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Óveður, ófærð og truflanir í samgöngum á landi, í lofti og á sjó einkenndu að-
draganda jólahátíðar landsmanna árið 1955. 

Fjöldi fólks komst ekki á áfangastaði sína fyrir jól vegna þess að flug lá niðri til 
margra áfangastaða frá Reykjavík. 

Bílalest lagði af stað af Keflavíkurvelli að morgni Þorláksmessu og komst við illan 
leik til Reykjavíkur 13 klukkustundum síðar.

Jólapósturinn skilaði sér ekki í tæka tíð á marga staði, til dæmis á Snæfellsnes og 
Vestfirði.

Mjólkursamsalan skammtaði mjólk og rjóma í höfuðborginni. Samt var reynt að 
bjarga málum með því að senda mjólkurbíla af Suðurlandi til Reykjavíkur með 
snjóplóg á undan sér og sækja mjólk sjóleiðis til Akraness en það dugði ekki til að 
svara eftirspurninni. Einn peli á mann var rjómaskammturinn á Þorláksmessu.

Siglfirðingar voru sem næst mjólkurlausir með öllu. Meiningin var að póstbátur-
inn Drangur kæmi til Siglufjarðar á Þorláksmessu með mjólk og ýmsan jólavarning 
frá Akureyri en áhöfnin treysti sér ekki inn á Siglufjörð. Skipstjórinn ákvað að leita 
vars við Grímsey.

Mjólkurbíll frá Akureyri var allan Þorláksmessudaginn að brjótast til Dalvíkur.

Á Þorláksmessu slitnaði raflína milli Akureyrar og Dalvíkur. Viðgerðarmenn lögðu 
af stað frá Akureyri til að bjarga málum svo Dalvíkinga og Svarfdælinga skorti ekki 
raforku um jólin. Nýlega hafði rafmagn verið leitt á 24 bæi í Svarfaðardal.

Á Hjaltastöðum í Skíðadal, inn af Svarfaðardal, fóru feðgarnir Steingrímur Sig-
urðsson og Sigtryggur Guðjón Steingrímsson til gegninga að eyðibýlinu Sælu. 
Norðanstórhríð geisaði. Guðjón kom ekki til baka á lífi úr fjárhúsunum. Hann 
fórst í snjóflóði á heimleiðinni, daginn fyrir afmælisdaginn sinn. Hann hefði orðið 
þrítugur á aðfangadag.

Guðjón á Hjaltastöðum var fjórða fórnarlamb snjóflóða í byggðarlaginu á aðeins 
hálfu þriðja ári. Tvennt fórst á Auðnum í Svarfaðardal 1953 og Helgi bóndi Aðal-
steinsson á Másstöðum í Skíðadal fórst fyrr um veturinn, 3. nóvember 1955. 
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Feðgarnir á Hjaltastöðum áttu sauðfé á húsi í Sælu, 
kotbýli sem þeir höfðu keypt árið 1948 þegar síðasti 
ábúandinn flutti þaðan. Sæla er sunnan Ytri-Sæluár 
og Sælugils, innan við Hjaltastaði austan megin 
Skíðadalsár. 

Að morgni Þorláksmessu var norðan stórhríð í 
Skíðadal, mikil snjókoma með skafrenningi. Guð-
jón vildi engu að síður fara suður í Sælu til að sinna 
ánum en Steingrímur faðir hans taldi ráðlegt að 
doka við og sjá hvort óveðrinu slotaði ekki þegar liði 
á daginn. Steingrímur annaðist jafnan féð í Sælu 
einn en niðurstaðan í þetta sinn varð sú að vegna 
óveðurs færu þeir feðgar saman til gegninga. Trébrú 
var á ánni en að vetrarlagi var gjarnan farið yfir ána 
neðan brúar og það gerðu feðgarnir þennan dag.

Þeir komust á áfangastað, luku við verk sín og lögðu 
af stað heim á leið um hádegisbil. Guðjón fór nokk-
uð á undan föður sínum. Steingrímur gekk í slóð 
hans og kom að Sælugili, þar sem hann bjóst við að 
sonurinn biði sín. Guðjón sást hvergi en Steingrím-
ur rakti slóð hans að snjóhengju sem greinilega 
hafði farið af stað í norðurbarmi gilsins. Hann taldi 
strax augljóst að Guðjón hefði borist með snjóflóð-
inu í ána. Hann kallaði en fékk ekki svar.

Steingrímur hraðaði sér heim í Hjaltastaði og staldr-
aði stutt við þar. Hann kvaðst þurfa hjálp og fór 
strax að næsta bæ, Syðra-Hvarfi, til að láta vita hvað 
gerst hafði. Enginn sími var á Hjaltastöðum en tve-
ir neðstu bæir í Skíðadal voru hins vegar komnir í 
símasamband, það er að segja Syðra-Hvarf, austan 
Skíðadalsár, og Dæli, vestan árinnar. 

Hringt var á næstu bæi eftir hjálp og gerðar ráðstaf-
anir til að fá héraðslækninn á Dalvík fram í sveit.

Þegar Steingrímur kom heim frá Sælu voru María 
Arngrímsdóttir, eiginkona Guðjóns, og Halldóra 
Jóhannesdóttir – jafnan kölluð Dóra – einstæðingur 
sem fór á milli bæja í sveitinni og var stödd á Hjalta-
stöðum að skúra gólf og gera hreint í bænum til 
undirbúnings jólahaldi. Þær hættu þeim verkum 
þegar í stað og fóru meðal annars að hita vatn og 
hella á flöskur til að setja í rúm og halda heitu ef 
Guðjón skyldi finnast, kaldur í gegn en með lífs-
marki.

 
Fannst í krapavaðli

Gunnar bóndi Rögnvaldsson í Dæli var fyrstur á 
vettvang, ásamt vinnumanni sínum, Ara Vigfússyni 
á Þverá í Skíðadal. Þeir fóru á slysstaðinn og með 
þeim Áskell Jóhannsson, bóndi á Syðra-Hvarfi. 

Boð bárust líka til björgunarsveitar Slysavarnafé-
lagsins á Dalvík. Rafmagnslaust var í sveitinni þenn-
an dag vegna þess að raflína milli Dalvíkur og Akur-
eyrar slitnaði. 

Mikil ófærð var og blindað. Það tók því langan tíma 
að komast leiðar sinnar og aðstæður á slysstaðnum 
sjálfum voru í alla staði erfiðar.

Símstöðin á Dalvík var lokuð þegar kallað var eftir 
hjálp úr Skíðadal. Stöðin var opin frá kl. 8:30 að 
morgni Þorláksmessu til kl. 20 að kvöldi en frá kl. 
12:30 til kl. 14 var hádegishlé, eins og jafnan var á 
þessum tíma dags, og einmitt þá var neyðarkall frá 
Syðra-Hvarfi vegna slyssins. Hafdís Hafliðadóttir 

Sigtryggur Guðjón Steingrímsson.
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stóð vaktina á símstöðinni og var að fram undir 
miðnætti. Símstöðin var sem sagt höfð opin svo 
lengi sem þurfta þótti vegna atburða dagsins í Skíða-
dal. 

