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Föstudagsmorgunn 4. nóvember 1955 í Reykjavík. 
 
Starfsmenn verslunardeildar SÍS hamast við að undirbúa opnun fyrstu kjörbúðar 
Íslendinga í Austurstræti eftir einn sólarhring, „matvöruverzlunar með algeru 
sjálfsafgreiðslusniði“, eins og auglýst er. Kaupandinn safnar sjálfur vörum úr hill
um og getur skoðað þær og handleikið. Hann malar kaffið sitt á staðnum og fyllir 
þannig einn pakka á um 20 sekúndum. Tímamót í verslun landsmanna.

Við Reykjavíkurhöfn er beðið eftir því að Gullfoss komi til heimahafnar frá Dan
mörku. Sjaldan hefur ríkt slík eftirvænting við heimkomu þessa flaggskips Eim
skipafélagsins. Bandalag íslenskra listamanna og Alþýðusamband Íslands boða til 
fjöldasamkomu við höfnina og gera ráð fyrir þúsundum manna. Halldór Kiljan 
Laxness er meðal farþega. Hann var staddur í Gautaborg þegar sænska akademían 
kynnti þá ákvörðun sína að veita honum Nóbelsverðlaun í bókmenntum. Nú skal 
hann hylltur við heimkomuna á vegum heildarsamtaka listamanna og launafólks. 
Stjórnvöld landsins koma þar hvergi við sögu, Bjarni Benediktsson menntamála
ráðherra lætur ekki einu sinni sjá sig nálægt hafnarbakkanum og heiðurssamkom
unni. 

Á Reykjavíkurflugvöll mæta snemma tveir liðsmenn Flugbjörgunarsveitarinnar og 
hafa með sér leitar hund. Þeir bíða eftir næsta flugi til Akureyrar áleiðis í Skíðadal, 
inn af Svarfaðardal. Slysa varnadeildin á Dalvík hefur óskað eftir liðstyrk að sunnan. 
Bóndans á Másstöðum er saknað frá því í gær og óttast er að hann hafi lent í snjó
flóði við leit að kindum í fjallinu ofan við bæinn. Heimamenn hafa leitað linnu
laust frá því í gærkvöld, án árangurs. 

Skömmu áður en björgunarsveitarmennirnir leggja af stað norður með hundinn 
berst Slysavarnafélagi Íslands í Reykjavík tilkynning frá Dalvík: bóndinn á Más
stöðum er fundinn, látinn. 

Fólk í svarfdælskri byggð er sem lamað af skelfingu og hryggð. Einungis er hálft 
þriðja ár liðið frá því snjóflóð féll á bæinn Auðnir í Svarfaðardal með hörmulegum 
afleiðingum. Tvennt fórst þar. Hrúður náði að myndast á andlegum sárum fólks
ins í sveitinni eftir hörmungarnar á Auðnum. Nú galopnast kaunin öll á nýjan 
leik.
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Helgi Aðalsteinsson á Másstöðum fór að heiman frá 
sér um tíuleytið fimmtudaginn 3. nóvember til að 
skyggnast um eftir tveimur ám sem hann saknaði. 
Jósavin, sonur hans og næstelsta barnið í systkina
hópnum, gekk með honum fyrsta spölinn. Pabbi 
hans bað hann um að brynna í fjárhúsunum á með
an. 

Mikill snjór var á láglendi. Helgi hafði grafið sig 
niður í fjárhúslækinn og búið til snjótröppur í hol
unni að rennandi vatninu. Jósavin burðaðist með 
fullar fötur upp snjóstigann og fór nokkrar ferðir til 
að svala þorsta ánna. Pabbi hans kvaðst að skilnaði 
ætla að kanna hvort ekki væri allt í lagi með ábreiðslu 
og net á uppsettu heyi á enginu neðan undir Koll
hólagiljum, langleiðina út undir landamerkjum 
Másstaða og Dælis. Svo myndi hann fara til fjalls og 

skyggnast um eftir kindunum í fjallinu út og upp af 
Másstöðum, í bröttum hlíðum Stólsins er skilur að 
Skíðadal og Svarfaðardal. 

Helgi gekk út flatirnar með heimilishundinn Depil 
sér við hlið. Það var hið síðasta sem til bóndans 
spurðist á lífi. 

Veður var slæmt þennan dag og skyggni lítið. Hvöss 
norðaustanátt og gekk á með éljum, eiginlega 
bleytuhríð eða slyddu.

Klukkustundir liðu. Ester Jósavinsdóttir undraðist 
mjög að bóndi hennar væri enn ókominn úr kinda
leitinni. Hún var heima með fjögur börn þeirra af 
fimm: Jósavin níu ára, Eirík sjö ára, Steinunni 
þriggja ára og Ingibjörgu á fyrsta ári. 

Helgi Aðalsteinsson og Ester Jósavinsdóttir með elstu börnin, Jósavin og Rósu. Myndin var tekin vorið 1950, 
nokkru eftir að fjölskyldan flutti úr Hörgárdal í Másstaði. 
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Elsta barnið, Rósa, var tólf ára nemandi í heimavist
arskólanum að Húsabakka. Skólahald hófst þar í 
nýju húsi um haustið, Svarfdælingum til stolts og 
mikillar ánægju. Eiríkur var í eina viku í skólanum 
á haustönn yngstu barna. Rósa og Jósavin voru til 
skiptis á Húsabakka í hálfan mánuð og síðan heima 
í hálfan mánuð. 

Síðdegis fór Ester að ókyrrast verulega. Hundurinn 
Depill var þá kominn heim, húsbóndalaus. Það var 
í hæsta máta óvenjulegt.  Ester taldi mögulegt að 
Helgi hefði gengið til næsta bæjar, Dælis, og tafist 
eitthvað. Hún gat ekki gengið úr skugga um það 
símleiðis því flestir bæir í Skíðadal voru án síma. 
Hún ákvað því að fara sjálf út í Dæli um kvöldið en 
mjólka kýrnar fyrst. Að mjöltum loknum lagði hún 
af stað út í myrkrið og slydduhríðina. Hún fól 
Jósavin og Eiríki að gæta systra sinna heima á 
meðan. 

