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Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð er fjallað um sprengjuslys það er varð í túnjaðrinum á Ási í Fellum 

þann 8. nóvember 1946. Þar létust Guttormur Brynjólfsson, bóndi á Ási, tvær dætur 

hans og bróðurdóttir, er sprengja, sem breskt stórskotalið hafði skilið eftir sig eftir 

skotæfingar þar í grennd, sprakk. Ég hef nýtt mér munnlegar heimildir heimamanna 

þeirra er komu fyrstir á slysstað, ásamt bréfum, skýrslum, myndum, bókum og 

fræðigreinum. Í upphafi geri ég nokkra grein fyrir Ásættinni með ættartré. Þar næst 

koma viðtöl við Brynjólf Bergsteinsson og Þorbjörgu Bergsteinsdóttur, en þau bjuggu 

á Ási á þessum tíma. Þá geri ég grein fyrir skýrslu sýslumanns um málið ásamt 

fréttaflutningi fjölmiðla sem fylgdi í kjölfarið. Ég fjalla um veru breskra hermanna hér 

á Héraði, sprengju þá er varð þeim fjórmenningum að bana, svo og tvær sprengjur sem 

fundust síðar í Áslandinu. Þá geri ég grein fyrir lífi þeirra heimamanna eftir þetta slys, 

fjalla um kröfur um skaðabætur vegna þeirra er létust og greiðslu þeirra. Að lokum 

kem ég lítillega inná það hve misjafnlega fólk tekur áföllum sem þessum og hvernig 

fjölskyldan á Ási tók á sínum málum.  
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Þakkarorð 
 
Mig langar að minna ykkur, lesendur mínir, á að svona ritgerð verður ekki til fyrir 

tilverknað einnar manneskju. Við öflun heimilda í rituðu máli og myndum, við 

yfirlestur og yfirleitt góð ráð og ráðleggingar fékk ég fjölda manns til liðs við mig. Ég 

vil því þakka þeim kennurum mínum, Þorsteini Helgasyni og Sigrúnu Sigurðardóttur, 

fyrir leiðsögn þeirra. Þau sýndu verkefni mínu ávallt mikinn áhuga og var það mér 

ómæld hvatning. Þeim Brynjólfi og Þorbjörgu Bergsteinsbörnum, Gunnari Björnssyni 

og tengdaforeldrum mínum, Rósu Bergsteinsdóttur og Metúsalem Ólasyni, fyrir viðtöl 

og spjall hvenær sem ég þurfti á að halda. Einnig þakka ég þeim fyrir yfirlestur 

ritgerðar minnar. Þeim systkinum Guðlaugu Guttormsdóttur og Brynjólfi Guttormssyni 

fyrir móttökur þeirra, jákvæðni og hvatningu og yfirlestur. Þá vil ég þakka Arndísi 

Þorvaldsdóttur, Héraðsskjalasafni Austurlands, Friðþóri Eydal, fyrrum 

upplýsingafulltrúa Varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli, Sigurði Ásgrímssyni, 

sprengjusérfræðingi hjá Landhelgisgæslu Íslands og Sigrúnu Sigurgestsdóttur 

starfsmanni Þjóðskjalasafns Íslands fyrir þeirra ómetanlegu hjálp við öflun heimilda. 

Tengdadóttur minni, Agnesi Vogler, þakka ég af alhug fyrir leiðsögn við gerð 

heimildarskrár, syni mínum, Eiríki fyrir hjálp við leit á netinu og eiginmanni mínum, 

Óla Grétari Metúsalemssyni, fyrir ómælda þolinmæði og umhyggju á meðan á vinnu 

minni stóð. Einnig fyrir yfirlestur, alla tölvuaðstoðina, aðstoð við að skanna myndir og 

vera mér til halds og trausts hvernær sem ég þurfti á að halda. 

Hafið öll hjartans þakkir fyrir ykkar hlut. 



 3

Efnisyfirlit 
 

Útdráttur.............................................................................................................................. 1 

Þakkarorð............................................................................................................................ 2 

Efnisyfirlit........................................................................................................................... 3 

Inngangur ............................................................................................................................ 4 

Ættartré Ásættarinnar.......................................................................................................... 7 

1. Slysið ............................................................................................................................ 10 

1.1  Frásögn Brynjólfs Bergsteinssonar.........................................................................10 
1.2  Frásögn Þorbjargar Bergsteinsdóttur ......................................................................16 
1.3  Skýrsla Hjálmars Vilhjálmssonar sýslumanns........................................................22 
1.4  Fréttaflutningur .......................................................................................................27 

2. Stríðið ........................................................................................................................... 29 

2.1  Hernumið Austurland .............................................................................................29 
2.2  Samskipti heimamanna við hermenn......................................................................30 
2.3  Sprengjan ................................................................................................................33 
2.4  Fleiri sprengjur........................................................................................................35 

3. Lífið og afkoman .......................................................................................................... 38 

3.1  Skaðabætur .............................................................................................................38 
3.2  Og lífið heldur áfram ..............................................................................................43 
3.3  Þá var oft seiglan það eina sem dugði.....................................................................47 

Niðurlag ............................................................................................................................ 50 

Heimildir........................................................................................................................... 53 

 



 4

Inngangur 
 

Það var sumarið 1979 sem ég fluttist búferlum frá Reykjavík til Egilsstaða með manni 

mínum, sem þar er fæddur og uppalinn, og 10 mánaða gömlum syni okkar. Fljótlega 

eftir komu mína austur var mér boðið í bíltúr upp í Ás í Fellum þar sem tengdamóðir 

mín, Rósa Bergsteinsdóttir, er fædd og uppalin. Ás er kirkjustaður sem stendur undir 

svokölluðu Ásklifi með vítt og fagurt útsýni yfir Lagarfljót. Í þessari fyrstu heimsókn 

minni á ættaróðalið, sem þá var reyndar komið í eyði, fékk ég að heyra harmsögu 

þessarar nýju fjölskyldu minnar. Sögu af slysi er varð í túnjaðrinum á Ási árið 1946. Í 

því létust Guttormur Brynjólfsson, bóndi á Ási, og þrjár stúlkur, 7 og 8 ára gamlar. 

Tvær þeirra, Margrét Nanna og Droplaug voru dætur Guttorms. Ein þeirra, 

Ragnheiður, var bróðurdóttir hans og jafnframt systir tengdamóður minnar. Ljóst er að 

eftirlegukúla frá breska setuliðinu, sem var við skotæfingar á þessum slóðum, hefur 

orðið þeim að bana. 

   Alla tíð síðan hefur þessi atburður leitað á hug minn í tíma og ótíma og ég verið 

alltaf jafn undrandi yfir því hvernig svona hlutir gátu gerst, á fögru og friðsælu síðdegi 

upp í íslenskri sveit. Ótalmargar spurningar hafa sótt á hugann og ég beið lengi eftir 

því að einhver segði mér meira af þessum atburðum og eftirköstum þeirra. Það gerðist 

hins vegar ekki og ég komst fljótt að því að um þetta var ekki talað í fjölskyldunni. 

Spurningum svarað eins stuttlega og hægt var. Það vildi auðsjáanlega enginn ræða 

þessa hluti, svo ég lét kyrrt liggja. 

     Sumarið 2006 voru ættingjar tengdamóður minnar farnir að ræða um ættarmót fyrir 

austan og sú varð niðurstaðan að hún, systkini hennar, makar og afkomendur leigðu sér 

rútu einn fagran dag í byrjun september og fóru „hringinn“ í kringum Lagarfljótið. 

Þessi 40 manna hópur hóf ferð sína á heimsókn að ættaróðalinu Ási, þar sem 

Brynjólfur Bergsteinsson, bóndi á Hafrafelli og einn systkinanna, sagði frá foreldrum 

þeirra, lífi og búskapnum á bænum. Í ræðu sinni minntist hann aðeins örfáum orðum á 

þetta skelfilega slys sem varð fyrir 60 árum Á heimleiðinni stoppaði hann hins vegar 

rútuna neðan við háan klett neðst í Ásklifinu. Þar sagði hann hópnum frá þessu 

hörmulega slysi er varð þar við svokallaðan Klofastein uppi á klettinum. Var þetta í 

fyrsta skipti sem ég heyrði einhvern úr fjölskyldunni segja frá þessum atburði að fyrra 
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bragði. Margir af yngri kynslóðinni í rútunni höfðu ekki haft hugmynd um þetta slys, 

aðrir, eins og ég, heyrt minnst á það, en enginn hafði heyrt þessa sögu sagða af vörum 

neins fjölskyldumeðlims eins og nú. Er skemmst frá því að segja að þrátt fyrir að við 

yrðum slegin við þessa frásögn þá var auðfundið að sérstaklega yngra fólkinu þótti 

vænt um að fá að kynnast þessum þætti fjölskyldusögu sinnar. Því er heldur ekki að 

neita að þeir í fjölskyldunni sem upplifðu þennan atburð eldest og það kemur að því 

einn góðan veðurdag að það verður enginn til þess að segja frá því sem gerðist. Þarna, 

í rútunni neðan við Klofasteininn, braut Brynjólfur ís sem ég átti ekki von á að myndi 

nokkurn tíma verða brotinn, og ég veit að við sem tilheyrum fjölskyldu hans erum 

honum öll þakklát.  

   Þegar kom síðan að því að ég veldi mér viðfangsefni í lokaverkefni mínu við KHÍ þá 

var ég ekki í nokkrum vafa um hvað ég ætlaði að gera. Ég ætlaði að segja frá þessum 

atburði með aðstoð fjölskyldunnar, ef hún treysti sér til að rifja hann upp með mér. Öll 

voru þau tilbúin að aðstoða mig og veit ég að þar á Brynjólfur og frásögn hans stóran 

þátt. Ef til vill líka þörfin fyrir að tala loksins um þennan hörmulega atburð.  

   Ákvörðun mín um að taka einmitt þetta verkefni fyrir byggist aðallega á því að hér er 

um að ræða harmleik í fjölskyldu minni. Harmleik sem þeir sem standa mér mjög 

nærri í dag urðu fyrir og geta sagt frá því sem gerðist, því sem þau sáu og upplifðu, 

jafnvel þótt margt af því verði aldrei útskýrt og aldrei skilið. Þessi 

fjölskylduharmleikur átti sér stað í litlu bændasamfélagi, sem var hluti af stærra 

samfélagi. Þá má ekki gleyma að orsök þessa alls voru stórskotaliðsæfingar Breta í 

seinni heimsstyjöldinni og er þessi atburður þar með orðin hluti af sögu hernáms á 

Austurlandi. Og til að setja hlutina enn frekar í samhengi þá sýnir þetta slys okkur þá 

staðreynd að stríðið úti í hinum stóra heimi snerti okkar litlu þjóð hér uppá Fróni. 

Stundum all harkalega, þótt ekki séu allar hörmungar þess skráðar á spjöld sögunnar. 

   Það eru nefnilega ekki eingöngu kóngar, keisarar og stríðsherrar í fjarlægum löndum 

sem skapa söguna. Það erum við, ég og þú, og allir í kringum okkur sem gera það 

meðvitað eða ómeðvitað. Sú aðferð sem ég nota við þetta verkefni mitt, að segja sögu 

útfrá sjónarhorni og tilfinningum litla samfélagsins, má flokka undir svokallaða 

míkrósögu eða einsögu eins og hún hefur verið nefnd á íslensku. Þegar sú nálgun 

sögunnar er notuð eru það einstaklingar, atvik innan fjölskyldu eða samfélags sem 
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skipta máli. Viðfangsefnið er skoðað rækilega og síðan tengt við stóra samfélagið sem 

það litla er hluti af, eða jafnvel stærri heimsmynd í þessu tilfelli heimsstyrjöld. Í 

einsöguaðferðinni felst viðleitni til lýðræðislegra vinnubragða við sögugerð, þar sem 

allir fá að segja sína sögu. Ekki bara mikilmennin sem við lesum um í 

sögukennslubókunum okkar, heldur fólkið sem byggir landið og er undirstaða alls lífs 

þar. Þessa einsöguaðferð nýti ég mér á þann hátt að ég tek viðtöl við fjölskyldu-

meðlimi, sem enn eru til frásagnar um þetta slys, aðkomuna að hinum látnu, og lífið á 

Ási eftir það. Þá nýti ég mér frumheimildir frá Þjóðskjalasafni Íslands, en það eru 

skýrslur og bréf. Einnig nota ég myndir og kort til frekari glöggvunar. Einnig leita ég 

fanga í yfirlitsritum um síðari heimsstyrjöldina og í bækur um áföll og viðbrögð við 

þeim til nánari viðmiðunar við stóru söguna.  

   Umfjöllunarefni ritgerðar minnar mun ég ekki nota til kennslu barna í grunnskóla, 

heldur mun ég í kennslu minni nýta mér þá einsöguaðferð sem ég nota í þessari ritgerð 

til þess að virkja nemendur mína í sögugerð. Fá þá til að rýna í hið smáa og gera sér 

grein fyrir hlut þess í hinu stóra. Þessi ritgerðarsmíð hefur því verið mér ákaflega góð 

og gagnleg æfing fyrir kennslu í einsögugerð, jafnvel þótt ýmislegt þurfi að hafa 

öðruvísi þegar um grunnskólanemendur er að ræða. Um einsögugerð grunnskólanema 

eru til miklar og góðar leiðbeiningar.  

 

 

 
Bærinn á Ási. Óvíst er hvenær myndin er tekin, þó sennilega í kringum 1950. Hún er úr 

ljósmyndasafni Þorbjargar Bergsteinsdóttur. 
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Ættartré Ásættarinnar 
 

Til þess að lesendur mínir átti sig betur á tengslum og skyldleika þeirra tveggja 

fjölskyldna sem bjuggu á Ási árið 1946, hef ég sett hér upp ættartré. Ég tel nægja að 

byrja á Brynjólfi Bergssyni, syni Bergs prests í Vallanesi, og þremur eiginkonum hans. 

