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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru tvö krapaflóð sem féllu með skömmu millibili á 

Patreksfirði laugardaginn 22. janúar 1983. Á sama tíma og flestir bæjarbúar voru að 

hafa sig til fyrir þorrablót sem átti að fara fram um kvöldið. Í viðleitni til að skilja 

hvað gerist þegar slíkar náttúruhamfarir falla á íbúðabyggð með þeim afleiðingum að 

fjórar manneskjur látast og 33 verða heimilislausar verður kafað djúpt ofan í líf 

fjölskyldu Vigdísar Helgadóttur. Í þeirri frásögn lýsir hún því þegar flóðið fór í 

gegnum heimili hennar með þeim afleiðingum ung dóttir hennar lést. Einnig gefur 

hún innsýn í hvernig líf fólks breytist við slíka lífsreynslu og hvaða atburðarás tekur 

við næstu daga, vikur, mánuði, ár og áratugi þegar slíkan atburð ber að garði.  

 Til að skilja atburðarásina betur gefa nítján aðrir íbúar innsýn í hvað gerðist 

þennan dag. Fjórir þeirra voru líkt og Vigdís á heimilum sínum þegar fyrra flóðið 

skall á húsum þeirra með þeim afleiðingu að þau stórskemmdust eða gjöreyðilögðust. 

Aðrir sem rætt er við tóku þátt í björgunaraðgerðum með ýmsum hætti og þurftu 

jafnvel að grafa upp nána ættingja úr húsarústum. Líf flestra þessara einstaklinga 

breytist með einhverjum hætti þennan dag og er það meðal annars til umfjöllunar í 

þessari rannsókn. 

 Í niðurstöðum kemur meðal annars fram að þrátt fyrir þennan alvarlega atburð, 

sem snerti líf svo marga, hafa engar varnir verið settar upp þar sem skaðinn var 

mestur til að fyrirbyggja að slíkt endurtaki sig aftur. 
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Inngangur 

Laugardaginn 22. janúar 1983 féllu tvö krapaflóð á íbúðabyggðina á Patreksfirði. Hið 

fyrra féll klukkan 15:40 úr Geirseyrargili, sem gengur niður úr fjallinu Brellum sem 

gnæfir yfir stærstum hluta þorpsins. Í flóðinu létust þrjár manneskjur, ung stúlka og 

mæðgin. Einnig varð stórfellt eignatjón á níu húsum og fjögur eyðilögðust algjörlega, 

auk fjölda bíla og annarra verðmæta sem lentu undir flóðinu. Seinna flóðið féll 

klukkan 17.25 úr Litladalsá, sem liggur nokkuð innar í þorpinu. Ein kona lést í 

flóðinu. Enn fremur skemmdust fjögur hús, þar af eitt alveg. Samtals slösuðust tíu 

manns og þrjátíu og þrír urðu heimilislausir þennan örlagaríka dag. 

 Strax eftir að fyrra flóðið féll dreif fólk að til bjarga slösuðum og fljótlega 

voru allir verkfærir menn í bænum kallaðir út til björgunarstarfa enda ljóst að fólks 

var saknað. Skömmu eftir að leit hófst fannst fyrsta líkið og það síðasta næsta 

morgun. Fjölmennt björgunarlið kom fljótt frá nærliggjandi byggðarlögum og 

varðskipinu Tý sem var statt í firðinum. Auk þess kom fjölmennt björgunarlið frá 

suðvesturhorninu til aðstoðar með þyrlu landhelgisgæslunnar, flugvélum og 

varðskipinu Ægi. Talið er að í kringum 200 manns hafi tekið þátt í björgunarstarfinu 

þegar mest lét.
1
 

 Á hverju ári berst almenningi til eyrna fjöldi frétta hvar sagt er frá alvarlegum 

slysum og dauðsföllum í til dæmis bíl-, flug- eða sjóslysum. Á nokkurra ára fresti 

verða einnig náttúruhamfarir sem valda dauðsföllum. Í flestum tilfellum fyllist fólk 

sorg og finnur til með þeim sem eiga um sárt að binda. Með tímanum dofnar þessi 

hluttekning og líf fólks heldur áfram eins og ekkert hafi í skorist. Svo er hins vegar 

ekki endilega hjá þeim sem lenda í þessum áföllum. Þau geta borið harm sinn alla ævi 

án þess fullkomlega að jafna sig.  

