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Meðal efnis í blaðinu er:

Sumarstarfið

Páskaferð Vesturlandsdeildar

Náttúruverndarlögin

Frá aðalfundi í Reykjavík

Jeppadeild Útivistar

Jeppar á Grænlandsjökli



Næstu fundir
Reykjavík:  Mánudaginn 7. júní á Hótel Loftleiðum kl. 20:00.

Fundarefni:  Kynning á sumarstarfinu og myndasýning.
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið):  Sumarfrí.

Fundarefni:
Vesturlandsdeild:  Sumarfrí.

Fundarefni:
Vestfjarðadeild:  Þriðjudaginn 1. júní kl 20:30 í fundasal Bjsv. Tinda í Hnífsdal.

Fundarefni:  Húsnæðismál deildarinnar, lögð fram hugmynd að sumarferð, 
skipulögð aðild að sumarhátíð með Skagafjarðardeild í júlí.  Félagar hvattir til 
að mæta og taka nýja félaga með sér.

Húnvetningadeild:  Sumarfrí.
Fundarefni:

Skagafjarðardeild:  Bjórkvöld á Pollanum föstudaginn 18. júní kl. 20:30.
 Fundarefni:  Bjór og pizzur á mjög vægu verði.
Eyjafjarðardeild:  Þriðjudaginn 1. júní á Furuvöllum 3 kl. 20:00.

Fundarefni:  Framkvæmdaráætlun á Réttartorfu.  Létt spjall um sumarstarfið 
og ferðir.

Húsavíkurdeild:  Síðasti fundur fyrir sumarfrí, sunnudaginn 6. júní í Höfða, kl. 20:00.
Fundarefni:

Suðurlandsdeild:  Sumarfrí.
Fundarefni:

Ritnefnd

Tölvupóstfang ritnefndar:  ritnefnd@f4x4.is
Fax ritnefndar 872 1454

Helgi Valsson hs: 562 0463, vs: 5694199, fax: 552 2744, tölvup: hev@caa.is
Arnþór Þórðarson hs: 554 0030, tölvupóstur: arntor.tordarson@lais.is

Kristján Kolbeinsson hs: 553 7995
Tölvupóstfang stjórnar:  stjorn@f4x4.is

Skrifstofa Ferðaklúbbsins 4x4 eru að Mörkinni 6
 sími og myndsendir 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 hs: 552 3913, tölvupóstur:  felagatal@f4x4.is

Eyjafharðardeild:  http://akureyri.ismennt.is/~gretar/eydeild.htm



Sumarstarfið
Nú er sumarstarfið að byrja og er rétt að minna á nokkra atburði í því.
18. til 20. júní landgræðsluferð í Þórsmörk á vegum umhverfisnefndar.
16. til 18. júlí sumarhátíð í umsjón Skaga og Vestfjarðadeilda.
13. til 15. ágúst fjölskylduhátíð í Setrinu.
28. til 29. ágúst stikuferð á vegum umhverfisnefndar.
25. til 26. sept. baggaferð á vegum umhverfisnefndar.
Vinnuferðir skálanefndar í Setrið hefjast í byrjun júlí og verða fram á
haust.

Sumarhátíðin verður að vanda um miðjan júlí, 16. til 18.  Hún verður verður
í Skagafirði og sjá Skaga og Vestjarðadeildir um hana.  Heyrst hefur að
verið sé að skoða Vindheimamela.  Hátíðin verður kynnt nánar í Setrinu í júlí
og á félagsfundinum í Reykjavík í júní.

Sumarhátið

Á aðalfundi var ákveðið að fara í eina skipulagða helgarferð í hverjum
mánuði í sumar.  25.-27. júní og 20.-22. ágúst verður farið í óvissuhelgar-
ferðir.  Árshátíð deildarinnar verður svo haldin helgina 23.-25. júlí norður
í Bjarnarfirði á Ströndum og eru félagar úr öðrum deildum velkomnir til
okkar þar.  Þessar ferðir verða nánar auglýstar með dreifibréfum þegar
nær dregur.

