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Mannskæð snjóflóð í Svarfaðardal 1953  
og í Skíðadal 1955 

 
Atli Rúnar Halldórsson - ávarp við minningarathöfn  

í Dalvíkurkirkju 14. nóvember 2015 
 
 
Ágætu sveitungar, kæru vinir. 
 
Hvers vegna? Hvers vegna?  
 
Margir spurðu sig áleitinnar spurningar í hljóði hér í dal fyrir sex áratugum og fengu 
engin svör. Séra Stefán Snævarr á Völlum lagði sömu spurningu upphátt fyrir almætti 
guðs en fékk heldur engin svör. 
 
Varla bjóst samt nokkur maður við svari því þegar stórt er spurt verður oft fátt um 
svör. Og þessi spurning var líklega sú stærsta sem hugsast gat á þessum tíma.  
 
Hvers vegna þurfti fámennt byggðarlag að þola svona gríðarlega þung högg, 
aftur og aftur?  
 
Þið fáið engin svör við stórri spurningu hér og nú og reiknið væntanlega ekki með því 
heldur.  
 

• 
 
Ef allt væri með felldu ætti ég að sitja í ykkar hópi og horfa hingað en nú stend ég hér 
og við horfumst í augu. Skýringin kemur í fáum orðum hér og tengist tilefni 
samkomunnar. 
 
Veturinn 2012 til 2013 komst ég ekki hjá því að fylgjast ögn með sýsli vinar míns 
fyrir sunnan, Dalvíkingsins Hauks Sigvaldasonar, sem fór að safna upplýsingum, taka 
upp viðtöl og undirbúa minningarathöfn á sjó í Eyjafirði, við Dalvíkurhöfn og hér í 
þessari kirkju í apríl 2013 í tilefni af því að 50 ár voru liðin frá sjóslysunum miklu í 
páskahretinu 1963 þegar fórust sjö sjómenn frá Dalvík, þar á meðal faðir Hauks og 
föðurbróðir.  
 
Þarna fórst líka Jóhann, faðir frænda míns og jafnaldra Árna Steinars - Árna Valrósar 
- sem borinn var til grafar frá þessari kirkju á mánudaginn var.  
 
Blessuð sé minning hans, þeirra feðga og annarra sem fórust í dymbilvikunni 1963.  
 
 
Ég kom hingað norður og tók þátt í eftirminnilegri athöfn vegna sjóslysanna. Sérlega 
áhugavert var að heyra aðstandendur sjómannanna segja hve gott væri að fá nú 
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loksins að tala um það sem gerst hafði. Það hafði svo enginn bannað þeim að tjá sig 
en slíkt var helst ekki gert. 
 
Þessi vinna Hauks og annarra sem með honum voru í þessu varð til þess að upp tók 
sig nokkurra ára gömul vangavelta – einkum og sér í lagi þegar ég áttaði mig á því að 
þarna í apríl 2013 voru sextíu ár liðin frá snjóflóðinu á Auðnum sem svipti tvennt lífi 
og lagði bæinn í rúst.  
 
Ég hafði fræðst nokkuð um þetta skelfilega slys í dagblöðum og vikublöðum frá 
þessum tíma og lesið líka ágæta stúdentsprófsritgerð Steinunnar Hjartardóttur frá 
Tjörn um Auðnaslysið frá Menntaskólanum á Akureyri. Sú ritgerð birtist í tímaritinu 
Súlum 1974.  
 
Mig langaði að kanna hvort ekki væri eitthvað enn ósagt um málið sem ætti að 
varðveitast frekar en gleymast og spurði hana móður mína í heimsókn á Akureyri 
hvort hún héldi að Petrína Ágústsdóttir frá Auðnum myndi vilja tala við mig um 
slysið.  
 
Petrína býr á Akureyri og var þar í vinnu örlagadaginn í apríl 1953 þegar flóðið féll 
og hún missti föður sinn og mágkonu. Ég vissi að Ágúst faðir hennar var 
langömmubróðir minn í móðurætt. Hann var sagður léttlyndur og spaugsamur, enda 
orti Guðmann Þorgrímsson - Manni á Tungufelli um hann í Bæjarvísum sínum: 

 
Á Auðnum finn ég Ágúst minn 
oft með sinni glöðu. 
Með sinni kvinnu sívakinn 
sú vel hlynnir búskapinn. 

