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Setrið 
Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4                                             Pósthólf 8948 128 Reykjavík 
 

11. tbl. 12. árg.                                  Apríl 2001                 Ábm.  Kristján Kolbeinsson 

Efni: 
Ferðasögur 

Skiptabakkaskáli 

o.fl.  
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Næstu fundir 
Reykjavík:  Mánudaginn 2. april, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00. 
                   Fundarefni:  Innanfélagsmál.  
                                         Ferðirnar þrjár í enda mars, hvernig fóru þær.                            
                                         Hvernig undirbúa skal jeppann fyrir páskana.. 
                                         Hlé.                                                                                            
                                         Jóhann Ísberg með myndasýningu. 
Suðurnesjadeild:  Miðvikudaginn 4. apríl, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20,30. 
                   Fundarefni:  Myndasýning o.fl. 
Vesturlandsdeild:  Mánudaginn, 9. apríl  í Jónsbúð kl. 20,30. 
                   Fundarefni:  Helgi Björnsson jöklafræðingur afhjúpar leyndardóma Langjökuls. 
                                          Páskaferð. 
                                               Ferðatilhögun 
                                               Er bíllinn klár? 
                                          Allir verlkomnir. 
Austfjarðadeild:    
                   Fundarefni:   
Húnvetningadeild:  Engar fregnir bárust um mars fund 
                   Fundarefni:  né efni 
Skagafjarðardeild:  Þriðjudaginn 2. apríl, kl. 20:00 í kaffistofu Mjólkursamlagsins. 
                   Fundarefni:  Sennilega kynning frá Haftækni á GPS, talstöðvum og símum 
                                                   fimmtudaginn 5 apríl í Sveinsbúð. 
Eyjafjarðardeild:  Þriðjud. 3.. apríl, kl. 20,00 í Lundi. 
                   Fundarefni:  M.a. ferðasaga úr Bárðargötu-leiðangrinum. 
Húsavíkurdeild:  Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:00. 
                   Fundarefni:   
Suðurlandsdeild:   Þriðjudaginn 3. apríl, kl. 20,30 í Inghól.                                              
                   Fundarefni:    Myndasýnig og fleira.   
                                           Hvetjum alla til að koma með myndir sem þeir hafa tekið i vetur. 

  Ritnefnd 
Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is 

Fax ritnefndar 872 1454 
Kristján Kolbeinsson, hs. 553 7995, tölvupóstur  skúri@tal.is 

Ásgeir Kristinsson, hs. 567 0654, tölvupóstur geiri@if.is 
Örn Guðmundsson, hs. 554-4084 

Tölvupóstfang stjórnar:  stjorn@f4x4.is 
 Sími og myndsendir Ferðaklúbbsins 4x4:  568 4444 

Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum að Mörkinni 6 kl. 20:30 
Heimasíða klúbbsins er  http://www.f4x4.is/ 

Umsjónarmaður félagsskrár er: 
Rögnvaldur Guðbrandsson, tölvupóstur:  felagatal@f4x4.is 
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Aðalfundur. 

 

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 verður haldinn 7. maí, og í tilefni þess 
viljum við í ritnefnd minna ykkur á nokkur atriði tengd honum. 

Lög klúbbsins verða birt í næsta hefti Setursins, en þau má nálgast á 
netinu og einnig voru þau birt í maí blaðinu í fyrra, þar eru náttúrlega 
ekki þær breytingar sem gerðar voru í fyrra. 

Samkvæmt lögum skal stjórnin í fundarboði í Setrinu kynna allar þær 
tillögur og breytingar á lögum sem upp á að bera á aðalfundinum.  Því er 
nauðsynlegt að senda stjórninni hið fyrsta þær tillögur er menn vilja bera 
upp á fundinum, helst þrem vikum fyrir aðalfund, enda er skilafrestur á 
efni í maí hefti Setursins hinn 20. apríl, til að tryggja að blaðið komi 
nógu snemma til félagsmanna til að uppfylla lagaskyldu. 

Einnig er gott að menn hugi nú þegar að því í hvaða nefnd þeir hafa 
áhuga á að starfa í og hafi þá gjarnan samband við stjórnina eða 
viðkomandi nefnd, en kjósa þarf í eftirfarandi stöður. 

Staðfest er að formannssætið er laust. 

Tvo menn vantar í stjórn. 

Einn í varastjórn. 

Þrjá í hjálparsveit. 

Tvo í umhverfisnefnd. 

Tvo í tækninefnd 

Einn í ritnefnd. 

Fjóra til fimm í skálanefnd. 

Mætum öll á aðalfundinn, hann er langt í frá leiðinlegur, og starf í 
nefnum er yfirleitt mjög gefandi. 