Kveðja frá Vesturlandsdeild.

Frá Vesturlandsdeild

Bjórkvöld Skagafjarðardeildar
Bjórkvöld verðu á Pollanum föstdagskvöldið 18. júní kl 20:30.  Bjór og
pizzur verða á mjög vægu verði.  Hvetjum félagsmenn til að láta sjá sig, og
styrkja sumarandann með öldrykkju.



Helgina 18. til 20. júní verður farin hin árlega landgræðsluferð 4x4 í
Þórsmörk.  Tjaldað verður innan við Bása (tjaldsvæði frátekin).  Um eitt
leitið á laugardag hittist hópurinn við Álfakirkjuna á móts við Langadal.
Áburði verður síðan dreift og birkiplöntum sáð í Merkurranann, þar sem
margar hendur vinna létt verk!  Stefnt er á að börn og fullorðnir eigi góða
stund saman, og um kvöldið verður sameiginleg máltíð í boði klúbbsins.  Við
hvetjum alla til að skrá sig tímanlega á félagsfundinum á Loftleiðum í
byrjun júní eða á opnu húsi í Mörkinni 6 fimtudaginn 10. júní.  Skráning er
nauðsynleg þannig að hægt sé að kaupa hæfilega í matinn.  Ekki síst fyrir
landsdeildalimi þá er hægt að skrá sig beint hjá umhverfisnefnd:

Gunnar Hróðmarsson 586 1893 gunnarhr@centrum.is
Sigþór B. Karlsson 557 7280 511 3300 sigthor@sra.is
Þorvarður Ingi Þorbj. 554 6489 853 2202
Þrándur Arnþórsson 587 3919 563 3219 thrandur@ejs.is

Ps. Hljóðfæraleikarar, takið trommurnar, gítarana og hörpurnar með í
Mööörkina.

Umhverfisnefnd

Landgræðsluferð í Þórsmörk

Nýr aðili hefur tekið við rekstrinum á gistiheimilinu Nónstein og félagsheimilinu
í Árnesi Þjórsárdal.  Félagsheimilið er opið til miðnættis alla daga nema föstu og
laugardaga þegar opið er til tvö.  Hægt er að fá mat þar, heimilismat frá kl. 12 til
14 og af matseðli frá 18 til 21.  Félagsmenn í Ferðaklúbbnum 4x4 fá 20% afslátt
af mat og gistingu.  Stærri hópar geta líka haft samband með fyrirvara og fengið
gott verð á t.d. pottrétt.  Gistingu er hægt að fá bæði í svefnpokaplássi og
uppbúnum rúmum.  Síminn er 486 6048, Bergleif Joensen.

Tilboð í Árnesi

Í næsta fréttabréfi sem gefið verður út í byrjun júlí verður upptalning á stjórnum
og nefndum, stefnumörkun Ferðaklúbbsins sem unnin var í júní 1997, nánari
kynningar á sumarstarfinu og hvað verður að gerast hjá skálanefnd.

Næsta Setur



Lög um náttúruvernd
Undir lok síðasta Alþingis voru samþykkt ný lög um náttúruvernd.  Lög nr. 44,
22. mars 1999.  Í lögunum er komið inn ákvæði um að akstur á snjó og jöklum sé
heimill.  Hérna fyrir neðan er greinin sem fjallar um þetta.  Áður var allur akstur
utan vega bannaður, en ekki var amast við akstri á snjó.  Það er því mikill kostur
að þetta ákvæði skuli vera komið inn.  En það sem ég tek eftir er að hægt er að
takmarka eða banna akstur á svæðum m.a. ef hætta er á óþægindum fyrir aðra
sem þar eru á ferð.  Þetta er kannski ekki óeðlilegt til að geta haft stjórn á
málunum ef svo ber undir, en þetta býður líka upp á misnotkun á
reglugerðarsetningum ef hlutaðeigandi aðiljar eru t.d. mjög á móti vélknúnum
ökutækjum á fjöllum.  Ég bendi á þetta, ekki vegna þess að ég telji þetta mikla
hættu, en við verðum að vera vakandi fyrir þessum málum.  Þeir sem hafa aðgang
að internetinu geta nálgast lögin á heimasíðu Alþingis „www.althingi.is“.