 
Petrínu frænku mína hafði ég aldrei hitt og þekkti ekki.  
 
Ingibjörg ættmóðir frá Jarðbrú svaraði mér og sagði: Hringdu bara í hana Petru, hún 
bítur þig alla vega ekki í gegnum síma.  
 
Það gerði ég og tuttugu mínútum síðar var ég kominn heim í stofu til hennar á 
Akureyri og get vottað hér og nú að Petrína bítur ekki, hvorki undir fjögur augu né í 
símtali. Svo víðs fjarri því. 
 
Hún sagði mér ýmislegt sem ég mátti skrifa um og birta og það gerði ég. Ég talaði 
líka við Einar á Urðum, Kristinn Jónsson – Kidda Hær, Jónu á Klaufabrekkum og 
fleiri og varð margs vísari um ýmislegt sem ekki hafði komið fram opinberlega áður. 
 
Þetta sýsl með Auðnaslysið varð til þess að ég mannaði mig upp í að gera það sem ég 
hafði hugsað um í nokkur ár en ekki þorað – það er að segja að spyrja systkinin frá 
Hjaltastöðum og Másstöðum hvort þau vildu tala við mig um sárar minningar sínar frá 
1955 til að varpa skýrara ljósi á það sem gerðist frá þeirra sjónarhóli – í tilefni af því 
að síðla árs 2015 yrðu liðin 60 ár liðin frá atburðunum.  
 
Svörin sem ég fékk eru ástæða þess að við erum hér í dag. 
 

• 
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Nú er stundum sagt sem svo: Oft má satt kyrrt liggja. Slysin í dölunum eru 
vissulega söguleg staðreynd, sannleikur sem hefði verið hægt að láta kyrran liggja 
áfram, þess vegna um aldur og ævi. En þá má minna á speki predikarans: Allt hefur 
sinn tíma.  
 
Ég efast mjög um að hægt hefði verið að fjalla opinskátt um slysin í Skíðadal fyrir tíu 
árum, hvað þá fyrr. Sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Þessari umræðu 
er ætlað að eiga sér stað nú. 
 
Hér í upphafi vék ég orðum að sjóslysunum miklu á Dalvík og ég get ekki varist því 
að líta á þennan áratug frá Auðnaslysinu í dymbilvikunni 1953 til sjóslysanna við 
Norðurland í dymbilvikunni 1963 sem tímabil þegar oft og lengi var afar þungskýjað 
yfir þessu byggðarlagi.  
 
Náttúran gefur til sjávar og sveita en náttúran tekur líka. Þarna tók hún og skildi eftir 
sig mörg og stór skörð í svarfdælsku samfélagi, alls ellefu mannslíf á tíu árum. 
 

• 
 
Núna í lok október voru 20 ár liðin frá snjóflóðunum skelfilegu á Flateyri og margt 
var rifjað upp á opinberum vettvangi af því tilefni. Eiríkur Finnur Greipsson lenti í 
flóðinu og bjargaðist úr því. Hann sagði frá lífsreynslu sinni í útvarpsþætti og hvernig 
menn hefðu umgengist lífið og dauðann í íslenskum sjávarplássum áður fyrr og fram á 
hans daga.  
 
Hann lýsti viðbrögðum vegna sjóslysa á árum áður og svo breytingunni sem hann 
sjálfur upplifði með sálrænni aðstoð eftir hamfaraflóðið. 
 
Ég skrifaði orðrétt niður eftir honum við eldhúsborðið (tilvitnun).  
 
 

„Mönnum fannst málin afgreidd ef haldin var minningarathöfn 
um þá sem fundust ekki og jarðarför ef menn fundust. Svo mátti 
ekki meira um málin tala.   
 
Nú má tala um þetta, segja frá og hjálpa fólki að fara í gegnum 
erfiðar minningar.“ (Tilvitnun lýkur).  
 

