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Inngangur. 

Dagana 28. mars – 1. apríl 2000 var farin einhver viðamesta stórferð á vegum 
Ferðaklúbbsins 4x4yfir miðhálendið. Ferðin hafði verið nokkra mánuði í undirbúningi og 
byggði undirbúningur og skipulag ferðarinnar að nokkru leyti á skiplulagi 
Sprengisandsferðarinnar frá árinu 1997. Þessi ferð var talsvert frábrugðin 
Sprengisandsferðinni, m.a var fyrirhugaður fjöldi þátttökubíla um 200 í stað 100 og 
sökum fjölda þátttakenda og takmarkaðs gistirýmis í skálum á hálendinu voru hóparnir 
ræstir tvo daga, 28. mars og 29. mars. 

Í upphafi ferðar var veðurútlit ekkert sérklega spennandi. Frost hafði verið á hálendinu 
undanfarna daga, en nú var spáð hlýnandi veðri. Hóparnir sem ræstir voru á 
þriðjudeginum 28. mars fóru af stað samkvæmt áætlun og gekk ferð fyrstu hópa 
ágætlega inn í Nýjadal. Þegar leið að kvöldi var ljóst að hlánunin var mun örari en 
búist hafði verið við og síðustu hópum gékk mjög brösuglega inn í Nýjadal. Síðustu 
bílar komu um kl 6 um morguninn, en þá var um ein klukkustund í að fyrstu bílar yrður 
ræstir frá Nýjadal. Þá um miðvikudagsmorguninn var strax ljóst að hlýindin mundu 
setja verulegt strik í reikninginn. Jökulsáin við Nýjadal var orðin einn hafsjór að sjá, en 
í ljósi hugsanlega batnandi veðurs þegar austar drægi var sú ákvörðun tekin um að 
halda skipulagðri ferð fyrri heildarhópsins áfram austur. Voru allir bílar drifnir fljótt af 
stað og voru skálaverðir, sem bíða áttu seinni heildarhópsins, drifnir með þar sem þá 
þegar var óljóst hvort sá hópur mundi koma við í Nýjadal eða leggja beint á jökul með 
stefnu á Snæfell.  
 
Til að gera langa sögu stutta þá var ferð fyrri heildarinnar, sem lagði af stað úr bænum 
á þriðjudag, brösótt og gekk mikið á. Veður skánaði eins spár höfðu gert ráð fyrir, en 
bæði krapi og snjóleysi gerðu leiðangursmönnum lífið leitt. Eftir miklar hrakningar og 
brambolt komust flestir leiðangursmenn austur í Snæfell á föstudag, 31. mars. Nokkrir 
bílar höfðu lent í alvarlegum bilunum á leiðinni og varð að skilja þá eftir. Um kl. 22 á 
föstudagskvöld voru allir hópar fyrri heildarinnar búnir að skila sér á áfangastað, 
Egilsstaði. 

Seinni heildin lagði af stað á miðvikudeginum 29. mars. Fréttir höfðu borist frá fyrri 
heildini að færð hefði versnað til muna og tvísýnt hvort fært yrði inn í Nýjdal. Var 
ákveðið að fara af stað og sjá hvort færð mundi ekki skána daginn eftir. Sæmilega 
gekk að komast inn í Nýjadal og komust flestir þangað áfallalaust. Næsta morgunn 
hafði enn meira vatn bæst í hafsjóinn við Nýjadal og mest allur burður var farinn úr 
snjónum og ísnum eftir þau miklu hlýindi sem voru að ganga yfir landið. Eftir klöngrið 
yfir ána voru farnar að renna tvær grímur á leiðangurrstjórn seinni heildarinnar með 
framhaldið. Þegar fréttir fóru síðan að berast af enn meira brölti og buslugangi fyrri 
heildarinnar var tekin ákvörðun um að frekari tilraunir til að freista þess að fara austur 
í Snæfell, eins og ferðaáætlun gerði ráð fyrir, væru ekki forsvaranlegar. Var ákveðið að 
taka stefnuna áfram norður Sprengisand og koma niður í Bárðardal. Skemmst er frá 
því að segja að sú ferð einkenndist af miklum buslugangi í krapa og vatni. 
Leiðangursmenn stóðu í ströngu við að koma bílunum niður í Bárðardal og um tíma leit 
út fyrir að skilja yrði eftir nokkra bíla. Allt tókst þó vel að lokum og skiluðu allir bílar 
sér að lokum niður í Bárðardal. 

Á laugardeginum, 1. april, var haldin sýning á þeim þátttökubílum sem farið höfðu alla 
leið austur í Snæfell, en nokkrir þátttakendur úr seinni heildinni höfðu haldið beinustu 
leið austur á Egilsstaði eftir að í Bárðardal var komið. Sýningin tókst afar vel og sýndu 
heimamenn bílunum þó nokkurn áhuga. 
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Um kvöldið var haldinn mikill fagnaður fyrir þátttakendur á Hótel Valaskjálf á 
Egilsstöðum. Þar fóru menn yfir reynslu sína af ferðinni og sýndist sitt hverjum. Flestir 
voru á því að þessi ferð hefði verið með þeim erfiðari sem þeir höfðu tekið þátt í, enda 
áttu mikil hlýindi, krapi og snjóleysi þátt í að gera ferðina eins erfiða og raun bar vitni. 
Strax þá um kvöldið byrjuðu að myndast ýmis önnur heiti yfir ferðina. Nokkur þessara 
heita hafa viljað loða við ferðina síðan, m.a. “Krapi 2000”, “Þúsund vatna ferðin” og 
“Sprengisandur 2000” 

Eins og eftir fyrri stórferðir á vegum Ferðaklúbbsins 4x4 mátti draga mikinn lærdóm af 
nýafstaðinni ferð. Einn mesti lærdómur ferðarinnar var að VHF-talstöðvar, sem nú eru 
að ryðja sér til rúms meðal jeppamanna, reyndust vera lykilaðriði í öllum samskiptum 
milli hópa og milli heilda. Í ljós kom að þeir þátttakendur, sem ekki höfðu VHF 
talstöðvar, fylgdust hreinlega ekki með gangi mála hjá heildinni og virtust á stundum 
verða útundan. Þá kom einnig í ljós að sú skipulagsvinna sem lögð var í niðurröðun 
þeirra þátttakenda sem voru hjálparsveitarmenn, læknar og hjúkrunarfólk, skilaði sér 
þegar það slys varð í Nýjadal á miðvikudagsmorgunn að bill datt niður af stuðaratjakki 
og rann til á einn þátttakandann sem fór úr liði við stympinginn. Læknar voru komnir á 
vettvang innan tveggja mínútna og matsalnum í Nýjdal var á svipstundu breytt í 
læknastofu og aðgerð hafin. Sá slasaði hélt för sinni áfram til Egilsstaða eins og ekkert 
hefði í skorist. Hefðu læknar ekki verið til staðar má leiða líkum að því að kalla hefði út 
þyrlu með tilheyrandi umstangi og e.t.v. neikvæðri fjölmiðlaumfjöllun. 

