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Sveinn Runólfsson 

Jtreir eru orðnir margir „vormenn Islands", sem lagt hafa Landgræðslunni lið 
á áttatíu ára starfsferli við að hefta uppblástur, græða upp auðnir og gera þar með 
landið okkar betra og byggilegra. Þessk dyggu og traustu starfsmenn unnu 
landvamarstörfin af trúmennsku og takmarkalausri elju og með það eitt fyrir augum 
að vinna gagn landi og lýð. Verk þeirra hafa ekki verið og verða aldrei metin að 
verðleikum eins og Cunnlaugur Kristmundsson komst að orði um þá í 50 ára 
afmælisriti Sandgræðslunnar. 

Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein fyrir nokkrum starfsmönnum, sem allir 
unnu að sandgræðslu og landvörnum áratugum saman, en hafa nú fyrír nokkru 
safnast til feðra sinna. Vitaskuld eru þeir miklu fleiri sem vert hefði verið að minnast 
á þessum tímamótum og á engan skal hallað, þótt þessara fulltrúa hinnar vösku 
sveitar sé sérstaklega getið. 

Árni Árnason 
landgræðsluvörður, Stóra-Klofa, 

Landi 
Árni Árnason í Stóra-Klofa starfaði 

lengi í framvarðarsveit þeirra manna 
sem hófu merki ræktunar á auðnum 
Rangárþings og sneru þar vörn í sókn 
með miklum ágætum. Árni var fæddur í 
Látalæti í Landsveit hinn 30. desember 
1897. Foreldra sína, hjónin Árna Árna-
son og Þórunni Magnúsdóttur, missti 
hann á unga aldri og ólst eftir það upp 
hjá frændfólki sínu í Skarði á Landi. 
Dvaldist hann þar til 25 ára aldurs, er 
hann fór til Reykjavíkur og stundaði þar 
ýmis störf um skeið. Nokkrum árum 
síðar fluttist hann þó austur í Rangár-
þing aftur og hóf störf hjá Sandgræðsl-
unni um 1920. Var hann þar lausráðinn 
um árabil, en gerðist fastur starfsmaður 

árið 1928 og vann þar síðan meðan 
kraftar leyfðu. 

Á þessum árum fékkst hann við 
margvísleg verkefni, svo sem að safna 
melfræi og sá í örfoka land, gera varn-
argarða úr grjóti og timbri til að hefta 
sandfok, setja upp girðingar og margt 
fleira sem stuðlaði að landvörnum og 
uppgræðslu. Verkefnin voru ótæmandi 
og Árni óþreytandi í því að verða að 
liði, enda verklaginn vel, útsjónarsamur 
og hagur. Um Iangt árabil var hann 
náinn samstarfsmaður Gunnlaugs Krist-
mundssonar sandgræðslustjóra, og góð-
ur vinur. Fyrir áeggjan Gunnlaugs hóf 
Árni búskap í Stóra-Klofa á Landi árið 
1936, en það forna stórbýli hafði þá 
verið í eyði um skeið og var illa farið af 
ágangi sandfoks og uppblæstri. Þarna 
þurfti Arni því að reisa allt frá grunni, 
íbúðarhús og gripahús, sem og að rækta 

83 



Skarð í Landsveil. Við lá að Landsveit og Rangár 

tún, en heyskapur var þá lítill sem 
enginn heima fyrir og þurfti að sækja 
slægjur um langan veg. 

Árið 1947 kvæntist Árni Hrefnu 
Kristjánsdóttur og áttu þau hjónin síðan 
saman gæfuríka samfylgd meðan bæði 
lifðu. Börn þeirra eru tvö, Kristján, 
bóndi í Stóra-Klofa, og Rut , húsmóðir í 
Reykjavík. Arni féll frá 11. september 
1979, kominn á níræðisaldur. 

