
   

Blant de 435 første mennene som bosatte seg på Island, finner en navnet Reyni-Björn.  
Dette var landnåmsmannen Reyni-Bjørn fra Valdres, som tok land på sørspissen av Island i 
år 900. En av etterkommerne hans, den hellige Thorlákr Thorhallsson av Skálholt (1133-
1193), blir fortsatt feiret to ganger i året på Island. Det er blant annet statue av Thorlak på 
vestfronten av Nidarosdomen. Det bør her også nevnes at Thorlaks søster, Ragnheidur, var 
frille på gården hvor Snorre Sturlason ble oppfostret.  

Fra Valdres til Island i vikingtiden. 

Det er dette landskapet Reyni-Bjørn må ha sett fra sjøen, der han gikk i land for over 1100 år 
siden. Det snøkledde fjellet i bakgrunnen er vulkanen Katla.  Dette fjellet er noe ganske annet 
enn Rundemellen eller Bitihorn: Katla ligger 300–400 meter under den 595 km² store isbreen 
Mýrdalsjökull. Krateret har en diameter på 10 km. Vulkanen har siden år 874 hatt i overkant av 
tyve utbrudd, med omtrent femti års mellomrom.  
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NAF Veibok har i mange år opplyst følgende 
om gården Røyne: 
«En av landnåmsmennene på Island, Bjørn 
fra Røyni, kom herfra» 
 
Stort mer enn dette visste vi ikke  - 

 -  helt til den pensjonerte skolemannen, 
lokalhistorikeren og redaktøren for Årbok 
for Valdres, Ivar Aars, skrev om «Røyne 
på Island» (Se side 6). 

Men i 2011 kom «Thorlaks Saga» ut 
på norsk, oversatt av Mona Dybdahl . 

I Valdres Historielag er gården Røyne, som følge av denne historien, oppført som kulturmin-
ne i Øystre Slidre kommune, men på Røyne finnes ingen synlige minner etter Røyne-
Bjørn´s utvandring til Island og hans etterkommere. 

Denne spennende boken om Islands vernehelgen førte til en rekke turer til Island for å undersøke 
saken nærmere. Og der, oppe på Skálholt, var det nylig gjenreist et torvhus til minne om Thorlak. 
Da kom idéen om å sette opp en kopi av Thorlaksbud. Dette huset ville bli et skikkelig kulturmin-
ne på gården hvor forfedrene hans kom fra. Det passet også svært bra at Islands fremste på res-
taurering av gamle bygg, Gunnar Bjarnason, hadde benyttet seg av gamle byggdetaljer fra Opp-
land. 
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Røyne (på gammelnorsk Reynir )  
Reynir = rogn (tre) 
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Vikinggården Reynir 
 

Gården Røyne (Reynir) er oppført som kulturminne i Øystre Slidre kommune på grunn av 
Reyni-Bjørn som utvandret til Island i år 900. På Røyne finnes i dag ingen synlige minner om 
dette. Etter noen studieturer til området hvor denne karen slo seg ned, har jeg kommet over 
så mange spennende detaljer at det må kunne gjøres noe ut av denne historien 
Bygningen under, er en nylig oppført rekonstruksjon av torvhuset Thorlaksbud på Skálholt, 

oppkalt etter «Den hellige Thorlákr Thorhallsson», som ifølge 
Landnåmaboka, er en av etterkommere til Reyni-Bjørn. 
 
En kopi av Thorlaksbud ved svingen nord for Røyne, omkranset 
av gården Reynir slik den kan ha sett ut i Valdres i vikingtiden, 
burde kunne bli til et skikkelig minne etter de 
som utvandret herfra til Island for over 1100 år siden. 