Mörg önnur atriði, misjafnlega mikilvæg, má nefna til sögunnar. En þegar allt kemur til 
alls má segja að þessi ferð hafi gengið afar vel þrátt fyrir lengd ferðarinnar og sérlega 
erfiðar aðstæður. Miklar umræður hafa orðið nú eftir að ferðinni lauk og margir hafa 
orðið til þess að koma sínu áliti á ferðinni og stjórn ferðarinnar á framfæri. Einkum 
hafa ferðalangar fyrri heildarinnar verið iðnari við að koma sínum skoðunum og 
frásögnum á framfæri skriflega og birtast þær greinar hér á eftir. Því miður hefur ekki 
tekist að ná í frásögn frá þátttakendum seinni heildarinnar í þetta yfirlit. 

Með þessum frásögnum hér birtast nokkrar myndir sem sendar voru inn á vef 
Ferðaklúbbsins 4x4 (www.f4x4.is), ásamt hópmynd af þátttakendum, sem tekin var á 
Egilsstöðum laugardaginn 1. mars 2000. 
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Aldrei í sögunni hafi eins margir jeppar öslað í 
hálfsmeters vatni og krapasulli svo langa vegalengd. 
Aldamótaferðin séð með augum Vesturlandsdeildar (hópa U og V). 

Þegar fréttist að fara ætti í aldamótaferð varð uppi fótur og fit hjá Vesturlandsdeild og 
mikill áhugi. Strax var hafin skráning í ferðina og undirbúningur í framhaldi af því. 
Farið var á alla fundina sem boðað var til í Reykjavík og margir fundir haldnir á Skaga. 
Fljótlega varð ljóst að bílarnir yrðu 11 og tveir í hverjum, samkvæmt ferðareglunum. 
Loka undirbúningur var svo Sunnudaginn 26. mars á vinnustað formanns 
Vesturlandsdeildar (Bifreiðaverkstæðið Ásinn). Þangað kom olíubíll frá Olís til að fylla á 
átta bíla sem þar mættu. Rúmlega 1,5 tonn fór á bílana og slatta af brúsum.  
 
Dagur 1. 
 
Það var svo þriðjudaginn 28. mars kl. 9.15 sem olíulestin lagði frá Skaga og var 
stefnan tekin austur um fjall og bestu leið í Hrauneyjar. Það má segja að við höfum 
þjófstartað, þar sem hið opinbera start átti að vera við Olís stöðina Álfheimum kl 
13.00. 
 
Þetta þjófstart tilkynntum við skipuleggjendum ferðar með góðum fyrirvara án 
athugasemda. Við erum frekar ljósfælnir á Skaga eins og vitað er. Ha.Ha. 
Í Hrauneyjum var tankað í topp, drukkið kaffi og með því, þarna kom í ljós hvað ég 
hafði góðan aðstoðarmann þegar hann kallaði yfir salinn hvaða bakkelsi viltu með 
kaffinu. Þá sagði einn, ég hef aldrei heyrt þig segja þetta við konuna þína, þegar hún 
er með. Það var svo um kl. 13.00 að haldið var norður Kvíslaveituveg og í Nýjadal. 
Veður var þokkalegt og gekk ferðin áfallalaust þrátt fyrir nokkrar festur í krapa og 
rafmagnsbilun í spili, sem eigandinn hafði sjálfur tengt svo listilega, en hann er jú 
viðriðin píparastétt með meiru. Við komum í Nýjadal um kl. 20.00. Voru þar þá fyrir 
skálaverðir og einn hópur sem þjófstartaði eins og við. Opinberu startararnir og aðal 
undanfarar ásamt fleiri hópum tíndust svo í hús þegar líða tók á kvöldið. Kokkurinn 
okkar ómissandi hitaði kraftmikla kjötsúpu á Vesturlandslínuna og höfðu aðrir hópar á 
orði að svona mann þyrftu þeir að ná sér í. 
 
Dagur 2. 
Þegar ég vaknaði miðvikudaginn 29. mars, snemma að vanda, var óvenju mikið gutl í 
höfðinu á mér og var ég nokkra stund að átta mig á því að mesta gutlið var öldugjálfur 
við skálann en ekki í höfðinu á mér. Útgerðamaðurinn sagði um leið og hann nuddaði 
stírurnar úr augunum, þetta er eins og að sofa um borð í bátnum, í höfninni á Skaga. 
Bráðnunin hafði aukist verulega um nóttina og var nú skálinn umflotinn vatni á alla 
vegu. Það var eins gott að ég fór í klofstígvélin strax í gær því annars hefði ég þurft að 
vaða upp fyrir á rándýru snjóbomsunum til að komast út á mígildið. Mikið var 
dásamlegt að vera á klofstígvélum þessa dagana. Þegar komið var út úr skálanum 
blasti við tígulegur jeppi á besta stað við skáladyr.  
 
Skartaði á skafli Ford 
skínandi er jeppinn.  
Skörulegur sem skoskur lord 
skelfing er Fjalli heppinn.  
 
Þegar við vorum tilbúin til brotfarar fyrir næsta áfanga, sem voru Gæsavötn hafði 
myndast nokkur biðröð við Nýjadalsána og biðu menn í ofvæni eftir að sjá hvernig 
þeim gengi sem á undan fóru. Flestum gekk vel yfir og einnig okkur með smá drætti. 
Ekki gekk öllum jafn vel því í miðjum krapanum var stór Cruiser illa fastur og stór Ram 
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að hefja drátt og þvílíkur dráttur, 4 tonn, en ekki haggaðist Cruiserinn þó keyrt væri á 
fullu í spottann. Átökin voru slík að við gerðum ráð fyrir að Raminn færi með 
Cruiserinn hásingalausan í einum rykk alla leið í Gæsavötn. Ferðin í Gæsavötn gekk vel 
og var hugur í mönnum að halda áætlun. Undanfararnir sögðu líka að hann væri allur 
að birta í austrið. Við lentum í smá krapaævintýri í Langadragi og hjálpuðum 
skálaverðinum úr vilpu rétt vestan við Gæsavötn en ekki sáum við Raminn og 
Cruiserinn. Haldið var sem leið lá framhjá Gæsavatnaskála og upp á Dyngjuháls. 
Austan í hálsinum var stoppað til að næra sig og njóta útsýnisins. Þarna fengum við 
besta útsýnið í ferðinni. Haldið var niður á Urðarháls og gígurinn geigvænlegi 
skoðaður. Tilkomumikil hola það og hættuleg í slæmu skyggni. Farið var að halla degi 
og bregða birtu þegar komið var niður í hraunið austan við Urðarháls. Hraunið þarna 
var mjög erfitt og seinlegt yfirferðar og krapi í hverri laut. Þarna má segja að hálfgerð 
þvagteppa hafi myndast um tíma og nokkrir hópar komnir í einn hnapp. Áfram 
mjakaðist lestin á eftir undanförunum. Eftir hraunið tóku vestustu kvíslar og flæður 
Jökulsár á Fjöllum við með vatnselg og krapa. Þegar landi var náð í norðvesturhluta 
Holuhrauns kom í ljóst að flæðurnar með tilheyrandi vatni og krapa voru besta leiðin. 
Þarna í hrauninu ákvað einn hópurinn að grilla og sofa um nóttina. Tveir af okkar bílum 
fóru til baka að aðstoða fastan og öxulbrotin bíl í hrauninu austan við Urðarháls. Í þeim 
leiðangri brotnaði afturdrif í öðrum bílnum og settu garparnir annan köggul í drifið um 
nóttina, sem þeir höfðu með til vara. Við hinir héldum áfram og sáum þá ekki fyrr en 
daginn eftir ósofna, en furðu hressa. Haldið var aftur út á aurana og siglt eina sex 
kílómetra þar til landi var náð austan Jökulsár. Má segja að aldrei í sögunni hafi eins 
margir jeppar öslað í hálfsmeters vatni og krapasulli svo langa vegalengd. Þetta var 
keyrt í myrkri, sem betur fer fyrir marga og minti fjöldi bíla og ljósa einna helst á 
Vestmannaeyjaflotann þegar honum var startað í róður fyrir birtingu á vetrarvertíð. Ég 
er viss um að fleiri en ég gleyma aldrei þeirri sjón og öllu krapasullinu. Hraunið austan 
Jökulsár var úfið og erfitt að finna leiðir í myrkrinu um það og krapapittina sem voru í 
öllum lægðum. Eftir nokkrar festur og drætti á leið austur hraunið var ákveðið að sofa í 
bílunum og bíða birtingar. Þetta gerðu flestir hóparnir sem komnir voru austur yfir 
Jökulsá.  
 
