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6. júlí 2011. Hítardalur, here we come! 

Loksins er veðurspáin þannig að hægt 

er að leggja af stað í árlegt ferðalag. 

Mikillar óþreyju gætti, sérstaklega hjá 

ljósmyndaranum. Lagt var af stað frá 

Kópavogi kl 2230. Það var sól allan 

daginn meðan var verið að útrétta og 

bera útí í bíl allt sem hafa þarf 

meðferðis á þriggja vikna löngu 

ferðalagi þar sem matvörubúð, sturta 

og símasamband er ekki endilega fyrir 

hendi. Þrátt fyrir viðbúnað gleymdist 

hellingur, m.a. púðar úr hjónarúminu 

sem notaðir eru sem stuðningur og 

hægindi í bílnum og var fljótlega sárt saknað, lopapeysan, fjölvítamínið, brandíflaskan og 

hárblásarinn. Fyrstu nóttina fórum við að Hítarvatni á Mýrum en þar var fólk á fleti fyrir aldrei þessu 

vant en við höfum haft þennan stað út af fyrir okkur. Hítardalur er mjög fallegur staður og þar bjó 

forðum Björn Hítdælakappi sem segir frá í samnefndri Íslendingasögu. Komin þangað um hálf tvö í 

kvöldsól og logni, fórum beint að sofa og sváfum frameftir. Ég er að lesa Sonur minn Sinfjötli eftir 

Guðmund Daníelsson, skáldsaga byggð á atburðum úr Völsungasögu, mikið drama og orðskrúð og 

bara nokkuð vel gert hjá karlinum. 

7. júlí, Við Kattarfoss 

Sól og kaldur vindur þegar við vöknuðum. Það kom í 

ljós þegar að var gáð að bannað er að vera með 

hunda í lausagöngu á svæðinu en það stóð á skilti 

rétt við vatnið. Það væri e.t.v. nær að þetta stæði 

við SFR-skiltið við vegamótin. En við hlýddum eins 

og góðir borgarar og höfðum Arwen í ól þótt bæði 

hún og við þráðum frelsið. Aðrir á tjaldstæðinu tóku 

þessum tilmælum ekki eins alvarlega og samtals 

voru þrír hundar lausir á svæðinu en Arwen sá eini í 

ól. Við fengum okkur kaffibolla og ákváðum svo að 

drífa okkur af stað. Við lögðum lykkju á leið okkar og 

ókum inn dalinn upp að Grettisbæli og Kattarfossi, þar sem er frábærlega flottur steyptur laxastigi. 

Sagt er að Grettir hafi hafst við í bæli í Fagraskógarfjalli og hengt grátt vaðmál fyrir munna 

hellisborunnar og þaðan varð hann ekki sóttur. Við vorum þarna allan daginn í sól og blíðu, lágum í  

kjarri og lyngi, á teppi með nesti og bók og nutum lífsins. Til kvöldverðar var svo tandooristeinbítur úr 

Kattarfoss, glæsilegur laxastigi fremst á myndinni 
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Fylgifiskum með kúskúsi og salati.  Arwen var til fyrirmyndar allan daginn, fögur og stillt og lét sér líða 

vel, frjáls og frí.  Vegurinn endaði við Kattarfoss og þar gistum við um nóttina. Einar og Gyða eru á 

Akureyri og koma bráðlega til fundar við okkur. Þá er hópur vinafólks á leiðinni frá Reykjavík, Halli 

Nelson og Hulda ásamt Stjána, Diddu og dóttlunni Diljá að ógleymdum rakkanum Rökkva, svörtum og 

flottum labrador með einstakt geðslag og alveg ótrúlega hlýðinn enda agaður með rafmagnsól ef svo 

ber undir... 

8. júlí, Á fornu höfuðbóli 

Ókum úr Hítardal, eftir góðan morgunverð og slökun, sóluð og sæl. Vegurinn var hlykkjóttur, holóttur 

og rykugur og til að losna við hossinginn hlupum við Arwen á undan bílnum 3-4 km. Komum svo við í 

kirkjunni í Hítardal sem var harðlæst, þar sáum við inn um glugga fullan af dauðum flugum, 

altaristöflu sérkennilega og voru pálmablöðin eins og tíu ára krakki hafi teiknað þau. Í garðinum var 

nýdautt lamb sem starði brostnum augum til himins. Arwen gelti á það og undraðist stórlega þess 

stóísku ró. Í Hítardal var stórbýli forðum og sátu þar biskupar og einn stærsti mannskaði af völdum 

bruna í Íslandssögunni varð þar þegar brunnu inni í bænum um 80 manns árið 1148. Við túnið er 

Nafnaklettur þar sem Ebeneser Henderson gróf nafn sitt á 18. öld en ekki bárum við kennsl á það. 

