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Útgefandi:
Ferðaklúbburinn 4x4
Mörkinni 6 · 108 Reykjavík
Sími og Fax 568 4444

Ritnefnd
Birgir Már Georgsson, birgir@prent.is, gsm. 896-1804
Sigurður Helgason, siggih@hi.is, gsm. 891-7674
Soffía Eydís Björgvinsdóttir, isafold@simnet.is,
hs. 553-2362
Netfang ritnefndar: ritnefnd@f4x4.is
Netfang stjórnar: stjorn@f4x4.is
Heimasíða klúbbsins er: www.f4x4.is

Umsjónarmaður félagsskrár er:
Nikulás Einarsson, felagatal@f4x4.is

Hönnun/prentun Seturs:
Birgir Már Georgsson/LITLAPRENT ehf.

Munið opna húsið á fimmtudagskvöldum að Mörkinni 6
kl. 20:30

FÉLAGSFUNDIR
Reykjavík: Mánudaginn 7. október, á Hótel Loftleiðum kl. 20:00

Fundarefni: Innanfélagsmál.
Fræðsluerindi frá Orkustofnun um ár og vötn.
R. Sigmundsson með kynningu GPS tækjum ofl.
Kaffi í boði R. Sigmundsson.
Eftir kaffihlé verður myndbandið Ljótur eftir Einar Daníelsson sýnt,
en það hlaut 3. verðlaun í myndbandasamkeppni klúbbsins sl. vor.

Suðurnesjadeild: Miðvikudaginn 9. október, í sal Iðnsveinafélagsins kl:20:30
Fundarefni: Rætt verður um vetrarstarfið framundan.

Myndasýning.

Vesturlandsdeild: Mánudaginn 14. október, í Jónsbúð kl. 20:00
Fundarefni: Innanfélagsmál.

Kynning á  Tetra kerfinu.  Aðili frá Tetra Ísland mætir á staðinn.
Radíóþjónusta Sigga Harðar með kynningu á fjarskiptatækjum.

Myndasýning:  Fýluferðin. Páll Halldórsson mætir með mynd sem fékk 2. verðlaun í 
myndbandasamkeppni Ferðaklúbbsins síðastliði vor.

Húnvetningadeild: Föstudaginn 4. október, í Sjálfstæðishúsinu Blönduósi kl. 20:30
Fundarefni: Framtíð Álkuskála. Fundi líkur með haustfagnaði/bjórkvöldi. 

Skagafjarðardeild: Þriðjudaginn 8. október, í kaffistofu Mjólkursamlagsins
Fundarefni: Landsfundurinn, vetrarstarfið og ferlun slóða.

Eyjafjarðardeild: Þriðjudaginn 1. október, í húsnæði Starfsmannafélags KEA kl. 20:00
Fundarefni: 1. Landsfundur 2002.

2. Nóvemberferð 8.-10 nóv. 2002.
3. Fræðsluerindi um smurolíur og vörukynning frá Olís.
4. Myndasýning frá septemberferðinni.

Húsavíkurdeild: Fimmtudaginn 3. október í Höfða kl. 20:30
Fundarefni: Rætt verður um komandi vetur og hvað menn vilja gera.

Formaður reifar hugmyndir og leitar álits.
Fimmtudaginn 17. október í Höfða kl. 20:30
Fundarefni: Fréttir af landsfundi.

Austfjarðadeild: Miðvikudaginn 2. október, í safnaðarh. Reyðarfjarðarkirkju, Búðargötu 1 kl. 20:00
Fundarefni: Kynning frá Arctic Trucks  á dekkjum og aukahlutum. Einnig mun 

Freyr frá Arctic Trucks flytja erindi. Önnur mál.

Suðurlandsdeild: Þriðjudaginn 8. október, í húsnæði Björgunarsveitar Árborgar kl. 20:30
Fundarefni: Rætt verður um  síðustu vinnuferðir í Sultarfit og  sýndar myndir frá 

þeim. Ákvörðun tekin um frekari vinnuferðir, vatnsveitumál ofl. Í 
undirbúningi er kynning á GPS- og VHF-tækjum frá Aukaraf.  
Myndasýning: vídeómynd frá 4urra ferða helginni.