Gunnar í Dæli fann lík Guðjóns áður en aðrir leit-
armenn komu úr sveitinni og frá Dalvík. Hann 
gekk fram á hönd upp úr snjónum eða öllu heldur 
krapinu. Ársprænan hafði bólgnað upp og snjórinn 
orðinn krapaelgur. Af verksummerkjum mátti ráða 
að snjóhengja hefði hrifið Guðjón með sér niður og 
fært á kaf. 

Daníel Á. Daníelsson héraðslæknir úrskurðaði 
Guðjón látinn og taldi líklegast að hann hefði 
drukknað í krapavaðlinum. Guðjón fannst liggj-
andi á bakinu við árbakkann neðan við trébrúna, 
nær þremur klukkustundum eftir að hans var sakn-
að.

Í bókinni Skriðuföll og snjóflóð er birtur veðurann-
áll úr dagbók Tryggva Jóhannssonar á Ytra-Hvarfi í 
Svarfaðardal. Þar kemur fram að umhleypingasamt 
hafi verið um og eftir miðjan desember og stundum 
talsvert frost. Veðri í aðdraganda slyssins lýsir 
Tryggvi þannig:

21. des.  Norðaustansvelja, allhvass, renningur og 
dálítið fjúk, 7-5°C frost.

22. des.  Allhvass norðaustan, 5-2°C frost, vaxandi 
snjókoma, dimmviðri  með kvöldi.

23. des.  Norðaustan hvassviðri fram yfir miðjan 
dag, frostlaust en mikill snjóburður. Mátti 
heita ófært veður til hádegis en þá fór að 
draga úr veðri og hægði með kvöldi. Gerði 
þá 3°C frost. Aðfaranótt þessa dags, sem er 
Þorláksmessa, og fram eftir deginum, hlóð 
niður miklum snjó og gerði skafla og 
hengjur í giljum þar sem ekki gat sléttað 
af.

Fyrst eiginkonan, svo einkasonurinn
Þessi atburður var áfall á áfall ofan fyrir Skíðdælinga 
og Svarfdælinga. Fólk í fámennu byggðarlagi var 
enn í sárum eftir mannskætt snjóflóð í Skíðadal fá-
einum vikum áður og svo flóðið sem kostaði tvö 
mannslíf og lagði bæ og búskap á Auðnum í Svarf-
aðardal í rúst föstudaginn langa 1953. 

Helgi á Másstöðum skildi eftir sig konu og fimm 
börn, hið elsta tólf ára en hið yngsta á fyrsta ári. 
Guðjón á Hjaltastöðum skildi eftir sig konu og 
fjögur börn, hið elsta átta ára en hið yngsta á fyrsta 
ári.

Örlögin léku Steingrím á Hjaltastöðum sérlega 
grimmilega. Fáeinum vikum áður stóð hann yfir 
gröf eiginkonu sinnar, Sigurlaugar Sesselju Sigur-
jónsdóttur, sem lést 22. september 1955. Nú missti 
hann líka einkasoninn; Guðjón var eina barn þeirra 
hjóna. Steingrímur var 63 ára þegar þetta gerðist.
Lík Guðjóns stóð uppi á Hjaltastöðum um jólin. 

Bæjarhús á Hjaltastöðum og í Sælu heyra sögunni til en hér sést vettvangur aburða á Þorláksmessu 1955.
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Hann var jarðsunginn að Völlum að viðstöddu fjöl-
menni 5. janúar 1956. 

Húskveðja var heima á Hjaltastöðum milli jóla og 
nýárs. Tekinn var gluggi úr norðurstofunni til að 
koma kistu inn og út aftur.

Hjaltastaðabörn voru viðstödd húskveðju föður síns 
en ekki útförina. Steingrímur afi þeirra var líka 
heima á útfarardaginn. Hann treysti sér ekki til að 
fylgja syni sínum til grafar. Kristján granni hans 
Halldórsson á Klængshóli var hjá honum heima á 
Hjaltastöðum á meðan.

Séra Stefán Snævarr á Völlum beindi því til skapar-
ans við húskveðjuna að hann „veitti hinum sorg-
bitnu og syrgjandi ástvinum ofurlitla jólafegurð og 
jólagleði sem mætti draga úr og mýkja sorg og 
söknuð“. 

Þar og í útfararræðunni í Vallakirkju vék hann aftur 
og aftur að þeirri staðreynd að Skíðdælingar og 
Svarfdælingar hefðu þurft að sjá á bak tveimur ung-
um bændum með fárra vikna millibili. Í húskveðj-
unni sagði prestur meðal annars:

„Þetta er allt svo ósegjanlega sárt og erfitt og svo 
langur vegur frá 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 snöggum hætti tvo unga heimilis-
feður í dalnum frá konum sínum og ungum 
börnum. Vér skiljum það hreinlega ekki og þess 
vegna er enn erfiðara að sætta sig við það.“

Í útfararræðunni mæltist sóknarprestinum á svipuð-
um nótum:

„Það gerist nú skammt stórra högga á milli hér 
hjá oss Svarfdælingum. Ill tíðindi og voveiflegir 
atburðir hafa gerst hér hjá oss á sömu slóðum 
með örstuttu millibili. Fyrir hálfum öðrum 
mánuði stóðum vér, mörg hver sem hér erum, 
yfir moldum ungs manns sem látið hafði líf sitt á 
voveiflegan og óvæntan hátt við hin daglegu 
skyldustörf sín. Í dag stöndum vér yfir moldum 
ungs manns sem á sama hátt eða með svipuðum 
hætti hefur einnig látið líf sitt við hin daglegu 
skyldustörf. Örlögum sínum mættu báðir þessir 
menn í sama dalnum og á svipuðum slóðum en 
sitt hvorum megin árinnar. Þessir atburðir eru í 
sjálfu sér svo þungbærir og erfiðir að erfitt er að 
tala um þá og hugsa. Vér getum játað það hrein-
skilningslega að þeir eru ofar vorum skilningi, 
ofar því sem vér getum skilið eða sætt oss við.“

„Eitt af síðustu skiptunum sem leiðir okkar Guð-
jóns lágu saman var einmitt þarna frammi í daln-
um er hann ásamt fleirum tók þátt í leitinni að 
Helga heitnum á Másstöðum. Ég sá hann að vísu 
síðar en ekki til að eiga tal við hann. Þá nótt hef-
ur sjálfsagt engan grunað að svo skammt væri 
hans skapadægurs að bíða. En enginn veit sína 
ævi fyrr en öll er. Hann var þreyttur og lúinn þá 
nótt eins og aðrir en gerði sitt og lagði sitt fram 
af góðum og fúsum vilja.“

Á Völlum bjó faðir sóknarprestsins, Valdimar V. 
Snævarr, sálmaskáld og fyrrum skólastjóri. Hann 
skráði lýsingu á atburðum í Skíðadal og fleira í dag-
bók sína að kvöldi Þorláksmessu 1955:

Steingrímur Sigurðsson á Hjaltastöðum.
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„Björgunarsveitin á Dalvík var kvödd til starfs. 
Fóru menn þaðan á trukkbíl. Honum var samt 
snúið við á Hánefsstöðum og gert að sækja lækn-
inn til Dalvíkur og fara með hann fram eftir. 