Helgi

17. gr.
Akstur utan vega.

Bannað er að aka vélknúnum ökutækjum utan vega.  Þó er heimilt að aka slíkum
tækjum á jöklum, svo og á snjó utan vega utan þéttbýlis svo fremi sem jörð er
snævi þakin og frosin.  Umhverfisráðherra kveður, að fengnum tillögum
Náttúruverndar ríkisins, í reglugerð á um aðrar undanþágur frá banni skv. 1.
málsl. 1. mgr., m.a. vegna starfa manna við landbúnað, landmælingar, línu- og
vegalagnir og rannsóknir.  Ráðherra getur í reglugerð, að fengnum tillögum
Náttúruverndar ríkisins, takmarkað eða bannað akstur á jöklum og á snjó þar
sem hætta er á náttúruspjöllum eða óþægindum fyrir aðra sem þar eru á ferð.
Ólögmætur akstur utan vega varðar refsingu, sbr. 76. gr.

10. maí sl. var haldinn aðalfundur hjá 4X4 Vesturlandsdeild.  Stjórnarbreytingar
urðu og er ný stjórn skipuð eftirtöldum:

Guðjón Pétursson formaður
Pálína Pálsdóttir ritari

Lilja Birkisdóttir gjaldkeri
Þröstur Reynisson meðstjórnandi

Gunnlaugur Pálmason meðstjórnandi
Eiríkur Eiríksson meðstjórnandi

Adolf Ásgrímsson meðstjórnandi.

Vesturlandsdeild



Sjötíu manns mættu á aðalfund Ferðaklúbbsins 4x4 sem var haldinn 3. maí.

Sigurgeir Þórarinsson fráfarandi formaður flutti skýrslu stjórnar og kom fram að
árið var óvenju viðburðaríkt enda tvöfalt afmælisár:  klúbbburinn varð 15 ára og
aðalskáli félagsins, Setrið, 10 ára.  Stórglæsileg ferða- og útivistasýning var
haldin í september.
Vegleg árshátíð október og tvær afmælisferðir vor og haust.  Stórgóð sumarhátíð
að Laugum í Sælingsdal í umsjón Vesturlandsdeildar og Húnavatnsdeildar.
Landsfundur og margar minni ferðir á vegum nefndanna.  Skálanefnd Seturs fékk
hrós:  Setrið var rafhitavætt á árinu.  Ný rafstöð kom í skálann og stiginn á
svefnloftið var færður.  Þá eru nú tveir VHF endurvarpar klúbbsins á
Fjórðungsöldu og Bláfelli.  Þá var gerður nýr leigusamningur um skálann Ár-
búðir til næstu 5 ára.

Félagsfundir voru alls níu á árinu auk aðalfundar sem haldnir voru á Hótel
Loftleiðum.  Opið hús var vikulega í Mörkinni.

Landsgræðsluverðlaun
Klúbburinn fékk Landgræðsluverðlaun sem veitt eru af Landgræðslunni og vöktu
mikla athygli.  Verðlaun þessi eru mikil viðurkenning fyrir félagið.  Þá tók Fer-
ðaklúbburinn þátt í stofnun SAMÚT, Samtökum útivistafélaga og eiga þau nú
fulltrúa í Skipulagsnefnd hálendisins.

Gjaldkeri Ferðaklúbbsins lagði fram reikninga félagsins og kom fram að vegna
afmælisársins hefði fjöldi og umfang ýmissa atburða verið meiri en venja er.
Kostnaður ársins varð um 1,2 milljónum hærri en innheimt félagsgjöld.  All-
nokkrar umræður fóru fram um reikningana og bent á að skv. lögum klúbbsins
hefði stjórn ekki haft heimild til að ráðstafa meira fé en sem nemur félagsgjöl-
dum án sérstakrar ákvörðunar félagsfundar.  Reikningar voru samþykktir að
lokum.