� Innanfélagsmál
� Húsavíkurdeild

Félagsmenn athugið: Í vetur verða fundir
haldnir reglulega fyrsta og þriðja fimmtudag
hvers mánaðar kl. 20:30 í Höfða.
Hallgrímur Óli þ-444

� Suðurlandsdeild

Framkvæmdir eru hafnar við Sultarfit.
Fyrsta vinnuhelgin þar var 20-22.
september. Á Selfossi smíðaði eitt
vinnugengi fleka í forstofuna, og annað
gengi fór  á vettvang til að rífa gömlu
forstofuna og setti þá dregara og gólfbita
fyrir nýja forstofu. Keypt hefur verið 6 kw
rafstöð og gámur utan um hana. Vélin
verður innréttuð í gáminn og síðan flutt í
heilu lagi í Sultarfit.

Útlit er fyrir næga þátttöku í næstu
vinnuferð, helgina 27-29. september, en
ennþá vantar  fólk í síðustu vinnuferðirnar
þ.e. 4-6. október og 11-13. október. Því
þurfa  félagar í Suðurlandsdeild að tilkynna
sig tafarlaust í vinnuferðir til kofaráðs og
stjórnarmanna.
Jón G. Bergsson

� Október ferð Austurlandsdeildar – 
Nýliða ferð

Helgina 19. til 20. október mun ferðanefnd
Austurlandsdeildar 4X4 gangast fyrir ferð
sem hentar ÖLLUM jeppum.
Skráning og nánari upplýsingar veita Þórir
í síma 894-2026 og Ásbjörn í síma 893-
1175.
Lagt verður af stað frá Olís í Fellabæ kl.
10:00 laugardagsmorguninn 19. okt. Gist
verður í Snæfellsskála; - til vara ef veður og
færð hamla verður gist í Breiðuvíkurskála.
Kvöldverður í boði klúbbsins.
Ferðanefnd  Austurlandsdeild 4X4

Flatahrauni 5b · 220 Hafnarfjörður
Sími 5651944

felgur

grindur

dráttarbeisli

ásamt aukahluti á

bíla og jeppa

Polyhúðum
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Helgina 5.-6. október verður farin ferð á
vegum Umhverfisnefndar 4x4 og Land-
græðslunnar um Fjallabak. Tilgangur
ferðarinnar er m.a. að kanna árangur af fyrri
ferðum um svæðið og hvar helst er þörf
aðgerða til að hindra náttúruspjöll.
Guðjón Magnússon kynningarfulltrúi
landgræðslunnar fer með okkur. Ekki er
búið að ganga endanlega frá ferðaáætlun,
enda er hún háð veðri og færð.
Stefnt er að því að þátttakendur hittist við
Select á Vesturlandsvegi klukkan 9:00 að
morgni laugardags, og að farin verði
Dómadalsleið (Fjallabaksleið Nyrðri), í
Hrafntinnusker, og gist í Hvanngili. Þar
verður grillað í boði klúbbsins.
Á sunnudeginum verður ekið um

Mælifellsand, þeir sem vilja fá smá
gögnutúr, geta farið í Strútslaug. Þaðan má
fara Öldufellsleið og koma á hringveginn
fyrir sunnan Hrífunes.

Hægt verður að fræðast frekar um ferðina í
Opnu húsi í Mörkinni 26/9 og 3/10, og á
vefsíðum klúbbsins og umhverfisnefndar-
innar (http://um44.klaki.net).
Þeir sem ætla að koma með, þurfa að
tilkynna þáttöku til einhvers úr umhverfis-
nefndinni í síðasta lagi í opnu húsi
fimmtudaginn 3 október, með tölvupósti til
eik@klaki.net eða
í síma 690-3307.

Umhverfisnefnd 4x4. 

Á sl. vetri ákvað Tækninefnd Ferða-
klúbbsins 4x4 að eiga frumkvæði að því að
yfirfara og bæta gildandi reglur um
jeppabreytingar, vegna þróunar sem orðið
hefur á þessu sviði. Komið var á fundi með
fulltrúum Ferðaklúbbsins og mörgum
aðilum sem starfa við jeppabreytingar sem
hefur m.a. orðið til þess að mikilvægum
upplýsingum um þessi mál var safnað
saman. 

