik aga ära ütles. Samúel otsustas siis oma altarimaalile ise kiriku ümber ehitada ja 40 

aastat peale tema surma seisab sibulakupliga kirik ikka veel, küll tänu välismaistele 

vabatahtlikele, kes õigeaegselt tema elutöö tähtsusest aru said ja teoseid päästma asusid. 
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Selle hoone planeeris Samúel kunstimuuseumiks, maja tagant paistab lõvipurskkaevu nurk. 

 

Teine sama oru elanik – erak Gísli Oktavius Gíslason ( 1907-1986) – sai 

praktiliselt üleöö kuulsaks tänu ajakirjanik Ómar Ragnarssoni televisioonisaatele. Gísli 

oli kui leid meediale. Samal ajal, kui Islandil käis rikastumise ja aina uusimate asjade 

soetamise võidujooks, istus oma taluköögis mees, kes elas oma maa saadustest, ei 

teadnud midagi televiisorist ega sellest, kes parasjagu võimul oli. Gísli ei lahkunud 

kunagi oma kodukohast ja Reykjavíkist oli ta vaid kuulnud. Rahvas räägib, et omal ajal 

olevat Gísli armunud noorde näitsikusse ja tolle keeldumine olevat tema „selgroo 

murdnud“ või siis, et ema olevat noorel Gíslil keelanud küla tantsupeole minemast ja 

Gísli vandunud selle peale, et ei lähe siis kunagi enam talust kaugemale...  Kes seda nüüd 

enam täpselt teab, mis põhjuseks oli. Peale Gísli surma leiti tema päevikud ja seal kirjutas 

ta oma kiusamisest juba algkooli päevil ja sellest, kui kurjad võivad inimesed olla. Kui 

temast saadet näidati, oli ta kõne üksinduses veedetud aastatega pea arusaamatuks 
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muutunud, nii et rahvas nõudis subtiitreid ja arutas hiljem, et küllap Gísli venitav 

kõnemaneer lammastega paljust suhtlemisest tuleneb.
413

 

 
Erak Gísli maja, tagaplaanil Selárdalskirkja kirik ja fjordi ääres Samuel Jónssoni ehitised. 

 

Arnafjörðurist lahkudes ja 500 meetri kõrgusele küündiva Dynjandisheiði 

kõrgendiku poole liikudes jäävad seljataha neli nn lõunafjordi: Fossfjörður, 

Reykjarfjörður, Trostansfjörður ja Geirþjófsfjörður, ning tee üle kõrgendiku viib 

Läänefjordide uhkuseni, mille kõminat  kuuleb juba kaugelt. Dynjandi. See 350 meetri 

kõrguselt Eyjavatni järvest alguse saav ja 100 meetrit kaljuservalt alla langev iludus on 

üks Islandi kenamatest koskedest.  
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Ülevalt 30 meetri ja alt 60 meetri laiune veemass langeb alla kaheksas väiksemas koses: Dynjandi, 

Hæstahjallafoss, Strompgljúfrafoss, Göngumannafoss, Hrísvaðsfoss, Kvíslarfoss, Hundafoss ja Bæjarfoss. 
 

Dynjandi talukohta ja selle juurde kuuluvaid maid loeti endistel aegadel üheks 

paremaks. 1845. aastal elas talus 17 inimest, aga 1951. aastal jäeti koht maha ja 

praeguseks mäletavad seda aega vaid rohtumattunud varemed.
414

 

Järgmises fjordisopis ootab järgmine ime. Mägedest voolab alla “Piimajõgi” 

Mjolká, millele on ehitatud elektrijaam (8,1 MW). Mägede taha jääb looduslik 

tõestusmaterjal kliima soojenemise tagajärgede kohta. Jääajal Läänefjordide tekkimisel 

suurt rolli mänginud iidsest liustiku jääkilbist Glámast saab praegu rääkida vaid 

mineviku vormis. Liustik oli peaaegu kadunud juba 1900. aastaks.
415

 

Kõrgel mäekünkal seisab ajalooliselt tähtis kiriku- ja talukoht Hrafnseyri. Siin 

elas 12-13. sajandil ülik ja Islandi esimene haritud ravitseja Hrafn Sveinbjarnarson, kelle 

nimest tuleb ka koha nimi. Praegune kirik on ehitatud 1886. aastal. 17. juunil sündis siin 

Jón Sigurðsson (1811-1879), kes oli Islandi vabaduse eest võitleja, poliitik ja 

teadusemees ning suurepärane juht. Tema sünnipäeval tähistatakse Islandi rahvuspüha. 
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Hrafnseyrist vaid 17 kilomeetri kaugusele, Dýrafjörðuri fjordi äärde jääb 263 

elanikuga asula  Þingeyri. Sinna jõudmiseks tuleb aga ületada Hrafnseyrarheiði 552 

meetri kõrgune kõrgendik, mida loeti talviti väga ohtlikuks mägiteeks ja teada on palju 

juhtumeid, kus teelised nii üksi kui mitmekesi oma elu sinna jätsidki.
416

 Tee üle 

kõrgendiku võtab tänapäevalgi mägiteedega harjumatul kõhu alt õõnsaks. Siinseid 

mägesid kutsutakse Läänefjordide Alpideks ja nende seas on ka Läänefjordide kõrgeim 

mägi – 998 meetrine Kaldbakur. Þingeyri asula nimi viitab sellele, et siin oli vanal ajal 

þingi pidamise koht. Kuigi Þingeyri on teadaolevalt maakonna vanim kauplemiskoht, 

moodustus asula alles 19. sajandi teisel poolel. 1872. aastal ehitas taanlasest ärimees N. 

Chr. Gram (1838-1898) uue, suursuguse kauplusehoone, kus aastal 1888 peatus teel 

Gröönimaale paremat ilma oodates norra maadeavastaja Fridtjof Nansen. Þingeyri 

vahetus läheduses, Haukadaluri orus, on Gísli Súrssoni saaga üks tegevuskohtadest. 

Väga lühidalt kokku võttes jutustab see saaga, nagu paljud Islandi saagad, veritasust ja 

kättemaksust. Gísli tõmbas omale häda kaela tapatööga ja ta mõisteti þingil süüdi ning 

lindpriiks kuni ta 14 aasta pärast oma vaenlaste poolt üles leiti ja tapeti.
417

 Teisel pool 

fjordi, Þingeyri vastaskaldal, on kirikukoht Mýrar, mida on nimetatud piiskop Páll 

Jónssoni (1155-1211) kirikuloendis juba aastal 1200. Praegune kirik on puukirik, ehitatud 

vaalapüüdjate poolt Norrast toodud materjalist 1897. aastal. Siit aerutas 1899. aastal 

kohalik maavanem, hilisem Islandi omavalitsuse esimene minister Hannes Hafstein koos 

viie mehega röövpüügil oleva Inglise traaleri Royalist juurde, mis islandlaste paadi aga 

pikemalt mõtlemata uputas. Inglased lasksid paadile peale varptrossi ja vaatasid pealt, 

kuidas mehed uppusid. Kaldalt nägi seda kohalik talunik ja suutis päästa vaid 

maavanema, kes oskas meestest ainukesena ujuda.
418

  

Dýrafjörðuri ja Önundarfjörðuri vahel on 15 kilomeetrit Gemlufallsheiði 

kõrgendikku. See ületatud, hakkab paistma taevassekõrguvate mägede vahele surutud 20 

kilomeetrine fjord Önunðarfjörður. Piirkonna asustas Önundur Víkingsson ja temalt saab 
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fjord ka nime. Vahel on siin juhtunud hirmsaid õnnetusi, nagu 1812. aastal, kui 

samaaegselt jäid kadunuks seitse paati, korraga hukkus 50 meest ja leseks jäi 16 naist.
419

  

Üle fjordi viib 1980. aastal ehitatud sild ja teisel pool paistab pisike, 

infotahvlitega varustatud majadega Flateyri asula, kus elab 250 inimest. 19. sajandi lõpus 

oli siin haikalapüügi õitseaeg ja rahvast tuli aina juurde. 1889. aastal saabus Flateyrile 

haikalu püüdma norra mees Hans Ellefsen. Ta ehitas suure töötlemisettevõtte ja 

suursuguse elumaja, millele ta andis nime Sólbakki. 1901. aastal põles tema tööstus 

maani maha ja ta kolis oma ettevõttega Idafjordidesse. Oma kena elumaja andis ta aga 

Hannes Hafsteinile. Hannes laskis maja Reykjavíkki vedada ja praegu seisab see uhkelt 

Reykjavíki tiigi ääres Tjarnargatal ning majutab riigivalitsuse vastuvõtte ja 

koosolekuid.
420

 Tulijale näib Flateyri igati maaliline ja rahulik kohake, ent ka siin ei ole 

elanikud pääsenud õnnetustest. 1995. aastal langes asulale peale lumelaviin, mis mattis 

enda alla igavesse unne 20 elanikku, 25 lume alla jäänut suudeti päästa.
421
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Flateyri. Vastaskaldal mägede vahel on kirikukoht Kirkjuból. Sinna jõudis 1987. aastal tapaleviimiselt 

põgenenud ja üle fjordi ujunud lehm, kelle sealne talumees ostis ja talle Merelaine nimeks andis. Merelaine 

ootas vasikat, kes sündis järgmisel aastal meremeeste päeval.
422

  

 

Flateyrilt Läänefjordide pealinna – Ísafjörðuri - poole liikudes tuleb tutvust teha 

tunnelitega. Üks tunneliharu keerab Suðureyri kaluriküla poole ja teine viib fjordimaa 

keskusse. 

 Súgandisfjörðuri kitsa fjordi äärses Suðureyris seisis sajandivahetusel 1900 vaid 

kaks elumaja. 1906. aastal tuli esimene mootorpaat ja elanikke sai äkitselt 200. Praegu 

elab siin 317 inimest. Fjordi põhjas, veidi enne tunnelisuud, oli kuni 1942. aastani puusöe 

kaevandus, kust on leitud muuhulgas ameerika tamme kivistisi.
423

  

Kõik järgnevalt jutuks tulevad kohad kuni Steingrímsfjarðaheiði kõrgendikuni, 

mis Läänefjordide teisele poole, Randadesse viib, on hiigelsuure Ísafjarðardjúpi fjordi 

ääres. Igapäevaselt kutsutakse seda 20 kilomeetri laiust ja üle 50 kilomeetri pikkust 

emafjordi Djúpið – Sügavik. Ühest kohast teise liikumine on Sügaviku ääres vähese 

kaldamaa ja paljude fjordide tõttu alati raske ja aeganõudev olnud. Sõidutee ehitamine 
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parandas olukorda tunduvalt, ent vahemaad on piirkonna kohta ikkagi suured. 

Läänefjordide pealinnast Ísafjörðurist on kuni Tyrðilmýri taluni Snæfjallaströndi 

rannikul, kus tee lõpeb, 224 kilomeetrit.
424

  

Läänefjordides elab 7400 inimest, nendest 2677 Ísafjörðuris, mis seisab Eyri 

maasäärel Skutulsfjörðuri fjordi ääres. Siin oli Eyri pastoraat, mis sai kuulsaks 

kirikuõpetaja Jón Magnússoni (1645-1696) maniakaalse nõiajahi pärast. 

