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Raunir á Arnarvatnsheiði 
Ferðalag mitt og “gamla grána” 

 
        Upp úr hádegi 25. júlí síðastliðnum ákváðum við “gamli gráni”  þ.e.; 
MMC Pajero ´89, langur og næstum óbreyttur nema hvað á 31” dekkjum, að 
skella okkur út úr bænum á vit ævintýranna.   
        Leiðinda veður var og ekki væntanleg breyting á því í náinni framtíð, að 
sögn veðurvita, en spáð nokkuð góðu á vestur- og norðurlandi.  Við héldum 
sem leið lá í Borgarnes, þaðan út Hvítársíðuna og skyggndumst í 
hellismunnann á Víðgelmi, Surtshelli og íshelli þar rétt hjá.   
        Síðan var ekið áfram inn á Arnarvatnsheiði uns við mættum stuttum 
Pajero og Lödu Sport.  Þar voru á ferð veiðimenn úr Húsafelli sem höfðu 
skotist í veiði þarna um kvöldið.  Tjáðu þeir okkur öll vötn væru sneisafull af 
fiski, 4 – 6 punda bleikju, svo full að þeir eiginlega báðu mig um að væta 
stöngina og grisja svolítið.  Þeir sögðu mér að fljótlega þegar komið væri yfir 
Norðlinga-fljótið fengi ég smjörþefinn af því hvernig leiðin væri áfram, en að 
vísu væru Víðidalstungur nánast ófærar og ekkert viðhaldið.                 
        Það hefur margsannast að við Íslendingar drögum allar hrakspár í efa og 
þurfum bókstaflega að reyna allt sjálf.  Það varð raunin með mig og “gamla 
grána”. 



Við keyrðum því áfram uns kom að Norðlingafljótinu, en þar ákváðum 
við að nátta enda einir, ókunnugir og sambandslausir við alla siðmenningu.
        Miðvikudagurinn 26. júlí kom með sitt frábæra veður, heiðskýrt, logn, 
þurrviðri (allt á kafi í ryki) og fuglasöng.  Vandræðalaust fórum við yfir 
Norðlingafljótið og áfram uns við mættum ferðafólki á Patrol og stóra kerru í 
eftirdragi.  Þarna var klukkan um það bil tvö eftir hádegi og pauf og klöngur 
nýbyrjað til þess að gera en með ágætum köflum inn á milli.  Þau tjáðu mér að 
framhaldið fyrir okkur “gamla grána” væri svipuð og því sem við vorum á og 
hámarkshraði fyrir þau hefði verið um 20 km/klst.                                         
        Við héldum áfram að skálanum í Álftakrók en stoppuðum bara fyrir 
vatnssopa þar.  Við afleggjarann að skálanum stendur leiðarvísir og á honum 
stendur;  Leggjabrjótur, þ.e. leiðin áfram,  og leiðin að skálanum.                 
        Við héldum ótrauðir upp á Leggjabrjót og átti það eftir að taka sinn toll af 
okkur báðum. Þessi leið er merkt sem vegarslóð  á kortum en annað kom á 
daginn.  Hámarkshraði þarna varð á milli 5 og 10 km/klst.  Oft þurfti ég að fara 
og leita hvert slóðin lá áfram.  Þetta var svo grýtt að ég varð framkvæmdaaðili 
Vegagerðarinnar á staðnum.   Þegar “gamli gráni” var farinn að taka uppundir 
og kvarta yfir slæmri meðferð og þolinmæði mín alveg á þrotum, varð mér 
hugsað til veiðimannanna og afréð því að væta stöngina.  Það reyndist líka það 
eina sem ég gerði því að mér heyrðist sem allir fiskarnir færu að hlæja þegar ég 
nálgaðist.   Sjálfgefið stutt stopp og því héldum áfram á næstum því 
ímynduðum vegarslóða og vonuðum að eitthvað betra færi að taka við.        
        Upp úr kl. 18 að staðartíma komum við að næsta leiðarvísi.  Á honum 
stóð; Víðidalstungur 41 km. í áttina sem ég var að koma úr, Húsafell 40 km. 
örlítið á ská frá hinni leiðinni og Kjölur 65 km. í austur.  Þarna féllust mér 
alveg hendur og ákváðum við því að hætta þessari vitleysu og fara stystu leið til 
Reykjavíkur.  Ég valdi því 40 km. leiðina í Húsafell.                             
        Eftir 45 mín. akstur á hraðbraut miðað við fyrrverandi vegarslóða kom ég 
að skálanum í Álftakrók.  Ég kom þá af annari leið sem ég hafði ekki tekið eftir 
áður.  Þar var þá komið hestafólk og þáði ég af þeim langþráð kaffi og eitt 
símtal úr NMT-síma til tilkynningarskyldunnar.  Húsfrúin í hópnum hváði 
þegar ég sagði henni að ég hefði ekið Leggjabrjót fyrr um daginn  því það væri 
löngu hætt að keyra þá leið og að það væru eingöngu ofurhugar eða 
ævintýramenn sem það gerðu.  Hún og bóndi hennar hefðu farið á hestum þá 
leið fyrir ca. hálfum mánuði og þótt hún slæm.  