 Í þessari rannsókn verður skyggnst inn í líf hjónanna Vigdísar Helgadóttur 

(1951–2017) og Guðbrands Haraldssonar (1948). Líf þeirra breyttist á augabragði til 

allrar framtíðar þegar stórt krapaflóð féll á hús þeirra með þeim afleiðingum að dóttir 

þeirra lést. Oft er sagt að það erfiðasta sem fólk gerir í lífinu sé að jarða börn sín. Hér 

á eftir verður reynt að veita innsýn í hvernig líf fólks breytist við slíka lífsreynslu og 

hvaða atburðarás tekur við næstu daga, vikur, mánuði, ár og áratugi þegar slíkan 

atburð ber að garði. Í viðleitni til að svara þessum spurningum verður kannað hvað 

gerðist innandyra á heimili fjölskyldunnar fyrstu mínúturnar eftir að krapaflóðið féll 

                                                
1 ,,Fjórir létust, 33 heimilislausir“, Morgunblaðið 25. janúar 1983, bls. 18-19. 
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og hvernig leit af börnunum var háttað. Einnig verður reynt að gera sér í hugarlund 

hvernig sú tilfinning er að bíða í von og ótta eftir fréttum af afdrifum barna sinna sem 

grafin eru undir snjófargi. Enn fremur verður reynt með veikum mætti að skilja 

hvernig er að fá látið barn í fangið og fara í gegnum minningarathöfn með öðrum sem 

syrgjendum og jarðarför nokkrum dögum síðar. Auk þess verður kannað hvernig er að 

flytja aftur á heimili sitt eftir slíka lífsreynslu og hvort gerlegt sé að búa áfram á stað 

þar sem hætta er á að álíka atburður endurtaki sig. Til að auka skilning á 

atburðarásinni þennan dag er einnig könnuð lífsreynsla annarra sem lentu í flóðinu 

eða tóku þátt í björgunaraðgerðum. Að lokum verður skoðað hvernig opinberir sjóðir 

og sveitarfélög koma að bótum og aðstoð við fólk sem missir eigur sínar í 

náttúruhamförum líkt og þeim sem áttu sér stað á Patreksfirði. 

 Ritgerðinni er skipt í fjórar kafla. Í fyrsta kafla er rakið hvers vegna höfundur 

réðist í það verkefni að skrifa sögu krapaflóðanna 1983. Einnig er vikið að heimildum 

sem notaðar eru til að komast að sannleikanum um hvað gerðist þennan dag og hvaða 

afleiðingar áfallið hafði á þorpsbúa, sérstaklega þá sem lentu í flóðunum. Fram kemur 

að heimildir um atburðarás dagsins séu mjög fátæklegar, fyrir utan fréttir dagblaðanna 

næstu daga á eftir. Þessi skortur leiðir til þeirrar spurningar hvaða rannsóknaraðferðir 

voru notuð til að skrifa þessa umfjöllun. Í meginatriðum eru þær tvær; einsaga, (e. 

microhistory) og fjölsaga (e. macrohistory), en einsagan fær þó meiri athygli. 

Stuttlega er sagt frá helstu viðfangsefnum hennar og hvenær íslenskir sagnfræðingar 

hófu fyrir alvöru að beita aðferðinni hér á landi. Að lokum er sagt frá helstu kostum 

og göllum munnlegra heimilda, sem bera þessa umfjöllun uppi að mestu leyti, vegna 

skorts á öðrum heimildum. Útskýrt er fyrir lesendum hvernig þessar aðferðir og 

heimildir eru látnar vinna saman í þeirri von að út komi fræðileg og gagnleg 

umfjöllun um þennan erfiða dag í lífi þeirra fjölmörgu sem upplifðu hann. 

