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Ævintýraferð með engum fyrirvara

FRÁBÆRIR FJALLA-
HJÓLASKÁLAR

Að Fjallabaki
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ÞJÁNING Í VASAGÖNGU

Róbert rifjar upp harðræði.
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Kvöldganga yfir Selárdalsheiði er 
afbragðsskemmtun.

Á GÖNGUBÁTUM Á 
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Göngubátar prófaðir við 
bestu aðstæður.
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NÝR TOYOTA HILUX

Þú kaupir aukahluti* að eigin vali  
fyrir að lágmarki 300.000 kr. og  
færð aukalega 33" breytingu, 
heilsársdekk og felgur.

Kaupauki við aukahlutina þína að verðmæti

570.000 kr.
Verð frá: 7.090.000 kr.

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt 
vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem 
þarfnast viðhalds. 7 ára ábyrgð gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. *Á ekki við um aðgerðir/aðkeypta hluti frá þriðja aðila. Gildir ekki 
með öðrum tilboðum eða LX útfærslu Hilux og á eingöngu við um nýja bíla. Birt með fyrirvara um villur.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

ÞJARKUR BÚINN
ÞÆGINDUM

TOYOTA TRYGGINGAR
vátryggt af TM  3+4 ÁBYRGÐ ÁRA ÞJÓNUSTA

NÝ VÉL MEÐ MEIRA AFL 
OG DRÁTTARGETU
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VIÐ MÆLUM MEÐ

DJI pocket ævintýra- 
myndavélinni
Kosturinn við þessa 
handhægu ævintýra 
myndavél er að hún 
passar einstaklega 
vel í vasann. Hún 
er handhægari en 
margar sambæri- 
legar myndavélar 
og með henni er hægt 
að kaupa allskyns fylgi- 
hluti til að festa hana á sig eða 
utan á hjól, bíla, flugvélar eða loftbelgi. 
Hægt er að fá vatnshelt búr fyrir hana 
og tengja við hana míkrófón. Höfuðið 
heldur stöðugleika í mikilli hreyfingu 
og upptakan verður mjúk og lipur eins 
og tekið sé með „steady-cam“ búnaði.  

Houdini-pilsinu.
Það getur verið tafsamt 
að skella sér í utan- 
yfir-buxurnar þegar 
skyndilega fer 
að hellidemba. 
Houdini pilsið er 
ferhyrningur úr 
goretexi sem er 
með skjótvirkum 
hætti hægt að skella 
utan um mjaðmirnar 
og það veitir ótrúlega góða 
vörn gegn veðri og vindum. Við 
höfum verið að nota þetta í skíðagöngum 
í vetur og erum ánægð. Pilsið hindrar ekki 
hreyfingu og veitir mjög fína vindvörn. Það 
er teygjanlegt og andar vel.  Þetta er ætlað 
konum og körlum.

Hjónabandssæla
Athygli okkar hefur 
verið vakin á því að 
í stað hafragrautar 
í vetrarútileguna 
megi allt eins taka 
með sér væna 
sneið af hjóna-
bandssælu. Þessi 
sígilda sveitakaka er 
auðvitað ekkert annað 
en vel sykraður hafragrautur í 
föstu formi sem passar einstaklega vel 
með morgunkaffinu. Þjóðráð fyrir þá sem 
vilja geta komist sem fyrst á skíðin. Og 
fyrir þá sem eru ekki hrifnir af hafra-
graut. Hjónabandssælan er sannkölluð 
orkubomba og dugar langt inn í daginn. 
Smá þeyttur rjómi í boxi hækkar gæða-
stuðulinn margfallt.  

Hér gefur að líta áttunda tölublað Úti, en 
fyrsta tölublaðið kom út sumarið 2017. 
Við í útgáfufélaginu Vertu úti erum því 
á fjórða starfsári. Blaðinu hefur verið 
einstaklega vel tekið og það er afskaplega 
gaman að fjalla um útivistaráhuga 
Íslendinga. Við höfum gert það að 
reglu að gefa blaðið út að vetri og að 
sumri. Tvö tölublöð á ári. Efniviðurinn 
hrópar á okkur úr öllum áttum. Nánast 
hver einasta mynd sem ratar til okkar 
af útivistarævintýrum uppsker vá og 
andköf og endalaust er hægt að segja 
frá nýjum stöðum og nýjum leiðum 
til að kynnast landinu. Og heiminum, 

FRÁ RITSTJÓRUM

Hulda Ragnheiður Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri

Mitt fjörefni kemur í gegnum öll 
skynfærin beina leið frá náttúrunni. 
Mér líður hvergi betur en á fjöllum, 
fjarri ys og þys og amstri dagsins. 
Um leið og ég hugsa um að reima 
á mig gönguskóna kemur fiðrildið í 
magann og hausinn fer að skila mér 
minningunum frá fyrri ferðum. Það 
fara af stað flettimyndir í huganum 
um tunglskinsferðina á Henglinum, 
sólarupprásina á Grímannsfelli, 
dalalæðuna á Sveifluhálsinum og 
fleiri endalausar minningar frá öllum 
gönguferðunum sem hafa gefið mér 
mínar allra bestu minningar.
Ef ég mætti velja mér einn stað 
á Íslandi held ég að ég myndi 
velja að vakna á tjaldstæðinu á 
Þingeyri. Ég myndi svo bruna 

ef út í það er farið. Í þessu tölublaði 
spönnum við frásagnir af útiveru allt frá 
Vestfjörðum til Japan. Njótið vel!

Ef þú ættir einn  
dag á Íslandi 

Forsíðumyndin

Myndina tók Þráinn Kolbeinsson ljósmyndari og greinahöfundur í Úti af förunauti 
sínum Hjalta Magnússyni í  fyrirvaralausri ævintýraferð þeirra á bretti fyrir austan. 
Myndin er tekin við Súlur við Stöðvarfjörð.

inn eftir Kirkjubólsdal og inn að 
Álftamýrarheiði þaðan sem gengið er 
upp á hæsta fjall Vestjarða, Kaldbak. 
Ég hef aðeins einu sinni komið upp 
á Kaldbak, en það var sumarið 2020 
þegar umferð ferðamanna var í algjöru 
lágmarki og við hjónin áttum þarna 
allan dalinn, heiðina og fjallið, bara 
fyrir okkur tvö.

Útsýnið af Kaldbak

@66north         66north.is

Upplifðu leiðangur Sigurðar Bjarna Sveinssonar, 
Benjamin Hardman og Þorsteins Roy Jóhannssonar 
með því að skanna inn kóðann hér að neðan.

Hrútsfjallstindar
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Augnablikið

Eigendur útivistarbúða hafa haft á orði við Úti að sjaldan hafi 
salan verið jafnmikil á alls konar græjum og búnaði. Íslendingar 
eru jú ekki mikið að fara til útlanda á skíði þennan veturinn, 
enda sýnir samtímasagan að skíði og veirusjúkdómar fara 
illa saman. Peningurinn sem átti að fara í Alpaferðina fer því 
frekar í græjukaup, en einnig til skíðaferðalaga innanlands. 
Takmarkaður miðafjöldi í Hlíðarfjall í vetrarfríi seldist upp á 
metttíma, en einnig höfum við á Úti veitt því eftirtekt að 
margir Íslendingar hafa komist að þeirri niðurstöðu að ein 
besta leiðin til að fara til útlanda, og þó ekki, í skíðafrí á 
Íslandi er að panta sér herbergi á hinu frábæra Sigló Hótel, 
bruna þangað með fjölskyldu og vinum og njóta Tröllaskagans 

við alls kyns skíðaiðkun, fá svo frábæran mat um kvöldið á 
hótelinu eða á nærliggjandi veitingastöðum og liggja síðan 
eins og skata í heita potti hótelsins, í flæðarmálinu þar sem 
bátur liggur við bryggju. Hótelið er óhikað á heimsmælikvarða 
og stenst fyllilega samanburð við vinsælustu fjallahótel 
í Ölpunum.  Þrátt fyrir snjóflóð og fjallaskála í rúst er hið 
rómaða skíðasvæði í Skarðsdal á fullu svingi, en einnig er 
hægt að fara á göngskíði og  fjallaskíði og svo auðvitað að 
bregða sér til nærliggjandi byggðarlaga. Meginatriði er þó að 
geta notið almennilegs aprés ski einhvers staðar við arineld 
með peysu á öxl og roða í kinnum. Eins og í útlöndum. 

Á Covidtímum hafa ekki gefist mörg tækifæri til þess að 
taka þátt í hlaupaviðburðum á erlendri grundu, eins og 
margir hlaupagikkir hafa jú unun af. Ein leið til þess að leggja 
þó land undir fót til þess að hlaupa í keppni er að bregða 
sér til Vestmannaeyja. Þar verður 7 tinda hlaupið haldið 
laugardaginn 17.júlí.  Hlaupið er upp og niður af mögnuðum 

tindum Heimaeyjar og skipt er í þrjá styrkleikahópa svo allir 
geti þreytt raunina á sínum hraða. Alls er leiðin 18 kílómetrar 
og tekur að jafnaði um þrjá til fimm klukkutíma að ganga, 
skokka eða hlaupa leiðina. Skráning er hafin inni á hlaup.is og 
einnig er hægt að fá nánari upplýsingar á Facebooksíðunni 7 
Tindar á Heimaey. 

Sjö tinda hlaupið

Fenix 6S Sapphire 
• Úrið nemur hvort verið sé að fara upp eða niður brekkur 
• Fylgist með loftþrýstingi vegna veðurbreitinga
• Innbyggður púlsmælir og súrefnismettunarmælir (Pulse Ox2) 
• Dynamic PacePro™ hjálpar þér að hlaupa í mismunandi landslagi
• Snertilausar greiðslur með Garmin Pay

• Spotify, Deezer og MP3 afspilun 

0100215925

úrið sem
mun leiða 
þig um
ótroðnar 
slóðir

139.995
EÐA 12.830 KR. Í 12 MÁNUÐI

Á 0% VÖXTUM - ALLS 153.955 KR. - ÁHK 16% 

Skíðafrí til útlanda á Sigló
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Sunnan við Geldingadal syðst í 
Breiðamerkurfjalli í sunnanverðum 
Vatnajökli rís Miðaftanstindur 
tignarlegur, þótt ekki sé hann 
ýkja hár. Hann rís 618 metra yfir 
sjávarmál. Miðaftanstindur hefur 
vakið vaxandi aðdáun ferðafólks 
á síðari árum vegna nálægðar 
sinnar við hið vinsæla Fjallsárlón, 
sem sumum þykir jafnvel ekki 
síðra en Jökulsárslón. Fjallsárlón 
er eitt af þessum lónum á Íslandi 
sem hefur stækkað við jaðar 
hopandi jökla á tuttugustuogfyrstu 

öldinni, vegna hlýnandi loftslags. 
Breiðamerkurfjall (774 m) rís í 
innskoti í Vatnajökli, vestan við 
Breiðamerkurjökul og austan við 
Fjallsjökull, þar sem Fjallsárlón 
er. Þessir tveir jökulsporðar náðu 
saman sunnan við Breiðamerkurfjall 
og Miðaftanstind á 18.öld og 
lokuðu þennan fjallgarð inni, en 
á tuttugustu öld skildu leiðir. 
Miðaftanstindur prýðir umslag við 
nýtt lag hljómsveitarinnar Soma, 
Fólk eins og fjöll, en þar er fjallið 
á hvolfi. 

Að fljúga dróna, helst á afskekktum stöðum, er 

fyrir mér ákveðin slökun, hugleiðsla. Ferðalagið, 

gangan á staðinn og vera einn í náttúrunni er 

ákveðið algleymi sem erfitt er að lýsa. Um leið 

og dróninn er kominn á loft og ég byrja að kanna, 

finna vinkla, opnast upp heimur sem ég fæ ekki 

nóg af. Gil, gígar og ár verða að listaverkum sem 

fáir hafa augum barið og birtast síðan sem annar 

heimur á Instagram þeim sem á staðinn hafa 

komið til undrunar, að þetta sé útsýnið að ofan 

og þeim sem hafa ekki tekið ferðalagið verður 

þetta innblástur til að leggja land undir fót.

Að tala um uppáhaldsstað á Íslandi er pínu 

eins og að gera upp á milli barnanna sinna en 

ef ég ætti að nefna eitthvað þá eru þrír staðir 

sem standa upp úr hjá mér og ég mun skoða 

betur og eyða tíma í að upplifa, mynda og það er 

svæðið í kringum Langasjó, Fögrufjöll og síðan 

í austur yfir Skaftá og að Lakagígum. Síðan er 

svæðið kringum Jökulkvíslagil og Sveinsgil inn 

að Torfajökli gríðarlega fallegt og margbreytilegt 

og síðan langar mig að ná viku til tíu dögum að 

þvælast um alla eyjarnar í kringum Heimaey og 

mynda þær. Ef þú vilt sjá meira af myndunum 

mínum kíktu þá á www.steinbekk.com og  

@bsteinbekk á Instagram.

UMFJÖLLUN UM FJÖLL

Gil, gígar og ár verða listaverk
HVAÐ Á AÐ GERA NÆST?

Björn Steinbekk drónaflugmaður

 

    

SKILAR OKKUR HEIM.

   

ÖGURHVARFI 2, 203 KÓPAVOGUR | SÍMI: 577 6000 | GARMIN.IS

SAMSKIPTATÆKNIN
GARMIN GPS OG inREACH  

GPSmap 66s
3" SKJÁR MEÐ FRÁBÆRRI UPPLAUSN 

OG TENGJANLEGT VIÐ SNJALLSÍMA

INREACH MINI
GERVIHNATTA NEYÐARSENDIR,
TRACKER OG SAMSKIPTATÆKI

FENIX 6
SPORT- OG ÚTIVISTARÚR MEÐ 

KORTI OG MIKILLI RAFHLÖÐUENDINGU



ÚTI   |  EITT OG ANNAÐ  |  10

Ok takk fyrir þetta, en hvað með linsur 
einhver meðmæli?

Sæll Skúli, best er að hafa sem mestan 
hraða á lokaranum. Þá er fínt að nota 
„shutter priority“ sem að er yfirleitt merkt 
með S. Til að frysta hreyfingu þarf að hafa 
hraðann meiri en 1/1000. Oft þarf þá að 
hækka ISO aðeins til að vega á móti.

Já hraðar linsur eru bestar til að 

ná myndum af íþróttum- þá er verið að 

meina að þær séu með stórt ljósop. 

f2.8 t.d eða stærra. Það hjálpar til við að 

hafa lokunarhraðann meiri sem að frystir 

hreyfinguna betur.

Mig langar svo að ná góðri mynd af 
krökkunum á skíðum en myndirnar verða 
alltaf eitthvað hálf óskýrar, hvaða stillingar 
eru góðar í svoleiðis?

30. nóvember: 10:47

30. nóvember: 11:28

1. desember: 18:24

29. júní: 17.21

MYNDIR AF SKÍÐAFÓLKI? 

Skúli hafði samband við Úti til að 
fá smá aðstoð við myndatöku...

Margir kannast við tilfinninguna þegar 
rétta lagið kemur í eyrun á hlaupum. 
Adrenalínið fer að flæða, hraðinn 
eykst, allt verður auðveldara og maður 
flýgur áfram eins og keppnishestur. 
Rétt tónlist getur líka magnað 
upplifunina úti í náttúrunni. Sum lög 
eru þannig að það passar hvergi betur 
að hlusta á þau eins og þegar hlaupið 
er meðfram sjávarhömrum í ólgandi 
brimi eða þegar staðið er á fjallstoppi 

og víðfeðmt kristaltært útsýnið blasir 
við. Við mælum með því að þetta sé 
prófað að minnsta kosti einu sinni:  Að 
taka með sér létt heyrnatól eða lítinn 
hátalara. Stoppa 10 metrum fyrir neðan 
tindinn. Setja Hoppípolla með Sigurrós 
í gang (eða einhverja viðlíka snilld), 
halda svo áfram og stíga upp og inn í 
útsýnið. Varúð samt: gæsahúð, óbeisluð 
hamingjutilfinning og mögulega tár 
munu hljótast af. 

K2 Í GG-SPORT

VIÐ MÆLUM MEÐ

GG-sport púðurrenndi sér inná skíðamarkaðinn í vetur og bjóða 
núna uppá K2 brettin. K2 brettin hafa rutt brautina meðal 
annars í fjallabrettum eða kleyfbrettum sem hægt er að nota eins 
og fjallaskíði og skinna upp fjöll á.

Hoppípolla á 
toppnum

Annar ritstjórinn okkar grét þegar hann borgaði fyrir Patagoniu grade VII dúnúlpuna sína 
í Fjallakofanum - hún kostar 150 þúsund krónur og jú hann fær einhvern afslátt sem 
leiðsögumaður hjá FÍ og stórneytandi útivistardóts en þetta var samt sársaukafullt. Svo 
hló hann fyrir allan peninginn þegar hann stóð í 
henni undir stjörnubjörtum norðurljóshimni 
á Holtavörðuheiði í brunagaddi. Þetta 
er ein hlýjasta úlpa veraldar með 
vatnsfráhrindandi filmu og 
hnausþykkum dún. Eins og 
gangandi jöklasvefnpoki 
og rennur í 
vörubílaförmum út 
úr búðum. Það 
er raunveruleg 
áskorun að tryggja 
sér eintak. Já, 
maður.

Ein hlýjasta úlpa veraldar

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími:   Virkir dagar 10:30 – 18,  Laugardaga 11-15.@ggsport.is @gg_sport

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af góðum skóm og öllu sem þarf í ævintýrið þitt!

Hafðu AKU 
með í valinu

Aukin mýkt  Aukin mýkt  
við ökklavið ökkla

Gore-Tex filma, Gore-Tex filma, 
100% vatnsvörn 100% vatnsvörn 

2mm gúmmíborði  2mm gúmmíborði  
(grjótvörn)  (grjótvörn)  

sem hentar vel í  sem hentar vel í  
íslensku hraunlendiíslensku hraunlendi

Dempun

IMS: Kerfi sem IMS: Kerfi sem 
gefur auka mýkt gefur auka mýkt 

niður í sólannniður í sólann

AKU Exoskeleton,  AKU Exoskeleton,  
innan- og innan- og 

utanfótarstuðningurutanfótarstuðningur

Mýkra leður til að Mýkra leður til að 
minnka spennu  minnka spennu  
og auka þægindiog auka þægindi

Reimalæsing, Reimalæsing, 
sitthvor stillingin sitthvor stillingin 
fyrir rist og ökklafyrir rist og ökkla

Rúllukefli til Rúllukefli til 
að halda jafnri að halda jafnri 
spennu á reimum spennu á reimum 

2,6mm ekta ítalskt  2,6mm ekta ítalskt  
Nubuck leðurNubuck leður

Custom fit innleggCustom fit innlegg

Vibram sóliVibram sóli

AKU skórnir 
 eru framleiddir 
á Ítalíu úr 100% 

evrópskum íhlutum 
og efnum



Múlagljúfur er í Öræfasveit ekki langt 
frá Fjallsárlóni og Kvískeri. Það eru tveir 
aðalfossar í Múlagljúfri. Fossinn Hangandi er 
framar í gljúfrinu og Múlafoss er við endann 
á því. Það er ekki erfitt að ganga upp að 
Múlgljúfri á sumrin en á veturna er óvíst með 
færð og ástand á stígnum.