Þegar læknirinn kom í Hjaltastaði var Guðjón 
dáinn og áleit læknir hann hafa dáið strax og 
hann lenti í flóðinu – kafnað eða drukknað í 
krapinu í ánni. 

Á úteftirleiðinni lenti bíllinn, sem hann [lækn-
irinn] var í, út af veginum en gat þó haft sig upp 
á veginn hjálparlaust.

Verið er að gjöra við ljósalínuna og búist er við 
að aðgjörðinni verði lokið eftir miðnættið.

...

Þennan Þorláksdag tel ég einna eftirminnileg-
astan þeirra er ég man.“

Í dagbókarfærslum Valdimars má sjá að óveður og 
ófærð einkenndu jólahátíðina í Svarfaðardal 1955, 
ofan á allt annað. Aftansöngur féll niður að Upsum 
á aðfangadagskvöld, messað var á Völlum á jóladag 
en þar var fátt fólk. Messa á Tjörn féll hins vegar 
niður og sömuleiðis á Urðum á öðrum degi jóla.

„Bleiku sigðinni enn brugðið í Skíðadal“
Guðjón Steingrímsson tók við búinu af föður sín-
um á Hjaltastöðum árið 1945, þá 19 ára gamall. 
Steingrímur bjó þar áfram og vann að búrekstrinum 
með syni sínum og tengdadóttur. Guðjón hafði 
áður starfað um hríð á Gefjun, einni af verksmiðj-
um Sambands íslenskra samvinnufélaga á Akureyri, 
og bjó þá í bænum Sandgerði í Glerárþorpi hjá Jón-
ínu Sigurðardóttur, föðursystur sinni. Á Gefjun 
lágu saman leiðir þeirra Maríu Arngrímsdóttur. 
Hún fæddist á Skarði í Glerárþorpi árið 1924, í bæ 
sem Akureyrargatan Skarðshlíð er kennd við. „Þorp-
arinn“ ákvað að fylgja unnusta sínum út í Skíðadal 
og gerast húsfreyja á Hjaltastöðum.

Guðjón með elsta barn þeirra Maríu, Jóhann, sem fæddist árið 1947 og lést 2012.
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Frændi, nágranni og jafnaldri Guðjóns, Sigurjón Jó-
hannsson í Hlíð, skrifaði minningargrein í blaðið 
Dag 18. janúar 1956, tilfinningaþrungna og átak-
anlega vinarkveðju. Hann dregur upp mynd af þeim 
félögum sitjandi á klettastalli sunnan við Krossanes 
við Akureyri. Þar trúir Guðjón vini sínum fyrir því 
að hann hafi eignast unnustu sem muni fylgja sér 
heim í dalinn í vor. Svo heldur Sigurjón áfram:

„Svo fluttir þú heim í dalinn með stúlkunni 
þinni. Þar sem vagga þín hafði staðið ákvaðst þú 
að hasla þér völl, þar skyldi framtíðinni mætt. 
Ung hjón tóku við af öldnum á Hjaltastöðum. 
Einkasonurinn hafði snúið aftur, því að „römm 
er sú taug er rekka dregur föðurtúna til“. 

Og jörðin naut handa þinna, frændi, grýtt mela-
börð og móar urðu að grænu túni, og framtíðin 
virtist brosa við þér og ástvinum þínum. 

En svo var bleiku sigðinni enn brugðið í Skíða-
dal og þú féllst þrítugur í valinn. Níu föðurlaus 
börn, tvær ungar ekkjur og aldraður faðir, tvö 
heimili í sárum biðu jólanætur. Guð, hví þetta? 
Hvar er réttlæti þitt og kærleikur?

Það er aðfangadagur jóla. Ég feta snjóinn að 
föllnu húsbroti á eyðibýlinu Sælu. Við hlið mér 
gengur Steingrímur á Hjaltastöðum. Þetta er af-
mælisdagur einkasonar hans. Í dag hefði hann 
orðið þrítugur en í gær var kallað í hann yfir 
landamærin. 

Ég óttast beiskyrði af vörum hins aldraða föður, 
óttast uppgjöf. Það falla tár á freðið brotið, 
barnstár af þrútnum hvörmum gamalmennis. 

En það er ekkert beiskyrði sagt, heldur lotið 
höfði, og höfundur lífs og dauða ákallaður. Þar 
er eina athvarfið og eina vonin.

Svo er rennt augum út að gilinu. „Nú veit ég að 
honum líður vel, nú er hann aftur kominn til 
móður sinnar, hún tekur vel á móti honum.“ 

Gegn blýþunga harmsins eygði hinn aldraði fað-
ir ljós og laut mætti trúarinnar, þeim aflgjafa, 

sem kynslóð eftir kynslóð hefur sótt til þrek í 
þrautum. 

Hví skal ég þá spyrja: Hvar er réttlæti þitt, guð, 
og hvar er kærleikur þinn? 

Því skulu mín lokaorð, frændi, vera vafin og ylj-
uð þeirri trúarvissu er ég nam við móðurkné í 
björtu skini bernskuárs. 

Því skal hér óskað fararheilla yfir móðuna og 
mun hún eigi hafa verið skrýdd sólargliti eins og 
fjörðurinn er þér fannst svo fagur þá, er við sát-
um á klöppinni forðum við Krossanes. 

Því skal biðja ástvinum þínum huggunar hins 
eina er huggað getur. 

Vertu því sæll, frændi, nú ert þú kominn heim til 
hennar mömmu.“

Fjársöfnunin
Akureyrardeild Rauða kross Íslands skipulagði fjár-
söfnun í kjölfar þess að Helgi bóndi á Másstöðum 
fórst í snjóflóði í nóvember 1955. Svarfdælingar og 
Skíðdælingar efndu til söfnunar í heimabyggðinni 
og á Dalvík. 

Brugðist var á sama hátt við eftir að Guðjón á 
Hjaltastöðum fórst á Þorláksmessu 1955. 

Rauðakrossdeildin á Akureyri tilkynnti milli jóla og 
nýárs að lokið væri söfnun vegna ekkjunnar á Más-

Bærinn Skarð í Glerárþorpi. Þar fæddist María Arn-
grímsdóttir árið 1924, síðar bóndi á Hjaltastöðum.
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stöðum, þakkaði „öllum hinum örlátu gefendum“ 
og leitaði jafnframt 

„ ... enn til almennings um stuðning við ekkjuna 
og fjögur föðurlaus börn á Hjaltastöðum, en þar 
eru erfiðar aðstæður, er hinni einu fyrirvinnu 
heimilisins var svo skyndilega burtu svipt. 