Eftirmál:  Leiðin var lagfærð eitthvað, en samt mjög leiðinleg, óþörf og 
ætti að fjarlægja út af kortum.  Leiðin heim var mikið styttri en þegar ég lagði 
af stað. 

Magnús Guðmundsson 

félagi nr. 2136 





Á fjöllum ferðast fáir sem ekki nota hina mörgu skála sem eru víða 
á hálendinu. Oft hér áður fyrr var umgengni ekki ferðamönnum til 
sóma, á þeir tíma var gert átak til að vekja menn til umhugsunar 
hvernig þeim mundu vilja koma að slíkum húsum og í kjölfarið 
batnaði ástandið til muna og hélst þannig í mörg ár. 

En nú hin síðari ár hefur hins vegar borið á því að þessi umgengni 
hafi versnað aftur, menn skilja eftir rusl, fólk gerir þarfir sínar í 
salerni sem eingöngu eru hugsuð til sumarnota, mígið er utan í 
skála þannig að næst er hlýnar í veðri verður svo megn hlandlykt 
við húsin að þar er ekki verandi, skálarnir eru ekki þrifnir eftir 
notkun, skilinn er eftir óhreinn borðbúnaður í vöskum, það er ekki 
sópað né skúrað, og ofaná allt þetta eru ekki einu sinni borguð 
gisti- eða viðkomugjöld sem eru svo lág að skömm er að því að 
borga þau ekki. 

Ef stórir eða margir hópar eru í sama skála er mjög algengt að 
menn stingi af mjög snemma og hjálpi ekki til við þrif né taki með 
rusl til byggða heldur láti hinum er seinni eru um slíka hluti. 

Skálaeigendur verða fyrir meira tjóni heldur enn að missa af 
gistitekjum. Komið hefur fyrir að gaskútum hafi verið stolið og það 
skrýtnasta af öllu er að menn virðast hafa verið að stela díselolíu, 
er ekki í lagi með menn. 

Ofan á allt þetta bætist að ölvun á fjöllum virðist vera að færast í 
vöxt. Drykkja í skálum fram á rauða nætur heldur vöku fyrir þeim 
er vilja vakna snemma og nota daginn til ferðalaga. Sumir þurfa 
líka að prófa bílana á kvöldin þegar kjarkurinn er kominn eftir 
nokkur glös. 

Ölvunarakstur virðist líka vera að aukast á fjöllum, menn fá sér 
einn öl á leiðinni og telja allt í góðum málum, en valda síðan 
samferðamönnum sínum bæði leiðindum og töfum með oft á tíðum 
alveg ótrúlegum uppátækjum. En það skal tekið fram hér ef menn 
bera því við að hafa ekki vitað það að ölvunarakstur er líka lögbrot 
á fjöllum og við því liggja sömu viðurlög og annars staðar.  