Brynjólfur eignaðist fjölda barna með konum sínum og voru þeir Guttormur, sem lést í 

slysinu á Ási, og Bergsteinn hálfbræður. Á þessu ættartré geri ég síðan grein fyrir 

afkomendum þeirra fram á þennan dag. Hef ég skrifað nöfn þeirra er létust í slysinu 

með rauðum stöfum til frekari glöggvunar. Þá vil ég að það komi hér fram að þegar ég 

hóf vinnu mína við þetta ættartré, kom í ljós að þeirra Margrétar Nönnu, Droplaugar, 

Ragnheiðar og bróður hennar Einars Óskars var hvergi getið í Íslendingabók, sem er 

„heilsteypt skrá á tölvutæku formi yfir ættir nær allra Íslendinga sem heimildir eru til 

um“ (Íslendingabók 2007). Það hefur nú verið leiðrétt. 

Þorbjörg Sigfúsdóttir 
(1865-1897)                        
      Gift 13.07.1887

Bergsteinn (1890-1890) 

Margrét Guttormsdóttir
(1870-1908)
       Gift 29.10.1898

 BRYNJÓLFUR BERGSSON  (1863-1933)

Bergsteinn (1891-1973) 

Sigríður (1888-1954) 

Þórey (1893-1984) 

Guttomur (1903-1946) 

Jón Gísli (1907-1968) 

Þorbjörg (1901-1921) 

Una (1908-1996) 

Agnes Pálsdóttir
(1880-1970)
       Gift 10.06.1923

Laufey (1923-1925) 
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Rósa (1924) og
Metúsalem Ólason 
(1921)

Guttormur (1947) og
Snædís Jóhannsdóttir (1948)

Bergljót Ragnheiður
(1949-1968)

Óli Grétar (1954) og 
Ragnheiður Kristjánsdóttir 
(1953)

Gyða Þorbjörg (1972) og
Aðalsteinn Þórhallsson (1968)

Almar (2002)

Unnar (2004)

Linda Karen (1975) og 
Pálmar Hreinsson (1974)

Einar Örn (1978) og 
Agnes Vogler (1979)

Eva Dagbjört (1983)

Eiríkur (1991)

Hekla Sól (2006)

Þorbjörn (1926)

Brynjólfur (1928)      
og
Sigrún Jónsdóttir
     (1934-2000)

Margrét (1955) og 
Gunnar Smári Björgvinsson 
(1955)

Jón Rúnar (1957)

Bergsteinn (1964) og
Anna Heiða Óskarsdóttir 
(1959)

Brynjólfur Rúnar (1975) og
Helga Björg Garðarsdóttir (1976)

Bergvin Fannar (1978) og 
Snjólaug Svana Þorsteinsdóttir 
(1979)

Rut Berglind (1979) og
Karl Huldar Arngrímsson (1980)

Jónína Björt (1990)

Gunnar Darri (2000)

Hildur Marín (2003)

Emil Atli Ellegaard (1988)

Óðinn Breki (1992)

Una Sólveig (1996)

Ragnar (1929-1932)

Þorbjörg (1931)

Jón  (1932) og
Birna Helga 
Stefánsdóttir (1935)

Jón Steinar (1957) og
Anna Karen Ásgeirsdóttir 
(1959)

Laufey (1968)

Elva Rakel (1979) og 
Reynir Freyr Bragason (1978)

Freydís Edda (2005)

Eyrún Birna (1984) og
Pétur Kristjánsson (1980)

Jón Ásgeir (1988)

Jón Alfreð Sigurðsson (2000)

Einar Óskar 
(1934-1941)

Ragnheiður
(1938-1946)

BERGSTEINN BRYNJÓLFSSON (1891-1972)
OG 

MARGRÉT JÓNSDÓTTIR (1894-1969)

Bergsteinn Hilmar (1959) og 
Rannveig Sigurjónsdóttir 
(1962)

Hafdís Guðmundardóttir (1986)

Birkir Guðmundarson (1989)

Sigurjón (1999)

Sigurður Víkingur 
Karlsson (1998)

Aldís Ragna 
Karlsdóttir (2000)

Ásta Magnúsdóttir 
(1941)
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Guðlaug (1940)              
og
Magnús Einarsson
      (1941- 1992)

María Eir (1961) og 
Ellert Sigurður 
Magnússon (1961)

Guðríður Arney (1964)

Droplaug Nanna (1972) 
og Ragnar Örn Egilsson 
(1972)

Ingibjörg Yrsa (1994)

Magnús Már (1996)

Rut (2003)

Örn (2005)

Brynjólfur  (1942) 
og Ljósbjörg 
Alfreðsdóttir (1947)

Ása (1967) og
Willum Þór Þórsson 
(1963)

Guttormur (1971)

Willum Þór (1998)

Brynjólfur Darri (2000)

Þyrí Ljósbjörg (2003)

Margrét Nanna
(1938-1946)

GUTTORMUR BRYNJÓLFSSON (1903-1946)
OG 

GUÐRÍÐUR ÓLAFSDÓTTIR (1902-1995)

Tinna (1980) og Magnús  
Arngrímsson (1973)

Arngrímur (2006)

Droplaug
(1939-1946)

Þorsteinn Sveinsson 
(1924)
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1. Slysið 
 
 

1.1  Frásögn Brynjólfs Bergsteinssonar 
 

Það er fallegt veður og heiðskírt þennan mánudag sem við Brynjólfur Bergsteinsson 

bóndi á Hafrafelli höfðum mælt okkur mót heima hjá mér á Árskógunum. Tilefnið er 

þetta verkefni mitt um hið hörmulega sprengjuslys er varð við Klofastein í túnjaðrinum 

á Ási í Fellum árið l946, en þá var Brynjólfur 18 ára gamall. Brynjólfur hefur sýnt mér 

þá velvild að ætla að segja mér frá þessum atburði og upplifun sinni af honum. Hann, 

ásamt Þorbjörgu systur sinni, verður aðalheimildamaður minn. Við Brynjólfur byrjum 

á því að fá okkur kaffi og smákökur og spjalla aðeins um daginn og veginn og 

Ásættina. 

 

Þannig háttaði til á Ási á þessum tíma að þeir bræður Guttormur og Bergsteinn 

faðir minn bjuggu á sitt hvoru búinu. Samt bjuggu fjölskyldurnar í sama húsi, 

foreldrar mínir Bergsteinn og Margrét í suðurendanum og Guttormur og 

Guðríður í norðurendanum. Þetta voru alltaf tvö aðgreind bú, en það sem ég veit 

best er að það var alltaf ákaflega gott samlyndi milli þessara fjölskyldna. Þótt ég 

hugsi alveg niður í maga þá get ég ekki munað að það hafi verið neitt 

ósamlyndi,eins og stundum vill brenna við þar sem tveir eru. Pabbi var mjög 

góðu skapi farinn og hefur sjálfsagt þurft töluvert til að hann færi að fara í 

hasar. Afi minn, Brynjólfur Bergsson, átti upphaflega alla jörðin, en árið 1923 

giftust foreldrar mínir, Margrét og Bergsteinn, og gerðust leiguliðar á jörðinni 

hjá honum. Brynjólfur afi eltist og varð loks blindur og þá tók Guttormur, yngri 

sonur hans sem þá var einhleypur, við búinu. Árið 1933 deyr svo afi og tveimur 

árum síðar giftist Guttormur Guðríði Ólafsdóttur frá Holti og taka þau þá alfarið 

við búi Brynjólfs afa míns. 
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Fjölskyldurnar að Ási. Efst frá vinstri: Þorbjörn Bergsteinsson, Brynjólfur Bergsteinsson, 
Guttormur Brynjólfsson og Bergsteinn Brynjólfsson. Miðröðin frá vinstri: Þorbjörg 

Bergsteinsdóttir, Guðríður Ólafsdóttir, Margrét Jónsdóttir, Rósa Bergsteinsdóttir, Guðlaug 
Sigurðardóttir í hvarfi bak við Rósu. Börnin frá vinstri: Brynjólfur Guttormsson, Droplaug 
Guttormsdóttir, Margrét Nanna Guttormsdóttir, Ragnheiður Bergsteinsdóttir og Guðlaug 

Guttormsdóttir. Lengst til hægri undir stafnum G á húsveggnum, sem enginn virðist vita hvers 
vegna var settur þarna, standa: Jón Brynjólfsson og Einar Einarsson fyrir aftan hann. 

Myndin er úr ljósmyndasafni Rósu Bergsteinsdóttur og tekin sumarið 1945. 
 

Hefst nú smá sögustund hjá Brynjólfi þar sem hann segir mér undan og ofan af 

ættfeðrum sínum og mæðrum langt aftur í aldir. Ég fæ að vita það að bæjarins undir 

Ási er fyrst getið í Droplaugarsonasögu er Össur undir Ási vóg Helga Droplaugarson. 

Þá mun kirkja hafa staðið á Ási frá öndverðri kristni. Var hún fyrst bændakirkja þar til 

Brynjólfur biskup kaupir hana. Árið 1910 kaupir síðan afi Brynjólfs Bergsteinssonar, 

Brynjólfur Bergsson, jörðina og er hún í eigu ættarinnar eftir það og er enn. Eftir 

þennan fróðleik frá Brynjólfi nálgumst við smám saman aftur nútímann og ég bið hann 

að lýsa fyrir mér hvernig dagurinn gekk fyrir sig á Ási þegar þeir Guttormur og Einar 

komu úr smalamennsku þann 8. nóvember 1946. 
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Seinnipart þennan áttunda dag nóvembermánaðar komum við Guttormur og 

Einar Einarsson, sem var vinnumaður hjá pabba, heim úr smalamennsku. Pabbi 

var á Reyðarfirði og Jón Brynjólfsson, bróðir pabba og Guttorms, sem annars 

bjó á Seyðisfirði, var við vinnu heima á Ási. Kvenfólkið var inní bæ að sinna 

sínum verkum. Þar voru tvö yngstu börnin, Guðlaug og Brynjólfur 

Guttormsbörn, hjá þeim, og hefur það ef til vill orðið þeim litlu til lífs þennan 

dag. Elstu stelpurnar þrjár, Margrét Nanna, Droplaug og Ragnheiður, voru hins 

vegar úti að leika sér. Þær léku sér alltaf saman stelpurnar. Á þessum tíma tóku 

krakkar þátt heima fyrir eftir því sem þeir gátu og ég tel víst að þær hafi farið til 

móts við smalamenn til að hjálpa til við heimkomuna. 

 

Og þú heldur að þær stöllur hafi farið alla leið uppá Prestsásinn á móti pabba 

sínum og frænda, segi ég, fundið þar sprengjuna og borið hana til baka 

heimleiðis? Verið búnar að koma henni á slysstaðinn þegar þær hittu Guttorm við 

Klofasteininn? 

 

Já ég held það án þess að ég geti náttúrlega neitt fullyrt um það. Það er hins 

vegar ekkert í mínum huga sem bendir til þess að þessi sprengja hafi legið þarna 

á þessum stað sem hún sprakk því það er alveg öruggt að þar voru aldrei 

heræfingar. Heræfingarnar voru uppi á Prestsásnum, sem er töluvert fyrir ofan 

þennan stein sem sprengjan sprakk á, en hann stendur nokkrum metrum utan við 

Klofasteininn. Það er heldur ekki ótrúlegt að stelpurnar hafi verið búnar að leika 

sér á þessum sömu slóðum oft áður án þess að nokkuð gerðist. En ég stend nú á 

því fastar en fótunum að það sé alveg útilokað að þessi sprengja hafi verið þarna 

á þessum stað lengi. Ég myndi álykta að þær hafi komið saman allar í hóp á móti 

Guttormi þar sem hann kom niður Ásklifið fyrir ofan bæinn úr smalamennskunni. 

Hann var alltaf fremstur. Svo bíður hann þarna við steininn þangað til við Einar 

Einarsson, sem var vinnumaður hjá pabba, komum með féð að utan. En þannig 

háttar til að þegar við rekum féð í réttina förum við með það eiginlega alveg 

niður undir fljót og áttum eftir að reka það þennan spöl að réttinni, sem er rétt 

ofan við bæinn, þegar sprengjan sprakk. Við héldum samt áfram og komum öllu 
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fénu heim í rétt. Þá kom náttúrlega í ljós við réttina að Guttorm vantaði, því 

hesturinn var bara kominn. 
 
 

Kort af Ási og nágrenni. Landmælingar ríkisins. Staðfræðikort Ásklif 2315 III NA. 
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Var þetta mikill hvellur? 

 

Já. Allavega fannst mér það. Hún glymur alveg enn í eyrunum á mér þessi 

sprengja. En við kláruðum að reka féð inn í réttina. Og þá er hesturinn þarna, 

kominn einn heim. Og þá hef ég nú grun um að Einar Einarsson hafi látið sér 

detta í hug ýmislegt. En Jón Brynjólfsson, föðurbróðir minn, og Þorbjörg systir 

mín voru heima við bæinn og komu á vettvang. Það er ekki nokkur vafi á því að 

þetta hefur heyrst alveg heim að bæ. Þeir Jón og Einar, ásamt Þorbjörgu systur 

minni, komu fyrst að líkunum því ég fór svolítið aðra leið. Var látinn fara upp á 

Ásklifið og þannig úteftir. En það voru bara við fjögur sem fórum að huga að 

þessu til að byrja með. Þau sjá mig uppá klifinu og kalla í mig. Þá voru þau 

náttúrlega búin að finna þetta. Þá er orðið nokkuð skuggsýnt.  

 

         Voru þá allir látnir? 

 

Já.………já, og læknirinn gaf þann úrskurð að þau hefðu öll dáið samstundis. 

Enda voru líkin þannig farin að ég hefði ekki viljað sjá slíkt oftar. Þá var enginn 

sími á Ási og enginn bíll heldur og hvað átti að gera? Það varð niðurstaðan 

þarna á staðnum að ég færi út í Ormarsstaði. Þar vissum við að var bíll. Og ég 

fór og hljóp og hljóp og hljóp og svitnaði og svitnaði. Það náttúrlega þýddi svo 

sem lítið að hlaupa, því það varð engu breytt úr þessu, en ég gerði það nú samt. 

