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Félagsfundir

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

Mánudaginn, 5. maí, á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00
Fundarefni: Aðalfundur - Venjuleg aðalfundarstörf

Föstuudaginn 9. maí,  í sal Iðnsveinafélagsins, kl. 20:00
Fundarefni: Aðalfundur - venjuleg aðalfundarstörf. 

Veitingar í boði klúbbsins eftir fund.

Mánudaginn 12. maí, Fundarstaður: nánar auglýst síðar
Fundarefni: Aðalfundur - venjuleg aðalfundarstörf.

Laugardaginn 10. maí, í Sjálfstæðishúsinu á Blönduósi, kl. 20:30

Fundarefni: Aðalfundur - venjuleg aðalfundarstörf.

Þriðjudaginn 6. maí, í kaffistofu Mjólkursamlagsins, Sauðárkróki, kl. 20:30 

Athugið breyttan fundartíma.

Fundarefni: Aðalfundur - venjuleg aðalfundarstörf.

þriðjudaginn 6. maí, í húsnæði Björgunarsveitarinnar Súlna við 
Hjalteyrargötu 12, kl. 20:00.
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf. 

Boðið verður upp á veglega afmælistertu í tilefni 20 ára afmælis klúbbsins.
Munið bjórkvöldið í Straumrásarhúsinu föstudaginn 2. maí n.k. kl. 20.30. 
Hafið með ykkur myndir til að krydda ferðasögurnar.

Fimmtudaginn 1. maí, í Höfða, kl. 20:30.  

Fundarefni: Aðalfundur - venjuleg aðalfundarstörf

Óvænt uppákoma. 

Fimmtudaginn  15. maí, í Höfða, kl. 20:30

Fundarefni: Nánar auglýst síðar

Miðvikudaginn 7. maí, í Hótel Valaskjálf, Egilsstöðum. kl. 20.00
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf og önnur mál.

Kaffi í boði klúbbsins.

Föstudaginn, 9. maí, í húsnæði Björgunarfélags Árborgar, kl. 20:30
Fundarefni: Aðalfundur Suðurlandsdeildar - venjuleg  aðalfundarstörf. 

Búast má við tillögu frá stjórn um stjórnarmenn og kofaráð. Undir liðnum önn
ur mál, má búast við umræðu  um breytingar á  starfinu á næsta ári m.v. um
ræðu á síðasta fundi og kynningu frá Vesturlandsdeild. Ekki er  þó búist við 
löngum fundi. Eftir fundinn verður bjórkvöld, þar sem veitingarnar verða á 
afar hagstæðu verði.

FélagsfundirFélagsfundir

Umsjónarmaður félagaskrár:
Jóhann Rúnar Guðbjarnason, felagatal@f4x4.is

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

Ábyrgðarmaður:
Sigurður Helgason

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

INNANFÉLAGSMÁL

Forsíðumyndin: Á Vatnahjöllum, Urðarvötn í baksýn  (Páll Arason, sjá heimildir bls.7. Birt með leyfi útgefanda)

Reykjavík:

Suðurnesjadeild:

Vesturlandsdeild:

Húnvetningadeild:

Skagafjarðardeild:

Eyjafjarðardeild:

Húsavíkurdeild:

Austurlandsdeild:

Suðurlandsdeild: Smiðjuvegi 32 • rauð gata
Sími 587 2930

� Skálanefnd

Hægt er að kaupa eða leigja lykla að Setrinu
hjá Karli Sveinssyni.
Lyklarnir kosta 5000 kr. Karl Sveinsson tekur
einnig við Skálapöntunum.
Einnig viljum við benda þeim á sem hafa lykla
að skálanum, vinsamlegast lánið ekki lyklana
til utanfélagsmanna,  nema með samþykki
skálanefndar. 
skálanefndin hefur leigt Setrið til hópa,
stundum  allan skálann. Óskemmtilegt er fyrir
þá hóp-leigjendur að koma að skálanum hálf-
fullum af fólki sem ekki hefur látið vita af
ferðum sínum þangað. 

Munið svo skálagjöldin, 1300 kr fyrir utan-
félagsmenn, en 800 fyrir félagsmenn í 4x4.
Reikningur 0319-26-001259 Búnaðarbankinn í
Mjódd. Kt 701089-1549. 

Uppl í síma 896 7511 & 854 0057 Karl

Mánudaginn 5. maí, 
á Hótel Loftleiðum, kl. 20:00
Fundarefni: Venjuleg
aðalfundarstörf
Sjá lög F-4x4 á heimasíðu, www.4x4.is, eða
í maí hefti Seturs 2002. Lögum verður
einnig dreift á aðalfundi.

1. Setning fundar og dagskrá kynnt.
2. Kosning fundarstjóra og

fundarritara.
3. Skýrsla stjórnarinnar um störf

félagsins á liðnu starfsári.
4. Umræða um skýrslu stjórnar.
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og

skýrðir.
6. Umræða um reikninga og þeir

bornir upp til samþykktar.
7. Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa

verið.
8. Tillögur/lagabreytingar frá stjórn,

nefndum eða félagsmönnum.
9. Kjör stjórnar, varamanna og

fastanefnda.
10. Kjör Skoðunarmanna.
11. Önnur mál.
12. Fundarslit.

Aðalfundur



4 S E T R I Ð  

Í tvígang, á leið um Laugafell, hef ég lagt lykkju
á leið mína norður að Grána, sæluhúsinu gamla
við Geldingsá.  Það er merkt á kortum. Þangað er
um einnar klukkustundar rólegur akstur frá
Laugafelli.