Neyðarkall í byggðarlaginu
Ester á Másstöðum birtist í Dæli um kvöldið, veð
urbarin. Gunnar Rögnvaldsson bóndi tók á móti 
henni og þekkti hana þá strax úr nýlegum draumi. 
Gunnar hafði dreymt að hann væri á gangi með 
konu sem hann bar ekki kennsl á en mundi vel 
hvernig hún var klædd. Þarna var þá konan úr 
draumnum komin inn úr myrkri og hríð að spyrjast 
fyrir um mann sinn.

Skemmst er frá að segja að Helgi á Másstöðum var 
ekki í Dæli og hafði ekki sést þar þann daginn. 
Gunnar ákvað þegar í stað að kalla eftir hjálp.

Bæir í Svarfaðardal höfðu tengst símakerfi landsins 
á þessum tíma en einungis tveir þeir neðstu í 
Skíðadal, Dæli og SyðraHvarf. Símstöðin á Dalvík 
var opin á ákveðnum tímum dags en þess á milli var 
unnt að ná sambandi milli bæja eftir ákveðnu kerfi, 
til þæginda en fyrst og fremst í öryggisskyni. 

Gunnar í Dæli náði símasambandi við prestssetrið á 
Völlum í miðsveitinni og séra Stefán V. Snævarr 
lagði strax af stað á Willys jeppanum sínum til 
Dalvíkur. Þangað kom hann um ellefuleytið um 
kvöldið og hitti Egil Júlíusson, formann karladeildar 
Slysavarnafélags Íslands á Dalvík, og Árna Guð
laugsson, formann björgunarsveitar félagsins. 

Árni og fleiri björgunarsveitarmenn héldu umsvifa
laust af stað fram í Skíðadal og höfðu meðferðis leit
arljós, sjúkrabörur og fleira. Nokkrir bændur mættu 
til leitar um svipað leyti, flestir af bæjum í Svarf
aðardal austanverðum, af austurkjálkanum svokall
aða.

Símstöðin á Dalvík var höfð opin alla nóttina. 
Ragnheiður Jónsdóttir, Ragna á stöðinni, stóð þar 
neyðarvaktina. Dæli varð sjálfkrafa leitarmiðstöð í 
Skíðadal og Kristín Óskardóttir húsfreyja stóð  vakt
ina þeim megin. Hún hafði í nógu að snúast, sím
inn þagnaði ekki.

Fleiri ræstir út til leitar
Leitarmenn stóðu frammi fyrir miklum vanda og 
afar erfiðri leit. Svartamyrkur var og leitarljós léleg. 
Veður hafði að vísu skánað og taldist sæmilegt til 
leitar en það hjálpaði lítið.

Stóra spurningin var sú hvar yfirleitt ætti að leita. 
Menn byrjuðu á að skyggnast um í útihúsum á 
Másstöðum og ganga um láglendið, án árangurs.

Fljótlega beindu leitarmenn allri athygli sinni að 
snjóflóðum eða snjóspýjum í fjallshlíðinni. Engin 
fótspor voru sjáanleg neins staðar.

Leitarmenn komust fljótt að því að snjóspýjur voru 
í mörgum giljum og bóndinn á Másstöðum hafði 
líklega lent í einni þeirra en hverri og hvar? 

Mönnum var skipt í tvo hópa sem grófu í snjóinn í 
von um að hitta á rétta staðinn. Fyrst og fremst var 
leitað í snjóflóði í Skjaldargili, skammt norðan við 
þar sem kindurnar tvær voru sem Helgi leitaði að. 

Um fjögurleytið um nóttina bárust boð úr Dæli til 
Dalvíkur um að senda meiri mannskap í Skíðadal til 
að hafa vaktaskipti í leitinni. Egill Júlíusson kvaddi 
þá um þrjá tugi manna til farar frá Dalvík og séra 
Stefán á Völlum fór á ný af stað á Willys í liðssöfnun 
í sveitinni. 

Prestur fór yfir Svarfaðardalsá við Árgerði snemma 
morguns og fram Svarfaðardal að vestanverðu. 
Hann tók meðal annarra með sér Kristján Jónsson 
– Danna í Helgafelli og Halldór Jónsson á Jarðbrú. 
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Á leiðinni ræddu Danni og séra Stefán um 
væntanlega útför Kristjáns Lofts Jónssonar í 
Uppsölum hálfum öðrum sólarhring síðar, 
laugardaginn 5. nóvember. Kristján í Uppsölum var 
afi Danna og lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á 
Akureyri 27. október 1955, tæplega áttræður. 

Fjölmenni kvaddi Uppsalabóndann á tilsettum 
tíma í Vallakirkju. Hann var vinsæll maður í sinni 
sveit og þótti greiðvikinn með afbrigðum.

Sorgarfréttir í morgunskímu
Árni Guðlaugsson stjórnaði aðgerðum björgun
armanna í Skíðadal fyrri hluta nætur en Valdimar 
Óskarsson sveitarstjóri tók við leitarstjórn eftir 
vaktaskiptin. Valdimar var þarna á heimavelli í 
bókstaflegum skilningi. Hann fæddist á Hverhóli í 
Skíðadal og ólst upp á Kóngsstöðum í Skíðadal. 
Hann starfaði hjá Dalvíkurhreppi frá 1949, var ráð
inn sveitarstjóri í byrjun árs 1954, gegndi því starfi 
til 1963 og flutti eftir það til Reykjavíkur.

Undir morgun voru um 50 manns við leit í fjallinu 
ofan Másstaða. Pjakkað var í blautan og harðan 
snjóinn með rekum og síðar um nóttina með stöng
um líka.

Snemma leitar datt mönnum í hug að sækja hund
inn Depil og fara með til fjalls ef ske kynni að hann 
myndi vísa á húsbónda sinn í snjónum. Hundurinn 
fékkst hins vegar ekki með nokkru móti til að fara af 
bæ. Þorgils Gunnlaugsson á Sökku fór í buxur af 
Helga og reyndi síðan að fá Depil með sér en hund
urinn haggaðist ekki. Það var ekki fyrr en Guðjón 
bóndi Steingrímsson á Hjaltastöðum kom til skjal
anna og kjassaði dýrið að það gaf færi á sér. Guðjón 
fékk Depil með upp á leitarsvæðið en það skilaði 
engu.