Múlagljúfur

Mynd: Snorri Gunnarsson
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Að troða sér á Kaldbak
Full ástæða er til að mæla með því að fólk 
auki á fjölbreytileika skíðamennsku sinnar 
með því að bregða sér á Kaldbak við Eyjafjörð. 
Niður Kaldbak í átt að sjó liggur heljarinnar 
skíðabrekka, sem er hin skemmtilegasta í 
góðu færi. Kaldbaksferðir (kaldbaksferdir.
com) bjóða upp á ferðir á toppinn með 
troðurum nokkrum sinnum á dag. Ferðin 
tekur um þrjú korter upp, og svo dólar fólk 
sér niður á sínum hraða. Ekki þarf endilega 
að vera fagmaður á skíðum til að skíða 

Kaldbak því brekkan er þægileg og hentar 
flestum. Barnafjölskyldur geta þarna átt hina 
skemmtilegstu stundir á fjöllum, sem og 
vinahópar. Gæta þarf að því að í svona langri 
brekku, sem nær svo til niður að sjávarmáli, 
getur verið æði mikill munur á færi. Það getur 
verið blautt og þungt við leiðarendann. Lítist 
fólki ekkert á blikuna er alltaf hægt að taka 
troðarann niður líka. Úti brá sér á Kaldbak á 
dögunum. Þó svo svartaþoka hafi komið í veg 
fyrir útsýni var ferðin hin frábærasta. 

FORD RANGER RAPTOR

Ford Ranger Raptor er töluvert nettari og eyðslugrennri en stóri 
bróðir hans F-150. Það er einkum tölvustýrð fjöðrunin sem gerir 

Raptorinn að frábærum kosti á þvottabrettum hálendisins. Þetta er 
jeppi sem hægt er að keyra á yfir holur og ójöfnur og halda á fullu 

glasi af möndlumjólk í annarri á sama tíma.

Ásnes í Sportval
Einn á ritstjórninni heldur mikið uppá Ásnes 
skíðin sín sem tileinkuð eru landkönnuðinum 
norska Friðþjófi Nansen. Þetta eru ferðaskíði eða 
utanbrautarskíði sem seld eru af Sportval en 
þar fæst til dæmis Madshus og Craft sem margt 
skíðagöngufólk og hlauparar þekkja vel. Lengi 
vel hafa Fisher Europe 99 verið ráðandi á markaði 
Ferðaskíða en Ásnes skíðin koma sterk inn. Það 
góða við Friðþjófs Nansen skíðin er að það er 
örlítið carving lag á þeim gerir þau þægilegri til að 
sviga á niður brekkur en oftast eru utanbrautar 
stálkantaskíðin alveg bein eins og brautarskíði.   

KRINGLUNNI  ·  SMÁRALIND

uti l i f. is
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*Skíðadeildin er í Smáralind

mikið úrval
gott verð

gönguskíðpakkar

frá 49.000 kr.*

Gönguskíði
eftirlætis

útivist
Íslendinga



Ferðaskíðaæði
Ekkert lát er á skíðagönguáhuga 
Íslendinga en allir heildsalar 
gönguskíða segja okkur að 
þeir hafi selt mörg þúsund 
pör af gönguskíðum á síðustu 
5-6 árum. Nú virðist áherslan 
hafa færst út í ferðaskíðin 
(utanbrautarskíði) sem eru 
gönguskíði með stálköntum 
og bindingum fyrir burðugri 
skíðaskó. Einar Torfi Finnsson 
hefur um árabil verið með 

gönguskíðahóp á sínum 
vegum, FÍ Landkönnuðir fara 
reglulega í ferðalög á skíðum 
til fjalla, Fjallafélag Haraldar 
Arnar einnig og virðast 
öll vetrarferðnámskeið og 
vetrarútilegur fyllast um 
leið. Allmargir leiðangrar eru 
skipulagðir um íslenska jökla á 
vori komanda. Þar af a.m.k. þrír 
yfir Vatnajökul. 

www.fi.is

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS   |  Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  Sími 568 2533  |  www.fi.is

Ferðafélag Íslands hefur unnið að áhættumati fyrir fjölmargar gönguleiðir á Íslandi og er þeirri vinnu haldið 
áfram. Vinnan felst í því að kortleggja þær hættur sem við er að etja, sem geta auðvitað verið fjölmargar, 
sérstaklega þegar ferðast er að vetrarlagi. Sjá má áhættumat ferða á www.fi.is 

Helstu áhættur í vetrarferðamennsku
• Hætta á að hrasa – renna í hálku
• Hætta á að renna í fjalllendi í harðfæri – hálku
• Hætta á að hrapa fram af fjallsbrúnum / klettum
• Hætta á að villast – verða úti
• Hætta á að lenda í óveðri – verða úti
• Hætta á að verða blautur – kaldur – krókna
• Hætta á að falla í gegnum ís á vatni
• Hætta á að lenda í snjóflóði / aurskriðum
• Hætta á að verða sambandslaus
• Hætta á að lenda í vandræðum vegna þess að maður er vanbúinn / illa búinn
• Hætta á að vanmeta aðstæður / ofmeta sjálfan sig

Þetta er að sjálfsögðu ekki tæmandi listi yfir hættulegar aðstæður sem göngufólk getur lent í þegar það stundar vetrarfjallamennsku.  
Mikilvægt er að undirbúa sig vandlega fyrir hverja ferð.

Öryggisreglur 
í vetrarfjallamennsku

Undirbúningur fyrir ferð
• Kanna aðstæður á leiðinni, t.d. snjóalög, hálku, aurbleytu eða annað og ekki fara í ferðina nema aðstæður séu góðar.
• Fylgjast með veðurspá fyrir ferð – sé veðurspá slæm og gert ráð fyrir meira vindhraða en 18 metrum á sekúndu er rétt á að fresta ferð eða breyta.   

Rétt er að hafa í huga að veður breytist hér á landi á örskammri stundu. Þá er veður til fjalla yfirleitt mun verra en í byggð.
• Athuga hvort snjóflóðahætta sé á viðkomandi leið og tryggja að þátttakendur eigi ekki á hættu að lenda í snjóflóði.  

https://www.vedur.is/#syn=snjoflod má nálgast snjóflóðaspár Veðurstofunnar.
• Mikilvægt er að fara yfir búnað sem þarf til hverrar ferðar miðað við aðstæður og tryggja að allir séu rétt búnir.
• Nauðsynlegur búnaður í allar vetrarferðir eru: Nærfatnaður úr ull er bestur eða gerviefnum, gott millilag t.d. flís eða stretch og góður hlífðarfatnaður, 

jakki og buxur, vind- og vatnsheldur. Þá er nauðsynlegt að vera með húfu og vettlinga. Góðir gönguskór eru nauðsynlegir, helst háir, með góðri styrkingu 
yfir ökla og grófum botni. Gott að hafa hálkubrodda en rétt að hafa í huga að þeir duga skammt í krefjandi aðstæðum og geta veitt falskt öryggi. Ef leið 
liggur um brattlendi eða klettabelti er nauðsynlegt að hafa með ísbrodda. Ef farið er í ísbrodda þá þarf viðkomandi að hafa ísexi í hendi.

• Mikilvægt er að hafa GPS tæki og kunnáttu til að vinna með tækið.
• Göngustafir veita stuðning í ákveðnum aðstæðum.
• Nauðsynlegt er að hafa hlaðinn farsíma með í ferð.
• Aldrei skal vera einn á ferð í vetraraðstæðum.
• Láttu vita af ferðum þínum og áætlaða heimkomu. Gott er að nota safetravel.is
• Gott er að hafa bakpoka með auka hlífðarfatnaði, sjúkrapoka, nestisbita og heitt á brúsa.
• Gott er að kaldstarta sem kallað er, það er að vera ekki of mikið klæddur í upphafi og hafa frekar fatnað í bakpoka. Göngumaður er mjög fljótur að 

ganga sér til hita en um leið þarf að varast að svitna. Blaut föt og kuldi eru hættuleg göngumanni. Þess vegna er mikilvægt að vera í fatnaði sem andar 
eða tekur ekki í sig raka.

• Gott er að lesa og fræðast um vetrarfjallamennsku og auka þannig þekkingu sína. Eins er gott að læra af reyndari fjallamönnum og byggja upp reynslu 
sína og þekkingu. Hægt er sækja vetrarfjallamennskunámskeið, snjóflóðanámskeið, ferðaskíðanámskeið og fjallaskíðanámskeið, kennslu á brodda  
og ísaxir, gps-námskeið, skyndihjálp, fyrstu hjálp í óbyggðum og vaðnámskeið hjá Ferðafélagi Íslands og fleiri aðilum.

Gönguskíði í óbyggðum
Í víðernunum fyrir austan, við fjallahótelið að Laugarfelli og hjá 
Óbyggðasetrinu, eru kjörlendur fyrir ferðagönguskíðaævintýri. 
Rekstraraðilar Óbyggðasetursins og Laugarfells hafa lagt sífellt 
aukna áherslu á vetrarferðamennsku á síðari árum og nú er svo 
komið að hægt er að leita til þeirra hafi fólk áhuga á því að láta 
skipuleggja og hanna fyrir sig ferð á þessum slóðum.  Í boði eru 
upphitaðir skálar með heitum laugum og gönguleiðir liggja þarna 
meðfram fossum og gljúfrum með frábæru útsýni til fjalla og 
jökla. Denni Karlsson í Óbyggðasetrinu og Laugarfelli segir alls 
konar upplifun vera í boði. Hægt sé að útfæra afslappaða kósíferð 
með spa-ívafi á fjöllum, en einnig margra daga upplifanir með 
göngu milli eyðibýla og náttúruundra og jafnvel göngu yfir gamla 
Vatnajökulsveg, sem farinn var í gamla daga frá Skriðuklaustri yfir í 
Suðursveit. Kjörtímabil fyrir svona ævintýri er í mars og apríl. Þá er 
bara að senda póst á info@wilderness.is og kýla á það.
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Í minningunni kæri vinur ertu bros og hlátur. 
Fjöllin fara slíkum mönnum vel. Við hittumst 
daginn eftir Matterhorn. Þú fórst upp og niður 
á einum degi. Ósigrandi. Það var tilfinningin 
sem ég fékk þarna yfir kaffibolla í Zermatt. 
Svona eintök eru sjaldgæf. Lína og börnin voru 
með. Fjölskyldumaður og fjallgöngumaður. 
Stórhuga með stórar hugmyndir og stór 
markmið. 
Venjulegt fólk verður ekki minna heldur stærra 
við hliðina á svona manni. Möguleikunum 
fjölgar. Draumarnir stækka. Ef hann getur 
þetta – þá hlýt ég að geta … Ég skildi þig. 
Skil þig enn þó draumarnir séu aðrir. Ég veit 

hver hún er þessi tilfinning, þessi forvitni. Að 
fá að vita hvernig þetta er. Hvað er það sem 
ég get? Hvar liggja mörkin?   
Svo varstu ekki ósigrandi. Ekkert okkar 
er það víst. Það liggur fyrir okkur öllum að 
ljúka ferðalaginu. Hætta að vera til. Breytast 
í minningu. Nafn á steini. Eftir það skiptir 
ekkert máli lengur. En allt fram að þeirri 
stundu skiptir öllu máli. Allt. Að sannarlega 
lifa. Að sjá og skynja lífið og hvað það er. 
Þessi ótrúlega gjöf. Hún er ekki heiðruð í sófa 
fyrir framan skjá. Hún er hreyfing, ferðalag og 
ævintýri. Að upplifa fegurð og innblása öðrum 
að gera eins. Dreyma stórt. 

Ekkert dregur fram lífið í skarpari dráttum 
en fjallgangan. Allt þetta klifur og klöngur 
og brölt. Ná tindinum. Fá útsýnið. Skilja þá 
fyrst hvað er fram undan. Upplifa fegurðina 
djúpt innan frá. Vandasöm niðurgangan á 
þreyttum fótum. Hættur við hvert fótmál. 
Skynja hversu brothætt þetta allt er. Vita hvað 
getur gerst. Í huga mínum sé ég þig þarna 
uppi efst. Á leiðinni niður gerðist það sem 
enginn veit. Slys. Guð styrki fjölskyldu Johns 
Snorra. Missir þeirra er mikill og sorgin þung.  
Djúp eru spor Johns í íslenskri fjallamennsku. 
Hann stækkaði okkur öll. 

Minning um bros og hlátur
TEXTI: RÓBERT MARSHALL



Þetta er upphafsreitur margra fjallaskíðara. Aðgengið er 
eins og á skíðasvæði enda er þetta skíðasvæði. Gengið er 
upp við hlið Gosalyftunnar og upp að lyftuhúsinu efst 
í gilinu. Oft er þarna allmikið skafið og hart efst enda 
vindasamt en það lagast eftir því sem neðar er farið. 

Skjaldbreiður býður uppá mildar brekkur og töluverða 
möguleika fyrir byrjendur á fjallskíðum. Það er gjarnan 
jeppafæri að vori býsna nálægt fjallinu og oft hægt að ná 
a.m.k. tveggja kílómetra rennsli ef ekki meira. Útsýnið á 
þessari margrómuðu og formfögru dyngju svíkur engan 
og gaman að sjá ofan í gíginn á toppnum. Mjög ólíklegt 
má telja að snjór skríði á Skjaldbreið. 

Á Hellisheiðinni er víða hægt að finna stuttar og mildar 
brekkur sem nota má til æfinga. Þarna er aðgengi gott, 
gjarnan snjór og oftast hægt að aka nálægt stöðum 
þar sem hægt er að skinna mildar brekkur og æfa stutt 
rennsli niður.  

Í Grundarfirði er ágætis brekka ofan við sundlaugina og 
tjaldsvæðið. Þar er stundum keyrð toglyfta af einföldustu 
gerð. Brekkan er mild og skemmtileg og oft eru þarna 
hinar fínustu aðstæður. Þarna er líka hægt að fara ofar 
eftir því sem reynslan eykst.

Tiltölulega auðvelt er ennfremur að komast í fínar villtar 
skíðabrekkur á Fróðárheiði á Snæfellsnesi. Þar sem enn 
stendur A-bústaður sem neyðarskýli var einu sinni 
skíðalyfta og þarna ætti að vera hægt að stíga beint 
út úr bílnum og á skíðin og skinna af stað. Vera kann 
samt að brattari brekkurnar þar geti skriðið fram og 
því ber að fara að öllu með gát. Kanna flóðastöðu á vef 
Veðurstofunnar og haga leiðarvali þannig að farið sé í 
brekkur sem eru undir 30 gráðu halla.  

Ofan við strýtulyftuna í Hlíðarfjalli má oft sjá her 
fjallaskíðara og fjallabrettafólks þramma upp fjallið til að 
fara niður Mannshrygginn. Stórskemmtileg brekka sem 
reynir á og er undir töluverðu eftirliti þannig að auðvelt 
er að komast að stöðugleika snjóalaga þar. Þar geta verið 
hættulegar aðstæður og þetta er frekar brött brekka. 
Spyrjið starfsmenn skíðasvæðisins. 

Ef ekið er framhjá Sólheimahjáleigu suður undir 
Mýrdalsjökli er grófur jeppaslóði (fær óbreyttum jeppum) 
sem fer alla leið uppí snjólínu. Þarna eru fínustu brekkur til 
að skinna upp áður en komið er á sjálfan jökulinn. Athugið 
samt að jöklaferðalög krefjast tæknilegrar þekkingar og 
öryggisbúnaðar en neðan jökuls eru fínar brekkur. 

Bláfell á Kili heldur snjó vel og lengi og vegurinn uppá 
Bláfellshálsinn er oftast fær enda orðin uppbyggður 
langleiðina. Þarna blasa fínustu skíðabrekkur við og ættu 
allir að geta ráðið við þær. 

Suðurgil í Bláfjöllum

Skjaldbreiður

Hellisheiðin

Grundarfjörður

Fróðárheiði

Hlíðarfjall

Suður við Mýrdalsjökul

Bláfell á Kili

1

2

3

5

6

7

84

8 glimrandi fjallaskíðastaðir
FYRIR BYRJENDUR
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Fjallaskíðanámskeið

Jökull Bergmann hjá Bergmönnum

Gírinn í fjallaskíðaferðina
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Bergmenn

Jökull Bergmann fjallaleiðsögumaður 
á Tröllaskaga má heita brauðryðjandi í 
fjallaskíðamennsku á Íslandi. Hann er 
stofnandi og aðaleigandi Bergmanna 
(bergmenn.com) sem hefur staðið fyrir 
fjallaskíðaferðum á Tröllaskaga í um 20 ár. 
Bergmenn bjóða upp á námskeið í fjallaskíðun 
á Klængshóli í Skíðadal eða Karlsá við Dalvík. 
Námskeiðin fara fram um helgar, með tveimur 
dögum á skíðum. Farið er vandlega yfir 
öryggisatriði og eru námskeiðin bæði ætluð 
skíðafólki sem er að taka sín fyrstu skref 
á fjallaskíðum og öðrum sem einfaldlega 
langar að bæta reynslu í reynslubankann. 
Markmiðið er að þátttakendur öðlist 
grunnþekkingu til að skipuleggja og 
fara sínar eigin fjallaskíðaferðir. Á bæði 

Klængshóli og Karlsá er fyrirtaksaðstaða, 
heitur pottur og gufubað, og staðsetningin 
er þannig í báðum tilvikum að einfaldlega 
er hægt að skella sér á skíðin við útidyrnar. 
Faglærðir skíðaleiðsögumenn með áratuga 
reynslu sjá um kennsluna. Námskeiðin fyllast 
fljótt og því þarf að bóka með góðum fyrirvara. 
Þetta er fyrirtakshugmynd fyrir vinahópa til 
að verja saman góðri helgi á uppbyggilegan 
hátt. Innifalið í verði er gisting og matur og 
hægt er að leigja búnað. 

Fjallaskíðun 

Inga Dagmar Karlsdóttir sjúkraþjálfari, 
leiðsögumaður og ferðaskipuleggjandi 
hefur átt og rekið Fjallaskíðun frá 2016 
(fjallaskidun.is). Þar starfa reynslumiklir 
og faglærðir leiðsögumenn sem hafa flestir 
sótt menntun sína til Félags íslenskra 
fjallaleiðsögumanna og til Landsbjargar. Auk 
þess að bjóða upp á alls kyns fjallaskíðaferðir 
og sérstakan fjallaskíðahóp, þá býður 
Fjallaskíðun líka upp á námskeið fyrir 
byrjendur á fjallaskíðum. Þar eru kennd 
grundvallaratriði fjallaskíðunar og grunnatriði 
í mati á snjóflóðahættu. Námskeiðin eru tvö 
kvöld og einn dagur, eitt er fræðslukvöld 
og hitt er kvöldstund í Bláfjöllum. Svo er 

verklegur útidagur sem þar sem farið er yfir 
snjóflóðabjörgun og kennt á snjóflóðaýlu.

Fjallaskólinn

Jón Gauti Jónsson rekur Fjallaskólann 
(fjallaskolinn.is), sem býður upp á 
fjallaskíðanámskeið á Siglufirði í samstarfi 
við ferðaskrifstofuna Mundo. Gist er á Hótel 
Siglunesi á Siglufirði þar sem Marokkósk 
matargerð er í hávegum höfð. Þátttakendur 
læra á allan nauðsynlegan útbúnað, læra 
að gera ferðaplön eftir veðri og snjóalögum 
og eiga að loknu námskeiði að upplifa 
sig mun öruggari á skíðum í fjalllendi en 
ella, sem er ekki slæmt því eins og segir á 
heimasíðunni: „Utan skíaðsvæða er allt 
annar og stórkostlegur heimur sem best er að 
kynnast á fjallaskíðum.“

Fleira í boði

Auk þessa býður Ferðafélag Íslands reglulega 
upp á fjallaskíðanámskeið og einnig Íslenskir 
fjallaleiðsögumenn. Þá er vert að geta þess 
að wildboys.is á Egilsstöðum bjóða upp á 
rómaðar fjallaskíðarferðir á Snæfell, sem er 
hæsta fjall Íslands utan jökla. 