Dagur 3 
Þegar ég vaknaði fimmtudagin 30. mars um kl. 7 og fór út úr bílnum til að losa 
skinnsokkinn blasti við mér tignarleg sjón. Kverkfjöllin höfðu hreinsað af sér ský og 
þoku svo fjöllin, jökullinn og kverkfjallaraninn blöstu við í draugalegri morgunbirtunni. 
Þetta var ægifögur sjón sem seint gleymist. Mig langaði svo að vekja ferðafélagana til 
að þeir mættu njóta líka en ég taldi það ekki rétt eftir volk næturinnar, þeir urðu að fá 
að sofa svolítið lengur. Ég vappaði á milli bílana í von um að einhver hefði vaknað til 
að sjá dýrðina eins og ég. Svo var eins og hendi væri veifað og ekkert sást nema 
drungalegur gráminn. Bara þessi upplifun fannst mér réttlæta alla ferðina. Þegar allir 
voru vaknaðir og nærðir var ákveðið að halda í Sigurðarskála. Í fyrsta pittinum kom 
smellur og tennur í afturdrifi brotnuðu. Sem betur fer var hægt að keyra á drifinu alla 
leið á Egilsstaði. Eftir þennan pitt fundum við góða leið upp með Jökulsá og síðan inn á 
vegslóðan rétt áður en komið var í skarðið og brekkuna norðan við skálann. Þarna er 
hraunið mikill dekkjabani, bæði á veginum og utan hans. Þegar við sáum skálann kom 
galsi í mannskapinn og varð það til þess að göt voru sett á fjögur dekk áður en við 
náðum þangað. Dekkin voru töppuð og varadekkin notuð þar sem tappar dugðu ekki 
til. Kokkurinn bar fram fína hangikjötsmáltíð áður enn haldið var aftur af stað frá 
Sigurðarskála. Nokkuð var orðið áliðið dags, komið mikið frost, hríðarmugga og lélegt 
skyggni. Þegar við höfðum farið um einn kílómetra heyrðum við frekar leiðinlega 
veðurspá fyrir nóttina og ákváðum því að snúa við og hvílast vel í Sigurðarskála um 
nóttina og reyndist það rétt ákvörðun. Tíminn var notaður til að berja klaka af bílunum 
og gera við dekk. Þegar kanna átti olíu á drifinu sem skipt hafði verið um fyrr í ferðinni 
kom í ljós að vatn hafði komist í drifið og ekki hægt að tæma olíuvatnssullið af þar sem 
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það var orðið hálf frosið. Þá var gasgrill tekið fram og drifið grillað svo sullið næðist af 
drifinu. Þetta tókst nokkuð vel og var svo nýrri olíu skellt á drifið. Þrátt fyrir hangikjöt 
og fínerí fyrr um daginn lagaði kokkurinn þessa fínu súrsætu máltíð um kvöldið, menn 
tóku í spil og spjölluðu fyrir svefninn. Bíll frá okkur ásamt öðrum fór að aðstoða bíla 
sem enn voru að basla í leiðindaveðri í hrauninu norðan Kverkfjalla. Komu þeir ekki 
aftur fyrr en undir morgun klakabrynjaðir og þreyttir. 
 
Dagur 4. 
Föstudagur 31. mars rann upp með frosti og þokkalegu veðri. Haldið var snemma af 
stað norður með Kverkhnjúkunum í átt að Kverkhnjúkaskarði. Reynslunni ríkari frá 
deginum áður var haldið mjög hægt og varlega eftir slóðinni gegnum hraunið til að 
gata ekki dekk. Við vorum í talstöðvarsambandi við hópinn sem fyrstur fór og gáfu þeir 
okkur upp hnit á helstu stöðum til að fara eftir. Við vorum með fimm VHF stöðvar í 
hópnum sem betur fer og gátum fylgst mjög vel með allri framvindu mála. Í þessari 
ferð kom í ljós hvað stöðvarnar eru mikið þarfaþing. Haldið var yfir Lindahraunið við 
suðurenda Kreppuhryggs og þar austur yfir Kreppu. Í hliðarhallanum við hrygginn 
affelgaði einn okkar, en greiðlega gekk að kippa því í liðinn. Þegar við komum að 
Kreppu var Eddi G. hálf fastur í slóð Húsvíkinganna við austurbakkann. Við komumst 
klakklaust yfir og tókum upp létt spjall við Edda og félaga þegar hann var laus úr 
pittinum. Haldið var austur yfir flæður Kverkár í Grágæsadal og lá nokkur spenna í 
loftinu þegar ekið var yfir flæðurnar því óljóst var hve djúpt var undir. Við sem höktum 
á tannskemmda afturdrifinu fengum spotta upp bröttustu brekkuna við 
Grágæsahnjúkinn til að spara drifið og sungum á meðan digga digga digga digga da…. 
Því eitt högg kom við hvern snúning. Með því að taka mjúkt á drifinu hélt það til 
Egilsstaða þar sem við tókum kambinn úr og ókum suður á framdrifinu. Vel gekk að 
Brúarjökli og yfir sporðinn en á jöklinum vorum við ekki laus við krapasullið og tókst 
einum að festa sig lítillega. Skyggnið var lítið og sáum við aldrei blessað Snæfellið enn 
fundum fyrir því í fjarska. Haldið var niður við Maríutungur og í Snæfellskála þar sem 
tekið var vel á móti okkur með rjúkandi kaffi. Eftir smá stans og spjall var haldið í 
sumarhúsin sem við höfðum tekið á leigu 10 km innan við Egilsstaði. Kokkurinn ásamt 
aðstoðarmönnum slógu upp grillum og settu kjötið yfir. Síðan kom allur hópurin saman 
í einu húsinu til mikillar lokaveislu eftir lærdómsríka og skemmtilega ferð. Tveir bílar úr 
okkar hópi fóru daginn eftir vestur yfir Vatnajökul en við hinir norðurfyrir á þjóðvegi 1.  
 
