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Örlagasaga Jóhannesar Helgasonar frá Gíslabæ 
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sunnudagsmessunum í litlu kirkjunni vestur á Hellnum undir Jökli. Þá reyndist 

ramminn utanum altaristöfluna mikilsháttar afþreying. 

 

LÍKT og flest önnur börn þraut mig gjarnan þolinmæðin undir óendanlegum 

sunnudagsmessunum í litlu kirkjunni vestur á Hellnum undir Jökli. Þá reyndist 

ramminn utanum altaristöfluna mikilsháttar afþreying. Langtímum saman horfði ég 

uppnuminn á listilegan, margbrotinn útskurðinn. Fíngerðar fléttur, munstur, tákn og 

myndir sem líkt og liðu utanum málverkið af Frelsaranum og lærisveinum hans og 

sameinuðust yfir miðri mynd í karftmikilli, nánast höggmynd af Gabríel erkiengli. 

Ekki var það til að minnka dulmögn listaverksins er foreldrar mínir sögðu mér að 

Jóhannes Helgason, Hellnarinn sem skar út þessa töfrasmíð, hefði í blóma lífsins, 

orðið úti á leið vestur á Sand. Búinn að ljúka útskriftarverkefni í skurðlist hjá meistara 

sínum, Stefáni Eiríkssyni; nýbúinn að fá loforð um styrk til framhaldsnáms erlendis á 

alþingi, fyrstur íslenskra listamanna; nýtrúlofaður ungri og fallegri stúlku ‘i plássinu. 

Lífið virtist brosa sínu breiðasta þegar örlögin gripu miskunnarlaus í taumana, ævi 

eins efnilegasta skurðlistamanns þjóðarinnar lauk í þann mund sem hún var að hefjast. 

Slíkar minningar fyrnast ekki heldur búa með manni alla tíð.  

Uppvaxtarár á Hellnum 

Fátt hefur verið rætt og ritað um þennan merka listamann á þeim áttatíu árum sem 

liðin eru frá því að Jóhannes (f. 13.06. 1887), fór í sína hinstu för, 21. janúar, 1920. 

Líf hans og snilld flestum gleymd öðrum en ættingjum og þröngum hópi sem kynnst 

hefur þeim fáu verkum sem eftir hann liggja á skammri listamannsævi. 

Einhverntímann leitaði ég heimilda um manninn á Landsbókasafninu en varð lítið 

ágengt, það er hljótt um Jóhannes Helgason. T.d. ein lína í Iðnsögu Íslands, undir 

Stefáni Eiríkssyni. Því lyftist brúnin er ég var að koma pappírum í tölvutækt form, 

sem faðir minn, Valdimar Kristófersson frá Skjaldartröð (1904-69), skildi eftir sig. Í 

bunkanum var m.a. langt bréf, endurminningar föður míns um leiðarlok listamannsins 

frá Gíslabæ. Annars væri snjóað yfir þær minningar líkt og síðustu spor Jóhannesar. 

Faðir minn var samtímamaður skurðlistamannsins fyrstu 16 árin og æskuvinur og 

félagi Friðjóns Hjartarsonar frá Lindarbrekku (1905-25), sem var fylgdarmaður 

Jóhannesar í hinstu förinni. Þeir faðir minn og Friðjón voru á svipuðu reki og 

steinsnar á milli Skjaldartraðar og Lindarbrekku, sem var eitt nokkurra býla á 

núverandi Skjaldartraðartúni, rétt ofan við Gvendarbrunn. Þær staðreyndir gera 

minnisblöð föður míns að traustri heimild og varpa trúverðugu ljósi á þessa feigðarför 

undir Jökli í ársbyrjun 1920.  

