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Horft í átt til Simba skarðs. Í fjarska má 
m.a. sá tinda Batian og Nelion.
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Við leggjum af stað með hraði. 
Klifurleiðirnar höfðu verið skoðaðar í 
París mörgum mánuðum áður og við 
eigum aðeins eftir að pakka og sækja 
vistir í næstu verslunarmiðstöð. Þar hitt-
um við leiðsögumann í íþróttavöruversl-
un sem gefur okkur góð ráð varðandi 
skipulag á síðasta og erfiðasta hluta 
ferðarinnar. Sá hluti er sérstaklega erfið-
ur vegna slæmra veðurskilyrða á svæð-

inu undanfarna daga. Endanleg ferðaá-
ætlun, sem dregin var upp í Frakklandi 
skömmu áður, er staðfest með þessar 
aðstæður í huga. Farið verður gegnum 
þjóðgarð Kenýafjalls frá austri til vesturs, 
eftir Chogoria leiðinni upp Batianfjall, 
5.199 m og síðan niður eftir Naro Meru 
stígnum. Báðar leiðirnar eru hefðbundn-
ar og lofaðar af reyndum göngumönn-
um. Við skiljum við höfuðborgina Nairobi 

og höldum í átt að þjóðgarði Kenýafjalls 
með litlum rútubílum sem heimamenn 
kalla „matatu“. Þegar við nálgumst þjóð-
garðinn verður slóðinn erfiðari yfirferðar 
og skiptum við þá yfir í Landrover jeppa. 
Vegurinn er jafnvel enn verri en þeir 
sem ég hef séð á Íslandi en eftir nokkurt 
basl í kulda og rigningu komum við á 
leiðarenda. 

Ég er kominn til Afríku í annað skiptið á 
ævinni ásamt fjallgöngufélögum 
mínum. Við höfum 35 daga til að 
skoða tvo þjóðgarða og reyna að klífa 
tvo af hæstu tindum Afríku: Batia tind á 
Kenýafjalli og Mergaritha tind í 
Rwenzori fjallgarðinum. Leiðirnar voru 
ákveðnar á staðnum svo hægt væri 
að taka betri mið af staðháttum. Við 
ákváðum að hefja ferðina á mörkum 
regntímabilsins og vera laus við þann 
mannfjölda sem sækir hingað á 
öðrum árstíma.

Texti og myndir: Nathanael Braescu
Þýðing: Hjalti Björn Valþórsson

Klifrað á leyndum stöðum. 

Rennt fyrir fisk við Mickaelson vatn án árangurs.

Aðlögunarkaflanum lokið.
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Til Kenyafjalls
Fyrstu nóttinni er eytt í 3000 m hæð. 
Erum við þar minntir á að flýta okkur 
hægt því háloftaveikin er strax farin að 
segja til sín með tilheyrandi höfuðverkj-

um. Við leggjum snemma af stað eða 
við sólarupprás og greiðum þjóðgarðs-
verði fyrir fyrstu fimm daga ferðarinnar. 
Þar sem við ferðumst saman í hópi höf-
um við leyfi til að vera fleiri daga, án að-

stoðar leiðsögumanns, gegn því að 
borga fyrir þá viðbótardaga á leiðinni úr 
þjóðgarðinum. Við upphaf göngunnar 
verður okkur ljóst að vegna misskilnings 
höfum við gleymt súpunni sem við höfð-
um útbúið til kvöldverða og gætum því 
orðið matarlitlir, dragist ferðin á langinn. 
Við göngum áfram og þéttur regnskóg-
urinn víkur smám saman fyrir opnu fjall-
lendi. Í fjarska sjáum við Kenýafjall með 
sína óvirku eldkeilu en þangað er 
ferðinni heitið. Eftir um tveggja klukku-
stunda gang komum við á stað sem 
verður að okkar fyrstu búðum. Við klifr-
um hægt og gefum okkur færi á að 
venjast súrefnissnauðu loftinu. Þá mæt-
um við stórum hópi fólks sem er á leið 
niður fjallið en í honum eru fjórir göngu-
menn ásamt um tuttugu leiðsögu- og 
burðarmönnum. Þeir verða undrandi 
þegar þeir sjá að við erum einir á ferð. 
Yngstu burðarmennirnir í hópnum segja 
okkur frá leyndum stað þar sem finna 
má fallegan foss. Í þakkarskyni leiðbein-
um við þeim um klettaklifur. 