Söfnunarlistar liggja frammi hjá vikublöðunum 
á Akureyri, Kaupfélagi Eyfirðinga, Búnaðar-
bankanum, Vöruhúsinu og hjá stjórnarnefndar-
mönnum deildarinnar.“

Í Akureyrarblöðunum birtist samhljóða ákall undir 
fyrirsögninni Nokkur orð til náungans. Höfundur 
skrifar upphafsstafi sína undir, FK, (ath.semd ARH: 
líklega Friðjón Kristinsson á Dalvík). Þar segir með-
al annars:

„Þau gerast nú tíð stóru höggin, er dauðaslysin 
valda í okkar litla þjóðfélagi. Menn falla í valinn 
fyrir aldur fram frá stórum barnahópi, glæstum 
framtíðarvonum, þarflegum áætlunum og gulln-
um draumum. Þjóðin missir dugandi þegna. 
Ástvinir stara ráðþrota fram í mistur óvissunnar 
með tár í augum og harm í hjarta. 

Hvað á til bragðs að taka þegar fyrirvinna er 
horfin og sætið autt? Börnin skilja ekki neitt í 
neinu. Pabbi, stóri, góði, sterki pabbi, er skyndi-
lega horfinn, kemur aldrei aftur, þetta er síend-
urtekinn raunveruleiki.

Skíðadalur er í sárum og sveitin öll. Hver spyr 
annan: Hvers vegna? En svarið dylst í þögninni. 
Gátuna fær enginn leyst. Ungar ekkjur með hóp 
af smábörnum þarfnast aðstoðar og víst hefur 
verið vel við brugðist. Másstaðaheimilið hefur 
hlotið mikla og góða hjálp en nú er ekkjan á 
Hjaltastöðum í nauðum stödd fjárhagslega, 
börnin eru 4 það yngsta á fyrsta ári og það elsta 
8 ára. 

Eigum við ekki að vera sem ein fjölskylda, bera 
hvers annars byrðar í hinum margvíslegu raun-
um sem lífinu fylgja?

Tíminn er hraðfleygur, enn eru áramót. Áður en 
varir er þessi kynslóð öll og önnur tekur við. 

Gefum gaum að orðum Drottins: „Berið hvers 
annars byrðar.““

Söfnunin var umfangsmikil og á Akureyri voru 
starfsmenn í Sambandsverksmiðjunum áberandi 
ötulir við að safna og gefa. Þeir höfðu sérstakar 
taugar til Hjaltastaða enda var María fyrrverandi 
samstarfsmaður þeirra á Gefjun, Baldur bróðir 
hennar vann þar og Guðjón reyndar líka um tíma 
þegar þau María kynntust.

Þá skal nefna gjafir og fjármuni sem bárust í Hjalta-
staði frá kvenfélaginu á Eskifirði. 

Söfnunarlisti starfsfólks Iðunnar á Akureyri frá því snemma árs 1956.
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Dagblöðin í Reykjavík tóku við framlögum í söfn-
unina og í Morgunblaðinu 22. mars 1956 er til 
dæmis getið um söfnun Svarfdælinga í Reykjavík 
vegna slyssins á Hjaltastöðum. Suðursvarfdælingar 
birtu í blaðinu orðsendingu af þessu tilefni:

„Eins og menn muna varð það sviplega slys á 
Þorláksmessu í vetur að ungur bóndi á Hjalta-
stöðum í Skíðadal varð fyrir snjóflóði og beið 
bana. Skömmu áður hafði bóndinn á Másstöð-
um í sömu sveit farist á sama hátt. Báðir áttu 
bændur þessir fyrir að sjá mörgum börnum í 
ómegð. Af venjulegri hjálpfýsi hófu menn sam-
skot víða um land til styrktar ekkjunni á Más-
stöðum og barnahópi hennar. Úr sömu hörmu-
legu bágindunum á Hjaltastöðum, er 
fyrirvinnunni var svo skyndilega burtu kippt, 
hefur hins vegar miður verið bætt. Til þessa er 
því mælst af hjálpfúsum mönnum, sem þessi orð 
lesa, að þeir hafi ekkjuna á Hjaltastöðum í huga 
og láti eitthvað af hendi rakna til styrktar henni 
og ungum börnum hennar fjórum. Munið ekkj-
una á Hjaltastöðum.“

Svarfdælingar skipulögðu sjálfir sérstaka fjársöfnun 
í byggðarlagi sínu vegna Hjaltastaðaslyssins, líkt og 
þeir höfðu gert vegna Másstaðaslyssins. 

Söfnunarlistar í Dalvíkurhreppi eru til og hafa varð-
veist í fórum barna Maríu og Guðjóns. Af þeim má 
draga þá ályktun að þátttaka í neyðarsöfnuninni 
hafi verið mikil og almenn. Af skjölunum má ráða 
að Valdimar Óskarsson sveitarstjóri hafi verið 
fremstur í flokki þeirra sem sáu um framkvæmdina 
og með honum Friðjón Kristinsson, kjötbúðar-
stjóri, póstafgreiðslumaður og safnvörður, og Pálmi 
Jóhannsson bifvélavirki. 

Útilokað er að meta nú heildarumfang fjársafnana 
vegna slysanna tveggja í Skíðadal. Það kom hvergi 
fram á sínum tíma og tilheyrandi gögn eru ekki til 
nema að litlu leyti. Hins vegar er hægt að fullyrða að 
verulegir fjármunir söfnuðust og þeir komu viðtak-
endum afar vel, skiptu reyndar að öllum líkindum 
sköpum um að ekkjunum tveimur í Skíðadal tækist 
að halda fjölskyldum sínum saman og halda bú-
rekstri áfram. Þar með var líka tilgangi safnananna 
náð.

Óvíst fyrst um framtíð fjölskyldunnar
María og Guðjón á Hjaltastöðum eignuðust fjögur 
börn: Jóhann Heiðar f. 1947, d. 2012; Elínu Sigur-
laugu f. 1949; Sumarrós f. 1950 og Ingibjörgu f. 
1955.

Óvissa ríkti um framtíð búskaparins í óbreyttri 
mynd fyrst eftir slysið. Mörg dæmi voru um að fjöl-
skyldum væri sundrað við svipaðar aðstæður og það 
kom til tals líka í þessu tilviki. 

Rætt var um að yngsta barnið, Ingibjörg, færi þá í 
Hlíð í Skíðadal en hið elsta, Jóhann, í Böggvisstaði í 
Dalvíkurhreppi. María yrði áfram með tvær eldri 
dæturnar, Elínu og Rósu. 

Þetta gekk ekki eftir; niðurstaðan varð sú að María 
hélt hópnum saman og stundaði búskap áfram á 
Hjaltastöðum í samstarfi við Steingrím tengdaföður 
sinn.

Hvort sem það hefur tengst umræðu um framtíð 
fjölskyldunnar eða ekki liggur fyrir að einungis 
þremur vikum eftir útför Guðjóns auglýsti Stein-
grímur Hjaltastaði til sölu, ásamt hjáleigunni Sælu, 
og lausa til ábúðar frá næstu fardögum. 

Í auglýsingu í Degi 25. janúar 1956 er getið um að 
á jörðinni sé steypt fjós, nýlegt fyrir 12 kýr, fjárhús 
fyrir 100 fjár og fleiri peningshús. Töðufall rúmlega 
400 hestar og tún að mestu véltækt. „Áhöfn getur 
fylgt að nokkru og enn fremur ný dráttarvél, ef þess 
er óskað.“ Fram kemur að Jón Jónsson á Böggvis-
stöðum og Steingrímur sjálfur veiti nánari upplýs-
ingar.