Sjaldan er góð vísa of oft kveðin. 
Við birtum hér aftur yfirlit yfir 
nauðsynlegan og æskilegan búnað í 
fjallaskíðamennskuna, úr öðru tölublaði 
Úti. Hann hefur ekkert breyst. Og 
lykilatriðin ekki heldur, sem eru jú þau að 
engin ætti að skíða utan brautar án þess 
að hafa með sér heilögu þrenninguna: 
skóflu, snjóflóðaýli og snjóflóðastöng. 
Jafnframt mælum við með að einhvers 
konar hallamælir sé hafður með í för, en 
til dæmis eru til skíðastafir og ýlar með 
hallamæli. Snjóflæðahætta minnkar 
umtalsvert sé hallinn minni en 30 
gráður.  Flóðalunga, eða avalung, eykur 
lífslíkur töluvert í snjóflóði, en einnig 
er hægt að fá snjóflóðabakpoka sem 
er með upplásanlegum belg sem getur 
komið í veg fyrir að maður grafist djúpt 
í flóði. 
Hér er gátlistinn góði, en einnig er 
að finna góðan lista með æskilegum 
klæðnaði að auki inni á bergmenn.com:

• Skíði eða kleyfbretti (split-
board)

• Skór 
• Stafir 
• Skíðagleraugu 
• Hjálmur
• Skinn
• Broddar
• Bakpoki
• Snjóflóðaýlir
• Skófla
• Snjóflóðastöng
• Úr með hæðamæli
• Ísöxi
• Kort 

 
 
 

• Áttaviti og GPS tæki
• Sólarvörn
• Varasalvi
• Sólgleraugu
• Buff
• Hanskar
• Húfa 
• Höfuðljós
• Rafhlöður
• Sjúkrataska (í hópnum)
• Vatnsflaska
• Nesti
• Fjölnotahnífur 
• Límband
• Neyðarskýli (í hópnum)



Landslag býður uppá óteljandi möguleika. 
Það þurfa ekki allir alltaf að fara sömu 
leiðirnar. Í fjallaskíðaferð Ferðafélags Íslands 
á Eyjafjallajökul síðastliðið sumar tvístraðist 
hópurinn eftir að búið var að skoða og mynda 
yfirþyrmandi fagurt útsýnið ofan af Hámundi. 
Helmingur hópsins sneri við og hélt aftur 
sömu leið og hann kom. Hinn hópurinn 
fikraði sig varfærnislega framhjá Hámundi og 
öskjubrúninni þar til litið var niður ógnarlanga 
brekku sem endaði á Fimmvörðuhálsi sem 

margir þekkja. Hér segir af skíðaferðalagi 
sem byggði á tilfinningu og allnokkri 
tilraunastarfsemi. Rannsóknarspurningin 
var eftirfarandi: Er gerlegt að skíða niður í 
Baldvinsskála og fara svo þaðan daginn eftir 
yfir Mýrdalsjökul og ljúka leiðangrinum í 
Sólheimahjáleigu? 

Átta kílómetra rennsli

Brekkan austur eftir Eyjafjallajökli er 
hreinasta yndi. Við erum að tala um 8 

kílómetra af rennsli. Kannski ekki því 
hraðasta í því færi sem við lendum í því það 
var mjúkur snjór og gljúpur og brattinn er ekki 
mikill. En líklega má búast við því að í hörðu 
færi sé þetta býsna hröð og löng brekka. Eftir 
að brekkunum lauk tók við um það bil þriggja 
kílómetra þramm á skíðunum og ágætis 
rennsli niður að Baldvinsskála eftir að komið 
var á gönguleiðina austan við Útivistarskálann. 
Við gistum í tjöldum um nóttina því þrátt 
fyrir töluvert hátt hlutfall ferðamanna með 

Gengið með fram Eyjafjallajökulsöskjunni. 
Hámundur í bakgrunni.

Útsýnið ofan í Goðaland. 8 kílómetra brekka framundan.
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Jöklatvenna um 
Fimmvörðuháls
TEXTI OG MYNDIR: RÓBERT MARSHALL



mótefni voru sóttvarnarráðstafanir strangar á 
þessum vordögum 2020. Við Baldvinsskála 
biðu Bolli og Rikki með trússið og því var 
hægt að gera vel við sig í mat og drykk. 

Niðurstaða

Við brottför daginn eftir var tekin sú ákvörðun 
að nýta jeppanna til að draga mannskapinn 
upp lengstu brekkurnar á Mýrdalsjökli. Línur 
voru bundnar aftan í dráttarkúlur, þeim skipt 
í tvennt og búnar til lykkjur til að halda í fyrir 
fimm til sex manns á hvorum bíl fyrir sig. 
Nokkrir leiðangursmanna voru með allnokkuð 
lemstraða fætur eftir fjallabrölt á leiguskóm 
daginn áður og það kom sér mjög vel að geta 
nýtt jeppana til ferðalagsins sem ellegar 
hefði orðið langt og strangt því dagleiðin 
var um 25 kílómetrar. Í brekkunum ofan við 
Sólheimahjáleiguslóðann var svo hægt að 
sviga niður í fínasta færi, örugglega um 5 
kílómetra, að bílum sem skildir höfðu verið 
eftir daginn áður. Niðurstaða þessar tilraunar 
er sú að Mýrdalsjökul væri best að fara á 
ferðaskíðum. Brekkur hans eru það mildar og 
sléttan ofan á honum það löng að ferðin hefði 
sóst hægt á fjallaskíðum. 

Lærdómur

Annar lærdómur er sá að leigðir 
fjallaskíðaskór eru ágætir til að fá að kynnast 
þessari stórkostlegu íþrótt. En ætli fólk að 
leggja land undir fót og vera lengur en 4-5 
tíma í skónum þá er eins gott að þeir passi 
vel og að búið sé að venja fæturna vel við. 
Annars er hætt við að þjáningin yfirskyggi 
svolítið gleðina.
Og þá vitum við það. 

Útsýnið ofan í Goðaland. 8 kílómetra brekka framundan.

Brekkan austur eftir Eyjafjallajökli er hreinasta yndi.

Skýjum ofar á leið eftir öskjubrún Eyjafjallajökuls.
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Hristum
þetta af 
okkur

Laugarnar í Reykjavík
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Höldum bilinu og sýnum 
hvert öðru tillitssemi 
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„Gerum þetta bara“
TEXTI OG MYNDIR: ÞRÁINN KOLBEINSSON

Við vorum komnir eins hátt og við komumst og veðrið hélt áfram að versna. Það var ekki lengur 
hægt að telja grýlukertin í skegginu á Hjalta og brosið á Sævari virtist vera frosið fast á andlitinu. Á 
köflum var svo mikill vindur að við þurftum að leggjast niður svo snjóbrettin færu ekki með okkur 
í óskemmtilegar flugferðir. Stundum fauk svo mikill snjór að Súlurnar hurfu úr augsýn og við sáum 
ekki lengra en nokkra metra. Það virtist hafa verið rétt metið hjá okkur að þarna var ekki nægilega 
mikill snjór til að renna sér örugglega og allt of mikið af grjóti. Með frosið hor, kalda putta og þreytta 
fætur ákváðum við að þvera fjallið aðeins til vesturs og sjá hvort við fyndum meiri snjó þar. Það var 
þó eitt á hreinu, að þó svo færi að við myndum ekki renna okkur neitt þá var þetta nákvæmlega það 
sem við höfðum leitast eftir – ævintýri. 

Við Súlur fannst hin álitlegasta brekka
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Það tók mig örstutta stund að muna að við 
vorum staðsettir beint fyrir utan Grunnskóla 
Stöðvarfjarðar þar sem við fengum að komast í 
rafmagn kvöldinu áður – takk aftur fyrir okkur! 
Það var logn þegar við skröltum út í snjókomuna 
með stírurnar í augunum og litum í átt að fjallinu. 
Í daufri morgunbirtunni sást að það hafði snjóað 
töluvert yfir nóttina og leit fjallið mikið betur 
út en kvöldinu áður, en samt var erfitt að segja 

hvort það væru einhverjar línur með nægilegum 
snjó til að renna niður. Eftir klassískan enskan 
morgunverð og kaffi pökkuðum við saman og 
keyrðum að rótum Súlna.
  Í bílnum tóku aftur við umræður um hvort 

„Það virtist 
ekki vera mikill 
snjór á svæðinu, 
veðurspáin var 
ekkert sérstök 

og tímaramminn 
okkar tiltölulega 

stuttur en við 
ákváðum samt 

að bruna og leyfa 
restinni að  
koma í ljós.“

Ég hafði lagt af stað austur deginum áður með 
Hjalta Magnússyni, sérlegum aðstoðarmanni 
og  ævintýraperra. Við áttum nokkurra daga 
glugga sem okkur langaði að nýta í eitthvað 
skemmtilegt. Hvorugur okkar hafði farið á 
bretti á Austurlandi en okkur hafði báðum 
lengi langað það. Það virtist ekki vera mikill 
snjór á svæðinu, veðurspáin var ekkert sérstök 
og tímaramminn okkar tiltölulega stuttur en 
við ákváðum samt að bruna og leyfa restinni 
að koma í ljós. Við keyrðum með pallhýsi sem 
hótaði nokkrum sinnum á leiðinni að rifna af 
í rokinu en hélst blessunarlega á sínum stað. 
Það var farið að rökkva þegar við mættum á 
náttstaðinn okkar, Stöðvarfjörð. Eftir langan 
en góðan  dag af keyrslu  með nokkrum 
skemmtilegum stoppum var gott að setjast 
inn í pallhýsið með heita skál af rammíslenskri 
kjötsúpu. Um kvöldið mætti til okkar Sævar Örn 
Kristjánsson, snjóbrettakappi frá Höfn, og við 
tóku umræður um hvað skyldi gera næsta dag.  
 Áætlunin hafði verið að ganga upp að 
girnilegum tindum Súlna við Stöðvarfjörð og 
renna okkur þar niður. Við höfðum séð myndir 
af fólki fara þar upp á fjallaskíðum en aldrei 
neinn renna sér niður. Þegar við litum yfir 
fjörðinn í myrkrinu sást glitta í tindana en 
þar virtist snjórinn vera í þynnri kantinum og 
varað hafði verið við slæmu veðri daginn eftir. 
Við veltum upp ýmsum öðrum möguleikum og 
ræddum þá svo fram og til baka en ákváðum á 
endanum að sniðugast væri að bíða til morguns 
og sjá hvernig staðan yrði þá. Snjó fór að 
kyngja niður seinna um kvöldið og hafði ekki 
af látið þegar við skriðum inn í svefnpokana og 
slökktum ljósin.
 
 Upp að Súlum við Stöðvarfjörð

  Næsta morgun vöknuðum við snemma við 
hressandi skrílslæti rétt fyrir utan pallhýsið. 

Í Oddskarði var allur snjórinn. 

Þráinn, Helgi og Sævar við Súlur
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best væri að fara eitthvað annað þar sem óvíst 
væri hvernig færið væri þarna uppi. Eftir um 
20 mínútur áttuðum við okkur á að við gætum 
alveg farið þarna upp frekar en að sitja inni í bíl 
og ræða fram og til baka hvað væri best að gera. 
Með myndavélar, snjóbretti og smá nesti hófum 
við gönguna í átt á tindunum. Leiðin upp er 
tiltölulega greið en öðru hverju skall á snjóbylur 
sem faldi Súlurnar um stutta stund áður en 
hann lægði á ný. Austan við Súlur er minna fjall 
sem heitir Mosfell en þaðan er frábært útsýni 
bæði yfir fjörðinn en einnig í átt að tindum 
Súlna. Þegar við komum þar upp snarversnaði 
veðrið og með ekkert almennilegt skjól að hafa 
var það þarna sem við ákváðum að færa okkur 
vestar í fjallið og í átt að Súlum. Þegar þar 
var komið tók á móti okkur stærðarinnar skafl 
rétt undir tindum fjallsins og þar fyrir neðan 
þessi myndarlega snjólína sem náði aðeins 
niður eftir fjallinu. Það lifnaði yfir strákunum 
sem sáu loksins fram á að geta rennt sér eftir 
allt saman. Við bröltum upp þennan skafl og 
upp undir tindana þar sem við settum brettin 
saman og festum á okkur bindingarnar. Öðru 
hverju skall á hríðarbylur þar sem við snérum 
okkur undan vindinum og biðum þolinmóðir í 
stutta stund áður en lægði aftur. Þess á milli var 
veðrið þokkalega ljúft og gott. Á þessum stað 
renndum við okkur nokkrar ferðir og lögðum 
svo af stað aftur niður til að vera örugglega 
komnir niður áður en það fór að dimma.
 Nokkrum klukkustundum eftir að hafa lagt af 
stað upp fjallið vorum við aftur mættir í bílinn. 
Þreyttir en sáttir vorum við allir sammála um 
það að vera ánægðir með að hafa slegið til og 
farið upp. Ef það var svona gaman að ganga 
þarna upp og renna sér með þetta magn af 
snjó þá gátum við rétt ímyndað okkur hvernig 
það væri þegar fjallið er allt á kafi. Hungrið lét 
heyra í sér og við keyrðum yfir á veitingastaðinn 
Brekkuna á Stöðvarfirði. Þar mætti okkur 
hópur af hressum konum sem spurðu okkur 
spjörunum úr um um hverra manna við værum 
og hvað í ósköpunum við höfum viljað upp 
að Súlum í þessu veðri. Eftir skemmtilegar 
yfirheyrslur settumst við niður og önduðum 
að okkur þessum dýrindis hamborgurum áður 
en við héldum áfram. Það var  enn þá  smá 
hrollur í okkur svo ákveðið var að keyra yfir 
á Fáskrúðsfjörð og „skella okkur í sund“ 
(lesist: „liggja eins og skötur í heitum potti“). 
Dagurinn hefði ekki getað endað mikið betur 
- það er erfitt að finna notalegri staði en litlar 
sundlaugar úti á landi.
 
Austfirsku alparnir

Næsti dagur byrjaði mjög svipaður deginum 
á undan. Veðurspáin var ekki sú besta og 
óvíst hvort við kæmumst eitthvað að renna. 
Á leiðinni austur höfðum við verið í bandi við 
Rúnar Pétur Hjörleifsson,  snjóbrettakappa   
frá Neskaupstað, og planið var að mæla okkur 
mót við hann seinna um daginn. Ef það væri 
einhver á Austurlandi sem vissi hvar snjórinn 

væri þá hlyti það að vera Rúnar. Við keyrðum 
í blindbyl frá Stöðvarfirði yfir á Neskaupstað 
þar sem við hittum Rúnar. Hann var með 
nokkur fjöll í huga en miðað við veður og vinda 
fannst honum líklegast að við yrðum heppnir 
í Oddskarði, skíðasvæðinu milli Eskifjarðar og 
Norðfjarðar. Það var eins og við kæmum inn í 
einhverskonar vetrarparadís þegar við keyrðum 
upp hlykkjótta veginn í átt að Oddskarði. Þarna 
var  sem sagt  allur snjórinn, Rúnar þekkti 
augljóslega sína firði.
  Þegar upp var komið lögðum við bílnum, 
gerðum okkur klára og skíðuðum upp. Snjórinn 
náði vel yfir  hné en skyggnið var misgott á 
leiðinni upp en eftir um klukkustund vorum við 
hættir að sjá mikið lengra en 5-10 metra fram 
fyrir okkur. Það vildi svo skemmtilega til að við 
vorum einmitt nálægt gömlu neyðarskýli. Þó 
það hafi verið stór skafl frosinn fyrir hurðinni 
þar inn þá fengum við smá skjól til að græja 
brettin og gera okkur klára til að renna niður.
  Persónulega hef ég aldrei rennt mér í eins 
miklu snjó sem virtist verða meiri með hverri 
mínútunni sem leið. Þekkjandi svæðið lagði 
Rúnar fyrstur af stað og við fylgdum á eftir. 
Nokkur hundruð metrum neðar voru smá klettar 
þar sem við stoppuðum. Það var augljóst að þar 
sem við sáum kletta sá Rúnar einhverskonar 
leikvöll. Því sem eftir var af dagsljósi var eytt 
á þessum stað þar sem Rúnar, Hjalti og Sævar 
skiptust á að ýmist stökkva fram af klettunum 
eða renna á milli þeirra. Eins og hálffrosið 
súkkulaði kom ég mér sjálfur fyrir á vel völdum 
stöðum og festi þessar listir þeirra á filmu. 
Þegar tók að rökkva var ákveðið að allir færu 
síðustu ferðina sína og allir renndum við okkur 
svo aftur niður að bílastæðinu. Það hafði snjóað 
svo mikið að smá tíma tók að snúa bílunum og 
koma okkur aftur á veginn. Um kvöldið var svo 
keyrt á Höfn þar sem við eyddum nóttinni og 
héldum svo vestur daginn eftir.
 
Hugsa minna – gera meira

Við lærðum margt af þessari stuttu ferð. Við 
höfum oft miklað það fyrir okkur að ferðast til 
Austurlands nema maður sé með langan tíma 
fyrir stafni. Þarna vorum við með nokkurra 
daga glugga sem hefði verið svo auðvelt að 
eyða heima uppi í sófa – dustandi mylsnu af 
grænu  Pringles  undir teppið til að þrífa það 
seinna. Í staðinn ákváðum við að hætta að 
velta því fyrir okkur og láta einfaldlega vaða. 
Í verðlaun fengum við nýjan vinskap og haug 
af skemmtilegum minningum úr ævintýri á 
einstöku svæði. Í ferðinni voru mörg augnablik 
þar sem við vorum farnir að eyða smá tíma í 
að velta fyrir okkur hvort við ættum að gera 
eitthvað, af því aðstæðurnar voru ekki endilega 
fullkomnar. Án undantekninga var það svo, að 
þegar við hættum að spá of mikið og fórum 
bara, var útkoman ekkert nema góð skemmtun, 
ævintýri og góðar minningar. Svo lengi sem 
varúðar er gætt þá er stefnan hér með sett á 
að hugsa aðeins minna – og gera aðeins meira.

“Án 
undantekninga 
var það svo, að 

þegar við hættum 
að spá of mikið 
og fórum bara, 
var útkoman 
ekkert nema 

góð skemmtun, 
ævintýri og góðar 

minningar.”

Þessi fyrirvaralausi hasar var hin frábærasta skemmtun. 



Synti á 60 
ólíkum stöðum... 
hringinn í 
kringum landið!

TEXTI : KRISTÍN JÓRUNN HJARTARDÓTTIR 

MYNDIR: EGILL EÐVARÐSSON

Kristín Jórunn Hjartardóttir ákvað að halda upp á sextugsaf- 
mæli sitt með því að synda á 60 mismunandi stöðum hringinn 
í kringum landið. Þetta svala ferðalag hófst í júní 2019 og því 
lauk rúmu ári síðar, í júlí 2020. Þessari ákvörðun fylgdu alls kyns 
leiðangrar um landið þvert og endilangt, sem sömuleiðis urðu 
uppspretta löngunar til að kynnast landinu meir og betur og þá 
ekki síður alls kyns vitneskju og þjóðlegum fróðleik tengdum 
hverjum stað fyrir sig.  Við báðum Kristínu að velja fyrir okkur 6 
óvenjulega sundstaði af þessum 60 og segja okkur  af hverju hún 
mælir með þeim fyrir spennandi „villisund“. Hægt er að sjá fleiri 
sundstaði og myndir á instagramsíðu Kristínar sem ber viðeigandi 
heiti miðað við aldur og hitastig stöðuvatna og sjávar: 60iscool. 
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Í Chamonix. Leiðin niður Hvíta dalinn er stórkostleg.
Óbyggðasetrið er á jaðri Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Snæfell gnæfir yfir.

Kleifarvatn

Hvítserkur

Fyrsti sundstaðurinn var við 
Syðri-Stapa í Kleifarvatni 
(sjöunda dýpsta vatn á 
Íslandi). Það var þarna sem 
sundferðalagið hófst á 
lýðveldisdaginn 17. júní. Ískalt 
en bjóðandi vatn.