 
 
Sálræn aðstoð við þolendur áfalla á borð við slysin hér til sjós og lands var því miður 
ekki í boði þá. Hugtakið áfallahjálp varð til mörgum árum síðar, það táknar 
mismunandi, fjölþætta aðstoð fagfólks í heilbrigðiskerfinu. Eiríkur Finnur Greipsson 
fann ekki fyrir því sjálfur að hann þyrfti á sálrænni aðstoð að halda en það skynjaði 
hins vegar eiginkonan hans og skikkaði hann í áfallahjálp. Þá kom heldur betur í ljós 
að hann þurfti á slíku að halda og hann bætti við orðrétt í útvarpsþættinum:  
 

„Fátt hjálpar fólki meira eftir áföll en að tala um hlutina.“ 
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Sjálfur á ég minningar frá Jarðbrú um þögnina sem brast á í kringum mig þegar ég 
spurði út í sjóslysin á Dalvík og snjóflóðaslysin í Skíðadal og á Auðnum. Þetta var 
einfaldlega ekki umræðuefni.  
 
Samt vara ég við því að tala um slík viðbrögð sem þöggun í þeim skilningi sem jafnan 
er lagður í það hugtak nú. Miklu nær er að tala um þögnina sem birtingarmynd 
tíðaranda sem þá ríkti.  
 
Börnin sem misstu feður sína í slysum til sjós og lands voru einfaldlega látin eiga sig 
með harm sinn, sárindi og söknuð. Þau urðu sjálf að vinna úr sorginni og voru að 
sjálfsögðu ekki fær um það ein og sjálf. 
 
Þannig var það nú bara. Við skulum engu að síður varast að líta til fortíðar í gegnum 
gleraugu nútíðar og dæma eða ásaka. Tímarnir breytast og mennirnir með. Margt sem 
sjálfsagt þykir í dag var bara ekki á dagskrá, eins og tvö nýleg dæmi um áfallahjálp 
sýna. 
 
Til dæmis rakst ég á það í plöggum frá almannavörnum á dögunum að eftir 
jarðskjálftana miklu á Suðurlandi árið 2000 fengu vel á þriðja þúsund manna í Árnes- 
og Rangárvallasýslum áfallahjálp. Þarna varð mikið eignatjón og nokkrir meiddust í 
náttúruhamförum sem lögðust þungt á líkama og sál fjölda fólks en manntjón varð 
ekki, sem betur fór. 
 
Í öðru lagi nefni ég hugmynd sem kviknaði í Stjórnarráðinu á síðasta ári að flytja 
Fiskistofu til Akureyrar. Starfsfólki hennar í Hafnarfirði veitt áfallahjálp. Ég tel nú 
fullvíst að áfallahjálpin hafi ekkert haft með Akureyri að gera heldur það að fólkið sá 
fram á að tapa störfum sínum ef það elti ekki stofunina norður. 
 
Þetta er ekki nefnt hér til að tala niður eða grínast með sálræna aðstoð sem þarna var í 
boði vegna landsskjálfta eða þess að að missa mögulega vinnuna, heldur til að nefna 
að tímarnir eru afar breyttir að þessu leyti og það er vel.  
 
Margir hefðu þurft á áfallahjálp að halda hér í sveit 1953 og 1955, fyrst og fremst 
börnin og aðrir úr fjölskyldum þeirra sem fórust, líka þeir sem tóku þátt í leit og 
björgun við hrikalegar aðstæður og fleiri, jafnvel líka sóknarpresturinn á Völlum sem 
jafnframt var bóndi í sveitinni líkt og Guðjón á Hjaltastöðum og Helgi á Másstöðum 
og hluti af þessu samfélagi sem fyrir höggunum varð.  
 
Þessi aðstoð var bara ekki veitt, hún var óþekkt og ekki í boði en þykir sjálfsagður 
hlutur nú.  

• 
 
Þegar ég hitti Petrínu frá Auðnum í fyrsta sinn forðum á Akureyri var hún aðallega  
upptekin af því að lýsa fyrir mér aðkomu leitar- og björgunarmanna á slysstaðnum og 
því sem beið þeirra þar, sem var skelfilegra en nokkur orð fá lýst. „Þetta voru 
hetjur,“ sagð’ún og það má aldeilis til sanns vegar færa.  
 