Nú var gamall áhugi vakinn, grein föður míns vakti fjölmargar spurningar sem telja 

mátti ólíklegt að við fyndust svör, svo langt sem liðið er frá atburðum. Alveg ljóst; ef 

ég ætlaði að leita þeirra var ekki eftir neinu að bíða. Gluggar fortíðarinnar verða fljótt 

mattir og rykfallnir en einstaklega vel hefur gengið að finna hendur sem gátu dustað 



af skjánum. Ég var svo lánsamur að hafa fyrst samband við Helgu Reinhardsdóttur, 

sem á ættir að rekja vestur í Gíslabæ; Jón Helgason, langafi hennar, og Helga 

Ingibjörg Helgadóttir, langamma hennar, voru systkini listamannsins. Helga kom mér 

beint á sporið, á fund ömmu sinnar, Kristínar Jónsdóttur, sem er ern og aðsópsmikil 

þrátt fyrir níu áratugi að baki. Kristín, Kidda frá Gíslabæ, einsog hún er gjarnan nefnd, 

er hafsjór minninga um liðna tíma. Hún var tíu ára gömul er Jóhannes varð úti og man 

vel föðurbróðir sinn, sem henni þótti vænst um af öllum sínum frændum. "Hann var 

notalegur maður sem vildi allt fyrir alla gera og á flesta lund óvenjulegur maður. Hlýr 

og artarlegur en betra að hafa hann með sér en á móti. Þeir bræðurnir (Jóhannes og 

Kristján), voru hvor öðrum yndislegri og elskulegri, að allra sögn." Sönnun þess að 

miklir listamenn eru ekki fæddir undir útvöldum kringumstæðum heldur skjóta upp 

kollinum líkt og fagur foldargróður á ólíklegustu stöðum, við erfiðustu aðstæður. 

Spurningin sú, hvort þeir nái að blómstra.  

Kidda veitti mér greinargóðar upplýsingar um Jóhannes Helgason, samtíð hans og 

kjör manna vestur undir Jökli á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Þá fékk ég einstaka 

hjálp frá fjórða ættliðnum frá Jóhannesi, Hildi Margrétardóttir myndlistarmanni, sem 

gerði ævistarf frænda síns að umfjöllunarefni í lokaritgerð frá Myndlista- og 

handíðaskóla Íslands árið 1999. Hildur hefur unnið merkt starf við að skrá og raða 

saman upplýsingum um verk og lífshlaup frænda síns og naut ég góðs af. Á 

lokakaflanum fékk ég svo mikilvægar upplýsingar og aðstoð frá Cyrusi Daníleussyni, 

Smára Lúðvíkssyni og ekki síst Sæmundi Kristjánssyni, sem búa á Sandi og Rifi og 

kann ég öllu þessu fólki mínar bestu þakkir  

Faðir minn byrjar að gera grein fyrir ætt og uppruna Jóhannesar. Foreldrar hans voru 

Helgi Árnason, hreppstjóri og skáld í Gíslabæ, og Kristín Grímsdóttir frá Hellu í 

Beruvík, kona hans. "Helgi var mikill og fjölhæfur lista- og gáfumaður. Afbar þó 

snilld hans á meðferð móðurmálsins, orðkynngi og framsetningu. Helgi var 

skáldmæltur, læknisfróður og handlaginn í því sem öðru. Hefði orðið toppmaður (í 

dag) í hvaða fagi sem er, bóklegu eða verklegu. En þá var um ekkert að ræða hjá 

fátækum útkjálkaalþýðumanni annað en búskapur eða sjómennska. Helgi stóð sig vel í 

þeim störfum báðum sökum óvenju verklægni og hagsýni. Hóf búskap ungur og 

allslaus, eignaðist 16 börn, var þó ríkur maður kallaður." Heimilið var annálað fyrir 

snyrtimennsku og menningarlíf.  

