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Ferðalangar við Hvannadalshnjúk

Meðal efnis:
• Míkróskurður á dekkjum
• Nýliðaferð
• Flæður örnefni
• og m. fl.

Ferðaklúbburinn 4x4
óskar félögum sínum

gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs



Félagsfundir
Reykjavík: Mánudaginn 3. desember á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00.

Fundarefni: Innanfélagsmál
Kynnig frá Skorra á nýjum öflugum rafgeymum.
Kynnig á nýjum háþróuðum íslenskum útivistarfatnaði, sem mun
bjóðast félagsmönnum með ísaumuðu félgsmerki Ferðaklúbbsins.
Fræðsluerindi, sjá nánar á heimasíðunni.
Kaffihlé.
Eftir kaffihlé verður sýnd myndin “Krapi 2000”. Vonandi verða
græjurnar í lagi núna.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 5. desember, í Iðnsveinafélagssalnum kl. 20:30.
Fundarefni: Eitthvað skemmtilegt.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 10. desember, í Jónsbúð, kl. 20:30.
Fundarefni: Jólafundur

Gestir fundarins: Aðalstjórn og nefndarmenn kynna starfið.
Kaffi og smákökur

Húnvetningadeild: Laugardaginn 15. desember, í Sjálfsæðish. á Blönduósi, kl. 20:30.
Fundarefni: Vetrarstarfið.

Jólaglögg
Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 4. desember, á Hjólbarðaverkstæði Óskars, kl. 20:30.

Fundarefni: Verkstæðisfundur.
Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 6. nóvember, í Lundi, kl. 20:00.

Fundarefni: JÓLAGLÖGG, piparkökur, spjall og myndasýning.
Menn eru hvattir til að taka með sér myndaalbúmin.

Húsavíkurdeild: Fundir eru fyrsta og þriðja sunnudag hvers mánaðar í Höfða kl. 20:30.
Fundarefni: Hugmyndir að stórri ferð kynntar, svo og breytingar á félagsstarfi.

Mikilvægt að allir mæti.
Austfjarðadeild: Miðvikudaginn 5. desember, á Hótel Valaskjálf kl. 20:00.

Fundarefni: Venjuleg fundarstörf, m.a. verður sýnt myndband úr jeppaferð.
Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn 4. desember í Tryggvabúð kl. 20:30.

Fundarefni: Siggi Harðar frá Radíóþjónustu Sigga Harðar kemur og kynnir
meðal annars. VHF málin fyrir okkur.
Einnig kemur maður frá Intersport og kynnir það sem þeir hafa
uppá að bjóða í vetrarfatnaði.
Skuldlausir félagar fá félagatalið afhent.

  Ritnefnd
Tölvupóstfang ritnefndar: ritnefnd@f4x4.is

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

Sigurður Helgason, hs. 555-4050, tölvupóstur krimag@ismennt.is
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:

Sindri Grétarsson, tölvupóstur: felagatal@f4x4.is
Prentvinnsla Seturs: LITLAPRENT ehf.
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Míkróskurður

Undirrituðum brá illa í brún þegar hann opnaði uppáhalds vefsíðuna sína þann
21. október s.l. en þar var mjög góð grein frá vefstjóra okkar um að menn hefðu
fengið rauða spjaldið hjá einhverjum skoðunarstöðvum vegna breytinga á
mynstri hjólbarðanna, eða ef dekkin voru míkróskorin.

Stoltin sem standa út í skúr og hafa enn sem komið er aðeins rúllað örfá
þúsund km. eru vel tilskorin til að bæta mynstrið (hvaða vit hafa svo sem
eihverjir útlendingar á því hvernig mynstur hentar á Fróni), og samkvæmt
nýjustu tísku eru þau auðvitað míkróskorin í bak og fyrir. Var nú fyrirhöfnin
öll fyrir gíg unnin og peningunum kastað á glæ og bættust þar við alla hina
aurana sem V-áttan veitir í stríðum straum til uppbyggingar gullskreyttra halla
Saudi Araba og fleiri góðra manna.