Veitt  án árangurs
Næsta dag höldum við í átt að stöðu-
vatni sem liggur í 4000 m hæð yfir sjáv-
armáli og myndaðist við jökulrof fyrir 

þúsundum ára. Gangan gegnum þoku 
og snjó er erfið en þegar á staðinn er 
komið birtir til. Kollegi minn á Íslandi 
hafði sagt mér frá þessu vatni um sum-
arið, en hún snæddi fisk í morgunverð 
er hún hafði veitt í vatninu. Við eyðum 
heilum degi þar við veiða, án mikils ár-
angurs. Við höfum minnkað vistir okkar 
til að létta byrðina og vorum orðnir 
svangir. Við kveðjum þessa litlu paradís 
og göngum gegnum Simbaskarð, 4.630 
m, áður en við förum niður aftur, til að 
venjast loftslaginu. Þar komum við að litl-
um gistiskála og eigum ánægjulega 
kvöldstund með nokkrum samferðar-
mönnum áður en við leyfum okkur þann 
munað að sofa á alvöru rúmdýnum. 

Þegar við hefjum gönguna á ný er 
mikil ofankoma en snæviþakin fjöllin allt 
um kring eru fögur sjón. Fyrstu búðir eru 
við norðurhlið Kenýafjalls og um eftir-

miðdaginn hefjum við klifur upp Peter-
tind, 4.757 m, til að öðlast eilítið sjálfs-
traust. Þegar við komum aftur í búðirnar 
borðum við góða máltíð og undirbúum 
okkur undir dag daganna. 

Stóri dagurinn
Verkefni dagsins hefjast kl. 04:30. Það 
er kalt og við eigum erfitt með að koma 
okkur í gang. Við hefjum gönguna um 
klukkustund síðar og finnum leiðina 
nokkuð auðveldlega. Eftir nokkurn gang 
komum við að erfiðu en spennandi 
klifursvæði. Við náum hinsvegar ekki á 
toppinn eins fljótt við ætluðum og 
óttumst að setja upp búðir í svo mikilli 
hæð.  

Nokkuð vonsviknir höldum við því 
aftur niður í búðirnar. Eftir hvíld höldum 
við út á meginhluta fjallsins. Þar tekur við 
fallegur slóði um landslag sem í fyrstu 

Þá mætum við stórum 

hópi fólks sem er á leið 

niður fjallið en í honum 

eru fjórir göngumenn 

ásamt um tuttugu 

leiðsögu- og burðar-

mönnum. Þeir verða 

undrandi þegar þeir sjá 

að við erum einir á ferð. 

Slóðinn var býsna góður fyrsta daginn, en það átti eftir að breytast.

Naro Meru. Það er erfitt að finna leiðina til baka.

Fyrsti klifurkaflinn á leiðinni upp norðurhliðina til Batian.
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minnir okkur á Alpana.  Þegar lengra er 
komið förum við niður eftir Naro Meru 
svæðinu þar sem frumskógurinn tekur 
við fjöllunum. Á þeim skilum dvelja m.a. 
hlébarðar, fílar og gnýir. Því miður (eða 
kannski sem betur fer) mætum við eng-
um þeirra, þrátt fyrir að síðasta skýlið 
okkar hafi verið langt frá vegarslóðan-
um. 

Níu dögum eftir að lagt var af stað 
komum við aftur í höfuðborgina. Þar eyð-
um við deginum í að finna bestu 
veitingastaði sem völ er á og höldum 
svo í safariferð þar sem við reynum að 
sjá loksins eitthvað af stóru dýrum Afríku.