Frá bílastæðinu við eldri skála Ferðafélags
Akureyrar við Laugafell er tekin vinstri beygja og
slakkinn ekinn svo sem 500 metra. Dauf slóð er
til norðurs, áður en kemur að Laugakvísl þar
niður af. Slóðinn liggur þaðan um mela, og
markar lítt í land. Eftir skamman spöl er komið að
fyrstu stiku og þaðan er svo fleiri stikum fylgt,
fremur vandræðalítið. Brátt er komið að
Lambalæk í fallega grónu dragi. Síðan er að
mestu ekið um melöldur og fram hjá Eystri
Pollum, flóadrögum með smátjörnum. - Þar var
áfangastaður á Eyfirðingavegi, gömlu
reiðleiðinni, sem lá uppúr Eyjafirði um
Vatnahjalla og áfram vestur yfir Jökulsá eystri,
vestur á Kjalveg norðan Hofsjökuls. - Geldingsá
er tært bergvatn og fellur um Geldingsárdrög til
norðausturs. Hún er ekki vatnsmikil, en nokkuð
stórgrýtt á vaði. Ekkert gil er að henni fyrr en

neðst, skömmu áður en hún fellur í Jökulsá
eystri. Þar sem gilið hefst er dálítill hvammur,
mýrlendur og gróðursæll, og þar er Gráni hlaðinn
af grjóti og torfi og reft yfir. Einnig er þar
timburskáli, nefndur Sesseljubær. 

Tildrög að byggingu sæluhúsanna
Haustið 1916 voru fjárleitarmenn sem oftar á
öræfum. Kvöld eitt réttuðu þeir við  Geldingsá í
norðan stórhríð, sem stóð í þrjá daga. Þeir höfðu
tjald, en skjóllaust var fyrir hesta, og voru
skepnurnar auk þess soltnar eftir smölunina.

Heima í byggð geisaði hríðin einnig. Sesselja
hét þá húsfreyjan á bænum Jökli, sem nú er
eyðibýli innarlega í Eyjafirði. Hún hafði fyrrum
átt hestinn Grána, sem aldrei brást henni. Hún
hugsaði nú til manna og hesta í öræfabyl og um
það hvernig hún gæti heiðrað minningu Grána,
síns ágæta gengna vinar. Niðurstaðan varð sú að
hún hét því   að beita sér fyrir byggingu
sæluhúss suður á fjöllum, sem yrði mönnum og
dýrum skjól og bæri auk þess nafn Grána. 

Haustið 1919 leitaði hún eftir samskotum til

Gráni, Sesseljubær og Vatnahjallavegur

Lambalækur S.H
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Vatnahjallavegur lá. Í bók sinni Áfram skröltir
hann þó, segir Páll Arason frá fyrstu ferð á bílum
uppúr Eyjafirði á Vatnahjallaveg, að Geldingsá og
Grána. Það var verslunarmannahelgina árið 1945.
Páll átti hlut að þeirri ferð ásamt Sigurjóni Rist
og félögum í FA. Hallgrímur Jónasson lýsir einnig
fyrstu bílferð um Eyfirðingaveg, allt sunnan frá
Reykjavík, norður fyrir Hofsjökul og um
Vatnahjalla ofan í Eyjafjörð (Á öræfum).

Um langa hríð var veginum ekki haldið við
og er hann illfær, en á fjölskylduhátíð
Ferðaklúbbsins 4x4 á Hrafnagili sumarið 2001
var boðið upp á tvær ferðir fyrir gesti. Var
önnur þeirra inn á  Vatnahjallaveg með Jóhanni
Björgvinssyni, sem fararstjóra. Sex bílar voru í
för og fyrsta áning í Hákarlatorfu. Ferðin
þyngdist brátt í brekkunum þar upp af og snéri
einn við en annar gekk af bíl sínum og fékk far
með öðrum. Fjórir bílar fóru því upp á Hafrárdal
með smá drætti og tilfæringum. Á ýmsu gekk
enda slóðin torfær og stórgrýtt og dugðu stóru
dekkin  þar vel. Hjá Sankti Pétri var haldinn
smá fyrirlestur um Vatnahjallann og
framkvæmdir þar fyrr á tíð, meðal annars um
vörður sem hlaðnar voru á vegum
Fjallvegafélagsins 1832-1833 (að tilhlutan
Bjarna Thorarensens) og vegagerð Ferðafélags
Akureyrar frá því fyrir 1950. Síðan var
farsællega ekið til baka. 

“Eyfirðingaveg má í stórum dráttum skælast á
jeppum undir haust og þykir hann af mörgum
einkar áhugaverður”, segir í Íslandshandbókinni,
II. bindi bls. 868, og er þó Vatnahjalla-hluti
leiðarinnar tæpast talin þar með !!! 

Heimildir
Þ.Þ. Gráni.  Ferðir - Blað Ferðafélags Akureyrar.

Apríl, 1947. bls. 2-5.
Torfhildur Jósefsdóttir. Sesseljubær.  Ferðir - Blað

Ferðafélags Akureyrar. Júní, 1972. bls. 30-34.
Gunnlaugur Einarsson. Yfir Vatnahjalla og

Sprengisand. Eimreiðin. 1922. bls. 129-143.
Hallgrímur Jónasson. Á öræfum  (Fyrsta ökuferð

um Eyfirðingaveg). Prentsmiðjan Leiftur,
Reykjavík, bls. 80-93. 

Íslandshandbókin, II. bindi, Örn og Örlygur.
1989. bls 868.

Fjalllendi Eyjafjarðar að vestanverðu II. Árbók
F.Í. 1991. bls. 178.  

Páll Arason. Áfram skröltir hann þó. Á leið
gegnum “Gullna hliðið”. 1983. Þorsteinn
Matthíasson skráði. Örn og Örlygur. bls. 41-
45.

Páll Sigurðsson. Fjallvegafélagið-Ágrip af sögu
þess. 1944. Ferðafélag Íslands, Reykjavík.

Persónulegar upplýsingar: Jóhann Björgvinsson
og Grétar G. Ingvarsson, félagar í
Eyfirðingadeild F-4x4.