Ég er hræddur um að fleirum hafi brugðið, því þó engum detti í hug að fara að
fleygja kvartmilljón kr. dekkjagangi vilja menn ekki eiga í neinum útistöðum
við skoðunarstöðvarnar, og er virkilega hægt að grafa svona allt í einu upp
einhver úrelt reglugerðarákvæði sem sennilega hafa verið samin fyrir margt
löngu síðan af einhverjum blýantsnagara (sem ekki komst að í Seðlabankanum)
með magasár.

Mér til mikils léttis birtist strax daginn eftir viðbót við fréttina, þar sem fram
kom að Tækninefnd hafi þegar látið málið til sín taka og allt liti betur út.

Ég hafði síðan samband við Tækninefndarmenn og þeir upplýstu að hjá
Skráningarstofu væri talið að um misskilning væri að ræða, reglugerðin væri,
eins og fleiri verk blýantsnagaranna, bæði “loðin og teygjanleg”. Hjá
Skráningarstofunni, sem hefur úrskurðarvald, yrði haldinn fundur strax eftir
helgi þar sem reglugerðin yrði skýrð og menn þar á bæ sáu enga vankanta á því
að opna dekkjamynstrin betur eða míkróskera þau, á meðan ekki væri farið í að
dýpka mynstrin.

Við birtum þessa grein hér á næstu síðu fyrir þá sem ekki hafa aðgang að
Netinu, þó segja megi að þetta mál hafi nú þegar leystst farsællega. En greinin
er lýsandi dæmi um hversu miklu hlutverki klúbburinn okkar hefur að gegna
við hagsmunagæslu fyrir okkur jeppamenn. Nauðsynlegt er að bæði
nefndarmenn og hinn almenni félagsmaður séu vakandi, því ef ekki er fljótt
gripið inní, gætu ýms svona leiðinda ákvæði öðlast fastann sess, bæði hvað
varðar reglugerðir um búnað bíla og ekki síður um hömlur á akstri um hálendið.

Ásgeir Kristinsson

Félagi nr. 1605
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Vefstjóra hefur borist til eyrna að jeppar, sem komið hafa til reglulegrar árlegrar
skoðunar, hafi ekki fengið skoðun hjá skoðunarstöð/-vum þar sem annað hvort
mynstri hjólbarða hafi verið breytt og/eða búið hafi verið að míkróskera í mynstur
hjólbarðanna.

Samkvæmt 16 grein (16.01-4) reglugerðar um gerð og búnað ökutækja nr 915/2000
segir: "Óheimilt er að skera nýtt mynstur sem gengur lengra inn í hjólbarða en raufar
upphaflega mynstursins gerðu, nema steypt sé í hjólbarðann merking sem gefur til
kynna að framleiðandi leyfi það. Óheimilt er að skera nýtt mynstur í hjólbarða á
bifreiðum sem eru 3.500 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd."

Eftir því sem næst verður komist telja skoðunaraðilar að ofangreint
regulgerðarákvæði eigi við jafnt um míkróskurð sem mynsturskurð. Míkróskurður
nær að öllu jöfnu ekki lengra en sem nemur hálfri upphaflegri dýpt upphaflega
mynstursins og ætti því ekki að falla undir þetta ákvæði, en skoðunaraðilar telja að
heimild eða leyfi framleiðenda vanti fyrir míkróskurðinum (mynsturskurðinum).

Þeir aðilar, sem hingað til hafa séð um míkróskurð og/eða mynsturskurð í
jeppahjólbarða, hafa (að því er vefstjóri best veit) aldrei gengið svo langt að skera
mynstur lengra inn í hjólbarðann en raufar upphaflega mynstursins gerðu.