                                                                                                Ásgeir 
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Þorrablót Vesturlandsdeildar 

        Helgina 9.-11. febrúar sl. hélt Vesturlandsdeild sitt árlega þorrablót. Eins 
og undanfarin ár var það haldið í Húsafelli.  Mæting var mjög góð, en liðlega 
100 manns voru mættir í skóginn.  Félagar voru dreifðir um allan skóg, í sumar-
húsum hinna ýmsu stéttarfélaga jafnt sem einkabústöðum. 

        Dagskráin var lauslega á þá leið, að fólki var gefinn tími til kl. 22:00 á 
föstudagskvöld að koma sér á svæðið.  Þá var kveikt í brennu, og var hún undir 
eftirliti  eins og Evrópustaðlar segja til um. 

        Á laugardeginum héldu þeir sem það vildu í átt til Langjökuls.  Heldur var 
nú lognið að flýta sér þar uppfrá og var af þeim sökum svolítið kóf, þar sem sá 
litli snjór sem þarna var að finna, vildi vera uppi í loftinu, en ekki á jörðinni.  
Hinir sem ekki vildu vera á ferðinni í svona hraðfarandi logni héldu sig við 
bústaði sína, í heitum pottum eða bara í gönguferðum Snjórinn var göngu-
sprækum ekki til trafala í skóginum.  Undirrituð, fjölsk. og félagar gengu um 
skóginn og niður í Odda, þar skoðuðum við klakabrynjaðan Hundavaðsfoss í 
Hvítá, neðan ármóta Hvítár og Norðlingafljóts.  Þessi foss lætur ekki mikið yfir 
sér, en leynir á sér. 

        Þegar flestir voru búnir að eyða deginum við alla vega afþreyingu var 
komið að hápunktinum, sjálfu blótinu.  Í ljósi þess að þátttakan var svona mikil, 
leist húsráðendum í Húsafelli ekki á að Gamli bærinn myndi bera allan þennan 
fjölda svo þau buðu okkur sjoppuna í staðinn.  Það varð til þess að allir gátu 
borðað saman, en ekki í tvennu lagi.  Þó var þröngt setinn bekkurinn, en þröngt 
mega sáttir sitja segir máltækið, og gekk dæmið upp án þess að til vandræða 
kæmi.  Hirðkokkurinn okkar sá um að enginn þurfti að svelta, nægur súrmatur, 
hákarl og harðfiskur af ýmsu tagi, ásamt köldum kjúklingum fyrir “börnin”.  
Skemmtinefndin sá svo um að hafa ofan af fyrir fólki, þegar það var búið að 
kýla vömbina, með ýmsum uppákomum og stórglæsilegu happdrætti.  Eins og 
venjulega voru margir góðir vinningar, sem skiptust milli félaga.  Undirrituð og 
fjölsk. hafði enn eitt grillið upp úr krafsinu, og fer það að verða spurning hvort 
þetta félagsnr. verði ekki að vera undanskilið úr pottinum ef ferðagrill er í boði.  
Allavega hafði einhver á orði að við gætum orðið grillað fyrir deildina þegar 
við værum á ferðalögum, nægar væru græjurnar. 

        Er það rómur manna að blótið hafi tekist vel og er ekki annað að heyra á 
mönnum en að þeir væru ánægðir með framkvæmdina.  Skemmtinefndin á 
þakkir skildar fyrir sitt framlag sem og hirðkokkurinn sem alltaf stendur fyrir 
sínu.                                                                                                 #1330 
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Laugardaginn 17. febrúar sl. var haldið þorrablót hjá Húnvetningadeild 4 x 4, 
blótið var haldið í Áfangaskála sem er staðsettur á Auðkúluheiði, og var blótið 
ágætlega sótt.  Flestir komu í skála á föstudagskvöldi, létu fara vel um sig og 
renndu niður ljúffengum pitsum og indælis veigum frameftir nóttu. 

 Á laugardagsmorgni var farið af stað á 9 jeppum og var byrjað á að keyra á 
Hveravelli og hittum við nokkra félaga sem höfðu gist þar um nóttina og látið 
fara vel um sig í lauginni.  Veður var heldur hryssingslegt þegar lagt var af 
stað frá Hveravöllum, var þá hópurinn orðinn 13 bílar og 36 manns bæði stórir 
og smáir, var stefnan tekin á Langjökul en heldur var færið leiðinlegt og 
versnaði veðrið eftir því sem nær kom jökli.  Var ákveðið að snúa við þegar 
skyggni var orðið nánast ekkert, það sem eftir var dagsins fór í að spóla og 
leika sér í þeim litla snjó sem fannst, síðan var farið heim í skála og matur un-
dirbúinn, þorramaturinn var fenginn hjá Sölufélagi A Hún og bragðaðist hann 
mjög vel og var borðað og drukkið frameftir nóttu, sagðar sögur og skipst á 
háleitum skoðunum. Morguninn eftir var versta veður, rigning og rok og fóru 
flestir hefðbundna leið heim. 
 