Slysið á Auðnum var fyrsta stórverkefni nýlega stofnaðrar björgunarsveitar 
Slysavarnafélags Íslands á Dalvík. Liðsmenn hennar og fleiri voru um sex klukkutíma 
þessa 18 kílómetra leið frá Dalvík fram í Auðnir standandi á sleða aftan í jarðýtu í 
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kafaldsófærð og brjáluðu veðri. Hæringsstaðabræður Kristinn og Sveinn Jónssynir 
stýrðu ýtunni og í miðsveitinni höfðu þeir enga hugmynd um hvar þeir væru staddir 
þegar fyrir tönn ýtunar varð eitthvað timburverk sem brotnaði í spón. Sveinn 
mjólkurbílstjóri bar þar kennsl á brakið úr brúsapallinum í Blakksgerði, milli Grundar 
og Ytra-Garðshorns. Þannig áttuðu leiðangursmenn sig á því hvar þeir nákvæmlega 
voru staddir í sveitinni þá stundina. 
 
Yngsti björgunarmaðurinn á ýtusleðanum var aðeins 16 ára, Rúnar Þorleifsson frá 
Hofsá. Hann tók líka þátt í leitinni á Másstöðum rúmlega tveimur árum síðar, þá 18 
ára. Eiginkona hans, Hafdís Hafliðadóttir - Haddý, stóð svo vaktina á símstöðinni á 
Dalvík fram undir miðnætti á Þorláksmessu 1955 í þriðja snjóflóðaslysinu.  
 
Þó nokkur dæmi hef ég heyrt af mönnum sem voru við leit og björgun í fleiri en einu 
af slysunum þremur og dæmi eru um menn sem komu á einhvern hátt við sögu í 
öllum þremur atburðunum.  
 
Þetta er lífsreynsla sem gleymist ekki og enn reynist erfitt um að tala sextíu árum 
síðar. Það staðreyndi ég oft í samtölum undanfarin misseri. 
 

• 
 
Snjóflóðaslysin áttu sér stað á merkilegum tímamótum, það var verið að rafvæða 
dalinn og símavæða líka, hvoru tveggja risaskref inn í nýja öld.  
 
Nú til dags gengur fólk með tæki á sér og getur hringt hvenær sem er og nánast 
hvaðan sem er um allan heim, allan sólarhringinn. Um miðja öldina sem leið gat hins 
vegar verið stórmál að hringja á milli bæja í nýja sveitasímanum og samband náðist 
ekki við Dalvík ef eitthvað gerðist utan þjónustutíma símstöðvarinnar.   
 
Séra Stefán Snævarr var ekki einungis prestur og sálusorgari heldur líka eins konar 
almannavarnatengiliður í sveitinni. Prestssetrið á Völlum var næst Dalvík þeirra bæja 
sem náðist símasamband við frá Dæli og Syðra-Hvarfi þegar snjóflóðin féllu í 
Skíðadal og símstöðin var lokuð. Prestur fór í bæði skiptin til Dalvíkur eftir hjálp.  
 
Séra Stefán fór líka til Dalvíkur aðfaranótt 1. febrúar 1956 að kalla eftir slökkviliði og 
lækni þegar kviknaði í íbúðahúsinu á Sökku og það brann til kaldra kola.  
 
Sökkubruninn var enn eitt áfallið í dalnum, sama veturinn og slysin í Skíðadal. Hurð 
skall nærri hælum, sjö manns sofandi og sumir björguðust naumlega, þar af einn út 
um glugga á efri hæð í framhúsi. Eignatjón varð gífurlegt en sem betur fór ekki 
manntjón. Líklega þess vegna kom fyrir að minnst var á brunann á Sökku heima á 
Jarðbrú en ekki talað um snjóflóðin mannskæðu. 
 