 
Ísafjörðuri linn seisab mägede vahel: 724 meetrit kõrge Eyrarfjall ühelt poolt ja 678 meetrit kõrge Ernir 

ning 706 meetrit kõrge Kirkjubólsfjall teiselt poolt. 

 

Nõiajaht 

Nõidus, ilmatargad ja maagia olid Islandil tuntud ajaloo algusest peale. Nõidusjõude 

jagati heategude järgi valgeks ja kuradiga kauba tegemisel mustaks.  Nõiamärgid kirjutati 

pärgamendile, paberile või kraabiti puusse ja nõiduslehed olid kas eraldi lehed või 

raamatud, kuhu märgid olid kokku kogutud. Rahvajutud räägivad mitmest seesugusest 

nõiduskunsti raamatust: Rauðskinna – Punanahk ja Gráskinna ehk Hallnahk. Islandile 
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jõudis hirm nõiakunsti ees Taanist ja Saksamaalt 17. sajandi alguses. Kui mujal oli tavaks 

naisi nõiategude eest tuleriidale saata, siis Islandil põletati mehi: 20 meest ja üks naine. 

Kuigi viimane nõidumises süüdistatu põletati 1685. aastal, ulatusid nõiausu järelkajad 

tugevalt veel 18. sajandisse, eriti Läänefjordides. Erinevad võimumehed kasutasid 

nõiajahil oma positsiooni ja saatsid hulga mehi süütult tulesurma. Hea näide ühe sellise 

juhtumi kohta on Skutulsfjörðuri fjordi vaimulik Jón Magnússoni haige idee, et kaks 

külameest olla tema (vaimu)haiguses süüdi ja seetõttu saadeti nad tulesurma. Mehed 

põletati 1656. aastal, ent pastori tervis ei paranenud.
425

 Samas oli ka selliseid, kes 

nõiaasjandusele läbi sõrmede vaatasid, nagu Skálholti piiskop Brynjólfur Sveinsson. Kui 

Skálholti koolipoistelt nõiatähed leiti, visati nad esimese hooga koolist välja, ent võeti 

seejärel tagasi ja hoolitseti, et asi ülemvõimu kõrvu ei jõuaks.
426

 

Ísafjörðuri linna ajalugu ulatub tagasi maa asustamise aega. Kaupmehed 

kinnitasid siin oma kanda teadaolevalt 1569. aastal ja Taani kaubandusmonopoli ajal oli 

siin üks suurimatest kauplemiskohtadest Läänefjordidel. Pärast kaubandusmonopoli 

lõppu asutati Islandile kuus kauplemiskohta, millest üks oli Ísafjörðuris. 1788. aastal 

saabusid norra kaupmehed ja ehitasid kauplused, ent kalapüük ja –töötlemine ning 

laevaehitus on siin ikka fjordielanike põhitegevuseks olnud. Ísafjörður sai linnaõigused 

1866. aastal. 
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Siiani on hästi säilinud neli kaupluse- ja elumaja 18. sajandist. Majades on muuseum ja väljapanekud. 

 

18 kilomeetri kaugusel Ísafjörðurist on maa vanim kalatöötlemiskoht Bolungarvík, mis 

sai linnaõigused alles 1974. aastal. Tee sinna viib mööda mereäärset kaljuriba, kus 

järskudelt kiviseintelt valitseb alatasa varinguoht. Valmimisel on tunnel, mis selle ohtliku 

teekonna meeldivamaks muudab. Sajandeid oli siin üks saare suurim kalatöötlemiskoht. 

Sellele vaatamata olid kuni 1890. aastani elamiseks vaid ajutised onnid, millest võib 

näiteid näha kohe teeäärde jäävas Ósvöri muuseumis. 19. sajandi lõpus hakkas koos 

kaupluse tulekuga tekkima paikne asustus ja nüüd elab siin 970 inimest. 
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All lahe ääres paistab Bolungarvík. 

 

Bolungarvíkis olles tuleks ära käia ka üle asula kõrguval Bolarfjalli mäel. Sõit 

sinna ei ole kindlasti nõrganärvilistele, aga vaade ülevalt võtab tummaks. Bolafjalli mäel 

on radarijaam ja kuna Läänefjordide ja Gröönimaa vahel on vaid 300 kilomeetrit, näeb 

siit selgel päeval “rohelise saare”  kõrgemaid mägesid. On juhuseid, kus sealt saabuvad 

jääpankade pealt ka jääkarud.  
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Bolarfjalli tipust ei sula lumi ka juulikuise päikese käes.  

 

Läänefjordidest leiab Islandi kõige vanima, 16 miljonit aastat vana pinnase. Pidev 

vulkaaniline tegevus ja uue pinnase pealetulek Islandi keskosas surub vanad pinnavormid 

läände ja idasse ning kergitab nende ääred, nii et pinnasekihid kalduvad keskmaa poole. 

Seda on eriti hästi näha just Läänefjordides.  

Súðavík oli sajandeid tagasi vägagi populaarne ja tähtis kauplemiskoht, kus 

kauplesid kuni kaubandusmonopoli kehtestamiseni ka Lüübeki kaupmehed. Súðavíkis ja 

Alftafjörðuri fjordis, mille ääres asula seisab, lõid elu käima norra vaalapüüdjad, kes 

1882. aasta paiku ehitasid siia oma baasi. 1995. aastal mattis lumelaviin 70 elamust 22 

enda alla ja surmas 14 elanikku. Jubedat kogemust arvesse võttes ehitati uued elamud 

ohutumasse kohta. Praegu elab siin 170 inimest.
427

 

Kui teel hakkab silma omapärane, harilikust fjordikaarest väljaulatuv mägi, on 

tegemist Hobusega – Hestur, mis jääb Seyðisfjörðuri ja Hestfjörðuri fjordide vahele. 
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Tema lagedat etteulatuvat otsa kutsutakse Folafóturiks ehk Varsajalaks. Seal oli vanasti 

suur talupidamine.  

 
Pikk ja kitsas Hestfjörður. Tagant paistab 536 meetrit kõrge Hobusemäe tipp. 

 

Järgmisse Skötufjörðuri fjordi viib tee mööda vanast mahajäetud majast 

Litlibær, mis on heaks allesolevaks näiteks Läänefjordide ehitusmaneerile. Maja ehitati 

1895. aastal kahe pere poolt, kes siis üksmeeles maja ka jagasid ja elatusid põhiliselt 

meresaadustest. Maja on kahe korruseline ja põhja suurus on 3,9 x 7,4 meetrit. Elamu 

lähedal oli väliköök. Majas elati kuni 1969. aastani ja vahepeal elas majas teadaolevalt 

kuni 20 inimest.
428
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Litlibær - Väiketalu ümber on kividest laotud aiaga piiratud rohumaad 3 hektarit  

 

Skötufjörður lõpeb Ögurnesi maaninaga ja veidike maad eemal seisab kirik ning  

suursugune härrastemaja Ögur. Seda üliku elukohta teatakse eelkõige siin 17. sajandil 

elanud maavanem Ari Magnússoni (1571-1652) järgi,  keda kutsuti Ögri Ariks. Ari oli 

karm ja halastamatu ning tema hingel on hulk tapetud hispaanlaste hingi, kes olid 1615. 

aastal oma laevadega Läänefjordides vaalapüügil. Kolm hispaanlaste laeva jooksid karile, 

aga sealt pääsenud merehädalised leidis rannalt üles Ari, kes nende elunatukese 

sealsamas lõpetas. Ari teole olid nii mõnedki vastu, ent tema kasuks räägib fakt, et 

kuningalt oli tulnud käsk kõik välismaised röövpüüdjad kohapeal tappa.
429

 

Kaugemal fjordis paistab saar – Sügaviku pärliks kutsutud Vigur. Saar on 0,59 

km², umbes 2 kilomeetrit pikk ja peaaegu 400 meetrit lai. Seal säilinud ehitised on 

põhiliselt 19. sajandist. Vanim nendest on tuulik 1840. aastast, mis oli viimati kasutusel 

1917. aastal ja 1860. aastal ehitatud elumaja – Viktoríuhús, ning kaheksamehepaat aastast 

1800. Paati kasutatakse ikka veel lammaste saarele toomiseks ja viimiseks.  

 Üle järgmise, kitsa Mjóifjörðuri, fjordi lühendab teed sild ja varsti hakkab 

paistma üleval mäel kividest laotud kogukas torn – Grettisvarða. Arvatakse, et selle 
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torni ladus Islandi vägilane Grettir Ásmundarsson ja tornis oli tavaks rahututel aegadel 

ohu korral lõke süüdata. Peale Vatnsfjörðuri fjordi, kus veepiiril seisab muinsuskaitse 

all olev kalasaaduste hoidla Hjallur, jõuab teeline mõnusasse auravasse oaasi. 

Reykjanesi maaninal ootab looduslikult kuum 50 meetrine kondipehmendaja - avatud 

ujula. 1837. aastal alustati siin ujumisõpetusega ja kuni 1900. aastani lubati ujulasse 

ainult poisslapsi. Praegune ujula ehitati 1925. aastal.
430

  

Küllap on mööda fjorde edasi-tagasi sõitja juba ammu silmanud üle Sügaviku 

paistvat lagedat, lumiste tippudega vastaskallast. Seda piirkonda uurima viivat teed pidi 

tuleb hiljem ka tagasi sõita, sest ilmaotsast edasi ei saa. Teeviidal seisab Bæir – 38 

kilomeetrit.  

Snæfjallaströnd ehk Lumemägede rannik on praeguseks peaaegu täiesti 

mahajäetud kant. Ometi kees siin 19. – 20. sajandil elu ja rahvast oli vaid veidike vähem 

kui Ísafjörðuris samal ajal. 1930. aastal oli rannikul 23 talu ja 60 aasta pärast enam mitte 

ühtegi. Alles on mõned suvituskohad ja varemed täis mälestusi.
431

 Ilma loob siin 

Drangajökull, mis on oma 160 km²-ga Islandi suuruselt viies liustik.
432

 

                                                 
430

 Steindór Steindórsson frá Hlöðum. 2010:301. 
431

 Englibert S. Ingvarsson. 2007:33. 
432

 Landmælingar Íslands. 2011, 11. janúar. 



 235 

 
Kaldalóni laguun teel Dalbæri poole. Ees Drangajökulli liustikukeel. 

 

Loodus on karge ja õhtueeli Lumemägede rannikul seistes viib mõte vägisi 

nendele põlvkondadele, kelle mahajäetud elamutesse ja tööriistadesse on ajahammas 

halastamatult oma teravad hambad löönud. Tyrðilmýri on viimane maja, mille juurde viib 

sõidutee, edasi saab nagu vanal ajal: jalgsi, hobusega, paadiga. Islandil on rändurile antud 

võimalus sammuda läbi tervete mahajäetud külade, mis justnagu alles olid õitsvad ja 

rahvast täis. Iseasi on see, kas niisugust “varemeteturismi” tuleks pidaga eeliseks... .Sel 

karmil rannal pakub teelistele peavarju ja infot Dalbær.  
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Esiplaanil Unaðsdaluri oru kirik, kohale toodud 1867. aastal. Sajandivahetusel oli kirikul 350 

koguduseliiget. Tagant paistavad Tyrðilmýri majad. 