Selve Thorlaksbud blir å oppføre i full størrelse, ca. 40 m2. Utføringen av byggets spesielle bygg-
detaljer vil kunne egne seg godt som kurs for de som ønsker å lære seg gamle byggteknikker. 
Thorlaksbud inneholder alt av dette. Gården nedenfor, oppføres i lignende målestokk som i 
«Lilleputt-hammer familiepark». Oppføringen av denne burde være svært spennende å få være 
med på for elever i barneskolen. Barna får her følge med trær som blir hogd i skogen, og de får 
prøve seg på teoretiske og praktiske oppgaver frem til det blir til hus på en gård i deres egen 
størrelse.  
Når prosjektet står ferdig, vil vi også ha fått en turistattraksjon for barnefamilier med hovedmål å 
skape og formidle kunnskap om vikingtiden i Valdres. Thorlaksbud får her en funksjon som 
samlingssted for forskning, foredrag, historiefortellinger, filmfremvisninger og andre arrangement, 
mens gårdsanlegget byr på spennende opplevelser og aktiviteter. Det kuperte terrenget mot 
Verpandsføssen kan bli til en flott natursti. Hva som må til for å få til dette? Vi har: En spennende 
historie fra vikingtiden, byggtegninger og bilder av Thorlaksbud, tomteareal, tømmer, stein, torv, 
gårdssag og stor låve hvor innendørs håndverkskurs kan holdes. 
For å komme i gang, opprettes stiftelsen «Vikinggården Reynir». Deretter utarbeides plan for 
området etterfulgt av grunnarbeider og oppføring av bygninger i samsvar med byggeskikken i 
vikingtida. Dette arbeidet kommer til å gå over flere år og vil nok komme på noen millioner. 
Det er alt meldt interesse for å få være med på byggingen av dette kulturprosjektet, så det blir 
spennende å se hva vi kan få til. En annen gammel gård i nærheten, har sagt seg interessert i å 
donere en rekke gamle hesteredskaper og utstyr til stiftelsen for å gi et bilde hva slags utstyr som 
var i bruk på gårdene i gamle dager.  
 

  
 
Torstein T. Røyne 
Tlf.: 997 46 990 
Mail: torstein.royne@gmail.com 
Hjemmeside: www.royne.no 
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Om landnåmstiden 

http://no.wikipedia.org/wiki/Landnåmstiden 

Landnåmstiden (fra norrønt landnám = det å ta land, landtaking) er be-
tegnelsen på den første bosetningen av nordmenn på Island fra år 874 og 
framover. Under press fra kong Harald Hårfagres ambisjoner i Norge som 
utfordret gamle ættesammenhenger valgte mange å flytte ut med kvinner, 
barn, treller, kyr, hester og det de trengte. På Island fant de ubebodd 
land, slo seg ned og skapte småsamfunn og dagens Island er direkte føl-
ge av de utflyttede nordmenns bosetning. Den første kolonisering er be-
skrevet i verket Landnåmabok på 1100-tallet som lister 435 menn som de 
første bosetterne, de fleste av dem i nordlige og sørvestlige delene av 
Island.  

http://islant.wikidot.com/landnamsmen-i-oistfirdingakvart : 

Blant de 435 første mennene som bosatte seg på Island, finner en navnet til Røyne-Bjørn.  
 
 «..Sigmundur kleykir Önundarson nam land milli Grímsár og Kerlingarár. 

Loðmundur gamli, sem áður hafði numið Loðmundarfjörð, kom austan og nam land að nýju 
milli Hafursár og Jökulsár á Sólheimasandi (Fúlalækjar). Hann bjó að Sólheimum”… 

Reyni-Björn nam land milli Kerlingarár og Hafursár og bjó að Reyni. 
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Faksimile fra  Årbok for Valdres 2004 
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Tildeling av land 
 

På sør-Island finner vi elvene Kerlingarár og Hafursár. Avstanden mellom elvene langs bil-
vegen er 22 km. Fra flyplassen Keflavik og til Reynir er det ca. 20 mil. Men 3-4 mil før Rey-
nir, på Thorvaldseyri, like innunder vulkanen Eyjafjalljökull som hadde utbrudd i 2010 og 
som lammet flytrafikken i store deler av Nord-Europa, bor Olafur Eggertsson.  
Mor hans, Ingebjørg Nyhagen, er født og oppvokst i Volbu. 
 

Olafur Eggertsson: 
«Som landnåmsmann måtte du leie ei kvige i band over et ledig landområ-
de fra soloppgang til solnedgang. Når sola gikk ned, var dette ditt land.» 

