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TOYOTA LAND CRUISER
FRJÁLS

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 ogleiðbeiningum 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 uttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. *Gildir ekki með öðrum tilboðum eða LX útfærslu Land Cruiser og 
á eingöngu við um nýja bíla. Birt með fyrirvara um villur.

 3+4 ÁBYRGÐ ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

TOYOTA TRYGGINGAR
vátryggt af TM
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VIÐ MÆLUM MEÐ

Leitin
Hlaðvarp þeirra Þóru 
H j ö r l e i f s d ó t t u r 
og Höllu Ólafs- 
dóttur um leitina 
að hinu heilaga 
grali á hálendi Ís-
lands er hlaðvarp 
ársins. Svona á 
að gera þetta. Við 
mælum jafnframt 
með því að fara á sögu- 
slóðirnar sem fjallað er um í 
varpinu, því neðan við brúnna yfir Jökul-
fallið á leiðinni uppí Kerlingafjöll er stutt 
stikuð gönguleið þar sem hægt að skoða 
stórkostlegt gljúfrið eða hringleikahúsið 
í frásögn þeirra Þóru og Höllu. Þar er 
gaman að setjast á þúfu og ímynda sér 
80 musterisriddara dunda sér við að fela 
fjársjóð árið 1217.

Evrópskar hjólaleiðir
Það er hægt að gleyma sér endalaust í að 
skipuleggja í huganum hjóla-
ferðir lífs síns með því 
að skoða heimasíðu 
Evrópska hjóla- 
s t ígaker f is ins, 
eurovelo.com. 
Mörg þúsund 
kílómetra leiðir, 
sem bera alls 
kyns skemmtileg 
nöfn, eru kortlagðar 
þar þvers og kruss 
um Evrópu. Hægt er að 
hjóla frá vesturströnd Frakklands 
að Svartahafi, hjóla hring meðfram allri 
strönd Eystrasalts eða þræða gamla Járn- 
tjaldið. Sumar leiðir myndu líklega taka 
meðalmanninn hálft ár eða svo, en það má 
láta sig dreyma. 

Kaffibrennslan Valeria 
Hjónin Marta Magnúsdóttir og Jan Van 
Hass, sem er frá Kólumbíu, opnuðu kaffi- 
hús og kaffibrennslu í Grundarfirði í 
sumar og má með því segja 
að heimurinn allur sé 
kominn til bæjarins. 
Það er ósvikinn 
heimsmenningar-
bragur yfir litla 
kaffihúsinu og 
þar er hægt að 
tylla sér inn og 
tala illa um Sjálf-
stæðisflokkinn sem 
einu sinni átti húsið.  
Djók. Samt ekki. Jú, djók. 

Hér er komið 10. tölublað Úti, hvorki 
meira né minna. Náttúran og útivist er 
endalaust uppspretta efnis og við sem 
að blaðinu stöndum teljum okkur mikla 
lukkunnar pamfíla að fá að fjalla um öll 
þessi ævintýri og miðla þeim til lesenda. 
Í þessu blaði gefur til dæmis að líta 
einkaviðtal Úti við norsku fjallahetjuna 
Kristinu Harilu. Hún er um það bil, með 
stálvilja og æðruleysi að vopni, að breyta 
sögu fjallamennsku með því að slá met 
allra, bæði karla og kvenna, í hraða uppá 
12 hæstu tinda veraldar. En það þurfa 

FRÁ RITSTJÓRUM

Helga María Heiðarsdóttir, framkvæmdastjóri 
Útihreyfingarinnar.

Ef ég ætti bara einn dag á Íslandi þá 
myndi ég halda rakleiðis inn í Þórsmörk 
sem er eitt af mínum uppáhalds 
svæðum á Íslandi. Það er eitthvað 
töfrandi við Þórsmörk, Bása og svæðið 
þar í kring. Ævintýrið byrjar um leið og 
beygt er út af þjóðveginum og keyrt er 
meðfram Markarfljótinu. Markarfljótið 
bílstjóramegin, Eyjafjallajökull, fallegu 
gilin og fossarnir í  Eyjafjöllunum 
farþegamegin. Að þvera ár á stórum 
jeppa er alltaf jafn magnað og ætli 
ég myndi ekki bæta einu myndbandi 
við safnið þegar vatnið gusast upp á 
bílrúðuna. 
Fyrsta stopp væri í Básum þar sem 
ég myndi reima á mig hlaupaskóna og 
skokka upp á Kattarhryggi til að horfa 
yfir og upplifa það að verða orðlaus yfir 
fegurð þessa lands, og njóta þess svo 
að hlaupa niður einn skemmtilegasta 
hlaupastíginn á svæðinu.
Þegar niður í Bása væri komið myndi 

ekki allir að vera þar. Svo er líka gaman 
að hjóla bara hálfan Laugaveg. Njótið 
vel! 

Ef þú ættir einn  
dag á Íslandi 

Forsíðumyndin

Forsíðumyndin er af Kristinu Harilu, tekin við tjaldbúðir á leið upp Annapurna í 
Nepal. Þess má geta að hún er tekin á iPhone Pro 13.

ég skipta um galla, taka hjólið af 
toppnum og setja á mig hjólahjálminn, 
hjóla yfir í Langadal og upp að Vörðu. 
Hjóla síðan uppáhalds hjólaleiðina 
mína sem köllluð er Rjúpan (af því 
Rjúpnafellið gnæfir þarna yfir okkur). 
Leiðin kitlar adrenalínflæðið og öll 
gleðihormón sem líkaminn getur 
framleitt og því liggur leiðin beint inn 
í Húsadal í drykk (að eigin vali) til að 
róa taugarnar!Grill, varðeldur og frábær 
félagsskap inn í Básum myndi svo 
setja punktinn yfir I-ið rétt áður en ég 
skriði inn í tjald, ofan í svefnpokann og 
legði höfuðið á koddann.

Séð inn í Þórsmörk.
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Fólkið sem þjálfað hefur flesta 
Landvætti á Íslandi hefur hleypt af 
stokkunum fyrirtæki sem hlotið hefur 
nafnið Útihreyfingin og er náskylt 
þessu blaði því eignarhaldið er sumpart 
það sama. Útihreyfingin er í grunni 
sínum krossþjálfunarkerfi sem gengur 
út á það að gera fólk tilbúið í næstu 
áskoranir og ævintýri í keppnum eða 
útivist. Mótttökurnar eru góðar og 
æfingar hafnar.

Það eru þau Brynhildur Ólafsdóttir, Róbert 
Marshall, Birna Bragadóttir, Ragnheiður 
Stefánsdóttir, Helga María Heiðarsdóttir og 
Sandra Sif Morthens sem standa að baki 
hinni nýju hreyfingu. 
 Æfingar Útihreyfingarinnar eru 
hraðaskiptar og henta öllum getustigum. 
Byrjendum og þeim sem eru að fara af 
stað eftir langt hlé, er þó bent á Úti 101, 
4ra mánaða byrjendanámskeið sem hefjast 
í janúar og september á hverju ári. Þar er 
lögð áhersla á hæga uppbyggingu með auknu 

utanumhaldi og fræðslu. 
 Meðlimir í Útihreyfingunni njóta forgangs 
og afsláttar í allar ferðir hreyfingarinnar, 
Úti ævintýri, sem eru alls konar styttri og 
lengri ævintýraferðir, einu sinni til tvisvar í 
mánuði, bæði innanlands sem utan. Að auki 
stendur meðlimum til boða að taka fjölbreytt 
markmiðs- eða hæfnistengd námskeið, svo 
sem Landvætti og Hálfvætti, fjallaskíða– og 
fjallahlaupanámskeið o.s.frv.
 Meira á www.utihreyfingin.is

Útihreyfingin fer af stað

Allar æfingar Útihreyfingarinnar eru úti. Hér er æft í Elliðarárdal

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!

Fiskur &  franskar
Íslenskur úrvals þorskur

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
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Að þessu sinni fjöllum við ekki beinlínis um 
fjall, heldur öldu. Sú nafngift gerir hins vegar 
heldur lítið úr því að hér er þó um að ræða 
eldfjall sem rís 855 metra yfir sjávarmál. 
Brennisteinsalda setur heldur betur svip sinn 
á umhverfi Landmannalauga. Hægur leikur er 
að njóta göngu upp hlíðar hennar og á toppinn 
frá skála FÍ. Hækkunin er um 200 metrar. 

Þá er lagt af stað eins og til standi að ganga 
Laugaveginn, rétt áleiðis. En svo sveigt af leið 
og gengið upp fjallið sunnanvert. Tekur um 
klukkustund. Brennisteinsalda er ægifögur. 
Hlíðar hennar eru í regnboganslitum. Því 
hefur Brennisteinalda stundum verið kallað 
Hinsegin fjallið. Svona í stíl við fánann. 

Ég ætla að eyða hávetrinum á Suðurskautinu og 

segi stundum í gríni að ég sé að fara að sinna 

starfi ferðamálastjóra í 50 manna samfélagi. Ég 

er að fara að starfa fyrir fyrirtæki sem býður upp 

á háklassa ævintýraferðaþjónustu og hlutverk 

mitt er að hámarka upplifun gesta og sjá til 

þess að daglegur rekstur og verk gangi vel fyrir 

sig. Búðirnar mínar eru á einum fallegasta 

stað veraldar, í íseyðimörkinni með útsýni yfir 

stórkostlegan fjallgarðinn Drygalski í  Queen Maud 

Land þar sem hinn þekkti og hnífbeitti tindur 

Ulvettana gnæfir yfir. Svo vonast ég auðvitað til 

þess að kynnast nokkrum keisaramörgæsum og 

fara í heimsókn á sjálfan pólinn þar sem ég fagna 

um þessar mundir 10 ára pólfaraafmæli.

UMFJÖLLUN UM FJÖLL

HVAÐ Á AÐ GERA NÆST?

Vilborg Arna Gissurardóttir pólfari

Kynnin endurnýjuð 
við Suðurskautið

Vilborg Arna Gissurardóttir

ULTIMA DIRECTION

FJALLAMENN ENDURÚTGÁFA

Við mælum með þessum bakpokum í fjallahlaupin. Við erum 
ástfangin af þeim. Mikið af hólfum. Falla vel að líkamanum og eru 
með vasa fyrir símann á axlarólinni. Þeir er líka sjúklega flottir og 
það má líka nota þá í göngur og á fjallahjólin. Fást hjá hlaupar.is

Salka hefur endurútgefið hina klassísku 
bók Guðmundar Einarssonar frá Miðdal, 
Fjallamenn. Hún hefur verið því sem næst 
ófáanleg nema í fornbókaverslunum. Við 
fögnum þessu.
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ÞAÐ ERU SJÖ DAGAR ÍVIKUNNI OG Í GÆR ER EKKI EINN AF ÞEIM
FĒNIX® 7  

SERIES
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En er ekki einhver formleg leið eða 
gráða sem maður getur fengið?

En ef maður vill fara erlendis? 

Margir hafa byrjað með því að ganga á 
fjöll og fundið köllunina þar. Það hjálpar 
að hafa áhuga á útivist og fjallamennsku. 
Í nýliðaþjálfun björgunarsveitanna 
má einnig fá margvíslega þjálfun sem 
gagnast  þegar kemur að tæknilega hluta 
fjallamennskunnnar

Jú, framhaldsskólinn á Höfn 

í Hornafirði hefur t.d. boðið uppá 

fjallamennskunám og Félag 

fjallaleiðsögumanna stendur fyrir 

margvíslegum námskeiðum. 

Þar eru miklir möguleikar. Nokkrir 

Íslendingar hafa t.d. farið í Thompson 

River háskólann í BC í Kanada en skólinn 

er í samstarfi við Íþróttaakademíu Keilis. 

Góðan dag, Úti. Hvernig  fer maður að 
því að verða fjallaleiðsögumaður?

15. október: 13:56

15. október: 15:43

15. október: 15:54

15. október: 16:24

15. október: 16.06

15. október: 16.31

HVERNIG VERÐUR MAÐUR 
FJALLALEIÐSÖGUMAÐUR? 

Magnús hafði samband við Úti.
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JÓGA FYRIR 
HLAUPARA

Í HVAÐA
ÁSTANDI ERTU?
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SVISS

Á FJALLASKÍÐUM
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Láttu skoða þig

Á HJÓLI

ÁST OG FROST
Á ÖRÆFUM
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Þriðja serían af Úti-þáttunum fer 
í loftið á RÚV næsta vor. Að venju 
verður áherslan lögð á margvísleg 
úti-ævintýri utan þægindarammans  
og mikið troðinna slóða. Meðal 
efnis er Vertu úti leiðangurinn yfir 
Grænlandsjökul sem leiddur var af 
Brynhildi Ólafsdóttur og Vilborgu 
Örnu Gissurardóttur en aðstæður á 
Grænlandsjökli voru þær köldustu í 
áratugi. Fylgst var með leiðangrinum 
á heimasíðu okkar vertuuti.is og vakti 
hann mikla athygli. Farið verður í 
róður á Hólmsárlóni með leikkonunni 
Ilmi Kristjánsdóttur og Jóhannesi Kr. 
Kristjánssyni, svo einhverjir gestanna 
séu nefndir. Þá verður fylgst með 6 daga 
fjallahlaupi í  í Sviss en þar var hlaupið 
í skugga Eigersins. Einnig verður farið 
í kajakróðra milli vitahúsa og skála 
í Suður Noregi. Það eru fyrrnefnd 
Brynhildur og Róbert Marshall 
sem eru umsjónarmenn þáttanna. 
Kvikmyndataka er í höndum Tómasar 
Marshall. Þættirnir hafa notið mikilla 
vinsælda. 

ÚTI þættirnir aftur í loftið

Kajakferð í Noregi.

Undir norðurvegg Eiger.

Buslað í Oeschinen vatni.

Frá Tasiilaq á Grænlandi.



ÉG FER Á FJÖLL
SKRÁÐU ÞIG INN DRÍFÐU ÞIG ÚT

Ferðafélag Íslands  •  Mörkinni 6  •  www.fi.is  •  568-2533

fi.is
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Vegurinn í gegnum mosabreiður í Lakagígum 
þar sem að grænn mosinn mætir svörtum 
sandöldum hefur kyrrlátt yfirbragð í 
miðnætursólinni. Árin 1783-1784 voru 
ekki eins kyrrlát þegar landið rifnaði upp í 
Skaftáreldum. 

Lakagígar

Mynd: Snorri Gunnarsson
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Ke Ke Kerlingarfjöll

Kerlingarfjöll eiga stað í hjörtum margra 
vegna hins rómaða skíðaskóla sem þar var 
starfræktur á sumrin um árabil í gamla daga. 
Margir muna eftir sjónvarpsauglýsingunni: 
Ke Ke Kerlingarfjöll. Kynslóðir fengu það á 
heilann. 
 Nú stendur mikið til í Kerlingarfjöllum. 
Þar er verið að byggja háfjallamiðstöð. Áætlað 
er að opna á næsta ári. Þar verður hótel, nýir 
skálar, glamping, veitingastaður og böð. Allt 
hið glæsilegasta. 
 Svona hefur lengi vantað á Íslandi: 
Hágæðaaðstöðu á hálendinu, eins og best 
gerist erlendis. Við spáum því að Kerlingarfjöll 
muni springa út sem útivistaráfangastaður 
í kjölfarið. Og þótt þessi náttúruparadís sé 
þekktust fyrir skíðamennsku, og verður áfram 
fyrirtaksáfangastaður fyrir fjallaskíðafólk, þá 
er auðvitað hægt að stunda allar tegundir 
útivistar á þessu svæði. Í Kerlingarfjöllum eru 
kjöraðstæður til utanvegahlaupa, gangna og 
fjallahjólreiða. 
 Og það sem meira er. Hægt er að 
stunda þetta í öllum veðrum, greinilega. 
Nú í september var gefin út appelsínugul 
stormviðvörðun einn góðan laugardag. 
Nokkrir vaskir hjólreiðamenn tóku samt hring 
uppfrá. Hann varð reyndar svolítið mikið 
styttri en til stóð, harðræðið allmeira, drullan 
yfirgengilegri eins og meðfylgjandi mynd 
sýnir, rigningin rosalegri og rokið allverulega 
mikið sturlaðra. 
 En það var samt gaman. Göslast var rétt 
rúmlega 10 kílómetra upp með Ásgarðsá, í 
kringum Hveradalshnúk og til baka.  Gist í 
skála FÍ. 
 Í allra nánustu framtíð verður hægt að 
gera svona, fara svo á gott hótelherbergi á 
eftir, súkkulaði á kodda, vippa sér í slopp og 
inniskó, slaka á í náttúruböðum og svo út að 
borða. Ís í eftirrétt og alles. Og vakna hress í 
morgunmat. Það er ágætt. 

Mynd: Ingvar H. Ragnarsson

Væntanleg hótelbygging.



Ke Ke Kerlingarfjöll Við þekkjum tilfinninguna

Austurhraun - Faxefen - cintamani.is



Ísland er einstakt 
fjallaskíðaland
Larry Kelly, skíðaleiðsögumaður 
frá Kanada, kenndi hópi íslenskra 
fjallaleiðsögumanna fyrsta áfangann 
af þremur í skíðaleiðsögn ásamt Róberti 
Halldórssyni, fjallaleiðsögumanni, 
á Tröllaskaganum síðastliðið vor. 
Hann á að baki gríðarlega langan 
feril sem eftirlitsmaður, kennari og 
leiðsögumaður í Kanada, Nýja Sjálandi, 
Chamonix í Frakklandi og víðar. Fæddur 
í Ottawa og byrjaði að kenna krökkum 
á skíði þegar hann var 16 ára. Hann er 
búsettur í Revelstoke í British Columbia 
í Kanada en bærinn nýtur gríðarlegra 
vinsælda skíðafólks en fjallað hefur 
verið um bæinn hér áður í Úti.  

„Ég ákvað að mennta mig í snjóflóðum og 
fjallaleiðsögn eftir að ég datt í jökulsprungu 
þegar ég var yngri og dó næstum. Ég fattaði 
að ég þyrfti að hafa jafn mikið af menntun 

og áhuga. Og mörg byrjum við þannig að 
áhuginn er miklu meiri en vitneskjan um 
hvernig við getum leikið okkur með öruggum 
hætti. Ísland var ótrúleg lífsreynsla. Ísland er 
auðvitað þekkt fyrir ótrúlega fallegt landslag, 
en að komast í hæstu hæðir, og vera á 
fjallstoppum og hryggjum í því veðri sem 
ég fékk var ótrúlegt. Þetta var í fyrsta sinn 
sem ég hef skíðað niður að hafinu. Þannig að 
öll þessi upplifun var mögnuð.  Bara það að 
þurfa ekki að ganga í gegnum þúsund metra 
af skóglendi til að komast í fallegt útsýni og 
fallegar brekkur var mjög ánægjulegt. Þetta 
var töfrum líkast.“ 

Íslenskur óstöðugleiki

Larry kenndi einnig tvö snjóflóðanámskeið í 
vor en námskeiðin eru skipulögð af Kanadísku 
snjóflóðastofnuninni. Annað fyrir Veðurstofu 
Íslands en hitt var mestmegnis setið af 
jöklaleiðsögumönnum. Fleiri námskeið eru 

fyrirhuguð af hálfu stofnunarinnar á Íslandi 
næsta vor.  
 „Aðstæður breyttust mjög hratt á meðan 
ég var á Íslandi í vor. Þetta byrjaði með 
miklum vindadögum og allhörðu yfirborði 
á snjóalögunum. Svo bættist nýr snjór 
ofan á þau þannig að um tíma voru mjög 
góðar púðuraðstæður. Síðan varð um skeið 
allveruleg snjóflóðahætta. Þá hlýnaði og þá 
urðu aðstæður skyndilega mjög vorlegar. 
 Ég komst að því að aðstæður geta 
breyst mjög hratt á Íslandi. Þetta eru 
hefðbundin snjóalög í nálægð við hafsvæði. 
Óstöðugleikatímabil ganga hratt yfir. Þau 
geta varað í klukkutíma eða nokkra daga en 
snjóalögin taka sig eða læknast, eins og við 
segjum stundum, tiltölulega hratt. Þegar við 
byrjuðum skíðaleiðsagnarkúrsinn á Siglufirði 
þá vorum við aðallega að fást við afleiðingar 
sólskins og hita og óstöðugleika á yfirborði 
snævarins. Fyrir einhvern eins og mig, sem 

LARRY KELLY KENNIR SNJÓFLÓÐAVARNIR OG FJALLASKÍÐAMENNSKU Á ÍSLANDI

TEXTI OG MYNDIR: RÓBERT MARSHALL

Larry Kelly hefur verið skíðaeftirlitsmaður 
og leiðsögumaður víða um heim.
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er vanur dýpri óstöðugleika í snjóalögum, 
sem jafnvel eru viðvarandi allan veturinn þá 
var ánægjulegt að vera á svæði þar sem slíkt 
gengur yfir á skömmum tíma.” 