 Í öðrum kafla er farið yfir staðhætti á Patreksfirði og tíndir til nokkrir þættir úr 

byggðaþróun staðarins. Einnig er vikið að sögu snjóflóða og skriðufalla og farið yfir 

helstu hættusvæði í þorpinu, sem eru fjölmörg. Ástæða snjóflóða á Vestfjörðum er 

skoðuð og farið er ofan í saumanna á þeim sérstöku veðuraðstæðum sem voru í 

aðdraganda krapaflóðanna 1983. Í lokin er farið ítarlega yfir atburðarás 

björgunaraðgerða fyrsta sólarhringinn, frá því að fyrra flóðið féll og þar til búið var að 

finna síðasta einstaklinginn sem var saknað. 

 Í þriðja kafla er saga Vigdísar Helgadóttur og fjölskyldu hennar rakin. Í fyrstu 

lýsir hún aðdraganda þess að hún og eiginmaður hennar, Guðbrandur Haraldsson, 
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fluttu til Patreksfjarðar, sem síðar átti eftir að reynast afdrifaríkt ákvörðun. Vigdís 

segir einnig ítarlega frá því þegar leit hófst að börnum hennar við ógnvægilegar 

aðstæður þar til hún var stödd á sjúkrahúsinu með látna dóttir í fanginu. 

Hörmungarsaga fjölskyldunnar var þar með ekki lokið. Við tók endurbygging á 

íbúðarhúsinu sem síðar leiddi til mikils eignatapi og brottflutnings frá Patreksfirði 

vegna andlegrar baráttu Vigdísar og sonar hennar. Fljótlega eftir að flóðið féll fór 

fjölskyldan í málaferli við Patrekshrepp vegna varnargarðs sem gerður var skammt 

fyrir ofan húsið, sem fjölskyldan og aðrir töldu vera megin ástæðum þess hversu illa 

fór. Vigdís rekur jafnframt sögu þessa málaferla, sem nú þegar þetta er ritað, standa 

enn yfir. 

 Í fjórða kafla segja tólf einstaklinga frá upplifun sinni þennan örlagaríka dag. 

Sá háttur er hafður á að íbúar hvers húss sem lenti undir flóðinu segja sína sögu. 

Margir þeirra björguðust með ótrúlegum hætti án teljandi líkamlegra meiðsla, en 

glíma þó enn við andlega erfiðleika eftir þetta mikla áfall. Enn fremur segir frá erfiðri 

lífsreynslu sonar sem kom að húsi móður sinna og bróður og var meðal fyrstu til að 

taka þátt í að grafa þau upp. Auk þess segja sjónarvottar frá þeirri reynslu að sjá flóðin 

falla á hús vina og ættingja og gera ráð fyrir að þeir væru allir látnir. 

 Í lok ritgerðarinnar eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Meðal 

þess sem þar er tekið fyrir er umfjöllun um áfallahjálp sem fyrst var notuð eftir 

náttúruhamfarirnar í Vestmannaeyjum 1973. Af ókunnum ástæðum var hún lítið 

notuð þar til áfallahjálp varð flestum landsmönnum kunn eftir snjóflóðin í Súðavík og 

á Flateyri 1995. Í kjölfar flóðanna hófust viðamiklar rannsóknir á afleiðingum 

áfallastreituröskunar og er sú umfjöllun tengd andlegum erfiðleikum þeirra sem lentu 

í krapaflóðunum á Patreksfirði. 
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 I. kafli – Heimildir og rannsóknaraðferð 

 

Hvers vegna þessi atburður? 