Dalvíkingar, sem komu á vettvang eftir vaktaskipti 
síðla nætur, byrjuðu leit í birtingu í YtraKollhólagili 
þar sem líka hafði fallið flóð en talsvert minna en 
flóðið í Skjaldargili.

Seint um nóttina hringdi Egill Júlíusson í Henry 
Hálfdánarson hjá Slysavarnafélagi Íslands í 
Reykjavík og óskaði eftir að norður kæmu 
björgunarsveitarmenn með leitarhund. Henry 

kallaði út tvo menn frá Flugbjörgunarsveitinni og 
þeir bjuggu sig undir að stíga um borð í flugvél 
áleiðis til Akureyrar þegar fregnir bárust suður um 
að Helgi á Másstöðum hefði fundist látinn. Það 
mun hafa verið Valdimar sveitarstjóri Óskarsson 
sem fann Helga neðarlega í YtraKollhólagili. Hann 
og fleiri Dalvíkingar voru þá með stangir talsvert 
utar og neðar í fjallinu en leitað hafði verið um 
nóttina.

Daníel Á. Daníelsson, héraðslæknir í Árgerði, kom 
í Skíðadal um nóttina og beið átekta. Hann taldi að 
slysið hefði átt sér stað fljótlega eftir að Helgi gekk 
til fjalls daginn áður, trúlega á milli kl. 11 og 12, og 
að Helgi hefði látist af völdum höfuðáverka þegar 
hann féll undan snjóþunganum á stein í gilinu. 
Snjórinn huldi Helga og snjóþykktin, þar sem hann 
fannst, var um hálfur metri. Blautur snjórinn féll 
þétt að líkamanum og hafði ekki bráðnað neitt 
merkjanlega. Af þeim ummerkjum dró læknirinn 
þá ályktun að Helgi hefði látist samstundis. 

Gæðahundurinn Depill.
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Í bókinni Skriðuföll og snjóflóð er líkleg atburðarás 
talin vera sú að Helgi hafi gengið upp í svonefnda 
Hryggi, neðan við Litluhillu, neðsta klettabeltið í 
hlíðinni skammt frá YtraKollhólagili. Í norður
barmi gilsins hafði myndast snjóhengja sem talið er 
að brostið hafi undan Helga eða fallið á eftir hon
um. Ofar í gilinu var flóðspýja sem átti upptök mun 
ofar, í klettabeltinu Breiðhillu. Snjóhengjan í 
gilbarminum varð því hér örlagavaldur en ekki flóð 
að ofan. Leitarmönnum kom reyndar mjög á óvart 
hve neðarlega í fjallshlíðinni slysið átti sér stað.

Valdimar V. Snævarr, sálmaskáld og fyrrum skóla
stjóri, bjó á efri árum á Völlum hjá syni sínum og 
tengdadóttur, séra Stefáni og Jónu Gunnlaugs
dóttur. Valdimar hélt dagbók og skráði 3. nóvember 
1955 að leit að Helga á Másstöðum hefði staðið yfir 
alla nóttina en árangurslaust. Hann bætir við: „Stef
án fór fram eftir með menn héðan af bæjunum.“ 

Allar dagbókarfærslur hófust á veðurlýsingu og 
þennan dag skrifaði Valdimar:

„Krepjuveður fyrri partinn en þornaði hér undir 
kveldið.“

Daginn eftir, 4. nóvember, færir Valdimar eftirfar
andi til dagbókar:

„Sama veður. Ég ætlaði inneftir en tímdi ekki að 
vekja Stefán til að skjóta mér út á vegamót. Nýir 
leitarmenn byrjuðu leit að Helga á Másstöðum í 
morgun og fundu hann andvana nokkru ofan 
við bæinn. Hafði fengið 2 sár á höfuðið í snjó
flóði sem fallið hafði. Telur læknir hann hafa 
hlotið fljótan og sárindalítinn bana. Stefán er 
fremra í dag.“

Í bókinni Skriðuföll og snjóflóð er birt veðurfarslýs
ing frá Tryggva Jóhannssyni á YtraHvarfi í að
draganda slyssins í Skíðadal.  Þar segir að í lok 
október hafi jörð í Svarfaðardal verið nær auð að 
kalla en hjarnfannir til fjalla og í giljum niður undir 
láglendi. Norðaustanstorm gerði með dimmum élj
um 1. nóvember og frost var 23°C. Daginn eftir 
var meiri snjókoma en minna frost og svipað veður 
var örlagadaginn 3. nóvember og hitastig nálægt 
frostmarki á láglendi. Talsverður snjór var þá kom
inn, blautur og þéttur, og hengjur höfðu myndast í 
giljabrúnum.

Helgi fannst neðarlega í Ytra-Kollhólagili en fram að því hafði mest verið leitað í Skjaldargili.
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Rósu flutt váleg tíðindi á Húsabakka
Rósu á Másstöðum voru færðar fréttir af slysinu í 
Skíðadal og fráfalli föður síns fyrir hádegi föstu
daginn 4. nóvember. Þess var gætt kvöldið áður að 
börnin í heimavistarskólanum að Húsabakka fengju 
enga vitneskju um að Helga á Másstöðum væri 
saknað. Þegar Kiddi í Laugahlíð, Kristinn Jóhann
esson, kom í skólann að morgni föstudags, tók 
Gunnar Markússon skólastjóri hann á eintal. Kiddi 
bjó ekki á heimavistinni heldur gekk í skólann og 
heim aftur. Hann heyrði heima í Laugahlíð hvað 
gerst hafði en lofaði að segja engum neitt í skólanum. 

Rósa var eina stelpan í ’43árgangi skólans. Jafnaldr
ar hennar voru til dæmis Ingvaratvíburarnir Árni og 
Eiður Steingrímssynir, Ingólfur Jónasson í Koti og 
svo Kiddi í Laugahlíð. 

Húsabakkabörn tóku eftir því að séra Stefán á Völl
um kom í skólann þarna um morguninn en það var 
í sjálfu sér ekki óvenjulegt. 