 
Hvers vegna fórstu ekki ríðandi? 

 

Það var nú, held ég af tómum asnaskap. Ætli mér hafi ekki fundist ég vera að 

eyða tíma í að hlaupa fyrst heim og sækja hest, því hestarnir voru heima við bæ. 

Ég held það hafi hreinlega komið eitthvert fát á mig og ég bara hlaupið af stað. 

Sigfús Árnason á Ormarsstöðum fór svo með mig út í Egilsstaði á bíl sínum. Því 

miður þá er hann nú farinn því hann hefði nú getað sagt þér eitthvað. Þegar við 

komum í Egilsstaði fórum við beint til Ara læknis og hann snaraðist karlinn strax 

inn í Ás. Þetta er nú samt ekki alveg ljóst fyrir mér því ég var eitthvað aumur. 
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Pabbi var staddur niður á Reyðarfirði þegar þetta gerðist en kom fljótlega. Þá 

var búið að láta hann vita í gegnum síma, annað hvort á Egilsstöðum eða á 

Setbergi, en þar voru símstöðvar. Þannig að hann vissi að hverju hann gekk 

þegar hann kom heim. Hann var kominn rétt um það bil sem líkin voru borin 

heim. 

 

Hér mætti aðeins rifja upp að ásamt Guttormi og dætrum hans, var það Ragnheiður 

systir Brynjólfs sem hafði látið lífið í þessari sprengingu. Hann var 18 ára og hún 8 

ára. Hún hefur því verið litla systir hans, 10 árum yngri en hann, og var yngsta barnið í 

fjölskyldunni. 

 

Hvert var farið með líkin? 

 

Eftir að þau höfðu verið vafin inn í teppi voru þau borin beint inn í kirkju, og þau 

stóðu þar uppi þar til jarðað var, en það var séra Marinó prestur á Valþjófsstað 

sem það gerði. 

 
Hvernig leið þér eftir öll hlaupin út í Ormarsstaði? 

 

Ég fékk lungnabólgu eftir hlaupin í Ormarsstaði og lá í rúminu þegar jarðað var 

og var hætt kominn. Það er ég alveg viss um að Ari gamli læknir hélt nú í mér 

lífinu þá, blessaður karlinn. Hann lét senda sér súlfalyf að sunnan handa mér, en 

þá var nýverið byrjað að nota það lyf. Ég var náttúrlega andskoti þungt haldinn 

fyrst. Og ég man að þegar jarðað var, þann 19. nóvember, þá kom Ari inn til mín 

og sat á rúmstokknum hjá mér um stund. 

 

Hafði enginn heima í bæ orðið var við hvað hafði gerst þegar þú fórst útí 

Ormarsstaði? 

 

Ja, ég veit það ekki, en þær mamma og Guðríður voru náttúrlega heima og 

Brynjólfur og Guðlaug. Guðlaug var þá 6 ára en Brynjólfur 4 ára. Þau muna nú 
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sjálfsagt ekki mikið eftir þessu. Guðlaug hlýtur hins vegar að hafa skynjað það 

fljótt að hún átti ekki lengur neinn pabba og þessar tvær systur sínar. Ég man 

bara eftir því að þegar ég kom heim, þá var Guðríður náttúrlega í rúminu. Þau 

börnin áttu athvarf hjá foreldrum mínum og Þorbjörgu systur minni. En það var 

nú samt ekki beint þannig að Guðríður legði upp laupana og gæfist alveg upp við 

heimilið. Síður en svo. Og þá er náttúrlega móðir hennar, Guðlaug, líka hjá 

henni.  

 

 
 

„Fjallkonurnar á Ási“ 
Frá vinstri: Margrét Jónsdóttir, Guðlaug Sigurðardóttir og Guðríður Ólafsdóttir. 

Óljóst er hvenær myndin er tekin. Þó segir Þorbjörg hana hafa verið tekna fyrir slysið. 
Myndin er úr ljósmyndasafni Þorbjargar Bergsteinsdóttur. 

 

1.2  Frásögn Þorbjargar Bergsteinsdóttur 
 

Þorbjörg, systir Brynjólfs, var úti við á meðan þeir Einar Einarsson og Brynjólfur 

bróðir hennar voru að smala fénu í réttina innan og ofan við bæinn. Hún var þá 15 ára 

gömul, farin að taka til hendinni og líta til með litlu krökkunum, og var því nokkurs 

konar stóra systir þeirra allra. Hún kom að líkunum með þeim Jóni Brynjólfssyni og 
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Einari Einarssyni fyrst eftir slysið. Við mælum okkur mót hjá mér nokkrum dögum 

eftir viðtal mitt við Brynjólf og hún segir mér sína sögu.  

 

 
 

Bergsteinn Brynjólfsson og Margrét Jónsdóttir, foreldrar Brynjólfs og Þorbjargar. 
Myndin er úr ljósmyndasafni Rósu Bergsteinsdóttur og er tekin árið 1945. 

 

Stelpurnar fóru á móti þeim smalamönnum, pabba sínum og frændum, Einari og 

Brynjólfi og Ragnheiður systir mín fór með þeim. Þær léku sér alltaf saman 

þessar þrjár og voru á sama aldri. Heima á bænum voru þær mamma og 

Guðríður og litlu krakkarnir, Guðlaug og Brynjólfur. Ég var þarna úti við að 

stússast. Jón Brynjólfsson, föðurbróðir okkar, var þarna líka. Hann átti annars 

heima á Seyðisfirði en af því það var verið að smala kom hann uppyfir. Mig 

minnir endilega að hann hafi verið einn af þessum sem fóru í leitina þegar þeirra 

Guttorms og stelpnanna var saknað. Einar var að smala neðar í teignum, neðan 

við kirkjugarðinn og hann heyrði þennan hvell. Þess vegna hefur hann kannski 

getað gengið beint að þeim þegar leitin hófst.  

 

Hver voru viðbrögð ykkar heima þegar þið heyrðuð hvellinn? 

 

Ég held þau hafi bara ekki verið nein. Það datt engum þetta í hug. Og ég man 

ekki eftir því að hafa heyrt þennan hvell. En Einar sagðist hafa heyrt hvellinn. Ég 
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held það hafi engum dottið þessi ósköp í hug fyrr en hesturinn Máni sást 

mannlaus heima við bæ og Guttormur skilaði sér ekki í réttina. Þá var náttúrlega 

farið að þessu svæði sem þeim Einari og Brynjólfi heyrðist hljóðið koma frá. En 

af hverju þetta gerist hefur sennilega verið vegna þess að þeim hefur ekki verið 

hugað lengra líf. Einhver hefur stjórnað þessu. Við fórum fjögur að leita: ég, 

Brynjólfur, Einar og Jón Brynjólfsson 

 

Hér vekur athygli að Þorbjörg segist ekki muna eftir því að hafa heyrt hvellinn þegar 

sprengjan sprakk, á meðan sá sami hvellur glymur enn í eyrum Brynjólfs. Þótt 

Þorbjörg hafi verið úti við þegar þeir smalamenn komu heim, er eins víst að hún hafi 

verið inni í bæ þegar sprengjan sprakk og því ekki heyrt í henni. Hún man þetta ekki 

svo glöggt, enda aðeins 15 ára gömul.  

 

Ég get bara ekki munað eftir pabba þarna. 

 

Brynjólfur segir að pabbi ykkar hafi verið á Reyðarfirði. 

 

Já, það var nefninlega það. Þar fékk ég það.  

En þegar við Einar og Jón fundum líkin þá kallaði ég á Brynjólf, sem var þá uppi 

í Ásklifinu, og hann kom niður til okkar. Svo komu þau Ari læknir og Rósa systir 

mín og Metúsalem maður hennar. Þeir karlmennirnir báru síðan líkin á höndum 

sér frá þeim stað sem þau lágu í kirkjuna, því að þeim var hvorki kerrufært né 

bílfært. Þær mamma og Guðríður höfðu verið að snúast inni eins og venjulega. 

Eftir að við höfðum fundið líkin fóru annað hvort Einar eða Jón með mig heim. 

Ég man ekki hvor. Þær fengu þá fréttirnar um leið. 

 

Við veltum hér fyrir okkur svolitla stund hvernig þessi sprengja hafi litið út og hversu 

stór hún hafi verið og hvort stelpurnar hafi getað haldið á henni einar á slysstaðinn. 

Hvort hún hafi ekki verið of þung fyrir þær. Reyndar kemst ég að því seinna að hér 

hafi að öllum líkindum verið um að ræða 3ja tommu „mortar shell“, eða 
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sprengjuvörpusprengju (Sigurður Ásgrímsson 2007). Þær geta verið um 3,5 til 5 kg að 

þyngd (Evans 2007). 

 

Þau hafa stoppað þarna við steininn, kannski eitthvert þeirra með sprengjuna í 

fanginu, og misst hana þar, eða lagt hana ógætilega frá sér, því þau lágu þarna 

bara svona eins og í hring í kringum steininn og hundurinn líka, sem var með 

þeim En eru ekki alltaf einhverjar leifar af sprengju sem springur? 

 

Jú sprengjubrot. Brynjólfur sagði mér að Kaninn hefði tekið þessi sprengjubrot til 

athugunar.  

 

En sprengjan springur ekki bara svona af sjálfu sér. Einhver hlýtur að hafa misst 

hana eða barið á hana með steini eða einhverju. Þetta er víst eitthvað sem aldrei 

kemur í ljós.  

 

Síðan er blessað fólkið borið til kirkju. Smíðaði pabbi þinn líkkisturnar? 

 

Já……og þeir Jón Brynjólfsson, bróðir hans, og Jón Ólafsson, bróðir Guðríðar, 

líka. Það voru tvær kistur. Þau Droplaug, yngri systirin, og pabbi hennar voru 

sett saman í kistu og þær jafnöldrur og frænkur Ragnheiður og Margrét Nanna 

saman. Það var nú oft gert þegar lítil börn dóu að þau voru sett saman í kistu 

eða með öðrum. 

 

Hvað var Guðríður gömul þegar þetta gerðist? 

 

Hún hefur verið 44 ára. Hún hélt nú sínu striki og varð að gera það.  

 

Voruð þið ekkert hrædd við að vera á ferli þarna í kring eftir þetta? 

 

Sjálfsagt hafa menn alltaf hugsað um þetta. Ég var náttúrlega alltaf hrædd við að 

fara uppá Gerði bara á meðan helvítis hermennirnir voru þarna. Þá þurftum við 
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að fara með mat þangað uppeftir handa þeim sem þar voru við vinnu. Og svo 

voru þessir hermenn líka að skjóta út í Teig. Þeir ráku okkur að vísu alltaf heim 

áður en þeir fóru að skjóta. En samt. 

 

En sprengjan sprakk ekki uppá Prestsásnum þar sem heræfingarnar fóru fram 

heldur fyrir neðan Ásklifið. Hvernig heldurðu að hún hafi komist þangað? 

 

Já og það veit náttúrlega enginn hvar þær fundu hana þótt hún hafi sprungið 

þarna á þessum stað. Þær gátu hafa verið búnar að fara uppá Prestsásinn og 

borið hana þarna niðureftir. Allavega hefur eitthvað af þessu fólki fundið þennan 

hlut einhvers staðar og borið hann þangað sem hann sprakk og ekkert vitað hvað 

hann hafði fundið. Trúlega frekar börnin heldur en fullorðna fólkið. Það var oft 

farið í berjamó þarna upp í klifið. En þessir hermenn héldu sig ekkert bara á 

Prestsásnum. Þeir voru útum allt og keyrðu oft á mótorhjólunum sínum inn 

Prestsásinn þótt það hafi ekki verið neinn vegur þar þá. Þetta var áður en 

aðalvegurinn er lagður upp á ásinn. 

 

Var aldrei rætt um það hvað fólkinu datt í hug þegar það heyrði hvellinn? 

 

Ég er ekkert alveg viss um að allir hafi heyrt hann. Allavega ekki þau sem voru 

inni í bæ. En þegar Einar kom heim eftir smalamennskuna, sagði hann að það 

hefði orðið ógurlegur hvellur og þess vegna var farið þarna uppeftir í áttina 

þaðan sem Guttormur og stelpurnar áttu að koma. Ég held að hann hafi ekki 

farið að hugsa um hvað þetta hefði getað verið fyrr en hann sá að fólkið kom ekki 

allt heim. Það var svo voðalega fjarlægt öllum að það gæti hafa sprungið 

sprengja. Þótt menn væru náttúrlega búnir að heyra sprengjugnýinn þegar 

hermennirnir voru þarna á æfingum þá datt held ég engum þetta í hug. Það 

dettur engum í hug að herinn skilji eftir sig svona lagað þegar hann fer. Það er 

mikið meira farið að tala um svona í dag. Ég held það hafi aldrei þá verið minnst 

á það við krakkana að gæta sín á að snerta ekki svona. Það hefur sjálfsagt alveg 

gleymst. Þótt það sjáist einhver svona hólkur einhvers staðar að vera ekki að 
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gaufa í því. Ég er viss um að það hefur engum dottið það í hug að minnast á slíkt. 

Þetta var besta berjalandið þarna á Ási og þarna voru menn oft í berjamó 

einmitt í kringum þennan stein og ekkert gerðist fyrr en þarna. 

 

Forðuðust þið ekkert að fara þarna uppeftir eftir þetta? 

 
Þetta var nú aðal gönguleiðin okkar áleiðis upp á Gerði þar sem fjárhúsin voru 

og fólk var við heyskap. Önnur gönguleið var fyrir neðan klettinn, en þessi var 

uppá klettinum, þar sem Klofasteinninn stendur, og þetta gerðist þar. Maður fór 

því bara niður fyrir klettinn eftir þetta. Nú eru þarna alls staðar komnar hríslur. 