Fjallaskíðalandið Ísland

Hvað þarf að gerast á Íslandi svo að við séum 
á sama stað og þið í Kanada hvað varðar 
almenna þekkingu á snjóflóðahættu fyrir 
skíðafólk utan brauta? 
 „Ég held að Ísland sé í einstakri stöðu 
um þessar mundir. Íslenska fjallasamfélagið 
er með mjög sterka tengingu við landslagið 
og á sér langa sögu þó svo að almenn 
fjallaskíðamennska sé tiltölulega ný af 
nálinni. Svo held ég að tengingin og 
nálægðin við Evrópu skapi mikil tækifæri á 
vettvangi snjóflóðafræðslu og vitundar. Ég 
held að þið séuð komin vel áleiðis vegna 
þess að þið eruð með allmörg fyrirtæki sem 
eru orðin rótgróin á þessu svið. Kanadíski 
fjallaskíðabransinn var frumstæður í langan 
tíma vegna þess að þetta vantaði. Þið eruð 
með þyrluskíðafyrirtæki sem hafa verið 
starfrækt lengi og hafa góða reynslu af því að 
bjóða fjallskíðaferðir. 
 Fjallaskíðalandið Ísland er svolítið eins 
og unglingur sem er kominn með góðan grunn 
en vantar nokkur ár í viðbót til að ljúka við 
framhaldsskólann og að endingu háskólann. 
Það þarf að bjóða fleiri námskeið og það þarf 
að staðla þau þannig að allir séu sammála 
um hvað teljist gild snjóflóðakennsla. 
Fyrirtækin, sem starfa á þessu sviði verða að 
búa til vettvang til samstarfs, til að tryggja 
öryggi. Það var átak fyrir kanadísk fyrirtæki 
að gera þetta og þurfti verulega hvatningu 
frá yfirvöldum. Þeir sem eru á fjöllum verða 
að skiptast á upplýsingum um stöðuna. Það 
er gríðarlega mikilvægt fyrir alla. Þetta eru 
lykilskref svo að þið séuð með bransa sem 
styður við sjálfan sig. Mér sýnist þetta vera 
að gerast. Ég varð persónulega vitni að því 
þegar leiðsögumenn frá ólíkum fyrirtækjum 
á Norðurlandi, ræddu saman, skiptust á 
upplýsingum og mynduðu tengsl.“ 

Öll í sama liði

„Hér í Revelstoke vinnum við fyrir ólík 
fyrirtæki en þegar hlutir fara úrskeiðis þá 
erum við öll í sama liðinu. Það sem Robbi 
Halldórs og Róbert Þór hafa verið að gera hjá 
Félagi fjallaleiðsögumanna er snilld. Freista 
þess að fá bestu námskeiðin til Íslands, 
bestu reynsluna víðs vegar að úr heiminum 
og heimfæra hana á íslenskar aðstæður því 
þær eru einstakar. Íslenski jöklabransinn er 
frábrugðinn bransanum í öðrum löndum og 
sömuleiðis gönguferðirnar. Þess vegna verður 
íslenski skíðamarkaðurinn frábrugðinn öðrum 
löndum; lega landsins, loftslag og birta er 
einstök. Það er ekki á mörgum stöðum í 
heiminum hægt að skíða um miðnætti. Það 

„Ég ákvað að 
mennta mig í 
snjóflóðum og 
fjallaleiðsögn 

eftir að ég datt 
í jökulsprungu 

þegar ég var yngri 
og dó næstum.“

Miklar kröfur eru gerðar til skíðaleiðsögumanna í 
Kanada. Kelly leiðir hér hóp nemenda á námskeiði 
á Tröllaskaga
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er mikilvægt að átta sig á þessu en gera sér 
samt grein fyrir því að þið þurfið að horfa til 
annarra landa og skoða hvað það er í þeirra 
kerfum sem getur virkað fyrir ykkur.  
 Ég var líka hrifinn af áhuga Íslendinga á 
að skoða bakgarðinn sinn — mér fannst ég sjá 
mikla tengingu á milli landsins og fólksins. 
Næsta stóra skrefið er að gera klárt fyrir 
áframhaldandi straum fjallafólks því það er 
altalað um allan heim að þú verðir að fara til 
Íslands. Í kringum mig vildu allir vita hvernig 
Ísland er og allir vilja fara. Það eru margir á 
leiðinni til ykkar. “
 Félag fjallaleiðsögumanna hefur boðað 
næsta skíðaleiðsagnarnámskeið þann 20. 
apríl næstkomandi. Sjá á www.aimg.is 

Reykjastræti 5 l Hafnartorg Gallery l S: 546 8181

„Ég komst að því 
að aðstæður geta 
breyst mjög hratt 

á Íslandi.“

Á Tröllaskaga. Nálægðin við sjóinn 
hefur mikil áhrif á snjóalög á skaganum
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Á fjallaskíðum
á Vífilsfelli
TEXTI OG MYNDIR: GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON

Þótt Vífilsfell blasi við af Suðurlandsvegi 
á leið austur fyrir fjall og sjáist víða 
á höfuðborgarsvæðinu tignarlegt í 
austri, og eigi sér merkan stað í sögu 
höfuðborgarinnar — en þangað upp 
fór jú leysinginn Vífill uppúr landnámi 
jafnan og gáði til veðurs — og þótt 
Vífilsfell sé vinsælt fjall til göngu að 
sumarlagi, að þá er Úti ekki kunnugt 
um að margir hafi freistað þess að fara 
upp fjallið á fjallaskíðum. 

Fjallaskíðun hefur auðvitað mjög verið að 
ryðja sér til rúms á liðnum árum og samfara 

þeirri vakningu er útivistarfólk í gríð og erg 
að uppgötva nýjar hliðar á ýmsum fjöllum og 
fjallgörðum. Í nágrenni Reykjavíkur eru ekki 
bara Bláfjöll og Skálafell, með skíðalyftum 
sínum. Ótal brekkur leynast víða annars staðar. 
 Annar ritstjóra Úti — þessi með eftirnafnið 
— hafði um nokkurt skeið haft augastað á 
Vífilsfelli. Klettabeltið sem umkringir toppinn 
er ekki árennilegur fyrir skíðamennsku, svona 
séð úr fjarlægð og vita ómögulegt er auðvitað 
að skinna upp leiðina sem yfirleitt er gengin, 
frá námunum austan við fjallið. 
 En framan á fjallinu, ef svo má að orði 
komast — á þeirri hlið sem vísar í vestur í átt 
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Á fjallaskíðum
á Vífilsfelli

til borgarinnar — mátti greina álitlegan slóða 
upp. Þar er gil. Og frá gilinu er öxl sem nær 
að klettabelti toppsins, og þar í því belti er 
annað gil sem nær alla leið upp á topp. 
 Það varð sjálfsögðu ákveðið að prófa 
þetta. Ritstjórar Úti lögðu í könnunar- og 
tilraunaleiðangur einn fallegan eftirmiðdag í 
janúar ásamt þriðja manni, Sigurði Magnúsi 
Sigurðssyni skíðagarpi. Skömmu eftir að 
komið er inn á Bláfjallaafleggjarann er stuttur 
vegarslóði á vinstri hönd. Hann liggur í átt að 
Vífilsfelli. Þar er nokkurs konar bílastæði. Við 
lögðum þar. 
 Við tók stutt ganga með skíði á öxl 
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áður en við settum þau undir okkur. Eftir 
skamman spöl hefst uppganga upp gilið 
góða sem þarna er. Á þessum tíma var ekki 
mikill snjór. Sá tiltölulega litli þjappaði 
snjór sem þarna þó var, náði alla leið upp 
gilið og þaðan uppá topp. Nokkuð hart var í 
gilinu og bratt efst, og óhætt að mæla með 
að nota broddana við þessi skilyrði. 
 Á þessum stað í fjallinu, í þröngu, 
bröttu gili, getur snjóflóðahætta verið 
töluverð. Það má því segja að kjörið sé að 
ganga þarna upp einmitt þegar snjólítið er 
og snjórinn er vel þjappaður og stöðugur. 
En samt er alltaf mikilvægt, auðvitað, að 

gæta fulls öryggis. Vera með hina heilögu 
þrenningu, ýli, skóflu og stöng. 
 Á toppi gilsins er fjallið þverað til 
norðurs, um hóla og hæðir, þar til komið er 
að klettaröndinni við toppinn. Þar er annað 
lítið gil. Þar voru broddar aftur æskilegir. 
Um þetta gil liggur leiðin uppá topp. 
 Útsýnið í sólarlaginu verðlaunaði okkur 
og niðurstaðan var skýr: Þetta er frábær 
leið. Gilið góða reyndist frábær skíðabrekka 
á leið niður. Tók um þrjá tíma allt í allt. Við 
mælum með þessu.

Leiðin upp Vífilsfell á fjallaskíðum liggur úr vestri
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Hasar í Tungufljóti 

Á leið upp Kalsárfjall

Kajak-keppnin Túrbó var haldin í annað 
sinn við Tungufljót laugardaginn 13. 
ágúst þar sem keppt var í tveimur 
greinum: svigkeppni og spretti. 
Svigkeppnin eða „slalom” keppast 
þátttakendur um að ná besta tímanum 
niður fljótið og þurfa að klukka sig 
inn á fána á nokkrum stöðum. Ef ekki 
tekst að klukka sig inn fær þátttakandi 
tímarefsingu. Sprettur er aðeins 
einfaldara fyrirkomulag: sneggsta 
leiðin niður ákveðinn kafla í fljótinu. 
 
Keppendur í ár voru alls 22, þar af 18 karlar 
og fjórar konur. Þetta er tvöföldun milli ára, 
en í fyrra voru einungis 11 keppendur og 

þar af ein kona. Mikil aukning hefur verið 
í iðkunn í íþróttinni síðastliðin ár og er það 
einmitt markmið keppninnar að sameina 
kajak-áhugafólk í skemmtilegum viðburði. 
Straumvatnskajak er íþrótt í vexti víðsvegar 
í heiminum og hér vex hún samhliða áhuga 
fólks á útivist. 

Innblásið af eldri hefð

Keppnin er innblásin af eldri hefð 
en Kajakklúbburinn stóð fyrir 
Tungufljótskappróðrinum árin 2006-
2012. Stofnendur Kayakklúbbsins voru 
brautryðjendur straumvatnskajaksportsins 
á Íslandi og hafa þeir átt stóran þátt í vexti 
íþróttarinnar hér á landi. Kayakklúbburinn 

fagnar síðbúnu fertugsafmæli klúbbsins nú 
í haust, en hann var stofnaður 1981, en 
ekki var haldið uppá afmælið í fyrra út af 
tilteknum heimsfaraldri.

Bækistöðvar á Drumboddsstöðum

Kajak-keppnin Túrbó er haldin af starfsfólki 
flúðasiglingafélagsins Arctic Rafting 
sem starfar í Hvítá sem er í nágrenni við 
Tungufljót. Arctic Rafting er með bækistöðvar 
á Drumboddsstöðum og er fyrirtækið nýlega 
komið í eigu Tinnu Sigurðardóttur. Tinna 
keypti Arctic Rafting árið 2020 en starfsemin 
hefur verið við Hvítá frá árinu 1985.  
 Að lokinni keppni var haldið 
á Drumboddsstaði og þar fór fram 

MYNDIR: BJÖRN JÚLÍUS GRÍMSSON OG 

ZÖE RUTH ERWIN
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Auður Elín Björnsdóttir, vann 1 sæti í 
Sprint, og 2 sæti í Slalom. Hér sýnir hún 
snilli sína
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Johan Holst í kröppum dansi

verðlaunaafhending og skemmtun um 
kvöldið, en viðburðurinn mun hafa farið 
fram úr björtustu vonum þeirra sem að 
honum stóðu.
 Keppnishaldarar vilja koma á framfæri 
þökkum til björgunarsveitarinnar HSSK fyrir 
að aðstoða við öryggismál, til þeirra frábæru 
stuðningsaðila sem útveguðu mat, drykk 
og verðlaun, til allra sjálfboðaliðanna sem 
unnu að keppninni og síðast en ekki síst til 
áhorfenda sem héldu uppi góðri stemningu.

Viktor Þór Jörgensson og Reynir Óli Þorsteinsson, 
fara yfir málin að keppnisdegi loknum. Á myndinni til 
hliðar sést Reynir reyna sig í straumnum.





Konan með 
stálviljann
EINKAVIÐTAL ÚTI VIÐ KRISTINU HARILA, EINN MAGNAÐASTA FJALLAGARP SAMTÍMANS

TEXTI: KAREN KJARTANSDÓTTIR OG SOFFÍA SIGURGEIRSDÓTTIR

MYNDIR: ÝMSIR



Konan með 
stálviljann

Mynd: Florent Irion



Saga Kristinar Harila er einhver 
ótrúlegasta leiðangurssaga samtímans. 
Líklega lendir hún í upplestri 
Veru Illugadóttur síðar, með öllum 
kúnstpásunum og setningum sem enda 
sirka bát svona „en raunum hennar var 
hvergi nærri lokið.“ Á tímabilinu 28. 
apríl 2022 til 27. maí 2022 tókst henni 
að klífa 6 af 14 hæstu og hættulegustu 
tindum heims hraðar en nokkur 
fjallamaður hefur áður gert. Þann 22. 
september lauk hún þeim tólfta og leit 
þá út fyrir að hún myndi slá heimsmet 
svo um munaði því hún átti þá aðeins 
tvo tinda eftir og hafði til þess tíma 
til 2. nóvember. En síðustu tindarnir 
eru í Kína og til að fá að klífa þá þurfti 
hún sérstakt leyfi frá stjórnvöldum þar 
í landi, en það fékk hún ekki. Kristín 
hefur ákveðið að gráta ekki örlög sín 
og ranglæti heimsins heldur ætlar hún 
að reyna aftur við alla tindana sem 
hún hefur þegar farið auk þess sem 
hún ætlar á þá tvo sem hún á eftir 
tvisvar. Förina ætlar hún að hefja í 
lok nóvember og er markmið hennar 
einsdæmi í sögu fjallamennsku ekki 
síst þar sem hún hefur einnig sagt skilið 
við fyrri ferðafélaga þar sem fólk var 
farið að óttast um öryggi hennar með 
þeim vegna framkomu þeirra við hana. 
Tímaritið Úti varð þeirra forréttinda 
aðnjótandi að fá fyrsta viðtalið við 
hana eftir að hún kom heim eftir langa 
dvöl í Nepal. Karen Kjartansdóttir og 
Soffía Sigurgeirsdóttir ræddu við hana 
um afrekin, þjáninguna og mótlætið 
sem konur í fjallamennsku þurfa að 
þola ofan á aðrar áskoranir.

„Ég fór auðvitað af stað til að ganga 14 tinda 
en ekki 12, ef ég hefði séð þetta fyrir, hefði 
ég skipulagt þetta öðruvísi,“ segir Kristin í 
upphafi viðtalsins. Hún er komin heim til 
Noregs og lítur öllu betur út en hún hefur 
gert undanfarna mánuði á myndum sínum á 
samfélagsmiðlum. Því eins og hún segir sjálf 
þá vill hún miðla raunverulegum sögum úr 
leiðöngrum en ekki glansmyndum. Á myndum 
hennar birtist hún því jafnan í harðneskjulegu 
umhverfi hæstu fjalla veraldar; ómáluð, 
skinnhoruð, úfin og með kalbletti í kinnum. 
Það er það sem kapphlaupið við að ljúka við 
að fara á tinda hæstu fjalla heims útheimtir 
af fólki. „Og það vil ég sýna á myndunum 
en ekki láta, eins og sumir karlarnir gera, 
eins og þetta sé ekkert mál,“ segir Kristin og 
brosir framan í tölvuskjáinn sem skilur okkur 
að, augljóslega búin að bæta á sig smá holdi 
og hvílast í rúmi.
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Mesta áskorun fjallamanna

Á jörðinni eru 14 tindar í yfir 8000 metra 
hæð yfir sjávarmáli sem allir eru staðsettir 
í Himalaja- og Karakoram-fjallgarðinum í 
Asíu. Fyrstur til að klífa þá alla var ítalski 
fjallamaðurinn Reinhold Messner. Verkefnið 
tók hann 16 ár á árabilinu 1970 til 1986. 
Síðan þá hefur 44 fjallgöngumönnum tekist 
að feta í fótspor hans upp alla tindana en 
sérstaka athygli fékk nepalski fjallamaðurinn 
Nirmal Purja, eða Nimsdai eins og hann er 
kallaður, árið 2019 þegar honum tókst að 
klífa alla tindana á rúmlega sex mánuðum 
og sex dögum. Með afrekinu sló Nimsdai 
met Suður-Kóreumannsins Kim Chang-ho, 
sem árið 2013 náði markinu á sjö árum, tíu 
mánuðum og sex dögum. 

Nýja metið tvö ár og fimm mánuðir 

En bíðið hæg, Kristin er með tíðindi! 
„Viðurkennda metið er ekki lengur talið vera 
sex mánuðir og sex dagar heldur tvö ár og 
fimm mánuðir,“ segir hún og útskýrir að það 
met eigi Nimsdai. En það þyki ljóst að hann 

hafi ekki farið á allra hæstu tinda, á  ensku 
„true summit“, Manaslu og Dhaulagiri á 
þeim sex mánuðum og sex dögum sem hann 
hefur hingað til haldið fram að hafi tekið 
hann að fara alla tindana fjórtán.
 Í sumar var þessu magnaða meti (og 
reyndar umdeilda en komum að því síðar) 
ógnað. Ef til vill má segja að ógnin hafi komið 
úr óvæntri átt því enginn Norðurlandabúi 
hefur enn klifið alla tindana fjórtán og enn 
síður datt einhverjum í hug að kona gæti gert 
það hraðar en nokkur hafði áður gert. Fyrstu 
sex tindana fór Kristin á innan við mánuði, 
eða 29 dögum. Þann 22. september stóð hún 
á tindinum Manaslu, þeim tólfta í röðinni 
og átti þá aðeins tvo tinda eftir eða þá Cho 

„Og einhvers 
staðar á þessari 
leið, ef til vill í 

5,895 metra hæð 
á hæsta tindi 
Afríku fann 

unga konan frá 
flatlendi Noregs 

köllun sína.“
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Á Everest Hillary þrepið í bakgrunni



Oyu og Shishapangma, og nægan tíma til að 
ljúka ætlunarverkefni sínu fyrir 2. nóvember 
og slá þar með met Nimsdai. Eins og við 
höfum þegar farið yfir þá fór Kristin fyrstu sex 
tindana á innan við mánuði og hefði því átt að 
fara létt með þá tvo sem eftir stóðu – ef ekki 
hefði verið fyrir stífni kínverskra stjórnvalda. 
Cho Oyu og Shishapangma eru í Kína og 
til að fá að klífa þá þurfti Kristin að fá leyfi 
kínverskra yfirvalda. Kristin var vongóð um 
að fá þetta leyfi líkt og Nimsdai og fleiri 
fjallamenn höfðu fengið. Jafnvel þótt hlýja 
í samskiptum þessara landa hafi verið sögð 
við frostmark frá árinu 2010, eða frá því 
að norska Nóbelsnefndin ákvað að veita 
kínverska baráttumanninum Liu Xiaobo 
Friðarverðlaun Nóbels. 

Staðfesta og æðruleysi

„Ég veit ekki með það,“ segir Kristin 
þegar hún er spurð hvort stífni kínverskra 
stjórnvalda hafi ef til vill skrifast á kulda í 
samskiptum yfirvalda Noregs og Kína. Hún 
brosir beisklega yfir spurningunni og bætir 
síðan við að því sé ekki að neita að enn séu 
mjög miklar takmarkanir á ferðafrelsi í landinu 
til að draga úr útbreiðslu Covid  þannig 
að ákvörðun yfirvalda skrifist á það. Málið 

tekur þó augljóslega á hana og vonbrigðin 
leyna sér ekki. Þegar ljóst var að ekkert leyfi 
fengist í tíma frá kínverskum stjórnvöldum 
ákvað hún að skoða aðra valkosti, að klífa 
upp Cho Oyo frá landamærum Nepal. Sú leið 
er mjög hættuleg og segir Kristin það ekki 

hafa verið sitt val að snúa við heldur neituðu 
Sherparnir sem voru með henni í för að halda 
ferðinni áfram. „Það var því ekki mitt val að 
snúa við,“ segir hún og bætir við að hún hafi 
þegar ákveðið að fara þessa leið aftur og þá 
alla leið á tindinn. 
 „Ef fjölskylda mín og teymið mitt gefur 
mér leyfi þá mun ég fara upp á Cho Oyo frá 
landamærum Nepal í lok nóvember, þá verð 
ég búin með níu tinda í vor, það er betra,“ 
segir hún og okkur Íslendingunum verður þá 
fyrst almennilega ljóst að Kristin hefur ekki 
fallið frá markmiði sínu þrátt fyrir mótlætið 
heldur er hún bara að hvíla sig áður en hún 
leggur til móts við alla tindana  og kínversk 
stjórnvöld á nýjan leik. 
 Reyndar er alveg ljóst að fjölskylda 
hennar veit vel að ákvörðun hennar verður 
ekki haggað og ljóst að hún bíður ekki eftir 
leyfi frá þeim þótt hún kjósi að orða áætlanir 
sínar með þessum hætti.   „Ég verð að fara 
til baka og byrja að klifra á ný en ég mun 
gera það án Sherpanna sem gengu með mér 
þessa 12 tinda. Traustið sem ég bar til þeirra 
er brostið. Að vera kona í háfjallamennsku 
er allt annað en að vera karlmaður,“ segir 
konan með stálviljann. „Mig langar að fara 
þessa leið upp á Cho Oyo og hef ákveðið að 

„Stundum velti 
ég því fyrir mér 

hvers vegna 
ég sé að þessu, 
hvers vegna ég 
liggi ekki bara á 
ströndinni eða 
komi heim til 

fjölskyldu minnar 
á kvöldin.“
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Við toppinn á Everest
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Hjá Dhaulagiri. Kristin fékk áhuga á fjallamennsku þegar hún kleif Kilimanjaro



klífa hana og gera aðra atlögu að því að ná 
14 tindum innan sex mánaða.“ Hófstillt 
orðaval hennar, friðsemdin í látbragði hennar 
og æðruleysið sem umlykur hana þegar hún 
lætur þessa miklu yfirlýsingu falla skapar 
einkennilega tilfinningu, áhrifin verða sterk 
og orðin smjúga inn í merg.