Ástæðan fyrir því að ég vel að fjalla um þennan atburð er að hann stendur mér nærri 

af nokkrum persónulegum ástæðum. Í fyrsta lagi er ég Patreksfirðingur og bjó á 

staðnum þegar flóðin féllu. Til allrar hamingju varð ég ekki vitni að flóðunum og kom 

ekki á hamfarasvæðin fyrr en daginn eftir, því ég gisti um nóttina hjá bróður mínum 

sem bjó á öruggu svæði á Vatneyri. Ég, líkt og margir Patreksfirðingar sem voru ungir 

á þessum tíma vitum lítið hvað gerðist nákvæmlega þennan dag, enda ekki venja eldra 

fólks á þessum árum að bera tilfinningar sínar á torg. Í öðru lagi fór fyrra flóð í 

gegnum íbúðarhúsið á Hjöllum 2, þar sem ég var daglegur gestur. Þar bjó Haraldur 

Guðbrandsson (1970), sem var besti vinur minn á þessum tíma ásamt foreldrum 

sínum og tveimur yngri systkinum, Helga (1972) og Sigrúnu (1976–1983) sem lést. 

Fyrir einstæða tilviljun var ég ekki hjá honum þegar hörmungarnar dundu yfir, því 

skömmu áður en flóðið féll hringdi Haraldur í mig og bað mig um að koma til sín. 

Þegar ég var að ganga út um dyrnar á leið minni til hans hringdi síminn og ég beðinn 

um að koma upp í íþróttasal, sem ég valdi frekar. Í þriðja lagi var jaðar flóðsins úr 

Geirseyrargili í aðeins 20–30 m fjarlægð frá æskuheimili mínu við Aðalstræti 72. 

Eyðileggingin og skarðið sem flóðið skildi eftir blasti daglega við mér í hvert skipti 

sem ég leit út um eldhúsgluggann eða fór út úr húsinu. Næstu daga og vikur var 

hamfarasvæðið eitt helsta leiksvæði mitt og annarra krakka, enda þótti það 

eftirsóknarvert að gramsa í rústunum og finna ýmiss konar muni. Í fjórða lagi vann ég 

stutta ritgerð á háskólastigi um efnið. Við gagnaöflun í þeirri vinnu tók ég fjölmörg 

viðtöl við fólk sem upplifði flóðin með misjöfnum hætti. Undantekningarlaust nefndu 

þessir einstaklingar að nauðsynlegt væri að skrá atburðinn. Auk þess hvöttu fjölmargir 

mig til að safna áfram upplýsingum og koma þeim fyrir augu almennings, sem ég 

mun gera síðar í bók þegar þessu verkefni lýkur. Að lokum má get þess að í 

viðtölunum kom fram að fólki sárnaði að flóðin væru flestum Íslendingum gleymd og 

á þau væri aldrei minnst þegar fjallað væri um mannskæð snjóflóð á Vestfjörðum.  

 

Heimildir 

Prentaðar heimildir um krapaflóðin 1983 eru afar fátæklegar, þrátt fyrir að vera einn 

alvarlegasti atburður í sögu Patreksfjarðar. Eina sem birst hefur opinberlega eru þrjár 
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blaðsíður í tímaritinu Sveitarstjórnarmál sem kom út árið sem flóðin féllu.
2
 Einnig 

voru allnokkrar greinar í dagblöðum landsins dagana eftir flóðin, en sú umfjöllun er 

almenns eðlis. Einnig varðveitir Þjóðskjalasafn Íslands allar fréttir og tilkynningar 

sem voru lesnar upp í Ríkisútvarpinu daginn sem flóðin féllu og næstu daga. Auk þess 

eru til skýrslur frá Veðurstofu Íslands sem byrjað var að vinna eftir að ,,Lög um varnir 

gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997“ tóku gildi.  