Ég er viss um að Brynjólfur hefur sett þarna hríslu. Annars veit ég það ekki. 

 

Hér er Þorbjörg að vísa til skógræktar sem Brynjólfur Guttormsson hóf fyrir nokkrum 

árum í Áslandinu. Þorbjörg talar um að ef til vill hafi Brynjólfur sett niður hríslur við 

steininn. Hún veit það ekki, því hún hefur ekki komið þarna uppeftir í mörg ár. Mér að 

óvörum býðst hún hins vegar til að ganga með mér þennan spöl einn daginn. Ég átti 

einhvern veginn ekki von á því. Þegar við komum að steininum sjáum við að þarna um 

allt á melnum vaxa lerkihríslur sem Brynjólfur hefur gróðursett og eiga eftir að verða 

að stórum og vöxtulegum trjám seinna meir. 

 

Hvernig líður þér núna þegar þú kemur uppí Ás? Fylgja því erfiðar tilfinningar? 

 
Nei……..mér líður afskaplega vel þar. Mér finnst bara gott að koma þangað. 

Þetta er líka orðið svo langt um liðið.  
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Frá vinstri: Droplaug, Margrét Nanna, Þorbjörg, Brynjólfur, Ragnheiður, Rósa og 
Guðlaug. Margrét Jónsdóttir stendur hjá og horfir stolt á þennan fallega hóp. Myndin er úr 

ljósmyndasafni Rósu Bergsteinsdóttur og tekin sumarið 1945. 

 

1.3  Skýrsla Hjálmars Vilhjálmssonar sýslumanns 
 
Þegar hér er komið sögu hafa óneitanlega vaknað margar spurningar í huga mínum. 

Sumum verður aldrei svarað, eins og þeirri hvernig þetta slys bar að höndum, hvers 

vegna þessi sprengja var á þeim stað sem hún sprakk, en ekki uppá Prestsásnum þar 

sem stórskotaliðið var með æfingar sínar, hverjar innstu tilfinningar þeirra sem horfðu 

á eftir fólkinu sína í dauðann voru, og hvort þeim hefur tekist að vinna úr áfallinu. Eitt 

veit ég þó fyrir víst, einhvern veginn tókst fólkinu að halda áfram að lifa lífinu sem 

beið þess eftir þetta. Ég er ekki í nokkrum vafa um að það ástríki og sú samheldni sem 

ríkti í þessu litla samfélagi á Ási hefur skipt þar sköpum. Sá sem á góða að á erfiðum 

stundum, er ekki einn. Hann á dýrmætan fjársjóð í vináttunni sem hjálpar honum að 

takast á við það sem framundan er.  

   Sumum spurningum mínum er þó ef til vill hægt að svara. Spurningum eins og hvort 

lögregluskýrsla hafi verið gerð eftir þetta slys. Hvort eftirlifendum hafi verið greiddar 



 23

einhverjar bætur fyrir þá látnu og hvað með sprengjubrotin sem Kaninn tók til 

rannsóknar? Leiddi rannsókn þeirra eitthvað í ljós sem skiptir máli? Og ekki síst 

vaknar sú spurning hvað breski herinn var að gera þarna upp á Héraði. Hvaða erindi 

átti hann þangað? 

   Til að leita svara hóf ég leit mína hjá góðri vinkonu minni á Héraðsskjalasafni 

Austurlands, Arndísi Þorvaldsdóttur, sem veit hlutina ef einhver veit þá. Hún kom mér 

í símasamband við Friðþór Eydal, fyrrverandi upplýsingafulltrúa varnarliðsins á 

Keflavíkurflugvelli. Hann staðfesti við mig að Guðríður, ekkja Guttorms, hefði fengið 

einhverjar bætur því hann hefði sjálfur haft undir höndum pappíra þess efnis í starfi 

sínu. Hann mundi samt hvorki hversu háar þær bætur hefðu verið né vissi hann hvar ég 

gæti nálgast þessa pappíra ef þeir væru þá yfirhöfuð ennþá til 

   Ég gerði mér því ferð á Þjóðskjalasafn Íslands við Laugarveginn, og eftir þriggja 

daga leit Sigrúnar Sigurgestsdóttur starfsmanns þar, tókst henni að hafa uppá möppu 

frá utanríkisráðuneytinu með skjölum er vörðuðu slysið á Ási. Í þessari möppu fann ég 

meðal annars skýrslu sýslumanns, Hjálmars Vilhjálmssonar, skrifaða á Seyðisfirði 11. 

nóvember 1946. Hjálmar hefur skýrslu sína, sem er þrjár blaðsíður að lengd, á því að 

gera grein fyrir nöfnum og aldri þeirra er létust. Þá segir hann: 

 

Að tilefni þessa hræðilega og sviplega slyss, voru sýslumaður Norður-Múlasýslu, 

ásamt héraðslækni Ara Jónssyni og hreppstjóra Fellahrepps staddir að Ási næsta 

dag, laugardaginn 9. þ.m. til þess að leita skýringar á því, með hverjum hætti slys 

þetta hefði að höndum borið. Ari Jónsson héraðslæknir kom daginn áður á 

slysstaðinn, um það bil 4 klukkustundum eftir að slysið varð. En þá um kvöldið 

voru líkin tekin af slysstaðnum og borin í kirkju. Engu öðru var raskað á 

slysstaðnum, þegar athugun sú fór fram, daginn eftir, sem hér verður greint frá.  
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Ritgerðarhöfundur og Brynjólfur Bergsteinsson við steininn þar sem sprengjan sprakk. 
Klofasteinninn er um 10 metrum til hægri. Ljósmyndina tók Óli G. Metúsalemsson 28. apríl 2007. 
 

Því næst greinir Hjálmar frá því að slysið hefði átt sér stað, á staksteinóttum mel, á að 

giska 600 – 800 metra út og upp af bænum Ási. Einnig gerir hann grein fyrir 

aðdraganda slyssins og segir: „Stúlkurnar og Guttormur heitinn hafa mæst nokkru fyrir 

vestan og ofan slysstaðinn í svonefndu Ásklyfi [svo]. Segir ekki af ferðum þeirra 

fjögurra fyrr en þau koma út á melinn þar sem slysið varð“ (Hjálmar 1946:1). Hér held 

ég reyndar að Hjálmar hafi farið svolítið framúr sjálfum sér. Ég fæ ekki skilið að neinn 

sjónarvottur hafi verið að því hvort þau hittust í Ásklifinu eða á slysstaðnum við 

Klofastein. Einar og Brynjólfur voru að smala utar og neðar all langt frá slysstaðnum 

eins og Hjálmar segir í skýrslu sinni. Fleirum var ekki til að dreifa. Þá segir Hjálmar: 

 

Áður nefndur Einar Einarsson var utar og neðar alllangt frá slysstaðnum. Veit 

hann ekki fyrr til en hann heyrir skot mikið, líkast fallbyssuskoti, og sér um leið 

blossa fram á melnum. Jón Brynjólfsson frá Seyðisfirði, bróðir Guttorms og 

Bergsteins, hafði dvalið við smíðar hjá bræðrum sínum að Ási síðasta hálfan 

mánuð og var þar staddur þegar slysið varð. Hann heyrði og skothvellinn heim að 

bæ og líkti honum við fallbyssuskot. Þetta skeði milli kl. 3 og 4 um daginn. 

Komu þeir Einar Einarsson og Jón Brynjólfsson þegar á vettvang og um líkt 
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leyti. Við einn steininn á melnum, allstóran og jarðfastan, lágu þau fjögur, 

Guttormur og stúlkurnar, liðin lík (Hjálmar 1946:1). 

 

Hér ber frásögnum þeirra systkina Brynjólfs og Þorbjargar ekki saman við frásögn 

Hjálmars þar sem hann segir að þeir Einar og Jón hafi þegar komið á vettvang. Ekki er 

hægt að skilja skýrslu Hjálmars á annan hátt en að þeir hafi komið á vettvang um leið 

og þeir urðu varir við sprenginguna. Brynjólfur og Þorbjörg segja hins vegar að fénu 

hafi öllu verið komið í réttina og Einar komið heim að bæ að því loknu. Þar fyrst talar 

hann um að hafa heyrt mikinn hvell. Það er svo ekki fyrr en hann áttar sig á því að 

Guttorm vantar og að hesturinn er kominn einn heim að leit er hafin. Brynjólfur segir 

það hafi að minnsta kosti liðið ein og hálf jafnvel tvær klukkustundir frá því hann 

heyrði sprenginguna þar til þau fundu líkin. 

 

 
 

Horft frá Klofasteininum yfir að Áskirkju. Þetta er um 600 til 800 metra vegalengd. Bæjarstæðið 
sjálft er hér í hvarfi. 

Ljósmynd:Ragnheiður Kristjánsdóttir 28. apríl 2007. 
 

Hjálmar lýsir því næst all nákvæmlega því sem fyrir augu bar á slysstað, hvernig og 

hvar líkin lágu (Hjálmar 1946:2). Hann kom hins vegar ekki þangað sjálfur fyrr en 

daginn eftir slysið. Þá var búið að bera líkin inní kirkju og hann því ómögulega getað 

séð hvernig aðkoman var daginn áður. Ekki getur hann þess hver gaf honum þessar 
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upplýsingar sem fram koma í skýrslunni. Þeim ber þó saman við það sem þau 

Brynjólfur og Þorbjörg hafa sagt mér. Þá segir Hjálmar: 

 

Ofan á steininum, sem líkin lágu við voru greinileg merki eins og eftir þungt 

högg. Hafði kvastrað eða kvarnað úr honum og mest á einum stað, í einskonar 

miðpunkti….Rispur mátti sjá út frá þessum miðpunkti í allar áttir. Sót eða 

púðurreykur var og greinilegt á steininum. Á steinunum í kring á melnum mátti 

sjá rispur eftir sprengiflísar og hér og þar mátti sjá rispur eða för í jarðveginum 

eftir sprengjuflísar (Hjálmar 1946:2).  

 
Þá segir hann frá því að undir líki einnar stúlkunnar hafi legið skothylki komið fyrir í 

járnhólki með spöðum eða fjöðrum og sé þetta skothylki merkt I, sem bendir til þess 

að Hjálmar hafi tekið það til varðveislu og síðari rannsóknar. Þá segir hann: „Hlutur 

þessi hefur greinilega brotnað af einhverju (sennilega sprengju þeirri, er þarna sprakk) 

fyrir löngu síðan, því brotsárið er kolryðgað“. Ennfremur hafi fundist á melnum 

málmbrot og málmflísar og séu þessi brot varðveitt í umslagi merkt II. Vafalaust í 

sama tilgangi og hið fyrra sprengjubrot merkt I var varðveitt. Til varðveislu og síðari 

rannsóknar. Þá segir Hjálmar: „Af einhverjum ástæðum hefur hún ekki sprungið þegar 

henni var skotið, en líklegast virðist að skothylkið með tilheyrandi (I) hafi rekist í stein 

þegar sprengjan féll til jarðar og brotnað frá, en sprengjan ekki sprungið, mun það 

algengt“ (Hjálmar 1946:2-3). Þessi orð Hjálmars „…af einhverjum ástæðum hefur hún 

ekki sprungið þegar henni var skotið…“, vekja óneitanlega athygli. Hér virðist hann 

gera ráð fyrir því að sprengjunni hafi verið skotið og hún ekki sprungið við lendingu. 

Þau systkini Brynjólfur og Þorbjörg standa hins vegar fastar á því en fótunum að 

heræfingar hafi aldrei farið fram nálægt bænum og aldrei hafi verið skotið í átt að 

honum. Á heræfingum sínum hafi hermennirnir skotið ýmist upp í fjall af Prestsásnum, 

í átt frá bænum, eða niður í Teig, út á fljótið, einnig í átt frá bænum. Og jafnvel þótt 

þær frænkur hafi farið alla leið uppá Prestsás, fundið sprengjuna þar og borið hana 

niður að Klofasteini, þá er ólíklegt að þar hafi verið að finna ósprungnar sprengjur eftir 

skot þangað. Sprengjum var jú skotið frá Prestsásnum en ekki að honum. Það hlýtur 

því að teljast sennilegra að sprengjan hafi verið skilin eftir á Prestsásnum eftir 
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einhverja skotæfinguna heldur en að henni hafi verið skotið þangað. Þá ítrekar Hjálmar 

það sem áður hefur komið fram að ekkert verði með vissu sagt nánar með hverjum 

hætti slys þetta hefur borið að höndum. Telur hann þó líklegast að börnin og 

Guttormur hafi fundið sprengjuna, ef til vill þarna á melnum, þar sem slysið varð. Ef 

til vill einhvers staðar annars staðar skammt frá. Halli er á steininum sem sprengjan 

spakk á og telur Hjálmar það ólíklegt, ef ekki ómögulegt, að hún hafi legið þar þegar 

þau fundu hana. „Verður því helst fyrir að álykta að höfð hafi verið hendi á 

sprengjunni og annað hvort hafi sá sem á henni hélt misst hana á steininn eða varpað 

henni þangað“.  

   Þá telur Hjálmar þann möguleika fyrir hendi að sprengjan hafi ekki snert steininn 

þegar hún sprakk. Hún hafi samt ekki getað verið nema fáeina sentimetra frá þeim stað 

sem sér á steininum. Einhver þeirra fjórmenninga hafi getað haldið á sprengjunni og 

hún sprungið í höndum hans án þess að snerta steininn. 

   Hvað sem öllum vangaveltum líður um hvernig og hvers vegna sprengjan sprakk, þá 

er þeim spurningum enn ósvarað og verður líklega aldrei svarað með fullri vissu hvað 

gerðist. Og jafnvel þótt sú vitneskja myndi ekki breyta því sem gerðist við 

Klofasteininn, þá er það nú einu sinni þannig að við viljum gjarnan vita hvað er 

sannast og réttast í hverju máli. 