Sigurður Helgason, R-1693

Sesseljubær t.v. og Gráni SH

byggingarinnar, sem m.a. komu frá Eyfirðingum,
Skagfirðingum og Þingeyingum. Jón sonur
Sesselju, sem var meðal leitarmanna haustið
1916, gerði riss að kofanum og eftir því var viður
keyptur. Veturinn eftir var efnið flutt í áföngum á
hestum upp úr Eyjafirði og á fjallsbrún hjá Sankti-
Pétri (varða á Vatnahjallabrún) og áfram suður
með Urðarvötnum á ís og í réttarhvamminn við
Geldingsá þar sem skálanum var valinn staður.
Byggingu skálans lauk sumarið 1920 og varð
stærð hans 5x9 álnir. Í honum var bálkur fyrir
fjóra menn, en framan við pláss fyrir átta hesta.
“Hann er hár til risins og sæmilega bjartur”.

Árið 1971 er svo ráðist í byggingu annars
sæluhúss í hvamminum við Geldingsá. Fyrir því
stóðu m.a. afkomendur Sesselju á Jökli. Þá voru
liðin 100 ár frá fæðingu hennar. Húsið var 2.6 x
4.2 metrar og flutt í heilu lagi á
vöruflutningabifreið. Lagt var af stað frá Hólum í
Eyjafirði snemma morguns þann 14. ágúst og
ekið austur yfir Vaðlaheiði og suður Bárðardal allt
til Laugafells. Hvasst var og vegurinn afar
ósléttur á köflum og var því rólega ekið. Eftir 14
klst. ferðalag var komið á ákvörðunarstað. Vel
gekk að koma húsinu á grunn. Um 15 til 20 árum
síðar var Sesseljubær svo stækkaður og er þar
gistirými fyrir u.þ.b 10 manns. Gráni er nú
eingöngu notaður fyrir skepnur. 

Frá vaðinu á Geldingsá er ekið upp drjúglanga

brekku uns komið er að stiku. Þar skiptast leiðir.
Vinstri (vestur-) leggurinn vísar skamman spöl
um mela og niður að Grána. Hin slóðin er til
norðausturs, fremur ógreinileg í fyrstu, og er
brátt nálægt því að falla að gamla Eyfirðingavegi
til norðurs, með stikum á stangli, um naktar urðir
og stórgrýti uns komið er að Urðarvötnum. Hér
hefst Vatnahjallavegur sem liggur austan
Urðarvatna fram á efstu brúnir Vatnahjalla, hjá
vörðunni Sankti-Pétri, sem sagnir herma að
Bjarni Thorarensen hafi nefnt svo. Fleiri vörður
eru á leiðinni. Fjallvegurinn var upphaflega
varðaður laust eftir 1830, m.a. að tilhlutan
Bjarna Thorarensens, amtmanns á Möðruvöllum.
Leiðin lá niður fjallið frá Sankti-Pétri og endar
neðst í langri valllendisbrekku, sem nefnist
Hákarlatorfa. “Var þar stýfður skyrhákarl úr hnefa
í gömlum skreiðarferðum Norðlendinga milli
Norður- og Suðurlands, og sjálfsagt drukkið það,
sem þá tilheyrði,...”. Eyfirðingaveg fóru
Eyfirðingar ennfremur fyrrum skemmstu leið yfir
hálendið til Alþingis á Þingvöllum.

Til austurs af Eyfirðingavegi, drjúgan spöl
sunnan Urðarvatna, liggur slóði til austurs og
sameinast sá veginum sem liggur syðst upp úr
Eyjafjarðardölum og í Laugafell.

Á árunum milli 1940 til 1947 ruddi Ferðafélag
Akureyrar (FA) slóð fyrir bíla upp með Hafrárgili
að sunnan og upp úr Hafrárdal þar sem hinn forni

Ekið yfir Geldingsá SH
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Vatnahjalli

“..... Eyfirðingar eiga veg,

sem ætti að heita djöflaslóðir...”

Hallgrímur Jónasson

Það eru há fjöll í kringum Eyjafjörðinn og engar
góðar leiðir upp á hálendið. Þegar menn fóru að
ferðast þaðan á bílum vantaði veg upp á fjöll.
Vatnahjallinn varð fyrir valinu vegna þess að
þaðan er örstutt úr byggð upp á hálendisbrúnina,
allar aðrar leiðir eru lengri og flestar hærri. Vegur

var þar lagður á árunum 1940-1947 og haldið við
allt til ársins 1954. Ennþá er hægt að aka veginn
á haustin þegar þurrt er.

Vetrarleiðir uppúr Eyjafirði fyrir jeppa, eða
vélsleða eru nánast engar, sem er mjög
bagalegt fyrir alla vetrarferðamennsku.

EYLÍF, Félag vélsleðamanna í Eyjafirði, hefur
unnið að athugun á Vatnahjallanum sem
álitlegri vetrar – vor og haustleið fyrir jeppa.
EYLÍF félagar hafa mælt upp vegarstæðið,

teiknað inn veginn og safnað í sjóð fyrir
vegarlagningunni.

Vatnahjallavegur er hluti af Eyfirðingavegi en
sá liggur úr Eyjafirði innarlega og inn á
Kjalveg.  Vatnahjalla hlutinn hefst á
Arnarstaðaeyrum við Hafrá, liggur þaðan yfir
Hákarlatorfu, fer upp hlíðina og inn á
Hafrárdal.  Síðan upp úr dalnum hjá stórri
vörðu sem heitir Sankti-Pétur. Þá er komið á
varðaða og rudda slóð sem liggur inn að
Urðarvötnum austanverðum. Þar eru hinir
eiginlegu Vatnahjallar sem vegurinn er nefndur

eftir. Í hlíðinni austan við ytra vatnið er
Gullna-Hliðið. Þessi leið er mjög grýtt inn fyrir
syðra vatnið. Vörðurnar eru flestar fallnar frá
syðra vatninu að Geldingsá, þar eru mest sléttir
melar. Þegar komið er yfir Geldingsá er farið hjá
Eystripollum að vaði á Jökulsá eystri. Það var
líka hægt að fara úr Eystripollum í Laugafell,
þaðan á Sprengisandsleið en sú leið var fáfarin.