Síðastliðið vor var stofnuð fimm manna
samráðsnefnd með fulltrúum þriggja
breytingaaðila og tveggja frá Ferða-
klúbbnum 4x4.  Í nefndinni eiga sæti
tæknifræðingar, verkfræðingur, lögfræð-
ingur og bifreiðaskoðunarmaður, allir með
mikla reynslu af jeppum og jeppa-
breytingum.  Nefndin hefur yfirfarið
ofangreind gögn og vill gjarnan koma þeim
á framfæri við yfirvöld og leggja fram

tillögur um nánari útfærslu á reglum um
jeppabreytingar.

Samráðsnefndin hefur nýverið sent
dómsmálaráðherra bréf og óskað eftir að
koma tillögum sínum um breytingar á
reglum á framfæri.  Nefndin tekur undir þau
sjónarmið sem koma fram í tillögu
starfshóps Umferðaröryggisáætlunar og í
skýrslu Rannsóknarnefndar umferðarslysa
um að nauðsynlegt sé að skipa hóp
sérfræðinga til að endurskoða gildandi
reglur um breyttar jeppabifreiðir.  Nefndin
telur eðlilegt að í slíkum samráðshópi séu
a.m.k. tveir fulltrúar samráðsnefndarinnar,
til þess að tryggja að reynsla þeirra og
menntun skili sér örugglega í
endurskoðunarstarfinu.

F.h. Tækninefndar F4x4
Björn Þorri Viktorsson

� Baggaferð  5.-6. október 

� Endurskoðun reglna er varða jeppabreytingar
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Örugg fasteignaviðskipti
Þarftu að kaupa eða selja

fasteign?
Munið félagsafsláttinn!Suðurlandsbraut 8a · 108 Reykjavík

Sími 533 4800 · Fax 533 4811
www.midborg.is

þá heitir bæjarlækurinn Kísá og til vara
Kjálkaversá og til vara vara vara Kisa. – 

Jæja, við héldum áfram Klakkinn uns komið
var suður fyrir Fúlá. Þaðan var ekið inn að
Rjúpnafelli og síðan niður með Stóru Laxá
að Sultarfitjaskála. Þar skildum við eftir stórt
og glæsilegt grill, sem var gjöf til
Suðurlandsdeildarinnar frá skálanefnd
Seturs, en Magni skálanefndarmaður
smíðaði samskonar grill fyrir Setrið. Þegar
við héldum úr Sultarfitjum var komið
bandvitlaust veður og héldum við heim um
Skáldabúðarheiði og var lítið útsýni í
rigninguni. Ég þakka svo öllum 60
samferðamönnum mínum fyrir skemmtilega
ferð.

Jón Snæland, R-2096

Helgina 30. ágúst til 1. september var haldin
fjölskylduhátíð í Setrinu. Lagt var af stað á
föstudags eftirmiðdegi að venju. Stærsti
hópurinn hélt inn Klakksleiðina, og vorum
við í skálanefndinni með kerru og olíukálf í
eftirdragi. Að sjálfsögðu gekk ótrúlega vel
að draga olíukálfinn Klakksleiðina og bar
fátt til tíðinda nema kannski að staldrað var
við í Svínárnesi til þess að fylgja olíu-
treylernum inn í Setur, en hann var orðinn
aðeins á eftir. Fylkingin fór því á undan
okkur Magna. Þegar sá hópur kom að
gatnamótunum inn á Klakksleiðina renndu
menn þar sér inn Leppistunguleiðina og
áttuðu sig ekki á mistökunum fyrr en þeir
voru að verða komnir að Leppistunguskála.
Reyndu þeir síðan að klóra sig út úr
vandræðunum með ýmsu móti, svo sem
einstökum áhuga á Leppistunguskála og
öðru slíku bulli. Einn lét hafa eftir sér að
hann hefði farið þarna inneftir til þess að
eiga rómantíska stund með eiginkonunni og
hinir hefðu elt hann. En  komið var inn í
Setur eigi að síður fyrir klukkan 10 um
kvöldið með olíukálfinn heilan.