1.4  Fréttaflutningur 
 
 

 
 

Strax tveimur dögum eftir slysið birtust fréttir af því í Tímanum og Morgunblaðinu. Ljósmynd: 
Ragnheiður Kristjánsdóttir 2007 
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Sunnudaginn 10. nóvember 1946 birti Morgunblaðið á forsíðu sinni frétt af slysinu. Þá 

birtist einnig frétt um það í Tímanum þriðjudaginn 12. nóvember. Í báðum blöðunum 

er atburðinum lýst mjög nákvæmlega, og mun tíðindamaður Tímans hafa snúið sér 

beint til Hjálmars Vilhjálmssonar sýslumanns til fréttaöflunar. Í þessari sömu frétt í 

Tímanum er haft eftir Hjálmari að hann telji víst að ósprungnar sprengjur og skot séu 

víða í fjöllum austanlands eftir heræfingar Breta og taldi hann það aldrei brýnt 

nógsamlega fyrir fólki að snerta ekki slíka hluti ef þeir fyndust, heldur hlaða hjá þeim 

vörðu, svo að hægt væri að finna þá aftur og láta kunnáttumenn gera þá óskaðlega. Má 

nærri geta að fréttir sem þessar hafi hreyft við fólki um allt land, enda birtist í 

Tímanum þann 21. nóvember sama ár grein með yfirskriftinni: „Sprengjuhættan á 

æfingasvæðum setuliðanna – Ástæða til mikillar varúðar“. Segir í greininni að eftir hið 

hörmulega slys á Ási hafi vaknað víða um land mikill áhugi fyrir því að leitað verði að 

ósprungnum sprengjum og ósprungnum kúlum, til að gera þær skaðlausar. Ekki mun 

það þó hafa verið gert á Ási á þessum tíma. Ekkert yfirvald virðist hafa séð ástæðu til 

að gera sprengjuleit og fjölskyldan fór aldrei fram á neitt slíkt. 

   Eins og fram kemur í skýrslu Hjálmars þá er talið að hér hafi verið um að ræða 

sprengju sem stórskotalið breska hersins hafi skilið eftir er hann var við skotæfingar á 

Prestsásnum ofan við Ásklifið. Þá veltir maður því fyrir sér hvers vegna þeir voru með 

skotæfingar þarna upp frá. Hvaða erindi áttu þessir bresku hermenn uppá Hérað? Hvað 

voru þeir að verja og hverju voru þeir að verjast?  
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2. Stríðið 
 
 

2.1  Hernumið Austurland 
 

Í bók sinni, Fremsta víglína, gefur Friðþór Eydal greinargóð og athyglisverð svör við 

spurningum um hersetið Austurland (1999). Eins og flestir vita þá steig breskur her á 

land í Reykjavík árla morguns þann 10. maí 1940. Þar með voru Íslendingar, þrátt fyrir 

yfirlýst hlutleysi sitt, orðnir þátttakendur í síðari heimsstyrjöldinni. Friðþór segir einu 

tryggu samgönguleiðina milli landshluta hafa verið sjóleiðina og miðuðust varnir 

landsins við að hægt væri að verjast árás frá sjó og landi samtímis. Ríkust áhersla var 

lögð á að verja landið suðvestanvert því þar var talin mesta hættan á að Þjóðverjar 

gerðu innrás. Minnstur var viðbúnaðurinn hér á Austurlandi. Þrátt fyrir það fór ekki 

framhjá neinum í þessum landshluta, að um styrjaldarástand var að ræða. Þá var 

skipalægi við Seyðisfjörð mjög mikilvægt fyrir skipaferðir bandamanna til og frá 

Norður-Rússlandi. Á Reyðarfirði var síðan viðbúnaður til þess að hefta för hugsanlegs 

innrásarliðs upp á Hérað og þaðan yfir á Seyðisfjörð (Friðþór Eydal 1999:7). 

   Mjög fljótlega eftir hernám Breta eða í byrjun júní l940, voru liðsmenn úr undirfylki 

C úr Yorkshire-hersveit Breta sendir frá Reyðarfirði til Egilsstaða. Þeir reistu sér 

tjaldbúðir við Gelli, austan megin Lagarfljóts, og hófu þegar gerð varnarvirkja við 

norðurenda brúarinnar „til varnar brúnni og til þess að mæta óvinaliði sem lenda kynni 

á flugbátum á Lagarfljóti, eða landflugvélum og með fallhlífum á Héraði….Voru 

hermenn á Egilsstöðum þá alls á milli 150 og 200 talsins“ (Friðþór Eydal 1999:232). 

Þetta herlið hafði eftirlit með hugsanlegum lendingarstöðum Þjóðverja meðfram 

Lagarfljótinu allt norður á Héraðssand. Um haustið var þessi flokkur aftur fluttur á 

Reyðarfjörð en nokkrir hermenn skildir eftir á Egilsstöðum til þess að annast 

strandvörslu. „Vorið 1941 komu aftur rúmlega 150 hermenn til Egilsstaða og voru þar 

til varnar um sumarið. Héldu þeir aftur til Reyðarfjarðar í september og skildu eftir 

lítinn flokk sem fyrr “(Friðþór Eydal 1999:233). Það leikur því enginn vafi á því að 

herlið á Héraði var sett þar til varnar fallhlífarárásarmönnum og flugbátum, sem gátu 



 30

lent á Lagarfljótinu. Einnig var þeim plantað út við Héraðsflóa til þess að verjast árás 

sjóleiðina, en ekki síður til þess að varna lendingu flugvéla á rennisléttum sandinum í 

fjöru Héraðsflóans. 

 
 

Tjaldbúðir breska stórskotaliðsins í Gelli við Lagarfljót. Mynd: Héraðsskjalasafn Austurlands. 
 
 

2.2  Samskipti heimamanna við hermenn 
 

Það hefur örugglega verið nokkuð sérkennilegt og jafnvel þrúgandi andrúmsloft á 

þessum herteknu svæðum hér fyrir austan. Bændur og búalið að sinna sínum störfum 

og þar innan um hermenn á jeppum sínum og mótorhjólum með skotvopn og skotfæri. 

Við lesum um það í ýmsum bókum um hernámið að hermenn víðsvegar um landið hafi 

átt samskipti við landsmenn, jafnvel brugðið á leik með börnunum, spilað við þau 

fótbolta og verið ónískir á tyggjó og súkkulaði. Ég spurði Brynjólf hvort fjölskyldan á 

Ási og hermennirnir hefðu haft einhver samskipti.  

 

Nei það get ég varla sagt, en þetta herlið sem kemur þarna er náttúrlega 

upphafið að þessu öllu saman sem gerðist hjá okkur heima. Mér finnst svona í 

fjarlægum huga að þegar þessir hermenn komu fyrst, þá væri manni um og ó 

hvers lags fólk þetta væri. 
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   Fyrst voru nú Bretarnir á Egilsstöðum. Þeir voru alltaf að þvælast um og fóru í 

runum um Héraðið. Þá komust þeir nú ekki hringinn í kringum fljótið, því þá var 

ekki komin nein brú í Fljótsdalnum. Þeir fóru bara inn með fljótinu báðum megin 

og til baka aftur. Það leið varla sá dagur að þeir væru ekki á ferðinni, fleiri eða 

færri saman, og voru þá yfirleitt á herjeppum. Þeir voru aðallega á Reyðarfirði, 

en það eru þeir sem setja upp þessar tjaldbúðir við Egilsstaði.  

Þeir voru með æfingar sínar uppi á Prestsásnum og skutu alltaf upp í fjall. Að 

vísu voru þeir líka við skotæfingar alveg niður við fljót fyrir utan og neðan 

bæinn, en það bar miklu minna á því og þeir skutu þá líka út á fljótið en ekki upp 

í land. Þeir Ormarsstaðamenn voru nú aldeilis vissir um þetta því þeir sáu 

þessar skotæfingar allar saman með glans og sögðu að það hefði logað uppi í 

fjalli. Þessar æfingar voru náttúrlega ekki á hverjum degi, en áður en þær hófust 

var okkur alltaf gert viðvart. Vorum eiginlega rekin heim ef við vorum úti við. Ég 

man meira að segja eftir því einu sinni þegar við vorum í brakandi þurrki við 

heyskap uppá Gerði að þá kom túlkur frá hernum. Hann hét Einþór og var hérna 

úr Skriðdalnum. Hann kom til þess að biðja okkur um að fara heim því það stæðu 

til heræfingar. Þá man ég eftir þessari óskaplegu skothríð sem maður heyrði alla 

leið heim. Þá voru þeir að skjóta á Prestsásnum, einmitt á þeim stað sem hinar 

sprengjurnar tvær fundust síðar. 

 
Þessar sprengjur sem Brynjólfur minnist hér á fundust árið 1993, er farið var að girða 

vegna skógræktar Brynjólfs Guttormssonar og veður komið nánar að þeim fundi síðar.   

 

         Þannig að það fer ekkert á milli mála að þessi sprengja sem sprakk við 

Klofasteininn var frá Bretum komin? 

 

Nei, það fer ekkert á milli mála. Það er alveg greinilegt því það voru þeir sem 

voru með þessar skotæfingar en ekki Kaninn eftir að hann kom. Þannig að við 

urðum alla tíð miklu meira vör við Bretana heldur en Kanann, því það var miklu 

minna um umferð eftir að Kaninn tók við völdum. Ég man til dæmis eftir því 

þegar ég fór með sláturféð, sennilega 1943, á Reyðarfjörð, þá voru alveg 
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vandræði að komast áfram vegna hermannanna. Þá var féð rekið Fagradalinn 

niður eftir. En það var orðið svo erfitt að komast með féð eftir Fagradalnum að 

það var hætt að reka það og farið að flytja það á bílum. Maður skyldi náttúrlega 

ekki þessar eilífu ferðar þessara hermanna um Héraðið. 

 

Fóru þeir á þessum ferðum sínum eitthvað heim á bæina til þess að hafa 

samskipti við fólkið þar? 

 

Ekki var það nú mikið. Það kom nú samt fyrir að þeir komu þarna heim í Ás en 

það var voða lítið um það. Maður sá þá einstaka sinnum koma heim að hliðinu. 

Við sáum þá bara fara um veginn því á þeim tímum var vegurinn ekki uppá 

Prestsásnum eins og nú heldur um Prestskleifina. Þessi vegur var svo sem ekkert 

til að hrópa húrra fyrir en þeir gátu komist þetta á jeppunum sínum. Ég veit svo 

sem ekki heldur hversu mögnuð tæki þetta voru sem þeir þurftu að bera þarna 

uppeftir, en þeir hafa þurft að bera þau af veginum. Þeir voru líka með 

vélbyssuvígi undir Kollinum á Egilsstöðum, við Gelli. Þar voru þeir með þessi 

tjöld og voru bara innan um heyskaparfólkið. Ég held ekki að þeir hafi verið með 

neinar skotæfingar þar. Þó minnir mig að þeir hafi verið með skotæfingar hér 

einhvers staðar upp með og skjóta í fjallið, Gagnheiðina og þar. En kannski er 

ég að búa þetta til. Á Seyðisfirði og Reyðarfirði háttaði skotæfingum þeirra 

þannig til að þeir skutu yfir fjörðinn yfir í fjöllin hinu megin. Ég man ekki eftir 

því að hafa orðið var við skotdrunur úr þessu vélbyssuvígi þeirra á Eglsstöðum 

og það er ekkert víst að það hafi nokkurn tíma verið notað. 
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Brynjólfur segist hafa séð hermennina koma einstaka sinnum heim að hliði. Lagarfljótið til 
vinstri. Ásklifið upp af því til hægri. Mynd: Ragnheiður Kristjánsdóttir 20. mars 2007. 

 
Í sama streng tekur Þorbjörg, systir Brynjólfs, þegar ég spyr hana um samskipti 

fjölskyldunnar við hermennina. Hún segir þá krakkana á bænum aldrei hafa leikið við 

þessa hermenn, enda hafi þeir ekki komið heim að bæ nema til að kaupa egg og mjólk 

einstaka sinnum, auk þess að láta vita af skotæfingum uppfrá. Hún segir þá aðallega 

hafa keypt mjólkina og eggin af Guðríði, því hún hafi kunnað eitthvað bæði í dönsku 

og ensku. Hún hafði verið á Kvennaskólanum í Reykjavík og lært það þar. 

 

2.3  Sprengjan 
 

Eins og fram kemur í skýrslu Hjálmars Vilhjálmsson sýslumanns frá 11. nóvember 

1946 þá fundust leifar af sprengju þeirri er hermennirnir skildu eftir sig er þeir fóru og 

varð þeim fjórmenningunum að bana. Í skýrslunni stendur, eins og fyrr er getið, að 

undir líki einnar stúlkunnar hafi legið skothylki komið fyrir í járnhólki með spöðum 

eða fjöðrum á, merkt I. Síðar í skýrslunni stendur að ennfremur hafi fundist á melnum í 

nágrenni við sprengjustaðinn málmbrot og málmflísar, vafalaust úr sprengjunni, sem 

sprakk. Eru brot þessi varðveitt í sérstöku umslagi merkt II. 

   Hvað varð þá um þessi sprengjubrot? Voru þau einhvern tíma rannsökuð? Er vitað 

fyrir víst hvernig sprengja var hér á ferðinni og hvaðan hún kom? 
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   Í áðurnefndri möppu Þjóðskjalasafnsins fann ég eftirfarandi staðfestingu undirritaða 

af Charles R. Graham, Major, Ord.Dept. U.S.Army. Staðfesting þessi var send 

dómsmálaráðuneytinu dagsett 12. júlí 1947 og er hún svohljóðandi: 

 

STATEMENT 

I have this date, examined the fragment of an exploded mortar shell, with the 

igniter cartridge marked “12 FLEY KYNOCH” and state that this is not of the 

type manufactured in the United States of America for issue to the U.S.Army.  