Mikill harmur var kveðinn að Gíslabæjarfjölskyldunni, þar sannaðist að "annað er 

gæfa en gjörvileiki". Sex börn létust í ungri barnæsku en foreldrarnir þurftu ekki 

aðeins að horfa á eftir kornabörnum í gröfina. Dóttir þeirra, Helga Ingibjörg (f. 1884, 

d. 1904) lést nýgift frá tveimur ungum sonum. Guðmundur Þorberg lést um fermingu 

(1872-1885). Kristján Sumarliði Jón varð bráðkvaddur rétt utan við landsteinana á 31. 

aldursári, sumarið 1909. Banameinið álitið heilablóðfall og gerði Helgi faðir hans 

langvinnar lífgunartilraunir á syni sínum án árangurs. Kristján var sá sem mestar vonir 

voru bundnar við af börnum Gíslabæjarhjóna. Talið er að eitthvað hafi brostið í Helga 

við atburðinn og hann aldrei orðið sami maðurinn eftir sonarmissinn.  

Harmsögu fjölskyldunnar var langt í frá að vera lokið. Í júní 1912, lést elsti sonurinn, 

Jón (1870-1912), úr botnlangakasti. Aðeins 41 árs gamall, frá konu og tveggja ára 

dóttur (Kiddu).  



"Öll voru börnin snillingar til handa, Kristján þeirra skurðhagastur og fæddur 

listamaður," segir faðir minn í bréfi sínu. Helgi hafði sótt um pláss fyrir hann hjá 

Stefáni Eiríkssyni (1863-1924), og fengið. Það hefur verið Helga mikil raun að greina 

Stefáni frá láti sonar síns, en Stefán brást við með því að tilkynna Helga að ef hann 

ætti annan son sem vildi nema handverkið, gæti hann fengið plássið. Það varð úr að 

Jóhannes hélt suður til náms í stað bróður síns. Hann hafði til þess tíma staðið í 

skugga Kristjáns og lítið flíkað eigin hæfileikum. Einhverntíma var sagt við Kristján 

að hann ætti að kenna Jóhannesi handbrögðin en Kristján svarað sem svo að slíkt væri 

til lítils, strákurinn gæti ekki tálgað óskakkan tind í hrífuhaus.  

Námsár í Reykjavík 

Árið 1914 hélt Jóhannes í tréskurðarnám hjá Stefáni Eiríkssyni, hvattur til fararinnar 

af föður sínum sem þó var um sinn einn karla í Gíslabæ. Fyrstu tvö árin lærði hann 

teikningu áður en sjálft tréskurðarnámið hófst. Kidda man vel hversu hrifin hún var af 

teikningunum; "Fyrirmyndirnar voru sem lifandi á pappírnum." Hún telur að þær hafi 

farið fyrir lítið og flestar glataðar.  

Jóhannes hafði gaman af að rifja upp að eftir þrjá og hálfan vetur hafi Stefán tekið um 

herðar hans og sagt sem svo: "Jæja, Jóhannes minn. Nú skaltu fara að hugsa um að 

teikna upp sveinsstykkið, ég get ekki kennt þér meira." Kiddu var einhverntímann 

sagt að Stefán hefði metið einn nemanda sinn það mikils að hann leigði herbergi á 

Vesturgötunni svo hann hefði algjört næði við að teikna sveinsstykkið. Við nánari 

eftirgrennslan kom í ljós að umræddur nemandi var enginn annar en Jóhannes frændi 

hennar.  

Tréskurðarnámið tekur að öllu jöfnu 4 ár og segir þessi vitnisburður það sem segja 

þarf um hæfileika og ástundun Jóhannesar og álit meistarans á nemanda sínum. 

Jafnframt nam Jóhannes þýsku í tvo vetur hjá Bjarna Jónssyni frá Vogi, til að búa sig 

enn frekar undir framtíðina.  

Sveinsstykki Jóhannesar var bókarspjald sen hlífir viðhafnargestabók Þjóðminasafns 

Íslands, kjörgripur sem Stefán færði safninu, en sú hefð ríkti á þessum tíma að 

meistararnir lögðu til smíðaefnið og áttu sveinsstykki nema sinna. Sú kvöð fylgdi 

gjöfinni að hún mátti ekki koma fyrir almenningssjónir fyrr en að 25 árum liðnum.  