Hugmyndin er að byggja vetrarveg einungis á
litlum hluta af þessari leið, upp Hákarlatorfu og
Hafrárdal að Sankti-Pétri. Þaðan eru u.þ.b. 30
km í Laugafell og engar brekkur að fara.

Björgunarsveitir, ferðaþjónustuaðilar og
Ferðafélag Akureyrar hafa sýnt þessu áhuga.
Ferðafélag Akureyrar gerði leiðina ökufæra
1946 inn á Sprengisand, þá höfðu þeir unnið
hörðum höndum með skóflu og haka í 5 ár. Það
segir mikið um vegarstæðið að ennþá skuli vera
hægt að aka veginn.

Jóhann Björgvinsson

Á Vatnahjöllum J.B

Á Vatnahjöllum, við „Gullna hliðið“ Páll Arason, sjá Heimildir bls. 7.

Ofan Hafrárgils Páll Arason, sjá Heimildir bls. 7. Á leið upp á Vatnahjalla J.B
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Á vefspjalli heimasíðu F-4x4 var fyrir skömmu
meðal annars fjallað um örnefnin
Lyngdalsheiði, Bláskógaheiði, Gjábakkahraun,
um vörðuna Bragabót, o.fl. (sjá vefspjall undir
liðnum: Ferðir - Lyngdalsheiði hvað !!!!! ).

Þar á spjallinu er rakin leiðin upp á
Skjaldbreið frá Stóra-Dímoni, framhjá vörðunni
Bragabót og um Þjófahraun. Vangaveltur risu
um tilurð vörðunnar Bragabót og nafngiftina,
ennfremur hvert sé réttnefni á leiðinni frá
Þingvöllum og að Laugarvatni.
Fram kom áhugi manna að nota fremur þær
nafngiftir sem réttastar mætti telja, og er gott
til þess að vita.

Bragabót
Um vörðuna segir Bragi Hannibalsson svo í
vefspjallinu: “Þann 14.október 1984 var hlaðin
varða úr hraungrjóti um eða yfir 2 metrar á
hæð norð-vestan undir Hrútafjöllum í um 520
metra hæð yfir sjávarmáli. Þeir sem unnu að
gerð hennar voru: Pétur Þorleifsson, Hjálmar
Pétursson sonur hans og Bragi Hannibalsson.
Síðar gáfu þeir feðgar henni nafnið Bragabót
og smíðuðu skilti og settu á hana.

Hugmyndin að gerð vörðunnar kviknaði í kolli
undirritaðs (þ.e. Braga Hannibalssonar, innskot
SH) eftir vélsleðaferð í febrúar 1982. Þetta var
fyrir daga staðsetningartækja eins og GPS og
Lóran C. Við hrepptum algjöra blindu á heimleið
og þreifuðum okkur niður með Skefilfjalli og
Kálfstindum. Ég vissi af fyrri ferðum að á vissum
stað, þ.e. undir Hrútafjöllum (en þau eru vestan
við Kálfstinda og samvaxin þeim), átti að
yfirgefa fjallgarðinn og taka stefnuna á Dímon,
en í þessu dimmviðri áttaði ég mig ekki á rétta
staðnum og yfirgaf fjöllin of snemma. Úr þessu
varð smá villa og aukakrókur. Til að slíkt
endurtæki sig ekki og maður gæti verið alveg
viss um staðinn í framtíðinni var varðan hlaðin.

Ég býst við að nafngiftin skýri sig sjálf
(reyndar hef ég ekki heyrt hana sjálfur hjá þeim
feðgum).” 

Varðan er rétt við bílastæði sem nú er á
vegslóðanum sem liggur norður frá
Gjábakkavegi, fram hjá Stóra Dímoni og norður
með Kálfstindum vestanverðum. Bragi segir GPS
staðsetninguna vera: N 64 15 260; W 20 54
009.

…..og fleiri örnefni
“Landið umhverfis Þingvallavatn var nefnt

Bláskógar að fornu. ...”1 Raunar segir í
neðanmáls-athugasemdum við Íslendingabók Ara
fróða að Bláskógar hafi táknað svæðið norðan,
vestan og sunnan Þingvalla2; vel að merkja ekki
austan vatnsins. Bláskógaheiði sem víða er nefnd
í fornritum ber vott um þetta forna nafn
byggðarinnar. Hún virðist hafa náð yfir hálendið
milli Oks og Hrúðurkarla að norðan; suðurmörk
við Ármannsfell, Kvígindisfell eða Botnssúlur; en
til austurs að Skjaldbreið. Bláskógaheiði hefur þó
að líkindum einkum verið notað um fjallveginn
sjálfan sem þar lá milli Þingvallasveitar og
Reykjadals syðri  (Lundareykjadals)3.

Birkiskógurinn hefur dafnað vel á Þingvöllum
til forna eins og víða um Ísland á þeim tíma. Enn
eru Þingvellir frægir fyrir birkiskóginn sem
“einkennist af undurfögrum botngróðri með
blágresisbreiðum.  Af þeim er nafnið Bláskógar
dregið”4. 

Skemmsta leið frá Þingvöllum til Laugarvatns
er um Gjábakkahraun og Laugarvatnsvelli. Í
Vegahandbókinni er sá vegur auðkenndur með
veganúmerinu 365 og þar kallaður
Gjábakkavegur5. Gjábakkahraun, svo og
Þingvallahraun og Miðfellshraun eru kennd við
samnefnda bæi. Þau runnu úr ónefndri dyngju
suðaustan Hrafnabjarga fyrir um 9000 árum í lok
ísaldar4.  