Eitt og hálft útkall
Skýrslur nefnda fluttu:  Helgi Valsson lýsti starfi ritnefndar, Kristján Kolbeins-
son sagði frá afrekum skálanefndar, Eiríkur Jónsson lýsti aðgerðaleysi
tækninefndar og Magnús Halldórsson í björgunarsveit sagði veturinn hafa verið
rólegan, aðeins eitt og hálft útkall.  Þá greindi Kristín Jónsdóttir skilmerkilega frá
sérlega góðu starfi umhverfisnefndar.

Tillaga um lagabreytingu sem heimili stjórn að ráða sér starfsmann var felld eftir
miklar umræður og atkvæðagreiðslu.

1998: Viðburðaríkt afmælisár  -  en dýrt



Tóti formaður
Þá fór fram kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.  Kjósa þurfti tvo menn í
stjórn Ferðaklúbbsins í stað Birgis Más Georgssonar og Þórarins Guð-
mundssonar sem ganga skulu úr stjórn. Í þeirra stað voru kosin Rögnvaldur
Guðbrandsson og Ásthildur Björnsdóttir.
Þá lá fyrir að Sigurgeir formaður gæfi ekki kost á sér áfram.  Þórarinn Guð-
mundsson var einn í framboði til formanns og hlaut hann kosningu með löngu ló-
fataki.

Stjórnin hefur þegar skipt með sér verkum og er þannig skipuð:
Þórarinn Guðmundsson Formaður
Ásthildur Björnsdóttir Gjaldkeri
Rögnvaldur Guðbrandsson Ritari
Björn Þorri Viktorsson Meðstjórnandi
Ragnheiður Hrönn Björnsdóttir Meðstjórnandi

Varamenn í stjórn voru endurkjörnir:  Arnþór Þórðarson og Sigurður Böðvars-
son.

Í fastanefndir félagsins voru eftirtaldir kjörnir:
Ritnefnd:  Arnþór Þórðarson, Helgi Valsson og Kristján Kolbeinsson.
Skálanefnd:  Bergur Bergsson, Bjarki Waage, Einar Sólonson, Sigurjón Guðna-
son og Þórarinn Sverrisson
Tækninefnd gaf öll kost á sér áfram:  Eiríkur Jónsson, Friðrik Halldórsson, Sig-
urður Birgir Sigurðsson, Vilhjálmur Freyr Jónsson og Örn Jónsson
Hjálparsveit:  Atli Kárason, Bergþór Júlíusson, Kristján Guðmundsson, Mag-
nús Halldórsson og Sigurður Jónsson
Umhverfisnefnd:  Gunnar Hróðmarsson, Sigurður Helgason, Sigþór Karlsson,
Þorvarður Ingi Þorbergsson og Þrándur Arnþórsson
Skoðunarmenn voru endurkjörnir:  Albert Sveinsson og Ómar Sigurðsson
Þá ákvað fundurinn að hækka félagsgjöld í 3.500 krónur.  Fram kom að félagsg-
jald væri óbreytt síðan 1991.

Styrkur til byggingar Réttartorfu
Þá samþykkti fundurinn umsókn frá Eyjafjarðardeild þar sem sótt var um styrk
til að klára byggingu skála á Réttartorfu.  Sótt var um 850.000 kr, sem skiptist á
tvö ár, 500.000 kr árið 1999 og 350.000 kr árið 2000.  Aðalfundurinn samþykkti
að þessu sinni 500.000 kr fjárveitingu fyrir árið 1999.  Fram kom að skálinn á
Réttartorfu væri eign klúbbsins og Eyjafjarðardeild hefði umsjón með honum.

Fundinum lauk á því að nokkrar af fastanefndum félagsins fengu sérstaka
fjárveitingu til reksturs síns.