Bestu kveðjur frá Vesturlandsdeild  
Hópar U og V
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Jarðaður í Aldamótaferð 
Ferðasaga á léttari nótum 

Nú er það lögulegt. Eftir Aldmótaferðina er ég jarðaður. Jarðaður er bein þýðing á 
enskuslettunni "grándaður". Það sem gerði útslagið var að ég hringdi í konuna ofan af 
Brúarjökli og fræddi hana á því að vegna hremminga og handarbólgu varð að saga 
giftingarhringinn af baugfingri hægri handar með stærstu gerð af járnsög og 
griptöngum á jöklinum. Og hringurinn var búinn að sitja þarna samfellt í 33 ár.  

Við vorum þrír félagar í K hópi, ýmsu vanir, en þó ekki síst hverjir öðrum. Ómar var 
hópstjóri, þá Ólafur og Sigurður og aðstoðarökumennirnir Ingólfur, Hilmar og Ragnar. 
Með okkur í hópnum voru Ragnar og Svavar, sem við höfðum aldrei séð áður, glúrnir 
menn og duglegir. Þetta voru verkfræðingar, læknir, radíóvirkjar og einn nemi. Ferðin 
var svo vel undirbúin af hálfu klúbbsins að við gerðum slíkt hið sama. Aldrei höfðum 
við verið eins vel útbúnir í nokkra ferð. Fyrir utan varahlutina, olíurnar, aukagallana og 
allt hitt var svo leynivopnið með: Á síðustu stundu var veiðivöðlum bætt ofan á 
hauginn. Þær gerðu útslagið í krapaakstrinum og vondu vökinni.  

Veðurguðirnir settu strik í reikninginn. Dagana fyrir ferðina var bullandi hláka á landinu 
öllu og í ferðinni sjálfri kom ekki frost fyrr en á leið vikuna. Við vorum í fyrra hollinu og 
lögðum af stað glaðbeittir upp úr hádegi á þriðjudegi. Nýjadal var náð klukkan eitt um 
nóttina eftir mikið tog með spottum og spili síðasta sprettinn. Liðið var svo að tínast 
þarna í hlað fram undir morgun. Það þurfti stígvél til að komast í skálann svo við 
Ragnar kveiktum bara á olíufíringunni, blésum út vindsængurnar aftur í Trúpernum og 
sváfum ofan á öllu draslinu.  

Á miðvikudagsmorgun var tekin stefna á Tómasarhaga. Við héldum í humátt á eftir 
hinum yfir ána við Nýjadal og allt var í óvissu um framhaldið. Aksturinn var afar 
vandasamur þennan dag og mikið taugastríð, eilífir blámar sem reynt var að komast 
fram hjá með misjöfnum árangri. En þetta potaðist hægt og bítandi upp á 
Gæsavatnaleið. Nálægt Skjálfandafljóti var laumast yfir Langadrag á felgunni með 
hjartað í buxunum án áfalla og síðan yfir fljótið sjálft á snjóbrú. Við Gæsavötn var flúið 
út í hraunið norðan við skálann og stímað fram hjá honum án þess að tala við kóng 
eða prest. Enda var þar hvorki kóngur né prestur.  

Urðarhálsinn var snjólaus að mestu og allt í góðu þar til kom norður fyrir Kistufell. Þar 
var þvælst um úfið hraun og síðan stímað í einhverja tíma eftir eyrum Jökulsár á 
Fjöllum, upp á mið hjól í leysingavatni. Húsvíkingar kalla þetta Flæður. Að áliðinni 
nóttu voru enn einir 12 kílómetrar eftir í Kverkfjöll. Þá var komið í hraunið austan 
árinnar og erfitt að paufast í kringum gjóturnar í myrkrinu. Þá var bara að kveikja á 
olíufíringunni og leggja sig. Hinir félagarnir voru á pallbílum frá Toyota og þar voru 
fótum raðað upp á mælaborðin til þerris og hænublundað.  

Nú var farið að kólna verulega og þá hófst næsta vandamál. Það er nefnilega svoleiðis 
að krapi frýs þegar svona stendur á. Auk þess frýs ýmilegt fast sem annars á að 
snúast eða hreyfast upp og niður eða til hliðar. Þar á ofan þarf að klæða þennan 
andskota af sér. En allir komust nú samt af stað þegar birti. Það gekk ágætlega upp í 
Kverkfjallaskála og þar var tekin pása. Nú gafst tími til að borða nesti, bursta 
tennurnar og berja klaka. Í svona klakadæmi dugar ekkert minna en alvöru ísaxir og 
ein slík fannst undir matarboxinu aftur í. Nokkuð stór hluti leiðangursbíla var þá 
kominn í Kverkfjöll, en ekki nærri allir. Eflaust má halda því fram að nú hefði átt að ná 
öllu liðinu saman, halda hópstjórafund og svoleiðis, en það er líka gott að vera vitur 
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eftir á. Í meginatriðum sá hver hópur um sig og að áliðnum degi var tekið stímið áfram 
austur.  

Miðað við það sem á undan var gengið var þetta allt að lagast og kominn skítakuldi. 
Það getur verið gagn af skítakulda við vissar aðstæður, það verður harðara undir. Það 
gekk ágætlega meðfram Kverkfjallarana og svo var laumast yfir Kreppu á ís eftir 
vandlega könnun. Austan við Kreppu er hliðará sem heitir Kverká. Það er stórhættuleg 
helvítis spræna og þar hlekktist okkur félögunum dálítið hraustlega á. Trúperinn datt 
niður. Þó ekki dauður eins og Sörli í kvæðinu.  

Hægri framendinn var vel upp fyrir púng í vatni. Spilið okkar var gaddfreðið, enda átti 
það náttúrulega ekki að vera úti, heldur inni í bíl. Því varð að taka til annarra ráða. Þrír 
bílar, margir kaðlar og lykkjur, eitt varadekk upp á rönd, drullutjakkur, járnkarlar og 
svo veiðivöðlurnar góðu var það sem dugði til að bjarga þessu máli. Það varði langt 
fram á nótt í brunagaddi og norðanbáli. Nú kom sér vel að vera með íslenskan 
Kraftgalla utan um öll hin fötin og hina gallana og guðsblessuðu lambhúshetturnar.  

Þegar Trúperinn var kominn aftur upp á ísinn, vélin komin í gang og allt svona meira 
og minna í lagi nema miðstöðvarblásarinn, var gengið til náða þarna á ísnum. Við 
félagarnir fórum ekki á taugum í þessum hremmingum, en þegar komið var í pokana í 
hrímuðum bílnum létum við það eftir okkur tveir að fá okkur einn tappa fyrir svefninn. 
Það var til að verðlauna taugarnar. Og þá mundi ég eftir hægri lúkunni. Hún hafði 
nefnilega klemmst illa milli stafs og hurðar þegar öllum farangri var mokað út úr 
bílnum í vökinni. Það hafði hins vegar verið þagað í hel, eins og sæmir sönnum 
Íslendingi, nóg voru vandræðin samt. "Helvíti er hún bólgin" sagði félagi minn 
læknirinn og við fengum okkur annan tappa.  

Dagurinn eftir hófst á að skipta um olíu þarna á smurverkstæði öræfanna. Það er ekki 
gott að keyra lengi á vatnsblandaðri smurolíu. Svo var tekið stímið upp á Brúarjökul. 
Fram eftir morgninum var stíft skafið af rúðunum í blásaralausum bílnum en svo kom 
blessuð sólin sem elskar allt, líka framrúður, og allir voru í miklu betra skapi. 