Lyngdalsheiðin er all víðáttumikil gömul
grágrýtisgosdyngja milli Grímsness og
Þingvallasveitar og vel sunnan Gjábakkahrauns
og Laugarvatnsvalla, svo sem í beinni línu austur
– vestur, milli Apavatns og Ölfusvatnsvíkur í
suðurhluta Þingvallavatns. Það er því tæpast við

Varðan „Bragabót“ og nágrenni

hæfi að auðkenna Gjábakkaveginn með heiti
þeirrar heiðar. 

Í einni Árbóka F.Í. er fjallað um fornar leiðir í
Árnessýslu, meðal annars leiðir er lágu um
Lyngdalsheiði6. Ein þeirra, svokallaður
Skálholtsmannavegur, liggur um Lyngdalinn sem
er upp með Stangarlæk, suðaustanundir
Lyngdalsheiðinni.

Heimildir
1. Árbók Ferðafélags Íslands, 1930, Reykjavík, bls. 4. 
2. Íslensk fornrit. I bindi. Íslendingabók Landnámabók.

1963. Hið íslenska fornritafélag, Reykjavík, bls. 8. 
3. Árbók Ferðafélags Íslands, 1954, Reykjavík, bls 85. 
4. Þingvallavatn-Undraheimur í mótun. 2002. Mál og

Menning. Reykjavík, bls. 25.
5. Íslenska Vegahandbókin. 1995. Íslenska bókaútgáfan.

Reykjavík, bls. 153. 
6. Árbók Ferðafélags Íslands, 1961, Reykjavík, bls. 145-

146. 
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Þegar komið er sunnan undir Stóra-Dímon
við Gjábakkaveg, þá er þar norðanvert við
veginn hraundrýli með katli sem nefnist
Tintron. Þangað liggur slóð frá veginum.
Ketillinn er 12-15 m djúpur og skuggsýnt
í botni hans. Giskað er á að hann hafi
myndast við mjög heitt gufuuppstreymi,
líkt og Eldborgir í Lambahrauni. 

„Um merkingu nafnsins Tintron er ekk-
ert vitað með vissu.

Gígurinn er mjög djúpur með strýtulaga
uppvarpi yfir opinu sem gæti verið á-
stæða nafnsins.

Í færeysku merkir orðið tint
‘mælikanna, -staukur (3 1/2 peli)’ og í
nýnorsku er svipuð merking sama orðs:
‘lítil krukka, askja, bolli’. 

Ef til vill er síðari hluti nafnsins dreg-
inn af sagnorðinu tróna ‘hreykja sér;
gnæfa yfir’, sbr. trón ‘hásæti’, og hefði
nafnið þá upphaflega verið „Tint-trón.“
(Örnefnastofnun).

Sem kunnugt er dregur Tintron, björg-
unarsveit Grímsness, Grafnings og Þing-
vallasveitar, nafn sitt af þessum hraun-
katli. Sú sveit var stofnuð árið 1987, með
bækistöð á Borg í Grímsnesi.

Heimildir: Svavar Sigmundsson, forstöðu-
maður Örnefnastofnunar.
Þorvaldur Guðmundsson, formaður björgun-
arsveitarinnar Tintron.

SH,  R-1693

Tintron - Örnefni

Varðan Bragabót Bragi Hannibalsson
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1000 bíla ferðin - 8 mar1000 bíla ferðin - 8 marss 4r4ra ferða helgi Fa ferða helgi Ferðaklúberðaklúbbsins 4x4,bsins 4x4,

28. - 30. mar28. - 30. marss..

Laugardaginn 8. mars stóð Ferðaklúbburinn 4x4
fyrir jeppadegi sem hlaut nafnið 1000 bíla ferð-
in. Þessi dagur var haldinn í tilefni af 20 ára
afmæli klúbbsins og var markmið hans að ná
1000 bílum í ferð og vekja með því athygli á
félaginu.

Mikil undirbúningsvinna fór fram vikurnar á
undan og var sú vinna mest í höndum afmælis-
nefndar. Leitað var samstarfs við nokkur bíla-
umboð og fleiri aðila.

Ákveðið var að bjóða upp á  leiðir með
þrennskonar erfiðleikastigum; a)fyrir óbreytta
og lítið breytta bíla, b)fyrir milli-breytta bíla
og c)fyrir mikið breytta bíla. 

Öllum ferðum átti síðan að ljúka á bílastæð-
inu við Kringluna síðdegis, þar sem bjóða átti
upp á heitt súkkulaði og snúða.

Laugardagurinn 8. mars rann síðan upp,
bjartur og fagur. 

Ræst var í ferðir frá eftirfarandi stöðum:
Bílabúð Benna, Ingvari Helgasyni, Heklu, B&L
og Kringlunni, en þar var Ferðaklúbburinn 4x4
með aðstöðu. 

Fjöldi jeppa burraði hinar ýmsu leiðir, meðal
annars upp í Hengilinn, út á Reykjanes, inn í
Innstadal á Hellisheiði og upp á Skjaldbreið. 

Áætluðu menn að rúmlega 600 bílar hefðu
verið í þessum ferðum.

Um kl. þrjú byrjuðu jeppar að streyma inn á
Kringluplanið þar sem heitt súkkulaði og
snúðar biðu. Efsta planið að vestanverðu
hafði verið tekið frá fyrir okkur.

Þarna komu jeppar af öllum stærðum og
gerðum.

Það voru vaskar stúlkur úr Vesturlandsdeild-
inni sem sáu um að útdeila veitingunum.

Þessi dagur tókst mjög vel  í alla staði, og
er Ferðaklúbbnum 4x4 til sóma þó að mark-
miðið með að fá 1000 bíla í ferð hafi ekki
náðst. 

Stjórn 4x4 og skipuleggjendur þakka öllum
sem lögðu til vinnu og aðstöðu, svo og þátt-
takendum  fyrir að gera þennan dag að veru-
leika.

Kjartan Gunnsteinsson

Undirritaður sá um dagsferðina á Langjökul og
kemur ferðasagan hér.