Íslenskir jeppamenn hafa rækilega sannað að með markvissum skurði í mynstur
jeppahjólbarða hefur öryggi í akstri á blautum vegum stóraukist, hjólbarðarnir hafa
betra grip í sjó og losa sig betur við snjóinn, og slit hjólbarðanna minnkar.

Þá er einnig alkunna að míkróskurður (frá hendi framleiðenda) venjulegra
vetrarhjólbarða eykur verulega veggrip hjólbarða í snjó og slitþol slíkra hjólbarða
eykst. Með míkróskurði í jeppadekk hér á landi hefur sannast að veggrip slíkra
hjólbarða hefur aukist verulega og þar með öryggi í akstri. Þá hefur líka komið í ljós
að míkróskurður jeppahjólbarða hefur aukið endingu þeirra.

Ef svo fer sem horfir, að skoðunaraðilar komi í veg fyrir að jeppaeigendur láti skera
míkróskurði í hjólbarða jeppa sinna eða láti lagfæra mynstur hjólbarða, þá er stigið
verulega stórt skref afturábak í íslenskri jeppasögu. Og það sem verra er, að með
þessum aðgerðum er verið draga úr öryggi í akstri að vetrarlagi.

Til gamans má geta þess að væntanlegir jeppahjólbarðar Artic Trucks fyrirtækisins
byggja á reynslu íslenskra jeppamanna til margra ára. Mynstur þeirra hjólbarða er t.d.
að mörgu leyti keimlíkt því breytta mynstri sem jeppamenn hafa mótað á Dick
Cepeck hjólbarðana. Og að sjálfsögðu eru þessi nýju dekk með míkróskurði.

Tekið af vef klúbbsins

Er míkrókróskurður og breyting á 
mynstri hjólbarða óheimill?
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Mér hefur nýlega borist 6. tölublað 13. árgangs Setursins, þar sem meðal annars
er að finna grein undir fyrirsögninni “Haldið á Landsfund 4x4 í Setri”

Greinarhöfundur lýsir ferð sinni um Kjalveg, eftir afleggjaranum að Kerlingar-
fjöllum og áfram norðan fjallanna í Setrið. Það sem kannski vekur athygli í
annars ágætri grein er að höfundi finnst ástæða til að hnýta í “brúargerð” á Ás-
garðsánni.

Hér sé ég mig knúinn til að leggja orð í belg. Fyrst vil ég upplýsa að Vegagerð-
in varð góðfúslega við þeirri beiðni okkar Kerlingarfjallamanna að sett yrði brú
yfir þessa á, sem stundum er farartálmi smærri bílum. Tilgangurinn var og er,
að gera leiðina sem greiðfærasta öllum bílum, enda á hálendið að vera aðgen-
gilegt öllum, ekki bara þeim sem ferðast á jeppum eða stærri bílum.

Auðvitað má deila um útlit þessarar framkvæmdar, en þar sem við vitum ekki
hvernig vorflóð munu fara með hana, þá er frágangurinn sem raun ber vitni og
tel ég hann reyndar ekki mjög frábrugðinn því sem víða gerist á hálendinu.

Ég er sammála greinarhöfundi um að landslagið við og í Kerlingarfjöllum sé
fallegt, þótt ég verði að viðurkenna að þar sem “brúin” er í árfarvegi og sést
ekki fyrr en örfáum tugum metra áður en að henni er komið, þá sé ég nú ekki að
hún spilli landslaginu svo orð sé á gerandi. Sannast sagna finnst mér greinar-
höfundur viðhafa ansi stór orð þegar framkvæmdin er kölluð “sannkallað
hryðjuverk”. Einkum ef haft er í huga að reynist þessi aðferð við að brúa ána
ónothæf, þá er hægt að taka rörin upp og láta ána sjá um að afmá öll verksum-
merki, sem væntanlega myndi gerast á fáum árum, jafnvel á einu vori.

