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REPORTAGE Rida på Island
Text & bilder: Marjolein van Leusen

Att rida på 

Island
Många islandshästfrälsta drömmer om att åka till Island och rida

långritt i hästarnas ursprungsmiljö. Prioritera den drömmen och

försök uppfylla den, är mitt råd! Det kostar pengar men är värt vart -

enda öre. Förutom att det är en svårslagen upplevelse att rida ut i

den fantastiska naturen, kommer en vecka på hästryggen på Island

att för alltid ge dig en annan syn på dina egna hästar där hemma. 

J
ag var på Island som tonåring men sedan dröjde det
många år innan jag fick möjlighet att återvända dit.
Ända till 2006, då jag följde med på veckas ridtur med

lösflock. Turen gick till glaciären Snæfellsnes som ligger på
en landtunga på sydöstra Island, och hela veckan var en oav-
bruten, intensiv och oförglömlig upplevelse för alla sinnen.
Jag blev skitigare, blötare, tröttare och lyckligare än jag kun-
nat föreställa mig. Maten smakar fantastiskt när man varit
ute hela dagen. Att ta igen sig i solen på en isländsk grästu-
va efter ett antal timmar i sadeln, lyssna på ett fågelläte
långt uppe på himlen och tänka på ingenting, är balsam för
själen. Jag levde fullkomligt i nuet – tog av mig klockan och
stängde av telefonen. På kvällarna somnade jag gott med töl-
ten kvar i kroppen.

Efter det var jag fast och har ridit på Island nästan varje
år efter dess, de senaste åren som medföljande reseledare
för ett litet svenskt företag som anordnar ridresor. 

I början var jag lite förvånad över hur många olika sor-
ters människor det är som åker på ridsemester till Island. I

min enfald hade jag förväntat mig att möta ungefär sådana
som jag själv – folk med egna islandshästar och livslång rid-
vana. Men så är det inte alls. Genom åren har jag träffat
turryttare med mycket blandade rid- och hästerfarenheter.
Allt från inbitna islandshästnördar på alla nivåer till ”stor-
hästryttare” som över huvud taget aldrig ridit på en
islandshäst förut, och nästan helt nybörjare. Och i alla åld-
rar, allt från tonåringar till pensionärer.

Jag är alltid nyfiken på människor och har träffat så
många spännande, trevliga personer på mina ridresor på
Island. De har inspirerat mig till att skriva denna artikel. För
det finns också många som gärna vill rida på Island, men inte
riktigt vågar ta steget. Med denna text vill jag visa att i prin-
cip vem som helst med lite riderfarenhet kan åka till Island
och uppleva en fantastisk vecka på hästryggen.

Den handlar delvis om hur det är att rida på Island rent
allmänt, och vad som är bra att tänka på. Andra delen är
en serie korta personporträtt av den grupp som följde med
mig på tur på norra Island i somras. Vi hade en fantastisk

du har vänner eller bekanta som ridit på Island förut, det
är bara att höra med dem och få tips om bra ställen.

De större företagen brukar ha lämpliga hästar även för
ovana ryttare, vilket kan vara en stor fördel om man är ett
blandat sällskap, te x när hela familjen ska följa med på
tur där vissa har mer ridvana än andra. 

Om du är van islandshästryttare kommer du troligtvis
att få mer behållning av ridningen om du bokar din resa
hos ett mindre företag eller en gård som inte har turrid-
ning som huvudnäring. Då är det oftast fråga om mindre
grupper och att man använder sig av egna och lånade pri-
vathästar till ridturerna. Chansen är då större att du får
rida lite bättre hästar.

De senaste åren har det även börjat dyka upp gårdar
som erbjuder ridsemestrar med kombinerad rid- och kurs-
verksamhet på riktigt fina, välutbildade hästar, tävlings-
hästar och högt bedömda hästar mm. Det är ett smart
upplägg att locka nya kundgrupper med höga krav, t ex
kräsna tävlingsryttare eller erfarna hobbyryttare.

Hur går det till?

Nu antar vi att du bokat din drömresa och just landat på
Keflavik, pirrande av förväntan och väskan fylld med ny -
tvättade och desinficerade ridkläder!