Gunnar skólastjóri kom inn í kennslustund hjá 
Rósu og bað bekkjarbræður hennar að fara út úr 
kennslustofunni. Rósa ætlaði að fara líka en Gunnar 
bað hana vera um kyrrt. Hann settist á borðshornið 
hjá henni og sagðist hafa slæmar fréttir að færa. 

Nýtt skólahús að Húsabakka var tekið í notkun við athöfn sumarið 1955. Myndir: Þórir Jónsson.



8

Másstaðasystkin. Í aftari röð frá vinstri: Eiríkur Birkir, Rósa og Jósavin Hlífar. Framan við standa Steinunn Aldís 
og Ingibjörg Þórunn.
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Í barnsminningunni hringsnerist tilveran fyrir 
augunum og svo varð allt svart. Rósa man næst eftir 
sér þar sem skólastjórinn hélt henni í bóndabeygju. 
Hún braust um, barði frá sér og æpti: „Þú lýgur, þú 
lýgur“.

Gunnar fékk Rósu með sér inn í skólastjóraíbúðina. 
Þar voru Sigurlaug Á. Stefánsdóttir, eiginkona hans, 
og séra Stefán. Prestur spurði hvort Rósa vildi ekki 
koma með sér í bílnum heim í Másstaði og þá missti 
barnið stjórn á sér á nýjan leik. Rósa kvaðst hvergi 
fara nema pabbi hennar tæki á móti sér en þáði að 
lokum að sitja í hjá presti fram í Skíðadal. Gunnar 
skólastjóri var með í för. Fátt var sagt á leiðinni, alla 
vega í minningunni. 

Rósa velti því fyrir sér síðar hvernig á því stóð að 
skólastjórinn færði henni fréttina en ekki sóknar
presturinn. Það breytti auðvitað engu hver boðber
inn var en Rósu þótti dálítið skrítið hvernig þarna 
skipaðist í hlutverk, svona eftir á að hyggja.

Gunnar fylgdi Rósu inn heima á Másstöðum. Þegar 
hún kom í forstofuna sá hún mömmu sína koma á 
móti sér eftir ganginum og horfði á hana sem 
ókunnuga konu. Rósu þótti sem hún hefði aldrei 
séð hana fyrr. Svo virtist umhverfið allt vera bæði 
framandi og undarlegt. Margt fólk, sumt kunnug
legt en annað ekki. Talað var í hálfum hljóðum. 

Móðir Rósu spurði sama dag eða daginn eftir hvort 
hún vildi koma með sér og sjá pabba. Það þáði Rósa 
ekki. Hún vildi muna hann lífs en ekki liðinn. 

Á dánarbeði haustið 2005 á Akureyri opnaði Ester 
frá Másstöðum sig í fyrsta sinn um erfiðustu stund 
lífs síns, daginn sem Helgi fannst látinn og var 
fluttur heim í bæ. Þá um kvöldið var allt fólkið far
ið, hún ein eftir með börnin og lík bónda síns í 
svefnherbergi þeirra. Ingibjörg, yngsta barnið, var 
oft lasin fyrsta árið og Ester gekk með hana um gólf 
um kvöldið. 

Þetta var stundin erfiða sem hún vildi rifja upp að 
leiðarlokum.

Klyfjar leggjast á ungan dreng
Saga systkinanna frá Másstöðum sver sig mjög í ætt 
við það sem börn og ungmenni til sjávar og sveita 
upplifðu þegar þau misstu foreldra eða aðra ná
komna ættingja af slysförum eða öðrum ástæðum. 
Börnin voru að miklu leyti látin eiga sig með harm 
sinn. Þau urðu sjálf að vinna úr sorgum sínum en 
megnuðu það auðvitað lítt eða ekki. Þetta var löngu 
fyrir tíma áfallahjálpar og annarra slíkra viðbragða 
sem þykja sjálfgefin nú um stundir við áföll og ágjöf 
af ýmsu tagi á lífsleið fólks. 

Höggið, sem Jósavin á Másstöðum fékk, var sérstakt 
og alvarlegt vegna þess að hann, níu ára strákurinn, 
tók á sig ábyrgð á örlögum föður síns. Sektar
kenndin hefur fylgt honum alla tíð. Hann bar hana 
í hljóði áratugum saman en fékk óbeðna og óvænta 
útrás fyrir tilfinningar sínar í húsi í Kópavogi, þá 
kominn á sextugsaldur.

Hvernig má það vera að níu ára snáði leggi sér á 
herðar þvílíkan kross að bera út í lífið? Týndu ærnar 
á Másstöðum forðum eru lykill að svari. 

Ari Vigfússon á Þverá í Skíðadal var við bústörf í 
Dæli og gekk á milli bæjanna á skíðum eftir að vetur 
settist að 1955. Másstaðir eru á milli Þverár og Dæl
is og leið Ara lá um hlaðið á Másstöðum. Hann vissi 
að saknað var tveggja kinda frá Másstöðum og 
skyggndist eftir þeim á göngunni um dalinn. Hann 
sá ærnar í kíki í hlíðinni ofan við bæinn og hitti 
Jósavin fyrir á hlaðinu heima á leið sinni 2. nóvem
ber. Jósavin lék sér í snjónum en pabbi hans var við 
gegningar í fjárhúsunum. 

Ari bað drenginn að skila til pabba síns hvar týndu 
ærnar væri að finna. Helgi fór samdægurs og leitaði 
í fjallinu en án árangurs. Hann fór á ný til leitar 
daginn eftir og fórst þá í snjóflóði.

Sú hugsun sótti á Jósavin að hann hefði ef til vill 
ekki haft skilaboðin frá Ara um týndu ærnar rétt 
eftir og til þess mætti rekja slysið og fráfall föðurins. 
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Athygli vakti að Jósavin felldi ekki tár við kistulagn
inguna og meira að segja var haft orð á því. Ástæðan 
var einföld. Drengurinn taldi alla í kringum sig vita 
að hann væri örlagavaldur. Hann ákvað að hjálpa til 
við búskapinn sem mest hann mætti og reyna að 
fylla í skarðið sem pabbi hans skildi eftir sig. 