Komum svo á Snæfellsnesið þar sem sólin skein eins enginn væri morgundagurinn. En 

heimskautavindurinn úr Breiðafirði sem kom ofan af Lýsuskarði var ískaldur þegar við dóluðum okkur 

í ylvolgu ölkelduvatni í sundlaug Lýsuhóls. Svo fórum við á Búðir og Brynjar tók myndir þar í frábæru 

veðri og við Arwen sóluðum okkur. Hópur þýskra túrista kom á svæðið og ranglaði um en gædinn reif 

sig úr öllu og skolaði af sér svitann í  sjónum. Ég spurði hana hvort þetta hefði verið hressandi og hún 

sagði á öndvegis íslensku að þetta væri ekki nærri eins kalt og í Jökulsárlóni! Í ljós kom að ég hafði 

gleymt debetkortinu á Lýsuhóli og þegar við vorum á leið þangað að sækja það mættum við Einari og 

Gyðu og Kút og urðu þar fagnaðarfundir. Ekið sem leið lá á Arnarstapa og slegið upp tjöldum, liðið allt 

mætt. Grillað og djammað fram á kvöld: lambainnralæri og steikt grænmeti með ógleymanlegri 

villisveppasósu (þurrkaðir sveppir lagðir í rauðvínsdreitil í nokkrar mínútur, steiktir í smjöri, einn 

gerlaus grænmetisteningur og rjómi).  

 

  

Sól og sæla í tjaldbúðunum. Gamli 

Gráni (fyrsti fjallabíllinn okkar) 

tekur sig vel út með flotta toppinn 

og lætur engan bilbug á sér finna  



9. júlí, Eldgos?  

Vöknuðum við vondan draum eldsnemma, gos í 

Kötlu?! Er leið á daginn reyndist gosið minna en 

talið var. Eftir staðgóðan hafragraut, lýsi og miklar 

pælingar um dagskrána sem Hulda Nelson ákvað á 

endanum af sínum alkunna skörungskap var dólað 

af stað, sumir fóru út á nesið dýrðlega  en 

ljósmyndararnir og ég gengum niður á 

Hraunlandarif, þ.e. einkaveg niður að glæsilegum 

bústað að Hrauni og að fallegum fossi með frábæru 

útsýni. Gangan var ca 2-3 km á merktum einkavegi. 

Veðrið var guðdómlegt og var myndað og hvílst 

fram til klukkan fjögur. Á heimleið ætlaði Arwen að 

stytta sér leið yfir skurð en misreiknaði sig og 

hlunkaðist ofan í vatnið. Hékk á skurðbarminum eins 

og leðurblaka en krafsaði sig svo á land með 

útglenntum klónum. Þegar við komum á tjaldstað 

var Brynjar í banastuði og skokkaði á Arnarstapa og 

til baka (samtals um 5 km) meðan við hin sötruðum 

rauðvín og bruddum popp í blíðunni. Um kvöldið var 

grillaður saltfiskur með tómat- og basilikusósu, 

grænmeti og salati hjá okkur en ýmislegt annað hjá 

hinum, allir borðuðu saman í „félagsheimilinu“ hjá 

Halla Nelson og Huldu (nema Einar og Gyða sem 

voru á refaveiðum). Þar voru heimsmálin til umræðu 

og lífsgátan líka.  

 

10. júlí, Snæfellsjökull, OMG! 

Hafragrautur og kaffi, spjall og sólbað. Um klukkan 

eitt tíndust menn af stað í gönguferð frá Arnarstapa 

yfir í Hellna, níu manns og þrír hundar. Samtals um 5 

km ganga. Á Fjöruhúsinu var alveg troðið og við 

kíktum aðeins á hótelið en þar má fá glæsilegan  

kvöldverð. Þar gerði Nelson samning um ferð á 

Snæfellsjökul seinnipartinn. Eftir japl og jaml og 

fuður fengum við loks vöfflu og fiskisúpu sem var 

kærkomið enda orðin alveg glorhungruð. Svo var 

gengið til baka og allir græjuðu sig fyrir Snæfellsjökul. 