Troligtvis sker detta på eftermiddagen eller i början på
kvällen, och ni lär bli hämtade på flygplatsen av företa-
get/gårdsägaren som anordnar turen. När ni äntligen är
framme på gården och alla har gjort sig hemmastadda,
avslutas dagen med gemensam kvällsmat. Det kan bli gans-
ka sent, för på sommaren är det ljust nästan dygnet runt
och islänningarna är väldigt flexibla vad gäller tider! 

Nästa morgon är spännande, för då ska ridturen börja.
För dem som rider på Island för första gången känns det
extra pirrigt, för man vet inte vad man ska vänta sig! Efter
att hästarna har fångats in och alla fått sig tilldelade en
sadel, träns och en häst, är det dags att göra hästarna i
ordning. Det kan ta en stund innan alla är färdiga och just
då behöver någon slå på en tappsko. Sedan kan äventyret
börja! 

vecka tillsammans och jag är glad och tacksam över att ni
ville ställa upp och bjuda på er själva i denna artikel, som
förhoppningsvis kan inspirera fler att också åka till
”islandshästarnas Mecka och rida!

Utbudet är stort

Det finns olika sätt att utforska Island till häst. Man kan t
ex åka till Reykjavík över en långhelg och därifrån boka
några timmars ridning hos något av de större företagen
utanför stan. Det kan vara riktigt härligt, men den ultima-
ta upplevelsen får du när du rider flera dagar ute i natu-
ren med löshästar. När man rider långritt med flock bru-
kar man byta häst några gånger om dagen. På så sätt får du
rida många olika hästar under en vecka, vilket är enormt
lärorikt! Det är också en mycket speciell känsla att rida

med 50, 60 eller flera löst springande hästar. Troligtvis är
Island det enda ställe i världen där man kan få uppleva det! 

Längre ridturer mellan 7–10 riddagar erbjuds både av
de två stora turridningsföretagen Eldhestar och Ishestar,
och av en mängd mindre researrangörer. Det är en
smaksak, och kanske även en prisfråga, vilket man väljer.
7–9 dagars ridning på Island med boende, mat, hästar och
allting ordnad, kostar omkring 15.000 kronor. Flygbiljett
brukar inte ingå. 

När du kollar upp resor är det bra att ta reda på hur
boendet är ordnat, nivån på hästarna, antalet deltagare
och vilken ridvana som krävs. Det är också en god idé att
fråga om det finns kringarrangemang, t ex utflykter till
intressanta platser även utan häst, bad i varma källor, till-
gång till ”heitapottur” på gården mm. Det är ypperligt om



Hästarna på Island…

…är helt fantastiska. Kloka, vänliga och oer-
hört säkra på fötterna. Du kommer att rida
genom terräng och över ett underlag som du
därhemma aldrig skulle drömma om. Men här
tar du dig fram i tölt över steniga stigar, upp
och nerför bergssluttningar, genom forsande
små bäckar och floder, och ”din” häst kommer
inte att snubbla en enda gång och är knappt
andfådd efter en timmes ridning. Det är helt
otroligt hur mycket hästarna klarar, och hur
snällt och tålmodigt de finner sig i att få ännu
en ny ryttare på ryggen.  

Hästkulturen på Island och även hästarnas
uppväxtförhållanden skiljer sig som bekant en
hel del jämfört med Sverige. Jämfört med häs-
tarna som du är van vid därhemma kan hästar-
na på Island upplevas som mer känsliga och
lyhörda. I ridningen gör det ingenting, de
sticker aldrig utan de håller sig till flocken.
Du vänjer dig snabbt och kommer troligtvis
att uppskatta det. Du bör ha tygelkontakt vid
uppsittning och undvika att ta på och av
prasslande regnkläder på hästryggen… försök
inte heller spänna sadelgjorden eller länga
stiglädren från hästryggen, för det är hästarna

inte vana vid. Undvik gärna ljudet ”prtoooo”
som många svenskar har i ryggraden – på
Island kan det få den motsatta effekten! Om
du vill att hästen saktar ner eller stannar
säger man hoooo i lugn ton och lutar sig bakåt
i sadeln.