Mellom  elvene Hafursár og Kerlingarár, er området hvor Røyne-Bjørn tok land. 

Brua over Kerlingarár.  
I bakgrunnen Reynisfjall og 
Reynisdrangar, 

Brua over Hafursár og Klifandi. 

Hafursár  
Kerlingarár 
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Torvhus 
 

Det er dette landskapet Røyne-Bjørn må ha sett fra sjøen, der han gikk i land for over 
1100 år siden. Det snøkledde fjellet i bakgrunnen er vulkanen Katla. De små haugene 
på det graskledde berget i forgrunnen, er rester av torvhus.  

I utvandringstiden fantes det arktisk bjørk på Island, men etter hvert som denne ble 
brukt opp, ble drivtømmer en svært viktig ressurs. Dette var gjerne lerk og furu som 
kom med havstrømmene fra Sibir og med Golfstrømmen fra elvene Mississippi og Ori-
noco. Men torv var det nok av og den hadde stor verdi som isolasjon gjennom kalde 
vintre. Torv ble hentet fra myrene i nærheten og samen med stein og det som fantes 
av trevirke, ble bosettingene bygd opp. Husene var ofte ganske små, og de sto tett 
sammen, gjerne med korridorer i mellom. 
 
 

.  
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Bildene nedenfor er hentet fra et restaureringsprosjekt på Tyrfingsstaðir,  
som viser hvordan de islandske torvhusene ble bygd.  

 
http://www.archnetwork.eu/pages/turf-building-in-iceland/ 

CHIST (Cultural Heritage Interpreta on and Sustainable Tourism) aims to develop the skills 

of Sco sh professionals who train or coach others in the field of heritage interpreta on 

and sustainable tourism. This is done through a programme of exchanges with partners in 

five European countries (Bulgaria, Iceland, Estonia, Latvia and Slovakia). Workshops, site 

visits, hands‐on ac vi es and seminars are used to share knowledge and experience. The 

project is funded by the Leonardo da Vinci programme and delivered by the Arch Network 

organisa on. 

 

A plan of the farmhouse at  
Tyrfingsstaðir 
1. Göng / Passage 
2. Baðstofa / communal living area/  
sleeping area 
3. Búr / Pantry 
4. Hlóðaeldhús / Kitchen with open  
hearth 
5. Fjós / Cowshed 
6. Búr / Pantry 
7. Bæjardyr (fostofa) / Entrance Hall 
8. Stofa / Sitting room 
9. Skáli / Hall 
10. Hesthús/ Horse pen. 
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h p://news.psu.edu/story/141719/2005/07/18/research/secrets‐ancient‐iceland‐dispatch‐1‐digging‐viking‐age 



 12 

I dag ser bygda Reynishverfi slik ut. Det er stort sett sauedrift på gårdene og det er nylig kom-
met opp en restaurant nede ved Reynisfjara.  

Reynisfjara 

Reynir 

Vulkanen Katla 

Vik 

Vulkanen Eyafjalljökul 
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Reynisdrangar 
Reynishöfn 

Reynisdjup 

Reynisfjall 

Reynir 

Reynishverfi 

Reyniskirkja 

Reynisholar 

Badstofuhellir 

Reynisfjara 
Dyrhólaey 

Gardar 

Vik 

Det er stor turisttrafikk ned til Reynisfjara på grunn av den svarte stranda og den store krystali-
serte basalt-forekomsten der turistene gjerne klatrer opp og lar seg fotografere. Reynisdrangar 
stikker opp av havet i bakgrunnen. 
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 På bildet til venstre, med form som en mørk halvsirkel, og like 
innunder grastorva, er en grotte som sauene bruker å ligge i.   
Tom Davies, arkeolog, 
som var med meg på en 
av turene til Island, sper-
ret opp øynene da han 
kom inn i grotta «Men det-
te er jo en kirke. Her har 
det bodd en svært religiøs 
person».  Tom hadde sett 
lignende grotter i Tyrkia. Inne i 
grotta oppdaget han også års-
tallet 1169 som  var risset inn i 
bergveggen.  
 