Við fórum á tveimur jeppum upp hlykkjóttan veg. Því 

miður gátum við ekki tekið lafði Arwen með okkur en í símanum var því tekið treglega og sagt að 

aldrei hefði nokkur maður haft með sér hund þarna uppeftir. Svo við skildum Arwen og Kút eftir, en 

Rökkvi átti að bíða í búri í jeppanum. Á staðnum fékkst svo uppgefið að hundar mættu alveg koma 

Hraunlandarif. Einar kominn í gírinn 

Við Gyða náðum góðum dúr á meðan kallarnir 

mynduðu eins og óðir 

Diljá, Rökkvi, Didda fremst, Kristján og Hulda og 

þá Nelson með Arwen 



með enda voru engir aðrir í reisunni en við, svo Rökkvi er 

fyrsti hundurinn til að klífa Snæfellsjökul og hann fór með 

okkur alveg upp á topp. Við fórum upp á jökulinn með 

snjótroðara, veðrið var frábært og útsýnið hreinlega 

stórkostlegt. Allir mynduðu eins og vitleysingar enda fegurð 

jökulsins stórbrotin. Ferðin tók tæpa þrjá tíma en það var 

verulegur hrollur í mér þegar við komum í bílinn aftur þar sem 

tíkin trylltist af gleði við endurfundina. Snarl í matinn, 

afgangar af kjöti og kúskúsi með heitu tei. Sagðar voru sögur 

af hrakningum á heiðavegum í félagsheimilinu svo það var 

bæði kuldahrollur og óhugur í mér þegar ég skreið í ból um 

ellefuleytið, örmagna. Tjaldstæðið á Arnarstapa er jafn 

skítugt og illa hirt og í fyrra, salernin stífluð og klósettpappír 

eða handþurrkur sjaldséð fyrirbæri. Hlandlyktin lá yfir 

svæðinu. Rafmagnsinnstungur eru sárafáar og Rarik ætti að 

skoða hvernig þær eru nýttar (fjögur, fimm fjöltengi í hverri). 

Mesta furða að allt draslið skyldi ekki brenna yfir. Ruslið er í 

haugum og pokum út um allt og ekkert flokkað, flöskur og 

dósir innan um matarleifar og hvergi er fólk hvatt til 

flokkunar, góðrar umgengni eða hreinlætis. Aldrei sáum við þarna tjaldvörð, rukkara eða nokkuð 

eftirlit með svæðinu sem er afar fjölsótt og mannmargt enda fegurðin í nágrenninu yfirgengileg. 

Þarna þyrfti sko sannarlega að taka til hendinni.  

 

11. júlí, mánud. Sjötti dagur ferðalagsins 

 

Staðgóður morgunverður og spjall áður en menn 

hófust handa við að pakka saman. Fínasta veður 

en vindur kaldur. Þá var ekið í þjónustumiðstöð 

þjóðgarðsins sem gaman er að skoða. Þar fékkst 

líka afbragðs grænmetis- og fiskisúpa og í eftirrétt 

fengum við sterkt kaffi og "marriage bliss with 

whipped cream". Mesti hrollurinn frá því í gær fór 

úr mér við heita súpuna. Þá var komið að 

kveðjustund, Nelson og Hulda fóru til Reykjavíkur 

en Stjáni, Didda, Diljá og fyrirmyndarhundurinn og 

fjallagarpurinn Rökkvi héldu til Vestmannaeyja. 

Við fórum ásamt Einari og Gyðu í Dritvík þar sem var myndað. Arwen var frekar þreytuleg, hún fílar 

ekki sjóinn og varð sárfætt í mölinni. Við Gyða tíndum steina, svokallaða nuddsteina sem bíða betri 

tíma. Nú var kominn tími á sundsprett og eftir að hafa keypt "fiskilundir" með karrí og kókos í nýju 

fiskbúðinni á Ólafsvík til að elda saman annað kvöld og fyllt á ísskápinn með rándýrum matvörum úr 

Þinni verslun synti ég rösklega 250 metra, lá lengi í heitum potti, bar smyrsl á sólbrennt nef og 

sléttaði síðan mitt úfna og stríða hár. Í útvarpinu var auglýst útför Beggu á föstudaginn kemur, 

Kjellinn er meðetta 

Tvö á toppnum 

Fjallahundurinn, til fyrirmyndar 



stúlkunnar sem átti Arwen, ól hana upp og fól okkur að annast hana þegar hún flutti til Sviss þar sem 

hún lést á dögunum í bílslysi. Við erum henni svo óendanlega þakklát fyrir að hafa valið okkur til þess 

fá að eiga hana. Hún hefur gefið okkur svo mikið, þessi fallega og geðgóða tík, kelurófa og hvers 

manns hugljúfi (allavega þeirra sem á annað borð fíla hunda, Nelson átti erfitt með að skiljast við 