Það er sem sagt ekki vitað og fæst aldrei upplýst 
hvernig á þessari auglýsingu nákvæmlega stóð. 
Óvissa um framtíðarbúskap fjölskyldunnar er nær-
tæk tilgáta. Svo ber að hafa í huga að Steingrímur 
átti afar erfiðar stundir, harmi lostinn eftir að hafa 
misst bæði eiginkonu og einkason á sama ársfjórð-
ungi.

Börnin voru látin bera sorg sína afskiptalaust, eins 
og gerðist gjarnan við slíkar aðstæður áður fyrr. 
Áföllin riðu yfir en fagleg áfallahjálp varð ekki til, 
hvorki í orði né verki, fyrr en áratugum síðar.
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Tilveran snerist á hvolf og ekkert var eins og áður. 
María ákvað að létta á heimilishaldinu með því að 
koma elstu dótturinni, Elínu, fyrir í Hlíð strax um 
áramót. Hún dvaldist þar allt til vors og minnist 
enn verunnar í forstofunni í Hlíð. Henni leið oft illa 
og saknaði mömmu og systkina en vildi ekki láta á 
því bera. Í forstofunni grét hún örlög sín ein og 
horfði í gegnum tárin út yfir Skíðadal. 

Hjaltastaðir leggjast í eyði 1962
María fékk aðstoðarmenn við búskapinn til að byrja 
með. Eiður Steingrímsson á Ingvörum var til dæmis 
meðal þeirra sem voru í takmarkaðan tíma í vinnu-
mennsku á Hjaltastöðum. Fljótlega kom svo föður-
bróðir Eiðs, Sigurður Eiðsson frá Ingvörum, í 
Hjaltastaði og gerðist ráðsmaður þar. Hann hafði 
áður verið við bússtörf á Másstöðum eftir fráfall 
Helga bónda.

María og Sigurður urðu sambýlisfólk og hófu bú-
skap saman. Spenna myndaðist milli Steingríms og 

Sigurðar. Þeir áttu ekki skap saman, jarðareigandinn 
og ráðsmaðurinn.

Steingrímur fór frá Hjaltastöðum að Uppsölum. 
Hann var líka um hríð á Völlum en flutti síðan til 
Elínar Guðjónsdóttur, sonardóttur sinnar, og Ingva 

Hjaltastaðasystkin. Frá vinstri: Ingibjörg, Sumarrós, Elín Sigurlaug og Jóhann Heiðar.

Hjaltastaðir.
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Antonssonar á Dalvík árið 1972. Þaðan fór hann í 
Dalbæ, heimili aldraðra á Dalvík, og var þar til 
dauðadags, 21. febrúar 1983. 

María og Sigurður bjuggu áfram á Hjaltastöðum en 
keyptu Hreiðarsstaðakot í Svarfaðardal og hófu bú-
skap þar 1962. Hjaltastaðir fóru þar með í eyði árið 
1962 en Steingrímur skráði sig þar áfram til heimil-
is eða til 1966. 

Árið 1961 keyptu hjónin Sigurjón Sigurðsson og 
Elínborg Gunnarsdóttir Syðra-Hvarf í Skíðadal og 
fluttu þangað frá Vopnafirði. Þau keyptu síðar 
Hjaltastaði af Steingrími Sigurðssyni og sameinuðu 
jörðina Syðra-Hvarfi.

Núverandi, þinglýstir eigendur landsins sem til-
heyrði Sælu eru systurnar frá Hjaltastöðum/
Hreiðarsstaðakoti: Elín, Sumarrós og Ingibjörg 
Guðjónsdætur og ekkja Jóhanns Guðjónssonar, Elsa 
Axelsdóttir, og börn þeirra Jóhanns, Guðjón Páll og 
Björk.

Skynjaði Guðjón nálægð dauðans?
Vísbendingar eru um að Guðjón á Hjaltastöðum 
hafi skynjað að dauðinn væri sér nálægur og sumir 
sveitungar hans töldu sig reyndar merkja vís-
bendingar þar að lútandi skömmu fyrir fráfall hans. 
Menn lögðu saman tvo og tvo eftir slysið og eiga 
sumir hverjir þetta afar sterkt í minningunni enn 
þann dag í dag.

Guðjón og Helgi á Másstöðum voru ágætir vinir og 
hjálpuðu hvor öðrum við ýmis verk á bæjunum ef 
svo bar undir. Guðjón tók þátt í leit að Helga í hlíð-
inni ofan Másstaða í byrjun nóvember 1955. Elín 
Guðjónsdóttir man glöggt eftir því þegar pabbi 
hennar kom heim úr leitinni og stóð við eldhús-
bekkinn á Hjaltastöðum í svarköflóttri vaðmáls-
skyrtu. Hann lét þá falla ummæli efnislega á þennan 
veg: „Líklega verð ég næstur.“ Þeir sem á hlýddu 
gerðu ekkert með þessi orð en þau rifjuðust upp fyr-
ir Elínu nokkrum vikum síðar og varðveittust í 
minningu hennar.

Guðjón á Hjaltastöðum og Þorsteinn Kristjánsson 
– Steini í Uppsölum tóku gröf fyrir Helga á Más-
stöðum í Vallakirkjugarði. Guðjón sagði í spurnar-

tón við félaga sinn að verki loknu: „Hver skyldi nú 
verða næstur?“ Þorsteinn lagði enga sérstaka merk-
ingu í spurninguna en gerði það síðar. 

Helgi á Másstöðum hvílir í gröf nr. 88 og Guðjón í 
gröf nr. 89 á Völlum.

Enn má nefna útför Helga á Másstöðum í Valla-
kirkju 15. nóvember 1955. Viðmælendur ritara 
þessara lína hafa nefnt að frá Guðjóni á Hjaltastöð-
um hafi stafað undarlegum kulda. Þá er ekki átt við 
kuldalega framkomu, því það átti aldrei við Guð-
jón, heldur var kalt í kringum hann í bókstaflegum 
skilningi. Einn viðmælandi sagði að þetta hefði ver-
ið bæði afar sérstök og ónotaleg tilfinning. Hann 
kvaðst muna þetta enn skýrt og greinilega sextíu 
árum síðar. Eftir að Guðjón fórst nokkru síðar töldu 
menn að kuldinn væri fyrirboði þess er koma skyldi, 
vísbending um að feigðin kallaði að honum.

Halldór bóndi Jónsson sagði svo frá löngu síðar að 
Guðjón á Hjaltastöðum hefði gert vart við sig á 
Jarðbrú skömmu eftir að hann fórst. Nokkru fyrir 

Hjaltastaðahjónin Guðjón og María í hrossastússi.
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slysið bað Guðjón Halldór um að koma í Hjalta-
staði til að líta á lasburða kú. Þá var fljúgandi hálka 
á vegum í Svarfaðardal og svartasta skammdegi. 
Halldór fékk Hjalta Haraldsson í Ytra-Garðshorni 
til að fara með sér í leiðangurinn í Hjaltastaði. Þeir 
fóru um á grárri Ferguson dráttarvél Jarðbrúar-
bóndans og segir ekki meira af ferðalaginu. Þetta 
urðu síðustu samskipti Guðjóns og Halldórs.