Kveðja 

  4x4 Húnvetningadeild 

 

Ps.  Eitthvað fór það fyrir brjóstið á fólki að búið er að loka öllum húsum á 
Hveravöllum, svo ræsa verður veðurathugunarmann ef fólk vill komast í hús. 

Þorrablót Húnvetninga. 

Til Skagafjarðardeildar. 
Við bendum þeim félögum Skagafjarðardeildar, sem enn eiga 
eftir að greiða félagsgjöldin, á að gera það nú þegar.   

Annars eiga þeir á hættu að fá ekki Setrið næst. 

Stjórn Skagafjarðardeildar. 
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Helstu ökuleiðir að og frá Skiptabakka 

Úr byggð er algengast að aka fram Goðdalafjall, en þá er haldið út af þjóðveg-
inum miðja vegu milli Breiðagerðis og Tunguháls í gegnum hlið við veginn.  
Ekki er um að villast hvert halda skal, því ágætt skilti er þar og merkir leiðina.  
Ekið er síðan sem leið liggur slóðina upp austan í Goðdalakistu, en svo heitir 
ysti hluti fjallsins.  Þegar þangað er komið hallar slóðinni heldur til suðurs.  
Land er þarna nokkuð gróið, en gróðurinn allur eðlilega með háfjallasvip.  
Svartárdalsmegin eru klettar í brúnum, en sunnar en um miðja klettana er skarð 
í þá sem heitir Skinnabrókarskarð.  Svo er sagt, að íbúar Svartárdals hafi farið 
þar um á leið sinni til tíða að Goðdölum.  Ekki er mikið um örnefni á þessari 
leið, en þegar komið er fram um Melrakkalækjardragið er heldur sveigt til    
austurs og lækkar vegurinn um hríð í fjallinu.  Þar vestur af er fjallsstafn, sem 
veit að Svartárdal og heitir Runufjall og er í því skarð eitt, sem heitir Hádegis-
skarð.  Það gæti verið eyktarmark frá Svartárdals-bæjunum.  Þegar fram fyrir 
Grensborgarlækjardrag kemur, verður vegurinn allur grýttur og seinfær og    
liggur hann yfirleitt ofan við grös.  Framan Hraunlækjar eru þrengsli mikil og 
grýtt í kring og hafa menn í gamni líklega nefnt þar Kattarhrygg og er ekið eftir 
hryggnum.  Þarna austur af er þröngagil afar djúpt og hrikalegt og þess virði að 
leggja leið sína að því.  Framan Kattarhryggjar lagast vegurinn nokkuð, en þó 
þarf venjulega að krækja fyrir tjörn, sem er þarna vestan vegarins, misstór eftir 
árferði, og er þá yfir illgrýttan mel að fara.  Þegar kemur að suðurenda Þrönga-
gilsins er sveigt í átt til árinnar og er þá mælihús Orkustofnunar þar á vinstri 

Skáli Skagafjarðardeildar, Skiptabakkaskáli, er sunnarlega á Goðdalafjalli.  
GPS staðsetning:  N 65 07,918  W 19 04,364.  Gistirými er fyrir 30 manns, þar 
af 20 í kojum.  Góð eldunaraðstaða, vatnssalerni, kynding með sólóeldavél og 
lýsing með sólarsellum. Upplýsingar um gistingu o.þ.h. hjá stjórn eða 
skálanefnd.         
Helsta aðkomuleið:  Frá Varmahlíð eru ca 25 km eftir vegi 752 þar til beygt er 
inn á Goðdalafjall.   Þaðan ca 30 km að Skiptabakka sbr. leiðarlýsingu hér á 
eftir.   Síðasta bensínstöð í byggð er í Varmahlíð og þar er sjálfsali.   

Skiptabakkaskáli 

Við höldum nú áfram umfjöllun okkar um skála Ferðaklúbbsins 4x4 og fórum 
á heimasíðu Skagafjarðardeildar og sóttum þar þessa fróðleikspunkta um mjög 
svo góðan skála þeirra. 

Kristján 
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hönd ef ekið er í suður.  Þar af melbrúninni sést Skiptabakkaskálinn vel og    
liggur leiðin um tiltölulega slétta mela suður að honum.  Litlu fyrir sunnan 
mælihúsið er kláfur á ánni, sem Orkustofnun notar við rennslismælingar sínar,  
norðan hans er ágætt vað á ánni, það er nokkuð djúpt ef mikið er í henni, en all-
góður botn.  