Du behöver inte vara orolig, du kan lita på
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Ridturen kan gå från punkt A till punkt B
men vanligast är en rundtur med gården som
start- och slutpunkt.

Ofta bor ni de första nätterna på gården
och sedan kan det bli några nätter på andra
ställen, beroende på hur turen är upplagd.
Ibland sover man bara på gården. Boendet
brukar vara ganska enkelt men det kan skilja
sig mycket mellan olika ställen. Allt från två-
personsrum med sköna sängar till övernatt-
ning i vandrarhem, fjällstugor, skolsalar och

liknande, där man sover många i samma
utrymme.

Ni rider ca 30–40 km om dagen och lämnar
hästarna i en hage någonstans. Sedan åker ni
antingen tillbaka till gården, eller bor över i
närheten av flocken. Vanligtvis består gruppen
av 8-15 deltagare plus ett antal medföljande
islänningar. Tempot brukar vara ganska friskt
men med många pauser, antingen kortare
”kisspauser” för folk och fä eller lite längre pau-
ser för lunch och hästbyte. Allt får ta sin tid.
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Att rida med en flock
löshästar är en mycket
speciell känsla och kan
nog bara upplevas på
Island.

Hästarna väntar lugnt
tills det är dags att ge
sig av. 

Det kan vara lite trix-
igt att få femtio hästar
genom floden när
många vill passa på
att beta och dricka
lite. 

Till höger: Det följer
med många fina häs-
tar på turen. Här en
fin valack efter þorri
frá þúfu.



ret av Islandshästen om isländsk hästkultur och hur
roligt det är att rida med flock. Han tycker att varje
islandshästägare borde rida långritt på Island någon gång.

Som svensk kommer du säkert att lägga märke till att
allt på Island inte är som man är van vid där hemma. Det
kan gälla synsättet på hästar (på Island är synen på hästar
mer osentimental än hos oss), detaljer i skötseln och han-
teringen. Det är bara att ta seden dit man kommer,
observera, fundera, förundras och acceptera att det är
annorlunda! Det som genomsyrar allt, tycker jag, är att
islänningarna är så skickliga i hanteringen av sina hästar.
Hästarna accepterar utan vidare att människan är deras
ledare. Jag har aldrig någonsin sett en häst tveka att gå in
i en transport eller vägra gå igenom en bäck eller korsa
något annat hinder. Hästarna står lugnt uppbundna,
ingen krafsar runt och skriker. Flocken är harmonisk även
på små ytor. Jag glömmer aldrig den gången då jag var
med på hästinsamling på norra Island. Ett hundratal ryt-
tare från olika gårdar hade mött upp på höglandet och
tog en paus för att äta köttsoppa och umgås lite. Alla
släppte sina hästar i samma hage, det var minst hundra
hästar som inte kände varandra men allt var lugnt.  

AVSLUTNINGSVIS kommer en varning – att rida på Island är
gravt beroendeframkallande! Nästan alla som gjort det,
vill åka tillbaka igen. Det är ju ingen semester på stranden
precis – rent fysiskt är det ganska krävande, man blir trött
efter en dag i sadeln. Men du kommer garanterat att vara
helt utvilad mentalt och må väldigt bra!

Och som jag skrev i början – du kommer att se dina
egna hästar med andra ögon när du kommer hem. Om du
är ägare till en importhäst vet du nu hur den hade det i
sin ursprungsmiljö. Ridning på Island ger också en insikt
om hur mycket våra hästar egentligen klarar av, de är så
imponerande…

Jag hoppas att denna artikel kan inspirera dig till att
boka en ridresa på Island någon gång! ∑ 

AGNETA KJELLSTRÖM från Enskede är 53 år och arbetar
som konsult. Hon började rida på Island i mitten av 90-
talet och tyckte det var så kul att hon började hos Haffi
Gislason på ridskola. Sedan ett tiotal år tillbaka får hon
utlopp för sitt ridintresse en gång i veckan då hon rider
lektion hos Nina Keskitalo på Örnäs. De är åtta personer
i lektionsgruppen som har hållit ihop hela tiden och som
känner varandra väl vid det här laget. 