Lady Arwen eftir útileguna því hún bræddi hann alveg).  Hugur okkar er hjá henni, hún var í sambandi 

við okkur bæði í síma og tölvupósti varðandi Arwen, fylgdist með blogginu mínu, myndum Brynjars og 

ferðasögunum okkar og spurðist síðast fyrir um „gömluna“ fyrir nokkrum dögum. Kvöldverðurinn var 

etinn í hinni fögru Skarðsvík á Öndverðarnesi og samanstóð af spældum 

eggjum og beikoni að hætti Binna stinna. Undir kvöldverðinum var 

þátturinn Hefðarkettir og ræsisrottur, um sögu Parísarborgar, og loks brot 

úr Þjóðarþeli, um Njálu. Alltaf eitthvað gott á gufunni. Einar og Gyða voru á 

minkaveiðum fram á kvöld en komu svo með snilldarmyndir. Ég hóf 

þýðingarstörf í kvöld, réðist á „A Suburbian Fairy Tale“ eftir Katherine 

Mansfield og tókst að þýða fjórar efnisgreinar með herkjum meðan Brynjar 

var að mynda. Smá bras með að stilla "side by side view" o.fl praktísk atriði 

auk ýmissa þýðingarfræðilegra spurninga. Eftir að hafa brynnt bílnum með 

steinolíu af brúsa var brunað inn á Hellissand og gist þar á glæsilegu 

tjaldstæði, algerlega 5 stjörnu (enda kostaði það 2000 kall fyrir bíl og 2 

fullorðna).  

12. júlí, þriðjudagur, Frúin hleypur af sér hornin 

Vaknað seint á Hellissandi, ég var í banastuði og ákvað að 

skokka smá mér til heilsubótar eftir sukk og letilíf 

undanfarinna daga. Skokkaði fyrst í gegnum bæinn og svo að 

Rifi en það er ekki sérlega sniðugt að hlaupa í gegnum 

kríuvarp þar sem trylltir fuglar gogguðu í hausinn á mér og 

reyndu að drulla yfir mig. Svo var bara hlaupið áfram og áður 

en ég vissi af var ég komin til Ólafsvíkur, þe. ca 9 km. Allir 

sem ég mætti viku úr vegi og brostu til mín eða veifuðu mér 

til hvatningar. Brynjar ætlaði ekki að trúa að ég væri komin 

svona langt þegar hann kom keyrandi á eftir mér. Skellti mér 

í sund og heitan pott og var harla ánægð með mig. Það er alveg geðveikt að hlaupa einn úti á 

þjóðveginum, taka sprett að næsta afleggjara, næstu brú og finna hvað maður getur. Á Ólafsvík var 

svo bröns með Einari og Gyðu í bílnum og síðan ekið til Grundarfjarðar í rigningu og roki. Þar var sest 

inn á Kaffi 59 og etnar hnallþórur og þambað kaffi meðan myndir voru skoðaðar og tölvur hlaðnar. Á 

meðan lögðum við Arwen okkur í bílnum og Gyða lagði sig í gamla Grána, allir uppgefnir! Á 

tjaldstæðinu þar í bæ voru svo hinar langþráðu fiskilundir eldaðar með grjónum og salati og var þetta 

hin mesta veisla með gleði og glaum. Klósett er hér snyrtilegt en það vantar sápu. Einar og Gyða eru  

með símapung og það er spurning hvort það er ekki möst í næstu útilegu, það getur verið þægilegt að 

komast á netið (veðrið, bloggið, pósturinn, hlaup.com, myndasíða Brynjars o.fl.) en það getur 

vissulega verið tvíbent... 

 

 

Mansfield 

Stærsta afrekið í sumar! 



13. júlí, dagur átta. Fundur í nefndinni 

Vaknað seint, nóttin erfið vegna 

magaveiki og vonskuveðurs. Setið 

og spjallað yfir kaffibolla, aðallega 

um myndir og ljósop... 

Þýðingarstarfið hélt áfram um 

stund, það er að mörgu að hyggja, 

eins og t.d. því hvort málfar 

persónanna á að hljóma eins og  

frá árinu 1917 þegar sagan er 

skrifuð eða á að nota þjált 

nútímamál? Ferðanefndin er í 

óvissu og var haldinn langur 

fundur yfir mörgum kaffibollum, 

við ætlum í Landmannalaugar og 

þaðan í gönguferð með tjald í fríinu 

og spurning hvenær það hentar best miðað við veðurspár o.fl. Um miðjan dag var loksins mörkuð 

stefna: Einar og Gyða ætla að mynda refi og haferni á nesinu en við ætlum að stefna í höfuðstaðinn 

og svo í Landmannalaugar strax næsta dag og er tilhlökkun mikil að hitta Ingu sem vinnur þar í 

sjoppunni. Eftir hugljúfa kveðjustund á Kaffi 59 yfir pizzu og hamborgurum ókum við í Berserkjahraun 

sem er afar fallegur staður með margvíslegum útskotum og góðum tjaldstæðum. Þar er vatn nokkurt 

og skoðaði Brynjar það um kvöldið og myndaði álftapar með unga sína. Þar er afar illa gengið um af 

veiðimönnum og almenningi, rusl útum allt, bæði pappír og einnota grill o.fl. Hvað er orðið af 

slagorðinu góða, Hreint land, fagurt land?  