Rétt utan Skiptabakka er farið yfir Vesturkvísl og síðan er all greinileg slóð 
fram Jökultungu, allt fram í Eyfirðingahóla, er hún víðast grýtt og seinfarin.  
Þar eru vegamót og má halda hvort heldur er austur til Ingólfsskála og þaðan 
áfram eða til vesturs svonefnda Eyfirðingaleið til Kjalar.  Þarf að fara yfir   
margar ár á þeirri leið og eru helstar Strangakvísl, Svartakvísl, Herjólfslækur og 
Eyfirðingakvísl auk Blöndu sjálfrar.    

Ef farið er austur yfir Jökulsá er hægt að halda sunnan við Miðhlutarstykki og 
síðan út austan þess, fyrir Ósabotnadrag og upp í Sauðafell og þaðan út fjallið 
og má fara niður ruddan stíg hjá Hofi í Vesturdal, sem stundum hefur verið 
nefndur í gamni Himnastígurinn, en hann er brattur og í mörgum hlykkjum og 
ekki hægt að fara þar nema á liprum jeppum eða dráttarvélum.  Ókunnugum er 
ráðið frá að fara þessa leið nema í fylgd með kunnugum, því slóðir eru víðast 
óglöggar og villugjarnt í dimmviðri en hættur nógar og víða bratt fram af 
brúnum.   

 

Aðrar áhugaverðar leiðir úr Skagafirði 

Hægt er að fara upp Mælifellsdal, fram í Buga og þaðan er hægt að velja leið í 
allar áttir; austur í Gilhagadal, áfram Kjalveg hinn forna upp á Hveravelli, niður 
í Blöndudal að austan eða niður í Svartárdal.  Einnig má fara um Kiðaskarð á 
milli Mælifellsdals og Svartárdals en á þeirri leið er slóð upp á Þrándarhlíðar-
fjall og þaðan er fagurt útsýni.   

Sprengisandsleið upp úr Vesturdal í Skagafirði, upp í Laugafell og af þeirri leið 
er hægt að fara í Ingólfsskála og þaðan má halda áfram á Hveravelli.  

Helgina 6.-8.april er stór hópur að fara frá Fjallasport í Setrið, þeir sem 
hyggjast leggja leið sína í Setrið þessa helgi eru beðnir um að hafa samband við 
Þórarinn Sverrisson í skálanefnd í s. 864 0984. 

Frá skálanefnd 
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Hófum ferðina við Lundarbrekku í Bárðardal. Þar var boðið upp á kaffi og 
harmonikkuspil að þjóðlegum sið. Fórum síðan upp í Réttartorfu og gistum þar. 
        Snemma morguns var ræst og boðið skyr og slátur í morgunmat. Í frábæru 
veðri og færi héldum við austan „Fljóts“ allt að Marteinsflæðu. Þar var tekið 
bað í Hitulaug áður en haldið var vestur yfir Fljótið að nýju. Fyrsta legg lauk 
síðan við Skjálfandafljótsbrú. Skotist var í Gæsavötn grillað, sofnað snemma 
og ræst fyrir kl. 07,00 og boðin egg og beikon í morgunverð. 

Leggur 2 hófst fyrir kl 9,00 þar sem sá fyrsti endaði, enn og aftur í sól og 
blíðu. Haldið var í Vonarskarð og litið á gufubaðsaðstæður í Snapadal. Síðan 
haldið að Hamrinum í Vatnajökli. Ekki var áð fyrr en komist var inn að lóninu 
rétt undir Hamarsveggnum og margar myndir þrykktust á prent. Þá fikruðu 
menn sig áfram suður á bóginn með mörgum stoppum og mörgum myndum. 
Komið var að Jökulheimum undir kvöldmat og ekki seinna vænna en að drífa 
hangikjötið á borð og gera góð skil. Snemma var farið að sofa og enn fyrr á 
fætur. Hafragrautur á línuna með slátri. 