 Í kjölfar laganna gerði Veðurstofan í samvinnu Háskóla Íslands og nokkrar 

aðrar stofnanir skýrslur sem meðal annars fjölluðu um sögu snjóflóða í og við 

þéttbýlisstaði á landinu, sem taldir voru á hættusvæðum. Skýrsla þess efnis um 

Patreksfjörð, Ofanflóð á Patreksfirði, kom út í byrjun árs 2003. Í henni var safnað 

saman öllum upplýsingum um snjóflóð og skriðuföll á Patreksfirði til vorsins 2002, 

auk lýsinga á veðuraðstæðum sem komu flóðunum af stað. Aðrar upplýsingar er ekki 

að finna í henni sem varpa ljósi á þær hörmungar sem áttu sér stað þennan dag. Við 

gerð skýrslunnar var víða leitað fanga, en helstu heimildir voru snjóflóða- og 

skriðuannálar og viðtöl við heimamenn. Um haustið, sama ár, gaf Veðurstofan út aðra 

skýrslu í samvinnu við heimamenn, Mat á hættu vegna ofanflóða á Patreksfirði, 

Vesturbyggð. Greining með hættumatskorti. Til grundvallar hennar lágu ofangreind 

gögn, auk grunnkorta og vettvangsferða til Patreksfjarðar. Að lokum má geta þess að í 

desember 2000 skrifaði Margrét Valdimarsdóttir MS-ritgerð í landafræði, Byggð og 

náttúruvá. Viðhorf íbúa á ofanflóðasvæðum til hættu og öryggis. Í ritgerðinni tók 

Margrét viðtöl við 64 einstaklinga í Bolungarvík og á Patreksfirði til að kanna viðhorf 

þeirra til áhættu, öryggis og varna gegn ofanflóðum. 

 

Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn eru notaðar tvær rannsóknaraðferðir, einsaga og fjölsaga, til að 

svara spurningum um hvað gerðist daginn sem flóðin féllu. Með því að blanda þessum 

tveimur aðferðum saman er vonast til að heildstæð mynd fáist á hinum örlagaríka degi 

og hvaða afleiðingar hann hafði á líf fólks til lengri tíma.  

 Rannsóknaraðferðum fjölsögu má lýsa með þeim hætti að hún tekur fyrir 

afmarkað rannsóknarsvið, í tilraun til að sýna hluti í samfelldu ljósi á löngu tímabili, 

eða á breiðum grundvelli.
3
 Aðferðinni er einkum beitt í kafla tvö sem fjallar um sögu 

náttúruhamfara á Íslandi, staðhætti og sögu Patreksfjarðar og atburðarás 

                                                
2 Úlfar B. Thoroddsen, ,,Snjóflóð á Patreksfirði 22. janúar“, bls. 61-63. 
3 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur. Minni, minningar og saga, bls. 307. 
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björgunaraðgerða fyrsta sólarhringinn. Heimildir sem notaðar eru til að segja þessa 

sögu eru skýrslur, bækur, fræðirit, tímarit og annálar. Rannsóknaraðferðir einsögu eru 

notaðar í þriðja og fjórða kafla. Í fyrri kaflanum er kafað djúpt ofan í líf Vigdísar 

Helgadóttur og hennar fjölskyldu yfir langt tímabil. Í síðari kaflanum segja fjölmargir 

frá persónulegri reynslu sinni daginn sem flóðin féllu og hvernig sú lífsreynsla hefur 

sett varanlegt mark á líf þeirra. Þessum lífsreynslusögum var ekki náð með öðrum 

hætti en með viðtölum og skjölum úr einkaeign. 