På denna ridtur är Agneta gruppens veteran, hon har
ridit på Island i stort sett varje sommar sedan 1993, och
det tänker hon fortsätta med. 

”Det är så mäktigt här. Människorna, hästarna, natu-
ren, vädret, maten... på Island landar man i sig själv.”

BERNICE ARONSSON är från Älvsjö i Stockholm där hon job-
bar som barnläkare på Södersjukhuset. Hon är 51 år och
god vän till Agneta. Bernice började rida i vuxen ålder för
bara fem år sedan. Hemma rider hon storhästar på ridsko-
lan en gång i veckan. Det är tredje gången som hon rider
på Island. ”Jag behöver detta som ett komplement till den
andra sortens ridning”, säger Bernice. ”Att känna hästarnas
kraft ute i naturen är för mig den ultimata energi -
påfyllningen som är svår att hitta någon annanstans!”
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att islänningarna har valt ut lämpliga hästar
till turen. Vana turledare har en väl utvecklad
förmåga att snabbt kolla in folks ridvana och
tilldela dig en häst som passar. Men det är all-
tid bra om du är mera vaken och uppmärksam
omkring hästarnas hantering än du kanske är
där hemma. 

Att rida med flock

Att rida genom ett vidsträckt landskap, att se,
känna, lukta och höra den fantastiska naturen
omkring dig, är helt oslagbart. Och hela tiden
ackompanjerat av det ljuvliga ljudet av töltan-
de hovar. Förutom ryttarna – ni är antagligen
omkring 15-20 ryttare sammanlagd – följer ju
även flocken med. 

Det är speciellt att rida med en flock. En
del av ryttarna rider längst fram och de andra
rider längst bak flocken. 

Det gäller att tempot är lagomt. När man
rider för sakta kan löshästarna skingra sig för
att börja beta, och rider man för fort kan de
lösa hästarna börja galoppera och i värsta fall
springa förbi ryttarna i förtruppen. I båda fal-
len blir det kaos. 

Ryttarna måste till varje pris undvika att
hamna mitt i flocken, för det är både farligt
och kan stressa löshästarna. 

De isländska guiderna som följer med, är
väldigt vana vid flockens beteende och kom-
mer att ge tydliga instruktioner. Du vänjer
dig snabbt. Efter bara några dagar brukar alla
ha vant vid cowboylivet!

Islänningarna själva tycker också att det är
roligt att rida med flock. Det händer ofta att
några kompisar till gårdsägaren följer med på
sina egna hästar några dagar, bara för att det
är kul. För hästmänniskor på Island är det ett
sätt att umgås att rida långtur tillsammans.

Isländsk hästkultur

Sveinn Steinarsson, ordförande i LH (Land-
samband Hestamanna) berättade i förra num-
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Vi red på Island i somras!

Innan alla kommer
iväg på morgonen
måste först flocken
drivas ihop och ridhäs-
tar fångas in.

Nedan: Så här kan det
också se ut på Island! 



MALIN BERGLUND, snart 35, bor i Laholm, är småbarns-
mamma och arbetar som sjuksköterska. Hemma har hon
en egen häst, ett sto efter Kolgrímur från Slätterne.
Malin är mycket intresserad av att rida och träna. Hon är
en äkta ”islandshästnörd” som länge drömt om att åka till
Island, detta är första gången.

”Det är en helhetsupplevelse med hästar, natur och
trevliga människor. Att rida så många olika hästar har
breddat min syn och ökat min erfarenhet.”

ERIKA FRISK och ROBIN KLARSTRÖM kommer från Kristine-
hamn i Värmland och är 26 respektive 25 år gamla. Erica
är processoperatör på ett läkemedelsföretag och Robin
arbetar som teleocomtekniker. Ridresan är Robins 25-
årspresent till Erika i fjol när hon fyllde år. De äger två
egna islandshästar, en ”mycket pigg 18-åring” och en femå-
rig unghäst som Erika själv ridit in. Det är främst Erika

som sitter i sadeln där hemma, hon har ridit i hela sitt liv
– först på russ och sedan fastnade hon för islandshästar.
Robin har inte ridit så mycket men han har god balans
och är orädd - en veckas ridning på 2–4 olika hästar dagli-
gen har verkligen gett hans ridvana en stor skjuts.