Leggur 3 lá frá Jökulheimum upp á Tungnaárfjöll og yfir þau, niður 
norðan við Langasjó og yfir Skaftá. Sama sólarblíðan og ekki hreyfðist hár á 
höfði. Margt að sjá og skoða og margar myndir fuku. Haldið var austan 
Fögrufjalla allt að Hverfisfljóti og suður með Eldhrauni. Þessu fylgdu margir 
útúrdúrar á nálæg fjöll. Hvert sem litið var var hrikaleg fegurð og mikilfengleg 
sýn; Lakasvæðið, Sveinstindur, Hágöngur, Geirvörtur og Þórðarhyrna. Ekki 
skemmir að sjá Öræfajökul og Snæbreið sem bakgrunn við sjóndeildarhring. 
Að Núpi mætti flokkurinn á sama tíma og sólin skartaði kvöldgeislum sínum 
yfir Fljótshverfið. Gist var á Geirlandi við Kirkjubæjarklaustur og þar galdraði 
kokkur ferðarinnar fram enn eina veisluna. Allir voru komnir í koju fyrir kl 
22,00. Var þá formlegum leiðangri í spor Gnúpa-Bárðar lokið. 

Að venju var ræst kl 7,00 morguninn eftir og haldið til fjalla í logni og 
glampandi sól. Farið var upp að Síðujökli og sem leið liggur að Geirvörtum og 
Hágöngum og þaðan yfir að Pálsfjalli. Þaðan upp á Háubungu og í Grímsvötn. 
Haldið var vestur fyrir vötnin, norður fyrir Skaftárkatlana og niður 
Köldukvíslarjökul með viðkomu á toppi Hamarsins. Í Gæsavötnum var síðan 
haldið uppteknum hætti með sameiginlegri kvöldmáltíð. 

Á lokadegi ferðarinnar var eins og áður, logn sól og blíða. Þá var tekin 
stefnan á Tungnafellsjökul og stoppað á „Nafla heimsins“ eða á Háhyrnu og 
litið á dýrðina sem við blasti. Ekið var niður Hagajökulinn og vestur yfir 
Sandinn, upp Þjórsárjökulinn og upp að Hásteinum. Þaðan yfir á Miklafellið, 
þar sem stutt var í Laugafellsbað. Um kvöldmatartímann var lagt norður á 
bóginn. Skotist norður að Hraunárdal, farið niður Kerhólsöxlina og komið í 
bæinn eftir 860 km skreppitúr.     Smári Sig. 

Ferð félaga í Eyfirðingadeild um svokallaða Bárðargötu í mars 2001. 
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Jæja, þá var helgin að nálgast. 
  Við vorum búnir að ákveða þrír ferðafélagar Tóti á Músinni,Ómar á Graða Rauð og 
Kristján á Snæbirni að skreppa í Réttarkot og fara Vonarskarðið.  Vegna útlits um 
gott veður fórum við af stað á fimmtudagskvöldinu og var stefnan tekin í Jökulheima 
en vegna þess hversu seint var farið af stað var ákveðið að gista í Hrauneyjum.  Lagt 
af stað úr Hrauneyjum kl. 8 í fallegu veðri, 10 m/s og –10°, ágætis færi var strax við 
Fellsendavatn og var keyrt á 50-60 en þegar komið var undir Ljósufjöll kom krapinn í 
ljós, lenti annar Landcruiserinn í slæmum krapapytti, og gerði undirritaður, sem var 
talsvert á undan, mikið grín að þessum kafbátum sem voru með í för. 

  En alltaf hegnist manni fyrir stríðnina því af einni hæðinni tók við stór krapapyttur, 
hraðinn var um 70 km þegar pytturinn sást og þurfti ekki að spyrja að leikslokum, 
bíllinn var pikk fastur.  Þrátt fyrir miklar raunir við að spila bílinn upp á snjóakkeri 
tókst það ekki, brostnar vonir og beyglað snjóakkeri.  Eftir mikil átök þar sem annar 
Cruiserinn spilaði á meðan hinn togaði komst Músin loks uppúr þessari festu, var nú 
ekið meira upp í hlíðunum inn í Jökulheima. 

  Eftir hádegismat í Jökulheimum var lagt af stað norður með jöklinum, smá krapi var 
við Jökulgrindurnar en síðan tók rennifæri við og áður en við vissum af vorum við 
komnir uppá Sylgjujökul.  Þar blasti Hofsjökull í öllu sínu veldi við með Arnarfellin 
og Miklafell, Kerlingarfjöllin og Hágöngur.  Kíktum á skálann við Sylgjufell og þar 
leit allt vel út, var nú komið að því að keyra yfir Mókollana og það í heiðríkju sem að 
maður hittir nú ekki oft á.  Mókollarnir urðu ekki fyrirstaða vegna þess hversu hart 
færið var, það er gríðalegt útsýni þarna uppi og sást í Langjökul, Hofsjökul, Tungna-
fellsjökul og Vatnajökul. 