Þegar hallaði ofan af jöklinum hinu megin var færið glimrandi og baðaðir í sólskini 
framundan voru Sauðahnúkar og Þjófahnúkar, samtals kallaðir Sauðaþjófahnúkar. Nú 
var mál að stoppa og anda að sér góða veðrinu. "Hingað og ekki lengra" sagði þá 
læknirinn og fagurgylltur hringurinn á baugfingri hægri handar var sagaður af með 
tiltækum græjum af grófari sortinni. Þess vegna er ég jarðaður núna. 

Í Snæfelli var ekki gist frekar en í öðrum skálum á leiðinni, heldur kvittað fyrir, 
skálavörðunum sagðar grobbsögur og svo brennt áfram alla leið á Egilstaði. Þar var 
lent um kvöldmatarleytið á föstudagskvöldi, samkvæmt áætlun, eftir harðsótta ferð. 
Við félagarnir játum það fúslega að það tók nokkra daga að jafna sig eftir þetta slark. 
En það var um nóg að tala í fermingunum og á öðrum mannamótum. Svo er bara 
spurningin hvað ég á að vera jarðaður lengi. 

Sigurður St. Arnalds 
félagi 2252 
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Við, læknar ferðarinnar, fengum að beita okkur, bæði í 
bílaviðgerðum og á okkar sérsviði. 

Fréttaritarar Dags (og læknar ferðarinnar) voru í R-hópi og segja hér frá sinni 
reynslu. 

Grein þessi um aldamótaferðina birtist í páskablaði Dags 21/4 2000. 

Á dögunum fór ferðaklúbburinn 4x4 í óvenjulega hálendisferð í tilefni aldamótanna, og 
fékk ferðin því nafnið Aldamótaferðin. Með í þessari för var sérstakur "sjúkrabíll" þar 
sem fulltrúar Dags voru á ferð, en það voru læknarnir Hannes Peterssen og Friðrik 
Sigurbergsson á Ford Ranger jeppa breyttum til fjallaferða, á 38 tommu dekkjum, 
læstum að framan og aftan og hlaðinn aukahlutum eins og tamt er að orða það meðal 
bílamanna. Hér á eftir segja þeir félagar ferðasöguna.  

Skipulagning aldamótaferðarinnar hófst á síðasta ári, en minnugir 
Hundraðbílaferðarinnar yfir Sprengisand, sem farin var fyrir nokkrum árum, voru menn 
sannfærðir um að ferð af þeirri stærðargráðu og af því umfangi sem stenfnt var að nú 
myndi krefjast mikils og vandaðs undirbúnings. Það kom og á daginn þegar ferðin var 
kynnt í upphafi þessa árs að jeppamenn voru hrifnir af hugmyndinni og margir skráðu 
sig. Talið er að um 200 jeppar hafi strax í upphafi verið skráðir í ferðina og í þessum 
jeppum voru um 300-400 manns. Einhver afföll urðu í hópnum frá því sem fyrst var 
ætlað en vegna fjöldans var hópnum skipt í tvennt. Ástæðan fyrir skiptingunni var 
spurning um skipulagningu því gera þurfti öllum kleift að gista í skálum á leiðini. Þessir 
stóru hópar samanstóðu af minni 4 til 6 bíla hópum en hver þessara minni hópa áttu 
að vinna saman sem sjálfbjarga einingar. Í hverjum hóp var einn forystubíll og var 
bílstjóri hans leiðangursstjóri hópsins, en allt skipulag miðaðist við að þessar minni 
einingar væru sjálfbjarga hvað varðaði varahluti, viðgerðar og ferðareynslu ásamt því 
mikilvæga aðalatriðai að hjálpast að á leiðinni. Einnig var mikilvægt að einhver 
fjarskipti væru til staðar innan hópa og að einhver, einhverjir innan hópanna væru í 
öflugri fjarskiptatengslum við ferðastjórnendur um VHS eða NMT símakerfið. 

Það var síðan þriðjujudaginn 28. mars að fyrri hópurinn með um 80 jeppum lagði af 
stað. Ferðinni var heitið um Hrauneyjarfoss, Kvíslárveitur og inn í Nýjadal. Búið var að 
gera viðvart í Hrauneyjum þannig að bensínbirgðir þar voru nægar, enda þurfti þessi 
bílafloti mikið bensín. Ætla má að samtals hafi bílaflotinn þurft um 35000 lítra af 
bensínu þessa erfiðu um 300 kílómetra frá Hrauneyjarfossi yfir hálendið og niður á 
Egilstaði. Umreiknað í peninga var bensínkostnaðurinn um 3 milljónir, en fyrir utan 
bensín hefur eflaust ýmis annar kostnaður fallið til í formi endursmíði og undirbúnings 
bílanna. Eftir bensínáfyllingu í Hrauneyjum var haldið áleiðis inn í Nýjadal. 

Það var strax á Kvíslárveituvegi,  á leiðinni inn í Nýjadal, sem ferðalangar fengu 
forsmekkinn af því sem koma skyldi, en það voru miklar bleytur og krapi þar sem bílar 
festust. Leiðuðu menn því fljótlega leiða utan sjálfs vegarins og verstu krapapyttanna. 
Að sögn fróðra jeppamanna er krapinn það versta sem þeir geta hugsað sér. Þá er 
erfitt að stjórna gripi og floti með því að hleypa lofti úr dekkjum og ekki má beita afli, 
ekki "kitla pinnann" þannig að bíllinn spóli sig ekki niður og sitji þar fastur. Sóttist því 
ferðin seint og erfiðlega og voru menn að tínast inn í Nýjadalsskálann frá því seint um 
kvöldið fyrsta ferðadags og vel fram yfir miðnótt. Þá var skollin á slagveðurs rigning í 
Nýjadal. Allir sem vildu fengu þó húsaskjól, en fjöldi manns hafði búið svo um að það 
gisti í bílum sínum. Ekki væsti um ferðamenn þá nótt en dagskipunin morguninn eftir 
var að vakna snemma því í hönd fór einhver versti og erfiðasti hluti leiðarinnar.  
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Skipuninni var hlítt og voru menn árrisulir á miðvikudeginum, flestir voru komnir að 
bílum sínum að undirbúa daginn milli klukkan 8 og 9 um morguninn. Það var þá sem 
við læknar ferðarinnar fengum að beita okkur, bæði í bílaviðgerðum og svo líka á 
okkar sérsviði. Við þurftum að hjálpa ungum manni í axlarlið, en hann hafði fengið 
framhluta jeppabifreiðar sinnar ofna á upphaldlegginn með þeim afleiðingum að liðkúla 
upphaldleggs hrökk úr liðskálinni á herðablaðinu. Við drifum því inn í skálann ásamt 
nauðsynlegum útbúnaði til læknisaðgerða og ýttum saman matarborðunum í aðal 
svefnsalnum. Var sjúklingurinn lagður þar upp á. Hann fékk nál í hönd og í gengum 
hana lyf til deyfingar og svæfingar. Það gekk fljótt og vel fyrir sig að draga liðinn 
réttan þar sem hann lá á maganum á matarborðunum og vaknaði sjúklinguinn eftir 
nokkrar mínútur. Við réðum honum að snúa við, en hann hann hlýddi því ekki og 
vissum við af honum á eftir okkur alla leiðina og var hann víst við þokkalega líðan.  