Sem fyrr segir, leigði Jóhannes herbergi í Vesturbænum á meðan á tréskurðarnáminu 

stóð, það var á Túngötu 46, hjá hjónunum Guðrúnu og Hans Hoffmann. Bjó þar við 

besta atlæti, m.a. hjúkraði frú Guðrún honum af umhyggju er Jóhannes veiktist af 

lungnabólgu einn veturinn. Í þakklætisskyni fyrir góðan aðbúnað og atlæti á 

námsárunum, gaf hann þeim hjónum að skilnaði útskorna muni sem í dag prýða 

heimili dóttur þeirra, Ingunnar Hoffmann.  

Lagt á ráðin um framtíðina 

Áframhaldandi námi í listgrein sinni varð Jóhannes að fresta um sinn þar sem fyrri 

heimsstyrjöldin geisaði um Evrópu. Hafði þá þegar ákveðið að halda til náms í Sviss, 

sjálfsagt að áeggjan Stefáns, sem hafði sjálfur ferðast vítt um Evrópu, m.a. Þýskaland, 

Sviss og Austurríki, en hann lauk sínu tréskurðarnámi í Danmörku, fyrstur Íslendinga. 



Á þessum árum sótti Jóhannes um og fékk eftirnafnið Fanndal, þjált og fallegt nafn. 

Tilefnið sjálfsagt fyrirhugað nám á erlendri grund.  

Sá einstæði atburður gerðist á alþingi árið 1919 að Halldór Steinsson, héraðslæknir í 

Ólafsvík og þingmaður Snæfellinga 1911-1913, og síðar 1916-1933, bar upp 

frumvarp á alþingi um að Jóhannesi Helgasyni yrði veittur utanfararstyrkur að 

upphæð 2000 krónur, til að fullnuma sig í list sinni, Vitnar í ummæli Stefáns meistara 

hans og þá hefur þingmaðurinn örugglega verið sjálfur búinn að kynnast handbragði 

sýslunga síns. Frumvarpið var samþykkt og þar með var Jóhannes fyrsti 

Íslendingurinn til að njóta þess heiðurs að fá listamannastyrk frá hinu háa alþingi. 

Tvöþúsund krónur voru miklir fjármunir í þá daga.  

Aftur heim að Hellnum 

Að námi loknu, árið 1917, sneri Jóhannes því aftur vestur á heimaslóðirnar undir Jökli 

og vann þar næstu árin af elju og kostgæfni. Fékk aðstöðu að Bjargi, húsi sem Jón 

heitinn bróðir hans hafði byggt á undurfögrum stað, rétt við bjargsbrúnina, neðan við 

Gíslabæ. Þar blasir fegurðin við, hvert sem litið er. Jökullinn og Stapafellið gnæfa yfir 

plássinu, síðan tekur við óslitinn fjallahringurinn umhverfis flóann. Nær Hellnafjaran 

og ströndin milli Hellna og Stapa, sem einmitt er tilkomumest séð frá Bjargi. 

Brimsorfin furðuveröld þar sem óbrotin úthafsaldan hefur skapað margt hrikalegt 

listaverkið í árþúsundaátökum við Hellnahraunið. Í þessari náttúruparadís miðri vann 

Jóhannes sleitulítið að list sinni. Þau taka til þess bæði, Kidda og faðir minn, að oft 

hafi Jóhannes þurft að leggja nótt við dag til að sinna öllum þeim beiðnum sem 

honum bárust frá einstaklingum um hina margvíslegustu smíðisgripi. Munina gaf 

hann og seldi eftir atvikum.  

Um haustið 1919 trúlofaðist Jóhannes ungri stúlku á Lindarbrekku á Hellnum, 

Kristínu Hjartardóttur (1902-1989). Segir faðir minn hana "fríða og yndæla, næst elsta 

níu systkina, móðirin þá nýorðin blásnauð ekkja". Þar býr einnig mikil harmsaga 

annarrar dugnaðarfjölskyldu að baki, sem ekki verður rakin hér frekar.  