Skömmu eftir slysið voru Jarðbrúarhjón, Ingibjörg 
Helgadóttir og Halldór, á leið heim í bæ úr fjósi að 
kvöldi til og sáu þá mann koma niður heimreiðina 
og hverfa inn í kjallara á Jarðbrú. Enginn gestkom-
andi var hins vegar í húsinu þegar þau komu inn. 
Ingibjörg bar ekki kennsl á gestinn en Halldór gerði 
það strax. Hann sagði að þar hefði farið Guðjón á 
Hjaltastöðum og var ekki í nokkrum vafa um það. 
Ingibjörg man atvikið afar vel.

„Ekki verður feigum forðað“
„Mönnum er sköpuð ákveðin leið í lífinu. Sumir 
skynja eða hafa jafnvel vitneskju um að þeir verði 
ekki gamlir og þarf ekki næmt fólk til. Máltækið 
segir að ekki verði feigum forðað. Þessi frásögn af 
Guðjóni á Hjaltastöðum er sérstök – en Svarfdæl-
ingar og Skíðdælingar eru sérstakir! Innsæi manna 
er misjafnlega sterkt. Fólk í sveit fæst við jörðina 
og náttúruna og er þar með beintengt miklum 
kröftum og orku,“ segir Þórhallur Guðmundsson 
miðill og Svarfdælingur.

– Ef við gefum okkur að Guðjón hafi raunverulega 
skynjað nálægð dauðans – hvers vegna ýjaði hann 
sterklega að því við aðra, meira að segja við ung 
börn sín? 

„Því er ekki auðvelt að svara. Vera má að hann 
hafi hugsað upphátt án þess að meina neitt sér-
stakt með því en það kann líka að vera að hann 
hafi viljað búa aðra undir brottför sína á fínlegan 
hátt. Krakkar meðtaka ekki endilega svona lagað 
með fullri vitund strax en skilja betur og tengja 
síðar.“

– Hvað með kuldann. Var hann feigðarmerki? 

„Nei, það er alls ekki sjálfgefið. Fólk hefur ólíka 
nærveru, öllum fylgir ekki hlýja! Kuldi er orka og 
eðlilegur sem slíkur. Í þessu tilviki var hins vegar 
um að ræða mann sem fórst skömmu síðar í snjó-
flóði. Farvegur hans var skrifaður og kuldinn frá 
honum í kirkjunni kann að hafa boðað það sem 
koma skyldi.“
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Slysið í Skíðadal á Þorláksmessu 1955 er tilefni 
þessara skrifa; þegar Sigtryggur Guðjón Steingríms-
son fórst í snjóflóði daginn fyrir þrítugsafmælið sitt. 
Fæðing hans á aðfangadag 1925 var líka söguleg. 

Sigríður Thorlacius, dóttir þáverandi prestshjóna í 
Svarfaðardal, séra Stefáns Baldvins Kristinssonar og 
Sólveigar Pétursdóttur Eggerz, skráði frásöguþátt-
inn Jólanótt í bókinni Því gleymi ég aldrei sem 
Kvöldvökuútgáfan á Akureyri gaf út 1966. 

Sigríður rifjar upp minningu sína, þá tólf ára stúlku-
barns, frá aðfangadegi á Völlum 1925. Á næsta bæ, 
Hánefsstöðum, bjuggu Steingrímur  Sigurðsson og 
Sigurlaug S. Sigurjónsdóttir, á árunum 1925-’26, 
áður en þau fluttu í Hjaltastaði. Hún var barnshaf-
andi og vænti sín á hverri stundu. 

„Dökk óveðursský hrönnuðust á loftið yfir Svarf-
aðardal strax að morgni og þungt sjávarhljóð 
barst frá hafinu með norðanáttinni.“  

Á aðfangadag var móðir Sigríðar að hengja upp 
gluggatjöld í norðurstofunni á Völlum og datt illa. 
Á jólanótt kom til hennar læknir og kom í ljós að 
hún var fótbrotin. Hann bjó um fótinn og prests-
frúin lá síðan rúmföst vikum saman. 

Á aðfangadagskvöld birtist Steingrímur í Hánefs-
stöðum heima á Völlum þar sem var símstöð. Hann 
bað um að hringt yrði eftir ljósmóður á Urðum, 
mun innar í dalnum, því eiginkonan væri að taka 
léttasótt. Á Urðum var einnig símstöð. Þorbjörg 
ljósmóðir Sigurhjartardóttir lagði þegar af stað fót-
gangandi og með henni tveir menn enda veðurút-
litið ískyggilegt. Þeim sóttist ferðin seint. Brostin 
var á stórhríð og göngufæri afleitt.

Steingrímur kom aftur í Velli síðar um kvöldið, 
áhyggjufullur mjög. Hann spurði Sólveigu prestsfrú 
hvort hún vildi koma með sér í Hánefsstaði. Stein-
grímur vissi að hún hafði áður tekið á móti börnum 
þegar ekki náðist í ljósmóður. 

Sólveig var ekki göngufær en vissi ekki að hún væri 
fótbrotin. Hún kvaðst samt fús að fara ef hægt væri 
að draga sig á sleða milli bæja. Minnst fimm karl-
menn drógu hana í Hánefsstaði og voru á annan 
klukkutíma á leið sem tekur um tíu mínútur að 
ganga í þokkalegu veðri og færi. 

Jafnframt voru sendir menn til Dalvíkur eftir lækni 
því hans var talin þörf við fæðinguna.

Þorbjörg ljósmóðir og fylgdarmenn hennar komu í 
Velli um kvöldið. Séra Stefán gaf henni staup af 
messuvíni til hressingar og svo hélt hún áfram för í 
Hánefsstaði. Þá var sveinbarn þegar fætt og prests-
frúin á Völlum gegndi ljósmóðurstörfum. Fæðingin 
var erfið en allt fór vel.

Höfundur söguþáttarins nafngreinir ekki Hánefs-
staðahjón og heldur ekki frumburð þeirra, jóla-
barnið frá 1925. Þess er getið að barnið hafi á full-
orðinsárum farist í snjóflóði en hvorki tekið fram 
hvar né hvenær það gerðist. Ljósmóðirin er hins 
vegar nafngreind. 

Þetta er athyglisvert og ef til vill nærtækur vitnis-
burður um að snjóflóðaslysin voru lítt eða ekki 
rædd.