Eg var svo lánsamur að kynnast Arna 
fyrir um það bil 20 árum, þegar ég í 
samfylgd Páls Sveinssonar, forvera míns 
í starfi, heimsótti þau Árna og Hrefnu í 
Stóra-Klofa. Páll hafði afar mikið dálæti 
á þeim hjónum og fólki þeirra og sagði 
mér margar sögur af dugnaði og harð-
fengi Árna . Hafði Páll það til marks um 
harðfylgi og áhuga hans t.d. við girðing-
arvinnu, að stundum vildi hann ekki 
tefja sig á því að seilast eftir naglbít til 
að ná í sundur vír, heldur sneri hann 
sundur milli fingranna og það stundum 
með einu handbragði. 

Arni var alla tíð einlægur áhuga- og 
dugnaðarmaður að hverju sem hann 

ir eyddusl af sandi. 

gekk, en hvergi naut hann sín betur en 
við ræktunarstörfin. Hann fann sárt til 
vegna eyðingar landsins og gladdist af 
heilum hug þegar hann gat lagt hönd á 
plóginn og hjálpað til við að græða sár 
fósturjarðarinnar. 

í viðtali sem Árni átti við Jón R. 
Hjálmarsson fyrir allmörgum árum lýsir 
hann nokkuð, hvernig Landsveitin var 
leikin af þrálátum og langvarandi 
ágangi sandsins. Þar segir hann m.a. á 
þessa leið: „Þegar ég man fyrst eftir, var 
svo ástatt um gróðurfar hérna fyrir 
innan, að þar sást varla stingandi strá, 
og ef hreyfði vind, þá sást ekki til bæja 
og varla út úr augum fyrir sandbyl. Ekki 
veit ég með vissu, hvenær þessi land-
eyðing varð hér efra, en mest mun hún 
hafa orðið á harðindaárunum upp úr 
1880. Verst var þetta þó , að fróðra 
manna sögn, sandárið mikla 1882, þeg-
ar jarðvegurinn bókstaflega flettist af og 
fauk burtu hér í uppsveitinni og alla leið 
niður undir Hrólfsstaðahelli. 

Eg er fæddur og uppalinn hér í sveit 
og man vel, þegar við vorum að fara í 
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skólann frá Látalæti að Skarði. Þá gerði 
oft sandbyl, svo að Guðni heitinn fylgdi 
okkur heim af ótta við að annars mund-
um við villast". 

Og í niðurlagi sömu frásagnar Árna 
kemur fram mikill og sannur áhugi hans 
á uppgræðslu landsins og einlæg gleði 
yfir því sem áunnist hefur og vel tekist. 
Þar segir hann á þessa leið: „Hér í 
ofanverðri Landsveit er mikið verkefni 
eftir í landgræðslu. Einkum þarf að 
hefta uppblástur hér í Klofa og þá ekki 
síður í Merkurlandi , þar sem bíða mörg 
ógróin landflæmi. Melgrasið þrífst illa á 
þessum slóðum, því að hér er svo mikill 
vikur í sandinum. Reynist því best að sá 
í sandinn venjulegu grasfræi og bera vel 
á. Það kostar auðvitað mikið átak að 
rækta þetta upp, en það hefur sýnt sig 
að það er vel framkvæmanlegt. Von-
andi verður unnið að þessu, áður en 
langir tímar líða. 

Eg man vel frá þeim tímum, er ég var 
hjá Gunnlaugi í Gunnarsholt i , að þá 
glímdum við lengi við að rækta svipað 
sandflæmi fyrir framan eyðibýlin 
Steinkross og Dagverðarnes og gekk 
bæði seint og illa. En eftir að Páll 
Sveinsson tók við sem landgræðslu-
stjóri, setti hann bæði meira fræ og 
miklu meiri áburð í þetta. Þá heppnað-
ist þetta og varð brátt hið fegursta 
akurlendi. En þetta kostar peninga og 
ef þeir eru fyrir hendi , þá er fátt sem 
ekki er hægt að gera í landgræðslumál-
um okkar. Eg skal segja þér, að ég kom 
upp að Steinkrossi hér um sumarið ekki 
fyrir löngu og leit yfir vikursandinn, 
sem við höfðum áður barist lengi við 
með litlum árangri. Hef ég ekki í annan 
tíma orðið svo undrandi yfir því sem ég 
sá og þar. Eg man að ég stóð og starði 
hreyfingarlaus í tíu til fimmtán mínútur 
eins og ég væri dáleiddur, því að þarna 
var þá hvanngrænt tún og búfé á beit, 
hvert sem litið var. 