Fyrsti farartálminn á öðrum degi ferðarinnar var Nýjadalsáin, sem var bólgin og mikil 
með þunnum ís sem var að bráðna vega hita og rigninga að undanförnu. Margir lentu 
þar í kröppum dansi í vökum, en með sviglagni og forgöngu yfir ána var hægt að 
merkja út staði sem voru bílheldir. Því næst var haldið áfram áleiðis í áttina að 
Gæsavötnum eftir vegarslóða sem þarna liggur. Þar voru miklar bleytur og drullu- og 
krapapyttir sem áttu eftir að verða okkar veruleiki þennan dag allan. Þegar komið var 
upp á Urðarháls var veður að skána og var mikið og gott útsýni yfir flæður Jökulsár á 
fjöllum og yfir Dyngjujökul sem var nýskriðinn. Þarna var fallegt yfir að sjá í 
vetrarríkinu. Þegar komið var yfir Urðarhálsinn og niður á flæður Jökulsár, var 
hugmyndin að keyra eftir staðsetningarpunktunum og höfðu skipuleggjendur 
ferðarinnar vonast til að svæðið væri ísilagt og helt, en það reyndist ekki vera. Brjóta 
þurfti rennu í ísfarveginn sem fylltist snarlega af vatni. Það varð til þess að við gátum 
keyrt yfir fllæðurnar og í átt að Kverkfjöllum í miklu vatni. ( Þessi aðgerð öll er frekar 
illskiljanleg - BG) 

Þessi leið var mjög torsótt, sérstaklega eftir að upp úr Jökulsá á Fjöllum var komið og 
farið var um hraunbreiður í átt að Kverkfjöllum. Á þessari leið stoppuðu margir bílar og 
höfðu næturvist, þeir biðu þar til birti og hægt var að átta sig betur á staðháttum og 
leiðum.  

Fimmtudeginum eyddu menn í að komast síðasta spölinn upp í Kverkfjöll. Þá var orðið 
ljóst að vegna veðurs - en komin var snjór og hríðarbylur - yrði ekki hægt að svo 
stöddu að halda áfram austur yfir Brúarjökul. Menn tóku því fimmtudagskvöldið í það 
að brjóta undan bílunum mikinn ískrapa sem safnast hafði á þá í vatnssullinu yfir 
daginn. Það var rólegt hjá okkur á sjúkravaktinni, engin slys urðu á mönnum á þessum 
hluta leiðarinnar þó erfið væri, það var frekar að vandamál með bílana settu strik í 
reikninginn. Stýrisendar og öxlar brotnuðu til dæmis þannig að draga þurfti suma bíla 
síðasta spölinn. Jeppamenn segja það mikilvægt að brjóta undan bílunum ísinn sem 
hæglega hefði getað brotið öxla eða eitthvað í undirvagninnum. Svo mikill ís hafði 
safnast saman undir sumum bílanna að þegar búið var að brjóta undan þeim lá viðað 
þeir sætu fasti á íshrönglinu!  

Það var því á föstudagsmorgninum sem hressir jeppaeigendur á "hressum jeppum" 
lögðu af stað í síðasta hluta leiðarinnir. Leiðin lá um Kreppu og Kverká, um Brúarjökul 
og niður að Snæfelli og þaðan austur á Egilstaði. Sóttist leiðin vel enda höfðu 
slóðargerðarmenn farið þessa leið um kvöldið og nóttina áður með einhverjum 
vandræðum. Slæm bílfesta var þó í Kreppu sem tók 5 klukktíma að leysa úr. Keyrt var 
um Brúarjökul í slæmu skyggnni á staðsetningarpunktum einum saman og var gaman 
að sjá hvernig tæknin leiddi menn niður af jöklinum sunnan Snæfells og beint á stikur 
vegagerðarmanna. Ekið var í fallegu veðri sunnan og vestan Snæfells og komið við í 
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Snæfellsskála þar sem skrifað var í gestabók og heilsað upp á staðarhaldara áður en 
haldið var áafram til Egilsstaða. Til Egilsstað komum við síðan um áttaleytið um 
kvöldið. Þar var gott að hvíla lúin bein og ná úr sér bílahristingnum áður en haldið var 
áfram - á laugardeginum - suður þjóðveg 1 sem leið liggur til Reykjavíkur.  

Friðrik Sigurbergsson (1705) 
Hannes Petersen 
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Leikskólaferð - eða útskriftarferð í fjallaraunum? 
Aldamótaferðin séð með augum hóps C. 

Leikskólaferð? 
Hópur C lagði af stað ásamt um 60 bílum á þriðjudeginum. Fyrirfram var undirritaður 
innstilltur á að ferðin yrði eitthvað í átt við það að hér væri á ferð leikskóli, sem ætlaði 
allur í heimsókn í Listasafn Íslands, en annað kom á daginn.... Það sem gerði ferðina 
sérstaka eru skilyrðin sem við urðum að berjast í því horfir maður á hana ekki sem 
skemmtiferð, heldur sem útskriftarferð í fjallaraunum. Hópurinn samanstóð af 5 bílum, 
fjórir eru úr svokölluðum Hrossa hóp, nýendurskírðum sem Guttahóp, og einn kom frá 
Selfossi og bættist í hann. 

Blátt…. 
Til þess að undirstrika veðurkringumstæðurnar sem við lögðum af stað í, var til dæmis 
öll aðalgata Selfoss á floti, og þeir sem reyndu að komast inn í Fossnestis sjoppuna, 
urðu að vera í stígvélum. Helstu raunir, ( en þær voru margar ), hófust norðvestan við 
Þórisvatn þar sem vegurinn liggur undir yfirborði vatnsins, og samfelldur leki á sér stað 
þess vegna. Vegurinn fór í sundur þegar helmingur C-hópsins var kominn yfir. Þá þurfti 
að finna sér leið fram hjá blámanum sem var þarna allt í kring. 

Þá var ekið í drullu norður kvíslarveituveginn fram fyrir brúna yfir Þjórsá en þá var 
tekin stefnan á Nýadal. Þarna var allt meira og minna á floti, svo menn voru í mesta 
baxi að komast yfir blámann.  

Um nóttina var gist í Nýadal, sem betur fer var dimmt, svo við sáum ekki hvað beið 
okkar um morguninn. Miðvikudagsmorgunn var kuldalegur, slydda, og þá kom í ljós að 
Nýadalsá var öll blá að sjá, og manni datt ekki í hug að hægt væri að komast yfir 
hana. 

Vöðurnar komu sér vel 
Menn fóru samt af stað, og þegar minn bíll átti eftir um 40 metra í land brotnaði ísinn 
undan honum að aftan, og eftir allmikið bax var hann allur kominn niður um ísinn. 
Dýpið var um það bil dekkjahæð, ca 80 cm. Þarna kom sér vel að vera með vöðlur. 
Reyndar var maður meira og minna í vöðlum næstu 2 daga. Það tók okkur tvo og 
hálfan tíma að ná bílnum upp, en það gerðist með hjálp Sveinlaugs og Hermanns á 
stórum Dodge Ram. Sveinlaugur átti eftir að sýna okkur að engin vandamál eru 
óyfirstíganleg, bíllinn fór að hreyfast þegar dekk á felgu var látið lyfta kaðlinum, þannig 
að við komumst upp á skörina. 