Ég fékk félaga mína úr Rottugenginu til liðs
við mig í þessari ferð.

Lagt var af stað frá Esso í Ártúnsbrekku kl. 9
á laugardagsmorguninn.

Veðrið var ekki sérlega spennandi, gekk á
með dimmum éljum en bjart á milli.

Ekið var sem leið liggur um Hvalfjarðargöng
og yfir Dragháls, framhjá Reykholti í Borgarfirði
að Húsafelli. Gott veður var í Borgarfirði og
voru menn spenntir að komast á jökul. 

Í hópnum, sem taldi 27 bíla, voru allt frá 44“
Ram niður í 33“ Galloper.  

Renndum við upp í Þjófakrók að Jaka. Þar var
hleypt úr og síðan lagt á jökulinn. Færið var
þar mjög þungt og aðeins á færi 38 og 44“ bíla
að gera för. 

Gekk Jóni Snæland svo illa á tímabili, að
hann hafði orð á því við frúna að hann ætlaði
að selja Toyotuna og fá sér Patrol. Mér skilst
einnig að Gulli hafi sárt saknað gamla bílsins.

Fljótlega dimmdi yfir og þegar við nálguð-
umst hábunguna var ekkert skyggni.

Var því ákveðið að snúa við. „Litlu“ bílarnir
voru að spóla í miðri brekkunni og hirtum við
þá upp á leiðinni niður.

Ekki fannst okkur ráðlegt að fara niður með
Hlöðufelli og Skjaldbreið eins og færðin var og
höfðum grun um að þar gætu leynst krapapytt-
ir.

Eftir smá-ráðstefnu við Jaka var ákveðið að
fara suður Kaldadal. Nokkrir óku þó  niður í
Húsafell og tjöruna heim.

Færið á Kaldadal var frekar erfitt, mikið púð-
ur sem tróðst illa. Flestum gekk þó ágætlega að
komast nema Jóhannesi á Galloper sem oft
þurfti að þiggja spotta.

Ég hef það fyrir satt að Jói sé búinn að vera
á bílasölum síðan að leita sér að 38“ breyttum
bíl.

Umhverfi Sandkluftavatns var mjög óvenju-
legt miðað við árstíma, nánast enginn snjór og
rennifæri.

Þegar yfir Meyjarsæti var komið, pumpuðu
menn í dekkin og brunuðu til síns heima.

Kjartan Gunnsteinsson
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Mikil bylting átti sér stað þegar Markoni sendi
fyrsta þráðlausa skeytið  árið 1895.  Talstöðvar í
fjallabíla Íslendinga fóru að verða algengar eftir
árið 1960. 

Eitt af stóru skrefunum í okkar fjarskiptamál-
um seinni tíma er  „Farsíminn“.

Hver er svo munurinn á farsíma og talstöð ?
Farsíminn samanstendur af viðtæki og sendi eins
og talstöðin. Munurinn er að samtímis eru báðir
hlutar virkir í einu sem gerir okkur kleift að
hlusta á hinn aðilann og tala við hann án þess
að ýta á neinn sendihnapp. Ekkert skiptital.
Þetta kallast samtímatal „dublex“. Í símanum er
búnaður umfram talstöðina sem gerir hann sjálf-
stæðan, ef svo mætti að orði komast. Síminn
okkar hefur sitt númer og ansar ekki öðru. Hann
tekur á móti og sendir ákveðna merkjakóða frá
sér. Þegar ýtt er á takkaborðið og númer valið
breytist hver tala í ákveðinn tón. Símstöðin
skynjar síðan tónana og meðhöndlar þá sem
númer. Þegar hringt er í farsímann er númer
hans sent út í loftið. Aukabúnaður símans lætur
okkur vita með tón eða hringingu. Þetta er meg-
in munurinn á farsíma og talstöð. 

Tveir farsímar geta ekki talað beint sín í milli
eins og talstöðvar. Við erum alltaf háð því að

sending frá símanum fari fyrst í gegnum símstöð.
Þó við værum nálægt sama endurvarpssendi fara
boðin alltaf fyrst inn í símstöðina.

Tökum dæmi:
Ef ég væri t.d. staddur á Egilsstöðum og þyrfti
að ná í bílinn fyrir framan mig, vel ég númerið
hans. Styð síðan á senditakkann sem merktur er
fyrir úthringingu. Sendingin fer frá mínum síma
inn í næsta endurvarpa farsímakerfisins. Þaðan
fer merkið til Reykjavíkur eftir símalínum. Í far-
símastöðinni í Reykjavík er búnaður sem skráir
mitt númer og þess sem ég ætla að hringa í. Þar
fer einnig í gang tímamæling. Númer hins sím-
ans er sent aftur til baka til Egilstaða. Endur-
varpinn á Egilsstöðum sendir það síðan út í loft-
ið og símatækið í hinum bílnum hringir. Samtal-
ið fer fram á þennan hátt. Rödd mín fer fyrst
suður og kemur aftur austu. Þannig er það á
báða vegu í grófum dráttum.

Farsímakerfin samanstanda af þéttu neti senda
og viðtækja um landið. Í Reykjavík eru enn sem
komið er miðstöðvar NMT og  GSM farsímakerf-
anna.  Samskipti símanna fara því þessa löngu
leið, fram og til baka. Allt gerist þetta á ljós-
hraðanum, 300.000 Km á sek. Við verðum því
lítið vör við tímalengdina.

Fróðleikur um fjarskiptatæki    II
- Sigurður Harðarson Rafeindavirkjameistari

NMT farsímarakkur Möstur að vetri Möstrin á Fjórðungsöldu
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Á styrkmæli eða ljósi á
símanum sjáum við hvort
samband er við kerfið. Án
okkar vitundar er síminn á-
vallt í sambandi við
sterkasta lausa sendinn á
svæðinu. Smellurinn sem
við heyrum í NMT símanum
kemur þegar kerfið er að
tengja okkur við annan
sendi. Við heyrum þetta
ekki í GSM símanum. Farsím-
ar eru á tíðnisviði sem háð
er sjónlínu. Þar af leiðandi
getum við lent utan sviðsins
í lægðum eða þröngum döl-
um eins og flestir þekkja.
Eina leiðin í þeim tilfellum er að fara upp á
hæð eða opin svæði.