Snemma var vaknað á laugardeginum, í
blíðu og sól. Við í skálanefndinni höfðum
hugsað okkur að mála þakið ef við fengjum
færi á, en þakið var hélað vegna næturfrosts
þannig að ekkert var hægt að gera í því.
Lúter var að dunda sér við það að koma
afturdrifinu í lag úti á plani og var dokað við
með laugardags rúntinn þar til línur skírðust
hjá honum. Þegar í ljós kom að drifið var í
smalli og skralli, skildum við hans
sjálfrennireið eftir og ókum í átt að
Sóleyjarhöfðavaði. Var kíkt á skálann í
Tjarnarveri og hefðu flestir viljað gista í
hesthúsinu frekar en í skálanum, svo dapur
er hann orðinn. Svo skemmtilega vildi til að
Siggi Tæknó hafði fjárfest í vöðlum og til
þess að nýta fjárfestinguna ákvað hann að
sulla svolítið í ánni og sýndist okkur að fyrri
állin á vaðinu væri vel fær. Ég gleymdi nærri
að geta þess að á leiðinni niður að Þjórsá
hlóðum við heljar mikla vörðu, og var henni

umsvifalaust gefið nafnið Kjartans kryppa.
Nafngiftina átti kokkhelvítið og sýnir það vel
virðingarleysi hans við sér fremri mönnum.
Þegar komið var til baka í Setrið var Jón
Ebbi búinn að hlaða þessa flottu brennu og
Einar Sól og Baldur gerðu klárt fyrir
flugeldasýningu sem átti að vera um
kvöldið. Byrjað var að kynda grillið og sá
Kalli að venju um það ásamt flokki af
fylgismönnum, og Þröstur gerði klárt í
eldhúsinu. Grillunin tókst vel, þrátt fyrir að
Lassen hafi átt þar hlut að máli, að ég held.
Reyndar er með ólíkindum hvað grillunin
dregur að sér fólk.

Vaknað var eldsnemma á sunnudeginum og
gert klárt til brottferðar. Vildi mannskapurinn
fara hinar ýmsu leiðir heim. Við Magni áttum
erindi í Sultarfitjaskála og héldum því inn á
Klakksleið í 10 bíla lest. Verulega hafði vaxið
í Kisu og gekk Jóni Ebba vel yfir ána þrátt
fyrir að ég hafi reynt að vera fyrir þegar hann
kæmi upp úr ánni. En erfitt getur verið að
reikna út hvar Súkkuna rekur að landi hverju
sinni. - Kisa er því sem næst bæjarlækurinn
okkar og er nánast bara hlandspræna en á
það til að vaxa hratt. Getur hún þá orðið
ansi margar hlandsprænur og orðið
hættuleg litlum Súkkum. Venjulega er áin
kölluð Kisa, hvernig sem það er til komið;
líklega frá einhverjum málhöltum dönskum
ferðamönnum, en til fróðleiks er kisa lítið
loðið spendýr yfirleitt með gul augu og
pissar í sandkassa barna. En hvað um það

� Fjölskylduhátíðin

Magni stoltur við nýja grillið Jón Snæland

Siggi tæknó í nýju fjárfestingunni „sullandi í Þjórsá“

Formaðurinn hleður Kjartans kryppu Jón Snæland



Vegna styrkingar krónunnar gagnvart amerískum dollar ætlar Bílabúð
Benna að lækka nokkrar vörutegundir umtalsvert.
Þetta eru vörur sem koma jeppamönnum vel fyrir veturinn.

Minnum á sérpöntunardeild Bílabúðar Benna sem varð til við
sameiningu Bílabúðar Rabba og Bílabúðar  Benna.
Þar er hægt að panta allt sem viðkemur jeppum og fólksbílum
sem eru á Ameríkumarkaði.

MUDDER 38/15”
Var 65.980.-
Til 4x4 53.370.-stgr.Til 4x4 53.370.-stgr.Til 4x4 53.370.-stgr.

BÍLABÚÐ BENNA - VAGNHÖFÐA 23 - SÍMI 5902000 - www.benni.is

Nýtt!
BF Goodrich KM
MUD Terrain 33/15”

Til 4x4 24.255.-stgr.Til 4x4 24.255.-stgr.Til 4x4 24.255.-stgr.

Verðlækkun

Big Red
Loftdæla

Til 4x4 33.200.-stgr.Til 4x4 33.200.-stgr.Til 4x4 33.200.-stgr.

Hi Lift 48”
Drullutjakkur

Til 4x4 10.980.-stgr.Til 4x4 10.980.-stgr.Til 4x4 10.980.-stgr.

ARB driflæsingar
T.d. Dana 44

Til 4x4 98.640.-stgr.Til 4x4 98.640.-stgr.Til 4x4 98.640.-stgr.

IPF ljós (1 stk.)