 

Dalbæri juurest paistab hästi ka Sügaviku suurim saar - 2,2 kilomeetrit pikk ja 800 

meetrit lai Æðey. Saarel on üks majapidamine ja virmaliste uurimiskeskuse üks 

filiaalidest ning hulgaliselt hahku, kelle imepehmete sulgedega täidetakse patju ning 

tekke.  

 

Teel nõidade juurde 

Ísafjörðuri fjordiga lõpeb Sügaviku riik ja tee üle Steingrímsfjarðaheiði kõrgendiku 

viib nõidade juurde. Teisel pool kõrgendikku ootab rannaäärne nõiakunsti ja manajate 

maailm Strandir. Steingrímsfjörðuri fjordi ääres on kaks keskust: Drangsnes ja 

Hólmavík. Esimeses nendest elab alla 100 elaniku ja teises alla 400. Drangsnes olla oma 

nime saanud fjordisuus seisvast Kerling ehk Moori nimelisest kaljusambast (Drangur), 

mis ei ole muud kui üks neist kivistunud öötrollidest, kes Läänefjorde muust saarest 

eraldada tahtsid. Selle tillukese koha elanikud oskavad elust mõnu tunda. Rannal on reas 

suured soojaveepotid kõigi möödujate tarbeks, kes kaelani vees mõnuledes võivad lahes 
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ringiujuvaid vaalu vaadelda. Drangsnesist kiviviske kaugusel on inimtühi Grímsey saar, 

kus tegeldi omapärase rebasekasvandusega: suve hakul viidi kutsikad saarele ja talvel, 

kui nahk oli kena ja kohev, püüti nad jälle kinni.
433

 Randades viib sõidutee vaid Eyri 

vana heeringatööstuse ehitisteni Ingólfsfjörðuri fjordi kaldal, kust edasi läheb mägitee ja 

seegi kuni Ófeigsfjörðuri fjordini. Fjordi ääres on sündinud Kirjatark Jón Guðmundsson 

(1574-1658), iseõppinud ürikukirjutaja, kunstnik ja loodusuurija, kelle sõnadel olnud 

vaimude peletamise jõud. Kahjuks elas mees ajastul, kus tema võimed ja oskused liiva 

jooksid ja ta ise pääses vaevu tulesurma langemisest.
434

 

 
Jón Guðmundsson käsikirja kirjutamas 

 

Rannaäärsed alad on täis ajupuid ja rannamehed olid vanasti hinnatud puusepad, 

kes meisterdasid nii maju kui mööblit.  

Sellest piirkonnast rääkides ei saa mainimata jätta nõidade põletamisi. Islandil 17. 

sajandil põletatud 21 nõiast leidis Läänefjordides oma otsa 17 inimest. Trékyllisvíki 

lahes on merre ulatuv Kista nimeline kaljulõhe, mille kohal olevat nõiategusid teinud 
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mehi põletatud, viimast korda teadaolevalt 1654. aastal. Kuna lõhe on mere kohal, 

kukkus “lõkkematerjal” peale põletamist vette ja puhastamisega polnud vaja enam vaeva 

näha.
435

  

Siinsesse suurimasse keskusse Hólmavíkki hakkas elu koonduma 19. sajandi 

lõpupoole, kui koht sai kauplemisõiguse. Esimesed tänavad said nimed ja majad numbrid 

alles aastal 1967 ning korralikud teed tehti 1976. aastal.
436

  

 
Hólmavíki vanim maja on 1897. aastal taani kaupmees Richard Peter Riisi ehitatud kauplus, mis tegutses tema 

juhtimisel 30 aastat.  

 

Holmavíkis on nõiduskunsti keskus kus saab hea ülevaate erinevatest nõiakunsti 

vooludest Islandil läbi aegade ja kus väljapaneku naelaks on nähtamatu poiss. 

Nõiduskunsti keskuse juurde kuulub ka Hólmavíkist põhjapoole jääva Bjarnafjörðuri 

fjordiäärne teadjamehe tare – Kotbýli kuklarans. Seal saab aimu lihtinimese 

majapidamisest nõidade ajastul, kui sageli oli nõidus vaid abivahend, et rasket elu vähegi 

kergendada. 
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Tilberi – Kratt 

Teiste vara varastades ja kokkukandes rikastuda soovijatel on selleks olemas hea abimees 

– kratt. Tema loomiseks peab naisterahvas varastama surnuaiast nelipüha hommikul 

maetud mehe ribikondi ja mässima selle mujalt näpatud halli lambavilla sisse. Seejärel 

peab ta minema kirikus kolm korda altari ette ja iga kord võtma sõõmu veini, mille ta 

põue pistetud kratile peale sülitab. Peale kolmandat korda saab kratt jõu sisse ja hakkab 

põuest välja kippuma. Siis pigistab naine oma reie siseküljest veidike verd ning teeb 

sinna krati jaoks nisa, mille külge too end imeb. Seal ta siis elutseb ja toitub perenaise 

verest. Kui naisel juhtub rinnalaps olema, peab ta peale passima, et kratt rinnapiima 

imema ei tule. Vastasel korral imeb kratt perenaise surnuks.  

 
Tilberi – rikkuse kohaletooja kratt kintsu küljes 

 

Kratt saadetakse imema teiste talude lehmade ja lammaste piima, millega ta 

perenaise sahvriaknast sisse tuleb ja selle otse võitegemise pütti välja oksendab. Sellisest 

piimast saadud võid kutsutakse krativõiks ja see näeb välja nagu harilik või. Ainuke 

erinevus on see, et  krativõist ei jää midagi järele, kui talle ristimärk peale teha. Kui krati 
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perenaine vanaks jääb ja ei suuda kratti enam küllaldaselt verega toita, saadab ta krati 

mägikarjamaadele lambasõnnikut kokku korjama. Kratt, kes püüab kõik tööd kiiresti 

lõpule viia, et aga  koju kintsu külge saada, läheb lambasõnnikust lõhki ja saab otsa.
437

 

 

Koolnukaatsad 

Need, kes soovisid, et rahast kunagi puudus ei tuleks ja see otsa ei lõpeks, hankisid 

endale koolnukaatsad. Pükste saamiseks pidi saaja kellegi elavaga lepingu tegema, et ta 

võis tolle nahka peale tema surma kasutada. Kui siis püksinaha omaniku viimne tunnike 

oli tulnud ja ta maha maetud, pidi lepingu teinu koolnu öösel hauast välja kaevama ja talt 

ettevaatlikult naha koorima, et püksimaterjalisse auku sisse ei tuleks. Seejärel ei olnudki 

muud kui et ise püksinahka sisse ronida. Nahk olevat üsna kiirelt uue omaniku keha järgi 

saanud, aga enne kui koolnukaatsad toimima hakkasid, pidi omanik verivaeselt leselt 

suurpühal raha näppama ja selle koos nõiamärgiga pükstesse panema. Peale seda 

tõmbasid püksid elavatelt raha ligi nii, et rahakott kunagi tühi ei olnud kui omanik sinna 

käe pistis. Seda pidi aga vaatama, et näpatud raha ja nõiamärk alati kotis alles oleksid.
438
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Koolnukaatsad 

 

Ka surnute ülesäratamine polnud Strandasýsla maakonna rannameestele võõras.  

Ajal, mil Halldór Jakobsson oli Strandasýsla maavanemaks,
439

 elas Kollafjörðuri fjordis 

Felli talus Efrafelli Jón, kelle kohta räägiti, et tal olla nõia võimed. Kord arutasid 

maavanem Halldór ja Jón, et kuidas oleks keegi surnust üles äratada. Jón kinnitas, et ta 

saaks soovi korral ükskõik kelle igavesest unest äratada. Halldór ei tahtnud seda aga 

kuidagi uskuda, ilma et ise oma silmaga näeks ja pani Jónile ette keegi huvi pärast 

surnust üles äratada. Ta pakkus Jóni võimete nägemise eest isegi tasu. Kaubad koos, 

kutsus Jón maavanema surnuaeda ja palus seal oodata. Halldór pidas aga targemaks 

tema toimetusi aknast pealt vaadata. Jón astus  ühe haua juurde ja koputas kepiga sellele 

ning küsis, kes hauas on. Hauasolija teatas enda nimeks Magnús olevat. Jón uuris kui 
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vanaks mees elanud. “Kaheksateistkümne aastaseks”, vastas hauasolija. “Kas sa olid 

tubli mees?” küsis Jón. “Omal ajal ennustati mulle suurt tulevikku, ” vastati hauast. 

“Ole siis vagusi edasi!” ütles Jón ja astus järgmise haua juurde ning uuris, kes seal all 

on. “Minu nimi on Þuríður,” vastatati. Jón küsis, et kui vanaks hauasolija elas. “Ma 

jõudsin peaaegu kahekümne aastaseks saada,“ vastas neiu. “Olid sa töökas?” küsis Jón. 

“Nii minust räägiti küll,” vastati. “Lama siis vaikselt edasi!” Seejärel läks Jón kolmanda 

haua juurde, koputas ja küsis samamoodi, et kes seal lamab ja kas ka tema surnud 

varajases nooruses. “Minu nimi on Guðrún,” kostis hauast ja sealolija lisas, et tal olnud 

elupäevi üle kuuekümne aasta. Jón uuris sellepeale naiselt, kas too oli oma elus ka 

midagi tähtsat korda saatnud. Sellepeale kostis naine, et ta olevat pigem saamatu olnud 

ja elu rohkem kraavi kiskunud kui hea olnud. “Tõuse siis üles!” käskis Jón. Seda öelnud 

avanes haud, välja tuli naine ja kohe Jónile kallale. Nende jõukatsumine kestis mõne aja 

kuni naine alla jäi ning küsis siis Jónilt, et mida ta tegema peab. Ei midagi muud, vastab 

Jón, kui et hauda tagasi minema. Siis näis pealtvaadanud Halldórile, et naise nägu 

muutus jubedaks ja silmad hirmsaks, ent hauda pidi ta väevõimuga jälle minema ja Jón 

kohendas haua pealt jälle siledaks. See juhtus hilissügisel. Ühel külmal talvealguse 

päeval, kui Jón oli oma lammastega väljas olnud nagu alati, tuli ta õhtu eeli koju. 

Lambad varju alla ajanud, astus ta majja ning istus oma voodile. Jóni naine oli läinud 

kõrvalasuvasse tallu kustunud tulele uut hakatust tooma ja kodus oli vaid nende 4 

aastane tütar Ingibjörg. Äkki nägi Ingibjörg, kuidas mustas rüüs vanem naine astus otse 

Jóni ette, surus ta voodis selili ja pigistas tal kõri kokku nii et kostus vaid korinat. Naise 

koju jõudes oli mees surnud. Seni kuni Jónile kirstu valmistati, oli talu olnud kaetud 

kaarnatega, kes saatsid Jóni kuni surnuaiani. Neid kaarnaid näinud aga ainult Halldór, 

kes teadis, et Jóni viis hauda sama naine, kelle Jón hauast oli äratanud.
440

  

Bitrufjörðuri fjordi kaldal on ammusest ajast tuntud kauplemiskoht Óspakseyri, 

mille kaubandusühistu on tänapäeval üks väikseim Islandil ja avatud tavaliselt vaid kord 

nädalas. Bitrufjörðuri ja teisel pool oleva Gilsfjörðuri vahele jääb vaid 9 kilomeetrit. See 

maariba on kui kael, mis ühendab Läänefjorde ülejäänud saarega.
441

 Prestbakki kirik 

Hrútafjörðuri ääres jääb teel Läänefjordide viimaseks, 52ks kirikuks. Sama fjordi ääres 
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paikneb ka üks Islandi läbi aegade kõige väiksema elanikkonnaga asula Borðeyri. Selle 

ligi 30 elanikku on oma tillukese elukoha vanad majad taastanud ja omaette elamus on 

seal aeg maha võtta. Borðeyri oli 19. sajandi lõpul islandlaste Ameerika mandrile 

väljarände üks suurimatest sadamatest. Fjordi põhjas on teede ristumiskoht Staðarskáli, 

kust saab edasi põhjarannikule.  

