LEKAMØYA
Lekamøya er en fjellformasjon
og et gammelt sjømerke som det
knytter seg et sagn til. Norges
lengste eventyr, som strekker seg
fra Lofoten i nord og til Leka i sør.
Hurtigruten bruker et døgn på å
seile gjennom dette sagnet!

Sagnet om Lekamøya
Nord i Hålogaland satt to mektige konger.
Vågakallen og Sulitjelmakongen,
med Vestfjorden mellom seg.
Begge hadde sine sorger.
Vågakallen sin ulydige sønn Hestmannen
og Sulitjelmakongen sine syv viltre døtre,
som han hadde sendt til Landego,
hvor også Lekamøya var.
En kveld får Hestmannen se Lekamøya
og de syv søstrene bade i sjøen ved Landego.
Et eneste blikk tenner hans
heftige attrå til Lekamøya,
som han beslutter å røve ved midnatt.
Til hest i full rustning, med bølgende hjelmbusk
og kappen slengt om de sterke skuldrene
jager han sørover på sitt midnattsritt.
Jomfruene oppdager ham, og flykter i all hast.
De syv søstrene oppgir flukten
og kaster seg ned ved Alstadhaug.
Bare Lekamøya fortsetter flukten mot sør,
mens kongen i Sømnafjellene ved Brønnøysund
står og iakttar den ville jakt.
Sømnakongen ser den skuffede beiler
legge pil til buen, men da slenger kongen
sin hatt i veien og redder den vakre møya,
som nå var kommet til Leka.
Hatten med hull tvers gjennom
falt ned ved Brønnøysund,
og i det sola rant ble alt til stein.
Stien til Lekamøya er ca 1,5 km
og går i noe ulendt terreng.
Ved Lekamøya er det flott utsikt.

Summary
Lekamøya is a jagged hilltop
and an old navigation feature
to which a myth is attached,
the longest folk tale in Norway. It
stretches all the way from Lofoten
in the north to Leka in the south
and the Coastal Express vessels
require 24 hours to sail through it!
The path to Lekamøya is about
1.5 km long and goes in fairly
rough terrain. You get a beautiful
view from Lekamøya.
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