Sigríður Thorlacius segir að jólin 1925 séu sér 
minnisstæð og bætir við:

„Samstaða og samhjálp nágrannanna varð eftir-
minnileg. Jafnvel við krakkarnir vissum, hvað 
það var að berjast langan veg á móti stórhríð í 
kafaldsófærð. Við fundum til þess, hvað í húfi 
var. Líf var að fæðast, og því til hjálpar taldi 
enginn eftir sér að leggja út í lítt fært veður, etja 
kappi við hamremmi hríðarofsans. En svo undar-
leg urðu örlög hans, sem fæddist þessa jólanótt, 
að hann fórst í snjóflóði, fullorðinn maður.“

SöGulEG jÓlAFæðinG á HánEFSStöðum
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„Veturinn 1955-1956 var hryllilegur tími. Ég hef 
aldrei orðið samur maður aftur og held að á hverj-
um einasta degi hafi þessir atburðir leitað á hugann 
á einn eða annan hátt,“ sagði Gunnar Rögnvaldsson 
á túninu á Másstöðum í Skíðadal í ágúst 2014. Þau 
Kristín Óskarsdóttir bjuggu í Dæli í Skíðadal frá 
1947 til 2008 og fluttu þá til Dalvíkur. Kristín lést 
22. ágúst 2015.

Gunnar féllst á bílferð frá Dalvík á fornar slóðir í 
Skíðadal í Fiskidagsvikunni 2014 og rifjaði upp 
myrka vetrardaga fyrir nær sex áratugum þegar hann 
missti tvo granna sína og vini með nokkurra vikna 
millibili í snjóflóðum. Það tók verulega á að horfa 
þarna um öxl. 

Gunnar tók þátt í leitinni að Helga á Másstöðum 
næturlangt 4. nóvember og heimili hans varð sjálf-
krafa miðstöð leitarinnar vegna þess að Dæli var 
næsti bær við slysavettvanginn og með símasam-
band við Dalvík.

Á Þorláksmessu voru svo Gunnar í Dæli, Ari vinnu-
maður hans Vigfússon, og Áskell Jóhannsson, bóndi 
á Syðra-Hvarfi, fyrstir á vettvang til leitar að Guð-
jóni á Hjaltastöðum. Gunnar gekk fram á hann lát-
inn í Sælugili. 

Það fylgir sögunni að í hlut Gunnars í Dæli kom að 
gerast sendiboði skelfilegra tíðinda eftir að snjóflóð 
féll á Auðnir í Svarfaðardal í apríl 1953. Í Hlíð í 
Skíðadal bjó þá Ingibjörg Árnadóttir, hálfsystir 
Snjólaugar Flóventsdóttur, húsfreyju á Auðnum. 
Ágúst bóndi Jónsson á Auðnum og Rannveig Valdi-
marsdóttir, tengdadóttir hans, fórust en Snjólaug 
bjargaðist og sömuleiðis Jón Ágústsson, sonur 
hennar og unnusti Rannveigar.

Sorgarfréttir frá Auðnum bárust símleiðis í Dæli og 
Gunnar tók að sér að fara í Hlíð, sem ekki var í 
símasambandi, til færa að þau Ingibjörgu og öðru 
heimafólki þar.

GunnAR í Dæli
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Gunnar í Dæli var í hreppsnefnd Svarfdælinga á 
þessum tíma; sat þar samfleytt í tvö kjörtímabil eða 
alls átta ár. Hann rifjaði upp á Másstaðatúni að slys-
in í Skíðadal hefðu mætt meira á sér en öðrum í 
hreppsnefndinni enda hefði verið litið á sig sem 
fulltrúa Skíðdælinga í forystusveit sveitarfélagsins. 

Hreppsnefndin ákvað meðal annars að skyggnast 
um eftir vinnumönnum til að létta undir bústörf á 
Másstöðum og Hjaltastöðum með ekkjunum 
tveimur og öðru heimafólki. Gunnari var falið að 
sjá um verkefnið og hann gekk í að útvega aðstoð 
strax.

Sennilegt er að hreppsnefndarmenn í Svarfaðardal 
hafi líka komið að því að skipuleggja fjársafnanir í 
dalnum í kjölfar slysanna en gögn þar að lútandi 
hafa ekki komið í leitirnar. Hins vegar er skjalfest að 
forystumenn í Dalvíkurhreppi héldu utan um fjár-
söfnun á sínu svæði. Í því ljósi má ætla að sama hafi 
átt við um Svarfaðardal og að hreppsnefndin hafi 
komið þar við sögu. 
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Ástæða er til að fara fáeinum orðum um símamál í 
Skíðadal og Svarfaðardal eftir miðja 20. öldina þegar 
mannskæð snjóflóð féllu þrisvar sinnum, á árunum 
1953 og 1955. Nú á tímum hafa menn farsíma við 
höndina og geta nánast hvar sem er og hvenær sem 
er hringt í allar áttir. Það var nú aldeilis ekki þannig 
áður fyrr og skapaði augljós vandræði þegar þurfti 
að kalla eftir hjálp á neyðarstundu.

Svarfaðardalur hefur reyndar verið í þjóðbraut land-
síma frá upphafi. Símastrengur var fyrst lagður til 
Íslands á hafsbotni um Hjaltland til Færeyja og það-
an til Seyðisfjarðar. Þessi „sæsími“, sem svo var kall-
aður, var tengdur símstöð á Seyðisfirði í ágúst 1906.

Sumarið 1906 var jafnframt ráðist í að leggja síma-
línu á staurum milli Reykjavíkur og Seyðisfjarðar í 
fjórum áföngum. Fyrst frá Reykjavík í Hrútafjörð, 
svo áfram að Urðum í Svarfaðardal, þaðan til Gríms-
staða á Fjöllum og loks til Seyðisfjarðar.

Á Urðum var sett upp símstöð en það var ekki fyrr 
en löngu síðar að farið var að tengja aðra bæi í Svarf-
aðardal við símkerfið. Mörgum þótti það taka ansi 
langan tíma fyrst sjálf landslínan lá hvort eð var um 
sveitina. 

Síma- og rafmagnsmál bar á góma í viðtali Þjóðvilj-
ans við Kristin Jónsson, formann Verkalýðsfélags 
Dalvíkur, 9. mars 1944:

„Rafmagnið er algerlega óviðunandi. Á Dalvík 
eru tvær litlar vatnsaflstöðvar, sem verða báðar að 
hafa olíumótora til viðbótar og fullnægja þó ekki 
nálægt því þörfinni. Nú er í undirbúningi að 

leggja rafmagnslínu frá Akureyri út eftir Eyjafirði 
og til Dalvíkur. Úrbætur á þessu sviði eru mjög 
aðkallandi.

– Hvað er í fréttum úr sveitinni?

Það er mikill áhugi fyrir því að fá síma á bæina 
frammi í dalnum. Ætlunin er að fá sveitasíma í 
sambandi við línuna sem liggur frá Dalvík um 
sveitina vestur í Hjaltadal. Ég hef átt tal um þetta 
mál við póst- og símamálastjóra og tók hann 
mjög vel í málið og lofaði að taka það til athug-
unar á næstunni.“

Á Alþingi þótti ýmsum hægt ganga að símavæða 
sveitirnar. Vorið 1950 var samþykkt frumvarp til 
laga um „notendasíma í sveitum“ þar sem kveðið 
var á um að auka framlag ríkisins til símavæðingar 
og flýta lagningu síma um sveitir landsins.

Í fjárlögum ársins 1952 birtist í fyrsta sinn fjárlaga-
liðurinn „til notendasíma í sveitum“ og þann lið er 
að finna í fjárlögum ríkisins næstu árin. 