 

Grotta viste seg å ha navnet Badstofuhellir og var best kjent på 
grunn av at presten Jon Steingrimsson bodde der vinteren 1755. Steingrimsson fikk kallenavnet  
«eldklerkur» ( ildpresten) etter å ha trosset en lavastrøm som kom fra vulkanen Laki i juli 1783, 
der lavaen truet med å ødelegge kirken mens han holdt messe. Det skal også ha vært irske 
munker på Island før 800-talet. Om noen munk kan ha holdt til i denne grotta før Røyne-Bjørn 

kom hit, vet vi ikke noe om. En mur foran grotteåpningen verner mot vær og 
vind . Det er spor etter en tunnel fra grotta og inn mot restene av det nærmeste 
torvhuset.  

I bergveggen innenfor Reynisfjara, er det bølger av lavaskorper som danner mange huler 
innover i berget. 

Badstofuhellir 
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Kirkjusmišurinn į Reyni 

Informasjonsplakaten ved den gamle kirketomten på Reyni er på flere språk og forteller om 
Røyne-Bjørn som bosatte seg her i år 900. 

Et av de best kjente sagnene på Island er «Kirkjusmišurinn į Reyni» som forteller om bonden 
som hadde fått i oppdrag å bygge en kirke på stedet. En fremmedkar kom til gården og tilbød 
seg til å bygge kirken for han. Den eneste betingelsen, var at bonden skulle finne ut navnet til 
kirkebyggeren før kirken ble ferdig. Hvis ikke, måtte han overlate sin eneste sønn på fem år til 
denne fremmedkaren.     Hele sagnet er gjenfortalt på informasjonsplakaten.  
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«Frå Røyne-Bjørn er den heilage biskop Thorlak komen». 

Om biskop Þorlákur Þórhallsson 
 
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/thorlakr 
                                      
«Den hellige Thorlákr Thorhallsson (Thorlak, Torlak; lat: Torlacus; gno: Þorlákr Þórhallsson; is: 

Þorlákur Þórhallsson) ble født i 1133 på Hlíðarendi i distriktet Fljótshlíð på 
Island. Han var sønn av Thórhallur Thorláksson (Þórhallur Þorláksson) og 
hans hustru Halla Steinadóttir, og selv om foreldrene var fattige, kom de fra 
en høvdingslekt og var i nær slekt med innflytelsesrike familier. Thorlákr 
hadde to søstre, Eyvör og Ragnheiður. Ragnheiður var frille for høvdingen 
Jón Loptsson på Oddi i Rangárvellir (Rángár-vollene), Islands mektigste 
mann og i slekt med den norske kongeslekten og mange av Islands lær-
deste menn. Han hadde gjort sin gård til et sentrum for litterære og historis-
ke sysler og oppfostret Snorre Sturlason (1178/79-1241). ……... 
 

Statue av biskop Torlak på vestfronten av Nidarosdomen  

Thorlaks Saga 

av Mona Dybdahl  

Þorláks saga helga 

av Ásdís Egilsdóttir 

Den gamle Jærtegnbok 

om biskop Thorlak 

av Agnete Loth 

Þorlákur Helgi og samtíð hans 
Séra Sigurður Sigurðsson  

vígslubiskup í Skálholti  



 17 

Thorlaksbud 

 
«Thorlaks saga» forteller om en mann som ser ut til å ha hatt meget spesielle evner, noe jeg 
fant svært spennende. Jeg tok derfor kontakt med den Islandske professoren Erlendur Haralds-
son, som har gitt ut en rekke bøker og artikler om dette emnet. Haraldsson var også til stede i 
Oslo i 1992 under lanseringen av boken jeg ga ut om den synske Lodvar Kaarstad 

 
Da Haraldsson fikk høre at vi planla tur til Island for å undersøke dette 
nærmere, tilbød han seg straks til å ta oss med til steder som var viktige 
i Thorlaks liv. Haraldsson viste  oss rundt en hel dag og hadde svært 
mye spennende å fortelle.  
 