... og sömuleiðis varadekkin  
Eftir festuna, affelgaði ég og gjöreyðilagði eitt dekkið í Hagakvísl Þarna reyndi á 
hópstjórnina, og þeir útveguð dekk úr hópi sem var kominn í Gæsavatnaskála. Þar var 
það skilið eftir, en þangað til fékk ég lánað varadekk á felgu sem var 35 tommu úr 
hópi B. Á því ók ég um 10 km, þar sem annað 36 tommu dekk á felgu beið mín. 
Dekkið í Gæsavötnum var síðan sett á felguna mína á Flæðunum svokölluðu undir 
Dyngjujökli. 38 tommu dekkið var úr hópi Björns Þorra.Okkar hópur endaði þennan 
dag í skála rétt norðan við Kistufell, en samkvæmt okkar upplýsingum, var þetta eini 
hópurinn sem svaf í skála þessa nótt. 

Úfið hraunið  
Fimmtudagurinn var langerfiðastur. Það þurfti að paufast yfir nánast bert og hrikalega 
úfið hraunið, fram hjá Urðarhálsi niður á flæðurnar. Á flæðunum tók síðan við margra 
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klukkutíma akstur í krapa, sem náði upp fyrir mið dekk. það var að skella á myrkur 
stuttu eftir að við komumst yfir Jökulsá á Fjöllum og þar tók við úfið hraun með 
óendanlega mörgum blámapyttum. Eftir að einn af okkar bílum hafði affelgað ofan í 
einum þeirra, við búnir að laga það nánast ofan í pyttinum, voru bílarnir farnir að 
frjósa fastir en nú var skollið á 11 stiga frost, og það jók enn á vandræðin, blandan af 
frosti og krapa í pyttum sem bílarnir brutu undan sér. Við enduðum með að sofa í 
bílunum þarna, um 7 Km. frá Sigurðarskála. 

VHF-stöðin var lykilatriði 
Föstudagurinn var áberandi bestur hvað veður snerti, en við eyddum meira en 
klukkutíma í að brjóta ísinn undan bílunum, þeir voru hættir að fjaðra og beygðu ekki 
nema til hálfs. Lykilatriði hvað okkar hóp snerti var að hafa VHF stöð í einum bílanna – 
það gerði okkur kleyft að fylgjast með og fá upplýsingar um breytingar á leiðinni, því 
varaleiðinni var alls ekki fylgt þennan dag. 

Upp á Brúárjö kli fór einn bílanna niður í gegn um ísinn, þar sást að hlýindin undanfarið 
höfðu brætt þykka skán ofan á jöklinum. Komum til Snæfells undir myrkur, fengum 
okkur að borða af nestinu (sem ekki hafði verið gert með formlegum hætti síðan í 
skálanum við Kistufell) og ókum síðan beint til Egilstaða þar sem við ásamt flestum 
hinum hópunum gistum. 

Að lokum viljum við þakka þeim sem sýndu mikinn "fjallajeppamannakarakter." Eins 
að þakka Friðriki, Oddi og öllum sem að þessu stóðu fyrir mikið og óeigingjarnt 
sjálfboðaliðastarf sem leiddi til þess að fjölmargir fóru eftirminnilega ferð sem þeir 
annars hefðu aldrei komist í. 
 
Sigurjón, Birgir og Heiðar í Hóp C 
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Hvar var leiðangursstjórn? 
Til umhugsunar eftir Aldamótaferð 2000 

 
Ég get ekki látið hjá líða að koma á framfæri áliti mínu á leiðangursstjórn þriðjudagshópsins í 
Aldamótarferð 2000 í s.l. viku. 
 
Í Nýjadal komust við eftir að hafa kynnst öllum þeim krapa og bláma sem hefði átt að nægja til að 
blása austurferð af á miðvikudagsmorgni.  Nei, Fjalli og nokkrir úr svokölluðum Piaa hópi (sem eltu 
karlinn eins og> skugginn á vel útbúnum bílum), lögðu í krapann og hvað áttum við hinir að gera?  
Hætta við?  Nei, þú rífur þig ekki svo auðveldlega úr fylkingunni. Það varð því úr að við lögðum í 
hann á eftir hópnum. 
 
Hvergi var blásið til fundar um hvað gera skildi.  Menn bara æddu áfram, af því allir voru að leggja í 
hann.  Enn voru eftirfarar sýnilegir og gott að vita af þeim með sínar talstöðvar (VHF) og græjur.  En 
það átti heldur betur eftir að breytast, og það strax við Trölladyngju. Þegar fréttir bárust af bilunum í 
bíl eftirfara og við að koma að Urðarhálsi var orðið morgunljóst að öll samskipti voru á VHF rásum 
og við með okkar CB talstöðvar og NMT síma vorum eftir þetta sambandslausir í rúman sólahring.  
Við náðum nokkrum sinnum sambandi við menn eins og vinnufélaga minn, Friðrik Halldórsson 
(leiðangursstjóra miðvikudagshópsins, sem hafði þor og áræði til að stefna ekki hóp sínum í 
glórulausa eyðileggingu á dýrum jeppum í snjóleysi og hraunakstri), sem gat komið áleiðis fréttum 
af okkur til þeirra ferðafélaga okkar, þmt. leiðangurstjórnar.  
 
Ekki nenna menn að hlusta á hremmingar okkar, en yfir Jökulsá á Fjöllum komumst við undir 
morgun á fimmtudegi og gistum við þar.  Ekki var neinar fréttir að hafa.   Ljóst var að vi ð vorum 
staddir í úfnu hrauni og algeru snjóleysi og reyndum að elta för 40-50 jeppa, þannig að þegar við 
misstum bílana ofan í krapapittina var ekkert fyrir nema grjót og hraun, sem braut og skrapaði botn 
bílana (helv. hraunskrapið var alveg frá Urðarhálsi). Það er með ólíkindum að allt er óbrotið, en 
þegar hér var komið fórum við mjög hægt yfir, enda félagi okkar með þrísprungið dekk (sem þurfti 
að pumpa í með skömmu millibili), auk þess sem gera þurfti við 2 önnur dekk í hópnum. 
 
Nú var svo komið að við spurðum sjálfa okkar hvort við ættum að fara styðstu leið yfir hraunið í 
norður, yfir Kreppu og að Möðrudalsöræfi, eða elta förin, sem sýnilega stefndu í Sigurðarskála.  
Enginn beið eftir okkur og engar fréttir var að hafa af undanförunum eða hvað í helv. væri að gerast 
og hvert halda skyldi. 
 
Við komumst við illan leik út úr hrauninu um 4 km. frá Sigurðarskála og þar voru amk. 3-4 hópar 
ráðalausir og óvissir um hvað gera skildi.  Hvað gerist þá?   Keyrir ekki Fjalli allt í einu úr kófinu og 
brennir fram hjá okkur á stuttermabol og með hvíta hanska.   Bíllinn var stífbónaður og ekki 
drullublett að sjá.  Hann var greinilega að koma úr Sigurðarskála og var að leggja í hann, enda varð 
hann að handa áætlun (hvað annað?).  Ekki hirti hann um að yrða á okkur, heldu r fannst mér 
drottnunar-/vanþóknunarsvipur í andlitinu á honum, þar sem hann næstum keyrði yfir okkur 
skrifstofumennina. 
 