En leið greinarhöfundar lá væntanlega áfram að Ásgarði og þaðan eftir jeppa-
slóðinni að Setrinu, um gróna grasbala sem eru sundurskornir af hjólförum,
stundum fleiri en einu og austur hraunið þar sem menn hafa stytt sér leið eða
sneitt hjá festum og skilið eftir ummerki sem ekki munu hverfa í bráð. Mér
fyndist kannski frekar að kalla mætti þau ummerki hryggðarmynd eða hryðju-
verk.

En eins og segir annarsstaðar í sama tölublaði Setursins, þá er “Setrið spegil-
mynd af okkur sjálfum”, hvort sem við erum sjálfum okkur samkvæm eða ekki.

Við Kerlingarfjallamenn samgleðjumst 4x4 klúbbnum vegna aðstöðunnar í
Setrinu og tökum nágrenninu fangandi. Vonandi eigum við eftir að eiga gott og
náið samstarf við 4x4 klúbbinn, t.d. varðandi bætta umgengni um landsvæðið
kringum Kerlingarfjöll. Sjálfir vorum við í sumar, með stórt átak í hreinsun

Til Ritstjórnar Setursins.
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svæðisins, sem væntanlega kemur okkur öllum til góða.

Við bjóðum alla meðlimi 4x4 velkomna í Kerlingarfjöll og vísum á heimasíðu
okkar, kerlingarfjoll.is ef menn vilja hafa samband – eða, símum 892 5132 og
894 2132.

Páll Gíslason
Félagi í Húnvetningadeild 4x4

Einhver var fingralangur

Hæ Ritnefnd

Ekki er ég viss um að þetta sé rétti vettvangurinn fyrir þetta en það er
eins og mig minni að ég hafi séð svona áður í eldri Setrum. Ef svo er
þá þætti mér vænt um að þetta sé birt í Setrinu.

Þannig er að það var stolið úr kjallaranum hjá mér annaðhvort 15. eða 16.
nóvenber 4 stk 38" Supersvamper dekkjum negldum og microskornum
miðjukubbum. Auk þess hurfu 4 hvítar felgur (beint úr sprautun) 12" 6
gata tveggja ventla með suðuhringjum.

Ef einhver kannast við að skyndilega sé einhver kominn með svona undir
bílinn hjá sér eða ef einhverjum er boðið slíkt til kaups væru allar
upplýsingar vel þegnar.
Þessara hluta er náttúrulega sárt saknað.

Guðbjarni Guðmundsson R-2087
S:897 3032 gg@hp.is

Aðventuferð Skagafjarðardeildar verður farin 1. desember.

Ennfremur vill stjórnin minna félaga á að greiða gíróseðilinn frá Óla sem allra
fyrst, svo Óli fari nú örugglega ekki í jólaköttinn þetta árið.

Stebbi.

Frá Skagafjarðardeild.
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Nýliðaferðir.

Eins og áður hefur komið fram var geysimikil aðsókn í nýliðaferðina þetta árið,
kannski hefur gott kynningarstarf í Höllinni núna í haust haft sitt að segja í því,
allavega hafa umsóknir um inngöngu streymt inn.
Eins og sagt var frá í síðasta blaði er ferðin í Setrið sem Skálanefnd stendur fyrir,
löngu fullbókuð og munu 18—20 nýliða-bílar fara með þeim félögum og er áætlað
að leggja í´ann kl. 15:00 þann 30.11.
Mikill og vandaður undirbúningur hefur farið fram fyrir þessa ferð, og hópurinn
setið á hverjum fimmtudegi inni í Mörk og hlítt á fyrirlestra um allt frá VHF
málefnum til kennslu í hvernig best er að vaða og finna vöð.

En stjórnin ákvað að koma til móts við þá sem ekki komust með og efndi til
annarrar nýliðaferðar þessa sömu helgi og fer hún á Hveravelli. Þegar ég heyrði
síðast af þeirri ferð, voru 12 búnir að skrá sig. Að sögn Sindra sem stendur fyrir
þeirri ferð ásamt fleirum, var tíminn of naumur til að hafa jafn vandaðan undir-
búning og að hinni ferðinni, en Arctic Trucks tóku að sér að halda eins kvölds
námskeið þar sem farið er yfir öll helstu atriði sem tengjast akstri á hálendinu að
vetrarlagi. Lagt verður upp í þessa ferð kl. 16:00 á föstudaginn 30,11,

Ásgeir

Umhverfisnefnd.