 

Einsögurannsókn  

Í flestum tilfellum eru einsögurannsóknir flestum framandi og því ekki úr vegi að 

víkja aðeins að uppruna þeirra og helstu aðferðum. Ítalskir fræðimenn með bakgrunn 

úr marxískum fræðum komu fyrstir fram með einsögu í upphafi sjöunda áratug 

síðustu aldar. Hópurinn safnaðist saman í Bologna á Ítalíu og hóf útgáfu tímaritsins 

Quaderni Storici árið 1966, sem einbeitti sér að einsögu. Í kjölfarið hófst útgáfa 

annarra tímarita og bóka um sama málefni. Árið 1976 gaf einsögufræðingurinn Carlo 

Ginzburg út bókina The Cheese and the Worms, sem fór sigurför um heiminn og gerði 

höfundinn heimsþekktan innan fræðigreinarinnar. Þegar komið var fram á níunda 

áratuginn má segja að Ginzburg ásamt Giovanni Levi hafi verið helstu fulltrúar 

einsögurannsókna í heiminum, en aðrir sagnfræðingar eins og Carlo Ponti komu þar 

einnig við sögu.  

 Carlo Ginzburg og Carlo Poni töldu að ítalskir sagnfræðingar gætu ekki fylgt 

frönskum starfsbræðrum sínum eftir, meðal annars vegna skorts á fjármagni og 

skipulagi. Að þeirra mati áttu þeir hvort sem er ekki að fylgja þeim, þar sem miklar 

efasemdir voru komnar fram um aðferðir þeirra. Þeir lögðu til að í stað félagssögu 

frönsku annálahreyfingarnar, sem hafði verið við lýði um árabil, ættu sagnfræðingar 

að greina fyrirbrigði eins og smáþorp, fjölskyldur eða jafnvel einstaklinga til þess að 

öðlast betri skilning á gangverki samfélaga. Í þeim rannsóknum ætti að nota 

sagnfræðilegar aðferðir í anda mannfræði. Frá þeim tíma sem þessar hugmyndir komu 

fram hafa ítalskar einsögurannsóknir haldið áfram að þróast. Í stuttu máli má segja að 

helstu einkenni þeirra sé að varpa ljósi á líf fólks sem býr í litlum hópum, þar sem fólk 
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lifir sínu venjulega lífi. Með því móti segi sagnfræðin frá fólki sem kemur ekki fyrir í 

öðrum rannsóknaraðferðum.
4
 

 Einsögurannsóknir á Íslandi má rekja til umræðna sem hófust í 

háskólasamfélaginu rétt fyrir síðustu aldamót. Einn aðal hvatamaður 

fræðigreinarinnar var sagnfræðingurinn Sigurður Gylfi Magnússon, sem jafnframt er 

höfundur orðsins einsaga sem fyrst kom fyrir í bók hans Menntun, ást og sorg, sem 

kom út 1997. Fullyrða má að íslenskar einsögurannsóknir hafi þá sérstöðu að þær 

byggja mikið á notkun sjálfsbókmennta; sjálfsævisögum, dagbókum, bréfum, svo fátt 

eitt sé nefnt. Í þeim er reynt að viða að sér sem mestum fróðleik um viðkomandi 

einstakling eða einstaklinga sem fjallað er um.
5
 

 Í stórum dráttum má segja einsögurannsóknir beinist almennt að litlum 

einingum, aðstæðum eða fyrirbærum. Þeim er ætlað að sýna hvernig sögupersónur 

skildu sjálfar sig og heiminn sem þær byggðu. Meginhugmynd einsögunnar byggir á 

að fara óhefðbundnar leiðir að rannsóknarefninu, þar sem meginatriðið er að afhjúpa 

dulda merkingu orðræðu og athafna ólíkra hópa. Af þeim sökum taka 

einsögufræðingar oft að sér að rannsaka einstaklinga, atburði eða fyrirbæri sem eru 

óvenjuleg og fengið litla athygli hinnar hefðbundnu sagnfræði. Einsögufræðingar 

velja þessa leið til að afhjúpa tengsl merkingu í samfélaginu sem hafa verið flestum 

lokuð bók vegna sjónarhorns hefðbundinnar sagnfræði. Af þeim sökum hafa þeir 

minnkað rannsóknarsviðið og lagt áherslu á sérstöðu einstaklinga í samfélaginu. Út 

frá þeim upplýsingum hafa þeir unnið og tekið fyrir þátt tungumálsins og tengsl þess 

við rannsóknaferlið, auk þess að leggja þunga áherslu á að smáar rannsóknir séu 

markvisst tengdar við stærri heildir.
6
 

 