 

Põhja – Island 

Põhja-Island on seal sündinud elanike silmis palju tähtsam kui teised saare osad ja põhja-

islandlased on uhked selle üle kui uhked nad on. Kuigi põhja-islandlane olla on eriline 

õnnistus, pole ka mingi häbiasi seda mitte olla. Kui nüüd tagapõhjast mõelda, siis on neil 

oma uhkuseks ka põhjust, sest loodus ja ajaloopärand on Põhja-Islandil täiesti 

erakordsed.  

Húnaflói lahe äärde jäävad kaks maakonda, mis saavad nime siinkandis Islandile 

jõudnud arvukatest jääkarudest. Lääne ja Ida Jääkarupoja järve maakonnad ehk Vestur- 

ning Austur Húnavatnssýsla on erilised oma mitmekesisuselt. Siin võib leida nii kõledat 

ja tühja keskmaad, rohtukasvanud orge kui ka elu täis rannaäärseid.  

Staðarskáli suuremat sorti peatuspunkti juurde tuleb välja ringtee nr. 1. Siin oli 

Lääne-, Põhja- ja Lõuna-Islandi tähtis postimeeste vahetuspunkt kuni aastani 1930, enne 

kui sõidutee üle Holtavörðuheiði kõrgendiku valmis sai.
442

 Staðuris, mille järgi koht 

nime saab, on kirik ja endisest taluhoone kohast veidike lõuna poole seisab suur kivi, 

mille külge seoti vanasti hobuseid. Kivile ronisid ka naised-lapsed, et kergemini 

hobustele selga saada ja lõpuks kasutati kivi kuivatatud kala pehmeks tagumiseks. Kivi 

kohta räägib rahvajutt, et kui kirikus esimest korda teenistust peeti, vihastasid 

Tröllakirkja mäe trollid nii, et viskasid kiriku suunas suure kivi, mis läks mööda ja 

kukkus hoopis peale neljale hobusele. Tröllakirkja on 1001 meetrit kõrge mägi 

Holtavörðuheiði kõrgendikul ja arvatakse, et mäele kogunevad kõik läänepoolsete 

mägede trollid.
443

  

Edasi Põhja-Islandi rannikualade poole liikudes viib tee mööda Reykjaskóli 

koolist, kus on koduloomuuseum. Eksponaatide seas on märkimist väärt haikalapüügi 
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paat Ófeigur, aastast 1875, mille ehitasid ajupuudest Ófeigsfjörðuri fjordi rannamehed. 

Ka naelad ja muud rauast osad valmistati kohapeal ja purjedeks sai kohalik lambavillane 

riie.
444

  

Järgmise teelejääva Miðfjörðuri fjordi juurest lahknevad teed ja ühele poole jääb 

60 elanikuga Laugarbakki asula ning 10 kilomeetri pärast keerab tee teisele poole jääva 

Hvammstangi asula poole. Kõik Hvammstangi peaaegu 600 elanikku saavad toasooja 

Laugarbakki kuumaveeallikatest. Kuna siinsed rannad kubisevad hüljetest, avati 

Hvammstangis 2006. aastal Hülgekeskus (Selasetur), kus saab igakülgset informatsiooni 

sellest uudishimulikust ja kaunisilmsest imetajast.  

Hülge päritolu kohta on islandi vanarahval järgmine seletus: 

Kui Egiptimaa vaarao Moosest ja juute üle Punase mere jälitas, uppus ta koos 

kaaskonnaga, nagu on teada Piiblist. Valitsejast ja tema kaaskondlastest said siis hülged 

ja sellepärast on hülge kehaehitus inimese omale nii sarnane. Sellest peale elavad hülged 

omaette liigina mere põhjas, ent hülgenahas olles on neil säilinud inimeste kombed ja 

olemus. Neid kutsutakse ka mereinimesteks. Nii palju halastati nende peale, et neil on 

lubatud hülgenahast väljuda Jaaniööl, või siis Kolmekuningapäeva ööl. Siis tulevad nad 

maale ja võtavad inimese kuju ning laulavad ja tantsivad nagu inimesed kunagi.
445

 

Siinsesse randa ei tõmba mitte ainult hülgeid, vaid ka palju suuremaid imetajaid. 

1882. aasta eriti külmal talvel lebasid Ánastaðiri talukoha rannal maas ei vähem ega 

rohkem kui 32 suurt vaala. Kummaline saadetis päästis ümbruskonna elanikud raskel ajal 

näljasurmast.  

Hvammstangist edasi saab Vatsnesi poolsaarele, kus võib Hindisvíki lahes näha 

Põhja–Islandi suurimat hülgekolooniat. Ring ümber poolsaare on küll peaaegu 100 

kilomeetrit, aga teele jääb muuhulgas üks enam pildistatud looduslik vaatamisväärsus: 

Hvítserkur - Valgesärk. Kolm kipakat jalga vees, seisab see mingit imelooma meenutav 

15 meetri kõrgune basaltne kaljuhiiglane Súluvelliri talude vahetus läheduses. Valge 

varjundi annavad kaljule lindude väljaheited.
446

 Kõrvalepõiget väärib ka suurepärane 

vaatepunkt Borgarvirki, mis on 177 meetrit kõrge looduslikest basaltsammastest linnus, 
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millele on inimkäsi ladunud veel lisaks seni arusaamatud vägevad seinteread. Linnusest 

on leitud kahed varemed ja kaev.  

Ringteele nr. 1 välja jõudnud, jääb teisele poole vana suurtalu- ja kirikukoht 

Víðidalstunga, mis on ühe Islandi kõige tähtsama vana käsikirja sünnikoht. Põhiliselt 

Norra kuningatest rääkiv Flateyjarbók ehk Flatey saare raamat on Islandi kõige 

mahukam nahkraamat, mis kirjutati 14. sajandi lõpul. Raamatus oli algupäraselt 202 

lehte, milleks kulus 113 lehmanahka ja 15. sajandi teisel poolel lisati veel 23 lehte. 

Raamatu omanik oli algselt rikas kohalik talunik Jón Hákonarson (sünd. 1350). Raamatu 

edasisest saatusest teatakse, et peale mitmeid omanikke rändas raamat Flatey saarele ja 

sealt kinnituski talle selline nimi. 1647. aastal sai piiskop Brynjólfur Sveinsson (1605-

1675) raamatu kingiks ja saatis selle omakorda Taani kuningale, kelle kuninglikus 

raamatukogus seisis see kõige väärtuslikuma raamatuna kolm sajandit. Flateyarbók oli 

esimene käsikiri, mille Taani Islandile 1971. aastal tagastas.
447

 

Islandi suuruselt viienda järve Hópi kaldal seisab Þingeyrari kirik, mis on eriline 

selle poolest, et kiriku projekteeris ja ehitas kohalikust basaltkivist aastatel 1864-1877 

kohalik talumees Ásgeir Einarsson (1809-1885). Kirik kerkis sinna, kus 1133. aastal 

seisis klooster. Kiriku võlvlaes on 100 taevatähte, mida on just sama palju kui kiriku 

akendel ruute. Siingi annab koha nimi Þing-eyrar teada, et sellel kohal peeti þingi – 

rahvakoosolekuid.
448

  

Húnaflói lahe äärne tihedamalt asustatud keskus on Blönduós. Elanikke on selles 

teede ristumiskohas 819 ja asustuse jagab kaheks keskusest läbivoolav liustikujõgi 

Blanda. Blönduósis on Islandi käsitööd tutvustav muuseum. 
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Blönduósi käsitöömuuseumis saab muuhulgas imetleda Islandi rahvariideid aastatest 1850-1900. 

 

Kjalvegur – tee üle kõnnumaa 

Blönduósi jõuab välja tee üle keskmaa - Langjökulli ja Hofsjökulli liustike vahelt tulev 

Kjalvegur. Tee saab nime kahe liustiku vahelisest 25-30 kilomeetrit laiast Kjöluri orust. 

Kivised tõusud, lage väli, taamal mägede siluetid ja liustiku külm valgus iseloomustavad 

seda ammust ühendusteed Islandi maaosade vahel. Kjalvegur algab Gullfossi juurest ja 

on läbitav kõikidele transpordivahenditele. Tee pikkus on 88,2 kilomeetrit kuni 

Hveravelliri kuumaveeallikate piirkonnani, sealt edasi teisele poole kuni maanteeni nr. 

731 jääb siis veel 79 kilomeetrit. Läbida tuleb väiksemat sorti jõgesid, tee on väga treppis 

ja kiirusepiirangutega.
449
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Gullfossi rahvast tulvil keskusest üksildase keskmaa poole teele asudes paelub 

silmapiiril pilku 953 km² Islandi suuruselt teine liustik Langjökull, varsti hakkab paistma 

1204 meetrit kõrge mägi Bláfell ja mööda ei saa vaadata tee ääres seisvast mitme mehe 

kõrgusest kivihunnikust. Hea kombe kohaselt peaks seda teed esimest korda läbija 

hunnikusse kolm kivi viskama. Tegemist ei ole küll kellegi matmispaigaga, kivide alla 

matsid teetöölised 1933. aastal oma vanad kulunud jalavarjud.  

 
Kjalvegur. Üksikud põõsajuured püüavad tuultest tühjaks puhutud kõnnumaal kinnitust leida 

 

Kauguses paistva järvesilma Hvítárvatni ääres seisev tilluke majake on Islandi 

Matkaklubi esimene teelistemaja, mis ehitati sinna 1930. aastal. Järve ääres elati juba 

enne 1104. aastat, kui see elukoht Hekla suure vulkaanipurske tagajärel maha jäeti. 

Kjalvegurilt pöörab tee Kerlingafjölli mägede poole, mis on uskumatult värvikirev ja 

kuumaveeallikatest aurav maailm. Sinna saab ligi vaid maastikuautodega. Kjalveguri 

kõrgemale kohale, mis ulatub 680 meetrit üle merepinna on püsti pandud vaateketas ja 

mälestussammas teeehituse juhatajale. Veidi maad edasi seisab teeviidal nimi Beinahóll 

– Kondiküngas. Nime taga on 1780. aastal Islandi mägiteedel juhtunud kõige suurem 

tragöödia. Sinna jätsid oma elu Skagafjörðuri fjordist pärit 5 meest, kes 180 lamba ja 16 
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hobusega teel jubeda tormi kätte jäid. Kahe mehe kehad leiti järmisel aastal ja kahe omad 

alles 60 aasta pärast, ühte meest ei leitudki. Selle sündmusega on seotud palju ebaselget 

ja seepärast on see heaks aineks igasugustele vaimu- ja õudusjuttudele. Pärast juhtunut ei 

julgetud pikka aega mööda Kjalvegurit reisida ja lõpuks muudeti tee asukohta. Umbes 

Kjalveguri tee keskele jäävasse Hveravelliri piirkonda tasub sisse põigata ja endale seal 

ehk väike looduslik suplus lubada. Hveravellir on täis värvilisi, auravaid ja sisisevaid 

kuumaveeallikaid, millest vähemalt ühe peal vanasti ka süüa valmistati.  