Umhverfisnefnd 4x4 ætlar að skipuleggja ferðir fyrir nýliða, með aðstoð
internetsins. Í boði verða bæði dagsferðir og lengri ferðir.
Þeir sem hafa hugsanlega áhuga á slíkum ferðum, annaðhvort nýliðar eða reyndir
ferðamenn sem vilja hjálpa til við að leiðbeina og aðstoða nýliða, skrá sig á
slóðinni http://um44.klaki.net og fá síðan sendan tölvupóst nokkrum dögum áður en
ferð er áformuð. Með þessu móti er hægt taka tillit til veðurhorfa þegar ferðir eru
ákveðnar.
Þáttakendum verður skipt í hópa, meðal annars með hliðsjón af fjarskiptabúnaði og
getu bíla til aksturs á snjó eftir því sem við á. Miðað er við að ekki verði fleiri en 6
nýliðar í hóp.
Gerðar eru kröfur um að allir bílar séu búnir talstöð (CB eða VHF) og festingum
fyrir dráttartóg, bæði að framan og aftan. Möguleiki er að fá leigðar talstöðvar hjá
klúbbnum.

Einar Kjartansson
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Flæður-örnefni.

Flæður í vesturhluta Ódáðahrauns

“Flæður nefna Bárðdælir sandorpnar mýrarflesjur, oft með nokkrum gróðri”1. Í bók
Ólafs Jónssonar, Ódáðahraun3 segir: …”gróðurblettir, innan um grjótöldur og hraun-
skæklana í vestanverðu Ódáðahrauni, eru ýmist nefndir flæður, botnar eða drög, en aldrei
lindir, eins og tíðast er í austurhluta hraunsins”.

Jökuldælaflæða (Jökuldæladrag): Árið 1834 fóru Jökuldælir undir forystu Péturs Péturs-
sonar bónda frá Hákonarstöðum vestur um Ódáðahraun, Urðarháls og allt að Skjálfanda-
fljóti. Héldu síðan til norðurs og fundu haglendi efst í Hraunárbotnum og nokkrar kindur
þar. Bletturinn var síðan við þá kenndur1, 2.

Marteinsflæða er gróðurblettur við Skjálfandafljót, u.þ.b. 15 km norður frá Gæsavötnum2

kennd við Martein Þorgrímsson frá Garði í Mývatnssveit, er fann hana á fyrra hluta 19.
aldar. Skammt fyrir sunnan flæðuna er laug með 30-40° heitu vatni. Þetta er Marteins-
flæðulaug eða Hitalaug syðri”1,2.

Stóraflæða: Haglendi austan við Skjálfandafljót, norðvestur af Laufrönd”. Skammt
norðar eru vatnsmiklar laugar, 30-40°C heitar, sem spretta upp í bakka lækjar er fellur
fram í Skjálfandafljót.

Surtluflæða (Surtlulækir): “Lindasvæði með gróðurteigingum vestan undir Ódáðahrauni,
austur af Efri-Hraunárbotnum”. Fannst árið 1880 og þar ræfill af svartri lambgimbur
(Surtla)2.

Þar norður og austur af má ennfremur nefna Langadalsflæðu (Langadrag), Álftatjarnar-
flæðu og Kolmúladalsflæðu3.