Símavæðingin komst þarna loksins á skrið víða um 
land, þar á meðal í Svarfaðardal. Friðbjörn Zophon-
íasson, bóndi á Hóli og fréttaritari Tímans, sendi 
blaðinu klausu 1. október 1954 um að sími hefði þá 
um haustið verið lagður á tólf bæi í framanverðum 
Svarfaðardal. Var þar með kominn sími á hvern bæ 
í framsveitinni. „Í utanverðum dalnum vantar enn 
síma á nokkra bæi“, segir enn fremur í skeyti 
fréttaritarans.

Sími oG RAFmAGn
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Það var svo ekki fyrr en í október 1956 sem ein-
angrun byggðarlagsins var rofin til fulls. Allir bæir í 
Svarfaðardal höfðu þá verið tengdir símkerfinu en 
sumarið 1956 var sími lagður á bæi í Skíðadal. Svo 
er að sjá að það hafi verið í samræmi við fyrirliggj-
andi framkvæmdaáætlun til nokkurra ára en víst er 
að banaslysin tvö í Skíðadal veturinn áður stuðluðu 
mjög að því að staðið væri við að koma bæjum þar í 
símasamband eins fljótt og verða mætti.

um sveitasímann
Sveitasímkerfið var þannig í einföldu máli að bæj-
um í til dæmis Svarfaðardal og Skíðadal var skipt í 
nokkra hópa. Bæir í hverjum hópi „voru á sömu 
línu“. Hægt var að hringja á milli þessara bæja en 
ekki á aðra bæi eða annað nema í gegnum miðstöð 
á Dalvík. Hringingar á einum bæ heyrðust á öllum 
bæjum á sömu línu og ef einhver lyfti upp símtóli á 
öðrum bæjum heyrði sá samtalið hvort sem við-
komandi líkaði betur eða verr! 

•

Menn hringdu með því að snúa sveif. Miðstöðin á 
Dalvík svaraði einni langri hringingu og hver bær 
hafði sína einkennishringingu. Hringingin í Hjalta-
staði var til dæmis stutt-löng-löng og í Másstaði 
stutt-stutt-löng-löng. Hringingin í Hlíð var tvær 
langar en þrjár stuttar í Klængshól, svo tvö dæmi til 
viðbótar séu nefnd úr Skíðadal. Á prestssetrinu á 
Völlum var svarað hringingunni tvær stuttar og tvær 
langar.

Miðstöð á Dalvík var ekki opin nema hluta úr sól-
arhringnum. Þegar hún var lokuð voru línur tengd-
ar saman þannig að fremstu bæir gátu náð sambandi 
við bæi á línum neðarlega í sveitinni, nær Dalvík. 
Það var gert í öryggisskyni ef eitthvað kæmi fyrir í 
framsveitinni eða Skíðadal og kalla þurfti eftir að-
stoð.

•

Í öllum þremur snjóflóðaslysunum í Svarfaðardal og 
Skíðadal var símstöðin á Dalvík lokuð þegar þurfti 
að láta vita og kalla eftir hjálp. Í báðum Skíðadals-
slysunum var hringt í sóknarprestinn á Völlum og 
hann fór til Dalvíkur. Vellir voru neðsti bær og 

næstur Dalvík á þeirri bæjarlínu austan megin Svarf-
aðardals sem hægt var að hringja í frá Dæli og Syðra-
Hvarfi þegar miðstöð var lokuð.

Símstöðin var svo í báðum tilvikum opnuð og höfð 
opin svo lengi sem þurfa þótti, hvort sem var að 
degi eða nóttu.

Samskiptin voru öllu flóknari og dramatískari þegar 
snjóflóð tók af bæinn á Auðnum í Svarfaðardal 
föstudaginn langa, 3. apríl, 1953. Þá reyndi Einar 
Hallgrímsson, bóndi og símstöðvarstjóri á Urðum, 
að ná sambandi við Dalvík en án árangurs. Símstöð-
in þar var lokuð og þar að auki var símalínan milli 
Urða og Dalvíkur líklega slitin. 

Einar klifraði þá upp í símastaur ofan við Urðabæ-
inn og tengdi símtæki beint við línurnar. Þannig 
tókst honum að ná sambandi við símstöðina á 
Krossum á Ársskógsströnd í gegnum Sauðárkrók. 
Krossafólk kom boðum til Akureyrar og símstöðin 
á Akureyri lét Slysavarnafélag Íslands í Reykjavík 
vita. 

Slysavarnafélagið lét í tvígang rjúfa hátíðardagskrá 
Ríkisútvarpsins að kvöldi föstudagsins langa og 
senda út tilkynningu til Svarfdælinga. Fyrst var sím-
stöðin á Dalvík beðin að svara símstöðinni á Kross-
um þegar í stað. Nokkru síðar var lesin önnur til-
kynning, þess efnis að snjóflóð hefði fallið á bæinn 
Auðnir í Svarfaðardal. Menn voru beðnir um að 
bregðast skjótt við til hjálpar. 

Þannig fengu flestir Svarfdælingar nær og fjær fyrstu 
fregnir af slysinu, um leið og aðrir landsmenn, og 
setti strax mikinn óhug að þeim sem á hlýddu eins 
og von var. 

Þátt Einars á Urðum í því að koma þessum boðum 
áleiðis má tvímælalaust telja til björgunarafreka.

Rafmagnið er mál málanna
Og svo fáein orð um rafvæðinguna í Svarfaðardal. 
Lokið var við að koma línum frá Laxárvirkjun í 
samband við alla bæi í Svarfaðardal haustið 1960. 
Skíðadalur sat þá eftir og pirringur Skíðdælinga var 
verulegur eins og lesa má í fréttabréfi úr Svarfaðar-
dal í Alþýðumanninum á Akureyri 11. mars 1961:
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„Rafmagnið er mál málanna hér í Skíðadal ... 
Mun hreppsnefnd Svarfaðardals vinna ötullega 
að því við ráðamenn syðra að myrkvun Skíðadals 
verði aflétt í næstu framtíð. Ekkert réttlætir að 
Skíðadalur sé afskiptur og dæmdur til auðnar, 
þar sem er gnægð frjórrar moldar og nóg land-
rými til aukinnar ræktunar og blómlegs búskap-
ar.“

Síðla árs 1965 birti yfir Skíðadal og Alþýðumannin-
um. Á forsíðu blaðsins 11. nóvember er frétt úr 
Svarfaðardal:

„Föstudaginn 29. október var Skíðadalslína 
tengd við Laxárvirkjun. Var hér um 5 bæi að 
ræða: Dæli, Másstaði, Hlíð, Hnjúk og Klængs-
hól. Sjö bæir eru í byggð í Skíðadal en tveir þeirra 
hafa heimarafstöðvar, Syðra-Hvarf og Þverá. Var 
rafmagnið kærkominn gestur áður en mesta 
skammdegið settist að og sannarlega birti yfir 
dalnum. En nú er komið rafmagn á alla bæi í 
Svarfaðardalshreppi.“