Haraldsson tok oss blant annet opp til Skálholt hvor Thorlak var biskop 
fra 1178 til 1193. Skálholt kirke er et av to funnsteder fra norsk vikingtid 
hvor det er funnet lange ganger under bakken. Den andre er ved 
Avaldsnes kirke. 
 
I århundrer var Skálholt et 

sentrum for læring og kultur på Island, en status 
som varte helt fram til reformasjonen. I en periode 
var Skálholt betraktet som Islands hovedstad. 
Ved siden av kirken var det nylig gjenreist et lite 
hus med byggdetaljer hentet fra Oppland. Huset 
hadde torvtak og tykke vegger av torv som utven-
dig isolering.  
 
 

Det viste seg at Vígslubiskup í Skálholti, Sigurður Sigurðarson (1944-
2010), og forfatter av boka «Þorlákur Helgi og samtíð hans», hadde hatt 
en stor drøm, Og det var å få gjenreist Thorlaksbud på de gamle ruinene 
som er vist på bildet nedenfor. 
 

 http://www.islandsbloggen.com/2010/09/orlaksbu‐aterskapas‐vid‐

skalholtskirkja.html 

"Det finns ingen användbar sakristia vid Skálholtskirkja och 
huset kommer säkert att användas så. Men det kan generellt 
också påminna om Skálholts historia och forna tiders is-
ländska byggkonst, eftersom alla byggnader här i Skálholt är 
helt nyja och lite påminner om svunna tider." 

  
 

Hvilket årstall torvhuset Thorlaksbud ble bygget er noe usikkert, men huset var i bruk under bis-
kop Thorlak sin tid. Thorlaksbud ble blant annet brukt til lager, men også som sakristi, kirke og 
domkirke da den store kirken var ubrukbar.  

Det var byggmester Gunnar Bjarnason, Islands fremste på gjenreising av gamle bygg, som 
hadde stått for gjenreisingen. 
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På informasjonsplakatene vises det gamle Thorlaksbud til venstre for kirken. 

Jeg nevnte for Haraldsson at jeg godt kunne tenke meg å sette opp en kopi av Thorlaksbud 
hjemme på Røyne i Valdres, til minne om de som reiste fra Røyne og over til Island for over 
1100 år siden, noe Haraldsson syntes var en flott idé. Dette fikk avisen Morgunbladid tak i: 
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Jeg drøftet idéen med byggmesteren, Gunnar 
Bjarnason, Islands fremste på restaurering av 
gamle bygg. Gunnar ble svært begeistret over 
idéen.  
«Hei Thorstein. 
Vil bara takke for samtal og mail. Det ville væra en 
stor glede for meg hvis planerne dine blir til en vir-
kelighet! 
Beste hilsen 
Gunnar Bjarnason» 

 

Gunnar kunne fortelle at han hadde kopiert gamle bygg-detaljer og profiler fra bygdene i Opp-
land, noe som passet svært bra når en tenker på hvor forfedrene til Thorlak kom fra.  
Gunnar smidde håndverktøyet sitt selv, også låsen og beslagene til døren. Han ga meg teg-
ningene og bildene han hadde tatt under byggearbeidet med Thorlaksbud slik at det skulle bli 
lettere for meg å komme i gang med prosjektet. Han ga meg også boken om rekonstruksjonen 
av middelalderhuset Audunarstofa på Holar på Island 1997 - 2001, hvor han hadde skrevet 
kapittelet om middelalderhåndverk med tegninger av både materialer og verktøy.  
 
En modell av middelalderens domkirke på Skalholt, som på den tiden ble fortalt å være det 
største av trehusene i Norden, er å se på Nasjonalmuseet i Reykjavik. Denne er det Gunnar 
som har laget. Jeg ønsket at han skulle få lede byggingen av Thorlaksbud også på Røyne, 
men dessverre gikk Gunnar bort i 2014.  