 
Kuumavee maavannis saab kangeid luid pehmendada. Taamal paistab onni nurk, kus teelised saavad 

peatuda ja ette kujutada lindpriide elu vanal ajal. Kuulsamad endised elanikud olid siin kahtlemata Fjalla-

Eyvindur ja tema naine Halla.  

 

Piirkonna eraldatus muutis selle populaarseks igasugu hulkurite ja lindpriide seas. 

Siin elas mingit aega üks Islandi kuulsaim lindpriide paar Mägede-Eyvindur ja tema 

naine Halla.
450
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Islandi kuulsamad lindpriid 

Fjalla-Eyvinduriks kutsutud mees sündis 18. sajandil ühes Kesk-Islandi talus Jóni pojana 

Räägitakse, et poisikesena oli ta ühelt hulkuvalt eidelt näpanud juustu ja eit olevat talle 

needuse peale pannud, et ta sellest peale kunagi näppamata olla ei saa. Seda kuuldes 

pakkunud inimesed eidele tasu juustu eest, et ta oma sõnad tagasi võtaks, aga seda ei 

olnud enam võimalik teha. Leevenduseks lisas eit needusesse, et Eyvindur pääseb alati ka 

kinnipüüdmisest. Mõlemad needused läksid täide. Eyvindur olevat rännanud 

Läänefjordidesse ja seal lastega lesknaise Hallaga sinapeale saanud, ning koos olevat nad 

hiljem lindpriideks läinud. Miks nendest lindpriid said, ei tea päris täpselt keegi. 

Räägitakse, et nad olevat tapnud talu sulase ja põgenenud seejärel mägedesse. Nad võtsid 

kaasa hädavajalikud tarbeesemed, ent jätsid lapsed talusse maha. Nad seadsid end 

kõigepealt sisse Hveravelliri kuumaveeallikate juures, kus nad ehitasid omale onni ja 

tegid kuumaveeallikal süüa. Sealt pidid nad lahkuma, kui nad ühest Skagafjörðuri fjordi 

talust toidupoolist varastasid ja neile tagaajamine korraldati. Nende elamine löödi laiali ja 

Halla saadi kätte. Eyvindur aga seadis end peale rasket talve sisse Hofsjökulli liustikul 

oleva väiksema Arnarfellsjökulli liustiku külje all. Sinna olevat talle mingi aja pärast 

järele tulnud vabanenud Halla ja seal elasid nad järgmised 4-5 aastat. Jällegi saadi neile 

jälile, sest talumeeste kari hakkas tuntavalt vähenema ja mehed korraldasid haarangu. 

Lindpriid pääsesid põgenema, aga nende elamise tõmbasid talumehead laiali ja panid 

põlema, ning võtsid muuhulgas kaasa paar erakordse oskusega vitstest punutud korvi, mis 

ka vett pidasid. Üks neist on siiamaani Islandi Rahvusmuuseumis tallel. Eyvindur ja 

Halla olid jälle tühjade kätega ja arvatakse, et raskest ajast aitas neid seekord üle 

Eyvinduri vend. Hiljem ehitas Eyvindur onni keskmaale, Sprengisanduri tee ligidale ja 

seal elasid nad Hallaga pikka aega, kuni maaomanikul, rikkal talunikul Einaril, tuli pähe 

oma valdusi üle vaatama minna. Mõlema üllatus oli suur kui nad kohtusid ja Eyvindur oli 

end ise Einari kätte üles andnud. Külas olevat ta avaldanud soovi jumalateenistusest osa 

võtta ja kui mehed arvasid, et jumalasõna kuulamise ajal ei pea tal silma peal pidama, siis 

eksisid nad rängalt ja Eyvindur oli jälle läinud. Eyvindur ja Halla elasid lindpriidena 

kõnnumaal ja mägedes 20 aastat, pidevalt põgenedes ja näljahäda tundes. Halla oli kõik 

nende sündinud lapsed surmanud, et neid mitte tagaajajate küüsi jätta. Peale 20 aastat 
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said nad lindpriide staatusest lahti ja naasesid Läänefjordidesse, kuhu nad olevat ka 

maetud.
451

 

Sisemaade teedele jäävad väravad on mõeldud eelkõige lammaste ja nende 

võimalike haiguste leviku peatamiseks, ning tuleb enda järel alati sulgeda. Enne suurele 

teele jõudmist viib keskmaa tee mööda 1984.–1992. aastatel ehitatud hüdroelektrijaamast 

Blöndustöð, mis asub maapinnast üle 200 meetri allpool. Jõe Blanda tõkestamisel 

tammiga moodustus 56 km² veehoidla ja kuna vee alla jäid paljud ümberkaudsete 

talunike maad, hariti tasakaalustamiseks üles rohkem kui 3000 hektarit põllumaad.
452

 

Blönduósist 23 kilomeetri kaugusel on väike kohalik kantri-maailm Skagaströnd. 

Vanasti oli koha nimi olnud Höfði ent Taani kaupmeestel läinud selline keeleväänamine 

raskeks ja nad hakkasid sadamakohta oma merekaartide järgi Skagestrand kutsuma. 

Tänapäeval on Skagaströnd tuntud eelkõige oma ettevõtliku elaniku poolest. 

Kantrikuningas Hallbjörn Hjartarson armus kantrimuusikasse Keflavíkis, Ameerika 

sõjaväebaasis töötades. Kodukohta naastes ehitas sinna ümarpalk Kantritalu, kus ta peab 

lisaks suurepärasele söögikohale ka isiklikku kantrimuusika raadiojaama, FM 96,7. 

Elanikke on Skagaströndis 519, ent kohaletulnud kunstihinged annavad arvatavasti teise 

500 juurde. Elamuste otsijaid tõmbab siia peale muude vaatamisväärsuste ka üle inimeste 

elamiste kõrguv salapärane 646 meetri kõrgune Ennustaja mägi - Spákonufjall.
453
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Spákonufjall õhtupäikeses 

 

Esimesed andmed Skagaströndist pärinevad 10. sajandist ja Spákonufjalli talus elanud 

ettekuulutaja Þórdísest räägivad mitmed saagad. Naine olevat iga päev mäele roninud ja 

seal kuldse kammiga oma juukseid kamminud. Kui ta tundis et lõpp on lähedal, kogus ta 

oma kallima varanduse kirstu ja kandis selle üles mäele ning pani kaljueendisse. Ta 

lausus varandusele peale, et selle võib leida ainult ristimata ja jumalast mitte midagi 

kuulnud naine.
454

 Þórdíse talu kohapeal on nüüd surnuaed ja sealt lähedalt lähevad 

mitmed matkarajad üles mäkke.  

Risti üle Skagi maanina sõites jääb umbes 50 kilomeetri kaugusele piirkonna 

suurim asula – Sauðárkrókur. Asustuse alguseks loetakse aastaarvu 1871. Asulale on 

iseloomulik majade taga kõrguv kaljuseinte rida Nafir, mis pole muud kui rannakaljud, 

milleni ulatus endistel aegadel ookean. Skagafjörðuri fjordi ääres seisvas 

„hobusekasvatajate pealinnas“ elab 2 640 inimest. Siin võib sisse astuda Haraldur 

Júlíussoni poodi Aðalgata tänaval, mida on järjepidavalt peetud alates 1919. aastast või 
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sõita linnakohast veidike välja ja mõnuleda islandi vägilase nime kandvas fjordiäärses 

looduslikus kuumaveeallikas Grettislaug. Teel võib ühtlasi imetleda piirkonna 

vägevamat, 20 kilomeetrit pikka ja 989 meetrit kõrget mäeahelikku Tindastóll. Siit on 

pärit paljud rahvajutud ja muuhulgas võib Glerhallavíki lahel asuvast kaljudevahelisest 

kaevust leida jaaniööl soovikivi, kus see just sel ööl pinnale tuleb.
455

  

 
Umbes 20 minuti sõidu kaugusele Sauðárkrókurist jäävas kuumaveeallikas Grettislaug olevat Grettir 

Ásmundsson end leotanud peale rasket ja pikka ujumist Drangey kaljusaarelt. 

 

Islandi hobune 

Skagafjörðuri piirkonda kutsutakse rahvasuus ka Islandi hobuse hälliks ja siit on pärit 

paljud tuntud tõuhobused. Islandi hobune on keskmise suurusega, ülimalt tugev, kiire ja 

painduv. Islandi hobune pärineb Põhja- Norrast ja on kindlaks tehtud, et sealsed hobused 

pärinesid jällegi Mongoolia hobusest. Islandi hobuse erilised võimed on arenenud umbes 

1100 aastat ja seisnevad muu hulgas selles, et tal on 5 allüüri ehk käiku. Nendest peetakse 

tölti, mis näeb välja nagu traav, Islandi hobusele ainuomaseks. Et hobust töltima saada, 
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peab ratsanik end hobuse seljas võimalikult taha nihutama. Hobuse omadused hõlbustasid 

ratsanikel suurte koormatega üle kõrgmägede ja vete reisida. Islandi hobuseid on 100 

värvitoonis ja neid peetakse headeks võistlushobusteks. Kord Islandilt väljapoole 

võistlema läinud hobune ei naase tõupuhtuse hoidmiseks ja haiguste sissetoomise ohu 

vältimiseks saarele enam kunagi.  

Sauðárkrókurist edasi liikudes tuleb otsustada, kas suunduda Varmahlíði keskuse 

poole ja sealt edasi mööda ringteed üle Öxnadalsheiði kõrgendiku Põhja-Islandi pealinna 

Akureyrisse või edasi mööda maalilisi fjorde.  

Sauðárkrókur–Varmahlíð–Akureyri teele jäävad mitmed märkimisväärsed ja 

ajaloolised kohad, nagu 11. sajandist tuntud suurtalukoht Glaumbær, kus saab tutvuda 

Islandile iseloomulike talumajadega. Teisele poole Varmahlíði teede ristumiskohast jääv 

kirikukoht Miklibær on ühe selle elaniku, Solveigi kaudu omapärasel moel Glaumbæriga 

seotud.  

Faktid: 1768. aastal tuli Miklibæri kirikusse õpetajaks Oddur Gíslason (1740-

1786), kelle majapidajannaks oli Solveig. 1777. aastal naitus õpetaja Oddur Guðrún 

Jónsdóttiriga. 11. aprillil 1778. aastal sooritas Solveig enesetapu. 2. oktoobril 1786. aastal 

kadus õpetaja Oddur arusaamatutel asjaoludel. 1937. aastal kaevati Solveigi luud 

Miklibærist üles ja maeti uuesti Glaumbæri kiriku surnuaeda. 