Rwenzori þjóðagarðurinn
Næst á dagskrá er rútuferð gegnum 
fjallaskarð í Úganda. Pyngjan er tekin að 
léttast og ferðin er með einstaklega 
„afrísku“ yfirbragði en við þurfum m.a. að 
fara úr bílnum og ganga yfir landamæri 
um miðja nótt. Þetta gengur hinsvegar 
vonum framar og við komum til höfuð-
borgarinnar Kampala daginn eftir. Borgin 
er talsvert frábrugðin Nairobi. Í stað 
„matatu“ rútubílanna koma einskonar 
mótorhjólaleigubílar fyrir þrjá farþega. 
Við fáum á tilfinninguna að landið hafi 
mjög nýlega verið opnað fyrir ferða-
mönnum, það er ósnortnara en jafnframt 
er erfiðara að ná tengslum við íbúana. 
Þegar það hefur tekist eru þeir hins-
vegar vingjarnlegir og hjálpsamir. 

Eftir miklar samningaviðræður við „yf-
irvöld“ á staðnum höldum við í aðra 
langa rútuferð þvert yfir landið að fjöllun-
um sem stefnt er á. Við eyðum einni 
lokanótt í rólegheitum áður en erfiðið 
hefst að nýju. Snemma næsta morgunn 
hittum við fólkið sem mun ganga með 
okkur, en án fylgdar fengum við ekki 
inngöngu í þjóðgarðinn. Leiðsögu-
mennirnir Josaya og Ezra bætast því í 
hópinn og reynast góðir ferðafélagar 
sem kenna okkur margt. Strákarnir í 
hópnum eru sérstaklega áhugasamir um 
AK-47 rifflana sem þeir bera, (til að fæla 
burt fíla að þeirra sögn).

Þetta er erfiðasta ganga sem ég hef 
nokkurntímann lagt í. Undirlagið er 
mjúkt, blautt og laust í sér svo við göng-
um í gúmmístígvélum. Stígurinn er 
brattur og þakinn mosa og leðju sem 
liggur ofan á risavöxnum rótum trjánna. 
Við erum í órafjarlægð frá byggðu bóli  
og slysahættan eykst því ofar sem við 
klífum. Dagarnir eru erfiðir, fimm til átta 
tíma ganga með þunga bakpoka. Á næt-
urna sofum við í svefnskálum því ekki er 
pláss fyrir tjöld í farangri okkar. 
Morgnarnir eru fegursti tími dagsins því 
það rignir nánast alltaf síðdegis. Regn-
skógurinn iðar af lífi; apakettir, páfa-

gaukar, kamelljón og skógarantillópur. 
Vafningsjurtir, fleiri metrar að lengd, 
hanga niður úr risavöxnum trjám sem 
rísa upp úr fjölskrúðugum gróðri í öllum 
regnbogans litum. 

Frá Bujuku til Speke
Eftir talsverða göngu komum við að Bu-
juku vatni, 3.950 m. Þaðan leggjum við í 
hringferð og skiljum því föggur okkar 
eftir. Ferðinni er heitið að öðru vatni, 
nánar tiltekið kongólsku hlið Speke 
vatns. Í þessari hæð skipta formleg 
landamæri litlu máli og við erum fjarri 
vopnaskakinu sem setur mark sitt á 
þetta stríðshrjáða ríki. Gönguleiðin er fal-
leg en um leið tæknilega erfið og við 
þurfum að klifra eftir bröttum veggjum í 
miklu regni. Þegar í skýlið er komið 
undirbúum við lokahluta ferðarinnar. Við 
ákveðum að skipta liði og reyna við 
fjallstindinn í sitthvoru lagi. Því miður 
setja afskipti og hömlur „yfirvalda“ strik í 
reikninginn og við fáum ekki leyfi til að 
klífa tindinn að svo stöddu. Hefðum við 
haft meiri reynslu í slíkum samningavið-

ræðum hefði þetta líklega gengið. Höf-
um það í huga næst!

Þetta svæði er hættulegt og margir 
göngumenn hafa látið lífið á þeim erfiðu 
leiðum sem framundan eru. Þeir hafa lík-
lega gengið of hratt og ekki aðlagast 
aðstæðum nógu vel svo hér ber að fara 
varlega, en það er lífshættulegt að veikj-
ast í þessum aðstæðum. 