14. júlí, fimmtudagur, númer níu 

Vaknað seint enn og aftur, ekki er sólin 

risin hér í Berserkjahrauni þrátt fyrir 

spár í þá veru. Er nú bóndinn orðinn 

óþreyjufullur að taka ódauðlegar 

ljósmyndir svo eftir hádegisverðinn var 

tætt af stað og ekið í bæinn en besta 

spáin er á Suðurlandi næstu daga. 

Tíðindalítið á leiðinni en gott að koma 

heim og sofa í sínu góða bóli, er lurkum 

lamin eftir dýnuna í húsbílnum. Og 

varla fer betur um mig í tjaldtuskunni 

býst ég við, en stefnt er á 2-3ja daga 

gönguferð út frá húsbílnum með léttan 

farangur. Verður það frumraun mín í gönguferðum á hálendinu og hlakka ég mikið til. Það er 

ferðamáti sem hefur ekki heillað mig neitt sérstaklega, mér þykir frábært sé að ferðast í húsbílnum 

góða en það er örugglega líka gaman að komast í nána snertingu við náttúruna, reyna á sig, príla upp 

á tinda og þramma svarta sanda, elda sér einfaldan mat við frumstæðar aðstæður og sofa undir 

gulum tjaldhimni. Arwen lagðist í bæli sitt og hefur legið þar síðan hún kom heim, frekar lúin enda er 

Dritvíkin fagra 

 



hennar ból í bílnum bæði hart og kalt þótt ekki kvarti hún. Hún sefur líka alltaf í dúnvestinu hans 

Brynjars, með rennt upp í háls og lætur sér það vel líka. 

15. júlí, föstudagur, telst hann 10. dagur? 

Veðrið í höfuðborginni var bara himneskt. Við lögðumst í sólina 

á svölunum, nutum lífsins og lásum blöðin. Arwen var sett í bað 

og lét svo sólina þurrka sig. Kókossjampóið hennar gerir það að 

verkum að hún ilmar og glansar og stirnir á hana. Í dag er Begga 

jarðsungin og á netinu mátti sjá að verið er að efna til 

fjársöfnunar til að koma Tecklu heim til Íslands, fallega German 

Pincher hundinum hennar sem nú er móðurlaus í Sviss. Eftir 

hádegið var farið að huga að því að koma sér af stað. Brynjar 

lagði planið fyrir, að ganga frá Landmannalaugum yfir í 

Hrafntinnusker, upp í Sveinsgil og á fleiri fagra staði. Honum er 

mikið í mun að koma mér á bragðið með svona ferðamáta og 

tilbúinn að leggja ýmislegt á sig. Ljóst er að smá viðbúnað þarf 

með tíkina fyrir svo langt og erfitt ferðalag og ókum við því í 

hundabúðina góðu, Bendi í Hæðarsmára. Þar stöldruðum við 

lengi og enduðum á að kaupa hlífðarsokka (gönguskó) á Arwen, 

tösku til að bera á bakinu, fótakrem og smá nammi. Ekki má 

væsa um hana. Afgreiðslumaðurinn lánaði okkur svo dvd-mynd, Boys from Brazil, og sagði að í henni 

væri frábært dóberman-atriði sem við yrðum að sjá. Við megum skila myndinni síðar. Eftir snarl á 

Maður lifandi var ekið í loftköstum í Landmannalaugar. Við urðum að fara stutta hjáleið en hluti 

leiðarinnar er lokaður þar sem verið er að taka upp bíómynd Ridley Scott. Við mættum tökuliðinu á 

heimleið (bílarnir voru merktir, t.d. SFX = special effects) og sáum þyrlu sem sennilega flutti leikstjóra 

og stjörnurnar í náttstað. Það urðu miklir fagnaðarfundir hjá okkur Ingu og varð úr að hún gisti hjá 

okkur. Hún heimtaði að Arwen fengi að vera uppí hjá henni en þegar langt var liðið á nóttina var 

henni skipað í bælið sitt því Ingu kom ekki blundur á brá þar sem tíkin brölti svo mikið, bylti sér og 

amraði. 

16. júlí. Veisla á fjöllum 

Inga vaknaði snemma eftir svefnlitla nótt og 

dreif sig í vinnuna eftir að hafa fengið sér 

morgunverð. Henni er svo boðið í veislu en 

hún er að vinna til kl. 20. Við lögðumst hins 

vegar aftur í ból og dormuðum fram yfir 

hádegi enda kalt úti, að vísu sólskin en 

sterkur vindur og öskumistur yfir öllu. 