Við þennan vikursand höfðum við 
barist árum saman og þá aðallega með 
því að sá í hann melfræi. Melurinn kom 
alltaf upp og leit allt vel út fyrsta 
sumarið, en síðan kom aldrei stingandi 
strá árið eftir. En með grasfræi og 
ríkulegri áburðargjöf hafði loks heppn-
ast að breyta þessari lífvana eyðimörk í 
hið fegursta gróðurlendi. Fyrir mig var 
þessi sýn eins konar opinberun og var 
næstum því sem ég hefði orðið þarna 
vitni að kraftaverki. Svo hissa var ég og 
hrifinn að ég gleymi því aldrei, meðan 
ég lifi". 

Þannig vitnar Arni um gleði sína yfir 
því sem vel hefur tekist í ræktun auðn-
anna og hann endar þetta viðtal á 
nokkrum hvatningarorðum, þar sem 
hann segir: „Mörgum kann að þykja að 
hægt miði í landgræðslumálum okkar og 
er nokkuð til í því. En þótt svo sé, þá tel 
ég það fyrir mestu að verkið er hafið og 
allt stefnir það í rétta átt. Nú þarf aðeins 
að halda áfram og gera betur og betur 
með ári hverju". Undir orð þessa látna 
landvarnamanns hljótum við öll að taka 
af heilum hug. 

Horft yfir farinn veg. Arni Arnason landgrœðslu-

vórður í Stóra-Klofa í Landsveit lítur yfir sigurlaun 

starfs sins i Skarfanesi á Landi. 
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Sigurmundur Guðjónsson landgræðsluvörður á 

Eyrarbakka. 

Sigurmundur Guöjónsson 
landgræðsluvörður, Eyrarbakka 

Sigurmundur Guðjónsson á Eyrar-
bakka var um áratuga skeið einn af 
traustustu og dyggustu starfsmönnum 
Landgræðslu ríkisins. Hann var ein-
Iægur og ótrauður Iandvarna- og gróð-
urverndarmaður, dugmikill og farsæll í 
störfum og lagði sig ætíð fram um að 
vinna verk sín sem best, án þess að 
skeyta um daglaun að kvöldi. Það er 
mikið lán að fá að kynnast mönnum 
sem Sigurmundi og njóta góðra verka 
þeirra. Hann var tvímælalaust í hópi 
traustustu barát tumanna okkar fyrir 
gróðursælla, betra og fegurra landi, 
manna sem unna landi sínu af alhug og 
vilja sífellt vera að búa í haginn fyrir þá 
sem á eftir okkur koma. 

Sigurmundur Guðjónsson var fæddur 
á Eyrarbakka hinn 4. febrúar 1903 og 
átti ætíð heima í því sérkennilega og 
fornfræga byggðarlagi. Foreldrar hans, 
Guðjón Jónsson og Guðrún Vigfúsdótt-

ir, voru ættuð úr Skaftafellssýslu, dugn-
aðar- og atgervisfólk, sem lögðu sig 
fram um að sjá sér og níu börnum sínum 
sem best farborða. Svo sem lenska var á 
fyrri árum, fór Sigurmundur snemma að 
taka þátt í daglegum störfum og vinna 
fyrir sér heima og að heiman. Upp úr 
fermingu fór hann að stunda sjó-
mennsku og var síðar vélstjóri á bátum 
heima á Eyrarbakka og í Vestmanna-
eyjum um árabil. Reyndist hann lið-
tækur í besta lagi á þeim vettvangi sem 
öðrum, þar sem hann lagði hönd á plóg-
inn. Hann kvæntist árið 1927 Ágústu 
Guðrúnu Magnúsdóttur og stofnuðu 
þau hjónin framtíðarheimili sitt á Eyrar-
bakka. Börn þeirra eru tvö: Guðrún, 
húsmóðir í Reykjavík, og Jón Ingi, 
skólastjóri á Selfossi. Heima fyrir 
stundaði Sigurmundur ýmis störf er til 
búdrýginda og yndisauka máttu verða, 
svo sem garðyrkju, veiðiskap og fleira, 
og lagði sig fram um að hlúa sem best að 
fjölskyldu sinni og heimili. 