Munnleg heimild 

Eins og áður var vikið að er stærsti hluti rannsóknarinnar byggður á munnlegum 

heimildum og verður hér gerð grein fyrir helstu hugmyndum sem liggja að baki þeirri 

aðferð. Auk þess verður greint frá hvernig unnið var úr munnlegum heimildum sem 

var aflað við gerð þessarar ritgerðar. 

 Munnleg saga er ekki nýtt fyrirbæri og hefur eflaust fylgt manninum í langan 

tíma áður en byrjað var að rita heimildir. Forfeður okkar heyrðu og lærðu um fortíðina 

                                                
4 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory? Theory and practice, bls. 16-

17. 
5 Davíð Ólafsson, ,,Fræðin mín. Einsaga, póstmódernismi og íslensk sagnfræði“, bls. 58-59. 
6 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur. Minni, minningar og saga, bls. 302. 
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í gegnum talað mál, með því að segja hverjum öðrum sögur úr eigin lífi og fyrri 

kynslóða. Þessa list má finna í fornu grísku samfélagi hjá sagnfræðingunum eins og 

Heródótus, sem safnaði munnlegum vitnisburði um Persastríðin á 5. öld fyrir Krist og 

Þúkýdídes sem gerði hið sama um Pelópsskagastríðið á sömu öld. 

 Upphaf munnlegrar sögu eins og við þekkjum hana í dag má rekja til 

umfangsmikils verkefnis, Federal Writers Project, sem gert var í Bandaríkjunum á 

árunum 1930–1940. Verkefnið gekk út á að safna munnlegum sögum rúmlega tíu 

þúsund einstaklinga sem tilheyrðu ólíkum hópum samfélagsins. Sögum af fólki sem 

upplifði heimskreppuna miklu, sem hófst um 1929. Í lok verkefnisins var gert ráð 

fyrir að niðurstöður yrðu kynntar, en þær áætlanir brugðust vegna fjárskorts þegar 

heimsstyrjöldin síðari braust út. Stóran hluta þessa sagna er nú að finna í Libarary of 

Congress og í geymslum víðs vegar um landið.
7
 

 Eitt séreinkenna munnlegra heimilda er að þær verða oft til með samspili 

fræðimanns og heimildarmanns. Þetta er þó ekki algilt því munnlegar heimildir geta 

einnig verið upptökur á persónulegum frásögnum einstaklinga þar sem enginn 

fræðimaður eða spyrill kemur við sögu. Munnlegar heimildir geta líka verið upptökur 

af fundum, ráðstefnum eða upptökur sem gerðar eru í opinberum rýmum eins og til 

dæmis verslunarmiðstöðvum.
8
 

 Þegar kemur að því að nota munnlega sögu þá eru kostir hennar allmargir og 

verða nokkrir þeirra nefndir hér. Munnleg saga getur vísað til skriflegra heimilda og 

gefið skrifuðum texta aukið líf. Einnig getur hún svarað spurningum sem aðrar 

heimildir gera ekki og gefið fræðimönnum dýpri og aukin skilning á viðfangsefnum 

sem þeir eru að rannsaka. Auk þess ýtir hún undir frekari athugun á viðfangsefnum, 

sem getur leitt til þess að leitað er svara við nýjum spurningum. Með þessari aðferð 

fást auk þess heimildir sem ekki eru aðgengilegar á öðrum stöðum og segir sögu 

þjóðfélagshópa sem litlar eða engar ritaðar heimildir eru til um.
9
  

 Eins og aðrar rannsóknaraðferðir þá er munnleg saga ekki gallalaus. Fyrir það 

fyrsta, þá velja rannsakendur viðmælendur sínar og eru í flestum tilvikum með fyrir 