Ekki voru allir samþykkir ráðahagnum einsog gengur. Vonarstjarnan ríkti þó yfir 

Gíslabæ, gleði móður hans og systra var mikil yfir þessum syni og bróður, sem allar 

djörfustu vonir ættarinnar voru nú bundnar við. Ákvað fjölskyldan að minnast hálfrar 

aldar brúðkaupsafmælis Helga og Kristínar með fyrsta stórvirki Jóhannesar eftir 

sveinsstykkið. Skyldi það verða rammi utanum altaristöfluna í Hellnakirkju. Efnið 

(mahóní), pantað frá Reykjavík og segir Kidda að það hafi verið síðan sótt á jullu til 

Dritvíkur. Minnist þess enn hve veðrið var fagurt þennan dag, glampandi sólskin og 

spegilsléttur sjór.  

Við þessa listasmíð vann Jóhannes sleitulítið síðari hluta ársins 1919, afhendingin 

tafðist og fór síðan fram á nýársdag 1920. Á sporöskjulöguðum gullskildi á 

rammanum er áletrunin; "Gefin Guði til dýrðar í minningu um 50 ára sambúð 

hjónanna Helga Árnasonar og Kristínar Grímsdóttur. Frá börnum þeirra." Sjálfur var 

listamaðurinn ekki viðstaddur, dvaldist yfir áramótin hjá vini sínum, síra Jóni 

Norðfjörð á Staðarstað.  

Þannig hófst síðasta ár Jóhannesar. Stríðinu mikla nýlokið og ákveðið að hann héldi 

utan á vori komanda. Þrátt fyrir góðan styrk mun hann hafa lagt enn harðar að sér en 



áður við tréskurðinn til að afla frekari farareyris. Á Agnesarmessu, 21. janúar, átti 

afmæli Kristín Sandhólm á Hellissandi. Þessa systur sína vildi Jóhannes gleðja og 

bætti á sig í smíðunum. Um það segir faðir minn: "Síðustu nóttina vakti hann við að 

klára smíði á saumaskríni og smáhlutum, gersemi hinu mesta og listasmíð að sögn. 

Gjafir sem hann hugðist færa systur sinni. Að morgni varð að leggja upp til að ná að 

Sandi fyrir kvöld. Jóhannes var því svefnvana um morguninn en glaður og hress og 

ákveðinn í að leggja í ferðina."  

Feigur maður á ferð 

"Jóhannes hélt af stað fótgangandi snemma morguns ásamt Friðjóni, hinum 15 ára 

gamla bróður unnustu sinnar. Færð var hin versta. Er leið á gönguna styttu þeir sér 

leið og fóru ofan vegar." (Að öllum líkindum efsta veginn í Beruvík - sjá kort.) "Mun 

það hafa tafið för þeirra frekar en hitt."  

Um síðari hluta ferðarinnar segir faðir minn: "Áður en leiðin var hálfnuð borðuðu þeir 

nesti sitt. Mun Jóhannes litlu síðar farið að finna fyrir þreytu, ekki síst af vöku og 

vinnu síðustu daga. Sagði við piltinn er þeir stóðu upp: "Við höldum áfram í Drottins 

nafni. Og höldum stystu leið í áfangastað."  

Þegar þeir komu til móts við bæinn Saxhól, vestan Beruvíkur, var farið að dimma og 

syrta í lofti. (Þá segir Kidda að hafi verið brostið á slíkt aftakaveður í Einarslóni, að 

bændur urðu að fara á streng til gripahúsa.) Var þá eftir um tveggja tíma gangur að 

Sandi. Sáu þeir félagar ljósið í Saxhólsbænum, sem nú var nokkuð úr leið, sökum þess 

hve hátt þeir fóru. Hafði Jóhannes á orði að gott væri nú að koma að Saxhóli, eða 

gista þar. Lagði Friðjón fast að Jóhannesi að koma þar við, var orðinn hræddur við 

myrkrið og útlitið. Hann taldi það of mikinn krók og svo yrði þeim ekki sleppt út aftur 

af Þórarni bónda og Jensínu húsfreyju, sem voru rómuð fyrir gestrisni.  