Um miðjan þriðja áratug aldarinnar 
söðlaði Sigurmundur um og gerðist 
starfsmaður Sandgræðslu ríkisins. Þar 
með sneri hann frá sjónum og inn til 
landsins, þar sem hann gekk í sveit með 
þeim vormönnum Islands er nú um 
langa hríð hafa unnið að því að gera 
land okkar búsældarlegra og betra. 
Kom hann víða við í þessum störfum og 
vann mikið í Landsveit, á Rangár-
völlum, í Selvogi og nágrenni sínu við 
ströndina á Eyrarbakka. Voru störfin á 
fyrri árum einkum fólgin í því að setja 
upp girðingar, bera grjót, hlaða garða, 
safna og sá melfræi o.fl. Má óhætt 
fullyrða að þau séu orðin mörg stráin 
sem vaxið hafa upp í slóð þessa mæta og 
áhugasama ræktunarmanns á iiðnum 
árum og áratugum. 

Gunnlaugur Kristmundsson, fyrsti 
sandgræðslustjóri okkar , var maður at-
hafna fremur en orða. En þótt hann 
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væri skrumlaus og spar á lof um menn, 
þá gat hann ekki annað en dáð störf 
Sigurmundar og félaga hans er hann 
segir: „Flestar sandgræðslugirðingar 
sunnanlands eru verk þessara manna, 
traustra og mætra, sem með trú-
mennsku og takmarkalausri elju unnu 
verk sín með það mest fyrir augum að 
vinna gagn iandi og lýð". Það sem 
Gunnlaugur segir eru engar ýkjur, því 
að Sigurmundur var landgræðslumaður 
í orðsins fyllstu merkingu og lagði sig 
allan fram um að hefta sandfok og hvers 
konar gróðureyðingu. Er ég kom til 
starfa hjá Landgræðslunni um 1970, átti 
ég þess brátt kost að kynnast Sigur-
mundi, en hann hafði þá umsjón með 
sandgræðslugirðingu á Eyrarbakka. Ár-
vekni hans og ódrepandi áhugi á við-
fangsefninu vöktu eftirtekt mína og bar 
árangurinn af sandgræðslunni á Eyrar-
bakka honum trúverðugt og fagurt 

vitni. í störfum okkar át tum við síðan 
margvísleg samskipti og voru þau öll á 
þann veg, að betra varð ekki á kosið. 

Fyrstu árin sín hjá Sandgræðslunni 
mun Sigurmundur einkum hafa starfað 
að sandgræðslu í nágrenni Eyrarbakka, 
en fljótlega fór hann að sinna verkefn-
um víðar um Suðurland. Árið 1926 vann 
hann við að setja upp fyrstu girðinguna í 
Gunnarsholti , en Sandgræðsla íslands 
hafði þá nýverið eignast jörðina. Þar 
hafa æ síðan verið höfuðstöðvar Sand-
græðslunnar og síðar Landgræðslu ríkis-
ins. Flestar sandgræðslugirðingar, sem 
settar voru upp á Suðurlandi á næstu 
áratugum, voru verk hans og fleiri 
traustra og mætra manna sem með trú-
mennsku lögðu sig fram um að gera allt 
sem best og tókst að breyta mörgum 
svörtum sandi í græna vin. Verk þeirra 
hafa ekki og verða kannski aldrei metin 
að verðleikum. Garðahleðslur þeirra til 

Páll Sveinsson og Sigurmundur Guðjónsson hlaða sandvarnargarð úr grjóti, ein fárra mynda sern til eru af 
slíkri iðju. 

87 



varnar sandfoki og girðingar tala sínu 
máli og gróðurinn, sem þar dafnar nú, 
er minnisvarði um mikil og vel unnin 
störf góðra manna og duglegra. 