Kirikuõpetaja Odduri kadumisest räägib rahvasuu palju lugusid. Üks lugudest 

pajatab Solveigist, kes olnud õpetaja Odduri majapidajanna ja mehesse nii ära armunud, 

et soovinud üle kõige vaid tema naiseks saada. Kui õpetaja teise naise võttis, jäi Solveig 

haigeks ja proovis endalt elu võtta. Tema järgi valvati nii päeval kui ööl, ent kord pääses 

ta siiski välja ja lõikas endal enne, kui kohale jõuti kõri läbi. Tema viimane palve oli, et 

õpetaja Oddur ta kirikuaeda mataks. Neid, kes endalt ise elu võtsid, oli keelatud matta 

pühitsetud mulda ja kirikuõpetajale keelduti matmisluba andmast. Öösel nägi õpetaja 

Oddur unes Solveigi, kes teatas, et kui tema ei saa pühitsetud mullas lamada, ei pea seda 

ka Oddur saama, Solveig maeti kirikuaia taha, aga üsna varsti andis ta endast märku. Eriti 

siis, kui kirikuõpetaja üksi liikvel oli. Seepärast võeti nõuks õpetajat alati tema käikudel 

saata. 1. oktoobril 1786. aastal oli õpetaja Oddur tagasiteel lähedalasuvast Silfrastaðiri 

kirikust. Teel koju jõi ta naabertalus veel kohvi ja kui ta juba koduväravasse jõudis, jättis 

ta oma saatjaga seal hüvasti ja läks üksi edasi maja poole, kuhu ta aga kunagi ei jõudnud. 
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 Kodused rääkisid hiljem, et õhtu eeli oli nagu keegi majauksele prõmminud. 

Neile näis asi kummalisena ja keegi ei läinud avama. Veidi aja pärast kuulsid nad nagu 

keegi tuleks üles teisele korrusele, aga enne kui tulija nähtavale ilmus, oleks ta nagu 

jõuga tagasi tiritud ja sellega kaasnenud kole hääl. Keegi ei julgenud end liigutadagi. 

Järgmisel hommikul seisis õpetaja hobune maja ees, aga tema ise oli jäljetult kadunud. 

Teda otsiti tulutult mitmeid päevi ja lõpuks arvati, et küllap tegi Solveig oma sõnad teoks 

ja tiris õpetaja oma hauda. Sealt ei otsitud. 

Solveig andis endast jätkuvalt märku meediumite kaudu ja nõudis enda säilmete 

matmist pühitsetud mulda. 1937. aastal kaevati lõpuks üles säilmed sealt, kuhu ta rahva 

teadmise järgi olevat maetud ja maeti ümber Glaumbæri kirikuaeda. Seal puhkab ta koos 

õpetaja Odduri poja Gísliga (1829-1852).
456

 

 
Glaumbær on 19. sajandist pärit 13 vanast majast koosnev tervik. Tagaplaanil on kirik aastast 1926.  

 

Teele jääb varem mainitud Miklibæri kirik ja veidi maad edasi näitab Víðivelliri 

suurtalu juures teeviit Örlygsstaðir, kus seisab mälestusmärk ühe Islandi ajaloo 
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pöördelisema sündmuse mälestuseks. 21. augustil 1238. aastal toimus siin lahing, mis viis 

lõpptulemusena Islandi Norra kuninga võimu alla. 

 

Rahvavõimu lõpp Islandil – Sturlungite ajastu  

13. sajandit teatakse Islandil kui kõige vägivaldsemat aega. Eriti aastaid 1220-1264, mida 

iseloomustavad riigisisesed rahutused ja Norra kuninga katsed saart enda võimu alla 

saada. Seda aega teatakse ka ühe Islandi suguvõsa järgi kui Sturlungite ajastut. Erinevalt 

praeguseaja parlamendiliikmetest võis üks goodi Islandil omada rohkem kui ühte 

piirkonda. 12. sajandi teisel poolel muutus see üleüldiseks tavaks, et ühel mehel oli 

mitmeid võimupiirkondi, mida saadi muuhulgas ka pärimise või kinkimise teel. Selline 

võimupiirkondade jagamine arenes 13. sajandiks edasi selliselt, et kogu maa oli lõpuks 

vaid kaheksa suurüliku võimu all, kellest mitmed olid lähisugulased. Nii et saart 

valitsesid tegelikult vaid viis perekonda. Samal ajal suurenesid Islandil rahutused, 

omavahel võideldi rohkem, suuremate jõududega ja sõjaretkedel mindi üha kaugemale 

vastase territooriumile. Valitsejad – goodid said oma suurematest valdustest rohkem 

talumehi võitlusse minekuks kokku ajada ja üha pikemaid teid ette võtta, et oma niigi 

suuri valdusi veelgi laiendada. Sel ajal kogus jõudu ka kuningavõim Norras, kus 1217. 

aastal tuli võimule Håkon Håkonsson. Tema soov oli kõik Põhja-Atlandi äärsed maad, 

mis olid asustatud põhjala päritolu meeste poolt, oma krooni alla saada. Oma plaani 

teostamiseks tegi ta Islandi ülikud oma vasallideks, nii et nood pidid vastutasuks aule ja 

kinkidele tegema seda, mida kuningas soovis. 1220. aastal saabus Sturlungite suguvõsa 

ülik Snorri Sturluson Norrast tagasi Islandile lubadusega Island kuninga krooni alla 

saada. See ülesanne jäi tal aga täitmata ja teada on, et ega ta selleks ka palju pingutanud. 

15 aastat hiljem võttis teine ülik Sturlungite suguvõsast ülesande enda kanda. See oli 

Snorri vennapoeg Sturla Sighvatsson. Tema võttis ülesannet tõsiselt ja hakkas sõjajõuga 

teisi ülikuid tagant suruma, et nood Norra kuningale oma võimu loovutaksid. Tema 

katsed lõppesid kurvalt ja 21. augustil 1238. aastal langes ta koos oma isa ja 50 mehega 

Skagafjörðuri fjordis Örlygsstaðuri ebavõrdses lahingus. Lahingu võitjast, kuninga 

vasallist Gissur Þorvaldssonist sai selle tulemusena üks Islandi võimukaim ülik. Tema 

käe läbi langes kuninga käsul 1241. aastal Snorri Sturluson. 1262. aastal õnnestus tal 

lõpuks Põhja-, Lääne- ja osa Lõuna–Islandi talunikke saada tunnistama kuninga võimu 
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Islandil ja nõustuma talle maksma makse. Veel kahe aasta pärast oli rahvavõim Islandil 

lõppenud ja Island muutunud Norra kuninga maksumaaks.
457

  

Silfrastaðir on kummalise, 1900. aastal ehitatud kaheksakandilise kirikuga 

suurtalukoht. Eelmine, 1842. aastal ehitatud turbakirik seisab Reykjavíkis Árbæri 

vabaõhumuuseumis. 

Ringtee nr. 1 viib üle 540 meetrit kõrge Öxnadalsheiði kõrgendiku, mis talviti on 

tihti läbimatu. Kõrgendikult alla avaneb suurepärane vaade Öxnadaluri orgu ja seda 

ümbritsevatele teravahambulistele mäenukkidele. Kaljude jalamil Hrauni talus on ühe 

islandlaste armastatuima poeedi Jónas Hallgrímssoni (1807-1845) sünnikodu.  

 
Hraundrangi 1075 meetrisel teraval mäetipul olevat rahvajutu järgi peidetud väike rahapütt. Esmakordselt 

roniti mäe tippu 1956. aastal, aga raha ei leitud. 

 

Reisides mööda fjorde, jääb teisele poole Skagafjörðuri fjordi kaluriküla Hofsós, 

mis on vaid algus rannaäärsele seiklusele. Peale maalilisi ookeani kohal rippuvaid 

mägiteid ootavad ees endine heeringapealinn Siglufjörður, läbi uhiuue, kõrgmägede alt 

viiva tunneli Ólafsfjörður ja kalalõhnane ning külalislahke Dalvík. 
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 257 

Hófsósi poole liikudes jääb teele mitu külastamist väärivat kohta. Üks nendest 

kindlasti Hólar í Hjaltadal. Teeristist jääb see läbi aegade ajalooliselt tähtis koht 11 

kilomeetri kaugusele. Hólar Hjaltadaluri orus oli 12. sajandil üks kahest piiskopkonnast 

Islandil ja Põhja-Islandi keskus; piiskopi residents aastatel 1106-1798, ladinakool ja 

trükikoda aastatel 1550-1802. Siin tegid ajalugu mitmed tuntud piiskopid, nagu viimane 

katoliku preester Islandil Jón Arason (1484-1550) aastatel 1524-1550 ja Guðbrandur 

Þorláksson (1541-1627) aastatel 1571-1627. Guðbrandur, kes oli suure kunstiandega ja 

tegi puulõiget ning puusepatööd, sai kuulsaks eelkõige oma tõlketööde ja raamatu 

trükkimisega. Temalt on pärit esimene islandikeelne piibel, mis kannab ka tema nime.  

 
Guðbranduri piiblit aastast 1584 võib näha Skógari koduloomuuseumis Islandi lõunarannikul.  

 

Toomkirik on ehitatud 1763. aastal kohalikust punasest liivakivist ja on vanim 

omataoline Islandil.
458

 1950. aastal ehitati kiriku kõrvale katoliku piiskop Jón Arasoni 

mälestuseks torn.  
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Suurelt teelt veidi maad edasi Hofsósi poole peatub silm väljal seisval 

imetillukesel kirikul, mida võib lugeda Islandil allesolevate kõige vanimate ehitiste hulka. 

Gröfi kirik on pärit 17. sajandist, aga hiljem lasti see käest ja kasutati vahepeal isegi 

kolikuurina. 1950. aastal alustati taastustöödega ja kirik võeti muinsuskaitse alla.
459

 Gröf 

oli endistel aegadel üks suurtalu kohtadest Skagafjörðuri fjordi ääres ja siin sündis 1614. 

aastal Islandi tuntuim psalmilaulik Hallgrímur Pétursson.
460

 

 
Gröfi Islandile iseloomulikul turbakirikul on ainulaadsed puitliistkaunistused. 

 

Hofsósi ajalugu Skagafjörðuri fjordi põhilise kauplemiskohana ulatub tagasi 400 aastat. 

Sadamas seisab üks vanematest Islandil säilinud laohoonetest, 1777. aastal Taani 

kaubandusseltsi poolt valmisosadena sissetoodud Pakkhús. Üheteistkümnest seesugusest 
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majast on alles vaid kaks: üks Islandil ja teine Jakobshavnis, Gröönimaal.
461

 Ühes 

sadamas seisvas kolmest majas, mis on ehitatud 20. sajandi alguses või varem, on 

Vesturfarasetrið - Läänderände keskus.
462

 

 

Väljaränne Läände  

1815.–1914. aastatel lahkus suure rahvarände lainega, mis viis Ameerikasse 50 miljonit 

eurooplast, parema elu otsingutele ka 15 000 islandlast. Seda oli umbes 20% väljarände 

perioodil Islandil elanud inimestest. Miks Islandilt Läände mindi? 