Undir heiðum himni við Kongóá 
Daginn eftir lendum við strax í háska en 
eftir hátt og strembið klifur í langan tíma 
komumst við loks á áfangastað. Þar njót-
um við útsýnis yfir Kongóána undir heið-
um himni áður en við hefjum langa 
göngu niður. Á göngunni líður okkur dá-
lítið eins og við séum á kanóum vegna 
vatnsins sem flæðir yfir stíginn sem við 
göngum á. Náttúran hér er dásamleg og 
m.a. verða nokkrar antílópur á vegi okk-
ar. Hér getur hinsvegar verið erfitt að 
rata og jafnvel þótt staðarkortin séu góð 
þarf ekki bara tæknilega þekkingu held-
ur líka innsæi og sjálfstraust. Á þessum 
lengsta og síðasta degi ferðarinnar er 

eins gott að tapa ekki áttum. Síðasti 
spölurinn gengur þó vel og við komumst 
heilir að húfi að þjóðgarðshliðinu, átta 
dögum eftir að við lögðum af stað það-
an. 

Á heimleiðinni njótum við rólega and-
rúmsloftsins í Kampala í síðasta sinn 
áður en við höldum á flugvöllinn í 
Nairobi. Þaðan fljúgum við til Parísar og 
svo, í mínu tilviki, til Reykjavíkur þar sem 
ég mun dvelja veturlangt í fyrsta skipti.

En það er önnur saga.

Skógurinn. Komið að Freshman Field. Í fjarskanum er Kongó. 

Á leið til Speke vatns. Sem betur fer þurft-
um við ekki að bera farangurinn okkar 
þann dag.

Þetta er ástæða þess að Rwenzori-fjöllin 
eru kölluð „Mánafjöll."
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„Við tveir kynntumst ágætlega og hann 
bað mig að hjálpa sér að hafa upp á 
„Borgu“ þegar við komum í bæinn sem 
ég og gerði. En Vilborg hafði þá ekki 
áhuga sem betur fer en í þessum ferð-
um varð til blossi á milli okkar Borgu og 
við vorum orðin par í ferðinni sem var 
farin 1980,“ segir Gísli. Þessi góðu hjón 
hafa átt þetta skemmtilega áhugamál 
sameiginlegt frá byrjun. 

Skíðaganga er frábær hreyfing
Þau Vilborg og Gísli voru bæði við nám í 
Noregi áður fyrr en þar komust þau í 
kynni við gönguskíðamennskuna. Vil-
borg stundaði nám í sjúkraþjálfun og 
Gísli á tækniskóla. 

„Gönguskíðamennska er svo ríkur 
þáttur í lífi Normanna að það sleppur 
enginn við að prófa þá íþrótt,“ segja 
þau. Bakterían kviknaði þar og þau hafa 
haldið henni við allt frá þeim tíma. Sem 
dæmi fóru þau í sína tíundu ferð á jafn-
mörgum árum nú í janúar með Bænda-
ferðum, þar sem uppistaðan er sami 
skemmtilegi gönguskíðahópurinn. „Þetta 
er allt fólk frá miðjum aldri upp í 70 + og 
allir í fullu fjöri,“ segja þau og eru fullviss 
um að það sé ekki síst þessi mikla úti-
vera og líkamlega áreynsla sem haldi 
fólki í góðu formi.

Kynntust 
í gönguferð
á Snæfellsnesi

Hjónin Vilborg og Gísli segja lesendum Útiveru frá gönguskíðaíþróttinni en 
þau eru nýkomin úr sinni 10. göngu með Bændaferðum

Sæl og ánægð að lokinni Íslandsgöngu á 
Hólmavík 2010. Frá vinstri, Guðrún Pálsdóttir, 
Vilborg, Gísli og Bryndís Kristíansen.

Hjónin Vilborg Guðmundsdóttir og Gísli Óskarsson hafa alla tíð haft útivist 
sem ríkan þátt í lífsstíl sínum. Árið 1978 voru þau þátttakendur í Ferðafé-
lagsferð  um Hvítasunnu á Snæfellsjökul og einnig næstu tvö árin. Gísli 
segir hlæjandi frá því að í fyrstu ferðinni hafi Bandaríkjamaður verið með í 
för sem hafi fengið augastað á Vilborgu. 

Stolt hjón við verðlaunaskjöl og hluti úr göngunum sem þau hafa fest upp á vegg sem 
minjagripi. Þar rifja þau upp skemmtilega viðburði úr ferðalögum sínum. 

Viðtal: Sólveig Baldursdóttir