Arfleifð Samanna

Förum aðeins aftur í tímann. Kristin Harila 
er 36 ára atvinnuíþróttamaður frá agnarlitlu 
þorpi í norðausturhluta Noregs, rétt við 
landamæri Rússlands og Finnlands. Þótt 
flest sjáum við Noreg í hugskotssjónum 
alsettan tignarlegum fjöllum er raunin 
ekki sú í heimahögum Kristinar. Svæðið er 
svo norðarlega og svo langt til austurs að 
þar ræður flatneskja freðmýranna ríkjum. 
Æskustöðvar hennar finnast varla merktar 
á kortum en eru  í nágrenni við þorpið 
Vadsø sem er, ef miðað er við visku Google 
Maps, í fimm klukkustunda akstursfjarlægð 
frá rússnesku borginni Murmansk, tíu 
klukkustunda fjarlægð frá borginni Tromsø, 
25 klukkustunda fjarlægð frá Moskvu og 23 
klukkustunda fjarlægð frá Osló. 
 Foreldrar Kristinar eru bæði af samískum 
ættum en tungumálið lærði hún þó ekki. 
Hins vegar lærði hún skíðagöngu, sem skipar 
stóran sess í arfleifð Sama, og vel það. Faðir 
hennar var heimsmeistari í skíðagöngu hér á 
árum áður og Kristin fetaði vitaskuld í spor 
föður síns og keppti fyrir landslið Norðmanna 
til ársins 2013. Hún hellti sér því næst í 
vinnu og daglegt brauðstrit en líkast til átti 
það ekki vel við hana. Árið 2015 kynntist 
hún háfjallamennsku almennilega eftir að 
hafa skráð sig í ferð til Tansaníu til að klífa 
Kilimanjaro, hæsta fjall Afríku. Og einhvers 
staðar á þessari leið, ef til vill í 5,895 metra 
hæð á hæsta tindi Afríku fann unga konan frá 
flatlendi Noregs köllun sína. 

Vont að eyða orku í þjáningu og ótta

„Stundum velti ég því fyrir mér hvers vegna 
ég sé að þessu, hvers vegna ég liggi ekki bara 
á ströndinni eða komi heim til fjölskyldu 
minnar á kvöldin eftir vinnu. Líklega þarf 
maður að þola þjáningar vel til að standa í 
þessu. Ef það fer of mikil orka í að þjást, 
sakna og óttast hættur er viðbúið að maður 
hafi ekki úthald í allt annað sem þarf að kljást 
við,“ segir Kristin og bætir við að uppvöxtur 
sinn í Norður-Noregi og útiveran þar komi sér 
vel. „Helsta áskorun margra fjallamanna er 
kuldinn. Fólki líður stöðugt illa vegna hans 
og eyðir allt of mikilli orku í þjáninguna sem 
hann veldur.“
 Kristin vildi slá metið til að ryðja 
brautina fyrir konur í háfjallamennsku. 
Hún segir söguna hampa körlum og greina 
nær eingöngu frá ferðum karla. Konur þurfa 
því ekki aðeins að takast á við sjálfsefa um 
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Annapurna I, 8,091 m – 28. apríl 
Dhaulagiri I, 8,167 m – 8. maí 
Kanchenjunga, 8,586 m – 14. maí
Everest, 8,849 m - 22. maí
Lhotse, 8,516 m- 22. maí
Makalu, 8,485 m - 27. maí
Nanga Parbat, 8,125 m - 1. júlí
K2, 8,611 m – 22. júlí
Broad Peak, 8,051 m - 28. júlí
Gasherbrum II, 8,034 m – 8. ágúst
Gasherbrum I, 8,080 m – 11. ágúst
Manaslu, 8,163 m 22. september

Þeir sem bíða hennar: 
Cho Oyu 8,188 m
Shishapangma 8,027 m

Á jörðinni eru 14 tindar í yfir 8000 metra 
hæð yfir sjávarmáli.

Tindar sem Kristin 

Harila komst á árið 2022:

Í hlíðum Annapurna.
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Á toppi Kanchenjunga. Alger trúnaðarbrestur hefur orðið milli Kristinar og Sherpanna sem að fylgdu henni.



að þær séu þess megnugar að takast á við 
áskoranir, mótlætið sem felst í áskoruninni 
sjálfri heldur einnig fái þær síður fjárstyrki, 
fólk hafi minni trú á getu þeirra, sumir 
fataframleiðendur geri nær aðeins föt fyrir 
karlmenn sem henta fyrir háfjallamennsku 
og senda þar með þau skilaboð til kvenna að 
þær eigi að halda sig við léttari gönguferðir. 
Þá skapi kvenfjandsamleg menning sumra 
landa, sem skarta hæstu tindum heims, 
einnig miklar áskoranir fyrir konur.
 Allt þetta þekkir Kristin af eigin raun, 
hún átti í erfiðleikum með að fá styrktaraðila 
og fæstir lögðu trúnað á áform hennar um 
að fara hraðar upp erfiðustu og hættulegustu 
tinda heims en nokkur annar hafði farið. 
Hún fjármagnaði leiðangra sína með því að 
selja íbúðina sína og afþakkaði samstarf við 
fulltrúa vörumerkja sem ekki vildu styrkja 
hana almennilega fjárhagslega. Hún segir 
undantekningar þó vera til og er sérlega 
þakklát úraframleiðandanum Bremont og 
talar vel um samstarf þeirra. 

Konur geta líka - jafnvel betur

Kristin segir að reynsla sín sé að konur komi 
jafnan betur andlega og líkamlega undirbúnar 
til leiks en karlar. Útivistariðnaðurinn ætti 
því ekki aðeins að átta sig á því að konur geti 
stundað háfjallamennsku heldur horfa meira 
til þeirra. Henni sé í raun sama um metin 
sjálf en vilji slá þau til að sýna að konur geti 
þetta líka – jafnvel betur. 
 Í þessu virðulega tímariti um útivist væri 
hægt að leggja margar blaðsíður aðeins í 
upptalningu á afrekum Kristinu en stiklum á 
því helsta. Í maí 2021 setti hún heimsmet, 
en engin kona hefur áður klifið tinda Everest 
(8,848 m) og Lhotse (8,516 m) á innan við 
tólf klukkustundum. Innan við viku eftir þá 
göngu kleif hún á topp Makalu (8,481 m) 
sem er fimmta hæsta fjall veraldar.

Samkeppni, óvirðing og glatað traust

Kristin segir að viðhorfið til kvenna sé þó 
oft mjög neikvætt, sérstaklega í sumum 
löndum. Þá hafi hún glatað trausti sínu til 
Sherpanna tveggja sem hafa verið með henni 
í fjölda leiðangra eftir að þeir fullyrtu á 
samfélagsmiðlum að þeir hefðu tryggt leiðina 
á topp Manaslu án þess að geta hennar. 
Kristin segir það ekki rétt, það hafi verið hún 
sem leiddi tryggingu á línunum stærstan 
hluta leiðarinnar. 
 „Þeir póstuðu því að þeir hefðu opnað 
klifurleiðina upp. Ég póstaði því sem við 
gerðum saman enda lít ég á leiðangra sem 
teymisvinnu,“ segir hún og segist fullviss að 
þeir hefðu ekki leyft sér slíka hegðun ef um 
karlmann hefði verið að ræða. Í svona ferðum 
þurfi fólk að treysta hverju öðru fyrir lífi sínu 
og það hafi hún ekki gert eftir þetta heldur 
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„Helsta áskorun 
margra 

fjallamanna er 
kuldinn. Fólki 

líður stöðugt illa 
vegna hans og 

eyðir allt of mikilli 
orku í þjáninguna 
sem hann veldur.“



upplifað samkeppni og óvirðingu. Fólk hafi 
jafnvel verið farið að óttast um líf hennar 
með þeim, þar sem þeir væri svo áfjáðir í 
að eigna sér allan heiður af verkefnum en 
þætti vont að deila upphefðinni með konu. 
Þeir væru því líklegir til að skilja hana eftir 

á síðasta tindinum. „Þetta hefur bara styrkt 
mig í því að klára þetta verkefni,“ segir 
Kristin og vísar í fyrri orð sín að það þurfi að 
auka virðingu fyrir konum í stéttinni. 

Það venst að sjá lík á fjöllum

Við spurðum Kristinu hvernig hún tekst á við 
það að sjá látið fjallgöngufólki á leið sinni á 
toppinn. Hún sagði að það væri erfitt en hún 
væri meðvituð um það og þetta væri partur 
af háfjallamennsku. Það séu alltaf einhver 
andlát í flestum leiðangrum og það sé mjög 
erfitt þegar það sé einhver tengdur manni. 
Þegar hún var að fara klífa tind K2 (8,611 m) 
í Pakistan bárust henni skilaboð frá vini John 
Snorra Sigurjónssonar, fjallgöngumanns sem 
lést á leið sinni á tindinn í febrúar 2021. 
„Þess var óskað að ég myndi losa hann úr 
línunni ef möguleiki væri á,“ segir hún og 
útskýrir að hún skilji vel þá ósk. Hins vegar 
hafi henni ekki gefist færi á því að verða við 
henni þar sem fleira fólk var á eftir henni í 
fjallinu sem hún hefði getað stefnt í voða. 

Manaslu: Tindar, dauði og glundroði

Erfiðasti leiðangur Kristinar var upp á 
tind fjallsins Manaslu (8163 m), áttunda 
hæsta fjalls veraldar og jafnframt einn 
þann hættulegasta auk þess sem það þykir 
einna vandasamast að finna „sannan“ tind 
þess fjalls af þeim fjórtán sem um ræðir. 
Aðstæður á fjallinu í ár eru mjög erfiðar, 
mikill snjór og fjöldi snjóflóða hefur fallið að 
undanförnu og fjöldi fjallgöngufólks farist. 
Til marks um þær hættulegu aðstæður sem 
Kristin og förunautar hennar komust lifandi 
frá er að fjórum dögum eftir að þau komust 
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Í línu á Annapurna

„Svona leiðangrar 
og mikil fjarvera 

hafa áhrif á 
fjölskyldu og vini. 
Ég hef verið meira 
í Nepal en í Noregi 

frá árinu 2019.“



á tindinn birti vefritið Explorersweb grein 
með fyrirsögninni Manaslu: Tindar, dauði og 
glundroði (e. Manaslu: Summits, Deaths and 
Chaos). Meðal þeirra sem hafa týnt lífinu í 
fjallinu í ár er bandaríska fjallgöngu- og 
skíðakonan Hillaree Nelson en hún fórst 
í leiðangri sínum fjórum dögum eftir ferð 
Kristinar. 
 Kristin tryggði línur upp á tindinn 
ásamt Sherpa félögum sínum, Pasadawa 
Sherpa og Dawa Ongchu, og toppuðu þau 
hinn sanna tind fjallsins 22. september 
síðastliðinn klukkan 14:30 að nepölskum 
tíma. Þegar þau komu niður í Camp 3 höfðu 
þau verið samtals 23 klukkustundir á göngu 
í fimbulkulda.
 Kristin dregur ekki dul á það að 
leiðangurinn upp Manaslu og það sem honum 
fylgdi sé það erfiðasta sem hún hefur tekist á 
við í sínum fjallgönguleiðöngrum en síðasta 
skiptið sem hún sá Hillaree og manninn 
hennar Jim W. Morisson áður en hún hélt upp 
á fjallið er henni sérstaklega minnisstætt. 
„Ég hitti þau í C3 á Manaslu og fylgdist með 
þeim skíða niður á milli búða þegar þau voru 
í hæðaraðlögun á leið sinni upp á Manaslu. 
Ég hafði sjálf hætt með kærastanum mínum 
tveimur vikum áður og dáðist að því hvað 
þau voru glöð og ástfangin og hvernig þau 
upplifðu ævintýri saman,“ segir hún og það 
leynir sér ekki hve mikil áhrif þessir atburðir 
hafa haft á hana. „Svona leiðangrar og mikil 
fjarvera hafa áhrif á fjölskyldu og vini. Ég 
hef verið meira í Nepal en í Noregi frá árinu 
2019,“ bætir hún svo við eins og hún skuldi 
einhvers konar skýringu á sambandsslitum 
sínum. 

Verkefnið næstu daga að fitna

Verkefni næstu vikna, eða þar til Kristin 
heldur aftur til Nepal í lok nóvember er að 
hvílast og fitna en hún missir matarlyst í 
erfiðum leiðöngrum og nær yfirleitt ekki  að 
innbyrða meira enn eitt til tvö orkugel á leið 
sinni upp á efstu fjallstinda. „Ég reyni að fá 
mér súpu og smáköku í efstu búðum, tek 
eitt til tvö orkugel með mér upp tindinn og 
reyndar hef ég lyst á kóki í þessum ferðum en 
annars aldrei,“ segir hún og hlær. 
 Þegar við kveðjum Kristinu, óskum henni 
góðs gengis í framtíðinni, hlæjum, segjumst 
vonast til að hitta hana einhvern daginn og 
lokum samskiptaforritinu er ekki laust við 
að það læðist að manni beygur. Það er langt 
því frá að allt fjallgöngufólk snúi lifandi aftur 
úr ferðum sínum á þau fjöll sem hún ætlar 
nú aftur að klífa, það er alls ekki gefið að 
kínversk stjórnvöld veiti henni leyfi til þess 
að ljúka ætlunarverki sínu en þó er alveg ljóst 
að áætlum hennar verður þó ekki breytt. 
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Stóra Fjallabaksleiðin
TEXTI OG MYNDIR: RÓBERT MARSHALL

Þótt Laugavegurinn sé fagur þá tekst honum engu að síður að sneiða framhjá verulega 
fallegum svæðum að Fjallabaki. Hugmyndin að Stóru Fjallabaksleiðinni byggir á því 
að ná á tæpri viku að fara um allar fallegustu perlur svæðisins en vera engu að síður 
á fámennari slóðum leiðarinnar. 

ÚTI   |  FJALLAHLAUP  |  40

Ætlunin var að halda á fyrsta degi úr 
Halldórsgili yfir í Strútslaug og fara þaðan í 
Strútsskála en vegna slæmrar veðurspár, sem 
gerði ráð fyrir miklum vindi, var ákveðið að 
breyta áætlun fyrsta daginn. Það varð því úr að 
farið var frá Skóflugili áleiðis að Strútslaug en 
beygt svo til hægri við hlið fjallsins Strúts niður 
Strútsgil og þaðan meðfram Svartafellstanga 
niður í Rauðabotn. Þaðan var farið meðfram 
Hólmsárlóni í átt að Strútslaug, farið í bað, og 
haldið svo í skálann þar sem haldin var fyrsta 
matarveisla kvöldsins. 

Það var nefnilega þannig að matarmálum 
leiðangursins hafði verið deilt niður á 
ferðahópinn og upphófst mikil samkeppni um 
besta matinn. Skemmst er frá því að segja að 
úr varð fádæma veislukostur á hverju kvöldi. 

Sungið fyrir Belga

Á degi tvö var farið vestur yfir í Hrútagil og 
stefnan tekin yfir Strútsöldur inn í Kaldaklof 
þar sem hækkað var upp í Kaldaklofsfjöllin. 
Við gengum norður fyrir fjöllinn og það 
ótrúlega hverasvæði sem þar er að finna. 

Þaðan var haldið austur fyrir Reykjafjöllin 
og þau svo þveruð beint í vestur og í 
Hrafntinnusker. 
 Úr Hrafntinnuskeri var farið niður í 
Grænutungu þar sem fossunum í Ljósá 
voru gerð góð skil. Haldið þaðan uppí 
Hrafntinnuskershelli og sem leið lá niður 
í Reykjadali meðfram Hrafntinnuhrauni 
og í Dalakofann, þar sem enn ein 
veislan var göldruð fram úr kostskrínum 
leiðangursmanna. Var þar sungið fyrir 
belgíska fjölskyldu sem var jafnframt boðið 
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Mælifell á Mælifellssandi

Hverirnir í Reykjadölum. Stutt nestisstopp að Fjallabaki.
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að taka þátt í matveislu Íslendinganna. 

Gengið um gil og skörð

Úr Dalakofa var haldið umhverfis Laufafellið 
með viðkomu í nafnlausa fossinum 
Rúdólfi. Farið var um Laufaleitir inná 
Skyggnisvatnaleiðina um Skyggnishlíðar 
og stefnan tekin á Hungurfit þar sem 
boðið var uppá sögulega gott marókóskt 
lambalæri. Sögusagnir um að Landssamtök 
kíghóstasjúklinga myndu deila skála með 
leiðangursmönnum reyndust uppspuni. Þar 
var reyndar hópur mótorhjólamanna og varð 
sambúðin hin ágætasta. 
 Á fimmta degi var farið á milli Hungurfitja 
og Botnaskála í Emstrum. Ægifögur leið um 
gil og fjallaskörð sem vöktu undrun fyrir 
fjölbreytileika og fjallasýn. Komið var við í 
Hattafellsgili og svo gengin óvenjuleg leið 
meðfram Markarfljótsgljúfrum sem sýnir 
gljúfrin í nýju og stórfenglegu ljósi. Þaðan var 
svo tekin skörp vinstri beygja í Botna þar sem 
gist var síðustu nóttina. 

Blanda af skokki og hraðgöngu

Gengin var hin hefðbundna Laugavegsganga 
á sjötta og síðasta degi leiðangursins, eða 
þar til komið var yfir Fremri-Emstruá. Þaðan 
var haldið yfir Sanda og upp Langhálsinn. 
Leiðin yfir Lakaflatir og Ljósárbrýr lætur 
engan ósnortin. Því síður að þræða sig 
eftir þröngum giljum að Þröngárgljúfrum 
þar sem haldið var uppá Svínatungur og 
gengið eftir Tindfjallaleið í átt að Húsadal. 
Þar voru leiðangursmenn sóttir og þeim ekið 
sælum og glöðum eftir magnaðan sex daga 
leiðangur sem farin var í léttum hlaupagír og 
dagleiðirnar teknar á góðri blöndu af léttu 
skokki og hraðgöngu. 
Leiðangurinn verður endurtekinn sumarið 
2023 og má finna nánari upplýsingar og 
skráningu á utihreyfingin.is

Markarfljótsgljúfur í allri sinni dýrð

Þröngárgljúfur láta engan ósnortinn.
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Hjólað í Skotlandi
MYNDIR OG TEXTI: GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON



Hjólað í Skotlandi
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Skotland, England, Norður-Írland og 
Wales státa af rúmlega 20 þúsund 
kílómetrum af hjólreiðastígum. Það 
þarf því ekki að ferðast lengi frá 
Íslandi til þess að komast í tæri við 
ógrynni af alls konar skemmtilegum 
hjólreiðamöguleikum í sögulegu 
umhverfi og fallegri náttúru. Hægt 
er að hjóla frá nyrsta odda Skotlands 
til syðsta punkts Englands, eða frá 
austurströnd til vesturstrandar, eða 
þræða glimrandi hálfhring upp með 
fögru vatni og niður með þröngum firði 
í Skotlandi. Hér segir frá einni þannig 
ferð sem farin var í september, en það 
er góður tími til hjólreiða í Skotlandi. 

Joe og félagar hjá Gear Bikes í Glasgow 
starfrækja afbragðs hjólaleigu í korters 
akstursfjarlægð frá flugvellinum. Hjólin eru 
óaðfinnanleg, vel yfirfarin, á sanngjörnu verði 
og hægt er að leigja þau með tveimur 20 lítra 
töskum á bögglaberann. Viðgerðarsett er líka 
innifalið, ásamt lás og hjálmi. Við Erlendur 
Svavarsson, tveir gamlir menntaskólavinir frá 
Íslandi, hoppuðum upp í flugvél í Keflavík 
á þriðjudagsmorgni, með léttar pyngjur, en 
þó með allt það nauðsynlegasta. Engu má 
gleyma, en samt þarf að gæta að þyngd. 
Því þurfti að pakka hugvitsamlega. Hvorugir 
höfuðum við farið í svona hjólaferð áður, svo 
nú reyndi á hyggjuvitið. 

Áður en lengra er haldið

Fyrir hjólaferð í Skotlandi er ráðlegt að 
gera ráð fyrir alls konar veðrabrigðum, rétt 
eins og á Íslandi. Rigning er algeng. Roks 
gætir. Rigning og rok getur því hæglega orðið 
hlutskipti hjólreiðafólks í Skotlandi. Samfellt 
harðræði er ekki útilokað.
 Létt regnföt voru því með í för 

ásamt hjólastuttbuxum með púðum og 
axlarböndum, sem er grundvallarbúnaður. 
Yfir þeim er hægt að klæðast hverju sem 
er, síðbuxum, öðrum stuttbuxum eða 
regnfatnaði, og axlarböndin tryggja að 
púðarnir haldist á sínum stað. Nokkrum 

Þessa daga í 
Skotlandi rigndi 

aldrei, sólin 
skein og vind 
hreyfði varla.
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Símaklefa er enn hægt að finna í sveitum Skotlands.
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bolum var líka pakkað, flestum síðerma. Það 
vill nefnilega gleymast fyrir hjólaferðir hversu 
mjög vindkælingin lækkar hitastigið á ferð, 
jafnvel á sólríkum degi. Þannig að þegar 
hjólað er hlýnar manni í stoppum ef sólin 
skín, öfugt við hlaup og göngur, þegar stoppin 
kæla. Létt vesti, vindstoppandi úr léttu efni, 
kom líka að góðum notum. Léttur jakki var 
líka í töskunni, en var aldrei notaður.  Aukaföt 
til að fara í að loknum hjóladegi á kvöldin voru 
líka til taks, en það er matsatriði hvort slíkt 
þurfi. Síðbuxur, auka sokkar, nærföt og tvenn 
pör af skóm fylltu restina af töskunni, ásamt 
nauðsynjum eins og lesgleraugum (aldurinn 
færist yfir), hleðslubanka, hleðslutæki, síma 
og reiðhjólaljósi. Mestmegnis var hjólað í 
hjólastuttbuxum og öðrum stuttbuxum yfir, 
síðerma bol og vesti. Í hjólahönskum. Og með 
sólgleraugu. Allan tímann. 
 Svo vildi nefnilega til að þessa daga í 
Skotlandi rigndi aldrei, sólin skein og vind 
hreyfði varla svo heitið gat. Við gerðum engar 
athugasemdir við það. 