  

Eru menn villtir á fjöllum? 



Félagar í Ferðaklúbbnum 4x4 sýnum gott fordæmi í umgengni 
bæði í skálum og á hálendinu sjálfu. Við skulum fylgja 
eftirfarandi reglum: 

Ferðaklúbburinn 4x4 
Þórarinn Guðmundsson formaður 

• Göngum frá skálum eins og við viljum 
sjálf koma að þeim.  

• Tökum allt rusl með til byggða.  

• Borgum skálagjöld (sem eru hlægilega 
lág).  

• Sýnum öðrum tillitsemi verum ekki á 
fylliríi langt fram á nætur. (virðum 
skálareglur).  

• Hjálpumst að við tiltekt í skálum ( þú 
ert minni maður ef þú skorast undan ).  

• Komum fram undir nafni ( skrifum í 
gestabækur ).  

• Ökum ekki undir áhrifum áfengis eða 
annara efna.  

• Ökum ekki utan vega.  

• Ökum ekki á viðkvæmu landi að vetri til 
ef snjór er ekki nægur.  

• Tökum ekki eldsneyti frá öðrum án 
þeirra samþykkis.  



 Á jeppaferli undirritaðs hefur það stundum borið við að það hefur gengið 
erfiðlega að stinga af miklu kraftminni bíla í þungu færi, mönnum til mikillar 
gremju.  Í einum Vatnajökulsleiðangri, í þungum sumarsnjó, rak í rogastans 
þegar undirritaður á sínu “8 cylindra tryllitæki” varð að horfa upp á 
“grútmáttlausan 4 cylindra dísilbíl” af sömu tegund og sambærilega útbúinn 
skríða framúr og síðan bara......stínga af............ 

Þegar farið er að skoða hvers vegna svona gerist kemur í ljós að það eru engir 
galdrar á ferð.  Á meðfylgjandi mynd eru sýndar togkúrfur fyrir tvær vélar frá 
Chevrolet.  Önnur vélin er 6,5 lítra turbodísil, tæp 200 hestöfl og hins vegar 8 
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cylindra 5,7 lítra Vortec bensínvél (350 chevy) sem skilar ca. 260 hestöflum.   

Eins og sést er verulegur munur á því hvernig þessar vélar vinna.  Dieselvélin 
er talsvert öflugri á lágum snúning heldur en bensínvélin og það er ekki fyrr en 
við tæpa 3000 snúninga að bensínvélin fer að vinna betur.  Síðan er ekki 
afgerandi munur fyrr en uppúr 3500 snúningum að bensínvélin fer að vinna 
umtalsvert betur, en þá er dísilvélin komin á hámarkssnúning.  Þar sem hestöfl 
eru margfeldi togs (tork) og snúningshraða skilar bensínvélin því talsvert fleiri 
hestöflum en dísilvélin. 

Nú skulu skoðuð tvö dæmi.  Tveir eins búnir bílar, annar með 6,5 L turbodísil 
og hinn með 5,7 L Vortec bensínvél, keyra hlið við hlið í þungu færi.  Bílarnir 
eru eins gíraðir og báðar vélarnar snúast 3000 snúninga og eru að skila svipuðu 
togi.  Hraðinn er 40 km/klst.   

Dæmi 1  

Nú gerist það að bílarnir keyra inn í snjódyngju, færið þyngist, og það hægir á 
báðum bílum.  Dieselvélin fer nú hægt og bítandi að toga meira eftir því sem 
snúningshraðinn lækkar og bíllinn nær að seiglast áfram í sama gír þar til færið 
léttist aftur.  Hér er engin dramatík og lítið reynir á hæfni ökumanns. 