170w/100w (12v)170w/100w (12v)

Til 4x4 14.355.-stgr.Til 4x4 14.355.-stgr.Til 4x4 14.355.-stgr.
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Sé litið á banaslys þar sem eitt ökutæki á í hlut kemur í ljós að óbreyttir jeppar eru 17% 
ökutækja, en breyttir jeppar 2% (ein bifreið). Algengast er að um fólksbíla sé að ræða eða í 

68% tilvika. Ekki liggja fyrir 
gögn um hver hlutdeild 
jeppa eða breyttra jeppa er í 
umferðarslysum, miðað við 
fjölda þeirra á götunni hverju 
sinni. En það eru upplýsingar 
sem sem nauðsynlegt er að 
safna. Hins vegar hafa ýmsar 
augljósar spurningar vaknað 
hjá Rannsóknarnefnd 
umferðarslysa er varða slys 
þar sem breyttir jeppar eiga í 
hlut og kom nefndin þeim á 
framfæri í skýrslu um 
banaslys í umferðinni árið 
2001.  
 

 
 
Breyttir Jeppar. Ábending í skýrslu RNU 2001 
 

Ábending rannsóknarnefndarinnar var þessi: ,,Nokkur 
umræða hefur verið að undanförnu um breyttar 
jeppabifreiðir. Ljóst er að verksmiðjur sem framleiða 
bifreiðirnar viðurkenna ekki breytingar líkt og þær sem 
gerðar eru á jeppum á Íslandi. Eiginleikum bifreiðanna er 
breytt, þær hækkaðar upp og í sumum tilfellum þarf að 
skera úr burðarvirki bifreiðarinnar til að koma stærri 
hjólbörðum fyrir. Ekki er krafist að undirakstursvörn sé 
sett á bifreiðir nema þær hafi verið hækkaðar þannig að 

meira en 80 cm séu milli stuðara og vegar. Engin úttekt liggur fyrir á eiginleikum þessara 
breyttu bifreiða eða hlutdeild þeirra í umferðarslysum og óhöppum. Rannsóknarnefnd 
umferðarslysa tekur undir tillögu starfshóps Umferðaröryggisáætlunarinnar (liður 9.1.3) um 
sama efni og leggur til við dómsmálaráðherra að skipaður verði hópur óvilhallra sérfræðinga, 
til að endurskoða gildandi reglur, aksturseiginleika, og öryggi breyttra jeppabifreiða, auk 
hlutdeildar þeirra í umferðaróhöppum og slysum” (Úr skýrslu um Banaslys í umferðinni 
2001. sjá http://www.rnu.is) 
  
Gögn Rannsóknarnefndar umferðarslysa spanna ekki nægilegan fjölda slysa til þess að hægt 
sé að draga ályktanir um breyttar jeppabifreiðir almennt. Nefndin hefur hins vegar rekist á 
einstök atriði sem eru aðfinnsluverð og komið þeim á framfæri, líkt og nefndin gerir í öðrum 
málum. Verði hópur óvilhallra sérfræðinga skipaður, eins og lagt er til, er mikilvægt að 
hópurinn hafi gögn til að meta og svara þeim spurningum sem þarf að svara. Ekki er ólíklegt 
að töluverð rannsóknarvinna þurfi að fara fram áður en hópurinn skilar niðurstöðum. Eins og 
staðan er í dag hefur ekki verið unnin úttekt á breyttum jeppabifreiðum og hlutdeild þeirra í 
umferðarslysum  svo dæmi sé nefnt.  
 
Rannsóknarnefnd umferðarslysa leggur á það höfuðáherslu að faglega verði staðið að 
umfjöllun um breyttar jeppabifreiðir og að þeim spurningum sem brenna á mönnum varðandi 
aksturseiginleika og öryggi þeirra verði svarað. 

Mynd 3. Flokkur ökutækja í  banaslysum 1998-2001
- Eitt ökutæki
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Mynd 2. Flokkur ökutækja í árekstrum banaslysa 1998-2001
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Mynd 1. Þyngdarmunur ökutækja í árekstrum 
banaslysa 1998-2001
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Í þessari grein langar mig að fara yfir fáein atriði sem Rannsóknarnefnd umferðarslysa hefur 
komið á framfæri og varða jeppa, breytta jeppa og umferðaröryggi. Greinin byggir á erindi 
sem höfundur hélt þann 2. september á fundi með Ferðaklúbbnum 4x4. 
 