Útúrdúr um skóbúnað

Tvenn pör af skóm, segi ég. Hér þarf að útskýra. 
Þetta reyndist þjóðráð. Á lánshjóli gefst ekki 
beint færi á að stilla allar hæðir og lengdir 
í samræmi við líkamsbyggingu. Það er því 
undir hælinn lagt hvort hjólið sé fullkomlega 
eins og maður vill hafa það, og ekki er ólíklegt 
að einhver álagsmeiðsl og núningur fari að 
gera vart við sig. Skóbúnaðurinn, og hvernig 
fóturinn liggur á pedalanum, hefur töluverð 
áhrif á það hvort núningur skapist í hnjánum 
þegar líða fer á ferðina. Örlítið skakkur 
fótur, út af gerð skónna, getur gert það að 
verkum að hnén skjótist of mikið út á við eða 
inn á við, og maður tekur kannski ekki eftir 
neinu fyrr en alltof seint, þegar núningurinn 
í liðnum er farinn að skapa verk. En þá, 
semsagt, reyndist gott — því undirritaður fór 
að fá verk í annað hnéð á öðrum degi — að 
vera með krók á móti bragði: Aðra skó. Skipt 
var og verkur fór. 
Allt gott. 

Dagur eitt

Við komum semsagt til Gear Bikes á 
Gibsonstræti í Glasgow af flugvellinum 
snemmsíðdegis á þriðjudegi, 13.september. 
Markmið ferðarinnar var að hjóla í 
rólegheitunum góðan 200 kílómetra 
hálfhring, eða boga, frá Glasgow, upp með 
hinu rómaða langvatni Loch Lomond, þaðan 
til vesturs yfir heiði að botni fjarðarins Loch 
Fyne, hjóla meðfram austurströnd hans og 
fara frá mynni hans yfir í útkjálkann Kintyre, 
sem er við vesturströnd Skotlands. Þar áttum 
við stefnumót á fjórða degi við fullt af öðrum 
menntaskólavinum í gömlu húsi við lítið þorp 
uppí sveit, en það er önnur saga. 

 Eftir að hafa skipt yfir í hjólaföt og pakkað 
búnaði okkar ofan í reiðhjólatöskur — við 
fengum að geyma hinar töskurnar hjá Gear 
Bikes — lögðum við af stað út úr borginni í 
blíðskaparveðri. Fyrir okkur lá að þræða götur 
Glasgow einhvern veginn niður að ánni Clyde 
og hjóla upp með henni að þveránni Leven, 
sem rennur í bugðum úr Loch Lomond, og 
hjóla stígana meðfram henni norður að 
þorpinu Balloch við suðurströnd vatnsins. Þar 
skyldi hafður næturstaður. 

Frá Trainspotting uppí sveit

Lítil taska til að setja á stöngina við stýrið, 
með tveimur hólfum og gagnsæjum plastvasa 
ofan á fyrir símann, reyndist kjarakaup fyrir 
ferðina. Hún var keypt í Húsasmiðjunni. 
Þegar götur Glasgow voru þræddar 
reyndist ómetanlegt að hafa Google Maps 
í símanum beint fyrir framan nefið á sér í 
plastvasanum á þessari tösku. Innfæddir 
héldu áreiðanlega að við værum innfæddir, 

svo fumlaust hjóluðum við út úr borginni, 
meðfram umferðaræðum og inn hliðargötur, 
á hjólareiðastígum í almenningsgörðum og 
á gagnstéttum í iðnaðarhverfum. Á þessum 
fyrsta hluta leiðarinnar varð okkur ítrekað 
hugsað til kvikmyndarinnar Trainspotting. 
Okkur fannst stundum eins og við hjóluðum í 
gegnum sviðsmynd hennar, í bakgarði hinnar 
skosku stórborgar inni á milli blokkanna og 
skemmanna, en svo allt í einu vorum við 
komnir út í sveit. Skosk smáþorp, bóndabæir, 
skógar og engi með kúm blöstu við okkur. 
Viskíbruggverksmiðja á árbakka. Við tók 
hjólreiðastígur, sem hluti af hinu áðurnefnda 
breska hjólreiðastígakerfi. 
 Við borgarmörkin í austri við ánna Clyde 
tekur þjóðarhjólreiðastígur númer sjö við 
hjólreiðafólki og skilar þeim alla leiðina til 
Loch Lomond. Þetta reyndist hinn ljúfasti 
stígur og fegurðin umtalsverð í sveitinni. 
Áin Leven, sem rennur í Clyde, reyndist 
vera laxá. Á bökkum hennar stóð fólk eða 
sat á tjaldstól með stangir sínar og freistaði 

gæfunnar í hægfljótandi ánni í skóglendinu 
sem þarna er. Okkur fannst áhugavert hvað 
veiðileyfið, samkvæmt upplýsingum frá 
einum veiðimanni, var ódýrt. Einungis 20 
pund dagurinn. Það væri saga til næsta bæjar 
á Íslandi. 
 Tæpir 32 km voru að baki þegar við 
runnum inní bæjarfélagið Balloch við Loch 
Lomond eftir tvo og hálfan tíma á hjóli, með 
stoppum. Við vorum ekkert að ofreyna okkur 
þennan fyrsta dag. Gistinguna fyrir ferðina 
höfðum við pantað fyrirfram. Í Balloch er 
ágætt framboð. Við vorum þar á ágætis hóteli 
með veitingastað og pöbb, en af slíkum 
stöðum er urmull í Skotlandi. 

Dagur 2

Markmið ferðarinnar var ekki að gera sjálfa 
okkur uppgefna með fjögurra daga samfelldri 
þrekæfingu eða að bæta skoska hraðametið 
í hjólreiðum milli bæjarfélaga eða vera 
fyrstir til að klifra bratta stíga upp fjöll sem 
enginn hefði vogað sér að hjóla upp áður, eða 
eitthvað slíkt. Þvert á móti. Markmiðið var 
bara að hjóla í ró og næði, ætla okkur ekki um 
of, prófa svona fararmáta án nokkurs æsings, 
og gefa okkur fínan tíma til þess að slaka á í 
fallegu umhverfi. Njóta, sem sagt. Ekki þjóta. 
Sötra kannski einn og einn Guinness þegar 
tilfefni gafst til, og smakka mismunandi 
útfærslur af þjóðarréttinum haggis. 
 Í Balloch reyndist kleift að fjárfesta í 
skotapilsi. Að vísu ekki alveg ekta, en nógu gott 
samt. Með pilsið í farteskinu — sem reyndist 
hið klæðilegasta þegar slíks klæðaburðar var 
krafist í partístandi að leiðarlokum og við 
áhorf á útför drottningar — hélt ferðin áfram 
upp með vatninu. Sú leið, að þorpinu Tarbet, 
á vesturbakka vatnsins, er ágætlega merkt og 
tiltölulega vinsæl sem rólegur hjólatúr, fyrir 
börn og fullorðna. Stígurinn liggur stundum 
meðfram bílaveginum, en mestmegnis þó 
meðfram vatninu, en á einum stað í gegnum 
golfvöll sem þarna er. Það kostar örugglega 
meira en 20 pund á dag að spila á honum. 
Miðja vegu upp þessa 27 km leið meðfram 
vatninu er þorpið Luss. Við vissum ekkert 
fyrirfram um þorpið Luss. Aldrei heyrt um 
það talað. En hvað veit maður um veröldina? 
Þetta þorp reyndist hið fallegasta. Lítið, 
lágreist, í miðaldastíl. Fullt af ferðafólki rölti 
þar um með ís og virti fyrir sér fegurðina og 
í nágrenninu er tjaldstæði. Það hvarflaði að 
okkur að þetta væri svona eins konar skosk 
Atlavík. Spurning hvort Ringo Starr hafi 
spilað þarna. 

Líkt, en þó ólíkt

Það er svolítið merkilegt að upplifa það í 
Skotlandi hvernig landslagið er alls ekki 
ósvipað íslensku landslagi á köflum. Fjöllin, 
gróðurinn, birtan. Manni finnst stundum 

Á þessum fyrsta 
hluta leiðarinnar 

varð okkur 
ítrekað hugsað til 
kvikmyndarinnar 

Trainspotting. 
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Hér er hjólað á B vegi sem eru einbreiðir, fáfarnir og henta 
vel til hjólreiða.
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eins og þetta sé Ísland. En svo sér maður 
allt í einu kastala. Og það eru auðvitað engir 
kastalar á Íslandi.
 Skotland er því svipað, en samt svo 
ólíkt. Skotland er Ísland með kastölum. 
Þrátt fyrir að vera nágrannaþjóð Íslands, 
er skosk menning og saga auðvitað á svo 
margan hátt öðruvísi, þótt hún sé samofin. 
Á hádegisverðarstaðnum, rétt vestan við 
Tarbet urðum við þess áskynja hvernig hún 
er samofin. Þar afgreiddi okkur víkingur í 
skotapilsi. Á veggspjaldi var greint frá því 
hvernig þessi staður, sem áður var kirkja, 
var byggður á fornri alfaraleið sem liggur frá 
firðinum Loch Long yfir að Loch Lomond. 
Það varð okkur til mikillar hvatningar og 
uppörvunar að lesa það á þessu skilti að 
forfeður okkar, íslenskir víkingar, hefðu áður 
fyrr ekki kippt sér upp við það að draga skip 
sín yfir heiðina, milli fjarðar og vatns. Fyrst 
þeir gátu það, hugsuðum við, þá hlytum við 
að geta hjólað þetta. 
 Eftir að hafa snætt djúpsteikt haggis, 
nokkuð gott, héldum við för okkar áfram í 
vesturátt, að umræddum firði og þaðan yfir 
að næsta firði. Við veltum fyrir okkur á þeirri 
leið af hverju í ósköpunum víkingarnir drógu 
skip sín yfir heiðar. Voru þeir að fara að versla 
í Glasgow?

Rest and be Thankful

Það reyndist ágætt að við höfðum mjög litla 
vitneskju um leið okkar fyrirfram, sérstaklega 
þegar kom að þessum næsta legg. Við 
kviðum engu. Töldum að um kökubita yrði 
að ræða. Annað kom á daginn. Nú var hjólað 
meðfram fjölförnum bílvegi, A83, og almennt 
er viturlegt að reyna eftir fremsta megni 
að sneiða hjá öllum vegum sem byrja á A 
þegar hjólað er um Skotland. Nú streymdu 
bifreiðarnar framhjá okkur og vindhviður 
trukkanna dundu á okkur. En þetta vandist. 
Og landslagið á þessum slóðum er stórbrotið. 
Leiðin frá Tarbet við Loch Lomond, að 
smábænum Cairndow við botn Loch Fyne, 
liggur um fjallendi, milli fjallstoppanna 
Beinn Ime og Beinn an Lochain. Við fundum 
það á eigin skinni, hjartslætti og andardrætti 
að það er viss ástæða fyrir því að hæsti 
punktur vegarins milli þessara fjalla heitir 
frá fornu fari — allt frá því vegurinn var fyrst 
lagður þarna upp af skoskri herdeild árið 
1750 — því ágæta og lýsandi nafni Rest and 
be Thankful. 
 Við gerðum okkur enga hugarlund að 
hækkunin á leiðinni yrði svo mikil sem raun 
bar vitni. Um 250 metra snörp hækkun beið 
okkar, án þess við vissum af. 
 En það sem fer upp, fer niður. Næst 
renndum við okkur áreynslulítið, með 
trukkunum, meðfram fjöllunum, inn í dalina 
niður í átt að langa, mjóa firðinum Loch Fyne 
þar sem næsti næturstaður, og næsta haggis 

Gamli kastalinn við Loch Fyne var áður höfuðvígi MacLachlan klansins.
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handa Erlendi (ég fékk mér kjúkling) og næsti 
Guinness, beið okkar í smáþorpinu Cairndow. 
Pöbbinn þar reyndist vera með eins konar 
kúreka- og indjánaþema. Við vorum ekki vissir 
um hvernig það samrýmdist tíðarandanum og 
umræðu samtímans á Twitter og víða, en hér 
skeytti enginn um slíkt. Fimmtíu og þrír einkar 
ánægjulegir, og á kafla erfiðir, kílómetrar 
dagsins voru að baki. Við slöppuðum af og 
vorum þakklátir. 

Dagur 3

Eftir morgunskokk að nærliggjandi kastala og 
morgunverð var lagt af stað í þriðja áfangann. 
Fyrir okkur lá að hjóla lengstu dagleiðina um 
lendur sem við vissum mjög lítið um, enda alls 
ekki í alfaraleið. Þjóðvegurinn, A-vegurinn, 
liggur niður með vesturströnd Loch Fyne, en 
við ákváðum að hjóla frekar austurströndina, 
enda markmið okkar að sneiða hjá A-vegum 
og leita frekar uppi B-vegi, sem er fáfarnir, 
einbreiðir, sveitavegir.  Hér nutum við 
nefnilega ekki hjólastígakerfisins áðurnefnda. 
Þetta varð hin skemmtilegasta dagleið. Ýmist 
var hjólað inní skóglendi eða meðfram opnum 
firðinum, og allt í einu hjóluðum við inn í 
sveitir sem litu út eins og einhvers konar Skíri 
í Hringadróttinssögu. Við sáum enga Hobbita, 
en þarna stóð hins vegar í fjöruborðinu forn 
kastalarúst — Old Castle Lachlan — nokkuð 
heilleg og við hjóluðum að henni til að skoða. 
Þarna draup sagan af hverju strái. Kastalinn 
var höfuðstöðvar Maclachlan-klansins í 
árhundruði. Við stöldruðum við og veltum fyrir 
okkur hvernig lífið var á svona stað og af hverju 
hann smám saman lagðist í eyði. Hver ætli 
hafi búið þarna síðast? Sérvitringur kannski? 
Einfari? Eða bara fólk sem síðar flutti úr sveit 
í borg. Úr kastala á skosku mölina. Hvað ætli 
kosti að kynda svona kvikindi?

Ostrur í fjöruborði

Þarna um slóðir eru ræktaðar ostrur í stórum 
stíl. Við höfðum augastað á hádegisverðarstað, 
í bænum Otter Ferry, og eftir að hafa 
hjólað þangað drjúgan, ánægjulegan spöl 
á sveitaveginum B8000, komum við á 
veitingastaðinn The Oystercathter — sem 
okkur sýndist jafnframt vera sá eini á 
svæðinu — klukkan tvær mínútur í tvö. Það 
reyndist lykiltímasetning, því eins og þá kom 
í ljós lokaði elhúsið klukkan tvö. Við fengum 
góðfúslegt leyfi, í þessum þrönga tímaramma, 
til að fá þrjár ostrur á mann ásamt 
þjóðarréttinum Fish and chips í take-away 
umbúðum. Þetta snæddum við úti á bekk við 
skoskt fjarðarmál. Enn skein sól í heiði, þótt 
eitthvað væri kaldara í lofti. Kaffisopann eftir 
matinn fengum við að drekka í allþægilegum 
Chesterfield-sófa við arineld inni. Það vakti 
almennt athygli okkar að Skotar til sveita 
virðast vera að vinna töluvert með Chesterfield 
línuna í innanstokksmunum. Þetta varð að 

Hjólað meðfram Loch Fyne
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þemu í myndatökum okkar félaga. 
 Nú lá leiðin frá firðinum og inn í landið, 
upp B8000 veginn, upp á heiðar og niður í 
dali. Landslagið þarna er fallegt og frísklegt, 
grónar hæðir, skógar, sveitabæir og lítil þorp, 
og ekki sakaði veðrið. Þegar 62 kílómetrar 
höfðu verið lagðir að baki þennan dag komum 
við í sjávarþorpið Kames við fjörðinn Kyles of 
Bute, sem liggur inn af mynni Loch Fyne. Þar 
gistum við á Hótel Kames, nema hvað. Og 
Erlendur fékk sér haggis. 

Að leiðarlokum

Þótt best sé að hjóla til þess gerða 
hjólareiðastíga, sem nóg er af í hinu víðfema 
neti slíkra stíga um allt Bretland, þá virðast 
sveitavegirnir — eins og áðurnefndur B8000 
— líka vera prýðilegir til hjólreiða. Slíkir vegir 
eru jafnan einbreiðir og um þá er lítil og hæg 
umferð bíla. Í raun og veru hefur hjólreiðafólk 
því veginn nánast út af fyrir sig. Hann er því 
alveg jafnmikið hjólastígur eins og bílavegur. 
Síðasti leggurinn, á föstudegi, lá um 
fjölfarnari vegi og fól einnig í sér ferju yfir 
fjörðinn Loch Fyne, frá þorpinu Portavadie til 
þorpsins Tarbert. Við ákváðum að hafa þessa 
dagleið ekki of langa. Hún taldi 25 kílómetra. 
Leiðin lá að áfangastað í Kintyre. Þar áttum 
við eins og áður segir stefnumót við hóp 
íslenskra vina í smáþorpinu Clachan, þar 
sem efnt yrði til gleðskapar í nokkra daga í 
skoskum klæðnaði til að fagna ýmist nýlegum 
eða rétt ókomnum fimmtugsafmælum okkar 
flestra. Við lögðum vitaskuld allt kapp á að 
koma á áfangastað á undan öllum hinum, 
sem nú keyrðu frá flugvellinum. 
 Það töldum við vitaskuld aumingjaskap. 
Að keyra þessa leið? Vissi þetta fólk ekki að 
forfeður þess drógu hér skip sín? Að hjóla var 
auðvitað lágmark. 
 Talandi um að draga skip. Útkjálkinn 
Kintyre, sem er alls ekki í alfaraleið, á sér 
einmitt slíka sögu. Þessi kjálki er nánast 
eyja. Einungis mjór rani í norðri tengir hann 
meginlandinu. Á víkingatímanum — nánar 
tiltekið árið 1093 — þegar víkingar almennt 
vöktu mikinn ugg sökum hátternis síns, 
óreglu og óspekta, gaf Malcolm konungur í 
Skotlandi út þá tilskipun að tiltekinn Magnús 
Noregskonungur — víkingur mikill — mætti 
eiga allar þær eyjar sem hann og hans fólk 
tækist að sigla í kringum. Magnús sigldi í 
kringum og eignaðist til yfirráða allnokkrar 
eyjar, en þegar kom að Kintyre voru góð ráð 
dýr, því Kintyre er strangt til tekið ekki eyja. 
Magnús lét það þó ekki hindra sig. Hann 
sigldi eins langt í kringum kjálkann og hægt 
er, en yfir ranann góða dró hann vitaskuld 
skipið, eins og menn gerðu.
En við hjóluðum bara. 
 Að leiðarlokum fannst okkur samt eins og 
við mættum alveg fá að eiga Kintyre. Smá. 
 Bara aðeins.

Úr Chesterfield myndasyrpunni
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Umræðan um efnaskiptaaðgerðir og 
þyngdartap er viðkvæm og oft lituð af 
þeim ranghugmyndum að fólk í ofþyngd 
geti ekki verið heilbrigt, stundað útivist 
eða lifað innihaldsríku lífi. Að því sögðu 
er þó ljóst að þyngdartap getur gert 
sumu fólki kleift að gera hluti sem það 
hefði annars átt í meiri erfiðleikum 
með. Efnaskiptaaðgerðir eru langt því 
frá hættulausar og kalla á gagngerar 
breytingar á lifnaðarháttum og getur 
heilbrigð hreyfing skipt miklu máli við 
að styðja við andlega og líkamlega líðan 
á eftir. Úti kynnti sér málið og ræddi 
við fólk sem lýsir frelsinu sem það fann 
við að geta loksins gert hluti sem það 
gat áður bara látið sig dreyma um.

Svokallaðar efnaskiptaaðgerðir hafa færst 
mjög í vöxt hér á landi. Slíkar aðgerðir fela í 
sér breytingar á meltingarvegi sem á að stuðla 
að þyngdartapi og breytingu á hormónum sem 

tengjast meltingu. Algengustu aðgerðirnar eru 
tvenns konar, annars vegar hjáveituaðgerðir á 

maga og hins vegar magaermi. 
 Í hjáveituaðgerð á maga, eins og segir 
á vef Landspítalans, er lítill poki myndaður 
með heftum og hann skilinn frá maganum 
sjálfum. Tengt er framhjá skeifugörn og efsta 
hluta smáþarma þar sem flest næringarefni 

eru soguð upp. Magi og sá hluti smáþarma, 
sem tengt var framhjá, framleiða áfram 
meltingarensím sem blandast fæðunni neðar 
í smáþörmum. Eftir aðgerðina er minna pláss 
í maganum fyrir fæðu, tilfinning um svengd 
minnkar og stjórn blóðsykurs batnar en 
upptaka næringarefna minnkar. 
 Í magaermi er rúmmál magans minnkað 
um 80%. Hluti magans sem skorinn er burt 
er fjarlægður svo eftir verður eins konar ermi. 
Við það minnkar pláss fyrir fæðu í maganum 
og breytingar verða á styrk hormóna sem 
stjórna hungri svo fólk finnur minna fyrir 
svengd eftir aðgerð.

Þegar líkaminn er kominn í ójafnvægi

Erla Gerður Sveins dótt ir lækn ir, sem sér hæf
ir sig í offitumeðferð, seg ir nálg un sam fé
lags ins á mál efni þeirra sem lifa með sjúk
dóm inn offitu oft mjög ósanngjarna. Það 
sé öllum mikilvægt að hreyfa sig og borða 
hollan mat, ekki aðeins fólki sem glími 

Útivist og hreyfing 
fyrir sálina 
– ekki vigtina 
TEXTI: KAREN KJARTANSDÓTTIR

Ofþyngd, efnaskiptaaðgerðir og útivist

„Ég hef talað fyrir 
því að fólk sé ekki 
að hreyfa sig til að 
léttast heldur til 
að finna gleðina.“



ÚTI   |  VETUR 2022  |  55

við offitu. Þegar kerfi líkamans séu komin í 
ójafnvægi líkt og oft er meðal þeirra sem eru 
í mikill ofþyngd geti vandinn aukist við að 
draga úr inntöku hitaeininga og auka hreyfingu. 
„Aðlögunarhæfni líkamans er svo miklu meiri 
og flóknari en margir vilja láta. Mestu skiptir að 
líkami okkar upplifi ró og öryggi,“ segir Erla og 
útskýrir að álag og hungurtilfinning geti orðið til 
þess að líkaminn fari að safna forða því hann 
fái skilaboð um aðsteðjandi ógn og þannig geti 
vandinn aukist enn frekar. Þá bendir hún á að 
þegar fólk sé farið að bera mjög mörg kíló sé 
hægara sagt en gert að hreyfa sig. 