Bensínbíllinn á heldur erfiðara uppdráttar í þessu dæmi.  Eftir því sem hægir á 
bílnum lækkar snúningshraði og sömuleiðis tog vélarinnar sem aftur hægir enn 
frekar á bílnum.  Það endar með að ekki dugir annað en að skipta niður.  Við 
það fer vélin upp á hagstæðasta vinnslusvið þar sem togið er í hámarki, og auk 
þess eykst togið vegna lægra gírhlutfalls.  Skyndilega er “yfirdrifið” tog í boði.  
“Yfirdrifið” tog þýðir að mjög auðvelt er að missa bílinn upp í spól, bíllinn 
grefur sig auðveldlega niður og það hægir enn frekar á bílnum.  Hér reynir 
verulega á hæfni ökumanns og það getur reynst erfitt að ná upp ferð aftur nema 
færið breytist og “grútmáttlausi dísilbíllinn” stingur af.   

Dæmi 2.   

Aftur keyra bílarnir hlið við hlið á 40 km/klst hraða í þungu færi rétt við 1340m 
bunguna á Langjökli.  Smá saman léttist færið og hægt er að bæta við hraðann.  
Dieselbíllinn nær að auka hraðan upp í 70 km/klst þar sem vélin er að skila 
hámarksafli, tæpum 200 hestöflum.  Nú á aldeilis að sýna þessum olíubrennara 
hvar Davíð keypti ölið, pinninn er stiginn í gólfið og bensínvélin öskrar á 
snúning.  Við 5000 snúninga og 80 km/klst hraða harðneitar bíllinn að fara 
hraðar.  Um 15 mínútum og 20 km síðar er numið staðar við Þursaborg.  
Aðeins 2 mínútum síðar keyrir dísilbíllinn í hlað.  

Ástæðan fyrir að 60 hestöfl duga ekki til að auka hraðann um nema 10 km/klst. 
er sú að í þungu færi má reikna með því að aflið (hestöflin) þurfi að aukast í 
öðru veldi af hraðaaukningunni.  Til að auka hraðann úr 70 í 80 km/klst þarf 



því um 30% fleiri hestöfl sem er einmitt aflsmunurinn á vélunum (t.d. þyrfti 
yfir 400 hestafla vél til að koma bílnum upp í 100 km/klst hraða við þessar 
aðstæður). 

Ef reiknað er með 15% meiri eyðslu pr. hestafl fyrir bensínvélina lætur nærri að 
bensínbíllinn eyði 50% meira en dísilbíllinn við að halda þessum 10 km/klst 
aukna hraða.  Með núverandi bensínverði eru mínúturnar 2 því ekki alveg 
ókeypis........ 

 

Og hvaða ályktanir er svo hægt að draga af þessu:   

1)  Þó það sé gaman að hafa fullt af hestöflum til að þrykkja upp brekkur og 
í annan leikaraskap er það staðreynd að vél með gott tog á lágum 
snúning á kostnað hestaflanna er oft betri á fjöllum en tjúnuð vél með 
fullt af hestöflum. 

2)  Er ekki misskilningur að nota heita knastása í fjallabíla?  Heitir knastásar 
færa togkúrfuna þ.a. vélin vinnur ekki eins vel á lágum snúning en skilar 
hins vegar fullt af hestöflum. 

3)  Bíll með lítilli turbodísilvél getur skilað sér fullt eins vel á fjöllum og 
sambærilegur bíll með mun stærri bensínvél.  Tölvukubbar eru gjarnan 
notaðir til að auka vinnslu dísiltúrbo véla.  Þessir kubbar auka bæði tog 
og hestöfl við nánast óbreyttan snúningshraða og ”tjúnaður” dísilbíll 
hefur því yfirleitt ekki sömu vankanta og ”tjúnaður” bensínmótor.   

4)  ”heitur” mótor krefst meira af ökumanni en togmikill mótor . 

5)  Þó að maður hafi fullt af hestöflum í húddinu (sama hvort það er bensín 
eða dísil) getur verið snjallt að fara sér hægt í þungu færi, sérstaklega í 
löngum ferðum.  Eyðsla eykst mjög með hraða. 

 

Hvað á maður þá að gera til að geta spælt hina?  Jú, maður fær sér stóra 
dísiltúrbo vél, tjúnar hana upp þ.a. hún skili vel yfir 600 Nm togi og tæp 250 
hestöfl við óbreyttan snúninghraða, kemur fyrir stórum tönkum sem fylla má 
með vökva sem kostar hálfvirði af bensíni og fer út að keyra........................... 
That is it! 