• 
 
Í Auðnaslysinu var það eitt til ráða, til að kalla eftir sem skjótastri hjálp, að nota til 
þess Ríkisútvarpið og þakka mátti Einari bónda og símstöðvarstjóra á Urðum að 
yfirleitt tókst að koma skilaboðum gegnum útvarpið til fólks í Svarfaðardal og á 
Dalvík.  
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Símstöðvar voru starfræktar hér og þar í sveitasímakerfinu, þar á meðal á Urðum og á 
Krossum á Árskógsströnd. Ómögulegt reyndist að ná sambandi við Dalvík frá Urðum, 
trúlega vegna þess að símalínur höfðu slitnað í óveðrinu. Einar á Urðum klifraði upp í 
staur ofan við bæinn og tengdi símtæki beint við loftlínur til Skagasfjarðar. Þannig 
tókst honum að ná sambandi við Krossa gegnum Sauðárkrók og láta vita. Krossar 
höfðu samband við símstöðina á Akureyri sem komu boðum áfram til Reykjavíkur. 
 
Um kvöldið var dagskrá rofin í Ríkisútvarpinu í tvígang.  
 
Í fyrra skiptið var símstöðin á Dalvík beðin að svara strax símstöðinni á Krossum.  
 
Í síðari tilkynningunni var sagt að snjóflóð hefði fallið á bæinn Auðnir í Svarfaðardal 
og menn voru beðnir um að bregðast skjótt við til hjálpar, eins og það var orðað.  
 
Þannig fréttu flestir hér í byggðarlaginu af því sem gerst hafði og aðrir landsmenn þar 
með. Petrína frá Auðnum, þá liðlega tvítug, bjó og starfaði á Akureyri. Henni var sagt 
frá útvarpstilkynningunni strax um kvöldið en hún vissi ekki hvað hefði gerst með 
bæinn hennar og heimafólk fyrr en hún kom til Dalvíkur með báti frá Akureyri daginn 
eftir og var flutt þaðan fram í Hól á hestasleða. Ekkert símasamband var á milli 
Dalvíkur og Akureyrar og kolófært landleiðina þar á milli. 
 
Sigríður Hafstað á Tjörn rifjaði það upp við mig í haust að hún hefði hlustað á 
Ríkisútvarpið að kvöldi föstudagsins langa og mágur hennar, Kristján Eldjárn 
þjóðminjavörður og síðar forseti, var að tala þegar dagskrá var rofin í annað skiptið 
vegna Auðna. Kristjáns er ekki getið í prentaðri útvarpsdagskrá frá þessum tíma en að 
líkindum var hann meðal lesara í hátíðlegri samantekt í tali og tónum í umsjón 
Jóhanns Hannessonar kristniboða þar sem lesið var úr sígildum helgiritum frá 
miðöldum. Sigríður minnist þess að Kristjáni þótti mjög miður svo hafi viljað til að 
dagskrárliðurinn hans hefði rofnað vegna tilkynningar um slys í dalnum hans kæra. 
 
Hjörtur á Tjörn var ekki kominn heim í bæ úr fjósinu, Sigríður fór út og lét hann vita 
um slysafregn Ríkisútvarpsins. Hann lagði strax af stað fram í Auðnir á skíðum.  
 

• 
 
Snjóflóðaslysin skóku allt þjóðfélagið, einkum áföllin í Skíðadal. Það hafði að 
sjálfsögðu mikil áhrif á landsmenn að hér fórust tveir ungir bændur með fárra vikna 
millibili, annar degi fyrir þrítugsafmælið sitt, hinn 33ja ára, og þeir skildu eftir sig alls 
níu ung börn, hið elsta 12 ára, tvö þau yngstu á fyrsta ári.  
 
Það sló óhug á  fólk en atburðirnir kölluðu síðan fram það besta sem í manninum býr:  
kærleika, stuðning og samstöðu, sem sýndi sig best í afar sterkum viðbrögðum við 
hjálparbeiðni Rauða krossins og við fjársöfnunum á vegum heimafólks í Svarfaðardal 
og á Dalvík.  
 
Það sló þjóðina að sjálfsögðu illa að slysin voru endurtekið efni á ótrúlega skömmum 
tíma og nálægð jólanna hafði mikil áhrif líka, hátíðar sem kennd er við gleði en varð 
dæmafá sorgartíð í byggðarlaginu  og víða um land. 
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Snjóflóðin mannskæðu í Svarfaðardal og í Skíðadal eru áberandi kapítular í 
svarfdælskri sögu á öldinni sem leið og eiga sér þar sinn sess sem slíkir þótt sárir séu.  
 