Mælir með hreyfingu til að finna gleðina

Erla Gerður bendir á að þegar kemur að því að ná 
stjórn á þyngd sé margt fleira sem skipti máli en 
aðeins hreyfing og hitaeiningar. Nefnir hún sem 
dæmi vinnslu fólks á áföllum í lífinu, svefn og 
matarvenjur. 
 „Það þarf að velja mjög vandlega hvernig 
er tekist á við vandann, hvort sem það er með 

efnaskiptaaðgerðum eða öðru. Ég starfa fyrst 
og fremst með fólki með offitu og reyni að finna 
réttu leiðirnar út frá þeirra einstaklingsmiðuðu 
þörfum,“ segir hún en hún telur að undirbúningur 
fyrir fólk sem fer í aðgerð þurfi oft að vera mun 
meiri en tíðkast. Margir einstaklingar sem fara í 
aðgerð séu ekki nægilega vel undirbúnir.
 „Hreyfing er líkamanum og andlegri heilsu 
mikilvæg en ég hef talað fyrir því að fólk sé ekki 
að hreyfa sig til að léttast heldur til að finna 
gleðina,“ segir hún og útskýrir að þessi gleði 
sem útivist og hreyfing veitir almennt verði 
mun minni ef fólk einblínir á að nota hana til 
að léttast. Þar fyrir utan dragi það mjög mátt úr 
fólki þegar það finnur ekki þann árangur sem 
það vonaðist eftir af hreyfingunni sem geti orðið 
til þess að það gefist upp. „Sem er svo slæmt því 
hreyfing hefur svo marga aðra jákvæða þætti í för 
með sér sem geta hjálpað fólki að ná jafnvægi 
og því á hún að vera á jákvæðum forsendum. 
Þannig nær fólk svo miklu betri heilsu.“  

Erla Gerður Sveinsdóttir, læknir
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Arnór Bogason, grafískur hönnuður hjá 
Háskóla Íslands, fór í hjáveituaðgerð fyrir um 
tveimur árum. Hann segist hafa verið mjög 
efins um að fara í slíka aðgerð. „Mér fannst 
þetta mikil áhætta og mikil lífsstílsbreyting 
sem ég var ekki viss um að ég væri tilbúinn 
að temja mér varanlega,“ segir Arnór og 
útskýrir að hann hafi langað til að ná tökum á 
málunum sjálfur en það hafi gengið erfiðlega. 
„Það var orðið erfitt fyrir mig að ganga 
lengra en 5060 metra því það reyndi svo 
á stoðkerfið,“ útskýrir hann en þegar svo er 
komið segir það sig sjálft að nær ómögulegt 
getur reynst að nota hreyfingu til að léttast. 

Úr því varð að Arnór fór í hjáveituaðgerð. 
Hann segir að það hafi komið sér á óvart 
hve fljótt hann fann til meiri orku. „Það leið 
ekki langur tími þar til mér fór að líða betur í 
líkamanum, fyrir utan það hvað ég átti erfitt 
með að sofa því ég mátti ekki vera í þeirri 

stellingu sem ég hafði vanist. Þegar ég fann 
lausn á því fannst mér eins og einhver ný vél 
hefði farið í gang.“ Hann gat gengið lengra 
með hverjum deginum en gönguæfingarnar 

iðkaði hann helst á göngustígum við 
Ægissíðu. „Allt í einu gat ég gengið alla leið 
frá heimili mínu á Högunum að Nauthólsvík 
– og þá fór mig að langa til að geta gengið á 
fjöll. Vinkona mín dró mig í fyrstu ferðina upp 

á Úlfarsfell,“ segir 
 Arnór og í framhaldinu hvatti hún hann 
til að skrá sig í gönguhóp sem ætlaður er 
byrjendum í útivist. „Í kjölfar þess fór ég í 
göngugreiningu og fékk innlegg. Þá fóru 
síðustu verkirnir í skrokknum fyrir utan 
hnén,“ segir Arnór. Og gönguferðirnar urðu æ 
fleiri enda segir hann gönguhópinn bæði hafa 
verið hvatningu og skemmtilega áskorun að 
fara af stað í nær hvaða veðri sem var. 

Örvinglun og gleðitár á toppi Snæfells-
jökuls

Lokaferðin hjá hópnum var svo upp á 

„Mér fannst 
eins og einhver 

ný vél hefði 
farið í gang.“

Gat varla gengið 60 metra 
- gengur núna á fjöll
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Snæfellsjökul og geta lesendur rétt ímyndað 
sér hve magnaður árangur og leiðangur 
það var fyrir mann sem skömmu áður hafði 
átt í erfiðleikum með að ganga 60 metra á 
jafnsléttu. „Þetta var erfiðasta ganga ævi 
minnar en það var svo stórkostlega að hafa 
fengið að afreka þetta. Ég brotnaði líka 
hálfpartinn saman á toppnum. Það féllu tár 
og allt enda varð ég hálf örvinglaður,“ segir 
Arnór og hlær við minninguna. 

Göngur eru magnað kvíðalyf 

„Göngur eru svo magnaðar og ótrúlegt 
kvíðalyf,“ segir hann af innlifun. „Kvíðinn svo 
sem fer ekki en hann er miklu meðfærilegri 
eftir að ég kynntist göngum.“ Arnór segir að 
vissulega gerist það inn á milli að það komi 
bakslög og stundir þar sem hann hafi sig lítið 
í hreyfingu eins og gerist. „Þetta er ekki alltaf 
auðvelt og ég sigli ekki alltaf lygnan sjó og 
mér finnst líka mikilvægt að nefna það,“ segir 
hann og útskýrir að honum þyki mikilvægt að 
skrá og deila upplifun sinni af þessu ferli 
því sjálfur hafi hann fengið mikla hvatningu 
frá fólki í svipaðri stöðu. Það hafi líka slegið 
sig að sjá hve miklu færri karlmenn leiti sér 
aðstoðar og taki á vanda sínum. Honum þyki 
því mikilvægt að þeir sem það geri deili sögu 
sinni. „Ég vil ekki segja neinum hvað þeir eða 

þau eiga gera en mér þykir gott að geta veitt 
fólki leiðbeiningar og hvatningu kjósi fólk að 
leita eftir slíku.“

Viðmið sem skipta mál

Arnór hefur ekki trú á því að horfa stöðugt í 
tölur á vigt. Mörg önnur viðmið séu gagnlegri 
þegar kemur að lífsgæðum. „Að fá mikilvægt 
verkfæri á borð við hreyfingu og útivist til að 

takast á við kvíða, að fara úr stærð 9XL yfir í 
2XL, að geta farið í heilsdags fjallgöngu upp 
á jökul og geta setið og notið þess að vera í 
félagsskap annarra án þess að vera drepast í 
skrokknum á eftir.  Þetta eru viðmið sem mér 
þykir miklu meira virði en þau sem felast í 
þyngd sem segir ekkert um þessi atriði sem 
gera lífið samt svo miklu betra.“

Arnór hefur deilt upplifun sinni á samfélagsmiðlum. Hann segist sjálfur hafa fengið mikla 
hvatningu og leiðbeiningar frá fólki í svipaðri stöðu og finnst mikilvægt að vera þeim sem 
eftir því leita til stuðnings.
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„Ég hef alltaf verið mjög virk og haft áhuga 
á hreyfingu. Það að vera of feit truflaði mig 
aldrei neitt nema hvað að ég gat ekki hlaupið 
án þess að vera að drepast í skrokknum og 
náði aldrei neinum árangri þótt ég gerði allt 
eftir bókinni,“ segir Elín Áslaug Ásgeirsdóttir, 
hugbúnaðarsérfræðingur. Eftir að hafa gert 
margar tilraunir til að hlaupa var hún orðin 
sannfærð um að sú íþrótt hentaði henni 
augljóslega ekki. Álagsmeiðsl gerðu henni 
erfitt fyrir og árangur erfiðsins skilaði sér 
ekki. „Ég hljóp þrisvar í viku, gerði allt rétt og 
alltaf var þetta jafn erfitt,“ segir hún. „Eftir 
eina æfinguna ákvað ég að gera eitthvað í 
þyngdinni áður en ég byrjaði aftur að hlaupa. 
Ég hafði aldrei hugsað út í magaermi, vissi 
ekki einu sinni að ég væri nógu feit til að fara 
í slíka aðgerð,“ segir Elín. Eftir að hafa kynnt 
sér málin ítarlega sannfærðist hún þó um að 
þetta væri rétta leiðin fyrir sig. „Því ég var 
búin að reyna allt annað.“

Úr sófanum og af stað

Elín byrjaði að hreyfa sig fjórum vikum eftir 
aðgerð sem gerð var í byrjun árs 2021 og 
ekki er ofsögum sagt að hún hafi haft skýr 
markmið um framhaldið. „Ég var búin að 
ákveða að sama dag og fjórar vikur væru 
liðnar frá aðgerð myndi ég byrja á átta vikna 
„From couch to 5K“ prógrammi,“ segir hún 
en til útskýringar þá er það hlaupaáætlun 
sem miðar að því að gera kyrrsetufólki kleift 
að hlaupa fimm kílómetra. „Þetta voru þrjár 
æfingar í viku sem í upphafi miðuðu að því að 
ganga í 90 sekúndur og hlaupa í 30 sekúndur 
og svo framvegis. Lokaæfingin gerir svo ráð 
fyrir því að þú getir hlaupið fimm kílómetra 
án þess að stoppa. Það tókst og mér fannst 
það svo ótrúlegur sigur eftir allt sem ég 
hafði reynt áður,“ segir Elín og skellihlær og 
útskýrir að í sínum fyrri tilraunum hafi hún 
jafnvel lent í því að missa af byrjendahópum 
í hlaupum í upphitunum þrátt fyrir góðan 
vilja að halda í við hópinn. 

Yfir fjöll og maraþon

Árangurinn í þetta skipti lét þó ekki á sér 
standa. Hún skráði sig í hlaupahóp og setti 
sér það markmið að geta hlaupið 10 kílómetra 
í lok ársins. Það gerðist þó töluvert fyrr. „Já, 
ég held að það veiti manni jafnvel svolítið 
forskot að koma til leiks eftir svona því maður 
hefur byggt upp svo mikinn vöðvamassa eftir 
að hafa borið svo mörg aukakíló,“ segir hún 
og hlær enda áberandi glaðvær í öllu fasi. 
Við tóku fjallgöngur og fjallahlaupaferð yfir 
Fimmvörðuháls en Elínu hafði alltaf dreymt 
að fara þá leið. Um haustið heyrði hún á tal 

Langaði til að verða hlaupari



nokkurra hlaupafélaga sem stefndu á að taka 
þátt í Kaupmannahafnarmaraþoninu vorið 
2022. „Og mig langaði svo!“ Eftir að hafa 
ráðfært sig við þjálfara sem sagði henni að 
þetta væri vel mögulegt ef hún mætti vel 
á æfingar yfir veturinn ákvað hún að láta 
slag standa. „Og ég mætti á hverja einustu 
æfingu,“ segir hún en síðan þá hefur hún 
einnig hlaupið utanvegahlaup á borð við 
Súlur vertical, 26 km hlaup í Hengill ultra, 
tekið þátt í Snæfellsjökulshlaupinu, gengið á 
fjölda fallegra fjalla og fleira. 

Fíknihegðun eða hvað?

Oft er talað um að fólk sem nái tökum á 
þyngdinni skipti í raun út einni fíkn fyrir aðra 
og Elín segist vel meðvituð um þá hættu og 
hafi svo sannarlega heyrt að hún sé orðin fíkin 
í hlaup. Það sé hins vegar öllu betri fíkn, nú 
eða afþreying eftir því sem á það er litið, en 
ýmislegt annað. „Það er mikilvægt að þróa 
ekki með sér nýja fíkn og mikilvægt að beina 
orkunni í jákvæðan farveg og mér finnst ég 
svo sannarlega gera það með útivist.“ 
 Hún segir mikilvægt að fólk sem hefur 
farið í aðgerð sem þessa fái stuðning og 
leiðbeiningar sem henti því. Hún hafi hitt 
næringarfræðing reglulega sem viti hvað hún 
hreyfir sig mikið og ráðleggi henni því mun 
meiri neyslu kolvetna en almennt tíðkast að 
fólk neyti eftir aðgerðir sem þessar. „Það er 
mikilvægt að fá eftirfylgni og aðhald, sem og 
að temja sér aga og halda skipulagi. Eitt af 
því sem ég uppgötvaði eftir þessa aðgerð var 
tilfinningin að vera södd. Það var eitthvað 
sem ég hafði ekki fundið fyrir í einhverja 
áratugi og hjálpar til við að halda fókus,“ 
segir hún.

Útivistin hefur gefið mér svo mikið

Spurð hvort margir fleiri séu í hennar 
sporum í hlaupum á Íslandi segir hún að 
sér sé ekki kunnugt um það. Það sé ein af 
ástæðunum fyrir því að hún kjósi að tjá sig 
um sína reynslu því henni þyki stundum 
vanta stuðningsnet fyrir fólk sem hefur 
gengið í gegnum svipað ferli. Að mörgu sé 
að huga og tilveran verði á margan hátt ólík. 
„Það er til dæmis áhugavert að ganga inn í 
fatabúð og fá vinsamlegar móttökur,“ segir 
hún glaðlega og útskýrir að hún tengi fyrri 
upplifun þó ekki við vonsku starfsfólksins 
heldur að það viti ekki alveg hvernig það á að 
bregðast við þegar fæstar flíkur verslunarinnar 
passa manneskjunni sem leitar eftir aðstoð. 
„Eins og ég segi þá leið mér ekkert illa að 
vera feit og finnst ekki skipta öllu hvort fólk 
sé feitt eða mjótt, en mig langaði að geta 
hlaupið og gengið á fjöll. Það hefur gefið mér 
svo margt sem ég hefði aldrei viljað missa 
af.“ 

„Mér finnst ekki 
skipta öllu hvort 
fólk sé feitt eða 
mjótt, en mig 

langaði að geta 
hlaupið og gengið 
á fjöll. Það hefur 

gefið mér svo 
margt sem ég 

hefði aldrei viljað 
missa af.“ 
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Hálfur Laugavegur á 
hjóli - Til hvers?

TEXTI OG MYNDIR: GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON 

Auðvitað er ekkert vit í öðru, kunna 
margir að segja — vilji menn gorta 
sig — en að hjóla allan Laugaveginn, 
frá Landmannalaugum og alla leið í 
Þórsmörk. Raddirnar eru sterkar: Það 
verður að klára dæmið. Taka allan 
pakkann. En því var ekki að heilsa að 
þessu sinni. Við félagarnir vorum að 
vinna með þrengri tímaramma. Lagt var 
upp með að taka einn góðan hjóladag á 
fjöllum. Að hjóla allan Laugaveginn á 
einum degi er auðvitað mögulegt, en 

myndi leiða til óþarfa æðibunugangs 
og  strits, sem var ekki skilgreint 
eftirsóknarvert. Þess vegna var hugsað 
út fyrir boxið. Hvað mælir gegn því að 
hjóla bara Laugaveginn til hálfs? Þarf 
alltaf að fara alla leið? 

Hugsunin um að fara sífellt alla leið er 
mannkyninu auðvitað eðlislæg. Fáir fara hálfa 
leið upp fjall. Viðhorfið er að fara skuli alla 
leið eða sleppa því. Það er helst í Esjunni að 
hálfgildingsháttur sé leyfilegur, en leiðin upp 

að Steini hefur orðið að markmiði í sjálfu sér, 
og margir sleppa því að fara á toppinn. Og jú, 
það þykir kannski visst afrek að fara bara í 
grunnbúðirnar á Everest, en sleppa restinni. 
Og þó. Almennt séð er þetta samt viðhorfið: 
Að fara á toppinn. Að klára. Farðu alla leið, 
eins og SSSól söng um árið. 
 Ekkert hálfkák. Enginn býr til lengdar 
í hálfkláruðu húsi. Ekki verður keyrt yfir 
hálfbyggða brú. Búa má til endalausa 
málshætti í þessum dúr. Í útivist er þetta 
viðhorf æði útbreytt. Fáir sækjast eftir því 
að fá skammstöfunina DNF, eða Did Not 
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Hálfur Laugavegur á 
hjóli - Til hvers?

Finish, á eftir nafninu sínu á timataka.
is. Slíkt getur hæglega verið notað gegn 
manni á vinnustöðum og innan vinahópa. 
Líkamsræktarátaki lokið með smán. Draumar 
um að komast á pall hrundir. Hálf vegalengd 
lögð að baki og maður uppgefinn. Búinn á 
því. Hættir. 

Til varnar hálfkáki

Ekki gott, auðvitað. En bíðum nú aðeins 
hæg. Hér ákvað semsagt hópur að hjóla 
hálfan frægan veg, líkt og genginn væri 
hálfur Jakobsvegur. Dagurinn var einstaklega 

vel heppnaður. Útiveran ómetanleg. Mikið 
hlegið. Mjög gaman. Gott púl. Sól í heiði. Er 
ekki full ástæða til að halda uppi vörnum fyrir 
hálfkák? Skoðum málið. 
 Margir vita innst inni, af gefinni 
reynslu, að hálft maraþon er miklu betri og 
manneskjulegri vegalengd en heilt maraþon. 
Í heilu maraþoni drattast maður í mark með 
hlauparaniðurgang, mjólkursýrustífnaða 
fótleggi og á mörkum óráðs vegna 
ofþornunareinkenna, og er þrjá daga að 
jafna sig, eftir að hafa varið sex mánuðum 
í að æfa sig, oft innst inni gegn vilja sínum. 

Og jú, jú. Maður reynir að gleðjast að hlaupi 
loknu, í einhverju stórfurðulegu samblandi 
af ánægju og þjáningu. En hálfmaraþon hins 
vegar. Það er allt önnur saga. Er það ekki 
hin fullkomna vegalengd? Vel viðráðanleg sé 
maður í þokkalegu formi, ekkert óþarfa álag 
á líkamann. Bara gleði við endamarkið. Engin 
eftirköst. En samt nægilega langt til þess að 
vera smá afrek. Allt gott. 

Fleiri dæmi

Hér er auðvitað öfgum lýst, og ekki er allt 
á eina bókina lært. Til er fólk sem hleypur 



jafnvel 400 kílómetra og líður bara ágætlega 
með það. Engin hálf leið á þeim bæ. En 
þau um það. Skoðum fleiri dæmi um gildi 
hálfkáks. Rökræðan um það hversu djúpt 
á að fara í hnébeygjum hefur verið háð um 
allnokkurt skeið. Á að fara alla leið, eða gilda 
önnur sjónarmið? Nægir að fara niður til 
hálfs? Er það ekki betra fyrir hnén? Í nokkurra 
ára gamalli rannsókn Dr. Rafels Escamilla 
við Suður-Kaliforníuháskóla voru 70 
mismunandi athuganir á hnébeygjum rýndar 
í spað, sérstaklega með tilliti til æskilegrar 
dýptar og áhrifa á hnéliði. Niðurstaðan, eins 

og greint var frá í Men’s Health, er ótvíræð. 
Best er að fara ekki alla leið, heldur láta 90 
gráðu vinkil fóta nægja. Einnig hefur fylgi 
aukist mjög við það sjónarmið, að hnébeygjur 
megi í raun ekki vera svo djúpar að bakið 
aflagist og óeðlilegt álag myndist þar með 
á bakið. Sjónarmið um að hér beri ótvírætt 
að fara alla leið hafa algjörlega látið í minni 
pokann. 
 Sama gildir því miður ekki um 
armbeygjur. Þar verður víst ekki undan því 
komist að fara alla leið niður. 

Ekki klára 

En hver nennir armbeygjum? Skoðum 
fleira: Eftirstríðskynslóðin hélt því mjög á 
lofti gagnvart síðari kynslóðum, einkum 
hinni tilvistarlega hrjáðu x-kynslóð, að fólki 
bæri að klára af disknum sínum. Annað 
væri ábyrgðarleysi, því við ættum að sýna 
hversu þakklát við værum og heppin, með 
því að klára allan matinn. Hér væri ekki 
hungursneið. „Hugsaðu um börnin í Afríku,“ 
var jafnan sagt á árum áður þegar íslenskt 
vanþakklátt velmegunarbarn kláraði ekki 
matinn sinn. 

ÚTI   |  FJALLAHJÓL  |  62

Að þessu sögðu 
ættu nægilega 

sterkar forsendur 
að hafa skapast 
til að geta sagt 

með nokkru stolti 
að við félagar 

hjóluðum HÁLFAN 
Laugaveg.

En þetta viðhorf hefur nú verið hrakið. Mun 
mikilvægara er að hlusta á líkama sinn, en 
að láta ekki sjónarmið eins og þakklæti og 
sektarkennd út af matarsóun stjórna næringu 
sinni. Best er auðvitað að setja ekki of mikið 
á diskinn, en ef einhver eftirstríðsáragamlingi 
hefur hrúgað á diskinn manns, eða maður 
sjálfur hefur ekki gætt hófs, þá ber manni 
ekki að ryðja öllu ofan í sig. Að klára án þess 
að vilja það, eða þurfa þess, er í raun bara 
flutningur á sóun frá einu sviði yfir á annað. 
Maturinn safnast upp sem ónotuð orka í 
líkamanum, með tilheyrandi álagi á bein og 
liði, og jafnvel heilbrigðiskerfið.  Þannig að: 
Nei. Ekki endilega klára.  