Síðdegisflæður norðan Dyngjujökuls

Norður frá Dyngjujökli eru víðáttumiklir sandar eða leirur, sem takmarkast að austan af
Jökulsá á Fjöllum en að vestan af nafnlausum hæðarhrygg sem er austan við Urðarháls
og með stefnu á Suðurskörð í Dyngjufjöllum. Sandarnir ná norður til Dyngjufjalla og
Vaðöldu. Norður undan Dyngjujökli skagar tota af Holuhrauni og skiptir söndunum þar á
kafla. Meginvatnsflaumur Jökulsár á Fjöllum kemur undan Dyngjujökli í krikanum við
Kverkfjöll, en lænur koma einnig austar undan jöklinum, beggja vegna Holuhrauns. Þær
sameinast svo skammt sunnan Vaðöldu. Hluti þessara kvísla hverfa ofan í sandinn og
hraun á svæðinu.

Einn valkostur á Gæsavatnaleið er að aka þessa sanda, ýmist frá Urðarhálsi með stefnu á
Vaðöldu eða í gagnstæða átt. En það getur verið varasamt. Þegar vind hreyfir að ráði
þyrlast sandur og leir, það tefur för og skemmir bíla. Síðdegis í hlýindum og sólbráð
getur mjög skyndilega hlaupið vöxtur í lænur sem undan jöklinum koma og verður sand-
urinn þá sem haf yfir að líta. Jafnan er vatnsdýptin á miðja kálfa, þó með dýpri lænum á
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milli, og fylgir talsverður straumþungi. Dæmi eru um að bílar hafi sokkið nær alveg í
sandinn þar sem bleytupyttir myndast. Vatnsflaumurinn er svo horfnn af sandinum síðla
nætur2,4,5,6.

Ferðir um Síðdegisflæðurnar

“Frá fornu fari virðast hafa verið þjóðbrautir um Ódáðahraun”. Þessu eru gerð skemmti-
leg skil í bókunum Ódáðahraun3 og Hálendið í náttúru Íslands6. Fyrstu rituðu heimildir
um ferð yfir Síðdegisflæðurnar eru í bók Gísla biskups Oddssonar “Undur Íslands” frá
árinu 1638. En árið 1618 er Árni bróðir hans talinn hafa farið svipaða leið og Gísli valdi
síðar. Leiðin gleymdist svo, en árið 1794 þræddu tveir Austlendingar veg meðfram jökli
sem fékk nafnið Vatnajökulsvegur. Og enn gleymist leiðin uns árið 1834 að tveir Aust-
lendingar eru sendir á ný til að finna Vatnajökulsveg. Árið 1839 fer Björn Gunnlaugsson
landmælingamaður Vatnajökulsleið ásamt Sigurði Gunnarssyni presti á Hallormsstað og
er leiðin þá kortlögð. Stóðu vonir til að leiðin yrði vörðuð og sæluhús reist. Ári síðar,
1840, fer danskur maður Vatnajökulsleið við þriðja mann, m.a. til að finna enn skemmri
veg milli Múlaþings og Suðurlands. Þeir lentu í miklum hrakningum og varð ferðalýsing
Danans til þess að eyða öllum draumum um Vatnajökulsleið sem fjallveg3,6. Árið 1912
ríður Agnar Francisco Kofoed-Hansen skógræktarstjóri einsamall Vatnajökulsveg einsog
Árni Oddsson forðum. Á foksandssvæðinu (Síðdegisflæðunum) var þá dimmt sandkóf,
sem hann fór þvert í gegn um á hálfrar stundar þeysireið7.

Svæðið var því lengi vel afar fáfarið og ekki var þar smalað, enda graslaust4.

Eftir að bílaöld gekk í garð var sá hluti Vatnajökulsvegar sem kallast Gæsavatnaleið
ekin. Félagar í Ferðafélagi Akureyrar urðu fyrstir til þess árið 1945 að aka Dyngjusand
meðfram Urðarhálsi á leið frá Grænavatni, um Suðurárbotna og Dyngjufjalladal8. Árið
1950 fara Akureyringar á ný um Síðdegisflæðurnar ásamt með félögum úr Minnsta
ferðafélaginu, vegna Geysis-slyssins. Eftir að bílfært vað (Hófsvað) fannst á Tungnaá su-
marið 1950 og svo á Köldukvísl opnuðust leiðir fyrir fjallabíla norður á hálendið og þan-
gað var haldið í vaxandi mæli á hverju sumri, ýmist Sprengisand eða Gæsavatnaleið9.
Fyrstur til að aka Gæsavatnaleið var hópur á vegum Guðmundar Jónassonar4.