Fengum okkur svo kaffi í Mountain Mall hjá 

Ingu og sáum svefnrútu hennar, allt er þetta 

frekar frumstæð aðstaða og laus við öll 

þægindi. Inga lætur þó vel af sér og stendur 

sig mjög vel. Seinnipartinn hreinsaðist loftið úti og Brynjar fór út að mynda meðan ég eldaði 

kryddlegið hrefnukjöt með sætum kartöflum, sveppasósu (ekki úr pakka) og fersku salati. Var það 



dýrindis veisla sem við Inga nutum og hún kom 

með kók og kristal til að sötra með. Hún fór svo í 

sína svefnrútu, útkeyrð eftir langan dag. 

Aðstöðuna má sjá á myndinni, í rútunni er bæði 

rúmstæði starfsmanna og vörulager Fjallafangs 

auk þess sem safnað er þar saman ýmsu dóti, s.s. 

gömlum stólum sem gætu komið í góðar þarfir 

eftir 15-20 ár. Eftir matinn hugðist ég vaska upp 

en þá var gasið búið á kútnum svo við Arwen 

sátum í kulda og trekki í þrjá tíma þangað til 

Brynjar kom heim en hann er sá eini sem kann á 

græjurnar. Okkur er sosum engin vorkunn, allt í kring er fólk sem bograr, norpar og hírist í pínulitlum 

tjaldtuskum og virðist alsælt. Ég lauk við að lesa Mynd heimsins eftir Pétur Gunnarsson, það er fín bók 

og vel skrifuð, og byrjaði á Steinsmiðnum eftir Camillu Läckberg sem er hörkuspennandi.  

17. júlí. Gamlar minningar 

Náðugur dagur, veðrið ekkert sérstakt svo 

ekkert rak á eftir manni að fara út. Lágum 

og lásum og dormuðum og höfðum ekki 

áhyggjur af neinu. Í því felst mikil hvíld og 

endurnæring og það er stór hluti af okkar 

ferðalögum. Brynjar las sér til í kortabókum 

en í tætti í mig Steinsmiðinn sem er mjög 

spennandi. Inga kom til kvöldverðar eftir 

vaktina í sjoppunni, í karrírjómakjúkling 

með fersku salati og hrísgrjónum og áttum 

við notalegt spjall. Um kvöldið áræddi ég að 

fara í sturtu en það kostar 500 kr fyrir 5 

mínútur. Aðstaðan ekki sérlega þægileg, notaleg eða geðsleg en maður lætur sig hafa það. Afskaplega 

hressandi steypibað og góð tilfinning að vera gullhreinn og í hreinum fötum eftir nokkuð slark. Á 

morgun fer Inga í bæinn í orlof eftir langt úthald í mollinu og þá er komið að göngunni miklu hjá 

okkur. Búið er að kaupa og taka til ýmislegt góss, nýtísku tjalddýnur, eðaldúnsvefnpoka sem vega 

sáralítið og taka ekki meira pláss en upprúllaðir ullarsokkar og margvíslegur þurrmatur í nesti ásamt 

hnetum og rúsínum, orkustöngum o.fl. Það rifjaðist upp fyrir mér þegar ég fór í útilegu með fjölskyldu 

minni á áttunda áratugnum sællar minningar. Níðþungt seglagerðartjaldið fyllti farangursrýmið á 

volkswagninum (við vorum fimm manns í bílnum) og afgangurinn af farangrinum var á toppgrind, 

bundinn niður með teygjum og ruslapokar breiddir yfir sem flöksuðust og börðust um í vindinum alla 

leiðina svo vart heyrðist mannsins mál inn í bílnum. Frammí sátu foreldrarnir og reyktu sér til óbóta 

en ekki mátti opna gluggann því þá fylltist allt af ryki. Alltaf var sungið hástöfum eða farið í alls konar 

orðaleiki til að stytta okkur systrum stundir og halda okkur frá því að rífast og slást eða kveljast af 

bílveiki. Þetta voru stórskemmtilegar og eftirminnilegar ferðir.  

 

 



18. júlí, mánudagurinn þrettándi. Gönguferðin mikla 

Við vöknuðum seint og fórum að taka okkur til, vorum 

reyndar frekar pirruð að brasa við það í þrengslunum. 

Allt hafðist þó og undir hádegi stóðum við ferðbúin 

með troðna bakpoka og Arwen með tösku sína fulla af 

vatni og hundamat. Við gengum í góðu veðri með 

byrðarnar sem mér fannst  ekki neitt sérstaklega 

þungar (20-25 kg), ekki síst eftir að Brynjar stillti 

pokann minn þannig að þungi hans hvíldi á mjöðmum 

en ekki á öxlum. Það er mesti munur. Þá er sú 

snilldarlega útfærsla á bakpokum þessum að í þeim er 

vatnspoki með slöngu til að dreypa á meðan á 

göngunni stendur. Við tókum nokkra útúrdúra eða 

króka þar sem við vorum ekki alveg viss á leiðinni. 

