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Botnsá kemur úr Hvalvatni og fellur í
háan foss, Glym, sem er hæsti foss
landsins, 198 m hár. Hann fellur
niður hrikalegt gljúfur í botni
Botnsdals í Hvalfirði.
Ísklifur hefur verið hluti af hjálparsveitarstarfinu í
langan tíma en á árunum 1990-1994 urðu stórstígar
framfarir. Margar erfiðar leiðir voru klifnar og snarbrattir ísfossar sigraðir. Það var ekki mín hugmynd að
klífa Glym. Þá hugmynd hafði ég heyrt mörgum árum
áður en það fylgdi líka alltaf sögunni að það væri ekki
nema fyrir hálfbrjálaða menn.
Það var svo í janúar 1994 að nokkrir kunningjar mínir úr HSSR gengu upp Glymsgil í klakaböndum sem
ersvo sannarlega mögnuð ganga og flestum fært þegar ánna leggur. Þeir héldu því fram að fossinn væri
kleifur en að þeir mundu seint klífa hann þó þeir
gerðu það svo nokkrum árum síðar.
Það var svo 5. mars að ég og fleiri félagar úr HSSR
fórum að skoða aðstæður. Niðurstaðan var að þetta
væri fært. Viku síðar vorum við mættir, Þorvaldur
Þórsson, Magnús Gunnarsson og undirritaður. Áin í
Glymsgili var ekki ísi lögð svo eina leiðin til að klífa
fossinn var að síga niður í gilið á svipuðum stað og
við ætluðum að klifra upp. Bara það eitt að síga niður
í Glymsgil er ævintýri útaf fyrir sig. Þó gilið sé bratt
þá var ekki hægt að sjá til botns. Leiðin niður var því
óvissuferð. Mundi línan ná niður? Eða var yfir höfuð
hægt að standa þurrum fótum niðri.
Loks er við stóðum á botninum gerðum við okkur
grein fyrir hvað við vorum búnir að koma okkur út í.
Eina leiðin út úr þessari gildru var upp þverhníptan
vegginn eða vaða niður hálffrosna ána. Þar sem við
stóðum var hvorugur kosturinn góður. Þeir félagar
töldu mig vera reynslumestan svo það kom í minn
hlut að leiða klifrið.
Hefðbundna hugmyndin um hvernig ísklifur fer fram
er sú að reka ísaxir og mannbrodda sem reknir eru í
ísinn svona nokkup þétt upp ísvegginn. Þetta klifur
var ekki svona. Vegna vatnsúðans frá fossinum sjálfum sem féll nokkra metra frá okkur og skafrennings
undanfarna daga þá var ísinn ekki eins og skautasvell sem sett er upp á endann heldur frekar eins og
skíðabrekka í Bláfjöllum með stöku grýlukerti á
stangli. Bara heldur brattari.
Leiðin upp var erfið og við skiptumst á að klifra. Það
var lítið um syllur og góða staði til að stoppa og hvíla
sig á. Það er mikil vinna að klifra svona langa leið og
krefst stöðugrar einbeitingar. Eitt augnabliks kæruleysi getur kostað alla lífið. Ekki hjálpaði að hafa látlausan niðinn frá Glymi í eyrunum svo lítið heyrðist
milli manna. Þegar við vorum komnir um 60 metra
upp varð mikið hrun úr ísveggjunum rétt hjá okkur
með miklum látum. Tók það virkilega á taugarnar. Við
vorum eins og mýflugur á vegg þar sem við vorum í
miðjum fossinum, já svo stór er fossinn. Þar sem
þetta var í fyrsta sinn sem reynt var við Glym áttum
við í vandræðum með að rata upp í gegnum völundarhús grýlukerta, íshella og snjósyllna. Vinnan við að
berja inn ísaxirnar og setja inn ístryggingar þreyttu
okkur líka mikið. Allt þetta olli því að við vorum allan
daginn að koma okkur upp fossinn. Hraðinn hefur því
verið um 20 metrar á klukkutíma.
Þetta hafðist nú allt á endanum og voru það sælir félagar sem eftir mjög erfiðan dag stóðu stoltir á brúninni. Glymur hafði verið klifinn í fyrsta sinn.

Skorin stærð
25 x 36 sm

Lágmarksfjöldi bls.
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Miðform, stærðin er skorin
blaðformsstærð. Hér er hönnuður
að vinna með síðu sem
er 25,5 x 37 óskorin, en fer niður
í 25 x 36 sm skorin. Ekki er hægt að
hafa afskurð út fyrir þessa
stærð (25.5 x 37). Hér ber að varast
að láta texta eða annað viðkvæmt efni
ganga út í skurðinn, þar sem þetta
blað er hreinskorið eftir prentun.
Hægt er að láta efni ganga yfir kjöl
á öllum opnum í þessari stærð.
Hugsanleg stærð textaflatar á
miðformi er 23 x 34 sm, en hafi
hönnuður áhuga fyrir öðrum stærðum
er honum það í sjálfsvald sett.

Páll Sveinsson.

Hámarks síðufjöldi eru 128 síður ef
blað er heft og/eða skorið.
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