Örn Ingvi Jónsson 

Félagi 1719     



Miklar og nokkuð sérkennilegar umræður hafa spunnist á netinu eftir síðustu 
Nýliðaferð.  Þykir mér að þar sé farið nokkuð geyst og ekki mjög málefnalega 
tekið á hlutunum. 

Eitt er að koma fram undir nafni og segja sínar skoðanir, þótt ekki falli þær 
öllum í geð, en hitt finnst mér fyrir neðan allar hellur þegar fólk skrifar undir 
dulnefni og notfærir sér nafnleyndina til að bera út allskonar gróusögur.  Það er 
einnig sammerkt með skrifum þeirra sem skrifa með hvað mestri vandlætingu, 
að þeir hafa enga beina reynslu af klúbbnum okkar, enda “guðsfegnir að hafa 
ekki álpast til að ganga í klúbbinn og þurfa að borga félagsgjöld”.  Eins og 
endra nær fer Gróa á Leiti ekki eftir því gullna boðorði “hafa skal það sem 
sannara reynist”  ekki einu sinni “hafa skal það sem skemmtilegra reynist”. 

Fyrir þá sem ekki hafa netið, skal hér upplýst að umræðan síðustu vikur, hefur 
nánast eingöngu snúist um óhóflega drykkju fólks í óbyggðaferðum þar með 
talið okkar ágæta félag og gengur einn skríbentinn, svo langt að kalla Setrið 
“alræmdasta drykkjubæli landsins”, ég held hann hafi aldrei komið þar. 

Með þessum skrifum er ég ekki á nokkurn hátt að víkjast undan þeirri stað-
reynd að drykkja og slæm umgengni í skálum og á hálendinu er orðið verulegt 
vandamál sem verður að taka á fyrr en seinna.  Markvisst starf fólks eins og 
forystumanna Ferðaklúbbsins 4x4 hafði mikil áhrif til batnaðar fyrir nokkrum 
árum, en nú hallar undan fæti, og við skulum hafa það hugfast að komist þetta 
orð á, og festist við okkur, gæti orðið erfitt að halda í þau ferðaréttindi um 
hálendi Íslands, sem þrotlaus vinna þessara forkólfa okkar hefur fært okkur. 

En rétta leiðin til að færa hlutina til betri vegar er ekki sú að standa á torgum og 
úthrópa alla.  Mun áhrifaríkara tel ég vera að hafa beint samband við stjórn 
klúbbsins telji maður að eitthvað hafi farið úrskeiðis í starfi á vegum F4x4.  
Þeir hafa sýnt það að þeir eru menn til að taka á svona hlutum og útkljá þá.  En 
eins og málin standa er heill hópur af mönnum sem hafa unnið óeigingjarnt 
sjálfboðastarf stimplaðir fyrir ætlaðar misgerðir einhvers úr hópnum. 

Ég hvet eindregið til þess að menn skrifi undir nafni á netinu, og að þeim sem 
það ekki þora, verði einfaldlega ekki hleypt inn með sín skrif. 

Einnig bendi ég mönnum á að besta leiðin til að hafa áhrif til hins betra, er sú 
að vera félagi og vinna þar að framgangi áhugamálanna. 

                                                        Ásgeir Þorfinnur Kristinsson (fullt nafn) 

Umræðan á netinu 



Kæru 4x4 félagar, gleðilegt ferðaár (“,) 