 

Til frekari staðfestingar á því að hér hafi ekki verið um að ræða sprengju frá 

Bandaríkjamönnum, og að þetta séu brotin sem urðu þeim fjórmenningunum að bana 

að Ási 8. nóvember l946, skrifar Ragnar Bjarkan fyrir hönd dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins utanríkisráðuneytinu svohljóðandi bréf með staðfestingu 

Charles R Grahams, majors: 

 

Með tilvísun til samtals við Þórhall Ásgeirsson fulltrúa sendist hér með staðfest 

endurrit af yfirlýsingu, sem Charles R. Graham major í bandaríska hernum hefur 

gefið hér í ráðuneytinu um brot úr sprengju þeirri er orsakaði stórslys á 

Asuturlandi á síðasta ári, sbr. skýrslu sýslumannsins í Suður–Múlasýslu dags. 14. 

nóv. s.l (Ragnar Bjarkan 1947). 

 

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfar Sigurður Ásgrímsson, sprengjusérfræðingur. Ég 

hafði samband við hann til þess að forvitnast um þessa sprengju. Hann tjáði mér að sér 

fyndist að hér hafi verið um að ræða 3ja tommu mortar eða sprengjuvörpusprengju. 

Þessar sprengjur eru útbúnar svokölluðu „inpact fuze“ sem gerir það að verkum að þær 

springa við minnstu snertingu. Sagðist Sigurður sjálfur hafa gengið um á 

skotæfingasvæði Breta á Reyðarfirði og fundið eina 3ja tommu sprengjuvörpusprengju 

þar. Ég vek þó athygli á því að hér segir Sigurður að sér „finnist“ sem um þessa tegund 

af sprengju hafi verið að ræða. 

   Þá má sjá eftirfarandi upplýsingar um sprengjuvörpusprengjur á heimasíðu 

Landhelgisgæslu Íslands: 
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Sprengjuvörpusprengjur (mortar) eru í raun sprengjur með eigin drifhleðslu. 

Þegar þær falla niður í hlaupið springur hvellhetta í botninum sem kveikir í 

drifefninu sem er í kringum stélhlutann og sprengjan flýgur út úr hlaupinu. 

Kveikjurnar eru í nefi og svipaðrar gerðar og í fallbyssukúlum. Sömu 

varúðarráðstafanir gilda og fyrir fallbyssukúlur. Það verður ávallt að reikna með 

að kveikibúnaður sprengju sem hefur verið skotið, án þess að springa, sé 

læstur í virkri stöðu (Landhelgisgæsla Íslands 2007). 

 

 
Hér er skýringarmynd af 3ja tommu sprengjuvörpusprengju eins og Sigurður telur að hafi 

sprungið við Klofasteininn í nóvember 1946 (Evans 2007). 
 
 

2.4  Fleiri sprengjur 

 
Eins og fram hefur komið fluttust báðar fjölskyldurnar frá Ási árið 1962 og fór jörðin 

þá í eyði. Brynjólfur, sonur Guttorms heitins og Guðríðar, fékk hins vegar þá hugmynd 

að rækta þarna skóg og gerðist skógarbóndi í hjáverkum og sumarfríum. Þeir mágar 

Gylfi Björnsson og Gunnar Björnsson, bændur að Hofi í Fellum næsta bæ fyrir innan 

Ás, voru fengnir til þess að girða af það land sem átti að rækta upp. Ég hafði heyrt að 

við þá vinnu hefðu fundist tvær sprengjur sem taldar væru eftirlegukindur frá 

heræfingum Breta á þessum slóðum frá árinu 1941. Ég heimsótti því Gunnar til þess að 

forvitnast nánar um þetta mál. Hann segir það hafa verið haustið 1993 sem þeir Gylfi 

hafi verið að girða fyrir skógarbændur þarna uppfrá, eða uppi á Prestsásnum og norður 

með honum. Voru þeir þó ekki við vinnu sína alveg á sama stað, heldur hafi Gylfi 

verið eitthvað innar. Þegar Gunnar hafi verið að girða við afleggjarann sem nú liggur 

frá aðalveginum uppá Gerði, þar sem fjárhúsin voru, hafi Guðlaugur sonur hans komið 

þar að með eitthvað sem hann sagðist hafa fundið upp á steini þar skammt frá.  
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Ég tek við þessu og skoða og átta mig ekkert á hvað þetta geti verið og hendi því 

bara frá mér. Þetta var um 15 sentimetra langur hólkur sem hefur verið um 5 

sentimetrar í þvermál gæti ég trúað. Síðan fæ ég bakþanka, datt jafnvel í hug 

sprengja af einhverri tegund. Labba aftur að gripnum og tek hann upp og hendi 

honum enn lengra í burtu. Það gerðist ekkert og við hugsuðum svo sem ekkert 

meira um þetta. Þetta var kolryðgað og ég trúi því varla að það hafi verið virkt. 

Enda sprakk það ekki þegar ég henti því frá mér. 

 

Seinna sama dag finnur svo Gylfi annan álíka hólk um 500 metrum frá þeim fyrri. Þá 

hafði Gunnar verið búinn að segja Gylfa frá fundi þeirra Guðlaugs og þar sem þessi 

seinni hólkur var mun heillegri með spöðum eða fjöðrum afturúr þá lét nú Gylfi hann 

eiga sig og þeir kölluðu til lögreglu frá Egilsstöðum til þess að skoða gripina. 

Lögreglan kom og tók hólkana með sér. Var síðan haft samband við 

Landhelgisgæsluna sem kom og fargaði sprengjunum. Nokkru síðar segir Gunnar að 

komið hafi flokkur leitarmanna frá Varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli til 

sprengjuleitar. Þá segir Brynjólfur Bergsteinsson mér að þeir Varnarliðsmenn hafi 

gengið um Prestsásinn og svæðið þar í kring og niður undir fljót, niður í Teig, og leitað 

þar um allt með málmleitartækjum. Ekki þótti ástæða til að leita á sjálfum slysstaðnum 

í túnjaðrinum. Var Brynjólfur Bergsteinsson fenginn til þess að leiðsegja 

Varnarliðsmönnum um svæðið og sýna þeim hvar skotæfingar hefðu farið fram. Þessi 

leit tók einn dag.  

 

Ennfremur segir Gunnar: 

 

Ég veit ekkert hvort þeir fundu fleiri sprengjur. Ef þeir hafa gert það þá þögðu 

þeir allavega yfir því við okkur. Það hafa ekki fundist fleiri svona hólkar þarna 

eftir þetta. Brynjólfur Guttormsson er náttúrlega búinn að fara þarna meira og 

minna um allt svæðið og gróðursetja svo sennilega væri hann búinn að finna 

fleiri hólka ef þeir hefðu verið þar. En maður veit aldrei. Manni dettur nú í hug 

að það sé þarna eitthvað meira af þessu fyrst við Gylfi fundum bara fyrir tilviljun 
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tvo hólka sama daginn. Ef þarna eru fleiri hólkar gætu þeir náttúrlega hafa 

grafist ofaní jarðveginn og sjást ekki.  

 

.  

 
Ljósmynd af þeirri sprengjunni sem var heillegri er þeir Gunnar Björnsson og Gylfi Björnsson 

fundu á Prestsásnum árið 1993. Myndin er úr myndasafni Gunnars Björnssonar. 
 
 

Ég sendi Sigurði Ásgrímssonar, skömmu eftir samtal mitt við Gunnar, tvær myndir 

sem Gunnar lánaði mér. Þessar myndir tóku þeir Gunnar og Gylfi af hólkunum 

tveimur sem þeir fundu á Prestsásnum. Segir Sigurður mér að þetta séu 2ja tommu 

mortar eða sprengjuvörpusprengjur, sem séu mun kraftminni en sú sem hann álítur að 

hafi sprungið í túnjaðrinum á Ási forðum daga. Þá staðfestir hann að árið 1994 hafi 

hópur frá Varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli verið sendur á þetta svæði, leitað 

vandlega og ekki fundið fleiri sprengjur Aðspurður segir hann að Landhelgisgæslan sé 

þegar búin að leggja fram áætlanir um frekari leit og hreinsun á þessu svæði sem og 

öðrum svæðum um allt land, þar sem vitað er að Bretar hafi stundað skotæfingar sínar. 

Hann segir hins vegar að það sé engin fjárveiting til frekari hreinsunar á þessum 

svæðum. „Þetta er allt í nösunum á pólitíkinni“ (Sigurður Ásgrímsson 2007). 
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3. Lífið og afkoman 
 
 

3.1  Skaðabætur 
 
Þegar hörmungar sem þessar dynja yfir fólk þá veltir maður því fyrir sér, ekki síst þar 

sem heimilisfaðirinn lætur lífið, hvernig afkomu fjölskyldunnar hafi verið háttað eftir 

þetta. Á þessum árum hafði íslenska ríkið skuldbundið sig til þess að greiða ekkjum 

sjómanna, sem létust á hafi úti af völdum stríðsátakanna, bætur. Ég spyr Þorbjörgu 

hvort hún viti hvernig málum Guðríðar hafi verið háttað og hvort hún viti til þess að 

henni hafi verið greiddar skaðabætur. 

 
Ekki sem ég fer með eða segi neitt um, segir hún. Hvað sagði Brynjólfur um það? 

 

Hann hélt að hún hefði fengið einhverjar bætur. 

 

Já ég held það nú líka. En þau foreldrar mínir fengu ekkert af því, sem hefði 

örugglega verið nútildags. Trúlega hafa þetta bara verið bætur eftir Guttorm 

sem fyrirvinnu heimilisins. Þetta voru ábyggilega ekki nein ósköp. Það var talað 

um að það hefði verið nóg fyrir legsteininum. Þau voru síðan öll jörðuð í 

grafreitnum á Ási. Þau liggja nú bara fyrir aftan mömmu og pabba þar. 

 
Á þessum árum var Páll Zophoníasson þingmaður þeirra Norðmýlinga. Hann gekkst 

rösklega fram í því að kanna hvort Guðríði bæru ekki bætur fyrir missi sinn, og 

skrifaði bréf til félagsmálaráðuneytisins dagsett þann 24. febrúar 1947. Fara hér á eftir 

nokkur brot úr því bréfi: 

 

Það mun hvert mannsbarn á Íslandi sammála um, að fá eða engin slys hafi borið 

að hér á landi, þar sem meiri ástæða sé til bóta, af hálfu þess opinbera, en þetta, 

þar sem ekki er mögulegt að tryggja sig gegn því.  

Samkvæmt lögum nr. 99 16. des. 1943 er ríkissjóði skylt að bæta íslenskum 

ríkisborgurum tjón er þeir bíða af völdum hernaðaryfirvalda, og mun mega líta 
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svo á að það að missa fyrirvinnu heimilisins af hernaðarvöldum, sé tjón, og það 

óbætanlegt fyrir eftirlifandi ekkju, börn og aðra aðstandendur. Vafasamt mun þó 

hvort átt hafi verið við slíkt tjón er lögin voru samþykkt, enda þótt mér virðist 

réttlátt að það heyri þar undir. 

Eftir lögum nr. 106. frá 1943 er ætlast til að bæta sjómenn, er farast af völdum 

stríðsslysa, og á sama hátt virðist réttlátt að bæta Guttorm sáluga (Páll 

Zophoníasson 1947:1). 

 

Þá fer Páll fram á það, fyrir hönd Guðríðar, að hæstvirt ríkisstjórn rannsaki hve háar 

bætur Guðríður mundi hafa fengið, ef Guttormur hefði verið sjómaður og farist af 

völdum ófriðarins, og hvort ríkisstjórnin sjái sér fært að bæta ekkjunni á sama hátt og 

ef um sjómannsekkju væri að ræða. Einnig fer hann þess á leit við ríkisstjórnina að sjái 

hún sér ekki fært að verða við óskum um bætur sambærilegar þeim sem ekkjur 

sjómanna fá, að hún beiti sér fyrir því að tekin verði í fjárlög bætur til hennar, annað 

hvort í eitt skipti fyrir öll eða með árlegum eftirlaunum, er svari vöxtum af þeirri 

upphæð er venja er að bæta menn er farast af stríðsslysum (Páll 1947:1-2). 

Eftir þessar umleitanir Páls kannar félagsmálaráðuneytið hjá Tryggingastofnun ríkisins 

hvort ríkið sé tilbúið að greiða þessar bætur og hversu háar þær þá yrðu. 

Tryggingastofnun sendir bréf til baka þar sem kemur fram að ef um sjóslys hefði verið 

að ræða væru minnstu bætur sem greiddar yrðu í tilefni af slysi þessu, ef það hefði 

orðið á sjó, sem hér segir: 

 

1. Ekkjubætur frá stríðstryggingafélaginu      kr. 12.000 

2. Ekkjubætur frá slysatryggingunni               kr.   9.090 

3. Barnabætur frá stríðstryggingafélaginu      kr.   9.000 

                                           Samtals                kr.  30.090 

 

Í svari sínu telur Tryggingastofnun ennfremur að viðbótarlífeyrir til barnanna frá 

slysatryggingunni sé hugsanlegur, en hann ákveðst með tilliti til aldurs barnanna, eftir 

að Tryggingastofnun hafi borist upplýsingar um hann. Þá kemur klausa í lokin sem 

vekur óneitanlega athygli: „Vér teljum ekki, að börn þau, er fórust við sprenginguna, 
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séu bótaskyld, en til álita komi þó að minnsta kosti útfararkostnaður, enda þótt ekkert 

væri tekið tillit til sárabóta til eftirlifandi vandamanna þeirra“ (Pétur Halldórsson 

1947). Hér fer ekki á milli mála að Tryggingastofnun álítur lát þeirra Ragnheiðar, 

Margrétar Nönnu og Droplaugar ekki bótaskylt, þó megi hugsanlega greiða fyrir útför 

þeirra.  