Jósavin talaði ekki um þessar klyfjar sínar við 
nokkurn mann, ekki fyrr en þegar hann var kominn 
yfir fimmtugt. Hann starfar sem iðnaðarmaður á 
höfuðborgarsvæðinu og hafði pantað nudd fyrir 
axlir og bak í heimahúsi í Kópavogi. Í öðrum eða 
þriðja tíma fór nuddarinn líka að fást við fætur 
hans. Þá var eins og ýtt væri á hnapp. Flóðgáttir 
opnuðust og hann missti stjórn á tilfinningum sín
um. Sjálfur tengdi hann uppákomuna strax við 
sektarkennd frá 1955. Áfallið hafði ekki aðeins setið 
í sálinni allan þennan tíma heldur í líkamanum líka.

Jósavin segir að sektartilfinning muni fylgja sér til 
æviloka þrátt fyrir að hann hafi margoft beðið föður 
sinn fyrirgefningar í huganum, sérstaklega eftir at
vikið hjá nuddaranum. 

Skyggn maður sagði Jósavin fyrir nokkru að tveir 
menn fylgdu honum gjarnan við smíðarnar og lýsti 
þeim. Jósavin bar strax kennsl á báða af lýsingunni. 
Annar er faðir hans, Helgi á Másstöðum, sem var 
handlaginn mjög og smiður góður. Hinn er afi hans 
í móðurætt, Jósavin Guðmundsson, bóndi á Auðn
um í Öxnadal.

Sú vitneskja færði hann nær því að sættast við orðinn 
hlut og lifa með því sem gerðist fyrir sextíu árum.

Lesblinda í kjölfar áfalls
Jósavin lærði að lesa og las texta á bók vandkvæða
laust áður en slysið átti sér stað. Eftir föðurmiss
inn gat hann ekki lesið og átti lengi vel í erfiðleik
um með lestur en lestrarhæfileikinn skilaði sér 
smám saman til baka þegar leið á ævina. Hann 
minnist breytingarinnar sem varð í náminu á 
Húsabakka þegar hann átti til dæmis að læra 
kvæði utanbókar heima en kom í skólann aftur án 
þess að kunna ljóðin, af því hann gat ekki lesið 
þau til að læra síðan. Minnið skerptist á móti. 
Jósavin hlustaði vel á kennara í tímum og lagði 
það á minnið sem þeir sögðu. Þetta gerði hann 
enn frekar síðar, í námi í bændaskólanum á 
Hvanneyri. 

Getur þungt og mikið áfall á borð við föður
missi af slysförum framkallað skyndilega og 
varanlega lesblindu? 

Svar sálfræðings
Sturla Kristjánsson, sál
fræðingur frá Dalvík, 
hefur m.a. sérhæft sig í 
málum sem varða lestur 
og lesblindu. Það má 
kynna sér á les.is. 

Sturla bendir á að Jósavin sé verklaginn og list
rænn iðnaðarmaður og hugsi vafalaust í mynd
um; áfallið og sjálfsásökunin hafi valdið hugar
angri og vanlíðan sem magni upp myndhugsun 
hans með tilheyrandi skynvillu (þ.e. að gera 
ekki greinarmun á ímyndun og veruleika – 
innri mynd og ytri mynd). Þar með gæti 
lesturinn hafa hrunið og örvæntingarfull 
myndhugsun komið í veg fyrir endurkomu og 
framfarir.
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„Erfitt að tala og erfitt að framkvæma“
Helgi Aðalsteinsson var borinn til grafar á Völlum 
15. nóvember. 

Tekinn var svefnherbergisgluggi úr húsinu á 
Másstöðum til að unnt væri að koma líkkistu þar 
inn vegna húskveðju og út aftur að athöfn lokinni.

Ingibjörg saumakona Jóhannsdóttir frá Búrfelli og 
fleiri sáu um að sníða líkklæði og fleira sem tilheyrði 
kistulagningunni.

Börnin voru viðstödd kistulagningu og húskveðju 
en ekki sjálfa útförina. Það þótti einfaldlega ekki 
viðeigandi á þeim tíma. Rósa var ekki einu sinni 
spurð hvort hún vildi vera í kirkjunni. Henni var 
falið að vera heima og gæta systkina sinna. 

Tíðarandinn er þarna í hnotskurn. Fjögur börn ein 
heima og hið fimmta í skóla, enginn fullorðinn með 
það hlutverk að sinna þeim. Þau urðu sjálf að sjá um 
sig og sínar sorgir.

Húskveðja var á Másstöðum 8. nóvember. Orð séra 
Stefáns Snævarr segja allt sem segja þarf um harm
þrungna stund.

„Það undrar sennilega engan þó ég eigi erfitt 
með að mæla hér í dag. Sá atburður er hefur átt 
sér stað hefur gengið bæði mér og öðrum svo til 
hjarta að erfitt er að tala og erfitt að framkvæma. 
En svo erfitt og þungt sem það er fyrir mig og 
aðra þá sem fjær standa, þá er það þó óendanlega 
miklu þyngra og erfiðara fyrir ykkur, nánustu 
ástvinir hans og vandamenn.

Ég veit að hér hefur oft verið erfitt en einmitt 
vegna erfiðleikanna hafa hér unnist sigrar. Og 
þeir sigrar hafa ekki unnist af tilviljun eða 
hendingu. Nei, þeir hafa unnist fyrir samstillt 
átak foreldra og ég vil segja barna líka. Og ég veit 
ekki annað en hér hafi ríkt ást og eindreginn 
samhugur og samstaða, vilji og löngun til að axla 
byrðarnar sameiginlega.“

Heima á Völlum skráði Valdimar V. Snævarr í dag
bók sína á útfarardaginn, 15. nóvember:

„Bezta veður. Jarðarför frá Másstöðum fór fram 
hér á Völlum í dag, 120140 manns. Karlakvar
tett söng. Hjalti Haraldsson söng einn.“

Ekki hefur tekist að afla heimilda um hverjir skip
uðu þennan kvartett. Afar líklegt er að þar hafi 
komið við sögu söngmenn úr karlakór sem Sigurður 
Ólafsson bóndi í SyðraHolti stofnaði um eða upp 
úr 1950 og stjórnaði. Kórinn var starfræktur í 45 
ár, eftir því sem næst er komist. Til er mynd af hon
um syngja við Sundskála Svarfdæla 17. júní 1951.