Árekstrar  
 
Þegar rætt er um jeppa og árekstra er óhjákvæmilegt annað en að líta á stærðar- og 

þyngdarmun ökutækja. Þyngd 
ökutækja (auk hraða) skiptir 
höfuðmáli í árekstrum og 
flestir árekstrar banaslysa á 
Íslandi eru árekstrar léttara 
ökuækis við þyngra. Í 67% 
tilvika er þyngdarmunur 
ökutækja 2x eða meiri (sjá 
mynd 1) og í 90% tilvika láta 
þeir lífið sem eru ökumenn eða 
farþegar í smærra ökutækinu. 
Styrktarbitar í venjulegum 
fólksbifreiðum eru miðaðir út 

frá árekstrum við aðra fólksbíla og veita því litla vörn í árekstrum við jeppa og önnur stærri 
og hærri ökutæki. Algengastir eru árekstrar óbreyttra jeppa1 og fólksbíla, eða í 33% tilvika. Á 
árunum 1998-2001 hafa orðið tveir árekstrar banaslysa þar sem breyttar jeppabifreiðir koma 
við sögu (merkt (B) jeppabifreið á mynd 2) báðir hliðarárekstrar�� ����������	��
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1 Á við um jeppa og jepplinga. Þó skal bennt á að í gögnum nefndarinnar eru eru bílar eins og Subaru 
Forrester ekki flokkaðir sem jeppar. 

1 0 S E T R I Ð

Jeppar og umferðaröryggi 
Ágúst Mogensen 

Rannsóknarnefnd umferðarslysa 

5

7

10

1 1 1

9

0
2
4
6
8

10

F
jö

ld
i

1x 1,5x 2x 2,5x 3x 3,5x 4x+

y j y

2

2

4

4

4

7

13

15

15

33

0 5 10 15 20 25 30 35

Jeppabifreið-vörubifreið

Bifhjól-bifhjól

Fólksbifreið-hópbifreið

Fólksbifreið-bifhjól

Fólksbifreið- (B) jeppabifreið

Hópbifreið-jeppabifreið

Fólksbifreið-sendibifreið

Fólksbifreið-vörubifreið

Fólksbifreið-fólksbifreið

Fólksbifreið-jeppabifreið

%

2

2

2

3

3

5

5

17

60

0 10 20 30 40 50 60 70

Leigubifreið

Tankbifreið

( B )  Jeppabifreið

Vörubifreið

Dráttarvél

Vörub ifreið m/teng ivag ni

Hópbifreið

Jeppabifreið

Fólksb ifreið

%



S E T R I Ð  1 31 2 S E T R I Ð

Mætt var við Leirunesti á Akureyri
föstudaginn 13/9 og lagt af stað
stundvíslega kl 19 í Vatnajökulsleiðangur.
Þátttakendur voru 36 á 18 jeppum, flestir úr
Eyjafjarðardeild, en með liðsstyrk frá
Húsavík, úr Aðaldal og af Álftanesi (það er
þar sem forsetinn býr). Nokkrar eiginkonur
voru með í ferðinni og var hópurinn þeim
mun fríðari. 

Ekið var sem leið liggur austur eftir þjóðvegi
nr 1 um Mývatnssveit, um Möðrudal og að
Aðalbóli í Hrafnkelsdal, en þar var tekið
eldsneyti á bílana. Við ókum í myrkri inn að
Snæfelli, en á leiðinni þangað komum við að
miklum vegaframkvæmdum vegna
Kárahnjúkavirkjunar. Vegna þeirra miklu
breytinga sem hún hefur í för með sér eru
4x4 félagar hvattir til að ferðast um svæðið
áður en það er um seinan að sjá það í sinni
óbreyttu mynd.

Gist var í Ferðafélagsskálanum  vestan
undir Snæfelli. Þar var fyrir nokkur hópur
manna m.a. hreindýraveiðimenn, sem höfðu
fellt glæsilegan tarf. Því
þótti vissara að hafa
brottför snemma laugar-
dagsmorguninn áður en
veiðimennirnir færu að
handleika skotvopnin. 

Ekið var í rólegheitum inn
að jökuljaðrinum við
Maríutungur sem eru
milli Brúarjökuls og

Eyjabakkajökuls. Jökullinn var talsvert
grafinn af lækjarsprænum leysingavatns og
mjög aurugur, en vel gekk að komast upp.
Menn gáfu sér tíma til að kynna sér göt og
glufur í jöklinum og aðra eiginleika hans og
enginn fór sér að voða. Við settum kúrsinn
á Goðahnjúka, en fljótlega var ekið inn í
skýjaþykkni og allþétta þoku sem spillti
útsýni.Við ókum til baka inn á jökulinn til að
forðast sprungur og settum stefnuna í suður
á Skálafellsjökul. 