Rännak Läände algas Islandil hiljem, kui mujal Euroopas. 1873. aastal jõudsid 30 

islandlast Brasiiliasse ja samal aastal algas pidev väljaränne Põhja-Ameerikasse. Sinna 

tegid tee lahti 300 põhja-islandlast. 1880. aastal oli Islandil elanikke peaaegu 72 500, aga 

1890. aastal ei küündinud see arv isegi 71 000ni. Teiste Islandi piirkondadega võrreldes 

oli väljarändajaid rohkem Põhja- ja Ida-Islandilt. Väljarännet Islandilt iseloomustasid 

kaks eripära: üks oli see, et Islandilt rännati mitte Ameerikasse, vaid Kanadasse. Umbes 

sel ajal, kui islandlased hakkasid maalt lahkuma, algas Kanadas rahva maaletoomise 

kampaania. Muude sooduste seas lubati seal tulijatele ka tasuta maad. Enamus Islandilt 

väljarändajatest soovis saada talunikuks, nii et see pakkumine sobis neile väga hästi. 

Manitobas, Winnipegi järve läänekaldal, oli neile eraldatud isegi terve maa-ala, mida 

kutsuti Uueks Islandiks. Seal oleks olnud nende omavalitsus ja ametlikuks keeleks islandi 

keel, ent Uus Island osutus talupidamiseks sobimatuks ja õige pea sai Winnipegi linn 

suurimaks islandlaste asunduseks - Uueks Islandiks. Teine eripära, mis Islandilt 

väljarändajaid iseloomustasid, oli see, et väljarändajate hulgas oli tunduvalt rohkem naisi. 

Seda seletab asjaolu, et Islandi oli sel ajal umbes 110,7 naist 100 mehe kohta ja üksikutel 

naistel oli Kanadas rohkem võimalust omale tööd leida, kui Islandil. Üldiselt mindi 

Islandilt aga koos peredega.
463
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Hofsósi sadam ja vanad majad. Kaugelt fjordist paistab Drangey kaljusaar. 

 

Drangey on 200 meetrit kõrge kaljusaar keset fjordi ja tema tekkeloost teatakse 

seda, et kord elanud Þórðarhöfði neemel öötrollipaar, naine ja mees ning neil oli 

äraelamiseks üks lehm. Ühel ööl hakkas lehmal innaaeg, ent sobivat pulli polnud talle 

võtta lähemalt kui teiselt poolt fjordi Tindastólist. Trollid läksid lehmaga otse üle fjordi ja 

said asja aetud, ning asusid koduteele. Kui nad olid jõudnud fjordi keskele, algas uus 

päev ja kõik nad kivistusid sinna, kus nad parasjagu olid. Lehmast sai Drangey saar ja 

temast mõlemal pool olid trollid.
464

 1755. aasta maavärinas kukkus trollimees kokku. 

Drangey saarel peatus pikemalt Grettir Ásmundarsson, tuntud saagategelane ja 

seal ta ka tapeti. Drangeyl ei elata, aga teisel lähedalasuval, piklikul ja kaldalt hästi 

nähtaval Málmey saarel elati kuni 1951. aastani.  

Siglufjörður on Islandi põhjapoolseim linn, mis seisab samanimelise fjordi 

kaldal. Linn on ümbritsetud taevassekõrguvatest mägedest, mille vahele mahub parasjagu 

ajalugu, seiklust ja kultuuri. Talviti oli Siglufjörður halbade teeolude ja lumelaviini ohu 

tõttu tihti saare teistest osadest ära lõigatud kuni aastani 1967, mil valmis 676 meetrit 
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kõrget Strákari mäge läbiv 800 meetri pikkune tunnel. Siglufjörðuris on 1 214 elanikku, 

kelle põhiliseks tegevusalaks on kalapüük ja –töötlemine. Linnast leiab Heeringaajastu 

muuseumi, Rahvamuusika keskuse ja mitmeid väiksemaid väljapanekuid ning galeriisid. 

19. sajandi lõpus – 20. sajandi alguses täitus fjord heeringaga ja koht rahvaga ning algas 

islandlaste suur heeringa-avantüür. 

 
Siglufjörðuris on üks Islandi parimaid looduslikke sadamakohti.  

 

Heeringa-avantüür  

Siglufjörðuri fjordi elanikud räägivad tihti kahest siinsest maa avastamisest: esimesest 10. 

sajandil, kui Norrast saabus esimene fjordi asustaja ja teisest 20. sajandi alguses, kui 

Norra kalurid tulid Islandi vetesse heeringat püüdma. Heeringapüügi keskuseks sai aastal 

1903 Siglufjörður, kus kerkisid norralaste barakid, laevasillad ja sulatustöökojad. 

Islandlased õppisid kiirelt ära uued töömeetodid ja juba 1916. aastal eksportisid nad ise 

200 000 tünni soolaheeringat, mida oli tunduvalt rohkem, kui norralased jõudsid sisse 

soolata. Heeringas, mida ei soolatud, läks sulatusse ja sellest sai kalajahu ning –õli. 

Kalajahu kasutati Euroopas laialdaselt loomasöödaks ja väetiseks, ning kalaõli näiteks 
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seebitööstuses. Esimene heeringatööstus rajati Siglufjörðurisse 1911. aastal. Hiljem rajati 

neid ka Islandi teistesse põhilistesse heeringasadamatesse, kus need aastakümneid „kulda 

jahvatasid“. Siglufjörðuri väikesest kalurikülast sai tänu heeringale 40 aastaga üle 3000 

elanikuga Islandi suuruselt neljas linn. Kõik elu keerles heeringa ümber ja selles Atlandi 

ookeani Klondyke´s valitses tõeline kullapalavik. Heeringa soolamiskohti oli 23 ja 

sulatustöökodasid 5. Võib isegi väita, et head heeringasuved 1940datel aastatel, kui mujal 

maailmas valitses kriis, kindlustasid islandlastele nende majandusliku iseseisvuse ja 

mängisid suurt rolli nende täieliku iseseisvuse saamisel 1944 aastal. Aasasada 1867-1968 

tuntakse Islandi ajaloos kui heeringa-avantüüri ajastut.  

 

Töö oli korraldatud nii, et igas soolamiskohas töötas 50-100 naist. Kätel lasti kibekiirelt 

käia seni kuni heeringas oli soolamiseks kõlbulik, mis tähendas väga väheseid puhke- ja 

söögipause. Töötati lageda taeva all, suviti kesköist päikesepaistet nautides, ent halva 

ilmaga võis selline töö piinavaks orjuseks muutuda. Naistele maksti puhastatud ja 
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soolatud heeringahulga eest ja nii võis mõnigi kibekäsi väga head raha teenida. Headel 

heeringaastatel ületas tööliste palk kõik teistel aladel makstava ja seetõttu oli 

heeringasoolamine ülimalt populaarne. Kuni 1969. aastani. Siis kadus heeringas. Suured 

Norra-Islandi heeringavarud olid ülepüüdmise tagajärel Atlandi ookeanist otsa saanud. 

See oli rahvale majanduslikult suureks šokiks, sest pool kogu saare ekspordi sissetulekust 

oli tulnud heeringapüügist. Heeringas ilmus uuesti alles 27 aasta pärast kui suured 

heeringaparved tulid vanast harjumusest jälle Islandi vetesse toiduotsingutele. 465
  

 
Kolmekordne Roaldsbarakk ehitati 1907. aastal. Alumine korrus oli sadamasilla pikendus, mis täitis 

muuhulgas laohoone ülesannet. Teisel korrusel oli kontor, kus maksti töölistele iga nädal palka ja samal 

korrusel oli ka osa tööliste eluruume. Kolmandal korrusel olid ainult heeringanaiste eluruumid, köök, 

sahver ja abiruumid.
466

  

 

 

                                                 
465

 Síldarminjasafn Íslands. 2011, 19. janúar. Sagan→Sílðarævintýrið. 
466

 Síldarminjasafn Íslands. 2011, 19. janúar. Safnið→Róaldsbrakki. 



 264 

 
Vaatamata sellele, et barakkides elas pidevalt 50 inimese ringis, valitses seal kord ja üksmeel ning elurõõm 

oli alati esikohal.  

 

Siglufjörðurist edasi viib tee läbi mägede järgmisse linna, 852 elanikuga 

Ólafsfjörðurisse. 2010. aasta oktoobris avati uus tee Siglufjörðuri ja Ólafsfjörðuri vahel, 

mis lühendab kahe linna vahelist teepikkust 62 kilomeetrist 15ni. Teele jääb kaks 

kahesuunalist tunnelit: 3,7 kilomeetrit pikk Siglufjörður – Héðinsfjörðuri tunnel ja 6,9 

kilomeetrit pikk Héðinsfjörður – Ólafsfjörðuri tunnel.
467

 Ólafsfjörðuris ei ole head 

sadamat ja seetõttu oli selle fjordi elanike põhiliseks tegevusalaks kuni 20. sajandi 

alguseni põllumajandus ja kala püüti vaid oma tarbeks. Mootorpaatide tulekuga 1905. 

aastal sai kalatööstus ka Ólafsfjörðuris jalad alla. Kirik on ehitatud 1915. aastal ja 

mahutas omal ajal vabalt kõik linna elanikud.
468

  

Endiste aegade rasketest teedeoludest saab pildi, kui heita pilk vanale, 

Ólafsfjörðurit Dalvíkuga ühendavale teele. Ólafsjarðamúli 900 meetrise veest kõrguva 

mäemüraka küljele omal ajal ehitatud tee oli tõeline meistriteos. Praegu saab sellelt 300 
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meetri kõrguselt praktiliselt vee kohal rippuvalt teelt vaadet imetleda. Dalvíki poole viib 

1991. aastal avatud 3,4 kilomeetri pikkune tunnel Múlagöng.
469

  

 
Dalvík merelt. Hõljuv punane pilv pole mitte vaim, vaid õhupallid. Algamas on Suur Kalapäev.  

 

Dalvík on piirkonna tihedaima asustusega keskus. Selles meeldivas looduslähedases 

kohas elavad 1 435 inimest korraldavad vähemalt kord aastas küllatulijatele sellise 

vastuvõtu, millele on raske võrdset leida. Iga aasta augustikuu teisel nädalavahetusel 

peetakse Dalvíkis Suurt Kalapäeva, kus elanikud pakuvad möödujatele omatehtud 

kalasuppi ja lahutavad külaliste meelt laulu ja tantsuga nii kuis oskavad. Esinejaid, 

etteasteid ja kalaeineid jätkub mitmeks päevaks. Dalvíkis on koduloomuuseum Hvoll, 

mis tutvustab muuhulgas kohalikke kuulsusi nagu Islandi kolmandat presidenti Kristján 

Eldjárni (1916-1982) ja Islandi kõige pikemat meest, 2,34 meetrist hiiglast Jóhanni 

(1913-1984). Muuseumis on koht ka 2. juunil 1934. aastal Dalvíki raputanud 

maavärinale, mis mõõdeti Richteri skaala järgi 6,2 palliseks. Siis jäid ühe hetkega ligi 

200 inimest peavarjuta, ent vaatamata ülisuurtele purustustele inimohvreid ei olnud. 
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2010. aastal jaotasid dalviikingid möödujatele Suure Kalapeo ajal 150 000 portsjoni kodust kalasuppi.

470
 

Supitirinaks kõlbas ka vana pesumasin. 

 

Dalvíkist käib praam Sæfari, mis hoiab sidet põhjapolaarjoonele jääva Grímsey 

saare ja ülejäänud Islandi vahel.  