Algengast var að blandaðir kórar syngju við útfarir í 
dalnum en við útför Helga Aðalsteinssonar var 
brugðið út af hefðinni enda sá Valdimar V. Snævarr 
ástæðu til að nefna sérstaklega skipan söngmála í 
dagbókinni sinni. Másstaðabörn rifja upp að móðir 
þeirra hafi verið hrifin af kvartettsöng karla og 
haldið sérstaklega upp á Smárakvartettinn á 
Akureyri. Þar sé komin skýring á þessum hluta 
athafnarinnar í Vallakirkju.

Helgi Aðalsteinsson.



12

Ganga um dalinn dimma
Séra Stefán lagði í útfararræðunni út af 23. Davíðs
sálmi og yfirfærði „dimma dalinn“ í einum þekktasta 
texta Biblíunnar á vettvang söknuðar og sorgar í 
sveitinni sinni.

Drottinn er minn hirðir, 
mig mun ekkert bresta. 
Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, 
leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta. 
Hann hressir sál mína, 
leiðir mig um rétta vegu fyrir sakir nafns síns. 
Jafnvel þótt ég fari um dimman dal, 
óttast ég ekkert illt, 
því að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur 
hugga mig. 

Prestur tók reyndar fram í upphafi máls síns við út
förina að honum hefði verið ætlað að vera fáorður:

„Það var svo umtalað að ekki yrði hér flutt nein 
ræða og þær óskir er sjálfsagt að virða, að svo 
miklu leyti sem hægt er. En mér finnst sem ég 
geti þó ekki að öllu leyti orðið við þeirri ósk og 
vona að mér verið ekki lagt það illa út.“

Hann talaði til aðstandenda í anda Davíðssálmsins:
„Gangan um hinn dimma dal verður eflaust 
þung og erfið, hjá því er varla hægt að komast en 
á þeirri göngu eruð þér ekki ein á ferð.“

Séra Stefán flutti kveðjur frá Jóhönnu og Hersteini, 
systkinum Helga heitins, og hann flutti bróður 
Helga, Hermanni Aðalsteinssyni, bónda á Klængs
hóli í Skíðadal, sérstakar þakkir fjölskyldunnar. 
Hermann var fimm árum yngri en Helgi og kom í 
Skíðadal eftir að Ester og Helgi settust að á Más
stöðum. Hann var um hríð vinnumaður á Tjörn og 
Másstöðum, kvæntist svo Jónínu Kristjánsdóttur á 
Klængshóli 1952. Þau tóku við búskap á Klængs
hóli 1953.

Kveðjuorð séra Stefáns í útfararræðunni:

„Far heill Helgi. Dalurinn grætur þig og hvert 
heimili hans syrgir þig. Þú varst vinum félagi og 
bróðir.“

Jósavin á Másstöðum var í skólanum á Húsabakka 
daginn sem faðir hans var borinn til grafar. Hann 
horfði frá Húsabakka vestan megin í dalnum á bíla 
og fólk á hlaði prestsetursins handan árinnar og 
heyrði kirkjuklukkum hringt. Hann vissi nákvæm
lega hvað var að gerast á austurkjálkanum; sagði 
ekkert en hugsaði margt.

„Stundum kveldar á miðjum morgni“
„Ræktaðar lendur Másstaða stækkuðu ár frá ári, 
fjós var byggt og áfram skyldi haldið. Hjónin 
ungu er fluttu inn í dalinn fyrir 5 árum rúmum 
festu yndi við nýja heimilið sitt. Þau voru ein
huga um að þar skyldi erfiðleikunum mætt og 
þar skyldu sigrarnir vinnast. En stundum kveld
ar á miðjum morgni. Við spyrjum þá út í tómið 
um tilgang lífs og dauða, um það er réttlæti þján
inguna og harminn og við leitum að ljósi er 
bregði birtu yfir dökkva leyndardómsins mikla. 
En jafnvel í þjáningunni þyngstu  og dýpsta 
harminum gróa blóm, blóm vonar og trúar, og 
hve glitra þau eigi fagurt perlurnar óteljandi á 
talnabandi minninganna“.

Úr minningarorðum Sigurjóns Jóhannssonar í Hlíð, 
í Degi 30. nóvember 1955.

Helgi á Másstöðum á Hauki sínum.
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Umfangsmikil fjársöfnun
Akureyrardeild Rauða kross Íslands hóf strax eftir 
slysið almenna fjársöfnun og kynnti hana í öllum 
blöðum sem út voru gefin á Akureyri og í dagblöð
um í Reykjavík sömuleiðis. Fram kemur í fundar
gerðum að í stjórn deildarinnar hafi þá setið nokkr
ir af þekktustu framámönnum Akureyrar: 
Guðmundur Karl Pétursson yfirlæknir, formaður; 
Jakob Frímannsson kaupfélagsstjóri, ritari stjórnar; 
séra Pétur Sigurgeirsson; Kristján Kristjánsson; Stef
án Árnason og Jóhann Þorkelsson, héraðslæknir og 
ræðismaður Dana.

Í yfirlýsingu Rauða krossins segir meðal annars:

„Á jörðinni hvíldu miklar skuldir og til þess að 
bægja skortinum frá dyrum urðu hjónin mikið á 
sig að leggja. Öllum má ljóst vera að ekkjan með 
ungu börnin er stödd í mikilli neyð. Þörf er hér 
á skjótri og góðri hjálp.“

Þá efndu sveitungarnir til sérstakrar fjársöfnunar í 

heimabyggð, þ.e.a.s. í Skíðadal, Svarfaðardal og á 
Dalvík.

Í Héraðsskjalasafninu á Akureyri eru varðveittir 
söfnunarlistar og fleiri upplýsingar um fjársöfnun 
Rauða krossins vegna Másstaða og um aðra söfnun 
sem efnt var til eftir að Guðjón Steingrímsson bóndi 
á Hjaltastöðum fórst í snjóflóði í Skíðadal fáeinum 
vikum síðar. 

Af þessum gögnum má ráða hve umfangsmikið 
söfnunarátak Rauða krossins var og hve margir 
lögðu því lið. 