Sandgræðslustarfið var á fyrri árum 
erfitt og vanþakklátt verk. Unnið var 
myrkranna á milli við girðingarvinnu, 
grjótburð, ræktun og fleira og þá oft í 
beljandi sandroki. Heilu sumrin var þá 
hafst við í tjöldum og lifað á skrínukosti, 
svo að nútímamenn eiga erfitt með að 
skilja alla þá erfiðleika sem við var að 
etja. Mér hafa tjáð kunnugir menn að á 
þessum árum hafi Sigurmundur jafnan 
unnið lengst og mest og sífellt létt 
samstarfsmönnum sínum lífið með glað-
værð sinni, góðvild og manngæsku. 

Það hefur löngum verið gæfa Land-
græðsl.unnar að hafa í þjónustu sinni 
óeigingjarna og trúa starfsmenn. Þar 
hefur verið að verki sú framvarðarsveit 
sem ótrauð axlaði erfiði og lagði grund-
völl að betra og fegurra Islandi. I þess-
um hópi var Sigurmundur Guðjónsson 
meðal hinna fremstu. Landgræðslu og 
ræktun helgaði hann starfskrafta sína til 
hinstu stundar, sem bar að hinn 18. maí 
1985. Megi margir hans líkar lifa og 
starfa meðal okkar, landi og þjóð til 
blessunar. 

Guðlaugur G. Jónsson 
landgræðsluvörður, Vík í Mýrdal 

Guðlaugur Gunnar Jónsson var fædd-
ur 8. febrúar 1894 á Suður-Fossi í 
Mýrdal. Hann ólst upp að mestu hjá 
foreldrum sínum en fluttist til Víkur árið 
1919, þar sem hann bjó til æviloka. 
Porpið í Vík var þá að byrja að myndast 
eftir að verslun hófst þar upp úr alda-
mótunum síðustu. Undirlendi er þar 
lítið og var allt sandi orpið á þeim tíma. 

Guðlaugur kvæntist árið 1918 Guð-
laugu Matthildi Jakobsdóttur frá Fagra-

Guðlaugur G. Jónsson landgræðsluvörður í Vík í 
Mýrdal. 

dal. Þau hjónin eignuðust fimmtán börn 
og eru þau öll á lífi þegar þetta er ritað. 
Guðlaug andaðist 1938, skömmu eftir 
fæðingu yngsta barns þeirra. Eftir það 
bjó Guðlaugur með börnum sínum, en 
lengst af hjá Ester dóttur sinni. 

Um 1930 réðst Guðlaugur sem pakk-
húsmaður hjá Kaupfélagi Skaftfellinga 
og vann þar allt fram á áttræðisaldur. í 
því starfi komu mannkostir Guðlaugs 
Jónssonar glöggt fram. Hann var boð-
inn og búinn að leysa hvers manns 
vanda og það gerði hann af hjálpfýsi og 
greiðasemi og þannig byrjuðu störf hans 
sem sandgræðslumanns. Guðlaugur var 
ræktunarmaður og rann til rifja ömur-
legt ástand gróðurs og jarðvegs í sýsl-
unni, og þar sem annars staðar lá hann 
ekki á liði sínu við að hjálpa til með 
flutninga á girðingarefni o.fl. 

Fyrstu landgræðsluframkvæmdir í 
sýslunni voru að Hnausum í Meðallandi 
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/ Vík í Mýrdal væri tœpast byggð nú ef sandgrœðslustarfsins hefði ekki notið við. Ljósm. Jón Karl 
Snorrason. 

árið 1927 og hafði Eyjólfur Eyjólfsson 
bóndi þar og hreppstjóri frumkvæðið í 
þeim málum. Árið 1933 var girt sand-
græðslugirðing í Vík og hafði Guðlaugur 
umsjón með því verki. Hann var síðan 
landgræðslumaður í Vestur-Skaftafells-
sýslu þar til hann lést 1984, þá nýlega 
orðinn níræður að aldri. 

Ég kynntist Guðlaugi fyrst rétt fyrir 
1970 þegar ég ferðaðist með Páli 
heitnum Sveinssyni til að skoða og líta 
eftir sandgræðslusvæðum í Skaftafells-
sýslum. Hann stendur mér ljóslifandi 
fyrir hugskotssjónum eins og hann var í 
þá daga, hár og grannur með silfurgrátt 
hár, oftast í vinnuslopp og með derhúfu. 
Eg man hvað hann var glettinn, hann 
þurfti raunar ekkert að segja, af honum 
geislaði gáski, kímni og manngæska. 