Áfram héldu þeir og nokkru síðar brast á með hvassviðri og snjókomu. Var þó meira 

undan veðri að sækja og frost vægt. Áfram drógust þeir við þessar erfiðu aðstæður og 

töldu sig komna langleiðina er Jóhannes þraut að lokum kraft og villtir að auki í 

blindhríð og myrkri en kennileiti engin. Munu þá hafa verið í Prestahrauni. Þarna 

grófu þeir sig í fönn, Jóhannes mókti og greip nú drenginn slík ofsahræðsla að hann 

dreif ferðafélaga sinn upp, sem hafði nú hvílst að mun. Enn lögðu þeir af stað og nú 

varð Friðjón að ráða ferðinni, rammvilltur og ókunnugur."  

Jóhannes bar bakpoka með kistlinum góða og annan smíðisgrip, forláta spilakassa 

sem hann hafði skorið og skreytt að beiðni frú Sigríðar Bergmann, merktan Daníel, 

manni hennar.  

Enn heldur faðir minn áfram: "Er rofaði til sáu þeir félagar ljósin á Sandi" (að öllum 

líkindum í Þorskadölum - sjá kort), "og hafði þá borið talsvert af leið. Nú var 

Jóhannes að þrjóta örendið, hann lagðist til hvíldar, stakk niður staf sínum miklum og 

útskornum en bað Friðjón að hraða sér til byggða eftir hjálp. Drengurinn tók þá við 

pokanum og lagði á sprett, en spölurinn lengri en hann sýndist. Um sama leyti herti 

hríðina að nýju og ljósin hurfu. Pilturinn sleppti sér af hræðslu, sídettandi í hrauninu 

og vissi hvorki hvert hann fór né hve lengi hann hljóp í ofboðinu. Henti frá sér 

pokanum einhvers staðar á þessu heljarhlaupi. Náði í vökulok til byggða, að Stóru-

Hellu (samkv. frásögn Kiddu; Karvel Ögmundsson segir Hraunskarð, í bók sinni 



Sjómannsævi - Örn og Örlygur ´82), bæ sem stendur ofan við Sand. Hálftrylltur af 

hræðslu háttaður ofaní rúm eftir að honum var hjúkrað og færður matur. Úti fyrir 

geisaði iðulaus stórhríðin.  

Um tvöleytið um nóttina slotaði loks óveðrinu. Var Friðjón þá ræstur og gat tekið þátt 

í leitinni, ásamt tiltækum Söndurum. Hann gat sagt greinilega frá en þegar á reyndi 

kom í ljós að hann vissi raunar lítið meira en aðrir leitarmenn, hafði verið 

rammvilltur. Veðrið versnaði brátt aftur og sneru menn við án árangurs."  

Er birti af degi kom svo að segja hvert mannsbarn til leitar, (um 100 manns segir í 

frétt í Mbl. þ. 24. jan. ´20). Þarna eru hraun og hrjóstur, því vandleitað. Aftur var lagt 

af stað, hraunið og næsta umhverfi gengið skipulega. Jóhannes fannst klukkan tvö 

eftir hádegi, samkvæmt frásögn föður míns - sem telja má víst að hann hafi eftir 

Friðjóni. (Karvel segir "síðari hluta dagsins", þar ber þeim nákvæmlega saman.) 

Allfjarri vegi og þeim stað sem pilturinn hélt. "Hafði verið leitað langt yfir skammt," 

segir faðir minn, "Jóhannes gengið drjúgan spöl eftir að Friðjón skildi við hann. Aftur 

hafði hann stungið niður stafnum góða svo hann fyndist fyrr. Var það stafurinn sem 

vísaði á hann að lokum, var í Sandahrauni, skammt ofan við Hraunskarðsbæinn. Hafði 

Jóhannes haldið beint undan veðri og vindi, því ekki tekið beina stefnu, stystu leið. 