Nýliðaferð ferðaklúbbsins 4x4 var farin í byrjun desember s.l.  Við kynntum 
þessa nýliðaferð á mánudagsfundi í haust og sögðum frá því að skráning væri 
hafin í ferðina. Innan skamms var orðið fullt í ferðina og komust færri að en 
vildu. Þátttakan var í heild um 57 manns eða um 30 bílar, þar af 8 bílar 
umsjónarmanna. 13 bílar voru á biðlista og komu 2 af þeim með vegna forfalla 
á síðustu stundu. Haldin voru undirbúningskvöld á fimmtudögum fram að ferð 
og voru þau vel sótt. Vill undirbúningsnefndin þakka þeim sérstaklega sem 
voru með kynningar á sinni starfsemi en þeir voru: Rikki frá R. Sigmunds (með 
nýtt GPS tæki, Garmin 162), Siggi frá Radióþjónustu Sigga Harðar (með Yaesu 
VHF talstöðvar sem vonandi sem flestir hafi fengið í skóinn), Nýbarði, 
Garðabæ (sem kenndi mönnum og konum öll trikk í sambandi við dekkjavesen) 
og síðast en ekki síst Artic trucks (sem var einstaklega gaman að koma til og 
getað skrifað niður óskalistann fyrir jólasveininn) sem buðu upp á fróðlegan 
fyrirlestur og veglegar veitingar.   

Ferðinni var sem fyrr heitið í skála klúbbsins, Setrið við rætur Hofsjökuls og 
var haldið af stað úr bænum frá Esso upp á Ártúnshöfða, sem eiga einnig þakkir 
skyldar fyrir veitta aðstoð, um sexleytið á föstudeginum 1. desember og keyrt 
sem leið lá upp í Reykholt þar sem “tankað” var á bíla og svo þaðan áfram inn 

Nýliðaferðin 1-3 desember 



á Kjöl og upp í Kerlingarfjöll. Færð fór ekki að þyngjast fyrr komið var upp 
undir Loðmund en Gígjarfossvaðið var vel frosið en Ásgarðsáinn opin. Var hún 
smá farartálmi hjá sumum en með lagni komust allir yfir að lokum. Komið var 
upp í Setur um miðnætti en um klukkutími var á milli fyrsta og síðasta bíls og 
var sá dreginn síðasta spölinn vegna smá hitavandamála. 

Um morguninn var tekinn til morgunmatur og síðan gerðu menn sig klára til að 
fara í dagstúr en nokkrir voru eftir til að klára að setja upp síma og ganga frá 
fjarskiptamálum í Setrinu en ætluðu síðan að koma á móti hópnum. Einnig urðu 
nokkrir eftir til að kíkja á fyrrnefnt hitavandamál í einum bílnum en hann þurfti 
að snúa við í Kisu þar sem vandamálið tók sig upp aftur (beintengja þurfti 
nokkrar rafmagnsviftur vegna bilaðs hitaskynjara). Ferðinni var haldið inn 
Kisubotna og áfram að Klakki en þegar þangað var komið var klukkan ekki 
nema rétt um hádegisbil þannig að tekin var sú ákvörðun að athuga hvort það 
væri fært að fara upp með Grákolli og þaðan meðfram Kerlingardal og inn í 
Kerlingarfjöll og hringinn (efuðust menn um að það væri hægt en það glitti í 
ansi mikið af þessu hvíta þarna innfrá og því bara gaman að reyna...). Ófært var 
þegar upp var staðið en fullt af snjó og skemmtilegu færi. Nokkrar erfiðar 
brekkur héldu mönnum uppteknum en einnig veðrið. Gleymdu sumir sér við að 
puða þegar þeir litu upp og sáu mikilfenglegt útsýnið, hvíta fjalltoppa, bláan 
himininn – og svartan díselreyk...   Héldu menn til baka er líða tók á daginn en 
tóku smá stytting sem símamenn höfðu komið inn að Klakki stuttu áður. Um 
kvöldið var tekið til við að grilla og bera fram dýrindis máltíð sem að allir 
gerðu vonandi góð skil.  Hægt var að stunda stjörnuskoðun þarna um kvöldið 
enda veðrið alveg dásamlegt eins og það var raunar alla helgina.  Síðan tók við 