Gunnar Bjarnason 
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Gårdsanlegg 

Thorlaksbud og viking-garden Reynir 

 
I Valdres er byggeskikken skildret på denne måten: 
«Husa var relativt små, og de var laftet av rundtømmer. Husene på gården var samlet i tette 
tun. Et litt uregelbundet firkant-tun med våningshusa øverst og uthusa lenger nedi bakken. Det 
kunne være opptil tjue hus på en vanlig gård. Alle husa hadde sin spesielle funksjon: Vånings-
hus, kårbygning, loft, stabbur, kyrfjøs, sauefjøs, stall, grisehus, kornlåve, forløe, smie, kvern, 
skåle, eldhus osv.»  
 

Jeg ser for meg Thorlaksbud i et kulturlandskap, i 
forbindelse med en gård slik den kan tenkes å ha 
sett ut i vikingtiden, hvor selve gården er i en må-
lestokk tilpasset barn, siden Valdres mangler en 
turistattraksjon for barn.  
Thorlaksbud, som er på ca. 40 m2, vil her få en 
funksjon som samlingssted for historiefortellinger, 
foredrag, filmfremvisninger og andre arrange-
ment. 
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Tilbakemeldinger 

Hei! 
  
Garden Røyne og historien om Røyne-Bjørn er helt spesiell, og dersom man klarer å a skape 
en ny besøksgard ut av denne historien, vil Valdres få en ny og unik attraksjon for hele familien 
basert på spennende historier fra vikingtiden. 
 
Dette er et veldig innovativt og kreativt prosjekt som vil kunne tiltrekke flere besøkende til  
Valdres. 

   
   Mvh, 
   Merete Hovi 
   Valdres Destinasjon   

Hei Torstein, 
 
Takk for interessant møte om Røyne og Thorlaksbud. 
 
Ideen din er god. Kunnskapsbasert reiseliv og opplevelser er trenden vi ser folk ønsker. Tilbudet 
vil være bra for barnefamilier og om du kan ha dyr på gårdsanlegget vil det være en bonus. 
Valdres mangler en besøksgård ala Snilsberg besøksgård ved Moelven. 
 
Vi er interessert i å selge og markedsføre tilbudet du setter opp. 
 
Vi holder kontakten. 
 
Ønsker deg en fin sommer. 
 
 

 Med vennlig hilsen Atle Hovi 
 Direktør 
 Beitostølen Resort 

 

Takk for hyggelig og spennende prat.  
Jeg synes ideen er veldig spennende og historien rundt det hele er jo fantastisk! 

Mvh 

Kjell 

    
    Kjell Berge Melbybråten  
   Ordførar  
   Øystre Slidre kommune    



 25 

Hei Torstein 

Jeg har kikket på ditt skriv som jeg fikk av Anne Marie på Turistinfo Beitostølen. 

Det er jo er spennende prosjekt, håper du får det til. Det kan jo også være noen tanker om å 
knytte reiselivet mellom Island og Valdres tettere sammen, i Røynes fotspor :-) 

Det var forresten fin måte å få seg eiendom, å gå med ei kvige fra soloppgang til solnedgang 
så var det landet ditt :-) 

Lykke til med prosjektet! 

  
  Hilsen Nicolay 

  Booking Service AS 

 
Fantastisk, kva anna kan ein seie?  
  

    Beste helsing 
   
    Ole Aastad Bråten 
    Direktør  
    Valdresmusea AS 

Hei Torstein Røyne. 
  
Takk for at du lånte oss hefte ditt «Fra Valdres til Island « . Svært interessant lesning. Ditt øns-
kede prosjekt vil være velkomment hos oss. Tilbud av  barneaktiviteter er vi alltid glade for ,og 
dette blir jo veldig mye mere enn en aktivitet. Virkelig bra . 

 
 
 
 
 

            M.v,h. 
 Anne-Marie Skeie og Kari-Anne Tungesvik 

          Beitostølen Turist-informasjon 
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Som et kulturminne, må Thorlaksbud og gårdsanlegget være godt synlig og må stå der det er 
best utsikt ut over dalen, så det må bli på det lille jordet ved skogsbilvegen mot Øyangen.    

Hegge orden 

Sent på høsten med utsikt mot Heggefjorden og Rundemellen 