Grímsey on 5,3 km² suurune, rikaste kalavetega ja kireva linnueluga lage roheline 

saar 41 km kaugusel Islandist. Saare külastamise põhjuste esikohal on kindlasti fakt, et 

saart läbib põhjapolaarjoon, mida ületama saab nii praami- kui lennukiga. Saare 100 

elanikul on nende oma rahvuspüha – 11. november, kui nad tähistavad saare heategija 

miljonär ja maletšempion Daníel Willard Fiske sünnipäeva. Kui Daníel seda tillukest 

saart aastal 1900 nägi, imestas ta saare elanike tubliduse ja hea malemänguoskuse üle, 

ning tegi saarele Islandi ajaloo suurima rahaannetuse. Saarel on 8 klassiline kool, ujula, 

hea raamatukogu ja ajupuudest 1867. aastal ehitatud kirik. Saart külastavad kord kuus 

vaheldumisi kolm arsti ja Dalvíkist tuleb kirikuõpetaja. 
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Põhjapolaarjoone tähis Grímseyl. Selle ületamise kohta on võimalik saada sadamas nimeline tunnistus. 

 

Teel Dalvíkist Akureyri poole keerab tee Svarfaðardaluri oru poole, mis on muuhulgas 

tuntud oma kuulsate elanike poolest. Bakki talukohas elasid rahva juttude järgi kolm 

venda: Gísli, Eiríkur ja Helgi. Kui nende isa suri, jäi neile päranduseks vana pruun 

hobune. Nad sidusid isa surnukeha hobusele selga ja ajasid hobuse liikuma, sest vana 

Pruun teadis, kuhu minna. Hiljem leidsid nad hobuse oma karjamaalt päisteta ja 

kandamita ning rohkem nad sellest, kuhu hobune isa pannud oli, ei mõelnud.  

 Kord tuli tugev tormiilm ja vennad muretsesid, et tuul viib hobuse ära. Seepärast 

ladusid nad hobusele selga nii palju kivikamakaid, et ükski tuul looma enam ei liigutanud 

ja too enam püsti ka ei tõusnud.  

 Kord kohtasid vennad oma teel meest, kel oli põues neile senitundmatu loom. Nad 

uurisid, et mis loom see niisugune on ja milleks ta kasulik on. Mees ütles, et see olevat 
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kass, kes püüab hiiri ja hävitab neid majadest. Vendadele näis kass kalli varandusena ja 

nad uurisid, et ega too müügiks ole. Kuigi mees teatas, et nad peavad talle küll palju 

pakkuma, et ta kassi müüks, saadi ometi kaubale ja vennad kalli hinna ees kassi 

omanikeks. Nad läksid kiisuga heas tujus koju. Seal meenus neile, et nad olid unustanud 

küsida, mida kass sööb. Nad võtsid tee uuesti jalge alla ja läksid neile kassi müünud 

mehe koju. Selleks ajaks oli juba saabunud õhtu ja üks vendadest läks mehe akna alla 

ning hüüdis sisse: „Mida kass sööb?“ Mees vastas pikemalt mõtlemata: „See kuradi kass 

sööb kõike“. Selle teadmisega läksid vennad koju, aga hakkasid hiljem asja üle pikemalt 

järele mõtlema ja üks neist ütles: „See kuradi kass sööb kõike ja minu venna ka.“ Seda 

kordasid kõik kolm omaette ja otsustasid, et parem on säärast looma omale hädaks mitte 

pidada. Nad leidsid mehe, kes kassile otsa peale tegi ja ei saanud nõnda kassikaubast 

mingit kasu.
471

  

Tee mööda Eyjafjörðuri fjordi äärt viib Akureyrisse. Eyjafjörðuri fjord on 60 

kilomeetri pikkune ja lõikub Põhja–Islandi rannajoonde sisse umbes keskelt. Siinne 

ainuke looduslik sadam on fjordi kaldal seisvas Põhja-Islandi pealinnaks kutsutud 

Akureyris. Eyjafjörðuri fjordi suue jääb põhjapolaarjoonest vaid 40 km kaugusele. Maa 

asustamise raamatu järgi olid siinsed esimesed asukad 890. aastal paiku Kõhetu Helgi ja 

Sarvis Þórunn. Helgi sündis Iirimaal ja oli ema poolt kuninglikku päritolu. Lapsena 

saadeti ta üles kasvama Hebriidide saartele, kus teda aga näljutati nii, et oma pojale 

järeletulnud vanemad ei tundnud teda enam ära ja sellest peale hakati Helgit kõhetuks 

hüüdma. Helgist sai suur ülik, ta naitus norra päritolu Þórunniga ja koos saabusid nad 

Eyjafjörðuri fjordi. Teel sinna sündis neil suudmealal tütar, kellest sai esimene fjordi 

elanik. Nagu teisigi maa asustamise lugusid, ei saa seda võtta puhta kullana, ent vanasti 

peeti lapse sündi suudmealal eriti tähendusrikkaks, sest sedaviisi omastati kõik need maa-

alad, kust vesi suudmesse voolas.  

Fjordis on kaks saart: Hrólfssker ja Islandi suuruselt teine saar, Eyjafjörðuri 

fjordi pärl Hrísey. Saarele saab laevaga Árskógssanduri sadamast 15 minutiga. Hrísey 

on 8 km²
472

 ja saarel elab189 inimest. Saare vanim maja on Haikala-Jörunduri maja, mis 
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ehitati hukkunud laeva puitmaterjalist 1885.-1886. aastal. Huvitava vaheldusena tehakse 

saarel tutvumisreise hobuvankriga. 

 
Vaade Eyjafjörðuri fjordile ja Akureyrile linna viivalt Leiruveguri teesillalt. Üle Polluri – Lombi paistab 

kesklinn ja Oddeyri neem.  

 

Teel Akureyri poole hakkab silma orus paistev Möðruvelliri kirik. Et seda ajaloolist 

kohta lähemalt näha, tuleks teha väike kõrvalepõige. Möðruvelliris on sündinud rida 

tuntud kirjanikke ja poeete, nagu näiteks Jón Sveinsson ehk Nonni ja sealses kirikuaias 

puhkavad mitmed rahva armastatud laulikud. Möðruvelliris asutati 1296. aastal 

Augustinuse mungaklooster, mis põles 1316. aastal koos suurepärase raamatukoguga 

maani maha. Teatakse rääkida, et põhjuseks olevat olnud munkade joomapidu.
473

  

Praegune kirik on ehitatud 1868. aastal. 1880. aastal asutati Möðruvelliris gümnaasium, 

mis viidi 1902. aastal üle Akureyrisse.  

Enne kui Akureyri Eyjafjörðuri fjordi kaubanduskoha tiitli üle võttis, oli 

põhiliseks kauplemiskohaks saare asustamisest kuni 1400. aastani Akureyrist umbes 11 
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kilomeetri kaugusel asuv Gásir. Seal oli hea hea looduslik sadam, ent pisitasa kandis 

Hörgá jõgi sadamakoha liiva täis ja kaupmehed kohandasid end Akureyrisse ümber. 

Gásiri heinamaa elavneb endiste suurte kaubandustehingute mälestuseks suviti peetavate 

Keskaja päevade ajal.  

Eyjafjörðuri fjordi kaldal on Põhja-Islandi pealinn, 17 295 elanikuga Akureyri. 

Linna nimi - Põlluneeme-vihjab põllumajandusele ja linna tekke algusaastatel mängis 

olulist rolli kauplemine põllumajandussaadustega. Esimest korda on ürikutes Akureyri 

nime mainitud 1562. aastal. Kui lõppes Taani kaubandusmonopoli raske ajajärk, sai 

Akureyrist üks kuuest kauplemisõigusega kohast Islandil. 1786. aastal oli Akureyris 

elanikke kõigest 12, kes olid põhiliselt kaupmehed ja nendega seotud inimesed. Range 

sunnismaisus tegi võimatuks küladest lahkumise ja linna areng oli seetõttu väga aeglane. 

Peaaegu sajand hiljem oli elanikke Akureyris juba 270 ja nende peamisteks 

tegevusaladeks olid tööstus, kaubandus, kartulikasvatus ja kalapüük.
474

 Linna kõige 

vanim maja on nr 11 Hafnarstræti tänaval. Laxdali maja - Laxdalshús ehitati 1795. 

aastal kaupmees Kyhni poolt, ent oma nime sai maja kaupmees Eggert Laxdalilt, kes elas 

siin 19. sajandi teisel poolel. Majas elas kuni 30 inimest, 3-4 perekonda ja viimased 

elanikud kolisid välja 1978. aastal.
475

  

                                                 
474

 Berglind Hallgrímsdóttir. 1997:2-3. 
475

 Steindór Steindórsson. 1993:101-102. 



 271 

 
Maja ees kasvava pihlaka kohta teatakse rääkida, et puu olevat pärit kuulsa Möðrufellshrauni laava 

pihlapuu võsust. Õde-venda olevat seal verepilastuse ebaõiglase süüdistuse pärast surmatud ja enne 

hukkamist palunud nad Jumalal oma süütust tõendada. Nende verest kasvas hukkamispaigas pihlapuu.
476

 

 

Aðalstræti tänaval nr 54 seisab tagasihoidlikult puude vilus teinegi märkimisväärne 

ausas eas maja. Nonnahús ehk Nonni maja ehitati 1850. aastal. Kes oli Nonni?  

Nonniks kutsuti jesuiidipreestrit ja populaarset lasteraamatute kirjanikku Jón 

Sveinssoni (1857-1944). Nonni sündis Möðruvelliri kirikukohas Hörgárdaluri orus. Kui 

ta sai seitsme aastaseks, kolis perekond Akureyrisse ja asus elama väikesesse musta värvi 

majja. Perekond oli vaene ja kui Nonni oli 11 aastane, suri tema isa. Järele jäi viis last, 

kellest kolm saadeti võõrale kostile, aga Nonnile ning tema vennale pakuti võimalust 

Prantsusmaale õppima minna. Nii sai tagasihoidlikust islandi poisist maailmarändur ja 

õpetlane, kes oskas paljusid keeli ja hakkas hilises keskeas südamlikke lasteraamatuid 

kirjutama. Islandile tuli ta oma elu jooksul veel mõnigi kord, aga siis nagu rohkem 

külla.
477
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Akureyris võib leida palju märkimisväärset, mõtteainet pakkuvat ja silmale 

meeldivat, muuhulgas 3,7 hektarilise iluaia, mis avati 1912. aastal. Iluaias Lystigarður 

leidub kõikidele Islandil kasvavatele taimedele lisaks veel sadu teisi taimeliike.
478

 Aeda 

pääseb vaid lahtioleku aegadel.  

Üle Akureyri linna kõrgub basaltsambaid meenutav, kahetorniline kirik, mille 

arhitekt on Guðjón Samúelsson. Kirik, mis valmis 16 kuuga ja õnnistati sisse 1940. aastal 

mahutab 500 inimest. Kirikuni viib 100 astmeline trepp. Kiriku 17 akent on kaunistatud 

põhiliselt kirkulooliste ja Islandlaste saagade teemaliste vitraažidega. Altari kohal olev 

vitraažaken on pärit Inglismaalt, II maailmasõja ajal hävinud Coventry kirikust.
479

  

 

Siin kirikuesisel lõppeb jutt, mis enamjaolt oli minevik, et tänapäeval Islandile tulijale 

avada lugu saarest ja sellele püsima jäänud rahvast, kes suutis vaenlase sõbraks pöörata.  
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