Þar á sléttri grund hafði Jóhannes Helgason lagst til hinstu hvíldar og var örendur er 

að var komið." Var þá 32ja ára, nánast á sama aldri og Kristján bróðir hans, er hann 

féll frá, 11 árum áður.  

Langlífið átti heldur ekki að verða hlutskipti Friðjóns. Hann fórst í miklu 

mannskaðaveðri, sem hefur löngum verið kallað "Halaveðrið". Þá voru aðeins fimm 

ár liðin frá þessum hörmungaratburði, og Friðjón, sem var orðlagður sjómaður, aðeins 

tvítugur. Kristín systir hans giftist síðar Guðmundi Sæmundssyni, vænsta manni og 

skipstjóra frá Gufuskálum. Þau áttu m.a. dótturina Jóhönnu.  

Að lokum segir faðir minn. "Hin harmþrungna systir lét leita að skríninu en fékk ekki 

þá huggun. Berjafólk fann það 15 árum síðar í hraungjótu, ónýtt með öllu. Ég hef sem 

betur fer aldrei séð uppá aðra eins sorg og hjá þessu manndómsfólki við fráfall 

Jóhannesar sáluga. Var og aðdragandi allur eins sár og verið getur fyrir ástvini hans. 

Er það allt heilagur minningarreitur í huga þessa fólks.” 

Jóhannes var jarðsunginn í Hellnakirkju 29. janúar og hvílir við hlið systkina og 

foreldra í Hellnakirkjugarði. Séra Guðmundur Einarsson flutti líkræðuna og komst 

m.a. svo að orði: "Síðast þegar ég talaði á þessum stað vígði ég Drottni stærsta og 

fegursta verk þessa látna bróður vors. Umgjörðina um altaristöflu kirkjunnar sem því 

verður fegursti minnisvarði eptir hann og starf hans á jörð..."  

Kistillinn kom í leitirnar 

Sem barn heyrði ég söguna, eins og faðir minn sagði hana; að skrínið hefði fundizt 

löngu síðar og þá orðið ónýtt. Þetta var sannleikurinn hinum megin jökuls. En 

staðreyndirnar eru allt aðrar. Ég hafði setið hjá Kiddu á Dalbrautinni heilan 

eftirmiðdag og hlustað. Kominn tími til að kveðja er hún segir "Nú þarf ég að sýna þér 

dálítið." Opnar skáp og hvað ætli hún dragi fram úr pússi sínu annað en kistilinn góða 

Kristínarnaut. Hann hafði þá fundist nánast óskemmdur, eftir allt saman. Aðeins 

örlítið annar blær á lokinu eftir vetrardvölina í hrauninu.  



Það var sumarið eftir lát listamannsins að smalastúlka frá Stóru-Hellu gekk framá 

pokann, sem þá hafði verið gerð að óhemju mikil leit. Mununum var komið í hendur 

eigendanna, Kristínar Sandhólm og Sigríðar Bergmann. Faðir minn hafði ekki 

ofsögum sagt af fegurð kistilsins. Hagleikinn og listfengið skín úr hverju hnífsbragði. 

Líkt og aðrir munir Jóhannesar Helgasonar Fanndal, lofar verkið meistara sinn.  