Við Kálfafellsfjöll var áð en Kálfafellsdalurinn
var fullur af þoku og útsýnisdýrkun því
frestað til næsta dags. Þá voru golfkylfurnar
dregnar fram, en þær eru ómissandi í öllum
jöklaferðum, og nokkrar kúlur slegnar fram
af hengifluginu. Við vorum nú mjög nærri
fjallahótelinu Jöklaseli og fengum frá þeim
yfir VHFið tilboð um ríkulegt hlaðborð gegn
mildri þóknun en því var hafnað enda
höfðum við miklu betra nesti með að
heiman. Ferðin hafði sóst vel og við komum
í Jöklaselið um kl 3 en þar var gist. Þar eð
tíminn var rúmur og einhverjum var mál var

gripið til þess ráðs að aka niður að sjó í
nánd við Smyrlabjargaárvirkjun, en það er
nokkurn veginn miðja vegu milli
Breiðamerkurlóns og Hornafjarðar. Vegurinn
þarna upp fjallið er einstaklega brattur,
snúinn og hrikalegur en þegar þokunni léttir
er útsýni þaðan ægifagurt. Í Jöklaseli var
síðan slegið upp hinni ágætustu grillveislu.  

Á sunnudag var lagt upp snemma, enda
löng leið framundan. Veður var nú hið besta
og sólskin á jöklinum. Við komum að
útsýnisstaðnum frá deginum áður og nú
blasti við það sem áður var hulið þoku og
mistri, Kálfafellsdalurinn í allri sinni dýrð.
Haldið var til vesturs, norðan Esjufjalla og
stefnan sett á Grímsfjall. Sólbráð á jöklinum
þyngdi færið og loks hafði mestöllu lofti
verið hleypt úr dekkjum og gekk mönnum
þá vel. Við vorum hjá Grímsvötnum um 3
leytið, þar er eitthvað mikið að gerast í
iðrum jarðar, og miklir íshellar hafa myndast.
Þar er eins gott að fara troðnar slóðir og aka
ekki í ógáti yfir hulda sigkatla. Við stefndum
síðan að Köldukvíslarjökli og Vonarskarði
(þar hefur aldrei vaxið “melgrasskúfurinn
harði” eins og segir í kvæði Jóns
Helgasonar, en hann passar þar vel rímsins
vegna). Köldukvíslarjökullinn reyndist
talsvert sprunginn og þétt útilegu-
mannaþoka lagðist yfir. Var því ekið mjög
rólega og stefnt norðaustur eftir jöklinum og
tókst þannig að komast fyrir sprungurnar og
yfir þær. 

Niðri í Vonarskarði eru ár
fremur vatnslitlar á þessum
tíma árs og auðveldar
yfirferðar. Gjóstuklifið er ansi
bratt og grýtt en skemmtileg
leið. Við fórum í hálfhring
norður og vestur fyrir
Tungnafellsjökul inn á Sprengi-
sandsleið og var það nánast
eins og að koma á malbikaðan
veg. Við Fjórðungsöldu var
tekin stefna á Laugarfell og var
aldimmt orðið við komuna
þangað. Nokkrir brugðu sér í
laugina og aðrir grilluðu áður

en menn stungu sér niður hinn frábæra veg
og ofaní Eyjafjörðinn. Allir komu heim með
heilan vagn. Þessi ferð var einstaklega vel
heppnuð og skemmtileg og menn komu
heim með mikið af myndum úr túrnum og
góðar minningar. 
Hvert verður svo farið næst?

Björn Sigurðsson

� Vatnajökulsferð Eyjafjarðardeildar
13.-15. september 2002
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Helgina 7.-8. september stóð umhverfis-
nefnd fyrir árlegri stikuferð.  Að þessu sinni
var stefnan tekin á fáfarnar leiðir í nágrenni
Seturs, og þá sérstaklega á leið sem liggur
frá Sultarfitjarskála Suðurlandsdeildar og
inn á Klakksleið.