  Þegar komið var niður að Sveðju fórum við aðeins upp á Köldukvíslarjökul og 
keyrðum hann í norðaustur að Fremsta Bálkafelli, þar var stefnan tekin á Valafellið.  
Stoppað var við Hnífla sem eru tveir móbergskollar við Valafellið og drukkið kaffi í 
síðdegissólinni, logn og –10°.  Næsti punktur var brúin á Skjálfandfljóti, enn var hart 
og gott færi en talsvert er um litla læki þegar farið er að nálgast brún a.  Ekki var 
brúin sjáanleg og þurfti því að ganga úr skugga um að snjóbrúin væri traust, öryggið 
var sett á oddinn af hinum eldri í ferðinni  og bundið utanum undirritaðan  meðan  
leiðin yrði fundin.  Ekki fann ég brúna, álkarlinn stakkst allsstaðar léttilega í gegnum 
snjóinn svo ekki var hann þéttur.  “Þetta mun örugglega halda” hugsaði ég þegar ég 
gaf konunni merki um að koma, snjórinn þjappaðist aðeins undan Músinni og gekk 
vel yfir, en það endaði í 1 meters stalli og þegar framdekkin voru rétt komin upp á, 
brotnaði undan afturhjólunum, þegar kíkt var í gatið var enga Skjálfandafljóstsbrú að 
sjá heldur aðeins meters þykka snjóbrú.  Brugðum við á það ráð að spila bílinn upp 
vegna þess að brúin brotnaði alltaf meir og meir þegar reynt var að fá afturhjólin til 
að hoppa upp á.  Gæta þarf fyllsta öryggis þegar farið er yfir snjóbrú á Skjálfanda-
fljóti því það er djúpt niður ef brúin gefur sig.  Vel gekk að koma Cruiserunum yfir, 
fengu þeir smá tog upp á stallinn. 

  Nú var klukkan orðin um 19 og tveir möguleikar í stöðunni  hægt að fara í Gæsavötn 
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sem var aðeins 7 km. eða halda áfram í Réttarkot en þangað voru 50 km.  Það getur 
verið erfitt að fara yfir hraunið til Réttarkots en miðað við snjóalög núna var ákveðið 
að halda áfram norður.  Vorum við komnir í Réttarkot um 21.30, þangað er alltaf gott 
að koma enda öll aðstaða til fyrirmyndar.  Eitthvað gekk samt illa að kynda skálann 
hitinn varð aðeins um 15°, skýringin kom í ljós morguninn eftir þegar við vorum að 
fara því þá mættu tveir galvaskir norðanmenn til að gera við Sóló vélina! 

  Var  nú keyrt  til baka suður fyrir Sandmúla, þaðan var stefnan tekin á Ytri 
Dyngjufjöll.  Enn var sama harða færið, léttskýjað –12° og 3-5 m/s ,  upp á Ytri 
Dyngjufjöllum var stórkostlegt útsýni enda rísa þau 600-700 metra yfir flatneskjuna í 
kring.  Næst var keyrt niður í Dyngjufjalladal, þar var mikið af lausasnjó og mikið af 
brekkum til að reyna við.  Dreki var okkar næsti áfangastaður, grilluðum við þar 
hádegismat og nutum veðurblíðunnar  ásamt fjallafegurðinni sem þar er, með Herðu-
breið í broddi fylkingar. 

  Askja var næst á dagskrá, þar finnur maður vel  fyrir mikilleika náttúrunnar og 
smæð mannsins kemur vel í ljós.  Ekkert varð úr því að við böðuðum okkur í Víti í 
þetta sinn en eftir að hafa skrifað í gestabókina sem er í minnisvarðanum um þá Max 
Rudolf og Walter Von Knebel, en þeir fórust í Öskjuvatni 1907, var haldið í 
Suðurskarð.  Þegar komið er upp úr Suðurskarði blasir Dyngjujökull og Trölladyngja 
við, eitthvað virtist Dyngjujökull vera að jafna sig eftir framhlaupið.  Tók nú við 
mjög þungt færi í Gæsavötn en stefnan var tekin í Laugafell því veðurspáin fyrir 
morgundaginn var ekki góð og ætluðum við því að komast eitthvað suður.  Vel gekk 
að fara yfir Skjálfandafljótið og fórum við norður fyrir Kambsfell, sunnan megin við 
Fjórðungsöldu og beint í Laugafell. 

  Færið frá Gæsavötnum var alveg meiriháttar og keyrðum við á 50-60 km.  Ekki var 
laust pláss í Laugafelli en þar voru félagar úr Vesturlandsdeild, var því ákveðið að 
fara í hlýjuna á Hveravöllum.  Það eru um 60 km. frá Laugafelli yfir á Hveravelli, 
sökum þess hve færið var gott, var keyrt greitt yfir á Hveravelli, klukkutíma síðar 
vorum við komnir að Blöndu og var hún frosin að vanda. 