kvöldvaka sem ferðalangar tóku virkan þátt í með söng við undirleik Herjólfs 
(Lúffadorinn sem aldrei klikkar á gítarnum). Einnig var farið í leiki og bárust 
hlátrasköllin eflaust norður yfir Hofsjökul í mestu hviðunum. Gleðin tók enda 
um miðnætti hjá flestum en sumir voru tregir til að fara að sofa og var þeim 
bent á að hafa hægt um sig þegar líða tók á nóttina og þeir beðnir um að færa 
sig inn í bíslagið eða út í bíla og tóku flestir vel í það en því miður ekki allir.  
Vonandi fara menn þó að átta sig á því að það er tillitsleysi gagnvart 
samferðamönnum að vera með hávaða fram undir morgun, í hvaða fjallaskála 
sem er og í hvaða félagi sem er. Munum það bara næst! 

Um klukkan hálftvö um nóttina var beðið um aðstoð úr Setrinu við að koma 
einum bíl upp eftir og fóru 3 bílar undirbúningsnefndar af stað niður að 
Sóleyjarhöfða (sem var vel frosinn en snjólaus) en á leiðinni bættust við 2 bílar 
nýliða sem höfðu haldið af stað niðureftir án þess að vera beðnir um það og áttu 
í raun ekkert erindi þangað.  Þegar bíllinn var fundinn var hafist handa að gera 
við hann og koma honum upp í Setur og gekk það mjög vel en bílstjórinn í 
þeim bíl var ekki undir áhrifum þó svo að farþegarnir hafi verðið í góðum gír 
eins og maður segir. 

Morguninn eftir var aftur boðið upp á veglegan morgunmat og síðan tekið til 
við að gera menn, bíla og búnað klára fyrir heimferð. Reyndar virtust sumir 
gleyma því sem hafði verið sagt við þá á undirbúningskvöldunum, að allir ættu 
að hjálpast til við að þrífa og ganga frá skálanum.  Nokkrir bílar nýliða fóru af 

Og þá sagði hann ...........Og þá sagði hann ...........  



stað Kerlingafjallaleið, án þess að ræða við undirbúningsnefndina enda hafði 
verið ákveðið að fara Klakksleið heim (meiri snjór!).  Þessir aðilar sem voru að 
flýta sér svona mikið gleymdu sér í öllum flýtinum og gleymdu ýmsu og 
hjálpuðu ekki til eins og allir hinir en þó verður að geta þess að einn þeirra 
hafði skúrað sturtuna hátt og lágt og fær sá stjörnu í kladdann fyrir það.   En 
það ber að átelja að þeir lögðu af stað án þess að hafa samráð við 
leiðangursstjórana.  

Eftir að Setrið var orðið hreint og fínt héldu ferðalangar heim á leið, enn og 
aftur í sólríku veðri. Færið var skemmtilegt langleiðina niðureftir og bauð 
veðrið upp á mikla náttúruskoðun. Sumir skimuðu eftir rjúpu en ekki sást nú til 
þeirra. Þess má geta að margir voru með stafrænar myndavélar í ferðinni og er 
ætlunin að reyna að safna því saman fyrir þá sem hafa áhuga.  Sjá einnig www.
simnet.is/gjb. 

Að lokum vill undirritaður koma ábendingum á framfæri til þeirra sem í 
framtíðinni vilja sjá um nýliðaferð á vegum klúbbsins: Þeir sem ekki hafa farið 
í nýliðaferð áður gangi fyrir þegar skráð er í ferðina. (þess ber þó að geta að 
þótt einhver hafi farið í nýliðaferð áður er ekki þar með sagt að hann sé alveg 
eldklár í vetrarferðum, einnig gæti hann ekki haft neina ferðafélaga – en 
nýliðaferðir og aðrar ferðir á vegum klúbbsins er einmitt tilvalinn vettvangur til 
að kynnast framtíðarferðafélögum).  Önnur ábending er að verkefnum vegna 
þrifa og frágangs á Setrinu sé úthlutað fyrirfram, þannig að allir viti hvert 
hlutverk þeirra sé. Síðarnefnda athugasemdin kom einmitt frá nýliðum sem 
gjarnan vildu hjálpa en voru kannski svolítið ráðvilltir og vissu ekki alveg 
hvernig þeir áttu að bera sig að. 