Þessir atburðir gleymast ekki og eiga ekki að gleymast. Við skulum muna og heiðra 
jafnframt minningu Ágústs Jónssonar og Rannveigar Valdimarsdóttur á Auðnum, 
Helga Aðalsteinssonar á Másstöðum og Sigtryggs Guðjóns Steingrímssonar á 
Hjaltastöðum. 
 
Flest er ólíkt með þessum þremur atburðum en þeir eiga í það minnsta sameiginlegt 
að í þeim öllum kom við sögu kom fólk sem var tiltölulega nýlega flutt hingað í 
dalinn.  
 
Másstaðafjölskyldan kom í Skíðadal 1950, María á Hjaltastöðum, ekkja Guðjóns, 
flutti úr Glerárþorpi út í Skíðadal fáeinum árum áður.  
 
Rannveig á Auðnum kom þangað frá bænum Teigi í Vopnafirði eftir að Jón bóndi 
Ágústsson auglýsti í Degi eftir kaupakonu til starfa sumarið 1951. Þau urðu fljótlega 
glæsilegt par og tóku við búrekstrinum 1952. Brúðkaup hafði verið ákveðið en trúlega 
enn ekki tímasett, Snjólaug á Auðnum vann við að sauma brúðarkjólinn á 
tengdadóttur sína, sem var ófrísk, þegar ósköpin dundu yfir föstudaginn langa 1953.  
 
Þetta er mikil og grimm örlagasaga í öllum skilningi. 
 

• 
 
Mig langar í leiðinni að nefna hér að fórnarlömb snjóflóða hér í byggðarlaginu voru 
alls fimm á öldinni sem leið, að því ég best veit. Hið fyrsta var Dagbjartur 
Þorsteinsson, 47 ára skósmiður í Háagerði við Dalvík. Hann gekk til rjúpna í 
Bæjarfjalli eða Ufsafjalli hér ofan Dalvíkur 5. nóvember 1926 og fórst í snjóflóði. 
Dagbjartur hvílir í kirkjugarðinum á Upsum og við hæfi er að nefna hann hér og 
heiðra líka minningu hans. 
 

• 
 
 
Kæru vinir. 
 
Til er orðtakið tíminn græðir öll sár. Örugglega vel meint fullyrðing en beinlínis röng. 
Tíminn græðir ekki öll sár.  
 
Mörg kaun á sálartetrinu gróa til dæmis ekki þó líði ár og áratugir. Hrúður kemur að 
vísu á þau og fólk getur lagað sig að því að búa við kvöl en sárin eru þarna áfram í 
mörgum tilvikum – og verða.  
 
Samtal, faðmlag og samverustund á borð við þessa stuðla hins vegar að því að lina 
sársauka og gera lífið bærilegra, þrátt fyrir allt. 
 
 
Ég ætla í lokin að fá lánuð ummæli úr húskveðju Séra Stefáns Snævarr á 
Hjaltastöðum milli jóla og nýárs 1955. Gunnlaugur V. Snævarr, Gulli Valdi prestsins, 
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eins og við kölluðum hann stundum í sveitinni, skilaði miklu og góðu verki þegar 
hann flokkaði og skráði nær 600 ræður og ávörp föður síns og afhenti skjalasafninu 
hér á Dalvík.  
 
Gulla Valda er að þakka að hægt er nú að vitna í orð prestsins.  
 
Í þessum fáu orðum er mikið sagt um vanmátt og angist gagnvart orðnum hlutum. 
Ummæli séra Stefáns skulu vera lokaorð mín hér: 
 

„Þetta er allt svo ósegjanlega sárt og erfitt og svo langur vegur frá 
því að vér skiljum þann tilgang er að baki liggur.  
 
Já, vér getum ekki skilið hvers vegna þú hefur á stuttum tíma 
burtu kallað með svo óvæntum og stuttum hætti tvo unga 
heimilisfeður í dalnum frá konum sínum og ungum börnum.  
 
Vér skiljum það hreinlega ekki og þess vegna er enn erfiðara að 
sætta sig við það.“ 

 