Af framansögðu getur sími aldrei komið í stað
talstöðvar með beint samband milli tækjanna.

Það kostar mikið að reka og viðhalda endur-
varpskerfi og flóknum búnaði símstöðva. Þar
sem fjöll eru mörg er illmögulegt að ná full-
kominni dekkun yfir allt landið. Endurvarpar
símakerfa eru straumfrekir og því háðir veituraf-
magni eða ljósavélum. Sólarsellur duga ekki til
að reka senda og þann búnað sem með þarf. Við
verðum því að nota önnur fjarskiptatæki þegar
síminn er, „ utan þjónustusvæðis „.

Langdrægni NMT senda er mikil. Ef um sjón-
línu er að ræða er það svipað og með VHF tal-
stöð. 

Gott samband getur verið í ríflega hundrað
kílómetra fjarlægð frá næsta sendi. GSM sendum
er hinsvegar skömmtuð ákveðin vegalengd. Það
eru rúmir 30 Km. Stafar það af tæknilegum á-
stæðum sem ég ætla ekki að fara náið í að sinni.

Sendar GSM kerfisins verða því að vera miklu
fleiri en NMT til að ná sömu dekkun, enda er það
kerfi hannað fyrir þéttbýli. GSM mun því ekki
koma í stað NMT á hálendinu. Reyndar er komið
á tvo staði langdrægari GSM sendar. Á Gagnheiði
og í Vestmannaeyjum. Þeir draga um 80 Km. Við
langdrægnina minnkar flutningsgeta þeirra um

helming. Þeir verða því aldrei
margir á landinu.

Erlendis fer NMT kerfunum
fækkandi. Ein af ástæðunum
eru fáar rásir á marga notend-
ur. Á okkar landi getum við
notað sömu rásirnar mjög þétt
án þess að það trufli. Okkur
liggur því ekkert á að hætta
rekstri kerfisins hvað það
varðar. Bæði sendar og far-
símar hafa reynst ótrúlega
vel. Kerfið sem slíkt er í góðu
ástandi og vel við haldið.
Eina vandamálið sem við sjá-
um fyrir er að 60 til 70 % far-
símanna  eru jafnvel frá fyrstu

árunum kerfisins. Yfir 10 ára gamlir.  Vegna
minnkandi eftirspurnar hefur framleiðslu verið
hætt að mestu leiti og erfitt að fá ný tæki.
Notkun NMT hefur einnig eitthvað minnkað með
tilkomu GSM símans hér á landi. Ég held að það
sé hverjum manni ljóst að NMT kerfið verði ekki
rekið mörg ár í viðbót nema einhver taki upp á
því að framleiða ódýra síma handa okkur. Þá
værum við í góðum málum.

Hvað tekur þá við ?  Gervihnattarsími ?
Símaþjónusta um gervihnetti er ný tækni sem er
að sjá dagsins ljós. Gjaldskráin er því of há fyrir
okkur til að byrja með. 

Ég held við munum því ekki alveg á næstu
árum spjalla um veðrið, líðan tengdamömmu eða
síðustu Þórsmerkurferðina í gervihnattasíma.
Bæði tækin sjálf og gjaldið er of dýrt. Síminn og
fylgihlutir kosta um 200 þúsund. Áskrift er um
2000 á mánuði og hver mínúta yfir 100 kr. Við
verðum því að halda okkur við jörðina nokkur ár
enn. Væntanlega lækkar þessi kostnaður eins og
annað þegar frá líður. 

Hvað er þá nærtækara í fjarskipta og símamál-
um fyrir okkur jeppamennina ?  

Er það Tetra ?  

Í næsta blaði verður fjallað um TETRA.

Símstöð í rakk
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LOFTBÚNAÐUR FYRIR DEKK.
FRÁ   RENNIVERKSTÆÐI  ÆGIS EHF.
Loftbúnaður til að dæla lofti í dekk og hleypa úr
lofti er ekki alveg nýr, þessi búnaður var settur í
rússneska hertrukka milli 1950-1960 til að auka
flot er fara þurfti yfir mýrarfláka og drullupytti.

Um 1987 byrjaði Steini Sím að setja þennan
búnað í hásingar sem áttu að fara undir sex-
hjóla ofurjeppa.

Renniverkstæði Ægis ehf  hannaði og smíðaði
árið 1995 loftbúnað í Toyota Landcruser, því var
stýrt með rafstýrðum segullokum og mælum
inni í bíl.

Mikil vinna var lögð í að finna réttar pakkdós-
ir. sem myndu þola mikinn núning og þrýsting
án þess að rifna. Landvélar h.f., sýndu þessu
mikinn áhuga, og fundu þeir pakkdósir sem
uppfylltu allar okkar kröfur og hafa átt algeng-
ustu stærðir til á lager, einnig hönnuðu þeir raf-
stýrða lokakistu, sem skrúfuð er í bílinn og
loftslöngurnar tengdar  beint í, til að blása í
dekk og hleypa lofti úr.

Það eru oft skemmtilegar umræður um nota-
gildi á loftbúnaði og vilja sumir meina, að þar
sem loftbúnaður er, þá nenni ökumaður ekki að
fara út til þess að hleypa úr dekkjum og spjalla,
og stór partur af félagslífi á fjöllum sé úr sög-
unni. Þetta er nú ekki alveg svona slæmt.

Loftbúnaðurinn hefur marga góða kosti, nefni
hér nokkra.

Stærsti kosturinn er að hægt er aðhleypa úr á
ferð og keyra með hámarks loftþrýstingi, miða
við færi, og spara hliðar á dekkjum og elds-
neyti. Auðvelt er að halda sömu loftþyngd, þótt
ytri þrýstingur minnki þegar farið er upp á jökla
eða fjöll.

