Stóra Kóngsfell og Þríhnúkar.
Þegar vegur var lagður að skíðalöndunum við Bláfjöll fyrir nokkrum árum opnaðist
nýr og ókunnur heimur fyrir flestum. Til þess tíma höfðu fáir lagt leið sína um þær
slóðir en vegurinn breytti öllum aðstæðum í einni svipan. Það sem áður var torsótt
almenningi varð nú aðgengilegt. Má þar m.a. nefna hellana i hrauninu, gönguferðir á
hæstu kolla Bláfjalla og vestur á Heiðina há svo eitthvað sé nefnt.
Um þessar mundir er unnið að gerð vegar frá Krísuvíkurveginum áleiðis að
Bláfjöllum og þegar þeirri vegargerð er lokið opnast fjölbreytt og skemmtileg ökuleið
um nýtt svæði, sem er fáum kunn, en mjög forvitnileg. Að vestan hefur vegurinn verið
þegar lagður að Lönguhlíð, en eftir er að gera ca. 12-15 km langan kafla svo endar nái
saman. En sá hluti leiðarinnar er mjög áhugaverður, einkum frá jarðfræðilegu
sjónarmiði. Jón Jónsson jarðfræðingur hefur kannað þetta svæði manna mest og birt
niðurstöður sínar bæði í ræðu og riti. Til hans er því sóttur allur sá fróðleikur um
hraun og eldgos sem getið verður um hér á eftir.
Skömmu aður en við komum að skíðaskálanum í Bláfjöllum yfirgefum við
bílinn við Eldborgina, en það er reglulega lagaður og mosavaxinn gígur vestan við
veginn. Götuslóði liggur upp a gígbarminn og er sjálfsagt að ganga þangað upp.
Gígurinn er reglulega lagaður, um 200 m í þvermál og um 30 m djúpur. Frá
Eldborginni hafa runnið mikil hraun og munu lengstu hraunstraumarnir hafa runnið
alla leið niður í Lækjarbotna. Eldborgin var friðlýst árið 1971.
Eftir að hafa skoðað Eldborgina tökum við stefnu á Stóra-Kóngsfell sem ber
við loft í vesturátt. Við göngum fram hjá allstórum móbergshnúk, sem nefnist
Drottning. Fær hann efalaust þetta nafn vegna nálægðar við Kóngsfellið, sem er miklu
ábúðarmeira til að sjá.
Stóra-Kóngsfell er um 596 m y.s. og þaðan er frábært útsýni yfir nágrennið og
til strandarinnar við Faxaflóann. Fjallið er auðvelt uppgöngu og sjálfsagt að glíma við
það en ekki er síður skemmtilegt að að ganga með því að vestan. Þar hafa
hraunstraumar runnið upp að hlíðarrótum og þar sem hraun og malarskriður mætast
eru jafnan gott að ganga.
Efst á Kóngsfellinu er merkjavarða því þar koma saman landamerki fjögurra
sveitafélaga þ.e. Reykjavíkur, Kópavogs, Selvogshrepps og Grindavíkur. Vestan við
fellið eru nokkrir smágígar sem vekja forvitni, bæði sökum lögunar og fjölbreytni í
litum. Aðalgígarnir eru þrír og sá vestasti þeirra er mestur. Hraunið úr þessum gígum
þekur svæðið milli Kóngsfells og Drottningar og telur Jón það ljóst, að þarna hafi
gosið á sögulegum tíma, eða eftir að norrænir menn settust að hér á landi. Gígarnir og
þetta eldbrunna svæði umhverfis umhverfis Kóngsfellið er mjög áhugavert og væri
unnt að dvelja þar lengi dags, en tíminn líður og gönguferðinni er ekki lokið enn.
Vestan við Kóngsfellið eru Þríhnúkarnir og þeir verða næst á leið okkar.
Þríhnúkarnir eru fornar eldstöðvar og segir Jón Jónsson að þeir séu meðal
“sérstæðustu eldstöðva á Reykjanesskaga bæði hvað snertir útlit eldstöðvanna sjálfra
og eins hraun, sem frá þeim hafa komið”. Þar hafa orðið tvö gos að minnsta kosti og í
síðara gosinu mun austasti hnúkurinn hafa myndast. Upp á þann hnúk munu allir
ganga, sem eiga þarna leið um, því gígurinn er opinn og því skoðunarverður. Hann er
lóðréttur, nokkuð á annað hundrað metra á dýpt eftir því sem best er vitað, en nokkrir
fullhugar hafa sigið til botns í gígnum og kannað hann lauslega. Það er óhugnanleg
tilfinning að standa á gígbarminum og horfa niður í kolsvart gímaldið. Er þá eins gott
að gæta sín og kunna vel fótum sínum forráð.

Þegar hér er komið sögu geta menn valið um tvennt: að ganga sömu leið
tilbaka að bílnum eða halda áfram, fram hjá Stóra-Bolla, niður Grindaskörðin og
vestur að Lönguhlíð, að vegarendanum og láta sækja sig þangað.
Ekki skiptir máli hvor kosturinn er valinn. Það sem fyrir augun hefur borið í
þessari ferð ætti flestum að vera nægilegt umhugsunarefni eftir daginn. Fjölda margir
gígar, stórir og smáir, hafa verið skoðaðir, og hvarvetna blasir við eldbrunnið,
gróðursnautt land. Þetta tvennt er talandi tákn um þau reginöfl sem liggja dulin í
undirdjúpunum og minnir okkur um leið á nálægð þeirra.
En þeir sem hafa mesta unun af hressandi gönguferð með víðsýni til allra átta
fá einnig nokkuð fyrir snúð sinn því útsýnið yfir strandlengjuna við Faxaflóann er
frábært, hvort sem staðið er á Stóra-Kóngsfelli, Þríhnúkum eða Stóra-Bolla. Það
þekkja þeir sem þangað hafa komið.
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