Síðdegisflæður – Flæður: örnefnið

Svo virðist sem orðið Síðdegisflæður komist ekki á prent fyrr en árið 19857. Þar segir:
“Þær nefnast nú Síðdegisflæður, því þær fara í kaf ef mikil leysing er í jöklinum og í
lognhlýrri sólbráð flóir yfir þær síðdegis”. Síðan er þetta heiti notað í bókinni Hálendið í
náttúru Íslands6, en þar eru Flæður þó einnig nefndar. Á uppdrætti á bls. 353 í bókinni er
orðið Síðdegisflæða sett á aurana milli Urðarháls og Holuhrauns.

Hvorugt orðanna Síðdegisflæður eða Flæður eru til á skrá hjá Landmælingum Íslands
(munnleg heimild), og ekki eru þau í Kortabók Máls og Menningar frá árinu 200010. Í
annarri prentun Kortabókarinnar og í Hálendishandbókinni (bls. 158-159)5, báðar frá
árinu 2001, er heitið Flæður hins vegar komið á kort og er sett skammt vestan Holu-
hrauns og við vestustu kvíslar Jökulsár á Fjöllum.

Síðdegisflæður eða Flæður virðast því fremur nýleg sérnöfn á þessum stað.

Líklegt er að menn hafi tekið að nota þessi orð er þeir óku slétta sandana í ríflega öklad-
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júpu vatni frá Jöklu. Og séu orðin fyrst núna að rata á kort. Tryggvi Harðarson í
Svartárkoti í Bárðardal, segist kannast við nafnið Flæður frá því um 1960 er hann var
þarna fyrst á ferð með félögum sínum. Tryggvi taldi að nafngiftin lægi beint við og
skýrði sig sjálf. Sveinn Sigurbjarnarson á Eskifirði þekkir nafngiftina þarna allt frá
árunum um og eftir 1970, og Þórhallur Þorsteinsson á Egilsstöðum segir heitið hafa
verið sér tamt þau tuttugu ár sem hann hafi stundað fjallamennsku. Ennfremur telur
Þórhallur að svæðið sem nefnt er Flæður eigi við um innsta hluta sandsins, þann sem er
næst vegarslóðanum og flæðir á hverjum degi vegna sólbráðar af jökli eða vaxta sökum
rigningar. Hann telur með öðrum orðum að “örnefnið” Flæður spanni ekki þau svæði
sandsins sem eru fjær slóðanum, þótt þau geti flætt.

Flæðurnar norðan Dyngjujökuls eru sem sé annars konar fyrirbæri en það sem
Bárðdælir kalla flæður í vesturhluta Ódáðahrauns, og er líklegt að orðið Síðdegisflæður
eða Flæður hafi fyrst verið notað í talmáli um þetta svæði einhvern tímann á árunum
1950 til 1960.

Heimildir:
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1989. Íslandshandbókin, Náttúra, saga og sérkenni. II bindi. Örn og Örlygur, Reykjavík. 3Ólafur Jónsson. 1945.
Ódáðahraun, I. bindi: Flæður, Dalir og Drög, bls. 168-181. Bókaútgáfan Norðri hf., Akureyri. 4Guðmundur
Gunnarsson og Guðmundur Sigvaldason. 1981. Árbók 1981. Ferðafélag Íslands, Reykjavík. 5Páll Ásgeir
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og Menning. Reykjavík. 7Sigurður Kristinsson. 1985. Lítil samantekt um Vatnajökulsleið. Múlaþing. 14. hefti.
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