Minna slit á dekkjum, á leið niður, þar sem
lofti er dælt í dekkin eftir því, sem hæð minnk-
ar.  Loftbúnaðurinn er mjög fljótur að vinna á
1-10 punda þrýsting, sem kemur sér mjög vel
þegar keyrt er á hörðum snjó, en krapapyttir og
púðurdyngjur eru á milli. 

Þá er hægt að hleypa úr eða blása í eftir
þörfum á stuttum tíma.

Til að spara pakkdósir eru settir kranar á
felgurnar,sem hægt er að loka fyrir þrýsting að
dósunum, þegar búnaðurinn er ekki í  notkun.

Skemmtilegasti kosturinn, er að spila á loft-
búnaðinn og ná fyrstur upp á fjallsbrún, þegar
þeir sem ekki hafa loftbúnað, þurfa að stoppa
og hleypa úr aftur og aftur.

Frábær aukabúnaður, ef pakkdós gefur sig,
eða loftlögn fer í sundur, þá er engin vandræði,
því einfalt er að loka fyrir kranann og snúa sér
aftur að félagslífi á fjöllum.

Renniverkstæði Ægis ehf. hefur sett loftbún-
aðinn í eftirtaldar bílategundir og hásingar.

Dodge Ram
Jeep CJ7
Nissan Patrol
Scout 
Toyota Hilux
Toyota Landcruser
Willys Overland
Dana 44 hásingar
Dana 60 fljótandi og semifljótandi.

Nissan Patrol var þó undantekning, þar sem
mjög vel gekk með afturhásingar, en leka
vandamál komu upp að framan. Er það vandamál
úr sögunni, og var það leyst með að fjarlægja
ABS hring og koma 3 pakkdósum fyrir. Því til
staðfestingar vitnum við í Örn Jónsson hjá Öss-
ur.

Einnig er Oddur Einarsson fyrverandi formaður
með loftbúnað frá okkur í sínum Patrol, að vísu
með Dana 60 hásingu og hefur sá búnaður
reynst honum mjög vel.

Til að fræðast meira um Loftbúnað, leitaðu
uppl. hjá  Ægi og Guðmundi.
Bílar með Loftbúnaði á staðnum. 

Renniverkstæði Ægis ehf

Tunguhálsi 10 Rvk.  

sími  587-1560
Öræfajökull. Ljósmynd: Birgir Már
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Tekinn var 1987 módel Wagoneer og breytt
fyrir 38“ dekk, gormar settir undir að aftan,
vélinni skipt út og sett í V8 318 Dodge, 727
sjálfskipting, millikassi úr 1974 módel Wago-
neer og hásingar frá sama bíl, einnig bremsu
höfuðdæla.

Breytingin á afturöxli
Þar sem bíllinn er 4. dyra var afturhásingin
færð aftur um 5 cm og bíllinn hækkaður um
c.a. 2“ demparar færðir utan á grind og aftur
fyrir hásingu, gormarnir settir beint undir
grind og fram fyrir hásingu til að þurfa ekki
að stytta þá og fá eins langa fjöðrun og hægt
er.

Smíðaði ég 3-link fjöðrun í bílinn þ.e.
skástífa og ein stífa hvoru megin. Það má ef-

Breytingar á Jeep Wagoneer

laust þræta um það hvort svona búnaður passi
fyrir afturhásingu, en mér leyst betur á þetta
en 4-link fjöðrun vegna þess að ég þurfti ekki
að síkka stífu festingarnar í boddíinu (þetta
er grindarlaus bíll) og efri stífur hefðu þurft
að festast upp í gólf .

Afturstífurnar voru hannaðar þannig að efri-
hluti stífunar lægi sem næst lágrétt þannig að
sem minnst beigju áhrif verði þegar bíllinn
fjaðrar ( ef stífan hallar of mikið tegist hásing-
in aftur þegar bíllinn fjaðrar meira öðru megin).

Framan á stífunni er pinni sem fer í auga á
boddíi bílsins eins og er á framhásingu FORD
BRONKO gamla og fleirri bílum.  Þessi út-
færsla gæti orðið vandamál því pinnjóns hall-
inn er alltaf að breytast þegar bíllinn fjaðrar
en ég veit það ekki fyrr en ég prófa það. 
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Gormarnir sem ég notaði voru of langir til
að passa milli grindar og hásingar svo ég tók
þá ákvörðun að færa þá fram fyrir hásinguna
og niður að neðri brún hásingar frekar en að
stytta gorminn og fá í staðinn styttri fjöðrun.
Það að setja gorminn framfyrir hásinguna gerir
bílinn mýkri en dempararnir vega upp á móti
þessu. 

Dempararnir voru skáhallt í bílnum orginal
og annar fyrir framan hásingu en hinn fyrir
aftan, en ég vildi hafa þá eins beina og mögu-
legt er og eins utarlega og hægt var þess
vegna setti ég þá fyrir aftan hásingu. 

Vegna þess að ég hækkaði bílinn aðeins um
2“ þurfti ég að klippa svolítið mikið úr bretta-
köntunum og líka vegna færslunar á hásing-

unni aftur um 5 cm þurfti að
stækka svolítið hjólskálarnar.

Í samslátt nota ég bens
samsláttar púða vegna þess
að þeir eru mjúkir en halda
sér samt vel í formi við álag.
Þeir sjást ekki á þessari mynd
en þeir koma inn í gorminn á
móti turninum sem sést á
myndinni. 

Skástífan var gerð örlítið
skökk til að hafa pláss frá
gorminum og líka til að
rekast ekki í tankinn þegar
bíllinn fjaðrar.

Þess skal að lokum getið
að útfærslan hefur enn ekki
verið reynd í akstri.

Guðleifur Kristinsson
gulli@emax.is
sími: 822-9944