Arnþór



Vesturlandsdeild 4X4 fór í sína hefðbundnu páskaferð nú um bænadagana.  Að
þessu sinni var farið frá Akranesi kl. 21 á miðvikudagskvöldi og komið í
Hrauneyjar um miðnættið.  Þá voru komnir í hús þar rúmlega 60 manns frá
deildinni á 18 bílum, ein fjölskylda kom seinnipart Skírdags og þá var hópurinn
fullskipaður, 19 bílar og 67 manns, á aldrinum 6 mánaða til 60 ára.  Bílaflotinn
var líka af ýmsum gerðum og á mismunandi stórum dekkjum, eða frá 29“ upp í
44”, flestir japanskir, en þó var einn breti, einn kóreanskur og fimm ameríkanar.
Aldrei þessu vant var metingurinn orðinn innbyrðis hjá japönum, en ekki milli
japana og ameríkana eins og oftast.

Á Skírdag var farið inn í Landmannalaugar í þvílíku draumaveðri, sól og
heiðríkju.  Á leiðinni þurfti margt að athuga, renna sér í brekkum á skíðum,
snjóbrettum og allskyns snjófarartækjum. Prinsinn í ferðinni (sá breski), vildi
ekki fara of langt, enda óbreyttur með öllu og með slöngur í skónum í ofanálag,
eiganda sínum til mikillar hrellingar, og var hann því skilinn eftir á miðri leið.
Einum bíl varð full heitt í hamsi og fór að rjúka úr honum innanvert, hafði þá
slegið saman vírataugum hans og varð þar af einhver óæskileg velgja, en betur fór
en á horfðist og var hægt að slökkva í þessari hitamyndun.

Páskaferð Vesturlandsdeildar 1999

Setrið sló á þráðinn á skrifstofu Útivistar og forvitnaðist um jeppadeild félagsins.
Deildin hefur verið starfandi í 3 ár og telur nú um 300 félaga eða um 20% af
félögum í Útivist.  Markmið deildarinnar er að jeppa eigendur ferðist saman um
óbyggðir landsins og njóti um leið leiðsagnar og öryggis þess að ferðast í hóp.
Yfir veturinn eru fundir mánaðarlega, kynntar ferðir og flutt erindi um jeppamál
og ferðamál í bland.

Deildin skipuleggur alls 23 ferðir á árinu 1999.  Tíu dagsferðir, átta helgarferðir
með skála- eða tjaldgistingu og fimm ferðir sem eru allt að sjö daga langar !!!.

Páskaferðin í ár var „meiri háttar“ og stóð í fimm daga.  Farið austur um í
Snæfell, Kverkfjöll, Brúarárjökul og svo suður yfir Vatnajökul.  Tíu bílar voru í
för sem tókst vel.

Margar dagsferðir verða í sumar en helgarferðir í sumar verða í Bása í júní,
Lakagíga í júlí og Hvanngil/Hrafntinnusker í ágúst.  Í júlí er boðið upp á þrjár
langar sumarleyfisferðir:  Fyrsta ferðin er um Sprengisand, Flateyjardal, Fjörður,
Laugafell og Kjalveg sú næsta er í Lónsöræfi, Hofsdal og Papey og sú síðasta er
um Heydal, Sælingsdal og Strandir.

Arnþór

Jeppadeild Útivistar blómstrar



Í Laugunum dundaði fólk sér við ýmislegt, t.d. matartilbúning og át,
skíðagöngu, fjallgöngu (stutta), sumir fóru í lækinn og enn aðrir renndu sér á
sleðum eða þotum.  Þegar fólk var búið að teygja nægjanlega úr sér var ákveðið
að reyna við Jökulgil, hvort hægt væri að keyra þangað innúr, en minna varð úr
en vilji stóð til.  Færið var þungt fyrir þá sem aðeins voru á inniskónum og
forystubílum leist illa á skarirnar á ánni og því var snúið við.  Þá reyndum við við
Dómadalsleið, en ekki batnaði færið þar.  Vorum bara komin spottakorn þegar
sást fram á að ekki kæmust þá leið allir.  Túrbínan í einum bíl sprengdi af sér
slöngu, svo hinkra þurfti eftir því að kólnaði nægilega þar í kring svo hægt væri
að gera við.  Við svo búið var ákveðið að snúa til baka í Hrauneyjar, kippa
Prinsinum með í spotta og slaka bara á það sem eftir lifði dags.  Flestir höfðu
eigin mat meðferðis og þurftu því að sinna matartilbúningi ofan í mannskapinn.