Að morgni laugardags mættu einir 10 bílar á
Olís stöðina á Selfossi, en Olís styrkti
ferðina með eldsneytislögg á bílana.  Þaðan
var haldið sem leið liggur um Skeiðaveg,
framhjá Árnesi og inn á Skáldabúðaheiði,
innan við samnefndan bæ.  Þaðan liggur
skemmtileg leið framhjá skálanum í Hallar-
múla, þvert á línuveginn og inn að Sultar-
fitjarskála.
Þegar komið var að Sultarfitjarskála var
hafist handa við að stika.  Sá háttur var
hafður á að einn bíll fór fremstur með stikur
í kerru og dreifði með jöfnu millibili.  Þeir
sem á eftir komu sáu síðan um að reka
stikurnar niður.  Með þessu verklagi gekk
hratt og vel að stika leiðina.  Sérstaklega var
gaman hvað hægt var að nýta krakkana við

verkin, t.d. við að halda við stikur meðan
þær voru reknar niður og sitja á kerrunni og
henda út stikum.  Elstu peyjana var jafnvel
hægt að nýta við að færa bíla milli stikanna,
enda upprennandi jeppamenn.

Leiðin sem var stikuð á laugardeginum
liggur eins og áður segir frá
Sultarfitjarskálanum og inn á Klakksleiðina
meðfram eða í nágrenni við Stóru-Laxá. Frá
skálanum er ekið yfir ána rétt norðan við
skálann, þar er ekið upp með henni vestan
megin eftir söndunum og svo aftur yfir hana
spölkorn fyrir ofan. Þá er ekið upp á hæð
eða tungu og svo haldið áfram austan við
ána, austan við Grænavatn og komið inn á
Klakksleiðina ekki langt frá Rjúpnafelli.
Þetta er skemmtileg og falleg leið og því vel
þess virði að koma í veg fyrir að hún tapist.
Vegalengdin sem var stikuð er um 28 km.

Sunnudaginn brugðum við útaf áætlun og
stikuðum aðra leið en til stóð sem var ekki
síður á góðri leið með að týnast. Þá

� Stikuferðin beygðum við útaf Gljúfurleitarveginum
vestan við Sultartangalón (ca N 64 15.63 og
V 19 30.10) og liggur leiðin að skála á
Skeiðamannafit rétt vestan við Lambafell,
einum 5-6 km austan við Sultarfitjarskála
Suðurlandsdeildar. Þaðan liggur svo slóði
áfram inn á slóðina að Sultarfitjarskála.
Ákvörðun um að stika þessa leið var tekin
yfir steikinni á laugardagskvöldið.

Jón Snæland renndi þarna austur að
skálanum á laugardaginn til að ferla leiðina
og rak þá augun í að þaðan lá slóði áfram til
austurs. Ómar Sigurðsson umhverfis-
nefndarmaður kannaðst við þessa leið og
vissi hvaðan hún lá.  Nokkurn tíma tók þó
að finna hvar beygt er útaf Gljúfur-
leitarveginum, enda leiðin fáfarin mjög.  Á
kafla er slóðinn grýttur og seinfarinn og
líklega illa fær lágfættum jeppum eða
jepplingum, en skánaði þegar vestar dró og
er víða fallegt um að litast. Þó rétt að taka

fram að lítt breyttur Pajero var með í för,
enda margsannað að þó upphækkanir og
stór dekk hjálpi oft mikið er það
aksturhæfnin sem skiptir mestu.
Laugardagskvöldinu var að sjálfsögðu eytt í
Setrinu og einnig var þar 40 manna hópur
frá jeppadeild Útivistar.  Skálinn var því
nokkuð þéttsetinn, þó þrengslin hafi engan
veginn verið til ama. Eftir hraustlegt
lambakjötsát og hóflega bjór- og rauðvíns-
drykkju var komin ró á skálann um eða
uppúr miðnætti, enda var stefnt á brottför í
morgunsárið.
Ekki er hægt að fjalla um túrinn án þess að
nefna veðrið sem var eins og best er á kosið
og útsýnið eftir því.  Vatnajökull blasti við í
austri ásamt sjálfri drottningunni Heklu.
Einn dagur á fjöllum við þessar aðstæður
réttlætir margar ferðir í rigningu eða sudda.

Frá umhverfisnefnd
Skúli H. Skúlason

„Seitluleið“ stikuð Jón Snæland

Heimferð úr stikuferð Jón Snæland