   Og nú taka við bréfaskriftir á milli félagsmálaráðuneytisins, utanríkisráðuneytisins 

og breska sendiráðsins í Reykjavík um hvort greiða skuli bætur, hver eigi að greiða 

þær og hversu háar þær eigi að vera. Ekki eru þó allir á eitt sáttir um hverjir skulu 

bættir og hverjir ekki. Það kemur til dæmis skýrt fram í bréfi til 

félagsmálaráðuneytisins undirrituðu af Agnari Kl. Jónssyni þann 16. apríl 1947 að 

„ráðuneytið telji einnig að gera beri skaðabótakröfu fyrir börn þau er fórust við 

sprenginguna og þyrfti að upplýsa hve hárrar bótakröfu óskað yrði að gerð verði“ 

(Agnar Kl. Jónsson 1947) Ég get hvergi séð í öllum þessum bréfum og skjölum að 

minnst sé aftur á bótakröfur fyrir þær frænkur, og hvergi hef ég getað fundið staf um 

að þeirra hafi yfirhöfuð verið krafist eða þær greiddar. Ég hef að vísu ekki kannað 

hvernig lögum og reglum var háttað um mál sem þessi árið 1947 og veit því ekki hve 

mikið svigrúm embættismenn höfðu við afgreiðslu þessa máls. Það væri verðugt 

viðfangsefni að grafast fyrir um það. 

   21.apríl 1947 berst Páli Zophoníassyni svar við bréfi sínu til Tryggingastofnunar, 

undirritað af Pétri Halldórssyni, þar sem upplýst er endanlega hverjar bæturnar hefðu 

orðið ef um sjóslys hefði verið að ræða (Pétur Halldórsson 1947): 

 

1. Ekkjulífeyrir frá Stríðstryggingafélagi    kr. 12.000 

2. Ekkjulífeyrir frá Slysatryggingu              kr.   9.090 

3. Barnalífeyrir „kapitaliseraður“                 kr. 48.833 

                                                   Samtals      kr. 69.923 

 

Ekki er þó minnst einu orði á það í bréfinu hvort þessar bætur verði greiddar eða ekki.  

 

Af einhverjum ástæðum, kannski þeim að ríkisstjórnin sá sér ekki fært að bæta 

ekkjunni missi sinn eins og um sjómann hefði verið að ræða, eða vegna uppástungu 
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Páls Zophoníassonar um greiðslu af fjárlögum, þá er ríkisstjórninni heimilað 

samkvæmt fjárlögum þann 1. maí 1947 að: 

greiða bætur samkv. gildandi slysatryggingalögum til ekkjunnar Guðríðar 

Ólafsdóttur, Ási, Fellum, N.-Múl., og barna hennar, vegna manns hennar 

Guttorms Brynjólfssonar, er fórst ásamt þrem stúlkubörnum hinn 8. nóv. 1946, er 

sprengja, sem skilin hafði verið eftir við heræfingar, sprakk á mel rétt hjá bænum 

í Ási. Bætur þessar greiðir ríkissjóður þó því aðeins, að slysið fáist ekki bætt frá 

hernaðar-yfirvöldum Bretlands og Bandaríkjanna (Stjórnartíðindi 1947:124-

125). 

 
Utanríkisráðuneytið fer síðan þess á leit, eina ferðina enn, í bréfi til breska sendiráðsins 

dagsettu í Reykjavík 19. ágúst 1947, að breska ríkisstjórnin greiði þessar bætur. Í því 

bréfi kemur meðal annars þetta fram: 

 

For further information the Ministry wishes to point out that Guttormur 

Brynjólfsson was not insured and also that there are no provisions in Icelandis 

law which guarantee compensation for an accident of this sort although Icelandic 

seamen lost, due to war causes, were insured according to law nr. 106 of 1943. 

The difference between casuality at sea and on land owing to war causes is not 

such as to justify difference in the amount of compensation (Ministry for Foreign 

Affairs 1947)  

 
Þann 26. ágúst 1947 berst utanríkisráðuneytinu bréf frá breska sendiráðuneytinu, sem 

sýnir að loks er búið að vísa málinu til utanríkisráðuneytisins í London og líkur því 

bréfi með þessum orðum: „Copies of the Ministry’s note are being forwarded to the 

Foreign Office in London for the information and observation of the appropriate 

authorities there. The Legation avails itself of this opportunity to express its deep 

sympathy with the relatives bereaved by this tragic accident“ (British Legation 1947)  

   Ekki minnkar pappírsflóðið eftir að mál þetta er „komið í höfn“ í London þar sem 

farið er fram á frekari upplýsingar um slysið og aldur eftirlifandi barna Guttorms til 

þess að hægt verði að ákveða upphæð lífeyris þeirra. Það er ekki fyrr en með bréfi til 

utanríkisráðuneytisins hér frá breska sendiráðinu dagsettu 28. febrúar 1949, um þremur 
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árum eftir slysið, sem staðfest er að breska ríkið greiði þessar bætur og fylgir ávísun 

uppá 73.123 krónur því bréfi. Þessi upphæð er ætluð félagsmálaráðuneytinu til 

endurgreiðslu vegna bóta sem íslenska ríkið muni eða hafi greitt Guðríði samkvæmt 

fjárlögum eins og fram hefur komið ( British Legation 1949).  

   Í bréfi til félagsmálaráðuneytisins gerir Agnar Kl. Jónsson grein fyrir þessari 

ákvörðun bresku ríkisstjórnarinnar ásamt því að hún vilji taka það fram að hún telji 

ekki öruggt að hún sé skaðabótaskyld vegna slyssins, og er þess óskað að kröfuhafa 

verði tilkynnt það. Þá fylgja bréfinu kvittanaeyðublöð, vegna bótagreiðslunnar, í þrem 

eintökum sem óskað er að verði undirskrifuð og endursend (Agnar Kl. Jónsson 1949). 

Fer nú loks að sjá fyrir endann á þessu máli því þann 3. maí 1949 berst 

utanríkisráðuneytinu eftirfarandi bréf frá félagsmálaráðuneytinu, undirrituðu af 

Hallgrími Dalberg, og er það síðasta bréfið í möppu Þjóðskjalasafnsins, sem á milli 

ráðuneytanna fer um skaðabótamál þetta og telst því þar með lokið: 

 

Með tilvísun til bréfs utanríkisráðuneytisins til þessa ráðuneytis, dags. 3. marz 

s.l., varðandi greiðslu skaðabóta vegna sprengjuslyssins í Norður-Múlasýslu hinn 

8. nóvember 1946, endursendast hér með kvittanaeyðublöð þau í þrem eintökum, 

er fylgdu bréfi ráðuneytisins, undirskrifuð af ekkjunni Guðríði Ólafsdóttur og 

tveimur vottum (Hallgrímur Dalberg 1949). 

 

 
 

Guttormur Brynjólfsson og Guðríður Ólafsdóttir bændur að Ási. Myndin er tekin árið 1945 
og er úr ljósmyndasafni Rósu Bergsteinsdóttur. 
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3.2  Og lífið heldur áfram 
 
Bregðum okkur nú aftur til ársins 1946. Mikið hefur dunið yfir fjölskyldurnar að Ási. 

Stórt skarð hefur verið höggvið í þennan samheldna hóp sem þar býr. Fyrirvinna 

annars heimilisins látin og þrjú af þessum efnilegu börnum, sem áttu ekkert nema 

bjarta framtíð fyrir sér. Ég spyr Brynjólf hvernig líf þeirra á bænum hafi verið eftir 

þetta. 

 

Þegar þetta var nú allt afstaðið þá finnst mér nú lífið þarna heima hafa farið að 

ganga sinn vanagang. Það er náttúrlega alltaf breyting og ég held það hafi nú 

orðið svolítið meiri samskpti milli heimilanna eftir þetta. Til dæmis þegar 

Guðríður var orðin ein, og ekki síður eftir að krakkarnir voru komnir í skóla, þá 

sat hún oft á kvöldin hjá okkur með handavinnuna sína.  

 

Veistu hvað það tók Guðríði langan tíma að komast yfir mesta áfallið? 

 

Nei, ég treysti mér nú ekki til að segja neitt um það. En mamma hennar var hjá 

henni þarna. Svo var Jón Brynjólfsson þarna líka og hann var nú betri en enginn. 

Hann var nú þannig skapi farinn að hann gerði gott úr öllum hlutum. Mjög 

léttlyndur og gott að hafa svoleiðis fólk hjá sér þegar svona gerist. Jú, hann sá 

þá um búskapinn með hjálp okkar pabba. Þau Guttormur og Guðríður voru með 

tvær, þrjár kýr og slysið verður áður en fé er tekið á hús. Svo þegar kemur að því 

að taka fé á hús er ráðinn til hennar maður. Þannig að hún er þá með Jón 

Brynjólfsson og vetrarmann sem hét Ingvar Björnsson hjá sér þennan vetur. 

Síðan kemur Þorbjörn bróðir minn austur þegar hann er búinn í skólanum á 

Hvanneyri og þá ræður Guðríður hann til sín sem ráðsmann. Hann er hjá henni í 

eitt ár. Eftir það minnkar búskapurinn hjá Guðríði og hún hættir með hann að 

mestu. Hún átti samt alltaf skepnur. Kindur og lengi vel eina eða tvær beljur. Ég 

held nú að faðir minn hafi passað þessar kýr. Hún náttúrlega mjólkaði þær 

þangað til Brynjólfur sonur hennar fór að sinna þessu. Hann var tiltölulega 

ungur þegar hann fór að hugsa um rollurnar. Eftir þetta ár tók Þorbjörn 

töluverðan slatta af rollunum á leigu hjá Guðríði. Ég held hann hafi passað 
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eitthvað af hennar rollum líka upp í leiguna. En búskapurinn smáminnkaði hjá 

henni og þegar Brynjólfur er orðinn svolítið liðtækur þá er hún kannski með 

svona 20 til 30 kindur. 

 

Þorbjörg tekur undir þau orð Brynjólfs að lífið hafi nú fljótlega farið að ganga sinn 

vanagang og segir:  

 

Og ætli menn hafi ekki bara haldið áfram að lifa eins og fram að þessu. Það var 

nú samt örugglega ekki mjög þægilegt. En Guðríður var alltaf glaðlynd það 

hefur sjálfsagt hjálpað mikið til. Og hún hefur ábyggilega verið hörkutól sem tók 

því sem að henni var rétt. Sjálfsagt hefur hún átt erfitt á tímabili. Hún lét það 

aldrei í ljós. En maður getur ekki með nokkru móti sett sig í sporin hennar. Það 

var nú alltaf mikill samgangur og ég man ekki til þess að hann hafi orðið mikið 

meiri eftir þetta. Þetta var eiginlega alltaf eins og eitt bú þótt það væri í tvennu 

lagi. Það var alla tíð mikil samhjálp. Og ég hef svo sem alltaf litið á þau 

Guðlaugu og Brynjólf sem systkini mín. 

 

Hvernig var líf mömmu þinnar eftir þetta, Þorbjörg? 

 

Mamma mín var ekki óvön því að missa börn frá sér. Þeir voru búnir að deyja 

tveir áður bræðurnir, Ragnar, sem lést af brunasárum á Reyðarfirði, og Einar 

Óskar sem var alltaf lasinn, eiginlega alveg frá því hann fæddist. Hann var 

kominn á sjúkrahúsið að Brekku í Fljótsdal þegar hann lést. Hann veslaðist bara 

upp og dó Það er ekki vitað nákvæmlega úr hverju hann dó. En það voru víst ekki 

berklar. Það var búið að ganga úr skugga um það. Svo var Jón farinn í fóstur á 

Reyðarfjörð. Ég man ekki til þess að hún hafi yfirleitt skipt mikið skapi. En það 

er náttúrlega spurning hvað menn þola mikið.  
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Margrét Jónsdóttir með Ragnheiði dóttur sína. Óvíst er hvenær þessi mynd er tekin og er 
hún úr ljósmyndasafni Þorbjargar Bergsteinsdóttur sem einnig tók myndina. 

 
 

Þannig að mamma þín hefur bara lokað þetta inni í sér? 

 

Ég held það, já. Enda ekkert til þá sem hét áfallahjálp eins og í dag. Það eina 

sem hún hafði í þeim efnum var náttúrlega gott fólk sem hún hafði allt í kringum 

sig, því eins og ég sagði þá man ég ekki til þess að það hafi nokkurn tíma komið 

upp ósætti á Ási. Þar stóðu allir alltaf þétt saman, ekki síst eftir þetta slys. 

 

Ég spyr Brynjólf hve lengi fjölskyldurnar hafi búið á Ási áður en þær fluttu í 

Egilsstaði. 

 

Allar götur fram til ársins 1962. Þá fluttust allir frá Ási, báðar fjölskyldurnar, og 

jörðin fór í eyði. Þá eru þau farin að eiga heimili hér á Egilsstöðum Guðlaug og 

Magnús Einarsson, og Guðríður og Brynjólfur sonur hennar fara til þeirra í 

Odda. Þar er Guðríður þangað til hún fer á sjúkrahúsið upp úr 1980. Hún var 

alltaf með alls kyns handavinnu. Hún var listamaður í sér. Svo var hún 

náttúrlega mjög góð að gera vísur. En hún var nú ekkert að flíka því. 
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Guðlaug, dóttir Guðríðar, segir mér að mamma sín hafi alla tíð átt bók sem hún 

skrifaði kveðskap sinn í (Guðlaug 2007). Hún skaut að mér þessari vísu eftir mömmu 

sína, en hún var ort í tilefni fermingar Guttorms Metúsalemssonar og Rósu þann 28. 

maí 1961. Rósa gekk með Guttorm þegar föðurbróðir hennar lést árið 1946 og lét hún 

frumburð sinn heita í höfuðið á honum. Guttormur fékk að gjöf penna (Parker 51) frá 

Guðríði á fermingardaginn og fylgdi vísan með: 

 

                                          Páraðu nú penni 

svo prýðisvel úr renni 

dráttlist dýr og fögur 

daglega í ljóð og sögur. 

Fjöðurstafnum fræða 

fremri vertu gæða. 

Góðum dreng til dáða 

djarflega skaltu ráða. 