Föstudagurinn langi rann upp jafn bjartur og fagur og Skírdagur.  Ferðinni
var heitið yfir í Setur, skála okkar félagsmanna suður undan Hofsjökli. Í hópinn
bættust fjórir bílar ú Reykjavík, þannig að alls taldi hópurinn sem fór í Setrið, 22
bíla.  Ekið var sem leið lá eftir Kvíslaveituvegi áleiðis upp að Sóleyjarhöfðavaði.
Á leiðinni steig veðrið einum félaganum til höfuðs og honum varð að orði:
“Stóðum útí sólskini, stóðum útí snjó; stórir voru jeppar, en nóg  af konum þó;
þeystum yfir harðfenni, um veg og víðan völl; þrusuðum og þrykktum og
skemmtum okkur öll.”

Eitthvað flæktist einn ameríkani fyrir þeim kórenaska og þurfti sá
síðarnefndi aðeins að ýta við honum með tilheyrandi smátjóni.  Seinna í ferðinni
varð honum eitthvað uppsigað við vegstiku eina og braut hana niður, og var henni
kippt með til minja.

Ferðin í Setrið gekk nokkuð stórslysalaust fyrir sig, þeir á inniskónum áttu
það til að setjast í púðurpolla svo draga þurfti þá áfram, því í Setrið skyldu þeir
fara.  Þegar þangað var komið tók við sama málið og í Laugunum áður, þ.e. að
matast og leika sér.  Sumir lögðust í sólbað, aðrir renndu sér og þar fram eftir
götunum.  Hópur “mottumanna” droppaði við á rúntinum en drifu sig í burtu
þegar þeir sáu fram á að geta lokast inni í jeppaþröng.  Þegar tími þótti til var
haldið sömu leið til baka og reyna átti að fara að skoða fossinn Dynk og
Gljúfurleitarfoss.  Heimferðin sóttist heldur hægar en búist var við svo ekki varð
af fossaskoðun í þessari ferð.  Einn tapaði næstum af sér inniskónum, en var
aðstoðaður við að koma honum á sig aftur.  Þegar sýnt þótti að allir kæmust á veg
aftur tóku þrír sig út úr hópnum og fóru að leika sér í brekku, og metast um hver
kæmist fyrstur upp.  Hófst þá eiginlega metingurinn innbyrðis hjá japönunum, og
sér ekki fyrir endann á honum ennþá.  En þetta brekkubrölt kostaði það hjá einum
þeirra að túrbínan spýtti slöngunni aftur þegar hann kom á veg, og var hann því
slefaður heim að húsi síðasta spölinn, og ekki minnkaði metingurinn við það að
inniskórnir skyldu drösla fjallaskónum heim á reiminni.  Þegar hér var komið
þeysti skáldafákurinn á sprett og fæddust eftirfarandi vísur:  “Skín við sólu



snævarbreiða; skjannahvítt er landið mitt.; Ekið hef ég inn til heiða; og ýmsa
jeppagaura hitt.”  Eitthvað var maginn farinn að lát í sér heyra:  “Ekið höfum
allan daginn; ansi er leiðin orðin löng; orkan búin, ég er svöng; “ég vil mat”, segir
maginn.”  Í Hrauneyjum beið okkar dekkað borð og dekur í mat, sem var vel
þegið, en þetta var eina sameiginlega máltíð ferðarinnar.  Kvöldið leið svo við
spjall og meting milli tegunda.

Laugardagur, síðasti dagur ferðarinnar, rann upp hálfskýjaður og frostlaus.
Nú skyldi reyna við Hrafntinnusker.  13 bílar af 19 fóru þá leið, hinir héldu áleiðis
heim.  Hrósuðum við happi yfir því að vera nokkurnvegin í byggð, því
forystubíllinn fann ekki réttu leiðina á gatnamótunum við Landveginn, þannig að
færa varð hann í röðinni þar til komið var á Landmannaleið, þá skaust hann fram
fyrir aftur, þá varð þetta til:  “Á vegamótum villtist hann; vanur fjallamaður.; Á
vegakortið ekki kann; kannski of sjálfumglaður.”