Það er margs að minnast frá samstarfi 
okkar Guðlaugs og mikil birta í mínum 
huga þegar ég minnist hans. Guðlaugur 
var sívinnandi í landgræðslustarfinu og 

hafði alveg einstakt lag á að fá menn til 
þess að vinna við sandgræðslusvæðin. 
Það er mjög sérstakt, miðað við önnur 
svæði á landinu, að bændur á þessum 
slóðum unnu yfirleitt endurgjaldslaust 
að uppsetningu og viðhaldi girðinganna 
og sáðu melfræinu eftir því sem þörf 
krafði. Guðlaugur gerði allt fyrir alla og 
þeir munu hafa verið fáir sem neituðu 
honum, bæði hann þá einhvers. Árang-
urinn af sandgræðslustarfinu var líka í 
samræmi við það. Við sjálft kauptúnið í 
Vík hefur ef til vill orðið hvað mestur og 
bestur árangur. Óhætt mun að fullyrða 
að þar væri engin byggð nú ef sand-
græðslustarfsins hefði ekki notið við. 
Fram yfir miðja þessa öld varð iðulega 
að hreinsa margra metra þykka sand-
skafla af götum og húsagörðum í Vík. 
Nú er sandfok þar óþekkt og sandsvæð-
ið allt fram að sjó Edengarði líkast. 

Þrátt fyrir allt starf sitt að sand-
græðslu býst ég við að í hugum flestra 
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tengist Guðlaugur þó mest hestum og 
hestamennsku. Því áhugamáli verða 
ekki gerð nein skil hér en eitt er víst að 
hestarnir voru líf hans og yndi. Hann 
var einn af stofnendum hestamannafé-
lagsins Sindra og sinnti félagsmálum 
hestamanna af frábærri elju og sam-
viskusemi. Einnig stundaði hann mikið 
hestaverslun og virtist ávallt vita hvern-
ig hestur hentaði þeim er um bað. 

Guðlaugur starfaði mikið að ýmsum 
öðrum félagsmálum í sínu héraði og var 
auk þess verkstjóri í sláturhúsi Sláturfé-
lags Suðurlands í Vík um langt árabil. 

Ég átti margar ógleymanlegar sam-
verustundir með Guðlaugi. Ég hygg að 
sjaldan hafi ég farið hjá garði í Vík án 
þess að heilsa upp á afa eins og hann var 
jafnan kallaður í Vík á seinni árum. 
Tíminn var fljótur að líða við hestaspjall 
eða gamanmál. Mál eins og uppgjör 
reikninga voru fljótafgreidd, þar 
skeikaði aldrei neinu, en tíðrætt varð 
honum um verkefnin sem fram undan 
voru. 

Guðlaugur er mér ógleymanlegur 
maður og mikið lán fyrir Landgræðsl-
una að fá að njóta starfskrafta hans um 
hartnær hálfa öld. Við starfi Guðlaugs 
tók Anton Guðlaugsson í Vík, og heldur 
hann nú merki föður síns á lofti. 

Þórarinn Jóhannesson 
landgræðsluvörður, Krossdal í 

Kelduhverfi 
Þórarinn Jóhannesson, bóndi og 

landgræðsluvörður í Krossdal, var fædd-
ur í Krossdal 29. október 1905. Hann 
var einkasonur hjónanna á Víkinga-
vatni, þeirra Sigríðar Þórarinsdóttur og 
Jóhannesar Sæmundssonar. 

Þórarinn ólst upp hjá foreldrum sín-
um í Krossdal. Um tvítugsaldur stund-
aði hann nám við ungmennaskóla Arn-

Þórarinn Jóhannesson landgrœðsluvörður í Kross-
dal í Kelduhverfi. 