Jafnstórbrotin verðlaun

Að þessu sögðu ættu nægilega sterkar 
forsendur að hafa skapast til að geta sagt 
með nokkru stolti að við félagar hjóluðum 
HÁLFAN Laugaveg. Og það er full ástæða til 
að mæla með því, sem skemmtilegri helgi á 
fjöllum. Og margir hafa auðvitað nú þegar 
gert þessa uppgötun í þröngum hópum, þótt 
minna heyrist af því í samanburði við þá sem 
hjóla heilan. Við fórum með bíla að Álftavatni. 
Skildum þá eftir þar, og sóttum daginn eftir, 
en aðra bíla höfðum við á Hvolfsvelli, sem 
auðvelt var að sækja úr Þórsmörk. Svo var 
hjólað frá Álftavatni sem leið lá á einum 
frábærum laugardegi. Þessi leið er upplögð 
til hjólreiða, með löngum köflum annað hvort 
á fjallvegum eða á söndum, og burður með 
hjólin er vel innan skynsamlegra marka, þótt 
krákustígurinn niður að Syðri-Emstruá geti 
tekið á. Tvær ár þarf að vaða, sem er bara 
gaman. Og svo bíða auðvitað jafnstórbrotin 
verðlaun að leiðarlokum, alveg sama þótt 
hjólað sé alla leið eða bara til hálfs: Sjálf 
Þórsmörk í allri sinni dýrð. 
 Það er spurning um að breyta textanum 
hjá SSSól: 
 Farðu hálfa leið.
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Svaðilför á 
Suðurskautið

TEXTI OG MYNDIR: ÓLAFUR INGÓLFSSON
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Svaðilför á 
Suðurskautið

Tjaldað í Explorers Cove í Suður Victoríulandi
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Ólafur Ingólfsson, prófessor í jarðfræði, 
fór á löngum starfsferli sínum í ótal 
leiðangra til afskekktustu svæða 
veraldar. Hér segir hann af nokkurra 
daga tjalddvöl í illviðri á Melvillehöfða 
á Suðurskautinu. 

Árið er 1987, og ég er í mínum fyrsta 
leiðangri af fimm til Suðurskautslandsins. 
Ég ligg andvaka í tjaldinu og reyni að 
leiða hugann frá veðurofsanum úti fyrir. 
Vindurinn djöflast í stögunum og rífur 
og slítur í dúkinn. Það skellur og hvín 
í tjaldinu þegar vindhviðurnar hvolfast 
yfir það. Hávaðinn í óveðrinu gerir 
allar samræður erfiðar, og við verðum 
að nota talstöð til að ráðfæra okkur við 

félagana í næsta tjaldi, nokkra metra 
í burtu. Samræðurnar einskorðast við 
skoðanaskipti um hvað við eigum að 
borða í næstu máltíð. Það tekur langan 
tíma og margar eldspýtur að sjóða matinn. 
Vindkviðurnar svipta tjalddúknum til 
og slökkva undir prímusnum hvað eftir 
annað. Við reynum að lesa og sofa til 
skiptis. Við höfum aðeins eina bók 
með okkur, „Fuglar Suðurhafa“, og þó 
það sé áhugaverð bók eru viss takmörk 
fyrir því hversu oft maður nennir að 
lesa um vænghaf albatrossa og atferli 
mörgæsa um fengitímann. Ég veit ekki 
hver vindstyrkurinn er, mælt í metrum 
á sekúndu, en það er ekki stætt úti í 
verstu hviðunum. 

Þverhnípi að sjó

Ég hef ekki sofið nema nokkra tíma þá 
þrjá sólarhringa sem stormurinn hefur 
geisað. Búðirnar standa á Melvillehöfða, 
sem er austuroddi Eyju Játvarðs Konungs 
í Suður-Hjaltlandseyjaboganum við 
Suðurskautsskagann. Höfðinn er girtur 
yfir 100 m háum þverhnípum í sjó fram 
á þrjá vegu, en krosssprunginn jökull 
lokar mót vestri. Tjöldin standa um 50 m 
frá þverhnípinu. Það er aðeins á einum 
stað hægt að komast niður að sjávarmáli, 
en þar er ekkert að hafa annað en 
brimölduna sem lemur lábarða hnullunga 
á mjórri strandræmu. Ég minnist 
frásagna um menn sem hafa þraukað 
svona storma á Suðurskautslandinu í allt 
að einn mánuð. 

„Nú fer það til 
helvítis,“ hugsa 
ég, og reyni að 

opna tjaldið 
til að komast 

út. En túðan er 
gaddfreðin og 

reimin sem lokar 
tjaldinu stíf eins 

og gaddavír.

Grunnbúðir í Cape Lachman á James Ross eyju



ÚTI   |  VETuR 2022  |  67

Útiklifur í Hammern. 37 vikur.

Versta nótt ævinnar

Þriðja stormnóttin er versta nótt 
ævi minnar. Við liggjum alklæddir í 
svefnpokunum, viðbúnir að skera okkur 
útúr tjaldinu ef það skyldi fjúka niður. 
Undir morgunn heyri ég skruðninga og 
smelli og tjaldið rykkist til. „Nú fer 
það til helvítis,“ hugsa ég, og reyni að 
opna tjaldið til að komast út. En túðan 
er gaddfreðin og reimin sem lokar 
tjaldinu stíf eins og gaddavír. Eftir að 
hafa barist við tjaldtúðuna góða stund 
með helköldum fingrum tekst mér að 
opna tjaldið. Ég skríð út og reyni að 
standa upp. Í verstu hviðunum tapa ég 
andanum og verð að láta mig falla á 
grúfu til að fjúka ekki. Ég sýp hveljur 
þegar vindurinn rekur andann ofan í 

mig, kinnarnar slást til eins og þvottur 
á snúru, og augnalokin fjúka upp. Snörp 
vindhviða skellir mér. Ég ligg á maganum 
og velti því fyrir mér hvern fjandann ég 
sé að gera hérna. Eftir nokkar mínútur 
rénar vindurinn dálítið og ég stend upp. 
Ég skoða tjaldfestingarnar og rýni í 
saumana á tjaldinu. Þetta er traustgert 
heimsskautatjald, oft kallað Scott tjald, 
strýtumyndað og saumað úr tvöföldum 
segldúk. Tjaldinu er haldið uppi af 
fjórum þverhandarþykkum álstöngum, 
sem ganga um 30 cm niður í snjóinn í 
hverju horni. Auk þess að hafa stagað 
tjaldið kyrfilega höfum við hlaðið grjóti 
og kössum á snjósvuntuna til að þyngja 
það og halda því föstu. Öll stög eru 
heil og engar rifur að sjá í dúknum. En 

eldhúskistan okkar, 30 kg þung, sem 
við notuðum til að þyngja niður tjaldið 
áveðurs, er farin veg allrar veraldar. Ég 
svipast eftir henni, og kem auga á hana 
þar sem hún hefur stungist niður í snjóinn 
nokkrum tugum metra í burtu. Við nánari 
athugun sé ég að tveir gaskútar hafa líka 
lagt af stað útí heiminn, rúllandi yfir 
hjarnið, en ég handsama þá áður en þeir 
ná langt. Meðan dagsbirtan færist yfir 
höfðan ber ég grjót á tjaldið, og sæki 
síðan eldhúskistuna. Hún er ósködduð, 
en það tekur góða stund að koma reglu 
á innihaldið. Það lægir smám saman, og 
um miðjan morgun er bara stormur. 

Hvítablinda í ísþoku

Við fengum sæmilegt veður fyrstu 2 



ÚTI   |  LEIÐaNGuR  |  68

dagana á Melvillehöfða, hvorki logn 
né storm, eitthvað mitt á milli með 
þokuslæðingi öðru hverju. Ísþoka 
sem getur valdið hvítablindu er mjög 
viðsjárverð. Agnarsmáir ískristallar í 
andrúmsloftinu brjóta ljósgeisla og 
dreifa svo jafnt að engan skugga ber. 
Endurvarp ljóss frá snæviþaktri jörð gerir 
að sjóndeildarhringur og himinn renna 
saman í eitt. Þótt vaðinn sé snjór uppá 
mið læri sér maður enga slóð, gljúfur og 

hryggir renna saman í einn snjóhvítan 
massa. Auk þess að tapa áttunum hættir 
maður að geta dæmt um hvort halli 
undan fæti eða ekki, og jafnvægisskynið 
getur farið forgörðum þannig að maður 
steypist á hausinn á jafnsléttu. Það 
getur verið erfitt að ákveða hvað sé upp 
og hvað sé niður. Sjái á dökkan díl getur 
verið snúið að gera upp við sig hvort það 
sé steinn í tveggja metra fjarlægð eða 
hamradrangur í 10 km fjarlægð. Eitt 

sinn rýndi ég drykklanga stund á strýtu 
sem ég hélt vera tjaldið okkar í nokkurri 
fjarlægð, en áttaði mig á því þegar ég 
ætlaði að leggja af stað þangað, að 
strýtan var broddurinn á öðru skíðinu 
mínu. Í annað skipti skall fyrirvaralaust 
á með hvítablindu þegar ég var að renna 
mér niður lága hæð á skíðum. Áður en 
ég áttaði mig á því hvað væri að gerast 
hafði ég brunað fram af 2-3 m hárri 
hengju. Ég hafnaði í gilskorningi, fullum 

Þótt vaðinn sé 
snjór uppá mið 
læri sér maður 

enga slóð, gljúfur 
og hryggir renna 

saman í einn 
snjóhvítan massa.
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af fínum lausasnjó og fór á bólakaf. Ég 
meiddi mig ekkert, en vandræðin byrjuðu 
fyrst þegar ég ætlaði að standa upp: 
Ég átti erfitt með að ákveða hvað væri 
upp og hvað væri niður. Allt var hvítt, 
og við hverja hreyfingu þyrlaðist snjókóf 
um andlit mitt. Þungur bakpokinn og 
skíðin sem voru föst í snjónum gerðu 
allar hreyfingar erfiðar. Eftir að hafa 
brölt í snjónum í drykklanga stund komst 
ég að því hvernig skaflinn hallaðist, 

og gat staðið upp. Í hvítablindu er 
boðorð númer eitt að halda kyrru fyrir, 
því hún hefur valdið mörgum slysum. Í 
suðurskautsleiðangri Breta, Norðmanna 
og Svía á árunum 1951-1953 fórust þrír 
menn er þeir óku snjóbíl fram af íshamri 
og höfnuðu í sjónum. Ekström-jökull á 
Filschner íshellunni er bara einn margra 
jökla sem heita í höfuðið á mönnum sem 
hafa verið á ferli í hvítablindu. 

Fjögurra daga viðbragðsstaða

Þrátt fyrir hálf rysjótt veður á 
Melvillehöfða sóttist okkur vinnan vel, og 
að kvöldi annars dags kölluðum við upp 
þýska rannsóknarskipið Pólstjörnuna, 
sem var statt útí Drakesundi við 
líffræðirannsóknir, og báðum um að verða 
sóttir daginn eftir. Pólstjarnan var um 80 
sjómílur norður af eynni, í þungum sjó 
og vaxandi vindi. Um leið og skipið væri 
komið í var af Eyju Játvarðs Konungs 

Ólafur Ingólfsson við rannsóknir á Alexandereyju. Svellkaldur
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átti þyrlan að fara í loftið. Snemma 
næsta morgun var strekkingsvindur, en 
ekki verri en svo að þyrlan gæti lent. 
Við höfðum samband við Pólstjörnuna 
og fengum að vita að þyrlan væri lögð 
af stað, og áætlaði lendingu hjá okkur 
eftir 15 mínútur. Við drifum saman 
útbúnaðinn og tókum niður tjöldin í 
snarhasti. Fljótlega heyrðum við þung 
slög þyrlublaðanna, en samtímis herti 
vindinn og lauslegur útbúnaður byrjaði 
að fjúka. Þyrlan kom inn yfir höfðann, og 
það var greinilegt að flugmaðurinn átti 
fullt í fangi með að hemja farskjótann. 
Vindhviðurnar hentu þyrlunni til og frá, 
og það var ljóst að lending væri útilokuð. 
Hann sveigði uppúr vindstrengnum og 
gerði aðra tilraun til að læðast inn með 
höfðanum. Það fór á sama veg, og eftir 
þriðju atrennu sem lyktaði með að þyrlan 
var nærri skollin niður á utanverðum 
tanganum ákvað flugmaðurinn að gefast 
upp. „Við höfum reglulega samband um 
talstöðina,“ sagði hann, „og ég verð í 
viðbragðsstöðu að koma þegar lægir“. 
Hann var í viðbragðsstöðu í fjóra daga 
uns honum tókst að sækja okkur. 

Hreyfingarleysi, þrengsli og skapraunir

Það er bæði líkamlegt og andlegt álag 
að þrauka af storma og illviðri í tjaldi á 
heimskautasvæðunum. Maður er stöðugt 
viðbúinn hinu versta, sefur illa og á 
erfitt með að slaka á. Hreyfingarleysi og 
þrengsli kalla fram gigt og bakverk. Smám 
saman verður allur útbúnaður rakur, og 
því erfitt að halda á sér sæmilegum hita. 
Ló úr ullarklæðnaði sem hangir til þerris 
og fiður úr dúnsvefnpokum og úlpum 
dreifist um allt tjaldið, sest í matarílát 
og endar í súpunni. Aðgerðaleysið fer 
í skapið á mönnum og gerir þá önuga 
og ergilega. Það er erfitt að viðhafa 
lágmarks hreinlæti, og getur verið hrein 
kvöl að sinna þörfum sínum. Því lengur 
sem illviðrin standa, því áleitnari verður 
spurningin „hvern fjandann maður 
sé eiginlega að gera í þessu veðravíti 
— hvort það sé þess virði að standa í 
þessu?“ Tilveran snýst um að þrauka af 
storminn; halda á sér hita; halda fötum 
og útbúnaði þurrum; tryggja að tjöldin 
fjúki ekki. 

Pissað í fárviðri

Eina nóttina fór ég út að líta eftir 
tjöldunum. Rokið var svo óskaplegt að 
maður þurfti að bera fæturna vandlega 
fyrir sig. Við hvert skref leitaðist 
vindurinn við að draga lappirnar undan 
manni. Þá er vindstyrkurinn um 40 m/
sek. Ég kannaði tjöldin og vildi nota 
tækifærið til að létta á mér. Það er svo 
ólánlegt að þegar veðrið er sem verst 
þarf maður oftast að pissa. Þetta á sér 
einfalda skýringu í því að maður brennir 
einhverjum ósköpum af hitaeiningum í 
kulda og slarki, og bruninn skilar þvagi. 
Ég lagðist á hnén og reyndi að fá skjól 
til að kasta af mér vatni. Þessi einfalda 
athöfn er meiriháttar átak í fárviðri. 
Eftir að úlpunni hefur verið hneppt frá 
þarf maður að fara krókaleið gegnum 
kuldabuxur, undir síða peysu, gegnum 
buxnaklauf á kröftugum vinnubuxum og 
síðan um þrönga föðurlandsklauf áður 
en helkaldir fingurnir fálma inná bert. 
Organið bregst við innrásinni með því 
að herpast saman og neita staðfastlega 
útgöngu. Síðan er að kasta af sér vatni 
áður en fötin fyllast af snjó. Meðan á 
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Sindri og Dóra Sóldís
því stendur upplifir maður iðuhreyfingar 
lofts með því að vindurinn feykir þvaginu 
í allar áttir. Þegar maður skríður inní 
tjaldið að þessari athöfn lokinni spyr 
tjaldfélaginn með sakleysissvip hvort það 
sé farið að rigna líka…?

Allt í einu dúnalogn

Á fjórða degi fárveðursins lá Pólstjarnan 
utan við höfðann og beið lags að sækja 
okkur. Uppá höfðanum bjuggum við okkur 
undir fleiri storma með því að byggja 
vindskýli úr snjó. Við mokuðum snjó uppí 
stóran haug sem við síðan þjöppuðum 
og grófum út hlémeginn. Nú ættum við 
eitthvað skjól að venda í ef tjöldin fykju. 
Við höfðum samband við skipið á tveggja 
tíma fresti. Laust eftir miðjan dag byrjaði 
vindinn að lægja útá sjó, en við sátum 
í vindstreng og hjá okkur virtist ekkert 
lát á hamaganginum. Leiðangursstjórinn 
sagði okkur í gegnum talstöðina að skipið 
myndi bíða fram í myrkur, en þá neyddist 
skipið til að halda áfram ef öll áætlun 
leiðangurssins ætti ekki að raskast. 
Þeir kæmu aftur eftir 5 daga. Klukkan 
átta, þegar aðeins klukkustund var til 

myrkurs, var enn stormur á höfðanum. 
Við sáum skipið færa sig hægt suður með 
eynni. Allt í einu datt á með dúnalogni 
uppá höfðanum. Við trúðum vart okkar 

eigin skilningarvitum. Eftir hávaðarok 
og vindsmelli svo lengi var kyrrðin 

óraunveruleg. Við kölluðum upp skipið 
og sögðum þeim að senda þyrlu í einum 
grænum, og byrjuðum að pakka. Við 
ákváðum að taka ekki niður tjöldin fyrr en 
þyrlan væri lent. Tuttugu mínútum síðar 
heyrðum við til þyrlunnar, en samtímis 
byrjaði aftur að herða í vindinn. Þungar 
stormkviður feyktu svefnpokanum mínum 
af stað, en ég náði honum áður en hann 
hvarf fyrir björg. Þyrlan lenti, en storminn 
herti. Flugmaðurinn benti okkur að koma 
strax um borð í þyrluna, það gæfist 
ekki tóm til að ná bæði mannskap og 
útbúnaði. Þyrlan dansaði í vindkviðunum 
þegar við hentum okkur um borð, stökk 
síðan af stað og meira og minna fauk 
út fyrir höfðann. Þegar við komum 
útúr vindstrengnum róaðist farskjótinn 
og flugið til skips var tíðindalaust. Á 
Melvillehöfða stóðu tjöldin og allur 
útbúnaðurinn. Við björguðum mest öllum 
útbúnaðinum seinna þegar færi gafst til 
að fljúga inn til höfðans…

Tilveran snýst 
um að þrauka 
af storminn; 

halda á sér hita; 
halda fötum og 

útbúnaði þurrum; 
tryggja að tjöldin 

fjúki ekki.
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Snæfellsjökull 
- Síðustu forvöð

TEXTI OG MYNDIR: GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON 

Það er svolítið merkilegt til þess að 
hugsa að Snæfellsjökull hafi ekki verið 
klifinn fyrr en 1754, að því er talið er. 
Þessi tignarlegi jökull hlýtur að hafa 
kveikt alls konar hugsanir í hugum 
fólks í árhundruði á undan því. Langaði 
engri hetju að fara uppá topp?  Hvað 
með alla kappa Íslendingasagna og 
valkyrjur? Ögraði ekki jökullinn þeim? 
Nú streymir útivistarfólk á jökulinn á ári 
hverju, ekki síst á vorin þegar aðstæður 
til fjallaskíðamennsku eru ákjósanlegar 
á jöklinum. En alltaf stefnir í að næstu 
kynslóðir fái ekki notið þeirrar gleði. 
Jökullinn er jú að hverfa. 

Gluggi fjallaskíðamennsku á Snæfellsjökli, í 
árum talið, stefnir því í að hafa verið þegar 
öllu er á botninn hvolft frekar lítill. Það er 
nefnilega svolítið áhugaverð staðreynd um 
mannkynið, að áhugi á náttúrunni sem 
eitthvað sem hægt er að njóta í sjálfri sér 
kviknaði ekki fyrr en mjög seint. Maðurinn 
naut náttúrunnar vitaskuld á margan hátt, en 
útivist sem afþreying og heilsubót í sjálfu sér 
virðist hafa verið að mestu óþekkt lengi framan 
af. Náttúran — þar á meðal Snæfellsjökull — 
var fyrst og fremst dularfull, jafnvel hættuleg. 
Þar bjuggu tröll og útilegumenn. Guðir og 
gyðjur áttu líka heima til fjalla, eins og í 
Ólympusfjalli í Grikklandi. 

Þegar Mont Blanc var toppað í fyrsta skipti árið 
1786 er jafnan talað um að fjallgöngur fólks 
hafi hafist og náttúran færðist nær mannfólki. 
Eftir það má segja að kapphlaup hafi hafist 
upp á toppa. (Um þetta má til dæmis lesa 
í ágætri samantekt á historycooperative.
org, í grein sem ber heitið Reaching for the 
Heavens: The history of mountaineering.) 