  Nú fór krapi að koma í ljós við vegamótin og það talsverður, lenti annar Cruiserinn í 
einum slíkum og var það að sjálfsögðu Graði Rauður, en eigandi hans átti áður 
gamlan Patrol á 38”. ólæstan á orginal hlutföllum sem hét Gamli Rauður, eitthvað 
finnst mönnum hann eiga erfitt með að hemja nýja Rauð og varð það til þess að menn 
kalla hann Graða Rauð.  Á Hveravöllum voru tveir bílar þegar við komum þangað um 
kl. 22, þvílík keyrsla á einum degi, oft hefur maður farið frá Hveravöllum yfir í 
Laugafell á 8-10 klst.   

  Á sunnudeginum var komin mugga og hitinn var –2° og því greinilegt að lægðin var 
að nálgast.  Eftir að hafa tekið olíu hjá Hafsteini var haldið suður Kjöl yfir hraunið 
sem var orðið vel fært.  Vorum við komnir í bæinn um kvöldmat, ánægðir með 
yfirferð helgarinnar og hreint loft í lungum. 

Þórarinn Sverrisson 
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Hveravallaferðin 23-25. mars. 
Alls fóru 23 bílar á Hveravelli í fjórum hópum, fyrsti hópurinn mætti stund-
víslega klukkan 1250 á föstudeginum á Select við Vesturlandsveg.  Þangað 
mætti Tóti formaður með nýjustu upplýsingar til hópstjóranna, límmiða og 
hópalista til ferðalanganna ásamt því að kveðja fólkið og óska góðrar ferðar.  
Augljóslega mun þessi ferðasaga dálítið litast af því að ferðasöguritarinn var 
meðlimur í C-hóp og kann því best skil á ævintýrum þess hóps og verð ég að 
biðja meðlimi hinna hópanna afsökunar á því að hafa ekki forvitnast betur um 
þeirra gengi - það þarf að hafa það í huga næst. 

En hvað um það, C - hópurinn lagði af stað rúmlega eitt og hélt í Reykholt þar 
sem allflestir tönkuðu en aðrir fengu sér kaffi og greiddu olíu fyrir hópfélagana!  
Leiðin lá síðan eftir veginum - enda akstur utan vega bannaður!  Mikil húrra-
hróp heyrðust í stöðinni þegar fyrstu skaflarnir birtust - en gamanið tók fljótt af.  
Hópurinn fann þó sæmilega hrúgu norðan í Bláfellshálsinum, þar sem reynt var 
að festa sig og hleypa úr og taka létta “vetrarferðaræfingu”.   Næst stoppaði 
hópurinn í Árbúðum og fékk hressingu, uppgötvaðist þar fyrstu bilun ferðar-
innar, brotinn dempari.  Kjalvegur var því ekinn frekar rólega og vegurinn 
þræddur, því ekki sást nú mikill snjór.  Hópurinn kom síðan á Hveravelli, kom 
þar að læstum dyrum, en rennt var í Veðurathugun og fékk lykla.  Næstu hópar 
birtust síðan fljótlega enda ferðaveður og færð með ágætum. 

Snæddur var kvöldverður, potturinn athugaður og síðan lagðist fólk snemma til 
hvílu, því laugardaginn átti að nota til ferðalaga.  Laugardagurinn rann síðan 
upp bjartur og fagur, dálítið kalt en besta ferðaveður sem hægt er að hugsa sér.  
Ekið var sem leið lá norður fyrir Hveravelli með stefnu í Álkuskála, þarna var 
nú loksins kominn snjór þannig að hægt var að nýta sér getu ökutækjanna, á 
leiðinni voru nokkrir skaflar og aðeins hægt að hjakka og pjasa.  Við áttum nú 
frekar von á að hitta Húnvetninga í skálanum en því miður hittum við ekki svo 
vel á, drukkum því kaffið í bílunum og fengum Ömmukleinur & snúða í boði 
stjórnarinnar. 

Úr Álkuskála fóru menn í nokkrar áttir, þar sem klukkan var bara rúmlega tólf 
þegar þarna var komið sögu ákváðu flestir að nýta góða veðrið og skoða sig 
aðeins um.  Einn hópur hélt á Arnarvatnsheiði að Arnarvatni stóra, þaðan í 

Þriggja ferða ferðin, fyrsti hluti. 
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Fljótsdrög og norður fyrir Langjökul, sunnan við Krákur og á Hveravelli.     
Annar hópur fór á Djöflasand þaðan upp á jökul og niður hjá Oddnýjarhnjúk og 
á Hveravelli.  Þriðji hópurinn fór sömu leið til baka, en hvort um fleiri hópa var 
að ræða hef ég ekki heyrt. 