1

Sagan segir að bergrisi einn 
ógurlegur hafi dagað uppi hjá 
Hvítserk við Húnafjörð á ferð 
sunnan úr landi að leita sér 
maka og breyst í klett. Hann er 
sagður vakna upp og hrista sig 
ógurlega á vetrarsólstöðum 
(þegar enginn sér).

2



Borgarfjörður 
eystri

Í Borgarfirði eystri rataði ég 
á lítinn klettavog í útjaðri 
þorpsins þar sem sjórinn var 
tandurhreinn og tær. Hiti í lofti 
og snarbrött fjöllin böðuð sól. 
Sjórinn mjúkur og ómögulegt 
að hætta að synda.

4

Hveravík á 
Ströndum
Hveravík á Ströndum er lítil 
vík milli Hólmavíkur og 
Drangsness. Þarna eru sjóðandi 
hverir í sjávarmálinu með 
litbrigði og form sem engu 
eru lík. Eins og að heimsækja 
kóralrif Karíbahafsins.... og þó. 
Betra!

3
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Skorradalsvatn Jökulsárlón
Ég fann litla vík í Skorradals-
vatni í Borgarfirði og 
synti á meðan Soffía litla 
dótturdóttir mín flögraði um 
á milli staksteinanna. Þarna 
er gróðursæld og hlíðar þaktar 
þéttum skógi. Svalt vatn en 
þó ekki kaldara en 6-7 gráður.

5
Þvílík fegurð. Þvílík upplifun. 
Víðáttan, vatnið, lykt af 
hrollkulda og dimm hol hljóðin 
í jöklinum í fjarska. Þetta var 
sextugasta. sundið mitt og 
við hæfi að ljúka ævintýraferð 
á þessum einstaka stað.

6
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Það var á ferðalagi um Tindfjöll á gönguskíðum sem 
ég kom auga á þetta fjall í fyrsta sinn. Hvaða fjall 
er þetta? spurði ég samferðamenn mína. Enginn vissi 
það svona í hendingu. Við vorum á leið norðanmegin 
fjallanna úr Hungurfitum og stefndum á Mosaskálann 
í Emstrum, rétt ofan við brúnna yfir Markarfljót. 
Páskar. Kortið sagði að þetta væri Illhöfuð. Þarna 
verður að fara. 

Illhöfuð að hausti
TEXTI OG MYNDIR: RÓBERT MARSHALL
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Auðvitað hafði ég séð þetta fjall áður en 
aldrei tekið eftir því einu sér. Alltaf séð það 
sem hluta af landslagi. Hluta af heild. En svo 
stóð það allt í einu upp og bauð heim. Sagði 
komdu. Í dag eða á morgun eða bara þegar 
þér hentar.

Það var augljóst að þetta var verkefni sem 
hægt var að klára bæði úr Emstrum eða frá 
Þórsmörk. Þess vegna hægt að gera þetta að 
tveggja daga verkefni. Tjalda á leiðinni. Þetta 
fer á listann. Eins og svo margt annað. Svo 
var þetta skoðað nokkrum sinnum eftir þetta. 
Hæðarlínur stúderaðar á landakorti. Reynt 
að lesa í landsslag. Hér er mikið gil; það að 
það þarf að fara uppfyrir það. En hvað heitir 
þessi tindur þarna fyrir aftan? Heitir hann 
ekkert? Er ekki sjálfgefið að fara á hann líka. 
Ég kom nokkrum sinnum við í Emstrum á 
árunum á eftir. Alltaf var mér litið á Illhöfuð. 
Þvílíkt nafn. Ber ekki með sér fagran þokka. 
En fjallið er myndarlegt. Ég fann það draga 
mig til sín. Langaði að sjá hvernig landið liti 
út þaðan séð. Fara á næsta tind fyrir ofan. 
Líklega þyrfti maður að klífa það með línum, 
öxum og broddum. Væri gott ef það væri 
svolítill snjór þarna í þessari bröttu brekku. 
Ég stóð á pallinum í Emstrum með kíkinn í 
eitt skipti. Grandskoðaði. Þetta er svo nálægt 
Laugarveginum að það var auðvelt að nálgast 
það. Maður fylgir bara stígnum að brúnni 
yfir fremri Emstruánna, fer yfir og út af 
fjölförnum göngustígnum og heldur til fjalla. 

Einskismannsland

Fjögur ár liðu. Svo kom færið. Góð spá - laus 
helgi. Október. Enginn í Emstrum. Auðsótt 
að fá gistingu. Fórum 5 saman. Mætt að 
kvöldi - vaknað snemma - lagt í hann eftir 
morgunmat og kaffi. 
 Það er alltaf jafn gefandi að yfirgefa 
fjölfarna stíga. Fara þangað sem engin spor 
liggja. Svæðið norðan Laugarvegararins eftir 
Emstrubrúnna er algert einskismannsland. 
Allt er nýtt sem fyrir augu ber. Nýir tindar, 
risavaxin grettistök, dýpstu gil birtast við hvert 
fótmál. Fjöllin í kring - öll þekktar stærðir en 
aldrei séð frá þessu sjónarhorni. Það reyndist 
lítið mál að komast á Illhöfuð. Það var neðan 
við snjólínu og útsýnið svíkur engan. Að 
horfa þaðan yfir Entujökulinn var engu líkt. 
Tindfjöllin eru þarna beint á móti og ég gat 
séð staðinn þar sem ég stóð fyrir nokkrum 
árum og horfði hingað yfir. Núna vissi ég 
hvernig það lítur út. Nú var þetta landssvæði 
ekki lengur hulinn leyndardómur. Að sjá 
hvernig þetta er. Er það ekki frumhvöt? Fá 
að vita hvað er handan sjóndeildarhringsins, 
hvað er bakvið þetta fjall? Hvernig er þarna 
uppi? Er erfitt að komast? Vonandi er það 
erfitt. Finna eftirvæntinguna vaxa í sér þegar 
brekkan er að fara klárast og maður fer að 

sjá hinum megin. Sjá nýtt landsslag í fyrsta 
sinn. Missa örlítið andann. Landkönnun. 
Hvílík forréttindi að búa á landi sem maður 
veit að maður mun ekki ná að sjá allt áður 
en ævin er öll. Þetta er of stórt. Of fjölbreytt. 
Tíminn af skornum skammti. 

Mögnuð verðlaun

Og hér var verkefninu ekki lokið. Það var 
hægt að komast hærra. Tveir kollar fyrir 
ofan. Sennilega hækkun til viðbótar um 200 
metra. Brött snjóbrekka með sprungum; 
100 metra hliðrun á broddum og í línu og 
svo beint upp á milli tveggja móbergskerja 
sem standa upp úr jöklinum. Línuganga í 
átt að tindi sem stendur ber uppúr jöklinum. 
Heitir ekkert.  Nú fór þetta að verða erfitt. 
Þolinmæðisganga í klukkutíma á jökli og 
hliðarvindi. Jökulskafnir skaflar, mislitur 
snjór yfir gömlum sprungum. Kanna með 
göngustafnum. Pota framfyrir sig en vita 
að þetta er sennilega ekki mjög djúpt og 
ef gengið er út a svikaloft þá eru félagarnir 
með mann í línunni. Tveir prússik hnútar 
klárir í að feta sig baka upp. Svo komum 
við að tindinum. Hann er úr svörtum 
samþjöppuðum vikri. Hvassar brúnir. Um 
það vil 30 metra hækkun upp bratta brekku. 
Það tekur því ekki að fara úr broddunum. 
Tindinum er náð. Útsýnið er engu líkt. Þetta 
eru mögnuð verðlaun. Nú er bara tindurinn 
þarna hinum megin við Entujökulinn. Sjálfur 
Entukollurinn eftir. Ef ég klára hann þá er 
ég búinn með alla tinda á Mýrdalsjökli. Allt 
hæstu toppana. 

Gengið í myrkri

Nú er að fara niður. Við ákveðum að taka 
bratta brekku sem fer með okkur beint ofan á 
skriðjökulinn. Ganga á grjóthörðu ísparketinu 
niður á undirlendið austan við Emstruánna. 
Og nú er birtu farið að bregða. Höfuðljósin 
eru tekin fram. Iljarnar eru orðnar aumar. 
Það tekur á að ganga langar vegalengdir 
á broddum á skriðjökli. Þarna eru djúpar 
sprungur. Þetta minnir á Svínafells- eða 
Sólheimajökul. En við vitum ekki hvar er gott 
að fara af jöklinum. Það verður því bara að 
treysta á guð og lukkuna með það. Ljósin eru 
farin að dofna ískyggilega hjá sumum þegar 
komið er af jöklinum. Myrkrið orðið kolsvart. 
Við eigum örugglega tvo tíma eftir í skálann. 
Skrönglumst yfir jökulruðninga. Gott að 
vera laus við broddana. Snickers gleypt á 
göngunni - jökulvatnið drukkið því ekkert 
er eftir i brúsanum. Jökulaurinn bryðst milli 
tannanna. Þetta er erfitt í ljósleysi en Petzl 
Nao dugar enn. Búið að stilla það á sparnað. 
Þrjú tæki lifa. Það dugar fyrir fimm manns. 
Það er vonlaust að lesa i landslag þegar 
dimmt er orðið. Nú gildir bara að ganga eftir 
gps tækinu. Lesa í hæðarlínurnar. Við getum 

Í leiðangri um Tindfjöll 2016 blasti fjallið Illhöfuð allt íeinu við mér. Það 
fór á listann.
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fylgt hér þessu gili, hækkað okkur upp til vinstri og þá 
ætti ekki að vera nema kortersganga að Emstrubrúnni. 
Þetta gengur allt eftir. Svo birtast skálarnir. Skildum við 
eftir ljós? Svo virðist vera. Svo veltum við inní skálann. 
Hitum okkur mat, drekkum kaffi (hvað kaffi er? Það 
veit sá sem hefur drukkið það eftir 12 tíma fjallgöngu 
að hausti), einhverjir fá sér rauðvín, aðrir eiga kaldan 
kristal eða kók geymda fyrir utan. Nammi eftir mat. Lífið 
krakkar mínir. Lífið. Það eru svona stundir með vinum 
sínum á fjöllum. 

Kjartan, Orri, Þórey og Brynhildur. Tindfjöll, Hekla og Hattfell 
í bakgrunni.

Þessum varð ekki haggað.



Bakpokavænt 
fjallasnarl
Litlir hlutir gleðja mikið

Á fjöllum, í útilegum eða bara eftir kaldan dag í góðri hreyfingu getur gott snarl verið hreinn unaður. Margir nota hnetur 
og þurrkaða ávexti sem snarl á fjöllum en smá fyrirhyggja og örlítið krydd getur glatt óendanlega mikið. Hér eru þrjár 
tillögur að næringarþéttu, orkujafnandi fjallanesti sem er tilvalið að deila með góðu samferðafólki og slá í gegn á fjöllum 
með besta nestið. 

LUKKA Í HAPP SKRIFAR KRYDDUÐ HNETUBLANDA MEÐ 
RÓSMARÍNKEIM

1 bolli kasjúhnetur
1 bolli pekanhnetur
1 bolli möndlur
1 bolli brasilíuhnetur
1 bolli macadamiuhnetur
4 msk hrein kaldpressuð ólífuolía
1-2 msk sjávarsalt
2 msk rósmarín
2 tsk cummin
1 tsk timian
1-2 tsk rautt chili

Ristið hnetur og möndlur á milliheitri pönnu í ólífuolíu í  
3-4 mínútur.
Bætið kryddinu á pönnuna og ristið áfram í 3-4 mínútur í 
viðbót eða þar til hnetur eru farnar að brúnast aðeins en  
ekki brenna.

Kælið og setjið í góðar krukkur.
Fínasta snakk og gott að eiga til að grípa í.

BRAGÐMIKLAR MACADAMIAHNETUR
Snarl sem gott er að grípa í hvenær sem er...
Ég geri alltaf töluvert magn í einu þó það taki ekki nema nokkrar 
mínútur að útbúa þessar spicy hnetur því þær hverfa svoooo 
hratt...!!

4 bollar macadamiahnetur
2 msk bragðsterkt paprikukrydd
2 msk sjávarsalt
1 tsk cayenne pipar
Örlítið vatn til að festa kryddið á hnetunum
100°C heitur ofn í nokkrar mínútur

Best er að þurrka hneturnar en ekki baka. Við viljum ekki að þær 
dökkni. Þess vegna er frekar lágur hiti. Fylgist vel með þeim og 
takið út um leið og þær eru orðnar þurrar. Leyfið þeim að kólna og 
setjið svo í krukkur.
...ef þið náið því áður en einhver stingur þeim uppí sig!

SÚKKULAÐIMOLAR

Á mínu heimili ganga þessir molar undir nafninu Ernubitar - 
af því að Erna mágkona gerði þá fyrst. Þeir eru ómissandi á 
jólunum og flokkast sem mjög saklaust og frekar hollt nammi.
Dökkar súkkulaðiskífur með þurrkuðum ávöxtum, hnetum  
og fræjum.

200 g dökkt súkkulaði
Hnetur eða möndlur að eigin vali, allt hakkað eða saxað  
frekar smátt
Þurrkaðir ávextir og ber, allt hakkað eða saxað frekar smátt
Allskonar fræ, s.s. sesamfræ, graskersfræ, sólblóma-fræ, 
hörfræ, eftir smekk

Bræðið súkkulaðið í potti við vægan hita.
Setjið hluta af þurrkuðu ávöxtunum eða berjunum, hnetunum 
og fræjunum saman við súkkulaðið. Hrærið.
Hellið súkkulaðinu á bökunarplötu eða bretti, bæði klædd 
bökunarpappír. Dreifið jafnt úr súkkulaðinu. Þykkt fer  
eftir smekk. 
Sáldrið restinni af þurrkuðu ávöxtunum eða berjunum, 
hnetunum og fræjunum fallega yfir.
Látið harðna og skerið eða brjótið í bita.
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Hvítklæddu
tvíburarnir

TEXTI OG MYNDIR: TÓMAS GUÐBJARTSSON

Gengið heim. Tvíburarnir í baksýn

Suðaustur af Vatnajökli, í Stafafellsfjöllum skammt frá 
Lónsöræfum, eru tignarlegir tvíburar, Jökulgilstindar, sem sjást 
víða að, m.a. úr Álftafirði og Lóni. Hér segir Tómas Guðbjartsson 
læknir og fjallageit frá göngu á þessa krefjandi jökulklæddu tinda.
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Jökulgilstindar eru tveir en þessir 
tvíburaturnar eru nánast eineggja. Hæð 
beggja er í kringum 1313 metrar og þeir 
eru umkringdir jökli nema efst þar sem 
svipsterk svört klettaþil taka við. Nafnið 
er dregið af litríku og þröngu Jökulgili 
en það teygir sig norður af tindunum og 
ofan í Flugustaðadal. 
  Jökulgilstindar eru báðir brattir en 
sá eystri er sjaldan klifinn að sumri 
til. Því er yfirleitt gengið á vestari 
tindinn sem er krefjandi en skemmtileg 
ganga fyrir vant göngufólk. Á hann 
eru nokkrar gönguleiðir en tvær eru 
langoftast farnar; að norðanverðu úr 
Flugustaðadal um Jökulgil, eða sunnan 
úr Austurskógum í Lóni. Fáfarnari og 
lengri gönguleiðir liggja úr Lónsöræfum, 
t.d. frá skálanum Egilsseli. Er þá hægt 
að þræða Flugustaðatinda að vestari 
Jökulstindinum sem er bæði löng og 
ströng ganga. Hér fylgir lýsing á tveimur 
algengustu gönguleiðunum.

Jökulgilsleið

  Úr Álftafirði er ekið inn sunnanverðan 
Flugustaðadal sem er 14 km að lengd. 
Ekið er í gegnum hlaðið á bænum 
Stórhóli og því sjálfsagt að biðja um leyfi 
ábúenda. Fljótlega tekur við torfær og 
illgreinanlegur jeppaslóði sem víða liggur 
eftir grýttum árfarvegi. Einnig þarf að 
komast yfir Flugustaðaá, jafnvel nokkrum 
sinnum. Þessi klukkustundarlanga 
bílferð er því aðeins fyrir vel búna jeppa. 
Smám saman þrengist Flugustaðadalur 
og brattar en grónar fjallshlíðar verða 
meira áberandi.  Allt í einu blasir við á 

„Skyndilega 
birtast 

Jökulgilstindarnir 
umkringdir 

jökli, en ljósbrún 
líparítfjöll ramma 

þá inn og gera 
gönguna inn 
Jökulgilið að 
litaveislu.“

Horft í átt að áfangastað

Jökulgilstindar séðir úr Austurskógum. Mynd: ÓMB

Höfundur á toppnum

Tjaldað í Flugustaðadal



„Vel sést yfir 
Lón og alla leið 
að Vestra Horni, 
en einnig yfir 
Lónsöræfi og  

Sauðhamarstind, 
fjöllin í 

austanverðum 
Vatnajökli.“ 

Á bak við foss í Flugustaðadal 
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undir eystri tindinum og áfram norðurr 
fyrir þann vestari. Síðasti spölurinn er 
brattur og mannbroddar nauðsynlegir. 
Hnallinn efst er best er að láta eiga sig 
en í staðinn má njóta frábærs útsýnis 
í skarði neðan hans. Vel sést yfir Lón 
og alla leið að Vestra Horni, en einnig 
yfir Lónsöræfi og  Suðhamarstind, 
fjöllin í austanverðu Vatnajökuli og 
sjálfan Konunginn, Snæfell. Í norðri 
sést til Flugustaðatinda og fjalllendi 
Miðausturlands auk Álftafjarðar. Flestir 
kjósa að ganga sömu leið til baka, en 
einnig er möguleiki að halda áfram ofan 
í Lón eftir Austurskógaleið.  