Nokkuð var farið að blotna í snjónum og því spurning hvernig myndi
ganga.  Gekk ferðin nokkuð vel, en þó kom í ljós að einn japaninn var orðinn
eitthvað háður því að sjá afturendann á einum ameríkananum og þótti
eigandanum nóg um þær kenndir hans.  Þegar komið var þar að sem heitir
Sátubarn (keilulaga stapi við gatanmótin inn í Sker), var tekin smá pása og menn
fengu sér næringu.  Svo var haldið á brattann.  Forkólfana langaði að sjá
brekkuna miklu, sem er aðaltálminn á þessari leið að vetri til, en þar er hækkunin
200 m. á stuttri leið.  Þegar að var komið og farið að reyna við brekkuna varð það
ljóst að þar upp færu ekki inniskóaðir, né sumir aðrir.  Formaðurinn komst upp
ásamt einum ameríkana, og sá þá að sökum veðurs myndi ekki þíða að eyða tíma
í reyna að koma hinum upp, því ekkert sást orðið inn til landsins sökum veðurs.
Því var snúið við.  Ekin var sama leið til baka og áð á einum stað fyrir næringu.
Þegar menn voru nærri komnir á þjóðveg, settust tveir í krapakeldu og gekk
heldur illa að losa sig. Annar gat þó komist upp en varð svo að aðstoða félaga
sinn, reyndar með aðstoð frá þremur öðrum.  Sat hann svo fastur að spila varð
hann lausan, og varð úr þessu sagan um Einbjörn og Tvíbjörn og.s.frv., því ekki
gekk rófan fyrr en búið var að tvöfalda spilvírinn og hengja ameríkana í japanana
sem voru tengdir saman með spilvírnum.  Allt gekk þó vel að lokum, og svo
fæddist þetta:  “ Í krapakeldu fastir tveir; kafrjóðir í framan.; Leiðir láta spóla
þeir; lengi báðir saman.”

Þegar komið var upp á Landveginn fór hópurinn heldur að tvístrast, menn
dældu lofti og drifu sig svo niður að næstu sjoppu til að fullpumpa.  Það
tvístraðist hópurinn má segja alveg og fór hver til síns heima með persónulegum
útúrdúrum.  Af þessu má ráða að páskaferðir deildarinnar eru hin mestu ævintýri
og vildu engir hafa misst af sem reynt hafa, og síst þeir sem eru á minna breyttu
bílunum.
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Olíu lestin lagði frá Skaga
lengi var bílana búið að laga
lóða, beygja, sjóða og saga
safna fiski til að þurrka og naga.

Haldið var suður um Hvalfjarðar göng
þó halarófan væri löng.

Í Hrauneyjar komu seint að kveldi
karlrembur í fullu veldi,
konur voru tvær í taki
tjóðraðar undir hjóna laki.

Allir snemma fóru að sofa
því sólardegi var búið að lofa.

Um Jökulheima leiðin lá
Langaði Grímsfjall alla að sjá.
Ferðast eftir fannabreið
farsællega gekk sú reið.

Á Grímsfjalli gistum nætur tvær
guði okkar mjög svo nær.
Gjálpar gímald litum á
kölska var þar hvergi að sjá.

Komumst síðan Kverkfjöll í
og heim að kveldi svo á ný.
Baslað var upp á háa bungu
og barist þar um í færi þungu
sjónarspil er að vera svo hátt
með sólsetrið í vestur átt.

Á Grímsfjalli er gott að gista
þó gerir marga nokkuð þyrsta.
Þar gæða kamar og gufubaðskytra
og gaman að finna fjallið titra.
Eins og þið vestlendingar vitið
geta þar tveir í vinsemd skitið.