Svo er að sjá að gengið hafi verið í hús á Akureyri og 
sömuleiðis safnað í fyrirtækjum og stofnunum þar í 
bæ. Söfnunarlistar gengu til dæmis í Prentverki 
Odds Björnssonar og Vélabókbandinu, verksmiðj
um SÍS (Gefjun, Heklu og Iðunni), Kaupfélagi Ey
firðinga, Sjöfn, Ullarþvottastöðinni, Vöruhúsinu, 
Versluninni Eyjafirði og á elliheimilinu í Skjaldar
vík, svo dæmi séu tekin.

Hluti af skilagrein Rauða krossins vegna fjársöfnunar á Akureyri.
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Fjölskyldan áfram sameinuð
Engan veginn var sjálfgefið að Ester Jósavinsdóttir 
myndi halda áfram búskap á Másstöðum eftir slys
ið. Umræða um stöðuna og framtíðina var tekin 
upp heima á Másstöðum 8. nóvember, að lokinni 
kistulagningu og húskveðju. Þar voru meira að segja 
viðraðar hugmyndir í áheyrn barnanna um að 
sundra bæri fjölskyldunni og það án þess að móðir 
þeirra væri viðstödd umræðuna. Þetta situr í Más
staðabörnum enn þann dag í dag sem nístandi 
minning.

Hugmyndin var þá sú að Ester losaði sig við jörðina 
og kæmi sér fyrir annars staðar með Eirík og Ingi

björgu en að Steinunn, móðir Helga heitins, og 
tvær systur hennar tækju hin börnin þrjú í fóstur. 
Sumir í fjölskyldu Helga töldu ólíklegt eða alveg 
útilokað að Ester réði við að reka skuldugt bú og 
vera jafnframt með á framfæri sínu fimm börn á 
aldrinum frá nokkurra mánaða til tólf ára. 

Áður fyrr var vitaskuld oft brugðist við sambærilegum 
hörmungum með því meðal annars að koma 
börnum í viðkomandi fjölskyldum í fóstur hingað 
og þangað. Þarna bættist svo ábyggilega við efi 
þátímans um að kona gæti yfirleitt stundað búskap 
ein og haldið jafnframt heimili.  

Ester á dráttarvél með dætur tvær aftan á, Ingibjörgu og Steinunni.
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Ester var hins vegar harðákveðin í að halda 
fjölskyldunni saman og Steinunn tengdamóðir 
hennar lagðist á sveif með henni. Rósa man vel eftir 
faðmlagi tengda mæðgnanna í stofunni til stað
festingar niður stöðunni. Ester reiddi sig um leið á 
að dætur sínar og synir tækju á sig meiri ábyrgð og 
vinnu en gerðist og gekk með börn á svipuðu reki. 

Ætla má að vitneskja um nýhafnar fjársafnanir hafi 
haft eitthvað að segja um að Ester taldi sér fært að 
halda áfram. Rauði krossinn og aðrir aðstandendur 
fjársafnana höfðu að yfirlýstu markmiði að ná í hús 
nægum fjármunum til að létta skuldum af Másstöð
um. Það tókst og gott betur. 

Ester og Helgi voru í óvígðri sambúð og hún varð 
því að byrja á því að kaupa jörðina af dánarbúi hans. 
Eftir því sem næst verður komist dugði söfnunarféð 
til að borga allar jarðarskuldir og sömuleiðis nýja 
Hanomag dráttarvél sem Helgi pantaði að sunnan 
skömmu áður en hann féll frá. 

Dráttarvélin kom heim í hlað vorið 1956 og Ester 
fól dóttur sinni, Rósu, hlutverk traktorsstjóra. Sum
arið 1956 voru menn á vegum Landssíma Íslands í 
Skíðadal að undirbúa lagningu sveitasímans þar. 
Þeir grófu holur og bændum var síðan ætlað að 
draga þangað staura, hverjum á sinni landareign. 

Rósa dró símastaura á sína staði í Másstaðalandi á 
nýju Hanomag vélinni, 13 ára gömul. Staurarnir 
báru uppi línur símans sem tekinn var í notkun 
síðla árs 1956.

Fyrstu kynni af Másstöðum
Helgi Aðalsteinsson f. 14. mars 1922, d. 3. nóvem
ber 1955; var frá Ásgerðarstöðum í Hörgárdal en 
Ester Jósavinsdóttir f. 26. ágúst 1925, d. 4. október 
2005, var frá Auðnum í Öxnadal. Þau fæddust bæði 
á Auðnum og reyndar í sama rúmi þar með þriggja 
ára millibili! Þau tóku upp sambúð 1943 og hófu 
búskap sama ár í Búðanesi í Hörgárdal, fóru þaðan 
í Þrúðvang við Akureyri 1945, þá í Fornhaga í 
Hörgárdal 1948 og loks í Másstaði 1950.

Másstaðir voru auglýstir til sölu í Degi 29. mars 
1950. Ester og Helgi hugsuðu sér til hreyfings frá 

Fornhaga og höfðu meðal annars skoðað jarðirnar 
Barká í Hörgárdal og Sörlastaði í Fnjóskadal sem 
voru til sölu. Þau ákváðu að líta á Másstaði líka og 
fengu Stefán Valgeirsson, bónda og síðar alþingis
mann í Auðbrekku, til að fara með sig út í Skíðadal. 

Svo mikill snjór og ófærð var þá í Svarfaðardal að 
Stefán kom ekki Willysnum sínum lengra en í 
Dælishóla. Þaðan gengu Ester og Helgi í Másstaði. 
Þau réðust síðan í að kaupa jörðina og fluttu þangað 
1. júní 1950. Bústofninn var fimm kýr, tvær kvígur 
og einn kálfur og þrjú hross. Engar kindur áttu þau 
en fengu um haustið fjórar ær og hrút af Austurlandi.

Á ættarmóti afkomenda Esterar og Helga sumarið 
2005, sama ár og Ester lést, var fluttur pistill sem 
skráður var eftir henni um kaupin á Másstöðum og 
flutninginn þangað. Þar segir meðal annars:

„Húsakosturinn á Másstöðum var steypt íbúðar
hús með útiskúr, fjós fyrir 6 kýr, fjárhús fyrir 60 
kindur og skúr norðan við fjárhúsin, notaður 
fyrir hesta og kvígur. Ræktað tún var afar lítið. 