 
Og Brynjólfur heldur áfram frásögn sinni: 
 

Þegar Guðríður flytur í Egilsstaði þá er hún búin að vera undir verndarvæng 

mömmu og pabba, þannig séð. En hún hafði alltaf sér heimili. Guðríður lét síðan 

brenna steinhúsið á Ási til ösku. Gat ekki hugsað sér að láta það grotna niður. 

Hún fékk Sigfús Árnason til þess að brenna það sem brunnið gat, en fékk svo 

annan til að brjóta niður steypuna. 

  

Heldurðu kannski að Guðríður hafi verið fegin að fara burt frá Ási, burt frá 

þessum vondu minningum? 

 

Nei, það held ég ekki. Hún var ábyggilega búin að taka ástfóstri við þennan stað. 

Og þó þetta endaði nú svona þá held ég nú að henni hafi haldið áfram að þykja 

vænt um Ás. Hún var að mínu mati sveitakona í sér. En ætli við getum ekki sagt 

það að hún hafi tekið öllu sem að höndum bar með þögn og þolinmæði, þar á 

meðal flutningi frá Ási. Og ég held að það hafi tekið mömmu og pabba svolítið 
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sárt að fara líka. En þau sáu það að úr því að hvorki Þorbjörg né Þorbjörn 

systkini mín vildu neitt eiga við þetta þá var þetta ekki hægt lengur. Ég neita því 

ekki að mér fannst svolítið súrt í broti að sjá þetta fara í eyði. 

 

Þegar Guðríður kemst á efri ár daprast henni sjón, og árið 1980 er svo komið að hún er 

orðin blind. Oft var því stungið að henni, bæði af læknum og ættingjum, að fara suður í 

augnaðgerð, því það væru miklir möguleikar á því að hún gæti fengið sjónina aftur. 

Alltaf var hún treg til þar til einn góðan veðurdag að hún ákvað að fara. Aðgerðin gekk 

ljómandi vel og hún fékk sjónina aftur. Þorbjörg segir mér að þá hafi yngsta 

barnabarnið hennar, Tinna, dóttir Brynjólfs og Ljósbjargar verið rétt innan við 

fermingu. Þá fékk amma hennar að sjá hana í fyrsta sinn, eftir að hafa verið blind öll 

þessi ár. Og ekki var Guðríður fyrr búin að fá sjónina aftur en hún tók til við 

handavinnu sína. Að vísu hafði hún alltaf prjónað hosur og vettlinga þótt blind væri. Í 

þetta sinn saumaði hún sængurföt handa Tinnu í fermingargjöf, en slíka handavinnu 

hafði hún ekki getað stundað í mörg ár.  

 

3.3  Þá var oft seiglan það eina sem dugði 
 

Fyrr á öldum lifði fólk í stöðugu návígi við dauðann og hann var snar þáttur í lífi þess. 

Í byrjun tuttugustu aldarinnar hafði dánartíðni, bæði barna og fullorðinna, minnkað til 

muna og má einna helst þakka það framförum í læknavísindum og vaknandi vitund 

fólks um daglega umhirðu og heilbrigðismál almennt. Á Ási höfðu berklar höggvið 

stór skörð í fjölskylduna á nítjándu öld og í byrjun þeirrar tuttugustu, og má geta þess 

að Margrét Nanna Guttormsdóttir fékk slæmsku í annan fótinn og var send á 

sjúkrahúsið á Seyðisfirði um sumarið áður en hún lést. Fótamein hennar var berklar. 

Einnig hafði bróðir þeirra Guttorms og Bergsteins á Ási, Jón Brynjólfsson, fengið 

ungur berkla og var krypplingur eftir það, þótt alla sína ævi hafi hann verið vinnufær. 

Systir þeirra, Þorbjörg, lést úr berklum á Vífilsstöðum um tvítugt. Yngsta barn 

Brynjólfs Bergssonar og Agnesar, þriðju konu hans, lést úr berklum á öðru ári. Þá má 

einnig minna á hér að Margrét og Bergsteinn höfðu einnig misst tvo syni sína, annan 

úr brunasárum og hinn vegna langvarandi veikinda. Það er því óhætt að segja að 
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dauðinn hafi ekki verið þeim á Ási alveg ókunnur þegar slysið í nóvember 1946 dundi 

yfir. 

   Þau systkinin Þorbjörg og Brynjólfur minnast bæði á það í viðtölum sínum við mig 

að á þessum tíma hafi ekki verið til neitt sem hét áfallahjálp. Það er að vísu rétt að 

áfallahjálp í þeirri mynd sem við þekkjum hana í dag, þar sem markvissri viðtalstækni 

er beitt, var ekki algeng, ef hún var þá til. Hins vegar hefur áfallahjálp í annarri mynd 

alltaf verið til. Þá hjálp veittu hér áður fyrr prestar og ættingjar þeirra sem sorgin hafði 

hitt, og það er enginn vafi á því að fjölskyldumeðlimir á Ási veittu hverjir öðrum mjög 

ríka og dýrmæta áfallahjálp með nærveru, stuðningi og kærleika.  

   Í viðtali mínu við Brynjólf innti ég hann eftir því hvort hann vissi hvers vegna aldrei 

var talað um slysið að Ási. Hvers vegna var þagað svona yfir þessu? 

 

Ég get nú svo sem lítið útskýrt það. Einhvern veginn fannst mér það þarna heima 

að enginn hafi séð neina ástæðu til að fara að fitja upp á þessu og ræða það. 

Einhvern tíma á Guðríður að hafa sagt, þó ekki við mig, þegar farið var að 

ympra á þessu að það væri best að láta það eiga sig að tala um það á meðan hún 

væri uppistandandi. Mér finnst samt eins og hún hafi verið tiltölulega fljót að ná 

sér aftur og þegar jarðað var var hún allavega komin á kreik.  

 

 

Þorbjörg er sammála bróður sínum og segir: 

 

Það var bara ekki talað um svona sem skeði. Í dag væri endalaust talað um 

svona atburði. Það hefði örugglega ekki veitt af áfallahjálp fyrir fólkið þá. Og 

þetta kom náttúrlega miklu meira við Guðríði og börnin hennar en okkur, því 

þótt við hefðum misst mikið þá misstu þau náttúrlega helmingi meira. Missir 

Guðríðar var mestur. Og það er eiginlega mikið að menn skyldu lifa þetta af. En 

það var aldrei og er aldrei talað um þetta. Ég hef til dæmis stundum hugsað um 

það að á síðasta ári voru 60 ár liðin frá því þetta gerðist. Það er aldrei minnst á 

það.  
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Þykir þér það verra? Hefðirðu viljað að eitthvað hefði verið fjallað um þetta? 

 

Auðvitað þykir mér það verra. Það er alltaf verið að minnast hins og þessa eftir 

ákveðinn árafjölda, svona 50, 60 ár, en það er aldrei minnst á að þetta hafi gerst 

fyrir 60 árum. 

Í bók sinni Menntun, ást og sorg fjallar Sigurður Gylfi Magnússon um þann þátt 

mannlífsins sem snýr að sorginni og úrvinnslu hennar. Hann segir meðal annars um 

aðalsögupersónur sínar þá Halldór og Níels, sem bjuggu á Ströndum um og eftir 

aldamótin 1900: „Þeir upplifðu djúpa sorg við fráfall ættingja og vina… en hömdu 

hana eins og kostur var, af illri nauðsyn. Annað var í sjálfu sér ekki hægt. Hin 

árstíðabundna vinna krafðist þess að fólk gengi til starfa sinna fumlaust, að öðrum 

kosti var þeim sem eftir lifðu steypt í glötun“ (Sigurður Gylfi Magnússon 1997:277). 

Fjölskylda sú sem Sigurður fjallar um í bók sinni hefur ekki verið ein um það að eiga 

engra annarra kosta völ en að berjast áfram. Fjölskyldan á Ási hefur orðið að bíta á 

jaxlinn sumarið 1946 eina ferðina enn.  

   Þótt hver einstaklingur upplifi sorgina á sinn hátt, þá getur orðræða samfélagsins sem 

hann lifir í, óbeint sagt til um hvernig taka beri á hlutunum. Á Ási var þögninni beitt. 

Sennilega vegna þess að minningin um þá látnu, hvernig þeir létust og ekki síst 

minningin um aðkomuna að líkunum, var of sár til þess að hafa um það orð. Brynjólfur 

segir líka frá því að Guðríður hafi beðist undan því að minnst yrði á þetta atvik á 

meðan hún stæði uppi. Þessi ósk hennar var virt. Þögnin var hennar máti til þess að lifa 

þessar skelfingar af til að geta skapað tveimur börnum sínum og sjálfri sér bærilega 

framtíð. Áföllum sem þessum tók fólk með ákveðnu jafnaðargeði: „og það eitt gilti að 

ganga hiklaust til móts við lífið og hvað sem koma vildi af ákveðinni festu“ (Sigurður 

Gylfi Magnússon 1997:188). Þessi orð Sigurðar sýnast mér eiga vel við lýsingu þeirra 

systkina, Brynjólfs og Þorbjargar, á viðbrögðum fjölskyldu sinnar. Harmurinn var 

mikill, en hann varð að hemja.  

 

Hafir þú misst barn, þá áttu að minnast þess, að þú getur ekkert gjört fyrir það, en 

allt fyrir þau sem lifa. Því áttu að yfirbuga harminn fyrir sakir barna þinna sem 

lifa (Kvennablaðið 1897:45-46). 
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   Í mjög fróðlegri ritgerð sinni frá 2007, Rethinking historical trauma, fjallar 

mannfræðingurinn Aaron R. Denham um áföll og hvernig á þeim er tekið meðal 

ákveðins indíánahóps í Norður-Ameríku. Hann segir: „…healing from trauma among 

some men within a particular Inuit community, in part, does not require explicitly 

talking about problems, rather, the process of being in the silent company of another 

understanding person, often while out on the land or engaging in an activity, is 

therapeutic“ (Denham, Aaron R 2007). Hann bendir sem sagt á að hjá sumum 

indíánaþjóðflokkum sé það viðurkennd áfallahjálp, eða meðferð eftir áfall, að vera 

innan um og finna nálægð þeirra sem skilja það sem hefur gerst. Skilja þann sem 

verður fyrir áfalli og í hvaða aðstöðu hann er. Það sé ekki alltaf nauðsynlegt að tala 

mikið um það sem gerðist. Hlýja nærverunnar í amstri dagsins skipti meira máli. 

 

 
 

 

 
Guttormur og Guðríður með barnahópinn sinn, Margréti Nönnu, Guðlaugu, Brynjólf og 

Droplaugu. Myndin er tekin árið 1945 og er úr ljósmyndasafni Rósu Bergsteinsdóttur. 
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Niðurlag 
 
Þegar ég hóf vinnu mína við þessa ritgerð var ég engan veginn viss um að ég myndi 

nokkurn tíma ljúka við hana. Bæði var það vegna þess að hér er um ákaflega viðkvæmt 

viðfangsefni að ræða og takmörk fyrir því hversu nærgöngul ég gæti leyft mér að vera 

við viðmælendur mína. Einnig vegna þess að þótt ég þekkti allt þetta fólk vel og vissi 

hversu hjartahlýtt og greiðvikið það er, þá vissi ég ekki nema upprifjun atburðanna á 

Ási yrði þeim of þungbær. Það tók mig því nokkurn tíma að koma mér af stað, 

heimsækja viðmælendur og biðja um aðstoð. Það leyndi sér ekki að þau urðu hissa, 

jafnvel ofurlítið brugðið, þegar ég bar upp erindi mitt. Þetta var jú mál sem ekki var 

talað um. Ég gerði þeim þó grein fyrir því að ef viðfangsefnið reyndist mér eða þeim 

of erfitt myndum við hætta. Ég gæti alltaf fundið mér eitthvað annað til að skrifa um. 

Öll reyndust þau mér, þegar á hólminn var komið, mjög vel og því meira sem ég 

fjallaði um málið, því oftar sem ég þurfti að leita til þeirra með spurningar mínar, því 

betur gekk að rifja upp og tala um hlutina. Ég varð líka vör við að systkinin fóru smám 

saman að tala saman og rifja upp til þess að ekki væri nú borin nein vitleysa í hana 

Ragnheiði. Ég er því ekki frá því að þessi vinna okkar hafi gert okkur öllum svolítið 

gott.  

   Þetta slys verður alltaf jafn hörmulegt og erfitt að sætta sig við, en ég vona að 

minningin verði ekki alveg jafn sár og að við getum öll verið sátt við að hafa sýnt þeim 

Guttormi og litlu frænkunum nokkurn sóma með því að festa þessa frásögn á blað í 

þeirri von að hún geymist í stað þess að gleymast komandi kynslóðum. 

   Mig langar að gera orð Knúts Þorsteinssonar, skólabróður Guttorms Brynjólfssonar, 

að lokaorðum mínum, en hann skrifaði minningargrein um skólabróður sinn og litlu 

stúlkurnar í Tímann í byrjun árs 1947. Henni lýkur þannig:  

 

Kvöldið sem Guttormur Brynjólfsson og litlu stúlkurnar þrjár fórust var eitt hið 

fegursta haustkvöld er sést getur hér á Austurlandi. Það var stafalogn og hlýindi 

og í blátærri heiðríkju skein fullur máninn og varpaði birtu og ljóma yfir fjörðu 

og fjöll. Aðeins á vesturloftinu lágu gullroðin ský er boðuðu mildi og frið 

komandi nætur. 
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Mér finnst tákrænt fyrir líf og lyndiseinkunnir þessa skólabróður míns, að þannig 

skyldi hans hinzta jarðvistarkvöld verða. 

Og ég veit, að í glitskrúði gullroðinna skýja hefir hann ásamt sínum litlu dætrum 

og frænku, svifið það kvöld upp til æðri heima, - upp til Guðs hins eilífa friðar.  

 

                                                          (Knútur Þorsteinsson frá Úlfsstöðum 1947:13) 
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