Með þökkum til þátttakenda fyrir skemmtilega samveru 

f.h. undirbúningsnefndar, 

Bergþór Júlíusson 

félagi nr. 1714. 

Tölvuraunir 
Vegna bilunar í tölvubúnaði á ritstjórnarskrifstofu SETURSINS dróst 
útkoma þessa tölublaðs úr hömlu. 

Við biðjumst velvirðingar á þessu og vonum að þið nennið að renna 
yfir blaðið, þó félagsfundir séu um garð gengnir. 

Ásgeir, Stjáni og Örn 



SETRIÐ er skáli Reykjavíkurdeildar 4x4.  Hann er staðsettur fyrir sunnan 
Hofsjökul, nánar tiltekið á N 64°36,691  V 19°01,165. 

Í skálanum er gistirými fyrir 70 manns með góðu móti og þar af 26 í kojum.  
Skálanum er skipt í þrjár einingar, bíslag, fremri skála og innri skála en sá par-
tur er læstur og komast þeir einir inn sem hafa fengið lykil hjá skálanefndinni 
eða hafa keypt sér lykil hjá skálanefndinni.  Öllum félagsmönnum gefst kostur 
á að kaupa lykil að skálanum.  Lykillinn gengur einnig að gám, sem hýsir ljósa-
vélina sem sér húsinu fyrir rafmagni.  Salernisaðstaða er mjög góð, það er 
kamar, vatnssalerni og sturta.  Rennandi vatn er til staðar allan ársins hring, 
sem fæst úr borholu sem hitaþráður er tengdur í þannig að vatn kemst á fljót-
lega eftir að kveikt er á ljósavélinni. 

Skálinn er hitaður upp með þrennskonar hætti, olíueldavél, olíuvél sem tengd er 
vatnsofna kerfi og rafmagnsofnum. 

Í skálanum er mjög gott fjarskiptakerfi, CB, SSB, VHF OG NMT síma sem 
einungis er hægt að hringja úr í 112 en hægt er að hringja í hann og er númerið 
855-5565.   

Oftast eru farnar fjórar leiðir í skálann, fyrsta ber að nefna Kerlingarfjalla-
leiðina, farið er útaf Kerlingarfjallaleið rétt áður en komið er að skálunum og 
fylgt þar vegarslóða sem liggur norður fyrir Kerlingarfjöll, þessi leið er orðin 
stikuð að mestum parti.  Svo er það Klakksleið, þá er farið upp með Hvítá að 
austanverðu og keyrt sunnan megin við Kerlingarfjöllin.  Svo er það svokölluð 
Gljúfurleitarleið, þá er farið upp með nýju Sultartangavirkjuninni og svo áfram 
upp með Þjórsá að vestan verðu, þessi leið getur verið mjög varhugaverð 
sökum þess að það eru nokkrar ár á leiðinni sem snúið getur verið að keyra yfir.  
Síðasta leiðin sem tíunduð verður er Sóleyjarhöfðavaðið en hún er einungis fær 
á veturna, þá er farið upp Kvíslarveituveginn og beygt svo útaf honum við 
Þúfuvötn og keyrt sem leið liggur í vestur yfir Þjórsá en þessa leið skyldi  
aðeins fara með vönum mönnum og vel útbúinn.   

Að þessari upptalningu lokinni ætti þeim sem lesið hafa þessar línur að vera 
ljóst að þarna er á ferðinni einn glæsilegasti fjallaskáli landsins sem vert er að 
heimsækja hvenær árs sem er.  Allar upplýsingar um skálann og útleigu hans 
veitir skálanefndin.   

Við í ritnefnd höfum ákveðið að vera með umfjöllun um alla skála félagsins 
núna í næstu tölublöðum Setursins.  Í von um að þið hafið einhvern fróðleik af 
þessum skrifum. 

  
KRISTJÁN  KOLBEINSSON 

SETRIÐ 