Austurskógaleið

Þessi leið á Jökulgilstinda er einnig 
tilkomumikil en brattari. Halda má til á 
tjaldstæði í Smiðjunesi eða í Stafafelli. 
Þaðan er ekið að Austurskógum, austan 
Jökulsár í Lóni. Skammt frá Gvendarnesi 
getur áin grafið veginn í sundur og verður 
þá að ganga þaðan áfram í Austurskóga. 
Þetta lengir gönguna að uppgönguleiðinni 
en er á jafnsléttu. Það er stórkostleg 
upplifun að koma í Austurskóga, enda 
með fallegri birkiskógum landsins. 
Vð svokallaðar Koltungur, vestan 
Koltungugils, er lagt á brattann í norður 

upp úr skóginum og stefnan tekin á 
Koltungutind. Þarna er enginn gönguslóði 
og þéttur skógurinn tefur för. Fljótlega 
taka þó við grónir melar þar sem oft 
sést til hreindýra. Hlíðar Koltungutinds 
eru sneiddar í áttina að Hrútatóargili. 
Þar eru framan af sumri snjófannir sem 
auðvelda uppgönguna að bröttum hlíðum 
Jökulsgilstinda. Frá þessu sjónarhorni 
eru tvíburarnir afar tilkomumiklir, ekki 
síst þverhnípt klettaþilið efst. Þræddur 
er hryggur sem leiðir að eystri tindinum 
og síðan sveigt til vinstri á snjófönn 
í skarðið á milli tindanna. Þaðan er 
haldið áfram í vesturátt, vinstra megin 
við vestari tindin, sem jafnframt er 
gönguleiðin upp úr Flugustaðadal um 
Jökulgil. 
  Austurskógaleið tekur daginn og vel 
það, líkt og Flugustaðadalsleið. Hækkun 
er í kringum 1200 metra og göngulengd 
um 20-22 km báðar leiðir, og er sú úr 
Flugustaðadal heldur lengri.
  Jökulgilstindar eru sannarlega fallegir 
tindar en fáfarnir. Gangan er ekki fyrir 
óvant fjallafólk en þeir sem eru í góðu 
gönguformi gætu hæglega tvinnað hana 
saman við fjallgöngu á Sauðhamarstind 
í Lónsöræfum, eða gönguferð í litrík 
Lónsöræfi og Lón.

hægri hönd gangnamannakofi sem heitir 
Markúsarsel. Ekki er ekið að honum 
heldur haldið áfram nokkra km eftir 
grýttum árfarvegi sunnan Flugustaðaár. 
Þar eru grasi grónar flatir þar sem 
tilvalið er að slá upp tjaldi og hefja 
gönguna. Fyrst liggur gönguleiðin eftir 
grónu sléttlendi og er  vatnsmikil áin 
á hægri hönd. Á leiðinni er birkiskógur 
sem lífgar upp á dalinn en á sums 
staðar á í vök að verjast. Þarna sést 
vel í Flugustaðatinda við enda dalsins 
en smám saman blasa við myndarleg 
árgljúfur. Í hliðarám er mikið um fallega 
fossa sem steypast niður hlíðarnar. Einn 
slíkur státar af hellisskúta og er hægt að 
ganga á bakvið hann. Göngunni er haldið 
áfram í Sléttraftargil en þar eru stærstu 
fossarnir í bergvatnsá sem oftast má 
stikla á steinum. Annars er auðvelt að 
finna á henni gott vað. Haldið er áfram 
inn dalinn og upp brattann uns komið 
er að mynni Jökulgils sem veit beint 
í suður. Þrædd eru gil upp í gegnum 
stöllótt jarðlög sem víða eru laus í sér. 
Skyndilega birtast Jökulgilstindarnir, 
umkringdir jökli, en ljósbrún líparítfjöll 
ramma þá inn og gera gönguna að 
litaveislu. Einnig sést í snarbrattan 
skriðjökul, eða ísfall, sem teygir sig niður 
gilið og hefur hörfað töluvert síðastliðna 
áratugi. Ísfallið er líkt og botn Jökulgils 
ekki fært uppgöngu og er því haldið upp 
lausar en brattar brekkurnar á vinstri 
hönd. Þetta er tafsöm ganga en ganga 
en mun auðveldari á snjósköflum séu 
þeir til staðar. Þegar komið er upp á 
jökulinn er skynsamlegt að spenna á sig 
mannbrodda og notast við ísöxi og línu, 
enda töluvert um sprungur þegar nær 
dregur tindunum. Jökulfönnin er þveruð 

Slétturaftargil
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Töfrar Lagarfljóts
TEXTI OG MYNDIR: ÞRÁINN KOLBEINSSON „Sælir, róa Lagarfljótið með tjöld, alla leið út í sjó?“ 

– „Ég er til - það eru engir svona dauðakaflar á 
því er það?“ – „Bara einn sýnist mér, fram hjá 
virkjun.“ Svona hljómuðu samskipti tveggja 
vina, seint um kvöld þann 29. apríl, 2020. Þráinn 
Kolbeinsson og Hjalti Magnússon höfðu þarna sett 
stefnuna á einstakt ævintýri sem þeim afvitandi 
hafði aldrei verið framkvæmt áður. Hvorugur 
þeirra var vanur löngum kajakferðum en báðir 
miklir ævintýramenn og þetta var einfaldlega of 
spennandi hugmynd til að láta hana ekki verða að 
veruleika. Þann 12. júlí sátu þeir svo hvor á sínum 
kajak í Jökulsá í Fljótsdal, með tvö tjöld, svefnpoka 
og birgðir, á leið í næstum sex daga ferðalag niður 
Lagarfljót með stefnuna á Héraðsflóa.  

SEX DAGAR Á KAJAK

Hjalti Magnússon réri ásamt Þráni í sex daga niður í Héraðsflóa. 
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Við vorum á leiðinni í siglingu um Grænland 
sem féll niður vegna veirunnar svo þarna 
áttum við tveggja vikna glugga sem búið 
var að eyrnamerkja ævintýri. Okkur leið eins 
og við yrðum að finna eitthvað skemmtilegt 
í staðinn. Okkur hafði lengi langað að fara 
í nokkurra daga kajakferð — ferð þar sem 
við tækjum allt með okkur, byrjuðum á 
einum stað og enduðum á öðrum. Fram 
að þessu höfðum við aðeins farið í stuttar 
dagsferðir með engu sérstöku markmiði. 
Við höfðum sáralitla hugmynd út í hvað við 
stefndum með þessari ferð en það að róa 
með margra daga byrgðir niður Lagarfljótið 
alla leið til sjávar var einmitt ævintýri sem 
myndi uppfylla þessa löngun. Leiðin sem við 
stefndum á er um 120 kílómetrar og fer um 
fjölbreytt og magnað landslag Austurlands. 
Heilt yfir er hún tiltölulega örugg fyrir 
utan Lagarfljótsvirkjun sem við þyrftum 
einhvernveginn að komast fram hjá. Fyrir 
okkur var þetta einfaldlega enn eitt ævintýrið, 
en á þessum tímapunkti höfðum við ekki 
hugmynd um þá skemmtilegu staðreynd að 
þetta hafði aldrei verið gert áður.

Munurinn á ferðalagi og ævintýri 

Það voru margir óvissuþættir sem fylgdu 
þessari ferð. Veðrið, grynningar hér og þar 

á leiðinni, eðli straumanna og svo auðvitað 
sú staðreynd að við höfðum enga reynslu 
af margra daga kajakferð. Einnig var eitt af 
markmiðum ferðarinnar að búa til myndefni 
fyrir Austurbrú og Íslandsstofu, sem við 
vissum ekki nákvæmlega hversu mikið myndi 
hægja á ferðinni. Það eina sem við höfðum 
í rauninni stjórn á var hvað við tækjum með 
okkur og hvort við reyndum þetta yfir höfuð. 
Þó það sé vissulega góð tilfinning að líða eins 
og maður hafi stjórn á hlutum, þá var það í 
raun öll þessi óvissa sem gerði þetta ferðalag 
að raunverulegu ævintýri. 
  Þegar við fórum yfir leiðina þá bútuðum 
hana niður eftir girnilegum náttstöðum og 

„Þetta verður 
ekkert mál“ 

hugsuðum við 
með okkur og 

rérum áfram fullir 
sjálfstrausts.”

einhverju sem við töldum viðráðanlegum 
dagsvegalengdum. Þrátt fyrir að vera 
hvorugur mjög langt undir meðalgreind 
tókst okkur einhvern veginn að misreikna 
hvern dag um u.þ.b. 10-15 km. Það þýddi 
að mögulega þyrftum við að byrja róðurinn 
aðeins fyrr á morgnanna en við höfðum séð 
fyrir okkur til að halda áætlun. Þar sem það 
var meira og minna bjart allan sólarhringinn 
reyndist það ekki vera mikið vandamál. 
  Hjalti sá meira og minna um eldamennskuna 
í ferðinni en við höfðum með okkur prímus og 
gashylki. Sérréttir ferðarinnar einkenndust af 
séríslenskum pylsum, bökuðum baunum, 
flatkökum með hangikjöti o.fl. í þeim dúr. Við 
höfðum einnig með hin og þessi orkustykki, 
þurrmat og hafragrautsblöndu. Það sem allir 
réttir ferðarinnar áttu þó sameiginlegt var 
að Hjalta tókst að bæta ómennsku magni af 
smjöri við hvern þeirra, sem gerði þá bæði 
mun betri og orkumeiri fyrir vikið. Það er jú, 
ekkert sem heitir of mikið af smjör. 
  Búnaðurinn sem fylgdi með var hefðbundinn 
útilegubúnaður ásamt tveimur kajökum, 
þurrgöllum og björgunarvestum. Hræðilegur 
misskilningur olli því að tveir mikilvægir 
hlutir gleymdust — kaffi og sólarvörn. Báðir 
verandi háðir þessu himneska svarta sulli 
og með húð í bleikari kantinum var þetta 
ákveðinn skellur. En þetta var allt í lagi — við 
vorum með nóg af smjöri. Öllum búnaði var 
komið fyrir í vatnsheldum pokum sem síðan 
fengu hver sinni stað á eða í kajökunum. 
Utan á einum pokanum var svo þráðlaus 
hátalari sem sá um að halda stemningunni 
uppi þegar við fengum leið hvor á öðrum. 
Þar sem markmiðið var líka að ná fjölbreyttu 
myndefni í ferðinni tókum við þó nokkuð 
af myndavélabúnaði, bæði fyrir ljósmyndir 
og myndbönd. Ein myndavél (Canon EOS 
R) ásamt einni linsu (Canon RF 24-70mm 
f2.8), tvær hasarmyndavélar (DJI Osmo 
Action), einn dróni (DJI Mavic 2 Pro) og 
fullt af batteríum fyrir hverja vél. Til gamans 
fengu líka tvær gamlar filmuvélar að fljóta 
með. Okkur þótti ólíklegt að myndavélunum 
og Lagarfljóti myndi koma sérstaklega vel 
saman og þurftum því að passa vel upp á 
þær en hafa þær samt aðgengilegar, jafnvel 
úti á miðju fljóti. Þetta reyndist vera lítið mál 
með vatnsheldum pokum og smá skipulagi 
— engin myndavél skaddaðist í þessari ferð. 

Róið af stað

 Eftir allan undirbúninginn var loksins 
komið að ferðalaginu sjálfu. Við vissum að 
fyrstu mínúturnar myndu líklega gefa okkur 
ákveðna hugmynd um hvernig næstu 5-6 
dagar yrðu svo það var mikil spenna í okkur. 
Við byrjuðum róðurinn í Jökulsá í Fljótsdal en 
þar var þokkalegur straumur svo við þurftum 
lítið að hafa fyrir hlutunum. „Þetta verður Fyrstu daginn var róið að Atlavík.
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ekkert mál“ hugsuðum við með okkur og 
rérum áfram fullir sjálfstrausts. Veðrið var í 
takt við bjartsýnina — sjóðandi hiti og sólin 
hátt á lofti. Þar sem jökuláin rennur loks inn í 
Löginn (sem stöðuvatnið er stundum nefnt og 
það sem flestir hugsa um þegar talað er um 
Lagarfljót) breikkar Lagarfljótið töluvert og 
straumurinn verður mun minni. Þarna hafði 
vindurinn aukist töluvert og af íslenskri hefð 
var honum miðað beint í andlitin okkar. Á 
þessum tímapunkti breyttist hugmynd okkar 
um næstu daga töluvert. Róðurinn var þyngri 
og þegar leið á daginn fór þreytan að segja 
til sín. Við erum þeim einkennilega „kosti“ 

gæddir að við höfum báðir mun meira gaman 
að hlutum sem þarf aðeins að hafa fyrir — 
þetta var því ekki alslæmt. Ævintýri eiga ekki 
alltaf að vera auðveld. 
  Eftir langan dag af róðri komum við að hinni 
fögru Atlavík þar sem við tjölduðum fyrstu 
nóttina. Þar þurrkuðum við það sem hafði 
blotnað, komum upp búðum og útbjuggum 
fyrstu kvöldmáltíðina. Á boðstólum var afar 
ljúffengur þurrkaður ítalskur pastaréttur með 
fullorðinsskammti af smjöri. Fyrsti dagurinn 
hafði gengið vel og við skriðum lúnir en sáttir 
ofan í svefnpokana, spenntir fyrir næsta degi. 

Hápunktar leiðarinnar

 Næstu dagar gengu þokkalega vel og við 
vorum heppnir með veður. Umhverfið var 
ótrúlega fallegt og breyttist stöðugt eftir 
því sem við mjökuðumst nær hafi. Það var 
eitthvað einstaklega friðsælt við það að vera 
staddir einir á kajökum úti á miðju fljóti, 
með allt sem við þurftum meðferðis og skýrt 
markmið sem hvert einasta handtak færði 
okkur nær. Fyrir utan hvorn annan, var okkur 
stöðugt fylgt eftir af hinum og þessum fuglum 
og öðrum dýrum sem fylgdust forvitnilega 
með okkur færast hægt eftir stóru fljótinu. 

„Fyrir utan það 
að fá loksins mat 
og hvíld þá var 

það frekar einstök 
upplifun að gista á 
lítilli eyju þar sem 
ekkert var fyrir 
utan tvo sveitta 
gaura, kajakar 

og nokkrar 
beinagrindur.“

Að gista á lítilli eyju var einstök upplifun. 
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Þrátt fyrir að öll leiðin hafi meira og minna 
einkennst af einstakri náttúrufegurð, þá 
komu reglulega kaflar sem voru nokkuð 
einsleitir og langir. Þá fékk hugurinn að reika 
og maður komst í hálfþægilegt ástand þar 
sem maður réri taktfast án þess að stoppa, 
stundum svo klukkutímum skipti. Það er 
ekki oft sem maður fær tækifæri til að gera 
sama einfalda hlutinn svo lengi án þess að 
hafa eitthvað til að dreifa athyglinni. Þegar 
upp var staðið voru þetta virkilega þægilegir 
kaflar sem minntu mann á lífið áður en öll 
þessi tæki og forrit mættu til leiks og fóru að 
keppast um athygli manns. 
  Á milli þessara kafla vorum við þó oft 
gerðir orðlausir yfir einstakri fegurð þessa 
landsvæðis. Eitt þessara augnablika var 
staður þar sem ferskvatnsáin Grímsá rennur 
inn í gruggugt Lagarfljótið. Við rérum upp 
á mjóan tanga sem skildi þessar ár að og 
gengum hann endilangan. Þar gátum við séð 
skilin þar sem bláleitt ferskvatnið og gruggugt 
jökulvatnið blandast saman. Okkur fannst 
þetta nógu magnað þarna þar sem við stóðum 
en það var ekki fyrr en við skoðuðum svæðið 
að ofan sem við áttuðum okkur á hvað þetta 
var virkilega einstakur staður. Við ætluðum 
að stoppa þarna í stutta stund en enduðum 
á að vera þarna örugglega í klukkutíma eða 
meira. Best er að leyfa myndunum að halda 
lýsingunni áfram hér.  
  Þriðja daginn höfðum við róið frá því 
snemma um morguninn og sólin var við 
það að setjast og við höfðum ekki enn 
fundið góðan stað til að koma upp búðum. 
Þegar við skoðuðum kortið betur rákum við 
augun í þrjár litlar eyjur úti á miðju fljótinu. 
Miðja þeirrar stærstu virtist vera grasi vaxin 
með litlu kjarri. Þetta var einföld ákvörðun 
og stefnan var strax sett á þessa litlu eyju 
á meðan sólin settist. Eftir dágóðan róður 
sjáum við loksins glitta í þessar þrjár eyjur og 
lítið kjarr á einni þeirra. Fyrir utan það að fá 
loksins mat og hvíld þá var það frekar einstök 
upplifun að gista á lítilli eyju þar sem ekkert 
var fyrir utan tvo sveitta gaura, kajakar og 
nokkrar beinagrindur. 
  Næsta dag var komið að því að finna leið 
fram hjá Lagarfljótsvirkjun, þar þyrftum við 
alltaf að fara á land og færa okkur fram yfir 
hana. Við vöknuðum snemma, borðuðum 
morgunmat á einkaeyjunni okkar og gerðum 
okkur klára fyrir róður dagsins. Þetta var 
mildur morgun og við rérum um ána þar sem 
hún fór að þrengjast og hlykkjaðist innan um 
háa sandhóla. Creedence Clearwater Revival 
og Bob Dylan héldu okkur við efnið og þegar 
virkjunin fór að nálgast leituðum að stað til 
þess að fara á land. Þegar við skoðuðum 
kortið tókum við eftir að austan megin við 
Lagarfljót rennur önnur á sem endar einnig 
í Héraðsflóa. Þessi á heitir Selfljót og var 

ákveðið að hún yrði endakafli okkar á ferðalagi 
okkar til sjávar. 
  Það var skemmtileg tilbreyting að skipta úr 
gruggugu Lagarfljótinu yfir í hið tæra Selfljót 
sem hlykkjast um stór græn tún sem einmitt 
var verið að heyja er við rérum meðfram þeim. 
Kýr, kindur og hinir ýmsu fuglar fylgdust vel 
með okkur á meðan við mjökuðumst eftir 
ánni. Eftir því sem við færðumst norðar, 
kólnaði loftið og árbakkarnir lækkuðu. Fuglar 
nýrra tegunda fóru að heilsa upp á okkur og 
fjöllin í austri stækkuðu. Þegar kominn var 
tími á kvöldmat rérum við fram hjá fallegu 
stuðlabergi við ána þar sem við ákváðum 
að taka okkur pásu og snæða einhvern 
gómsætan smjörrétt. Þegar við skoðuðum 
staðinn betur tókum við eftir að þarna voru 
leyfar af litlum torfbæ og mátti vel merkja hin 
ýmsu rými sem þar höfðu verið. Við komum 
okkur kurteisislega fyrir í eldhúsinu og Hjalti 
galdraði fram einn af sínum sérréttum, 
steiktar pylsur með smjöri. 
  Þegar hér var komið höfum við róið um 
25 kílómetra þennan dag og vorum um 15 
kílómetra frá Hérðasflóa. Það var tekið að 
kvölda og okkur langaði að klára ævintýrið 
í morgunsólinni svo við ákveðum að róa um 
10 km í viðbót og koma upp búðum. Við 
fundum góðan stað undir bjargi stutt frá brú 
Borgarfjarðarvegs yfir Selfljót. Við borðuðum 
síðustu kvöldmáltíð ferðarinnar og lögðumst 
inn í tjöldin rétt áður en það fór að rigna.  