Upphaf fjallamennsku

Upphafið má rekja til hins rómaða fjallabæjar 
Chamonix.  Árið 1760 lagði ungur 
vísindamaður frá Genf leið sína þangað, 
Horace Bénédict de Saussure.  Hann var 
svo heillaður af Mont Blanc að hann bauð 
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Snæfellsjökull 
- Síðustu forvöð

peningaverðlaun hverjum þeim sem gæti 
komist á topp fjallsins. Árið 1786 varð sú 
hugsjón að veruleika, þegar læknir að nafni 
Michel-Gabriel Paccard og burðarmaður 
hans, Jacques Balmat, fóru alla leið. De 
Saussure sjálfur komst svo uppá topp ári 
síðar, og árið 1808 varð Marie Paradis, íbúi 
í Chamonix, fyrst kvenna til að toppa þetta 
hæsta fjall Evrópu. 
 Þó að þetta hafi gerst, þá varð það þó 
ekki fyrr en um 1880, segja heimildir, sem 
farið var að líta á fjallgöngur sem eitthvað 
sem hefði gildi í sjálfu sér.  Rætur þeirrar 
vakningar má rekja til Viktoríutímabilsins 
í Englandi. Breski Alpaklúbburinn var 

stofnaður árið 1857. Tímabilið milli þess sem 
Alfred Willis toppaði Wetterhorn árið 1854 
og leiðangur Charles Edward Whympers fór á 
Matterhorn árið 1865 er jafnan talin gullöld 
fjallamanneskju, á þessum upphafsárum. 
Matterhorn-leiðangurinn reyndist mikil 
feigðarför, en í honum létust fimm manns. 
 Á þessum tíma streymdi áhugafólk um 
fjallamennsku í Alpana og nokkurn veginn 
allir helstu fjallstoppar voru klifnir. Bretar voru 
þar fremstir í flokki, oftast með svissneska 
eða franska leiðsögumenn. Fjallamennska 
varð til sem sport í sjálfu sér.  Uppúr 1870 
fóru svo konur einnig að láta að sér kveða. 
Lucy Walker kleif Matterhorn árið 1871 og 

Meta Brevoort toppaði fyrst kvenna Jungfrau 
að vetrarlagi árið 1874. 

Snæfellsjökull toppaður

En hvað var að gerast á Íslandi? Snæfellsjökull 
blasti jú við úr mörgum áttum. Fagur við 
sjóndeildarhringinn. Datt engum í hug að fara 
þar uppá topp og skoða útsýnið? Njóta? 
Einu sinni var talið að Snæfellsjökull væri 
hæsta fjall landsins, en síðar átti eftir að 
koma í ljós að það var auðvitað ekki rétt. 
Fyrsti leiðangur upp á fjallið passar nokkuð 
vel við þá vakningu í fjallamennsku í Evrópu 
sem hér hefur verið lýst.  Eggert Ólafsson og 
Bjarni Pálsson klifu tindinn fyrstir manna 



að því er talið er, árið 1754. Þeir gengu 
frá Ingjaldshóli.  Þá var Eggert 27 ára og 
Bjarni 36 ára.  Þeir tveir höfðu fengið fimm 
ára styrk frá danska ríkinu til að ferðast 
um Ísland árið 1752.  Ferðabók Eggerts 
Ólafssonar og Bjarna Pálssonar var afrakstur 
þeirra ferðalaga, en hún kom út á dönsku 
árið 1772. 

Frægð fjallsins

Snæfellsjökull er virk eldkeila sem hefur orðið 
til í fjölmörgum eldgosum á um 800 þúsund 
árum. Toppgígurinn er 200 metra djúpur, og 
hann er fullur af ís.  Þrjár þúfur rísa á barmi 
skálarinnar og er miðþúfan hæst. Síðast gaus 
í Snæfellsjökli fyrir um 1800 árum og var það 
stórt gos. Snæfellsjökull hefur jafnan verið 
sveipaður mikilli dulúð enda kyngimagnað 
fjall. Sumir telja hann eina af sjö stærstu 
orkustöðvum heimsins. Stundum hefur fólk 
jafnvel veðjað á að þar myndu verur af öðrum 
hnöttum kjósa að lenda, en af því hefur 
ekki orðið. Frægð jökulsins breiddist mjög 
út þegar bókin Voyage au centre de la Terre 
eftir franska rithöfundinn Jules Verne kom út 
árið 1864. Bein þýðing á titli bókarinnar er 
Leiðangurinn að miðju jarðar, en Íslendingar 
hafa aldrei velkst í vafa um hvað bókin 
er í raun og veru. Á íslensku heitir hún 
einfaldlega Leyndardómar Snæfellsjökuls. 
Það er jú í gegnum gíginn á honum sem 
leiðin liggur að miðju heimsins. 

Úr jökli í skafl

Nú hefur því verið spáð að jökullinn á 
Snæfellsjökli muni hverfa á næstu áratugum. 
Fyrir tveimur árum spáði jöklafræðingur 
því að jökullinn yrði að mestu horfinn árið 
2050. Það er eftir 28 ár. Þann 22.apríl 
2019 var vetrarafkoma Snæfellsjökuls mæld 
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Snæfellsjökull 
hefur rýrnað 

mjög í hlýnandi 
loftslagi síðustu 

áratuga og er 
flatarmál hans nú 
minna en 10 km2, 
en var um 22 km2 

árið 1910

í fyrsta skipti.  Um þær mælingar segir á vef 
Veðurstofunnar: „Snæfellsjökull hefur rýrnað 
mjög í hlýnandi loftslagi síðustu áratuga og 
er flatarmál hans nú minna en 10 km2, en 
var um 22 km2 árið 1910. Jökullinn er að 
jafnaði aðeins um 30 m þykkur og er talið 
líklegt að hann verði að mestu horfinn um 
miðja þessa öld.”
 Jökullinn hefur samkvæmt þessu 
minnkað um helming á hundrað árum og er 
hraðminnkandi. Einhver von kann ef til vill 
að felast í því að ekki eru allir alveg sammála 
um að jökullinn mundi endilega alveg hverfa. 
Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur lét 
í ljós það mat sitt í tilefni mælinganna, á 
vef sínum blika.is, að ekki væri öll von úti. 
Hájökullinn, fyrir ofan ca 1250 metra, myndi 
líklega lifa af. Þar liggi svokölluð hjarnmörk. 
„Snæfellsjökull mun samt áfram minnka og 
hann þynnist,“ segir Einar í færslu sinni. 
Snæfellsjökuls bíður ekki beinlínis tignarleg 
framtíð sem jökuls. Einar metur það svo að 
ef rétt sé að þykkt hans sé víðast minni en 
30 metrar, muni hann í framtíðinni enda sem 
„stór skafl í hlíðum eldkeilunnar, frekar en 
jökull.“
 Í loftslagsmálum er nú talað af mikilli 
elju um nauðsyn þess að aðlagast breyttum 
veruleika. Það er óhjákvæmilegt. Afleiðingar 
hlýnandi loftslags eru þegar augljósar og 
þeim verður ekki afstýrt úr þessu. Mögulega 
verður hægt að draga úr þeim, en í öllu falli 
þarf að aðlagast þeim. 
 Og þetta verður þá ein slík aðlögun. Að 
gera gott úr snjólausum Snæfellsjökli. Njóta 
hans á gönguskóm. Kannski renna sér í 
skaflinum. 
 En einhverjir gamlingjar um miðja öld 
munu þá sjálfsagt staldra við á leið upp og 
minnast horfinna tíma. Er á meðan er. 
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Á þessum myndum gefur að líta leiðangur vinahóps upp á 
Snæfellsjökul í upphafi maí árið 2021. Veðrið var hið besta og 
útsýni frábært á leið upp, en á blátoppnum var þoka. Gengið var á 
skinnum og skíðaferðin niður var hin besta skemmtun. Keyrt var á 
Jökulhálsaleið upp að snjólínu í um 500 metra hæð. Þaðan liggur 
leiðin í þægilegum bratta upp í ríflega 1400 metra hæð, að Miðþúfu. 
Æskilegt er að vera í línu, því jökullinn getur verið sprunginn. 





Þessa frábæru mynd tók ljósmyndarinn Mirto 
Manghetti í Hlíðarfjalli í febrúar á þessu ári. Hún er 
tekin um klukkan níu um kvöld, frá Sléttunni, fyrir 
neðan Suðurdal. Norðurljósin skinu skært í kvöld-
kyrrðinni, og ljósin sem flæða þarna niður gilið ofan 
við skíðasvæðið til suðurs eru höfuðljós tveggja 
skíðara, þeirra Soffíu Sóleyju Helgadóttur og David 
Olaf Stöckel.

Kvöld í Hlíðarfjalli



Draugagangur í 
fjallaskálum

TEXTI: GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON



Draugagangur í 
fjallaskálum



„Ég sá einhvern með mjög strítt hár. Var 
ekki viss en sá svo konu í íslenskum 
búningi, síðu pilsi, í dálítilli fjarlægð og 
síðan mun nær konu, granna með 4-5 
ára gamalt barn. Sá barnið mjög vel. 
Unga konan var með sítt og frekar gróft 
hár. Síðan sá ég karl, grimman og reiðan 
og tveir til fjórir með honum. Var ekki 
viss hve marga. Ég upplifði mikinn ótta 
og reiði á staðnum.“

Svona skrifar miðill fyrir nokkrum árum um 
upplifun sína af draug í Hvítárnesskála. 
Draugasögur og upplifanir fólks af 
draugagangi hafa loðað við þó nokkra skála 
í óbyggðum Íslands, en líklega er í engum 
jafn reimt og í skála Ferðafélags Íslands í 
Hvítárnesi. Svo rammt kveður að draugum, að 
fólk jafnvel veigrar sér við að gista þar eða 
flýr vistaverurnar um miðja nótt. Hér verður 
pælt í svona sögusögnum, af þessum skála 
og öðrum, og reynt að skilja þetta fyrirbrigði 
aðeins betur: Draugagang í fjallaskálum.
 Draugar eru ríkur þáttur í íslenskri 
sagnahefð og raunar í sagnahefð 
mannkynsins. Draugar spila stórt hlutverk 
á menningarsvæðum út um allan heim og 
hafa gert í árhundruði, ef ekki þúsundir. 

Birtingarmynd þeirra í munnmælum, sögum, 
bíómyndum og öðru er rannsóknarefni í 
sjálfu sér og hægt að nálgast það út frá ótal 
mismunandi hliðum. Endurspegla draugarnir 

fyrst og fremst það sem við hræðumst mest, 
og erum alin upp í okkar menningu að 
hræðast? Eru þeir sprottnir upp úr löngun 
fólks til þess að eitthvað annað sé til en bara 
okkar veröld? Að það sé líf eftir dauðann? Eru 
þeir algjörlega uppspretta ímyndarafls okkar 
eða eiga þeir sér einhverja náttúrulega stoð? 
Eru þeir kannski til?  

Menningarlegar draugaforsendur

Út af fyrir sig geta vísindin ekki afsannað 
tilvist drauga og afturgangna. Það er einkum 
vegna þess að vísindin eiga yfirleitt mjög 
erfitt með að útiloka fullkomlega möguleika 
á yfir höfuð einhverju. Það er alltaf rúm fyrir 
hið óvænta. Allt getur í raun og veru gerst, 
jafnvel þótt líkurnar séu hverfandi. Vangeta 
vísinda til að afsanna tilvist drauga getur því 
tæpast talist sterk rök með því að draugar 
séu endilega til. Það er bara ekki hægt að 
segja með vissu að þeir séu örugglega ekki 
til. 
 Fyrir manneskju með eðlilegt 
ímyndunarafl og í réttum kringumstæðum, 
til dæmis í fjallaskála á hálendi Íslands í 
gnauðandi vindi og myrki, er kannski engin 
furða að draugar geri vart við sig. Hér fer 
kannski að minsta kosti þetta þrennt saman:  
Í fyrsta lagi, þessi smá möguleiki — þessi 
vangeta vísandanna til að afsanna — kyndir 
upp í skynfærunum, opnar glufu fyrir hið 
óútskýranlega. Í öðru lagi getur sú staðreynd 
að fullt af fólki telur sig hafa séð draug í 
tilteknum skála skapað þann vítahring að 
fleiri sjái þann draug líka. Í þriðja lagi hlýtur 
að skipta máli að draugar eru svo ríkur 
þáttur í menningunni að nánast allir eiga 

Út af fyrir sig 
geta vísindin 
ekki afsannað 

tilvist drauga og 
afturgangna.
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langömmu eða langafa sem talaði við drauga 
eða kljáðist á einhvern hátt við einn slíkan. 
Menningarlegar forsendur eru því mjög 
draugagangi í vil. 

Kjörskilyrði

Sumt fólk er hrætt við drauga eitt heima 
hjá sér að kvöldlagi, jafnvel þótt götuljós 
séu fyrir utan, mannaferðir á gangstéttinni 
og bílaumferð á götum, í miðri borg 
jafnvel. Sumir búast síendurtekið við að sjá 
andstyggilega manneskju fyrir aftan sig í 
speglinum þegar tennur eru burstaðar eða 
skegg rakað í rólegheitum inni á baði. Aðrir 
horfa hikandi í baksýnisspegilinn í akstri, 
eitt á ferð, og finna hárin rísa af ótta við 
þann mögleika að aftur í farþegasætinu sitji 
skyndilega náfölt, svipbrigðalaust lík í hvítum 
kufli með oddhvassar tennur.
 Þannig að, fæstir þurfa að kafa djúpt í 
eigið sálarfylgsni til að skilja hvernig ótti við 
eitthvað yfirskilvitlegt eða óvænt getur grafið 
um sig og fengið jafnvel hið jarðbundnasta 
náttúruvísindafólk til þess að draga sængina 
yfir hausinn í hræðslukasti út af óútskýrðum 
hljóðum úr öðru herbergi um nótt. 
 Svo ekki sé talað um í illa upplýstum 
fjallaskála fjarri byggð, jafnvel á fornri 

alfaraleið sem alræmd hefur verið í hundruðir 
ára fyrir reimleika. Eða við vatn þar sem 
maður eitt sinn drukknaði. Eða inni í dal þar 
sem drengur hvarf á dularfullan hátt. 

Draugaskálinn

Á Íslandi eru þeir ófáir, draugarnir. Göngufólk 
á Laugaveginum heyrir velflest af reimleikum 
í Álftavatnsskála, þegar þar er gist eða áð. 
Draugur þar er sagður hafa verið bóndi sem á 
árum áður hélt til veiða í vatninu ásamt dóttur 
sinni, en drukknaði. Hann mun hafa sætt sig 
illa við það, og gengur því aftur og veldur usla 
meðal göngufólks. Í Langadal í Þórsmörk 
hefur fólk orðið vart við ungan dreng. Fáir 
staðir ef nokkrir þykja þó jafnþjakaðir af 
draugagangi en skáli Ferðafélags Íslands í 
Hvítárnesi. 
 Ógrynni er til af draugasögum úr þeim 
skála. Hann er yfir nítíu ára gamall, en smíði 
hans lauk í september árið 1930. Hann 
stendur við Kjalveg hinn forna, sem tengdi 
Suðurland við Norðurland um aldir. Það segir 
sína sögu um stöðu drauga í samfélaginu, 
að leiða má að því sterkum líkum að notkun 
Kjalvegar hins forna hafi verið hætt beinlínis 
út af reimleikum. Útilegumenn héldu til á 
þessum slóðum, sem skapaði ótta eitt og sér, 

en dauði Reynistaðabræðra á Kili á átjándu 
öld gerði líklega útslagið, og reimleikarnir 
í kjölfar þess. Eftir það lá við að vegurinn 
gleymdist og yrði tröllum gefinn. 

Gráklædda konan

Árið 2012 skrifaði Halldór Óli Gunnarsson 
lokaverkefni til BA-gráðu í þjóðfræði 
við Háskóla Íslands um draugasögur úr 
Hvítárnesskála. Yfirskrift ritgerðarinnar 
er hressileg tilvitnun í einn viðmælanda 
Halldórs: „Ég veit ekki hver fjandi þetta var“. 
Í ritgerðinni eru meginþemu draugasagna úr 
skálanum raktar og dæmi tekin, og jafnframt 
leitast við að skýra uppruna þeirra og einnig 
orsakir draugagangsins, eins mikið og það er 
yfirleitt hægt. Draugurinn í Hvítárnesskála 
er oftast kona sem sækir á karlmenn yfirleitt 
milli svefns og vöku, og yfirleitt í sömu 
kojunni. Karlmenn sjá hana eða verða varir 
við hana, og er stundum óljóst hvort um 
draum eða vöku er að ræða. Hún tælir þá 
jafnvel út. Sumir hafa orðið þess varir að 
það vanti á hana aðra höndina. Henni hefur 
stundum verið lýst sem hvítklæddri eða 
gráklæddri og stundum klæddri í einhvers 
konar þjóðbúning, með skotthúfu jafnvel. 
Oft fylgir henni karl, grimmur og reiður, eins 
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og miðillinn lýsti í tilvitnuninni hér í upphafi 
greinarinnar. Þar voru konurnar reyndar tvær. 
Hinn þráðurinn í draugasögum úr skálanum 
lýtur að skarkala um nætur, líkt og fjöldi 
framliðinna fari um skálann og geri sig 
heimakominn með tilheyrandi látum. 
Kannski tengist sá umgangur þeirri staðreynd 
að skálinn var jú reistur í fornri alfaraleið. 

Fornt voðaverk

„Rannsóknin leiddi í ljós að draugasögur hafa 
fylgt skálanum nánast alveg frá byggingu 
hans,“ skrifar Halldór í ritgerð sinni. Í 
ritgerðinni er rakið hvernig uppruna konunnar 
megi hugsanlega rekja til fornra bæjartófta 
sem finna má við skálann. Talið er að bærinn 
hafi staðið þar á landnámsöld en lagst í 
eyði síðar, mögulega vegna jarðhræringa. 
Um ábúendur er ekkert vitað en bærinn er 
stundum nefndur Tjarnarkot. Til eru sagnir 
um það, í nokkrum útgáfum, að á bænum hafi 
búið maður og kona, og maðurinn hafi myrt 
konuna. Þannig birtist konan karlmönnum 
aflimuð, og grimmur karlmaður fylgir henni. 
Svo gríðarlegur hefur draugagangurinn orðið 
í skálanum að Ferðafélagið hefur talið sig 
knúið til þess að rannsaka málið og jafnvel 
grípa til aðgerða. Páll Sigurðsson, þáverandi 
forseti FÍ, fór til að mynda rétt fyrir síðustu 
aldamót í sérstaka ferð upp í Hvítárnes ásamt 
presti sem blessaði þar hvern króm og kima, 
til þess að reka burt andana. 

Verunum beint í ljósið

Það tókst ekki. Lítið lát mun hafa orðið á 
draugagangi í skálanum. Sumarið 2015 hafði 
næmur skálavörður í Hvítárnesi frumkvæði að 
því að fá miðil uppeftir, til þess að komast 
betur til botns í reimleikunum og kveða 
þá niður. Miðillinn skrifaði stutta skýrslu, 
sem Úti hefur áskotnast, um upplifun 
sína og aðgerðir, og er tilvitnunin í upphafi 
greinarinnar úr henni. 
 Miðillinn upplifði eins og þar sagði 
„mikinn ótta og reiði á staðnum“.  Miðilinn 
ákvað að nýta „friðsama orku“ eins og 
segir í skýrslunni, til þess að hjálpa til við 
að „uppræta þetta óhamingjusama fólk í 
Hvítárnesi“. Við gefum sjáandanum orðið:
 „Ég stillti mig inn á staðinn og sá þá 
að mennirnir stóðu álengdar eins og þeir 
væru að bíða. Þá þegar var komin ljóshvít 
súla fremur mjó í mitt húsið og byrjað að 
myndast bláhvít orka í kringum hana sem 
í mínum veruleika er vernd. […] Allt í einu 
sá sá ég nokkra bláklædda menn sem komu 
inn í röð og umkringdu þennan stóra og hina 
mennina. Þá var mér sýnd falleg ljósvera sem 
mér fannst taka í hendur kvennanna og bauð 
þeim að leiða þær í burtu og ég sendi mína 
menn og ljósið með þessu, þannig að ég sá 
þær hverfa í ljósið í vesturátt ásamt barninu. 