Tókum þessu rólega, Brynjar stansaði víða til að 

mynda. Urðum að taka á okkur nokkra lækkun til að 

komast upp á Skalla en stór, harður og svartur skafl reyndist vera farartálmi, en útsýni þaðan er vítt 

og stórkostlegt. Mikið var um fataskiptingar hjá mér, þar sem sólin var ýmist brennheit og ég sveitt af 

göngunni, eða þá að vindurinn var ískaldur og ekki dugði annað en dúnúlpa og lopapeysa frá Gunnu 

systur. Um sjöleytið fundum við mjúkan og mosavaxinn sléttan tjaldstað og reistum fína Hilleberg-

tjaldið hans Brynjars, hituðum okkur pasta og pylsur og hjúfruðum okkur ofan í svefnpokana. Arwen 

var með dýnu fyrir sig og átti að kúra til fóta en færði sig sífellt upp á skaftið og var komin upp á milli 

okkar þegar við vöknuðum um morguninn og líkaði nú lífið. Ég svaf sæmilega en dýnan var frekar 

hörð og mjaðmirnar aumar eftir daginn svo ég gat ekki sofið á hliðinni. En hvað er það, á við frelsi, 

samveru, útivist og ferskt loft?  

Þriðjudagur, 19. júlí Þrammað af 

stað 

Við sváfum lengi og vorum ekkert að 

flýta okkur að komast af stað, enda 

ekkert stress í gangi í víðáttunni. Ekkert 

var eldað en snæddar samlokur sem ég 

hafði smurt áður en farið var að heiman 

(lifrarkæfa, egg, ostur, hummus og 

reyktur lax). Vatnsbirgðir voru 

takmarkaðar svo það lá á að finna læk. 

Útsýnið var stórkostlegt, hvert sem litið 

var. Ekki viðraði þó nógu vel til 

ljósmyndunar og er Brynjar orðinn ansi 

tæpur á geðinu út af því. Arwen er að 

venjast því að bera töskurnar og þær 

eru líka léttari í dag en í gær þar sem búið er að taka af birgðunum. Um hádegisbil fundum við 

þennan fína læk og ég gat soðið mér minn daglega hafragraut með möndlum, eplum og múslí og 

hitað mér pukka-te og varð alveg endurnærð. Brynjar fékk sitt kaffi og glaðnaði verulega yfir honum 

Með allar græjur 

 

Brynjar var frekar ánægður með nýja tjaldið sitt



við það. Eftir hádegið tók að þykkna upp og verða rigningarlegt og ákváðum við þá bara að þramma 

heim á leið. Við sáum marga fallega staði sem vert er að koma á síðar í betri birtu og festa á filmu. 

Það eigum við inni. Tókum Bláhnjúk í leiðinni á mettíma og komum sæl og glöð í náttstað í 

Landmannalaugum. Þetta voru ca. 10-15 km í heildina. Vorum ss eina nótt með allar fínu græjurnar 

sem kosta fleiri hundruð þúsund og nesti til þriggja daga... Magnús Ingi kom í heimsókn þegar við 

vorum rétt lent en hann er hér í Björgunarsveit Kjalarness. Lék hann als á oddi og gaman að hitta 

hann. 

 

Hafragrauturinn bragðaðist ótrúlega vel    Knús á fjalli 

Miðvikudagur, 20. júlí. Kýlingavatn 

Rólegheit um morguninn, hinn sígildi 

hafragrautur, vítamín og lýsi og rás eitt á 

langbylgjunni. Gluggað í gömul blöð sem 

Brynjar greip með sér að heiman. Það 

gleymdist að teygja í gær eftir 

fjallgönguna svo við erum frekar stirð. 

Skruppum aðeins í landmannalaugina en 

hún var ansi köld að þessu sinni, líklega 

vegna rigningar undanfarið. Ákveðið að 

taka saman pjönkurnar og halda á nýjar 

slóðir enda þótt hér sé fagurt um að litast 

og gott að vera (tjaldstæðið kostar 1800 

pr nótt). Allt í einu datt Geir inn úr dyrunum og var hinn kátasti enda hafði hann fest fjóra erni á 

mynd á ferðum sínum. Við ókum að Kýlingavatni sem er örstutt frá en þar er afar fagurt um að litast. 