Agnarsmáar öldur í fjarska 

Morguninn eftir vöknuðum við þegar sólin 
gægðist yfir klettana fyrir ofan okkur og við 
skriðum út úr tjöldunum — þreyttir en spenntir 
fyrir síðasta kaflanum. Við pökkuðum saman, 
kvöddum þennan fína náttstað og héldum af 

stað. Líkaminn var orðinn svolítið stirður eftir 
róður síðustu sólarhringa en það var bjart yfir 
okkur. Sólin skein og það var algjört logn. Við 
höfðum klárað vatnið okkar með hafraveislu 
morgunsins svo við stoppuðum á leiðinni við 
litla sprænu og fylltum brúsana.  
  Eftir að hafa róið í um tvo tíma sáum við 
loksins glitta í agnarsmáar öldur í fjarska. 
Við hættum báðir að róa og fylgdumst með 
þeim rísa við sjóndeildarhringinn. Við héldum 
svo áfram að róa og fundum hvernig það tók 
að bæta í vindinn. Öldurnar stækkuðu við 

„Beint áfram var 
ekkert nema 

vígalegt úthafið.“

Mikið var eldað úr smjöri. 



hvert handtak og smám saman fórum við að heyra niðinn í þeim. 
Loks vorum við staðsettir í miðjum ósnum og fundum strax hvernig 
tilfinningin var orðin allt önnur við það að hafa öldurnar undir okkur. 
Það var ævintýraleg sýn sem tók á móti okkur. Svört strandlengjan til 
vesturs leiddi augun að hinu litríka Þerribjargi og háir klettar gnæfðu 
yfir okkur til austurs. Beint áfram var ekkert nema vígalegt úthafið. Við 
rérum úr ósnum þangað til það var ekkert undir okkur annað en sjór 
og á þeim tímapunkti hættum við loksins að róa, gáfum hvor öðrum 
fimmu með árunum og horfðum í kringum okkur. Það var sérstök 
tilfinning að hafa róið í næstum sex daga og vera loksins kominn á 
leiðarenda. 
  Við stoppuðum þó ekki lengi þar sem vindurinn hélt áfram að aukast. 
Það var staður aðeins lengra sem okkur langaði að skoða sem heitir 
Stapavík og við ákváðum að róa þangað. Þessi viðbótarkafli var heldur 
betur þess virði en Stapavík er með flottari stöðum sem við höfum 

komið á. Magnaðir klettar, lítil svört strönd með litlum helli, leifar 
af gamalli uppskipunarhöfn og foss sem rennur beint í sjóinn. Við 
eyddum dágóðri stund þarna, skrifuðum stutta ferðasögu í gestabók 
og smurðum okkur flatkökur með hangikjöti áður en við rérum aftur til 
baka þar sem við vorum sóttir. Næstu nótt eyddum við í góðu yfirlæti 
í Borgarfirði eystri þar sem við hvíldum okkur og fórum yfir þetta 
einstaka ævintýri sem var rétt að klárast. 
  Þegar við veltum því fyrir okkur hvað hafi staðið upp úr í ævintýrinu 
komu mörg augnablik til tals. Í ævintýri eins og þessu er erfitt að velja 
eitt eða annað þar sem allt ferðalagið helst í hendur og þegar litið er til 
baka þá var það í rauninni ævintýrið í heild sinni sem stóð upp okkur 
fannst þó eiginlega merkilegast var, að þrátt fyrir að hafa farið næstum 
sex daga þar sem smjör var svo gott sem uppistaða hverrar máltíðar, 
þá dvínaði ást okkar á smjöri ekkert í kjölfarið. Mögulega er það þá 
rétt eftir allt saman – að það sé ekkert til sem heitir of mikið af smjöri.
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Þar sem bergvatnsáin Grímsá rennur í gruggugt Lagarfljótið. Mjór 
tangi skilur að. Kajakarnir agnarsmáir úr lofti. 
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Japanska

TEXTI OG MYNDIR: HELGI JÓHANNESSON

Sprenging hefur orðið í fjallaskíðun 
hér á landi á undanförnum árum. 
Flestir sem þau prófa kolfalla 
fyrir því frelsi og þeirri tegund af 
fjallamennsku sem þau bjóða uppá. 
Eins og í hefðbundinni skíðamennsku 
hafa áhugasamir reynt fyrir sér 
erlendis þar sem fjöllin eru hærri, 
snjórinn oft og tíðum léttari og 
lognið meira. Greinarhöfundur hefur 
í þessum efnum reynt fyrir sér í 
Noregi, Frakklandi, Sviss, á Ítalíu 
og nú síðast í Japan þar sem hið 
heimsþekkta „Japow“ (Japanese 
Powder) er að finna, en púðrið í Japan 
er engu öðru líkt hvað léttleika 
varðar og þar snjóar og snjóar  
og snjóar…

Japanska púðrið reyndist fislétt.

púðrið
KORTERI FYRIR COVID
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Hinn vaski hópur fjallaskíðara hélt af 
stað í ferðina góðu þriðjudaginn 14. 
janúar 2020. Í hópnum voru  Friðrik Már 
Baldursson, Ragnheiður Halldórsdóttir, 
Svana Gunnarsdóttir, Björn Víglundsson og 
Helga Árnadóttir auk greinarhöfundar. Allt 
fólk með fjallaskíðabakteríuna á alvarlega 
háu stigi. Flogið var til Tokyo þar sem við 
dvöldum í einn aukadag (tvær nætur), enda 
ekkert vit í öðru en nýta tímann til að skoða 
sig um fyrst maður var kominn svona langan 
veg.  Aukadaginn nýttum við í að skoða 
borgina, m.a. á hjólum, auk þess sem hinir 
margfrægu karókí-barir voru heimsóttir og 
gríðarlegir taktar sýndir í söng og almennri 
sviðsframkomu. 

Hokkaido eyja

Eftir Tokyo dvölina var flogið á Hokkaido eyju 
sem er norðan við Honshu, þ.e. japanska 
meginlandið. Hokkaido eyja er almennt sá 
staður sem best þykir að fara til skíðaiðkunar 
í Japan. Þar tók á móti okkur Armin Fisher, 
bandarískur vinur okkar sem hefur verið 
leiðsögumaður nokkurra í hópnum í ferðum 
í Evrópu. Hann skipulagði skíðatímann á 
Hokkaido þannig að við ferðuðumst á milli 
ólíkra svæða sem við skíðuðum. Þannig 
voru á sumum svæðunum skíðalyftur sem 
við nýttum okkur til að komast í hæð og 
skinnuðum svo ofar eða út frá hinum troðnu 
brautum. Á öðrum svæðum voru engar lyftur 
og því skinnað upp, oft og tíðum byrjað í 
skóglendi og endað ofan trjálínu. Svæðin sem 
við vorum á voru Mt. Yotei, Niseko Moiwa, 
Kamui, Asahi-dake, Tokachi-dake og Mt. 
Furano. Við dvöldum allan tímann á „orginal“ 
japönskum hótelum með tilheyrandi upplifun 
í mat og aðbúnaði. Undantekningarlaust 
voru svokölluð „onsen“ á hótelunum, en það 
eru baðhús með heitum pottum sem mikil 

hefð er fyrir í Japan, enda er þar jarðhiti 
líkt og hér á landi. Það var ómissandi eftir 
krefjandi skíðadaga að komast í heita vatnið 
og endurhlaða rafhlöðurnar fyrir næsta dag. 
Púðrið, maður lifandi!
  Það er engu logið með japanska púðrið. 
Það er ævintýralega létt og mikið af því. 
Auðvitað voru skíðaaðstæður mismunandi 
eftir dögum og svæðum, en þar sem best 
lét var þetta ólýsanlegt. Þó púðrið næði 
manni hiklaust í mitti og snjórinn gengi 
yfir mann á niðurleiðinni fann maður 
ekki fyrir neinni fyrirstöðu, enda snjórinn 
einstaklega þurr og því fiðurléttur. Það er 
í raun ekki hægt að lýsa þessu í orðum en 
myndirnar tala sínu máli að einhverju leyti. 

„Þó púðrið næði 
manni hiklaust í 
mitti og snjórinn 
gengi yfir mann á 
niðurleiðinni fann 
maður ekki fyrir 
neinni fyrirstöðu, 

enda snjórinn 
einstaklega þurr 

og því fiðurléttur.“

Helgi Jó og Armin Fisher, leiðsögumaður.

Skíðað var á Hokkaido eyju
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Stórkostleg upplifun

Fjallaskíðaferð til Japan er stórkostleg 
upplifun. Ekki einungis vegna hins 
óviðjafnanlega púðursnjós,  heldur 
er ferð á þessar slóðir ein allsherjar 
upplifun. Hótelin, maturinn, 
baðhúsin, menningin, mannlífið...  
Allt er svo gerólíkt því sem maður 
kynnist í skíðaferðum í Evrópu eða 
Bandaríkjunum, sem dæmi. Ferðin 
tók í heild 12 daga, þar af voru 7 

heilir skíðadagar, dagarnir í Tokyo og 
svo ferðadagar. Á heimleiðinni þann 
25. janúar 2020 voru fréttir af Covid 
farnar að magnast og ógnin greinilega 
að færast nær. Við sluppum því í raun 
í þessa ferð korter í Covid. Ég mæli 
með því að það fjallaskíðafólk sem tök 
hefur á láti svona ævintýraferð verða að 
veruleika strax korteri eftir Covid. Þetta 
er engu líkt!

„Ég mæli með því að það fjallaskíðafólk 
sem tök hefur á láti svona  

ævintýraferð verða að veruleika strax 
korteri eftir Covid.“

Í Japan skorti ekki snjóinn



Hjólað að 
Fjallabaki

TEXTI OG MYNDIR: KJARTAN LONG

HAUSTIÐ MEÐ ÖLLUM SÍNUM TÖFRUM ER EINN ALLRA 
BESTI TÍMINN TIL AÐ KOMA SÉR ÚT OG HALDA TIL 
FJALLA, ÞRÆÐA FJALLVEGI OG EINSTIGI AÐ FJALLABAKI.  
Á HAUSTIN ERU SKÁLARNIR UPP Á HÁLENDI OFTAST 
LAUSIR OG LÍTIÐ MÁL AÐ SKELLA SÉR MEÐ SKÖMMUM 
FYRIRVARA ÞEGAR VEÐUR LÍTUR VEL ÚT, KOMA 
SÉR FYRIR Í SKÁLA OG VELJA DAGSFERÐIR ÚT FRÁ 
SKÁLANUM.  HÉR ERU FJÓRIR UPPÁHALDSHJÓLASTAÐIR 
AÐ FJALLABAKI OG NOKKRAR HJÓLALEIÐIR SEM HÆGT 
ER AÐ VELJA ÚT FRÁ ÞEIM. 

4 frábærir 
fjallahjólaskálar

Ef komið er seinnipartinn í skála 
úr Reykjavík er t.d  upplagt að taka 
skemmtilega seinnipartsleið um Strútstíg 
að Álftavötnum og veg F233 til baka. 
Dagsferð frá Hólaskjóli er til dæmis þessi: 
Blautulón - Skælingar - Eldgjá - Hólaskjól. 
Þetta er stórkostleg leið með útsýni yfir 
Skaftá, Skaftárhraun og í góðu skyggni 
stóran hluta af Vatnajökli.
Frá Hólaskjóli er einnig hægt að skipuleggja 
trússaða tveggja daga ferð um Strútsstíg að 
Álftavatni og gista þar. Seinni daginn fara 
um Torfahlaup, yfir Markarfljótið við Krók 
og fara Króksleið inn á F261 og þaðan niður 
í Fljótshlíð.  Áríðandi er að kanna áður hvort 
brúin við Krók sé ekki örugglega til staðar. 

Skálinn í Hólaskjóli
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Glaðheimum. 

Mikið klettaklifur einkennir leiðina upp. 

Dóra á fjölspannaleiðinni Whale Watchers

Hægt er að fara nokkrar skemmtilegar 
dagleiðir frá skálanum við Hungurfit 
eða koma við í skálanum á leiðinni 
Landmannahellir - Dalakofi - Hungurfit - 
Mosi - Þórsmörk.

Ein af skemmilegri dagleiðum sem hægt 
er að fara að Fjallabaki er frá skálanum við 
Mosa inn á veg F261 upp í Hvanngil, taka 
hádegismat í skálanum við Álftavatn og til 
baka um Torfahlaup yfir brúnna við Mosa 
og svo Króksleið í skálann við Mosa.

Skálinn við Hungurfit

Skálinn í Mosa  

Frá skálunum við Landamannahelli er 
hægt að fara í óteljandi dagsferðir. Til 
dæmis er hægt að hjóla veg F225 inn í 
Landmannalaugar og til baka um Vondugil, 
stíginn upp Suðurnámur og til baka um 
Dómadalsháls og stíginn sem liggur norðan 
við Loðmundarvatn og til baka í skálann 
við Landmannahelli.
Einnig eru ótal leiðir í kringum Land- 
mannalaugar eins og að  hjóla inn Jökulgilið 
að Hattveri, hring um Ljótapoll, þræða  F208 
að Kirkjufellsvatni eða inn að Glaðheimum. 

Landmannahellir



Kjalvegur hinn 
forni á fjallahjóli
Það er þolinmæðisverk að hjóla frá Hveravöllum í Hvítárnes 
að minnsta kosti svona fyrst um sinn. Fyrstu kílómetrarnir 
reyna á jafnvægisgetu fjallahjólarans en fyrir þá sem 
hafa gaman af svona næráskorunum á hjólunum er þetta 
hreinasta skemmtun. 
 
Þegar FÍ Landkönnuðir fóru þetta síðastliðið sumar var ákveðið að 
fara ekki um Þjófadali heldur hjóla austan meginn Þjófafells. Gaman 
væri að heyra frá einhverjum sem farið hefur hina leiðina til að fá 
samanburðinn. Eftir Þjófafell fer leiðin að verða örlítið hraðari. Þá 
styttist í Fúlukvísl og Hrútfellið blasir við í allri sinni dýrð, glæsilegast 
fjalla á Kili. Eftir að komið er að brúnni yfir í Þverbrekknamúla tekur 

hreinn og klár unaður við. Þaðan og niður í Hvítárnes er hraðasti 
kafli leiðarinnar, hallar allur heldur undan hjóli, þéttpakkaður stígur 
innan um rofabörð og lynggróið land. Stundum er sandurinn gljúpur 
og mjúkur en þegar við fórum þetta í septemberlok voru aðstæður 
fullkomnar. Þarna er gaman að hjóla hratt. Mælum síðan hikstalaust 
með því að hafa grillið klárt í Hvítárnesi svo hægt sé að skella einni 
pulsu í sig áður en haldið er heim á leið. 
 
Þetta eru tæpir 42 kílómetrar og búast má við því að stór hópur 
mishraðra hjólara fari þetta á um það bil 4 tímum en lítill og jafn 
hraður hópur fer þetta á undir 3 tímum eða jafnvel betur.
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Lagt í hann frá Hveravöllum. Víðáttan á Kili er áþreifanleg. 
Hvergi á Íslandi er himininn stærri.

Hrútfell á Kili er glæsilegt fjall og enn teygir 
jökullinn fingur sína niður hlíðar þess.

Hópurinn við upphaf ferðar.



Ein um kvöld á heiði
TEXTI OG MYNDIR: GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON
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Það sem við  
vorum einkar 

stolt af var þessi 
óhefðbundna 

nálgun, að leggja 
af stað undir 

kvöldmat.

Við Uppsali þar sem Gísli bjó hefst gangan, 
eða endar eftir því hvernig á það er litið. 
Uppsalir eru innsti bærinn í Selárdal, 
þessum sögufræga dal í Arnarfirði ekki síst út 
af Gísla sem margir telja, skiljanlega, að hafi 
búið þar einn um langa hríð, fjarri mönnum, 
en svo var hins vegar ekki. Lengst af bjó Gísli 
með bróður sínum, og þótt þeir hafi kannski 
ekki talast mikið við, segir sagan, að þá var 
hann ekki einbúi í strangasta skilningi þess 
orðs. Og á nálægum bæjum var líf. Á bænum 
Selárdal bjó Hannibal þingmaður og síðar 
sonur hans Ólafur. Og lítil kot á stangli við 
hvíta standlengjuna voru áður full af lífi, og 
nú eru þar sumarhús, uppgerðir gamlir bæir 
og ný hús, í eigu afkomenda þeirra sem 
þarna bjuggu áður. Sagan heldur áfram. 
Safnið hans Samúels, kirkjan og stytturnar, 
lokkar að sér ferðafólk í stórum stíl, enda 
má það heita undur og stórmerki að svona 
menningarsetur hafi verið búið til af einum 
manni með berum höndum í eina tíð. Það er 

eitthvað við þennan dal og einveru. Fullt af 
fólki í gegnum tíðina, en samt bregður sagan 
einkum upp myndum af svipsterku fólki í 
einveru sinni á hjara veraldar.
 Við vorum hinsvegar tvö. Það var hásumar. 
Hlé á heimsfaraldri hvað Ísland varðaði. Lífið 
í vanagangi. Sóttvarnir á pásu. Eftir góða 
daga í húsi fjölskyldunnar við sjávarmálið var 
ákveðið að sæta færis á sunnudagskvöldi og 
ganga yfir heiðina yfir í Krossadal í Tálknafirði. 
Sú leið er köllluð Prestagatan. Prestar gengu 
hana úr prestakallinu í Selárdal til að þjóna 
söfnuðinum í Tálknafirði áður fyrr. Það sem við 
vorum einkar stolt af var þessi óhefðbundna 
nálgun, að leggja af stað undir kvöldmat og 
nota kvöldkyrrðina til göngunnar. Hjólamaður 
góður hafði áður sagt okkur frá því hvað hann 
hefði mikið yndi af því að hjóla um sumarnætur 
í íslenskri náttúru. Laugarvegurinn er töfrandi 
kyrrðardýrð um bjarta sumarnótt. Kannski 
vorum við innblásin af þessu. Að ganga um 
kvöld hljómaði heillandi. Og við sáum ekki 
eftir því. 

Greinarhöfundur og Alexía Björg Jóhannesdóttir við Uppsali

Kraftpósa í Krossadal

Við Pollinn í Tálknafirði

Selárdalsheiði
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Veðurbarið grjótið

Tveimur dögum fyrr hafði gengið á með 
bandvitlausu veðri, stormi að norðan. Nú 
var blankalogn og heiðskýrt. Það var einhver 
brakandi ferskleiki í loftinu, eins og náttúran 
hefði endurnýjað sig í storminum, loftað 
út, fengið útrás og væri núna að hvíla sig. 
Við þræddum kinda- og mannastíginn — 
eignarhald óljóst — upp dalinn frá Uppsölum í 
átt að háheiðinni. Fyrst er graslendi. Svo Selá, 
klappir og mosi. Þá er komið að vegarslóða. 
Hann liggur að vatni, Stóravatni, sem núna 
speglaði stórskorið bergið og við horfðum 
á svanina á því um stundarsakir og nutum 
þessarar ævintýralegu sýnar.
 Þá er gengið dálítið lengra. Áfram og upp. 
Þetta er ekki erfið ganga. Í kvöldkyrrðinni varð 
hún að hugleiðslu. Allt í einu er maður kominn 
í nánast sömu hæð og fjöllin. Þannig eru 
Vestfirðir einhvern veginn. Heiðarnar eru flatir 
fjallstoppar, og öfugt. 
 Þarna uppi var svolítið merkilegt að vera. 
Enginn annar var á ferli. Veðursorfið grjótið 
blasti við á alla kanta, eins konar tröllaflísagólf. 
Það er eins og þetta land hafi aldrei verið 
klárað. Það er ennþá í miðjum klíðum, en samt 
einhvern veginn er ekki augljóst hvort það sé 
raunverulega hægt að fara með þetta landslag 
eitthvað lengra. Er þetta ekki bara svona? Hrátt 
og magnað? 
 Af vörðum er nóg á leiðinni, enda 
efniðviðurinn út um allt. Leiðin er því vel 
mörkuð og erfitt að villast, nema kannski 
ef svartaþoka skylli á eins og þarna er ekki 
óalgengt. En þá hefur maður alltaf vörðurnar. 
Og vonandi GPS.

Sólarlagið í Krossadal

Það þurfti varla jakka. Af þeim sökum varð þessi 
ganga um vestfirska heiði svolítið óraunveruleg 
og draumkennd. Lóa söng stundum og krummi 
krúnkaði. Eiginlega varð veröldin eins og 
risavaxið kvikmyndaver, svona nánast eins og 
við værum inni en samt úti. Þegar af heiðinni 

er komið tekur aftur við graslendi og þar við 
gróðurlínuna er aftur vatn, spegilslétt og gott ef 
ekki svanir aftur, þótt ég muni það ekki alveg. Á 
þessum tímapunkti vorum við orðin góðu vön. 
 Sýnin að hafinu innst í Krossadal er 
dásamlega mínimalísk, ef svo má segja. 
Bergin á beggja vegu, aflíðandi hlíðar þeirra, 
mynda skál og í henni er hafið. Sól var núna 
lágt á lofti og sólarlagið gerði birtuskilyrðin 
ævintýraleg. Við gengum meðfram læk niður 
að minni dalsins, og þar hittir maður aftur fyrir 
hann Samúel listamann. Þarna eru nefnilega, 
við fjöruborðið, þústir af gömlum bæ. Þar bjó 
Samúel með konu sinni og börnum áður en 
þau fluttust búferlum yfir heiðina.
   Gangan frá Selárdal yfir í Krossadal er 
um 12 km. Þar er göngunni hins vegar ekki 
lokið nema manns bíði bátur í fjörunni. Inn í 
Krossadal liggur enginn vegur og það er dálítill 
spölur að veg. Þá þarf að ganga meðfram hafinu 
í stórgrýttri fjallshlíð, Stapahlíð. Við stöldruðum 
oft við á þeirri leið og nutum sólarlagsins sem 
við höfðum í bakið. Eftir stórgrýtið eru fleiri 
fallegir lækir í fleiri dalsminnum, fossar niður 
berg og hvannir á bökkum. Ofan í einn missti 
ég símann minn, í tómum klaufaskap við 
myndatöku af fegurðinni, en fann hann sem 
betur fer aftur í straumnum. Honum varð ekki 
meint af. Þeir eru greinilega orðnir vatnseldir. 
Vissi það ekki. 