Þá var ég leidd aftur til mannanna og sá þá 
að ljósið var að myndast fyrir framan þá til 
að þrýsta þeim og leiða inn í ljósið í austur. 
Þegar ljósið var farið af stað með þá þá sé ég 
hvernig fætur og hendur þess ljóta sprikluðu 
út frá ljósinu. Ég bað alla mína menn að 
hjálpa þessu ógæfufólki í ljósið og mér fannst 
það takast.“ 

Brak og brestir í veröldinni

Lausleg eftirgrennslan Úti gefur til kynna 
að enn sé þó reimt í skálanum. Þótt ekki sé 
útilokað, eins og áður hefur verið rakið, að um 
yfirskilvitlegar handanverur sé að ræða, sem 
miðlar eða prestar gætu náð sambandi við, 
að þá er ekki síður forvitnilegt að skoða hvaða 
náttúrulegu aðstæður og kraftar gætu gert 
það að verkum að draugagangur af þessu tagi 
gerir vart við sig í Hvítárnesi og víðar. Eins 
og Sigurður J. Grétarsson, prófessor í sálfræði 
við Háskóla Íslands, skrifar á Vísindavefnum 
í svari sínu við spurningunni um það hvort 
draugar séu til, að þá hallast langflestir 
vísindamenn að því „að draugagang megi 
skýra með missýningum og oftúlkunum og 
blekkingum af ýmsu tagi.“ 

 

Í Hvítárnesi geta margar aðstæður skapast 
sem ræst geta ógnarkrafta ímyndunaraflsins. 
Halldór Óli rekur nokkrar mögulegar 
draugaskýringar í ritgerð sinni.  „Hljóð 
úr umhverfi skálans gætu vissulega haft 
eitthvað að gera með þau hljóð sem fólk 
túlkar sem draugagang,“ skrifar hann. „Mikið 
fuglalíf er í Hvítárnesi og gætu álftagarg, 
eða önnur fuglahljóð, hafa verið túlkuð sem 
eitthvað annað. Auk þess er mikið af sauðfé 
í kringum skálann á sumrin og kemur það 
oft mjög nálægt honum til að bíta gras, og 
rekst jafnvel í hann með tilheyrandi banki 
eða þruski. Þegar skriðjökullinn sem féll í 
Hvítárvatn náði niður í vatnið brotnuðu oft 
ísjakar af honum í vatnið með skruðningum 
og hávaða. Svo er húsið gamalt timburhús, 
og eins og einn viðmælandi minn benti á 
þá getur timbrið oft „hreyft“ sig í húsinu 
við breytt hitastig; það getur t.d. komið fyrir 
þegar það er búið að standa lengi óupphitað 

„Ég bað alla mína 
menn að hjálpa 

þessu ógæfufólki í 
ljósið og  

mér fannst það 
takast.“





og svo er kynt undir í húsinu, en þá geta oft 
komið brestir eða brak í húsið.“
 Þegar Halldór fór sjálfur í 
rannsóknarleiðangur í skálann, fann hann 
til mikilla ónota. „Mikill dragsúgur var í 
honum, og gnauð vindsins virtist óma um 
skálann allan,“ skrifar hann. „Ég fann fyrir 
miklum kulda í húsinu og vildi fyrir alla 
muni ljúka rannsóknarvinnunni sem fyrst og 
koma mér burt.“

Rannsóknir á reimleikum

Það er hins vegar athyglisvert, eins og 
Halldór greinir frá, að ónotatilfinningin 
kom ekki upp hjá samferðarmönnum hans. 
Þeim var ekki kunnugt um draugaganginn 
fyrirfram. Við blasir auðvitað lykilspurning, 
sem Halldór setur fram í lok riterðar sinnar: 
„Hefði upplifun mín inni í Hvítárnesskála 
verið öðruvísi hefði ég ekki vitað af öllum 
þessum draugasögum?“
 Dæmi eru um að draugagangur í 
Hvítárnesi hafi reynst lamb við glugga eða 
hljóð í keðju á slökkvitæki. Hitt er þó ekki 
síður algengt að á draugaganginum finnist 
engar nærtækar skýringar. Hins vegar kann 
að vera að kafa þurfi djúpar í fræðigreinar 
eins og náttúruvísindi og sálfræði til að finna 
hugsanlegar orsakir reimleika. 
 Í rannsókn á reimleikum, sem birt var 
í greininni An investigation into alleged 
“hauntings” í British Journal of Psychology 
árið 2003, framkvæmdu fræðimenn við 
Edinborgarháskóla og Hertfordsháskóla 
tilraunir í tveimur byggingum í Bretlandi, 
sem þekktar eru fyrir draugagang. 
Þátttakendur í tilrauninni voru látnir ganga 
um þessar byggingar og greina frá því ef þeir 
urðu varir við eitthvað óvenjulegt og hvar 
slíkt átti sér stað. Rannsóknin leiddi í ljósi 
að mun meira varð um slíkar tilkynningar 
á stöðum í byggingunum sem þegar voru 
þekktir fyrir reimleika. Þátttakendur bjuggu 
hins vegar ekki yfir fyrirframvitneskju um 
þá staði. Staðsetningarnar fóru hins vegar 
saman við nokkra tiltekna umhverfisþætti, 
eins og segulmagnssveiflur í umhverfinu og 
birtuskilyrði. Þannig leyfðu rannsakendur sér 
að álykta að draugagangurinn gæti skýrst af 
þessum umhverfisþáttum, og viðbrögðum 
skynfæranna og ímyndaraflsins við þeim, 
fremur en af lífi eftir dauðann.

Mikilvægt að tala saman

Segulsveiflur, hátíðnihljóð, birtuskilyrði 
og mygla eru allt umhverfisþættir sem 
nefndir hafa verið af fræðimönnum sem 
möguleg uppspretta reimleikaskynjunar. Slík 
fyrirbrigði í umhverfi geta leitt til ofskynjana 
eða undarlegra ónota, sem kannski reynist 
erfitt að útskýra á meðan á þeim stendur. 
Þegar slíkt gerist getur verið að áhrifamáttur 
gamalla, kunnugra sagna um draugagang 

og forn voðaverk á staðnum reynist jafnvel 
mörgum nærtækari skýring ónota, heldur en 
langsóttir umhverfisþættir. Dragsúgur skellir 
hurð. Var þar ekki grimmi karlinn á ferð? 
Myglusveppur veldur óráði milli svefns og 
vöku. Sést þar ekki gráklædda veran? Mýs 
trítla á gólffjölum. Ég heyri raddir.  
 Sálfræðilegir hvatar kunna hér einnig að 
spila rullu. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt 
að mannfólk hefur á svolítið undarlegan og 
öfugsnúinn hátt gaman að því að vera hrætt. 
Heilinn beinlínis framleiðir dópamín við 
visst óttastig. Kannski er þetta sambland 

afþreyingarferðamennsku á fjöllum, 
hugsanlega smá brjóstbirtu í kakóbolla, 
þjóðararfs, sögusagna, stórbrotinnar 
náttúru og skemmtilegs félagsskapar 
nákvæmlega skilyrðin sem skapa góða 
dópamíndraugaspennu. 
 Hvað sem öllum slíkum vangaveltum 
líður, og hver sem uppspretta draugagangsins 
er, að þá verður ekki rökrætt við upplifunina 
eða hún dregin í efa. Fólk sér drauga. Gildir 
þá einu hvar hann er. Í veröldinni eða í 
huganum. 
 Og hvaða máli skiptir það svosem? Öll 
búum við jöfnum höndum í huga og veröld. 
Þúsundþjalasmiðurinn Stefán Jökull, sem 
annast hefur skála Ferðafélagsins um árabil, 
hefur tileinkað sér uppbyggilega og æðrulausa 
nálgun á drauga, hvaðan sem þeir koma. Á 
ferðum sínum um alla draugaskálana hefur 
hann ýmislegt séð og reynt. 
 En þegar hann sér draug, sagði hann 
okkur í Úti í stuttu óformlegu spjalli um þessi 
andans mál, sest hann bara niður og ræðir 
við þá. 
 Auðvitað. 
 „Hvað á maður að gera annað?“

Rannsóknir 
hafa sýnt að 

mannfólk hefur 
á undarlegan og 
öfugsnúinn hátt 

gaman að því 
að vera hrætt. 

Heilinn beinlínis 
framleiðir 

dópamín við visst 
óttastig.
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Horfst í augu við drauginn
Í bók sinni Hvíti risinn, sem kom út 1994, greinir Ólafur Örn 
Haraldsson, fyrrverandi forseti FÍ og skálavörður í Hvítárnesi á árum 
áður, frá upplifun sinni af draugagangi í Hvítárnesskála. Við gefum 
honum orðið:

Ég reyndi að átta mig og opnaði augun en það gerði lítinn mun því að 
myrkrið var algert [...] Þetta var óreglulegt dump og stundum bank. 
Hér var eitthvað óþekkt á ferðinni. Ég seildist út á gólfið, fann þar 
olíuluktina og eldspýtur [...] Ekkert dró úr þruskinu og heyrði ég nú 
greinilega að það var á neðri hæðinni [...] Mér var síður en svo rótt 

en ég vissi að ég yrði að fá úr þessu skorið því að ella yrði ég að flýja 
smeykur í fleti mitt. Nú, svo gat þetta líka verið eina tækifærið mitt 
til þess að sjá draug [...] Ég lét mig hafa það að stíga niður þrjár 
tröppur. Hetjulundin þröngvaði fótum mínum ekki lengra því ekki er 
gott að láta kippa í sig í bröttum stiga. Þess í stað beygði ég mig og 
stakk höfði og lukt niður undir eldhúsloftið [...] Mér varð nú litið á 
lága gluggann á móti stiganum og sá þar gína við mér náfölt andlit. 
Hugrekkið fór nú að leita ákaft til fótanna en ég harkaði þó af mér og 
starði á móti andlitinu sem nú fór að velta vöngum og um leið hætti 
bankið. Við horfðumst í augu og voru þau augnablik magnþrungin þar 
til ég sá að upp úr andliti þessu stóðu hníflar og ull var í kinnum. Þetta 
var þá hrútlamb sem stóð á beit svo þétt við gluggann að hníflarnir 
gengu með höggum í rúðuna (Hvíti risinn, bls 11-12).

Hvítárnesskáli
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Þrennan hefst á 54 kílómetra skíðagöngu. Skíðagangan hefur 
verið haldin frá árinu 1932 og hefur jafnan verið sú fjölmennasta 
en líka talin ein erfiðasta skíðagöngukeppni heims. Hún hefst við 
bæinn Rena og lýkur í vetrarólympíuleika-bænum Lillehammer. 
Næsta Birken-skíðaganga verður 18. mars 2023.

Birkebeinerþrennan, eða Birkebeinertripplen eins og hún heitir á 
frummálinu norsku, er það heitasta hjá markmiðadrifnu útivistarfólki 
hér á landi, samkvæmt heimildum Úti. Þrennan hefst á hinni fornfrægu 
Birkebeiner-gönguskíðakeppni. Svo er hjólað. Svo hlaupið.

Í þrennunni er 86 kílómetra fjallahjólakeppni, nú eða 110 km fyrir 
þau sem vilja. Keppnin hefst í bænum Rena og endar í Håkons 
Hall í Lillehammer. Næsta Birken-hjólakeppni verður 26. ágúst 
2023. 

Rennet

Rittet 

Birkebeiner-skíðagangan sækir 
innblástur í forna frásögn Norðmanna 
af björgun tveggja ára konungsefnis 
Birkebeina. Þótt þetta blað sé helgað 
útvist en ekki fornsögum er ekki hjá 
því komist að fara hratt yfir þá sögu. 
Hefjum leika árið 1204 þegar Hákon 
Sverrisson konungur var nýlega látinn 
og borgarastríð ríkti í Noregi. Börðust 
þar einkum Birkebeinar sem höfðu náð 
völdum í Þrændarlögum og Vestur-

Noregi og svo Baglar sem ríktu við 
Óslóarfjörð og í Austur-Noregi. Hákon 
litli, óskilgetinn sonur konungs fæðist 
á miðju ófriðarsvæði og er mikil hætta 
búin. Til að bjarga lífi drengsins flýja 
bestu skíðamenn Birkebeina með hann og 
Ingu móður hans til að koma þeim í skjól 
við Niðarós. Ferðin var farin á skíðum og 
biðu ferðalanga miklar hrakningar og 
frosthörkur. Konungsyninum litla var 
þó bjargað með þessari hetjudáð. Hann 

varð konungur og hafa Norðmenn haft 
hann í miklum metum síðan enda batt 
hann enda á aldarlanga borgarastyrjöld 
í landinu og gerði Noreg að stórveldi á 
miðöldum meðal annars með því að 
koma Íslandi og Grænlandi undir 
norsk yfirráð. Hann hefur því verið 
talsvert óvinsælli meðal Íslendinga en 
Norðmanna en sú saga verður ekki rakin 
hér, en þið munið samt gamla sáttmála.

Hetjulund og barátta Birkebeiner í 818 ár

Birkebeiner
þrennan

Til að ljúka Birkebeiner þrennunni þarf að ljúka 21 kílómetra 
fjallahlaupi, en þau sem vilja geta farið lengri leið og hlaupið 
42 eða 60 kílómetra leið.  Birkebeiner-hlaupið er þekktasta 
utanvegahlaup Noregs og liggur leiðin um fagra skógarstíga 
og heiðar. Það hefst við Birkebeineren skíðahöllina og endar við 
Håkons Hall íþróttahöllina í Lillehammer. Næsta Birken-hlaup 
verður 10. júní 2023. 

Løpet 
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Þóra Elísabet Kristjánsdóttir er ein þeirra 
kempa sem hefur lokið Birken-þrennunni 
og fjallahlaupið hennar var líklega lengra 
og strembnara en nokkur annar keppandi 
hefur þreytt.
„Góð vinkona mín lést hálfum mánuði áður 
en hlaupið var á dagskrá eftir veikindi og ljóst 
að jarðarför hennar yrði á sama tíma og ég 
hafði ráðgert að vera komin til Noregs vegna 
keppninnar,“ segir Þóra. Hún útskýrir að 
aldrei hafi komið til greina að fylgja vinkonu 
sinni ekki til grafar. Hins vegar hafi þessi 
sama vinkona verið sú sem helst hafði hvatt 
Þóru áfram í hlaupum og útivist. Því hafi 
henni einnig langað að komast í hlaupið til að 
minnast hennar með því að ljúka hlaupinu. 
Hún hafði samband við skipuleggjendur 
keppninnar og útskýrði málavöxtu og féllust 
þau á að gera tilslakanir með tímasetningar 
og leyfa henni að þreyta keppni svo lengi sem 
hún kæmi fyrir kl.15 en ef það átti að takast 

Hljóp í minningu vinkonu sem hún fylgdi til 
grafar nokkrum tímum fyrr

var löng leið framundan þar sem hver mínúta 
skipti máli. 
 „Þegar ég kom var grenjandi rigning og 
starfsfólk keppninnar var byrjað að taka niður 
merkingarnar,“ segir Þóra um aðstæðurnar 
sem biðu hennar þegar aðrir keppendur 
höfðu flestir lokið keppninni í glaðasólskini. 
„Fyrir mig var brautin mjög krefjandi og 
skilyrðin erfið,“ segir Þóra, sem hvorki var 
úthvíld andlega né líkamlega þegar hún lagði 
af stað. „Á sama tíma þá fannst mér þetta 
svo skemmtilegt. Þröstur félagi minn sem 
hafði lokið hlaupinu fyrr um daginn, hljóp svo 
á móti mér og fór um það bil einn kílómetra 
með mér áður en ég kom að marklínu. 
Hlaupinu lauk ég svo ein og það var eitthvað 
svo dásamleg tilfinning sem fylgdi því,“ segir 
hún augljóslega snortin. 

12. júní 2022

Kl. 4:00 Þóra vaknar í Reykjavík.

Kl. 5:12 Þóra mætir út á flugvöll 

Kl. 7.50 leggur Þóra af stað með flugi til 

Gardemoen í Noregi. 

Kl. 12:32 lendir Þóra í Noregi og krítískasti 

leggur ferðarinnar er framundan, þ.e. að ná 

lestinni til Lillehammer. 

Kl. 12:59 Þóra leggur af stað með lestinni. 

Framundan er tveggja og hálfrar 

klukkustundar ferðalag á sama tíma og 

keppendur eru að týnast í mark.

Kl. 14.30 fer Þóra úr lestinni í Lillehammer 

þar sem hennar bíður leigubíll sem kemur 

henni að rásmarki rétt fyrir kl. 15 þar sem 

starfsfólk hlaupsins beið hennar fullt 

spennings en líka byrjað að taka niður 

merkingar og ganga frá. 



Ég er vel meðvituð um að þetta hljómar 
eins og fáránlega mikil klisja – en 
ástæða þess að ég fór mína fyrstu ferð 
á Jakobsveginn var sú að ég var að 
leita að tilgangi lífs míns. Mér fannst 
ég gjörsamlega hafa týnt sjálfri mér og 
vissi ekki hvernig ég ætlaði að halda 
áfram og einhvern veginn varð þessi 
vegur fyrir valinu. Í dag veit ég að það 
var ekki nein tilviljun.

Jakobsvegurinn byrjar í St. Jean de Pied 
í Frakklandi og fyrsta daginn er gengið yfir 
til Spánar. Í St. Jean de Pied er hægt að 
ná í vegabréf sem færir sönnur á því að þú 
hafir gengið veginn líkt og svo margir aðrir 

pílagrímar. Pílagrímar samtímans passa því 
vel uppá á að fá tvo stimpla á dag á leiðinni 
enda til mikils að vinna því á leiðarenda 
í Santíago de Compostella er hægt að fá 
aflausnarbréf og uppreist æru fyrir öllum 
syndum. Ja, hver er ekki til í það? En mér 
var í alvöru algjörlega sama um þennan passa 
en fannst samt sem áður að ég ætti að hafa 
hann. 
 Ég vaknaði snemma, setti bakpokann 
á bakið og var tilbúin. Það tók mig tíma að 
finna staðinn sem vegabréfin eru afhent og 
mér fannst erfitt að ganga upp brekkuna með 
allt mitt á bakinu. 
En um leið vissi ég að það var fullsnemmt 
að kveinka sér vegna þreytu strax, framundan 

væri einn erfiðasti dagur ferðarinnar sem 
spannaði yfir 27 km og 1500 metra hækkun 
upp fjall með þungan bakpoka.  Nægur tími 
væri til að láta hugfallast áður en á leiðarenda 
kæmi. 

Hvenær hófst ferðalagið?

Ég arkaði af stað án þess að spyrja til vegar, 
sem ég hef lítið gert af  í gegnum tíðina og 
líklega er það ein af ástæðum þess að ég 
var ekki búin að finna tilgang lífs míns. Það 
hjálpar að spyrja réttu spurninganna. En hér 
hófst ferðalagið, eða hvað? Líklega hófst það 
löngu fyrr. Kannski hófst það þegar ég hélt að 
ég væri komin í besta starf í heimi en raunin 
varð heldur betur önnur. Starf mitt sem 
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Leitin að 
tilgangi lífsins

ÞÓRDÍS SIGURÐARDÓTTIR SKRIFAR

Klisjan mikla



endaði með ósköpum þann 6. október 2008. 
Öll verkefnin sem ég vann að voru “hrifsuð af 
mér” eða sett í hendur á öðru fólki. Það stóð 
ekki steinn yfir steini og það sem átti að verða 
mitt mesta tækifæri varð að martröð. 
En áfram með frásögnina, hér var ég, tilbúin 
í ferðalagið og fannst minn tími kominn. Ég 
var með bakpokann minn og stafina en það 
verður að viðurkennast að undirbúningur fyrir 
þessa ferð með þennan mikla tilgang var ekki 
mikill. Ég hafði lesið mér ögn til og vissi að 
það átti að fylgja gulum örvum eða myndum 
af skeljum. 

Merki og merkingarleysi 

Ég lagði af stað með passann og gekk upp 

fyrsta fjallið sem ég sá án þess að sjá gula 
ör eða mynd af skel. Eitthvað fannst mér það 
svo sem skrýtið en hugsaði ekki mikið um það 
þótt þetta ættu að vera mikilvægust vegvísar 
leiðarinnar. Ég var bara svo ákveðin í að fara 
af stað og hafi einhver séð til mín á þessari 
stund hefur það ekki hvarflað að viðkomandi 
að ég hefði ekki hugmynd um hvert ég væri 
að fara heldur væri bara að ana af stað. 
Þannig var yfirbragðið yfir mér. Lét ekki á 
neinu bera, hugsaði ekki um merki, nú eða 
merkingarleysi, heldur hélt ég bara áfram. 
 Þegar ég er komin talsverða leið endaði 
slóðinn skyndilega. Það átti ekki að vera 
þannig. Ég ákvað að snúa við og var fljótlega 
aftur komin á upphafsreit og sá fjall blasa 

við úr annarri átt og ákvað að láta til skara 
skríða í annað sinn. Aftur hélt ég af stað 
full sannfæringar um að ég væri á réttri 
leið. Það sama gerist eftir nokkra kílómetra 
göngu, slóðin endar og ég sá ekki annað í 
stöðunni en að snúa aftur við. Þetta byrjaði 
ekki gæfulega. Ég fór því loksins og talaði við 
fólkið sem lét mig hafa passann og spurðist 
leiðar. Leiðbeiningarnar sem þau gáfu mér 
var að ganga alla leið til baka í gegnum bæinn 
og hefja gönguna í hinum enda hans. Þarna 
var ég búin að eyða næstum hálfum degi í að 
klöngrast upp tvö fjöll og óljósa stíga en átti 
enn þá eftir erfiðustu göngu Jakobsvegarins.
 Þegar ég gekk niður í bæinn og fann 
fyrstu örina og skelina andaði ég léttar. Ég 



var búin að finna stíginn. 

Látum ekki leiðann stjórna ferðinni 
heldur markmiðið

Þessi byrjun segir allt um þann stað sem ég 
var á í lífinu. Ég vissi ekki hvar ég var eða hvert 
ég var að fara. Það eru nákvæmlega þessir 
töfrar á veginum sem gera það að verkum að 
ég fer aftur og aftur. Vegurinn endurspeglar 
líf mitt alltaf gjörsamlega og gefur mér nýtt 
sjónarhorn á það sem ég er að takast á við 
hverju sinni. Þegar ég kem heim af veginum 
hef ég alltaf fengið ný tækifæri eins og það sé 
heillastjarna sem fylgi mér þegar göngu lýkur. 

Það er því ekki skrýtið að þessi 800 km leið 
sé jafn vinsæl og raun ber vitni. Mín reynsla 
er að vegurinn er þrískiptur. Fyrsti hlutinn 
reynir á líkamlegan styrk. Þegar okkur fer að 
líða vel þá fer okkur að leiðast og þá reynir á 
andlegan styrk og seiglu. Við þurfum að halda 
áfram þó að okkur leiðist og megum ekki láta 
hugann ná tökum á ferðinni.   Að lokum er 
síðasti hlutinn og þar er upprisan. 

Úti að leika í dauðans alvöru

Ég gleymi aldrei einum af þeim dögum 
á göngunni að ég byrjaði að ganga fyrir 
dagsbrún. Þegar fyrstu sólargeislarnir brutust 
fram þennan dag leið mér eins og þetta 
væri fyrsti dagurinn hér á jörðu. Eins og 
dagrenningin væri að hefjast innra með mér. 
Ég átti þennan dag – hann var ég og ég var 
hann. Það er einhver stórkostleg upplifun að 
finna sig svona gjörsamlega og óaðskiljanlega 
sem hluta af heildinni. Þetta skildi ég sem 
andlega upplifun sem ég hafði heyrt aðra tala 
um og hugsaði með mér: Þetta er tilgangur 
lífs míns – finna fyrir heiminum og finna alla 
ástina og vera hluti af henni. 
Þegar ég fer í styttri göngur eða tekst við 
áskoranir skipti ég þeim núna upp í huganum 

í þetta ferli – líkamlegt álag, andlegt álag og 
upprisuna. Það er líka ferðalagið okkar hér á 

jörð. Það er þessi samhljómur sem gerir það 
lífsnauðsynlegt fyrir mig að vera í náttúrunni 
og úti að leika í annars dauðans alvöru.

„Vegurinn 
endurspeglar 
líf mitt alltaf 

gjörsamlega og 
gefur mér nýtt 
sjónarhorn á 
það sem ég er 
að takast á við 
hverju sinni.“
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