Ester Jósavinsdóttir.
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Sunnan við bæinn var spilda, einnig ofan við 
veginn og þar fyrir ofan var orfasláttur í kringum 
grjóthólana og gamla bæinn. Nýrækt var utan 
við fjósið og svo engið. Þannig leit þetta nú út á 
Másstöðum vorið 1950.

Þegar krakkarnir, Rósa, Brói [Jósavin] og Eiki, 
voru sofnuð um kvöldið fórum við Helgi í yndis
legan göngutúr um nýju landareignina okkar. 
Veðrið var dásamlegt og dalurinn svo fallegur og 
mun ég aldrei gleyma hve stolt og hamingjusöm 
við vorum þetta kvöld.“

Ester og Helgi eignuðust fimm börn: Rósu f. 1943, 
Jósavin Hlífar f. 1945, Eirík Birki f. 1948, Steinunni 
Aldísi f. 1952 og Ingibjörgu Þórunni f. 1955. 

Ester bjó ásamt börnum sínum á Másstöðum til 
1969 en flutti þá til Akureyrar. Jósavin, sonur henn
ar, tók þá við búrekstrinum og bjó þar til 1983.

•  Másstaðajarðir voru um aldabil tvær, Syðri-
Másstaðir og YtriMásstaðir.  Sú fyrrnefnda fór 
í eyði eftir að grjótskriður ollu miklum 
skemmdum á gróðurlöndum sumarið 1929.

•  Ábúendur í Dæli og á Hóli í Svarfaðardal eiga 
nú jörð og útihús að YtriMásstöðum en Bryn
hildur Jónsdóttir og Hjálmar Jóhannesson eiga 
íbúðarhúsið. 

•  Í Byggðum Eyjafjarðar 2010 kemur fram að 
þegar íbúðarhúsið var selt 2008 hafi nýir 
eigendur gefið því nafnið Másstaðir. 

Másstaðir í Skíðadal í júlí 2015.
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Veðurstofa Íslands hafði um 180 snjóflóð í Svarf
aðardal á skrá hjá sér þegar hún gaf út greinargerð 
um könnun á snjóflóðaaðstæðum í sveitinni í sept
ember 2006 (höfundar: Sveinn Brynjólfsson, Harpa 
Grímsdóttir, Halldór G. Pétursson og Höskuldur 
Búi Jónsson). Þá var vitað um tólf sem höfðu farist 
í átta snjóflóðum á öldum áður, þar af fimm á tutt
ugustu öld. Aðeins eitt af þessum mannskæðu flóð
um féll á hús. Það gerðist á Auðnum 1953 þegar 
tveir fórust en tveir björguðust. Hinir fórust á víða
vangi. 

Í kafla greinargerðarinnar um ofanflóðasögu 
Svarfaðardals er eftirfarandi að finna:

Elstu heimildir um mannskaða í Svarfaðardal af 
völdum snjóflóða eru frá árinu 1194 er föruneyti 
Guðmundar Arasonar snéri við af Heljardalsheiði 
og ein kona fórst í snjóflóði en ekki er staðsetningar 
nánar getið.

Árið 1609 fórust þrír menn með öllu fé á Urðum og 
líklega um 1650 féll snjóflóð á Klaufabrekkum; þá 
drapst fé og bærinn skemmdist lítillega.

Um svipað leyti tók snjóflóð bæinn á Másstöðum 
sem þá var sundurbyggður í tvo bæi en báðir eru 
þeir komnir í eyði vegna tíðra ofanflóða. Másstaðir 
standa í dag neðan við rústir ytri bæjarins, YtriMás
staða.

Tveir menn fórust á YtraHoltsdal árið 1878 og um 
aldamótin 1900 fórst maður á Þverárdal (niður). 

Árið 1916 hljóp snjóflóð á bæinn í Koti en það er 
talið hafa bjargað fólkinu og bænum að hann var 
nánast á kafi í fönn.

Árið 1919 féllu áðurnefnd krapaflóð (hrina 
krapaflóða á Vesturkjálkanum, frá Ingvörum suður 
fyrir Þverá 21. apríl 1919 þegar tók að rigna í djúpa 
fönn sem hafði lagst ofan á hjarn og svell) en í 
kringum 1935 féll snjóflóð heim undir bæi á 
Atlastöðum og Þorsteinsstöðum og hljóp tunga 
spölkorn niður á milli þeirra. Ekki er útilokað að 
þar hafi verið fleiri en eitt flóð á ferðinni, því á milli 
bæjanna eru 630 metrar. [ ... ]

Sagt er að snjóflóð hafi áður fallið á Auðnir á 16. 
öld. Þá fórst maður í Mjóageira í Bæjarfjalli (Ufsa
fjalli, utan og ofan Dalvíkur) um 1950.* Mjóigeiri 
er syðra stóra gilið í fjallinu og hefur það oft hlaupið 
síðan.  Stærsta flóðið sem þekkt er þar féll árið 1973 
og braut hornið á fjárhúsum í Svæði en stöðvaðist 
sunnan og neðan bæjarins.

Árið 1974 féll snjóflóð á fjóshornið á Melum og 
stöðvaðist niðri á túni neðan bæjarins. Þar á móti, í 
Hreiðarsstaðakoti, féll snjóflóð árið 1998 eða 1999 
sem stefndi beint á bæinn og stöðvaðist um 60 m 
ofan við hann. Í kringum Hreiðarsstaðakot og 
Hreiðarsstaði hafa fallið nokkur flóð niður á láglendi 
og árin 2000, 2002 og 2004 lokuðu þau veginum 
fram dalinn.

Litlum sögum fer af þeim gífurlega fjölda snjóflóða 
sem falla á öllum óbyggðum og fáförnum afdölum 
Svarfaðardals. Þegar farið er um þessa þverdali og 
botna Svarfaðardals og Skíðadals að vetrarlagi sjást 
venjulega mörg snjóflóð og er ekki óalgengt að þau 
hlaupi yfir ár og stöðvist spölkorn uppi í hlíðinni á 
móti upptakasvæðinu enda er undirlendi víða lítið.

*  Hér hefur ártal skolast til, þetta á við um mann sem fórst í 
snjóflóði í Bæjarfjalli 5. nóvember 1926, ath.s. ARH
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