Fullkominn endir

Þegar að veginum var komið, sem liggur inní 
byggðalagið, beið okkar ekki bíll. Við höfðum 
nefnilega ákveðið að við skyldum enda gönguna 
í heitu lauginni, Pollinum við Tálknafjörð. Við 
tók fremur einsleit ganga um miðnætursbil 
eftir malarvegi í vaxandi kulda næturinnar, 
sem gerði stundina í Pollinum um eitt leytið 
að fullkomnum endi á frábærri kvöldstund. 
Tuttugu og tveir kílómetrar í heildina á sex 
og hálfum tíma. Niðurstaða? Jú, leiðin yfir 
Selárdalsheiði á sunnanverðum Vestfjörðum, 
frá Uppsölum í Selárdal og yfir í Krossadal og 
svo í Pollinn er ansi hreint fjári fín. Eiginlega 
mergjuð. Sérstaklega á sumarkvöldi í logni.

Sólarlag í Krossadal
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Róið, gengið 
og hjólað 

TEXTI OG MYNDIR: RÓBERT MARSHALL
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Kosturinn við göngubátana (packrafts) er að 
þeir vikta ekki mikið meira en 3 kíló stykkið og 
árarnar bæta í sjálfu sér ekki miklu við í þyngd. 
Þetta býður uppá margvíslega möguleika til 
ferðalaga, að ekki sé talað um ef hjólum er 
bætt inn í myndina. Sú skyndiákvörðun var 
tekin í góðri spá á haustdögum að freista 
þess að Hjóla frá Rauðabotni, ganga yfir að 
Hólmsárlóni, róa það endilangt og ganga niður 
um Rauðabotn í bíl þar sem lagt var af stað 
að morgni. Lagt var í hann síðdegis í vikulok 
og stefnt í Strútsskála Útivistar að Fjallabaki. 
Daginn eftir var byrjað á því að ferja bakpoka 
með göngubátum að Skófluklifi undir Strút. 
Þeir voru skildir eftir þar og svo ekið út á 
Mælifellssand og austur yfir Brennivínskvísl 
undir fögru Mælifellinu. Áður en komið var að 
Hólmsánni fylgdum við jeppaslóða suður undir 
Rauðabotn og skildum bíl eftir þar. 

Þá tók sjálfur leiðangurinn við. Þetta eru 
skemmtilegir og þéttpakkaðir jeppaslóðar og 
gaman að hjóla þá á fjallahjólum. Leiðin yfir 
sandinn í átt að Mælfiellinu aftur var mun 
styttri en við höfðum ímyndað okkar. Þarna 
var hið fallegasta haustveður þó svolítið kalt 
væri í lofti. Eins og svo oft áður voru það 
aðallega tærnar sem fundu fyrir kuldanum. 
Ein besta uppfinning síðari tíma og þá sér 
í lagi þegar kemur að hjólreiðum að hausti 
eru rafmagnssokkar sem halda tánum 
heitum en því miður voru þeir ekki með í för 
í þetta skiptið. Lítið mál reyndist að hjóla 
yfir Brennivínskvíslina en vaðið er þekkt fyrir 
gróft hraungrýti sem valdið hefur mörgum 
jeppamanninum áhyggjum af rifnum dekkjum. 

Þegar komið var inn að Skófluklifi aftur var 
hjólunum komið fyrir þar sem bakpokarnir 
höfðu verið settir um morguninn. Og arkað af 

Á leiðinni inn að Strútslaug er beygt til hægri í átt að Svartahnúksfjöllum. 
Árarnar á göngubátunum bæta ekki miklu við þyngdina. 

Hjólað framhjá Mælifelli á samnefndum sandi. 
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stað sömu leið og þegar farið er í Strútslaug. 
Svo er beygt af slóðanum þegar komið er 
niður í dalverpið þar sem Hólmsáin leggur í 
leiðangur sinn til sjávar. Á heppilegum stað við 
Hólmsárlón var blásið í göngubátanna. Það er 
gert með því að fylla þéttan silkipoka af lofti 
og hann svo kreistur þar til allt loftið er komið 
í slöngurnar sem gerðar eru úr slitsterku gúmíi. 
Tveir af þessum bátum sem með voru í för eru 
með rennulás inn í sjálfar slöngurnar og þar 
er hægt að geyma farangur. Annars er best að 
strappa bakboka ofan á framenda bátanna. 

Það voru kjöraðstæður fyrir róður. Bátarnir eru 
ekki jafn hraðir og kajakar og henta eiginlega 
best á ám en þó má ná ágætis róðrarhraða. Það 
hefur líklega tekið okkur tæpa 2 klukkutíma að 
fara lónið endanna á milli.  Það var spegilslétt 
og umhverfið dulúðlegt og magnað. Það er 
ótrúlegt til þess að hugsa að fyrir örfáum 
árum voru uppi hugmyndir um uppistöðulón 
og virkjunarframkvæmdir á þessum eyðilega 
og draumfagra stað. Það er jökulgrænn litur á 
vatninu. Vatnið er kalt og þó ekki sé róið langt 
frá landi borgar sig að vera í vesti, þurrgalla 
og hlýjum fötum. Lónið skiptist eiginlega í 
þrjú meginlón sem tengd eru með grunnum 
árfarvegi á tveimur stöðum. Þó ekki grynnri en 
svo að með lagni var hægt að róa á milli þó það 
kæmi fyrir að maður fyndi fyrir botninum. 
Það var tekið að bregða birtu þegar komið var 
í Rauðabotn. En okkur lánaðast engu að síður 
að sjá stórkostlegt fossakerfið áður en myrkrið 
varð allsráðandi. 

Síðasti spölurinn var gengin með höfuðljós á 
enninu og meðal verkefna í náttmyrkrinu var að 
finna heppilegt vað á Brennivínskvíslinni því til 
þess að komast aftur í bílinn var nauðsynlegt 
að vaða hana. Það tókst vel. Og með því að 
aflæsa og læsa bílnum var tiltölulega auðvelt 
að taka stefnuna á blikkandi ljósin í nóttinni. 

Þetta reyndist hinn ævintýralegasti hringur 
og það var fjölbreytt dagsupplifun að hjóla 
sandinn, þvera árnar, ganga og róa á þessu 
ævintýrasvæði. Við gistum í Strútsskála aðra 
nótt. Sæl og glöð eftir velheppnaðan leiðangur 
að fjallabaki.  

Hólmsárlón eru sérkennilega græn. Fossarnir í Rauðabotni eru ægifagrir. 



Víknaslóðir
TEXTI OG MYNDIR: RÓBERT MARSHALL

ÞRIGGJA TIL FJÖGURRA SKÓA FERÐ Á 

Ferðafélagshópurinn Landkönnuðir fer að jafnaði eina hlaupaferð á á sumri þar 
sem farið er hlaupandi nokkrar dagleiðir á milli skála en farangurinn er trússaður. 
Þessi ferðamáti er verulega skemmtilegur og góð tilbreyting frá hefðbundnum 
gönguferðum með dagpoka eða allt á bakinu. Síðastliðið sumar fór hópurinn 6 
dagleiðir á Víknaslóðum, nærri Borgarfirði Eystri á Austurlandi en þar rekur Ferðafélag 
fljótsdalshéraðs glæsilega skála í Loðmundarfirði, Húsavík og Breiðuvík.

Klettarnir í Stórurð eru einstakir. 

Sungið við varðeld í Breiðuvík. 
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 Fyrsta dagleiðin var frá Borgarfjarðarvegi 
niður með ósi Selfljóts að Stapavík og þaðan 
upp svonefnd Gönguskörð sem liggja yfir 
í Njarðvík og að hinu stórkostlega Innra-
Hvannagili. 500 metra hækkun og 11 
kílómetrar. Gist var á Borgarfirði Eystri um 
nóttina en sánaböð, heitir pottar og sjósund 
við Gistiheimilið Blábjörg voru mikið tekin 
þessa fyrstu gistinótt leiðangursins.  
  Daginn eftir var farið um Kækjuskörð úr 
Borgafirði og yfir í Loðmundarfjörð. Fegurð 
og fjölbreyttni þessa magnaða landssvæðis 
sést einmitt hvergi betur en á hæsta punkti 
þessarar dagleiðar í skörðunum sjálfum. 
Þarna eru fegurstu fjallaborgir í öllum 
litum regnbogans hvert sem litið er. Skáli 
Ferðafélagsins í Loðmundarfirði er sá nýjasti 
á svæðinu en ágætis tjaldsvæði eru líka í 
kringum alla skálana. Tæpir 15 kílómetrar en 
góð hækkun; 813 metrar. Mjög skemmtilegt 
niðurhlaup ofan úr skörðunum og niður í 
Loðmundarfjörð. 
  Á þriðja degi var hlaupið út Loðmundarfjörð 
og yfir í Húsavík. Það er einstök tilfinning að 
hlaupa um þessar slóðir og sjá húsarústir 
gamalla býla en svæðið var einu sinni allþétt 
landbúnaðarsvæði þar sem tugir einstaklinga 
byggðu dalina.  Þetta voru rúmir 13 kílómetrar 
með 500 metra hækkun og tók ekki nema 
rúma tvo tíma. Farið var í skoðunarhlaupaferð 
niður að Kirkjunni í Húsavík síðdegis og 
endað á syngjandi kvöldvöku í skálanum þar 
sem laginu Húsavík úr Júróvisjónmyndinni 
var gerð góð skil.  
  Húsavík – Breiðavík var verkefni fjórða 
dagsins og fól í sér allsnarpa hækkun eftir 
veginum um Víknaslóðir til að byrja með 
en svo var sveigt af og farið yfir Leirfjall. 
Þetta voru skemmtilegir fjallastígar og 
grýttir á köflum sem fór illa með ökla eins 
leiðangursmannsins sem var studd niður 
í Breiðuvík. Um kvöldið var safnað í góðan 
bálköst í fjörunni og sungið við glampandi 
kvöldsólareld réttu megin vindar við kasúldið 
hvalshræ. Tæpir 12 kílómetrar.  
  Á fimmta degi var stefnan tekin eftir 
gönguleiðinni frá Breiðuvík til Borgarfjarðar 
Eystri og í fljótlega var komið upp í allþykka 
austfjarðaþoku sem þó létti af og til og 
afhjúpaði litrík líparítfjöllin allt í kring. Þetta 
er ekki löng leið og þegar stutt var eftir í 
Borgarfjörð Eystri lyfti þokan sér alveg og 

ótrúleg Dyrfjöllin blöstu við í öllum sínum 
mikilfengleik. Það var tekið kaffi á Álfasteini 
í Borgarfirði eftir rétt tæpa 10 kílómetra. Að 
því loknu voru bílar sóttir þar sem helmingur 
þeirra hafði verið skilinn eftir við upphaf 
gönguleiðarinnar yfir Kækjuskörð. Og ekið að 
næsta verkefni dagsins: 15 kílómetra hlaupi 
fram og til baka í Stórurð sem skartaði sínu 
fegursta þennan sólríka dag. Við hlupum 
efri leiðina inn i stórurð frá bílastæðinu með 
upplýsingaskiltinu og salernisaðstöðunni 
og komum vestari og neðri leiðina til baka 
í nokkra bíla sem skildir höfðu verið eftir 
á neðra bílastæðinu. Síðasti dagurinn var 
sá lengsti með 25 kílómetra hlaupi en allir 
voru búnir að hlaupa sig í það gott form að 
léttlyndi og hraði hópsins fór í taugarnar á 
stöku göngumönnum sem töldu að sér vegið. 
Þetta er frábært tilbrigði við hinn hefðbundna 
ferðamáta göngumannsins. Með því að fara 
létt sparast tími sem skapar meira rými 
til grúsks, skoðana og almenns spjalls í 
skálunum. Gott er að eiga til svona farar 
nokkur skópör því allt verður blautt í gegn 
og hlaupaklæðnað fyrir alla dagana. Allur 
farangur var trússaður á milli skála og 
ekki má ljúka svona ferðasögu án þess 
að lofa sérstaklega aðbúnaðinn í skálum 
Ferðafélags Fljótsdalshéraðs sem er til 
einstakrar fyrirmyndar. 

Dóra á fjölspannaleiðinni Whale Watchers

Á leið úr Stórurð. Dyrnar í Dyrfjöllum í bakgrunni. 

Hópurinn í Stapavík

Í Húsavík

Maggi flugstjóri í Húsavík. 

Heimurinn í fókus

Þú finnur mikið úrval af útivistargleraugum í verslunum   
okkar.  Við bjóðum einnig góðar lausnir fyrir sjóngler,  
sólgleraugu og annað sem snýr að góðri sýn í útivistinni. 

Verið velkomin eða skoðaðu vefverslun okkar á eyesland.is

Eyesland . Grandagarði 13 og Glæsibæ, 5. hæð . sími 510 0110 . www.eyesland.is

Ég stunda fjölbreytta útivist enda gaman að prófa eitthvað nýtt, 

bæði skoða nýja staði og á nýjan máta. Fjallgöngur, fjalla- og 

götuhjólreiðar, fjalla- og gönguskíði, sumar og vetur. Mér finnst 

skemmtilegt að ferðast í hóp og takast á við áskoranir. 

Eftir því sem aldurinn færist yfir þá versnar nærsjónin og 

ellifjarsýnin kemur. Þá er algjör snilld að bregðast við því með  

því að vera með lítinn lespunkt neðst í sólgleraugunum til að  

sjá vel á GPS tæki, myndavél og drónafjarstýringu. 

Ég vil góð og vönduð sólgleraugu og uppá síðkastið með 

margskiptu gleri.

Heimurinn er það fallegur að hann á að vera í fókus    

öllum stundum.

Ólafur Már Björnsson útivistarmaður.
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Ég ákvað enga dagsetningu. 
Ég verð að viðurkenna, að mig 
grunaði svolítið að kannski myndi 
ég ekki láta verða að þessu. 
Haustið myndi hugsanlega líða 
án þess að ég gengi á Keili. 
Kannski myndi ég ekki finna 
tíma. Kannski var ég líka orðinn 
svo vanur því að vita sífellt af 
fjallinu þarna í suðri og að það 
myndi alltaf vera þarna — það 
væri ekki að fara neitt — og þess 
vegna gæti ég alltaf klifið það 
seinna. Svo gæti það spilað inní, 
að Keilir er alls ekki hátt fjall eða 
sérstaklega erfitt viðureignar. Ég 
held að enginn telji það beinlínis 
til mikils hetjuskapar að toppa 

Keili. Þetta er ekki krefjandi 
berg. Þetta er bara fallegt, 
látlaust, fagurlega mótað fjall. 
 Af þessu spruttu grunsemdir 
mínar. Kannski myndi haustið 
líða og ég myndi alls ekki láta 
verða af þessu. Ég ákvað að 
hugsa ekki of mikið út í það. Það 
sem ég hugsaði um, hins vegar, á 
þessum tímapunkti í september 
var þetta með markmiðin og hvað 
þau geta hagað sér sérkennilega. 
Stundum eru markmið of stór. 
Fólki mistekst. Líklega er þó 
minna talað um það hvernig 
markmið geta líka verið of smá. 
Of auðsótt. Í byrjun aldarinnar 
bjó ég í London. Íbúðin mín 

var í sama húsi og tiltekin 
hljómplötuverslun, sem var mjög 
girnileg. Inngangurinn minn af 
götunni var beinlínis við hliðina á 
innganginum að þessari búð. Ég 
var alltaf á leiðinni að kíkja inn. 
Skoða hvaða tónlist væri í boði. 
En svo kom að því að ég flutti, 
án þess að hafa nokkurn tímann 
stigið fæti inn í búðina. Þetta 
markmið reyndist of smátt. Það 
var of auðsótt. 
 Kannski eru þetta einmitt 
erfiðustu markmiðin. Til þess að 
ná þeim verður maður að sigrast 
á sjálfum sér og mótsögnum sem 
maður elur með sér. Auðvelt er 
erfitt. Maður verður raunverulega 

að gefa hina auðsótta markmiði 
gaum. Ná því. En vegna þess að 
maður getur alltaf náð því, þá 
endar maður með því að ná því 
ekki. Þetta er merkileg hindrun. 
 Svo rann þetta allt í einu 
upp fyrir mér: Það að klífa Keili 
var kannski ekki nauðynlegur 
þáttur í þessu heimspekilega 
verkefni mínu að klífa Keili, eins 
mótsagnakennt og það kann að 
hljóma.  Smám saman fannst 
mér áhugaverðara að skoða 
nánar þessa hugmynd í sjálfri 
sér, þessi áform um að klífa 
þetta fjall. Ég fór að hugsa um 
það. Af hverju vildi ég ganga á 
Keili?  Ég fór líka að hugsa meira 

og meira um þetta fjall, og hvað 
ég hugsaði um þegar ég hugsaði 
um fjallið. Ég hóf, með öðrum 
orðum, að greina samband mitt 
við Keili og hlutverk þess í mínu 
lífi. Og þarna, satt að segja, 
fóru áhugaverðir hlutir að eiga 
sér stað í sálartetrinu. Verkefnið 
fór á flug og varð að daglegri 
hugleiðsluæfingu með fjall sem 
viðfang. Í heimspeki náttúrunnar 
er gerður greinarmunur á mann-
miðaðri (anthropocentric) nálgun 
á umhverfið og hins vegar 
vistkerfis-miðaðri (biocentric). 
Önnur gerir manneskjuna að 
miðpunkti alls og náttúruna að 
tæki og leiksvæði fyrir hana. 

Ástand jarðar er óneitanlega 
þessu viðhorfi brennt. Hin 
nálgunin setur vistkerfið í 
miðjuna og setur manneskjuna 
til hliðar. Umhverfið hefur 
þannig gildi í sjálfu sér, óháð 
manninum og gildismati hans. 
Hugleiðingar mínar á þessum 
tímapunkti fóru að hverfast 
um þetta og hvað þessi erfiði 
greinarmunur — hann er ekki 
alveg auðskiljanlegur — þýddi í 
mínum huga. Það að horfa á og 
hugsa um Keili varð að æfingu í 
þessu. Að læra að þekkja þennan 
greinarmun. Smám saman 
komst ég að þeirri niðurstöðu, til 
bráðabirgða alla vega, að þessi 

hugmynd um að klífa Keili, um 
að sigrast einhvern veginn á Keili 
— eða á hvaða fjalli sem er, ef út 
í það er farið — væri furðulega  
hrokafull í sinni vanabundnu, 
efasemdarlausu og hráu mann-
miðuðu nálgun á umhverfið. Ég 
fór að íhuga aðrar leiðir til að 
nálgast fjall. 
  Ég get óhikað fullyrt að 
ritgerð Páls heitins Skúlasonar 
heimspekiprófessors, Hug- 
leiðingar við Öskju, hafi haft 
umtalsverð áhrif á þennan 
þankagang minn.  Hinn 
tilkomumiklu gígur í norðri 
merkir í huga Páls einhvers konar 
sjálfstæðan veruleika yfir og fyrir 

handan mannlega tilvist. Askja er 
sjálf Jörðin. Eins og ég skil það, 
þá stendur Askja fyrir eitthvað 
sem við getum kallað upphaf og 
endi mannlegrar tilvistar. Hún er 
forsenda tilvistar okkar. Engin 
Jörð. Engin við. Hún táknar 
svolítið sem er ekki hægt að 
skilja svo auðveldlega, nema fólk 
skilji Öskju: Sjálfa eilífðina. 
 Hugleiðingar af þessu tagi 
einskorðast að sjálfsögðu ekki við 
Öskju. Þó svo ég efist ekki um 
að sú tilfinning að vera staddur 
í návist Jarðar og eilífðar sé mjög 
sterk á gígbarmi Öskju, þá velti 
ég því fremur fyrir mér hvort að 
ég gæti ekki ræktað þessa sömu 

Þar sem ég bý, við sjóinn í Vesturbænum, nýt ég þess að hafa ágætt 
útsýni að Keili, yfir Skerjasundið. Ég sé Keili út um nokkra glugga og 
horfi jafnan til fjallsins á leið minni að heiman, af dyrapallinum. Þetta 
er tignalegasta fjallið í suðurátt, fagurlega mótuð keila. Fullkomið fjall 
á alla kanta. Ég hef oft á lífsleiðinni hugsað um það að klífa Keili, en 
ég hef aldrei látið verða að því. Ég held ég geti fullyrt að ég hafi verið 
á leiðinni á Keili síðan ég var unglingur. Það má því segja að ég hafi 
átt í löngu sambandi við þetta fjall, sem felst í því að hafa langað að 
ganga á það, að hafa hugsað um það og dáðst að því um langa hríð. 
Af þessum ástæðum ákvað ég síðastliðið haust, í miðju tíðindaleysi 
heimsfaraldursins, að nú skyldi ég ganga á Keili. Ég ákvað líka að ég 
skyldi skrifa um það og íhuga merkingu þess að hafa gengið á það. Ég 
ætlaði að reyna að gera svolítið úr þessum viðburði, sem sagt.