Krossinn í hrauninu 

Í bókinni Sjómannsævi, sem áður er getið, rakst ég fyrst á krossinn, minnismerkið 

sem sett hafði verið upp í minningu Jóhannesar, á þeim stað sem hann lagðist til 

hinstu hvíldar í hrauninu ofan við Sand. Eftirgrennslanir báru lítinn árangur, uns ég 

talaði við Cýrus Danelíusson, sem vissi allt um minnismerkið. Hann vísaði mér á 

Sæmund Kristjánsson í Rifi, sem þekkir manna best héraðið undir Jökli. Sæmundur 

hafði komið að krossinum aðeins nokkrum árum áður og kom því til leiðar að annar 

gjörkunnugur útivistarmaður, Smári Lúðvíksson á Rifi, fylgdi okkur Ragnari 

Axelssyni ljósmyndara á staðinn. Þarna stendur hann enn, einfaldur, sterklegur, 

látlaus. Sérvalinn, kvistalaus kjörviðurinn orðin ljós og veðraður. Sæmundur segir að 

þá hann kom fyrst á staðinn á sjöunda áratugnum, hafi vottað fyrir leifum af hvítri 

málningu á krossinum. Sem minnir í einmanaleikanum og þögninni á sína 

hálfgleymdu sorgarsögu. Ekki hefur verið á annarra færi en þaulkunnugra að ganga að 

krossinum þar sem hann rís, ekki mikið meira en metrahár, uppúr vörðubroti á 

hraunbreiðunni. Nú hafa þeir Sæmundur og Smári mælt út staðinn með GPS-

staðsetningartæki, hnitið er: N: 64-53-38, W: 23-52-54.  

Þar með er vitað, svo ekki skakkar metra, hvar Jóhannes endaði göngu sína. Frá 

hraunbollanum er nálægt hálftíma gangur við bestu aðstæður að næsta byggða bóli, 

Stóru-Hellu. Staðurinn einum 400 metrum frá almennum gönguleiðum, samkvæmt 

leiðarlýsingu Sæmundar. Í æsku hafði Smári gengið fram á krossinn af algjörri 

tilviljun, og vitjað hans reglulega. Síðast fyrir örfáum árum, þá þarfnaðist hann 

lagfæringar og festi m.a. þvertréð sem hafði dottið niður, saumurinn orðinn ónýtur. 

Arnar Sigurðsson (afabróðir hans var Jóhannes Sandhólm, eiginmaður Kristínar 

Sandhólm), segir að þeir Jóhannes og Sumarliði Andrésson (sonur Guðrúnar 

Helgadóttir (1869-1926), elstu systur Jóhannesar Helgasonar), jafnan kenndur við 

heimili sitt, Viðvík á Sandi, hafi sett upp krossinn sumarið 1920, frekar en ´21. Gjöf 

frá Kristínu og fjölskyldu, til minningar um bróður hennar. Á honum er 

sporöskjulagaður koparskjöldur með upphafsstöfum listamannsins; JHF.  

Hálftími er ekki langur tími á eilífðarsjónum en yfrið nógur fyrir örþreyttan og sjúkan 

mann við verstu aðstæður og öll klæði og búnaður heldur ófullkominn miðað við það 

sem gerist í dag. Þegar komið er á staðinn og menn virða fyrir sér kringumstæðurnar 

er vandi Friðjóns heitins augljós. Þarna eru lítil auðkenni að fara eftir fyrir 

ókunnugan, skelfdan og óharðnaðan ungling í náttmyrkri og hríð - í miðri framvindu 

sem hefði reynst hverjum fullorðnum tvísýn þrekraun.  

Þegar atburðarásin er skoðuð, telst líklegt að Jóhannes heitinn hafi, ofaná svefnleysi 

og þreytu eftir stranga vinnutörn og verstu aðstæður hvað snertir færð, árstíð og 

veðurfar, ekki gengið heill til skógar. Hafði fengið lungnabólgu á námsárunum, 

einsog áður er getið, sá sjúkdómur víkur aldrei langt frá þeim sem hann hefur eitt sinn 

fangað. Hér bjóða allar aðstæður, vökur, þreyta, vosbúð og kuldi,  honum eða hverjum 



öðrum veikindum heim. Jóhannes var á besta aldri, samsvaraði sér vel en nær ekki á 

áfangastað þrátt fyrir að hann sé svo hryggilega skammt undan sem raun ber vitni.  
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