Hvar var leiðangursstjórnin og allt skipulagið.  Að vísu var einn eftirfaranna með ónýtan bíl en var 
hann eini maðurinn "undir control"? Eftir að hafa stoppað Piaa gengið (sem elti Fjalla eins og 
skugginn) var okkur eindregið ráðlagt að fara inn í Sigurðaskála og slappa af, enda veðrið að 
versna og spáð stórhríð og 20 metrum, auk þess sem veðurspá morgundagsins var mjög góð.   
Þetta hljómaði vel og voru menn ánægðir. Klukkan var líka að ganga fimm og ljóst að veðrið var 
hraðversnandi. 
 
Það kom því á óvart þegar við ætluðum að leggja í hann í Sigurðarskála að "nýjar" fréttir væru þær 
að þar væru menn að taka sig upp og leggja í hann á eftir Fjalla.   Kaosið og skipulagsleysið var 
algjört.  Upphófust nú leiðinlegar stimpingar manna og hópa um hvort rétt væri að halda áfram með 
mjög ísaða bíla (og margir með ónýt dekk), eða halda í Sigurðarskála og slappa af til morguns.  
Varð ofaná að við og L hópur snerum við en "Lepparnir" héldu á eftir Fjalla. Þegar við áttum ófarna 
2 km. í skálann mættum við hersingunni á leið í glórulausa stórhríðina, samtímis og við fréttum af 
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miklum vandamálum Leppana. Endaði þetta með að allir sneru við og var það góð ákvörðun.  Aldrei 
komu neinir frá 4x4 að neinum ákvörðunum, enda hvergi nærri. 
 
Nú vakna menn á föstudagsmorgni og er ætt að stað í Hvannalindir og þaðan inn á varaleiðina upp 
á Brúarjökul, eða svo héldum við að minnsta kosti. Fréttir af Fjalla og Piaa hópnum voru 
reifarakenndar, m.a. að hann hefði gist í Grágæsadal og að hann væri kominn á jökul. 
 
Aftur voru allir samankomnir á planinu (eins og í Nýjadal) og enginn var stjórnandinn og enginn tók 
að skarið og gat gert grein fyrir stöðunni, hvað þá að greina okkur frá breyttu leiðarvali manna.  
Þetta hefur að einhverju leiti farið fram á VHF en ég bara minni á að þarna var morgunljóst að sumir 
hópar, amk. við vorum ekki þannig græjaðir og ekki var komið inn á það í undirbúningi ferðarinnar 
að slíkt væri nauðsynlegt. 
 
Það var því "grís" (heppni) og ekkert annað að hópur C gat gert okkur viðvart um að við værum á 
rangri leið þar sem við stefndum hraðbyr í Hvannalindir (komnir í Hvannalindahraun), en áttum að 
taka krappa hægri beygju í suðurenda Krepputungu og þar yfir Kreppu.  Eins náðum við 
sameiginlega (við og C hópur) CB sambandi við Leppana (sem voru á undan okkur) sem gátu gefið 
okkur GPS punktinn við Kreppu, en þarna var mjög auðvelt að týna öllum förum (eins var ofankoma 
af og til sem huldi slóðina fljótt). 
 
Þegar yfir Kreppu var komið kom annar "grís" í veg fyrir að við færum ekki eftir varaleiðinni upp á 
Brúarjökul (sem var ófær að sögn).  Við náðum veiku sambandi við C hóp sem gat gefið okkur GPS 
punktana þar sem þeir fóru yfir Kráká og upp á Grágæsaheiði og þaðan á Brúarjökul og heim. Ef 
ekki hefði komið til tilviljanakennt samband í NMT og CB þá hefðum við lent í alvarlegum vegvillum.  
Við vorum vel græjaðir með Navtrek og mjög vel að okkur í GPS siglingarfræðum. 
 
Ég vil koma á framfæri þakklæti til allra þeirra 4x4 félaga okkar sem aðstoðuðu okkur (við 
aðstoðuðum jú nokkra sjálfir). 
 
Hins vegar er ljóst að allt skipulag leiðangursins var úr lagi gengið.  Í Nýjadal voru menn farnir að 
sofa þegar við komum í hús og farnir þegar við vöknuðum (upp úr 7).  Í Sigurðarskála var engin 
stjórn á neinu og héldu menn því eðlilega að ferðarplanið væri óbreytt frá leiðarbók.  Það er mér 
óskiljanlegt að það skuli ekki einhver t.d. hafa gert okkur grein fyrir breyttri ferðatilhögum í 
Sigurðarskála.  Einhverjir hljóta að hafa haft fréttir að Fjalla og leiðarvali hans suður fyrir 
Kreppuhrygg og þar yfir á Grágæsahnúk (yfir Kverká en ekki upp á Brúarjökul skv. varaleið 2) og 
síðan á Brúarjökul hjá Þorláksmýri. 
 
Þá kom í ljós þegar til Egilstaða kom að sumir hóparnir voru jafnvel með 2 aukadekk ónotuð.  Af 
hverju var okkur með handónýt dekk ekki reddað, amk. þegar ljóst var að dekkjaeigendurnir voru 
hólpnir.  Það beið enginn í Snæfellsskála með fréttir, þaðan voru allir farnir og engum hafði dottið í 
hug að fá fréttir af okkur eða öðrum hópumn sem augljóslega sóttist ferðin seint vegna 
dekkjavandræða.  Það spurði enginn um okkur.   Allt gekk út á að halda áætlun. 
 
Ég held eftirá að menn hafi smitast af brjálaðislegri þörf Fjalla að halda áætlun og skeyta í engu um 
viðvaningana, eins og hann kallaði okkur í hádegisfréttum RÚV, sem höfum þó ferðast í mörg ár á 
fjöllum, sbr. ferðafélaga mína úr Jeppaklúbb OLÍS. 
 
Ferðin snerist, alveg frá Urðarhálsi, um það eitt að bjarga bílunum okkar, nýlegum 3-4 m.kr. tækjum 
okkar sem við höfum engin efni á að tapa.   Það væri gaman að sjá suma undanfaranna leggja 
bílana sína í pittina sem við helltum okkur út í eftir að 40-60 bílar voru búnir að skrapa þar botninn. 
Það er á því mikill munur að fara fyrstur á 44 tommum eða koma sem sextugasti bíll í helv. pittina. 
 
Stjórn hópsins og ferðarinnar var glórulaus.  Ekki var gert ráð fyrir að neitt gæti komið upp á.  Þá er 
það með ólíkindum að einstaklingur sem maður treysti til að meta aðstæður vegna staðbundinnar 
þekkingar, þá er ég að tala um Fjalla, skuli hafa brugðist svo gersamlega sem raun varð á. 
 
Vonandi verður þetta ekki síðasta hópferð klúbbsins og vonandi geta menn lært af þessu.  Vonandi 



 
Sögur úr Aldamótaferð ferðaklúbbsins 4x4, 28. mars – 1. apríl 2000 - 16 - 

verður Birgir Brynjólfsson (Fjalli) aldrei aftur fyrir valinu hjá 4x4 sem ábyrgur undanfari og 
stjórnandi.  Aldrei. 
 
Ari Sigurðsson.  
Í hópur. 
Félagi 4x4 nr. 213. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