Merking Keilis

GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON SKRIFAR
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tilfinningu í mínu hjarta með 
því að horfa daglega til Keilis úr 
fjarlægð, frá húsinu mínu. Gæti 
Keilir öðlast þessa þýðingu, að 
vera á einhvern hátt tákn fyrir 
Jörðina og eilífðina?  
 Stutta svarið er já. Keilir 
gat það og Keilir gerði það. En 
áður en ég útskýri það frekar, þá 
skulum við skoða aðeins mynd 
sem ég tók af dyrapallinum, 
sem sýnir sjóndeildarhringinn í 
suðri, útsýnið sem blasir við mér 
daglega. 
 Mér fannst það allt í 

einu merkilegt hvað Keilir 
er umkringdur fyrirbrigðum 
sem öll standa fyrir mjög 
þýðingarmikla starfsemi í lífi 
okkar mannfólksins. Eins og ég 
hef párað inn á myndina, þá rís 
skólphreinsistöð í beinni línu á 
milli mín og Keilis. Vinstra megin 
við Keili eru Bessastaðir og fyrir 
aftan Bessastaði glittir svo í 
toppinn á álverinu í Straumsvík. 
Iðnaðurinn, úrgangurinn og 
lýðræðið er sem sagt allt saman 
á myndinni, en spurningin sem 
blasir þó við er þessi: Hver er 
þungamiðjan? 
 Bíðum með að svara 
þeirri spurningu, í bili, og 
skoðum aðeins hvernig þessari 
hugsanaæfingingu minni — 
verkefninu góða — vatt fram. 
Ég áttaði mig smám saman 
meira og meira á þýðingu Keilis, 
á svolítið óvæntan hátt. Allt í 
einu fór Keilir að dúkka upp 
við hin ýmsu tilefni í mínu lífi. 
Ég hef um nokkra hríð veitt því 
eftirtekt — og ég er nokkuð viss 
um að aðrir hafa sömu sögu að 
segja — hvernig Keilir rís eins 
og minnismerki við endann á 

Suðurgötu. Ef Suðurgata væri 
einhvers konar íslensk veðurbarin 
og vindgnauðandi útgáfa af 
Champs-Élysées, þá væri Keilir 
sigurboginn. Af hinum mann-
miðaða, eðlislæga vana, þá hefur 
maður jafnvel tilhneigingu til að 
líta svo á að Keilir hlyti að hafa 
verið settur á þennan stað, við 
enda Suðurgötu, sem einhvers 
konar innblásið minnismerki 
um náttúru Íslands. Um 
eldfjallaeyjuna í norðri. Á mjög 
mikilvægan hátt, hins vegar, er 
þetta alls ekki rétt. Suðurgata var 

sett þarna. Keilir hreyfði sig ekki.
 Einn daginn hóf Keilir þó 
að skjálfa. Líklega er erfitt að 
ímynda sér hvort nokkuð geti 
sýnt mannfólki betur fram 
á gildi vistkerfis-miðaðrar 
nálgunar heldur en jarðskjálfti. 
Jarðskjálftinn á Suðvesturlandi 
þann 20.október 2020 skók íbúa 
Reykjavíkur og nágrennis með 
þannig látum, að það var engu 
líkara en hér freistaði náttúran 
þess að kenna mannskepnum 
auðmýkt. Keilir lét ekki sitt 
eftir liggja. Greint var frá því í 
fréttum, að í fjallgöngu sinni 
um hádegisbil hafi göngumaður, 
Benedikt Jakobsson, misst 
fótana í skjálfanum, staddur á 
Keili, dottið og rotast. Þennan 
viðburð mátti óhikað túlka 
sem sterka áminningu um hið 
augljósa, en sem vill þó stundum 
gleymast. Við mannfólkið þurfum 
jörð, en jörðin þarf ekki okkur. 
Þau skýru boð frá Keili komust 
vel til skila. 
 Á þennan hátt, eftir því sem 
leið á haustið, fór sá möguleiki 
að fæðast í mínum huga að 
hugsanlega væri hægt að nálgast 

Keili á minna mann-miðaðan 
hátt.  Í raun og veru fannst mér 
það sífellt fáránlegra, að reyna 
að halda því fram að Keilir hefði 
ekki sjálfstætt gildi, burtséð frá 
mannfólki og öllu þeirra mati 
og þörfum.  Það hvernig Keilir 
sker sig úr í fjallgarðinum í 
suðri gerir Keili ekki bara að 
aðlaðandi fjalli til að ganga á, 
og skapar okkur mannfólki þar 
með svokölluð náttúrugæði, 
eða vistþjónustu eins og það er 
kallað í fræðunum, heldur mátti 
frekar segja að fegurð Keilis gerði 
Keili einmitt að betri sönnun um 
hið sjálfstæða gildi fjallsins, 
um þýðingu Jarðarinnar og 
eilífðarinnar algjörlega burtséð 
frá okkur mannfólkinu. 
 Keilir sendi fleiri skilaboð. Í 
miðri viðureign við skeinuhættan 
vírus — sem er jú annar 
vitnisburður um forgengilega 
og viðkvæma stöðu mannsins 
í náttúrunni — fóru íslenskir 
notendur á Twitter að deila 
með sér mynd af hinu daglega 
COVID19 súluriti um tölu sýkinga 
og spurt var: Hvaða fjall er þetta?  
Þar var auðvitað Keilir.  Blátt 
fjallið bar við appelsínugulan 
himininn. 

Að því sögðu, og til að ljúka 
þessari hugsanaæfingu, skulum 
við spá aftur í myndina sem 
ég tók frá heimili mínu, af 
sjóndeildarhringnum í suðri. Hver 
er þungamiðja myndarinnar? 
Hvar er jarðtengingin mest og 
varanleikinn, ef ekki í Keili? Það 
er ekki hægt að sjá þessa mynd 
öðruvísi en þannig, að heimurinn 
hverfist um Keili. Veröldin 
hverfist ekki um neitt annað á 
þessari mynd, ekki einu sinni 
forsetann og Bessastaði. Allir 
þessir mannlegu hlutir, jafnvel 
þótt þeir séu mikilvægir, eru 
fábrotnir í samanburði við Keili. 
Skólphreinsistöðin er alltaf að 

bila, með tilheyrandi leiðindum 
og álverið er um það bil að fara á 
hausinn. Ætli forsetar muni ekki 
búa á Bessastöðum um nokkra 
hríð í viðbót, en meginpunkturinn 
er þó augljós:  Mannfólk kemur 
og fer. Starfsemi hefst og hættir. 
Fjall er. 
 Í samfellu náttúrunnar, í 
eilífðri tilvist hennar, felst hið 
sjálfstæða gildi hennar. Ég er 
ánægður með það að hafa ekki 
ennþá náð að klífa Keili. Að 
eiga það eftir. Að hugsa um 
Keili kenndi mér, að vegna 
þess hversu mjög mér hefur í 
raun verið eðlislægt að nálgast 
náttúruna eins og ég standi í 
henni miðri, sem manneskja 
og hún hverfist um mig, að þá 
var ég ekki fyllilega tilbúinn í 
þessa fjallgöngu. Nú er ég meira 
reiðubúinn. Ég hef satt að segja 
uppgötvað að ég mun aldrei aftur 
klífa fjöll eða sigra þau. Hér þarf 
að breyta um sögn. Ég mun hitta 
fjöll. Fara til þeirra. Með því að 
opna fyrir áhrif Keilis á mig, þá 
hef ég öðlast betri skilning á því 
að fjall er meira en bara fjall. 
Fjall er ekki einungis mælanlegt 
fyrirbrigði sem rís einhverja 
hundruði metra yfir sjávarmál. 
Keilir er ekki eitthvað sem maður 
sigrast á í einhvers konar mann-
miðaðri markmiðssetningu á einu 
góðu síðdegi. Annað og meira býr 
hér undir, sem er mikilvægt að 
gefa gaum. Stærstu vandamál 
samtímans eru jú einmitt sprottin 
af hinu sjálfmiðaða og hingað til 
fullkomlega sjálfsagða viðhorfi 
mannsins til náttúrunnar, um 
að hún sé til fyrir hann. Það er 
reginmisskilningur. Keilir, sem 
hluti Jarðar og eilífðarinnar 
og sem hluti af Náttúrunni, er 
þögull, heilagur vitnisburður 
um viðkvæma stöðu mannsins í 
veröldinni, en ekki yfirburði hans, 
og um mikilvægi auðmýktar 
og virðingar. Á þennan hátt 
hefur Keilir gildi í sjálfu sér. 
Sú uppgötvun var niðurstaða 
tilraunarinnar. 
 Að því sögðu: Ég er á leiðinni. 
Alltaf á leiðinni.

(Skrifað í meistaranámi í umhverfis- og 
auðlindafræði í Háskóla Íslands, í námskeiði 
um siðfræði náttúrunnar, haustið 2020. Síðar 
átti Keilir aldeilis eftir að tjá sig meira.)

SKÍÐAFRÍ Á SIGLÓ
ER ÆVINTÝRI LÍKAST

Sigló Hótel              S. +354 461 7730                    siglohotel@siglohotel.is             siglohotel.is

Siglufjörður og nágrenni er sannkölluð paradís 
fyrir allt skíðafólk.

Herbergin á Sigló Hóteli eru himnesk búin einstökum 
gæðum.  Slakaðu á í pottinum við fjöruborðið eftir 
skíðadaginn og leyfðu okkur að dekra við þig í mat og 
drykk. 

Í samstarfi við þjónustuaðila bjóðum við upp á:

Skíðagöngunámskeið

Fjallaskíðaferðir með leiðsögn

Skíðagönguferðir með leiðsögn

Þyrluskíði um Tröllaskaga

Skíðapassar til sölu á hóteli

Skólphreinsistöð  

Álverið Bessastaðir



Þetta var niðurstaðan eftir 30 kílómetra 
Vasagöngu í Svíþjóð í mars í fyrra. Það var 
ekkert spor og lélegt grip í brautinni. Það 
var ekkert hægt að ganga. Maður varð að ýta 
sér á stöfunum. Ég var búinn að ýta mér 30 
kílómetra og sá ekki alveg fram á að geta ýtt 
mér 60 kílómetra í viðbót. Jújú, það yrðu 
einhverjar brekkur og einhverjir flatir kaflar. 
En þetta voru bara ýtingar út í eitt. Og ekki 
bara hjá mér Það voru allir og ömmur þeirra 
að ýta sér. 
  Til útskýringar þá eru í grófum dráttum 
sex ólíkar gangtegundir í skíðagöngu. 
Vanagangurinn sem stundum er kallaður 
klassísk ganga er það sem flestir kannast við. 
Svo má ýta. Og ýta með frásparki. Upp brekkur 
er stundum farið í skæragang eða síldarbein. 
Það er hægt að skauta. Svo má bruna niður 
brekkur. Þegar keppt er í klassískri göngu má 
yfirleitt ekki skauta. Kannski má í mesta falli 
taka tvö skautaspor í beygju eða þegar farið er 
úr sporinu til að komast yfir í annað spor eða 
framúr næsta skíðamanni. 
  Ýtingar eru mjög skjótvirk aðferð til ná og 
viðhalda hraða. Maður beygir sig yfir stafina 
og reynir að láta stóru vöðvanna í kjarnanum 

sjá um alla vinnuna. Það er samt ekki hægt 
að gera þetta án þess að axlir, upphandleggir 
og brjóstvöðvar komi eitthvað að þessu. 
Þess vegna eru komnir fram á sjónarsviðið 
skíðamenn sem geta ýtt sér endalaust og 
þeir þekkjast á vaxtalaginu. Efri líkaminn 
er þríhyrningslaga og kassinn eins og á 
Súpermann og Batmann í þeirra ýktustu 
mynd. Axlirnar eins og byggingakranar. Ég er 
ekki þeir. 

Einsemd skíðagöngumannsins

Áfram hélt ég samt í einsemd minni innan um 
allt þetta fólk. Einsemd skíðagöngumannsins 
er ekki ósvipuð einsemd langhlauparans. 
Mér varð hugsað til samnefnds lags með 
bresku þungarokkssveitinni Iron Maiden. The 
Lonelieness of the Long Distance Runner. 
Textinn byggir á smásögu frá 1959 eftir Alan 
Sillitoe sem fjallar um ungan táning sem flýr 
raunir sínar og bágar aðstæður, líkamlega 
og tilfinningalega með því að leggja stund á 
langhlaup. Hér var þessu einmitt öfugt farið. 
Ég, vel settur og dekraður forréttindapungur, 
hafði yfirgefið  notaleg lífsþægindi fyrir 
yfirþyrmandi örvæntingu og þjáningu. 

Hvaða útgönguleiðir voru færar? Að gefast 
upp og hætta kom ekki til greina. Allt þetta 
fólk virtist geta þetta. Það eina sem gat 
bjargað mér voru meiðsli eða búnaðarbilun. 
Í gegnum tíðina hafa meiðsli verið stór hluti 
af mínum ævintýraferli. Það var alltaf þessi 
bévítans Risberg brekka sem alltaf fær 
milljón áhorf á youtube því svo margir detta 
þar og lenda í einni samfelldri kös af höndum 
fótum, skíðastöfum, húfuklæddum hausum, 
munnum að segja Ó, skíðum, hælum, hnjám. 
Ég hafði reyndar sett mér það eina markmið 
að standa niður þessa brekku en nú var 
hressileg bylta orðin að heillandi tilhugsun. 
Auðvitað ekki miklum meiðslum en kannski 
nettri tognun eða brákun á ónauðsynlegu 
beini. Þarna gætu stafir og skíði brotnað. 

Fallnir samferðamenn

Svo áður en ég vissi var ég kominn í Risberg. 
Það hallaði undan fæti. Hraðinn jókst og 
undirlagið breyttist í grjóthart svell. Snjórinn 
sem féll daginn áður hafði sópast burt og 
hér var ekkert nema háll klakinn eftir. Fyrir 
framan mig féll maður. Ég beitti skíðunum 
eins og ég væri með nýbrýnda stálkanta og 
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Þjátíð* í Svíþjóð
ÉG Á ALDREI EFTIR AÐ GETA KLÁRAÐ. 

Keppendur slaka á og fara yfir árangurinn við 
endamarkið árið 2017. Mynd: Snorri Gunnarsson
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Brynhildur, Kjartan, Birna og greinarhöfundur 
eftir gönguna löngu. 



beygði til hægri og svínaði á mann sem féll 
samstundis og rann liggjandi á hliðinni og 
á sama hraða og ég niður brekkuna. Hann 
horfði uppá mig með undarlega blöndu af 
vonleysi og eftirvæntingu í andlitinu. Kannski 
var hann að vona að með þessu yrði þetta 
búið. Framundan var fallinn skíðamaður 
eða kannski ætti ég að segja skríðamaður 
á fjórum fótum að forða sér frá aðvífandi 
umferð. Ég fór til vinstri. Hliðarrennarinn 
lenti á skríðaranum og saman mynduðu 
þeir kjarnann í nýjum félagsskap um það bil 
10 fallinna samferðarmanna sem brutumst 
um, bölvuðu og rögnuðu hvor öðrum þarna 
neðst í Risberg brekkunni. Augu mín og 
hliðarrennarans mættust  í síðasta skipti 
þegar ég rann út úr brekkunni. Hann hafði 
greinilega myndað sér mjög ákveðna skoðun 
á því hvaða mann ég hefði að geyma og 
leyndi ekki andúð sinni og fyrirlitningu. 

Heilaþoka kolvetnisskortsins

Þetta hreyfði á engan hátt við mér. Ég var 

orðinn samviskulaus þrjótur. Í þessari stöðu 
bjargar sér hver sem best getur. Ég hafði 
ekki dottið í Risberg og ég var því feginn. Á 
drykkjarstöðinni var boðið uppá bláberjasúpu 
og brauðbollu. Þarna voru allir gruflandi í 
öllu og juðuðu öllu uppí sig með horblautum 
hönskum. Þetta var 1. mars 2020. Svíar 
og covid-19. Það er önnur saga. Á öllum 
drykkjarstöðvunum var bláberjasúpan. En 
líka orka og vatn. Ég var ekki nógu duglegur 
að drekka. Heilaþoka kolvetnisskortsins 
lagðist yfir.
  Nú tók við tímabil mikillar óvissu og 
útreikninga. Mér var að ganga illa að átta 
mig á hversu mikið var eftir. Af einhverjum 
fíflaskap þegar 50 kílómetrar voru liðnir tókst 
mér að reikna út að það væru sennilega ekki 
nema 30 kílómetrar eftir. Þetta hélt ég lengi. 
En svo náði ég áttum og skildi að þjáningin 
yrði stærri og meiri og lengri og dýpri en 
nokkuð annað. Ýtingar heilan vinnudag og 
sennilega yrði töluverð yfirvinna líka. Ég hafði 
vonast til að geta klárað á undir 10 tímum. 

Kraftaverkið

Svo var ég allt í einu búinn með 70 
kílómetra. Það var stundum spor og það voru 
stundum brekkur. Þarna gerðist kraftaverkið. 
Ég fann að þetta var bara alls ekkert erfitt 
lengur. Þetta var meira að segja bara svolitið 
gaman. Framúrakstur var orðið að meginstefi. 
Mér fannst eins og ég gæti haldið áfram 
endalaust. Þetta var að hafast. Þarna sást 
loksins í skiltisdrusluna þar sem stendur „í 
fótspor feðranna“. Vasaloppet, Vasagangan, 
er eiginlega nýopnuð konum, jafn ótrúlegt 
og það hljómar. Að renna inn í Mora eftir 
90 kílómetra ferðalag um sænskar sveitir 
er ólýsanleg tilfinning. Þetta er Reykjavík 
– Hvolsvöllur á tveimur mjóum prikum og 
slatta af bláberjasúpu. Ég ráðlegg öllum sem 
láta sig dreyma um að ljúka þessari þraut að 
æfa ýtingarnar vel. 

*okkar snörun á orðinu sufferfest.
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Við erum með þétt net Þjónustustöðva  
um allt land. Þú finnur hver af þessum  
95 stöðvum er næst þér á www.n1.is.

Kaffi  &
croissant
Þú átt það skilið!

Hamborgari 
&  franskar
Sá allra besti

Kjötsúpa
Alltaf góð

N1 kortið
færir þér
bæði afslátt
og punkta
Sæktu um kortið á n1.is og 
byrjaðu að spara og safna.

ALLA LEIÐ

Á 95 stöðum
um land allt

Við tökum  
vel á móti þér  
um land allt

Frítt 

Wi-Fi  
á völdum N1
þjónustustöðvum

Ég, vel settur 
og dekraður 

forréttindapungur, 
hafði yfirgefið 

notaleg lífsþægindi 
fyrir yfirþyrmandi 

örvæntingu og 
þjáningu.