órs Sigurjónssonar að Breiðumýri, þess 
mikla ræktunarmanns er síðar ritstýrði 
bókinni Sandgræðslan 50 ára. Á þeirri 
skólagöngu hefur verið sáð fræjum að 
þeim mikla áhuga er Þórarinn fékk 
síðan á sandgræðslumálum. Hann 
kvæntist árið 1927 Guðnýju Þórarins-
dóttur frá Kílakoti og býr hún enn í 
hárri elli í Krossdal hjá Sveini syni 
þeirra, sem tók við af föður sínum í 
starfi landgræðsluvarðar í Þingeyjar-
sýslum. 

Þau hjónin bjuggu myndarbýli í 
Krossdal, en athafnasemi og dugnaður 
Þórarins leiddu hann til ýmissa annarra 
verka svo sem verkstjórnar við slátur-
húsið á Kópaskeri , en lengst verður 
hans minnst fyrir einstakt starf hans að 
sandgræðslumálum í sínu héraði um 20 
ára skeið. 

I fáum héruðum þessa lands hefur 
sandfok og uppblástur herjað eins 

90 



Landgrœðslugirðing á Hólsfjöllum. Nú er kjarr að vaxa upp þar sem áður var ólgandi sandhaf. 

grimmilega og í Þingeyjarsýslum. Verk-
efnin á sviði sandgræðslu voru því nær 
ótæmandi þegar hann hóf störf sem 
verkstjóri Sandgræðslunnar rétt fyrir 
1950. Hann tók þá við af Erlendi Jó-
hannssyni sem gegnt hafði því starfi um 
árabil. A þeim tíma sem hann gegndi 
trúnaðarstörfum fyrir Sandgræðslu ís-
Iands gerðust kraftaverk í gróðurfari 
Þingeyjarsýslna. Enda þótt fjármagn 
væri forsenda þeirra framkvæmda, fer 
ekki á milli mála að störf Þórarins í 
Krossdal á þeim vettvangi áttu drýgstan 
þátt í þeim umskiptum sem þar urðu í 
sandgræðslu. 

Eg kynntist Þórarni fyrst árið 1959 er 
ég kom þar á vegum Sandgræðslunnar 
aðeins þrettán ára gamall. Mér er Þór-
arinn mjög minnisstæður sem ákaflega 
óvenjulegur maður, sérstaklega barn-
góður og nærgætinn. 

A næstu árum kynntist ég honum 
nokkuð nánar á ferðum mínum með 

Páli Sveinssyni. Páll heitinn hafði mikið 
dálæti á Þórarni og ræddi oft um ein-
stakan dugnað hans og metnað að öllu 
því er að sandgræðslu laut. Mér skildist 
snemma að vegna ljúfmennsku Þórarins 
og nærgætni væri það hverjum verka-
manni kappsmál að vera honum að 
skapi og vandamál öll leystust hávaða-
laust. 

Á starfsferli Þórarins unnust glæstir 
sigrar í stöðvun sandfoksins. Þar ber ef 
til vill hæst áfangasigurinn þegar girð-
ingin á Hólsfjöllum var girt árið 1954, 
sem var mikið þrekvirki á þessum tíma. 
Sandfok og uppblástur stefndi þá óð-
fluga í átt til byggðarinnar í Öxarfirði en 
með sáningu melfræs og gerð fokvarn-
argarða svo kílómetrum skipti tókst að 
hefta sandfokið. Þar sem áður var ólg-
andi sandhaf er nú kominn vöxtulegur 
kjarrgróður með melgresi inn á milli. Á 
þessum tíma var sandfok einnig stöðvað 
í Kelduhverfi og svartir eyðisandar 
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klæddir gróðri. Þetta eru fögur minnis-
merki um ódrepandi áhuga Þórarins og 
eljusemi hans. 

Þórarinn lést 16. júlí árið 1978. Hann 
helgaði seinni hluta ævi sinnar sand-
græðslustarfinu með ómetanlegum ár-
angri. Hann skilaði einnig yngsta syni 

sínum, Sveini, sem arftaka í starf land-
græðsluvarðar. Það er mikið lán fyrir 
stofnun eins og Landgræðsluna þegar 
slíkir úrvalsmenn sem þeir feðgar helga 
líf sitt og starfskrafta hugsjóninni að 
bæta og fegra landið okkar. 
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