Ég er löngu búin með Steinsmiðinn og er nú langt komin með Konan í búrinu sem er sú allra mest 

spennandi sem ég hef lesið á árinu! Ég ætlaði ekki að geta hætt, Brynjar ætlaði að draga mig út í 

fjallgöngu og ég þurfti að taka á honum stóra mínum til að sleppa hendinni af bókinni en þegar ég var 

ferðbúin kom þessi líka hellirigning svo ég slapp með skrekkinn og gat  sökkt mér í lesturinn á ný. Við 

dembuna komu svo skýrir og fallegir litir og m.a.s. tvöfaldur regnbogi svo Brynjar stökk og út myndaði 

eins og óður maður. Í kvöldmat voru steiktar rósmarínkartöflur með lauk og kaldri hvítlaukssósu úr 

krukku. Maturinn var orðinn kaldur þegar Brynjar kom úr myndaflippinu en það kemur oft fyrir, 

mótífin ganga fyrir öllu. Við gistum svo við vatnið og það er frábær tilfinning að vera ekki á tjaldstæði, 

geta sleppt Arwen út á morgnana í sína morgunsprænu og haft alla sína hentisemi. Brynjar fór svo 

aftur út um nóttina og hélt áfram að mynda, hann fær aldrei nóg.  



 

Fimmtudagur 21. júlí, sextándi dagur ferðarinnar 

 

Eftir morgunverðinn sem etinn var reyndar um hádegisbil þar sem veðrið var gott og ekkert lá á, 

ákváðum við að fara í könnunarleiðangur um nágrennið enda var veðrið frábært. Við rúlluðum aftur 

inn í Landmannalaugar, græjuðum okkur fyrir 2- tíma ferð og gengum nú á Suðurnámur eða Háöldu 

held ég. Útsýnið var stórkostlegt hvert sem litið var. Við ætluðum að taka hring en sáum brátt að ekki 

ynnist tími til þess m.v. vatnsbirgðir og nesti svo við ákváðum að fara til baka. En þar sem það er 

aldrei gaman að fara sömu leið brugðum við undir okkur betri fætinum og fórum útaf slóðinni, 

klöngruðumst uppá Breiðöldu  og þaðan reynist vera frábært útsýni yfir Frostastaðavatn. Síðan 

renndum við okkur fótskriðu niður Tröllahöfða en þar er lausagrjót mikið og Arwen "surfaði" 

snilldarlega niður og stýrði sér með rófunni. Siðan gengum við Illugil heim á leið og vorum í allt sjö 

tíma í gönguferðinni og blésum ekki úr nös. Helst að manni yrði soldið kalt þar sem vindurinn er alltaf 

ískaldur á fjöllum. Kvöldverðurinn sem ráðskonan bar fram um hálf ellefu leytið var brauð með osti 

og heitt kakó. Matseðillinn ekki alveg eins skrautlegur og í byrjun ferðar. Ekki hefur farið mikið fyrir 

þýðingarstörfum alllengi þar sem rafmagn er orðið af skornum skammti í bílnum. Er samt með 

hugann við söguna og ýmsar pælingar, hversu mikið er frelsi þýðandans? Eitthvað var nú pælt í þessu 

í háskólanum í gamla daga, best ég rifji það upp þegar heim kemur.  

Föstudagur, sá 17. og síðasti 

Þá er komið að því að fara tygja sig 

heim á leið. Um hádegisbil kom Inga 

glaðbeitt með langferðabíl til starfa í 

Mountain Mall þar sem alltaf er brjálað 

að gera: "Two coffees please and a 

muffin... how much for a sandwich?" Ég 

lánaði henni bókina góðu, Konan í 

búrinu, og ég er byrjuð á Síðasta 

musterisriddaranum, amerískum 

reyfara. Í þeim skandinavísku eru 

persónurnar einhvern veginn 

mannlegar, glæpirnir trúverðugir, 

löggurnar vinalegar og skemmtilegar en í þeim amerísku eru bílahasar, sprengingar, húmorslausar 

FBI-löggur með ótal titla, deildir og umdæmi. Eftir kaffibolla og te í boði hússins, kveðjustund og langt 

spjall við Magnús Inga, var ekið af stað. Það var aldeilis kominn tími á heita sturtu og sundsprett eftir 



fimm daga úthald, Brynjar orðinn verulega rykaður, táfúll og skeggjaður og ég frekar sveitt og með 

sorgarrendur undir nöglunum. Við ókum sem leið lá  með nokkrum ljósmyndastoppum þar sem ég las 

Musterisriddarann og Arwen dormaði. Sundlaugin á Laugalandi í Holtum var opin og við dýfðum 

okkur sárfegin ofan í hana. Það er hefð fyrir því að koma við hjá Gunnu og að þessu sinni voru þau að 

lenda eftir Spánarreisu sína, brún og sælleg. Eftir endurfundi og púrtvínssmakk ókum við í bæinn, 

alsæl með ferðina okkar um Snæfellsnes og Landmannalaugar sem eru meðal fegurstu staða á 

landinu. Veðrið lék ekki beinlínis við okkur í sumar en samveran og útivistin var samt frábær. Tjaldið 

góða bíður frekari ævintýra, við erum rétt að byrja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notaleg stund hjá okkur Arwen í Laugum 

Sólin birtist að nýju eftir hellidembu 