Farið var niður Dyngju fannir
færið þungt og nokkrar annir.
Í Gæsavötn með gáska náðum
góða stund þar öll við áðum.

Vegurinn síðan vestur lá
því Laugarfelli vildum ná.
Bergvatnskvíslin blaut jú var
en björguðust allir yfir þar.
Við Laugarfellið lækur er
laginn einn þar ofaní fer.
Spilið var nú í hann sett
því að spottann þótti ei rétt.
Uppúr fór hann svo um síð
því þetta var jú japönsk smíð

Við Laugafell eru lagleg hús
ljúft að gista og vera dús.
Kokkurinn kunni jú tökin á því
að kalla fram veislu enn á ný.
Síðar í laugina lögðumst við öll,
flaut þar um lýsandi osta höll.

Haldið var héðan í vesturátt
Hofsjökull dansaði í sólinni dátt.
Í Ingólfsskála staldrað var
og í gestabókina skrifað þar.

Heim að Hveravöllum náðum svo
tvo heiðursmenn átti þar að þvo.
Fregnir fengum þar á víxl
að lokuð væri Fúlakvísl.

Þoku þungbúinn jökullinn
þangað hélt nú hópurinn.
Um Þjófadali og þröskuldinn
í þokunni glataðist kjarkurinn.

Snúið var nú fönnum frá
flestir sögðu bara já.
Nú virkjanir vörðuðu leiðina,
er haldið var norður heiðina.
Allir komu heilir heim
engin höfðu orðið mein.

Apríl 1999
Adolf Ásgrímsson



Auglýsingar
GEFINS: ÓSKAÐ EFTIR:
Framhásingarrör (10 bolta Chevrolet)
líklega unda Suburban.  Startkrans á
flexplötu fyrir small blokk Ford.  Þrjú
hedd á Ford 351 Cleveland (2 hólfa).
Kúblingshús á Scout vél.
Helgi  hs. 562 0463 / vs. 5694199.

Gírkassi, millikassi, startari og
alternator úr Toyota Hilux 2,4 dísel
árg. 91 ekinn 107.000 km.
Uppl. s: 462 2747,  Ingimar.

SSB talstöð, 33" dekk, 6 gata
álfelgur, 33" brettakantar á 4Runner
´90 og yngri, loftdæla (air cond.) og
stýristjakkur.
Uppl. Friðrik, s: 567 5301 / 853 0656

Vantar miðlungsstóra jeppakerru, má
vera yfirbyggð.  Vantar einnig
Gufunesstöð með öllu.
Ingi, vs: 853 2202, hs: 554 6489

TIL SÖLU:

Brettakantar á Toyota D.C., 33-35".
Rauðir að lit.
Uppl. í síma 896 0310, Beggi.

Ef þú átt gang af 1/2 slitnum 38 eða
36 tommu dekkjum á 6 gata felgum
undir Toyotu sem þú vilt selja, þá
vantar mig slíkt.
Guðmundur Jón, s: 561 4656 og
550 7512, símboði: 845 7516,
gjb@simnet.is

TIL SÖLU:

Eins og margir vita þá eru Arngrímur og félagar komnir yfir Grænlandsjökul.
Ferðin gekk vel og voru þeir á undan áætlun.  Þetta er fyrsta skifti sem farið er á
jeppum Grænlandsjökul og fyrsta skifti sem ekið er á milli tveggja bæjarfélaga á
Grænlandi.  Þeir lögðu upp frá höfuðstaðnum Nuuk og óku til Isartoq á
austurströndinni.  Þáttakendur eru Arngrímur Hermannsson, Vilhjálmur Freyr
Jónsson, Ástvaldur Guðmundsson, Ingimundur Þór Þorsteinsson og fimm danir.
Þei eru á þremur Toyota Landcrusier jeppum  Fyrir þá sem hafa aðgang að
internetinu er hægt að benda á vefsíðurnar „www.mbl.is“ og „www.ice225.gl“.
Einnig hefur verið einhver umfjöllun verið í Mogganum.

Helgi

Jeppar á Grænlandsjökli