Hópurinn sem fór á Arnarvatnsheiði lent í smá bilunarvandræðum og kom 
hópurinn með einn bíl í bandi heim, það gekk ágætlega, bíllinn var þokkalega 
leiðitamur og var hægt að koma honum að gámnum góða á Hveravöllum án  
teljandi vandræða.  Var hringt í varahlutagengi í Reykjavík sem kom morgun-
inn eftir með varahluti og kippti bílnum í lag, hann komst a.m.k. að lokum í 
bæinn! 

Stjórnin stóð síðan fyrir sameiginlegum kvöldverði á laugardagskvöldinu,  
reyndar var náttúrulega borðað í báðum húsum og á þrem stöðum í gamla 
skálanum.  Maturinn heppnaðist mjög vel og á stjórnin hrós skilið fyrir góðan 
mat - TAKK FYRIR OKKUR! 

Sunnudagurinn birtist okkur sólríkur og fagur.  Gengið var frá skálum og þrifið 
vel og vandlega, tankað og lagt af stað yfir jökul með stefnu í Slúnkaríki.  
Ferðin gekk ljómandi vel í fögru veðri, þrátt fyrir að skyggnið væri ekki alveg 
eins gott á laugardeginum, þá var það ægifagurt.  Færið á jöklinum ágætt og 
menn óku misgreitt yfir.  Engin teljandi vandræði þrátt fyrir nokkur verkefni 
sem menn urðu að leysa á jökli.   

Í heildina litið, mjög vel heppnuð ferð, náttúrulega fyrst og fremst veður-
farslega.  Betra ferðaveður er ekki hægt að fá.  Ægifögur íslensk náttúra blasti 
við hvert sem augum var litið, ferðalangar gátu setið hugfangir og virt fyrir sér 
okka frábæra land.  Einu ókostir ferðarinnar má segja að sé hópaskiptingin, þar 
sem ekki var nein sameiginleg kvöldvaka eða þess háttar þá kynntist fólk lítið 
nema sínum hóp.  Þetta má nú sennilega skrifa að einhverju leiti á húsnæðið, en 
mér fannst a.m.k. eins og þarna væru staddir fjórir hópar, einn í nýja skálanum, 
einn á loftinu í gamla skálanum, einn í áttunni og einn í tólfunni.  Mér þætti 
athugandi að reyna að hrista allan hópinn betur saman næst, t.d. með samveru-
stund í nýja skálanum. 

Engu að síður eiga skipuleggjendur hrós skilið fyrir sína vinnu, sem ég skila til 
ykkar hér og vona að ég mæli fyrir hönd allra þátttakenda. 

 

Halla Bjarnadóttir 

aðstoðarmaður félaga 185 
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Færðin á miðhálendinu. 
Rennifæri á Vatnajökli. 

Áttum frábæra helgi á Vatnajökli í meiriháttar færi.  Vorum um 4 ½ tíma úr 
bænum upp á Grímsfjall á föstugaskvöldið.  Jökullinn er allur mjög sléttur og 
skemmtilegur yfirferðar.  Félagar okkar skruppu í orðsins fyllstu merkingu á 
sunnudgsmorguninn til okkar, voru rétt fjóra tíma úr bænum upp á fjall með 
góðu stoppi í Hrauneyjum.  Leiðin heim var Grímsfjall—Köldukvíslarjökull -
Hágöngur - Sóleyjarhöfði -Setur - Hveravellir - Langjökull.  Alls staðar gott 
færi nema hvað það varð heldur þungt upp með girðingunni upp á Lagjökul, en 
gekk samt vel.  Lögðum af stað af Grímsfjalli á hádegi á sunnudegi og komin í 
bæinn um tíuleytið um kvöldið.                                                                           
Alveg frrrrrrrrrrrábært! 

20,03,2001 –Soffía og Beggi 

Langjökull 

Færð á Langjökli er nú með best móti.  Við fórum á nokkrum bílum inn að 
Þursaborg og Fjallkirkju sunnudaginn 18. mars.  Mjög gott færi upp, aðeins 
mýkra á milli bungnanna en ekki til neinna vandræða.  Veður og útsýni eins og 
það gerist best.  Við Fjallkirkju var heldur meira púður, þ.e. í dældinni vestan 
við skálann.  Ég keyrði meira hájökulinn til baka, og jafnvel þar sem hann    
hallar aðeins til norðurs og þar var mjög gott færi.  Það var helst í geilinni við 
Þursaborg sem menn fengu eitthavð að reyna á sig og þá…..   

19.03.2001 –Eiríkur Þór Eiríksson 