”Jag hade inga speciella förväntningar, det är svårt att
ha på något man inte kan föreställa sig”, säger Robin.
”Men detta gav definitivt mersmak!”

Sambon Erika däremot hade googlat en hel del innan
resan och tagit reda på information.

”Man får ett annat perspektiv”, säger hon. ”Där hemma
tycker jag att jag rider tufft, full fart och så, men det är
ingenting jämfört med detta.”

ANN-SOFI PAULSSON-KROOK har ridit på Island en gång
förut men då var det annorlunda – det var med ett stort
turridningsföretag och i ett blandat sällskap med många
olika nationaliteter. Ann-Sofi är 53 år och jobbar i Malmö
som arkitekt på ett eget företag, tillsammans med två
andra delägare och några anställda. Ann-Sofis häst Gull -
feti är inackorderad utanför stan. ”Islandsridning en hel
vecka på så bra hästar är gravt beroendeframkallande och
ger mersmak”, säger Ann-Sofi, som har en känsla av att
hennes liv kommer att handla mer och mer om hästar fra-
möver, hon planerar att flytta ut till landet när barnen
flyttat hemifrån. ”Island är kanske det vackraste land jag
varit i, det är en sådan frihetskänsla. Ljuset och de stora
måtten i naturen är berusande. Jag blir lycklig av att ta
mig fram på häst genom nya landskap”. ∑
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CECILIA ”CIA” NORDANÅS bor i Järvsjö, är 54 år och arbe-
tar till vardags med ekonomi. Hon hade bara ridit
islandshäst två gånger tidigare innan hon deltog i denna
tur. I vanliga fall rider Cia dressyrhästar, hon är med
andra ord van vid ridning av stora bruna under kontrol-
lerade former! Cia har aldrig varit på Island förut. Hon
och Agneta är gamla vänner och de bestämde sig för att
träffas på Island. För Cia är kulturkrocken enorm. ”Det
är så annorlunda och allt går så mycket snabbare!” Men
hon bara älskar det och efter några dagars ridning på
snabba tölthästar förkunnade Cia glatt att hon har kon-
verterat! Hon hoppas kunna hitta en islandshästgård i
närområdet där hemma, där hon kan få utlopp för sin

nya passion.
LENA WESTERBERG 65 år från Klövsjö, mellanstadielärare
som nästan gått i pension, har ridit i sort sett hela livet
men inte islandshäst, däremot hade hon egen häst när
hon bodde i Zambia. Lena red islandshäst för första
gången 1981 och var även medryttare ett tag under 80-
talet. Det är hennes tredje gång på Island. Hon var med
på samma ridtur i fjol – ”att jag kom tillbaka även i år, är
väl bästa betyget”. I år lyckades hon locka med sig svä-
gerskan Kicki Westerberg samt deras gemensamma vän
Christina Söderlund.

KICKI WESTERBERG från Finspång är 57 år och på Island
för första gången, det är en gammal dröm som går i upp-
fyllelse. Till vardags jobbar hon som elevassistent. Kicki
har haft egen islandshäst i 12 år. För närvarande är hon
hästlös men tycker det är rätt skönt, det var jobbigt att
ha en eksemhäst. Hon var med och startade lokalföre-
ningen Dyggur utanför Norrköping 1984, som då hade 8
medlemmar. Trots lite småkrämpor och ont i kroppen
har Kicki klarat den tuffa ridningen bra. ”Här verkar det
finnas en outsinlig ström av bra hästar”, säger Kicki för-
tjust. ”Den ena är ännu bättre än den andra!”

CHRISTINA SÖDERLUND (50 år), jobbar som kock i Knivsta.
Hon är också på Island för första gången, det var vännen
Kicki som fick henne att följa med. Resan fick hon i fem-
tioårspresent från sin man. Christina har ingen egen häst
men har ridit i hela sitt liv, det var Kicki som ledde in
henne på islandshästsbanan. Som person är Christina
ganska försiktig av sig men hon har ändå aldrig varit rädd
eller orolig. ”Man klarar av mycket mer än man tror.”
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