fram ákveðnar spurningar sem þeir leggja fyrir viðmælendur. Með þessum hætti 

stjórna fræðimenn að einhverju leyti hvaða minningar þeir kallar fram hjá 

viðmælendum. Að sama skapi geta viðmælendur fegrað eða skotið sér undan að svara 

                                                
7 Rebecca Sharpless, ,,The History of Oral History“, bls. 19-21. 
8 Sigríður Sigurðardóttir, ,,Að bera kennsl á hið óvænta. Munnlegar heimildir: Möguleikar og 

sannleiksgildi“, bls. 27. 
9 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, bls. 185-187. 
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erfiðum og óþægilegum spurningum. Einnig er hætta á að viðmælendur sveipi 

fortíðina dýrðarljóma. Auk þess geta komið fram skekkjur og öfgar í frásögn 

viðmælenda, þegar minni þeirra bregst eða tíminn hefur áhrif á minningar um liðna 

atburði. Enn fremur getur komið til þess að fræðimenn hafi áhrif á heimildir þegar 

þeir færa texta yfir á ritað mál.
10

 

 Meginhluti þessarar ritgerðar er byggður á viðtölum við Vigdísi Helgadóttur 

og son hennar, Harald Guðbrandsson. Auk þess byggir ritgerðin á viðtölum við 19 

einstaklinga sem upplifðu krapaflóðin með einum eða öðrum hætti. Í þeim hópi er 

lögreglumaður sem var á vakt þennan dag, sjúkraflutningamaður sem flutti slasaða á 

sjúkrahús, björgunarsveitarmenn, oddviti hreppsnefndar sem sat í 

almannavarnarnefnd á þeim tíma og almennir bæjarbúa sem hófu leit að vinum og 

ættingjum. 

 Fyrstu viðtölin voru tekin í janúar 2016 og stóðu þau yfir með hléum til janúar 

2017. Tekin voru viðtöl við 38 manns, þó aðeins hluti þeirra sé notaður hér, til það fá 

sem gleggsta mynd á hvað gerðist nákvæmlega þennan dag og til að tryggja samræmi 

á milli frásagna. Eðli málsins samkvæmt kom upp ósamræmi í nokkur skipti í frásögn 

einstaklinga um einstök atriði. Í þeim tilvikum var reynt að láta frásögn tveggja passa 

saman til að sannreyna hvað gerðist í raun og veru. Í hverju viðtali komu fram nýjar 

upplýsingar og voru margar þeirra notaðar til að búa til spurningar fyrir næsta 

viðmælanda. Reyndist þessi aðferð vel í ljósi þess að nánast engar heimildir eru til um 

flóðin og var rannsakandi því kominn með góða yfirsýn um hvað gerðist þegar hann 

hitti Vigdísi og Harald, sem voru síðust í röð viðmælenda. Í rannsókninni eru einungis 

notaðar frásagnir 19 einstaklinga fyrir utan mæðginin. Reynt var eftir bestu getu að 

halda fjölda viðmælenda í lágmarki svo frásögnin færi ekki út um víðan völl og missti 

marks. 

 Áhersla var lögð á að rannsakandi hitti viðmælendur, sérstaklega þá 

einstaklinga sem voru í húsum sem urðu fyrir flóðunum. Viðtölin fóru fram á heimili 

viðkomandi eða á kyrrlátu kaffihúsi þar sem gott næði var til staðar. Viðtöl við 

einstaklinga sem komu að flóðunum með öðrum hætti voru hins vegar allmörg 

framkvæmd í gegnum síma, einkum ef viðkomandi bjó langt frá höfuðborgarsvæðinu. 

Í öllum tilfellum voru viðtölin ítarleg og var lögð áhersla á að viðmælendur kæmu 

skoðunum og viðhorfum sínum á framfæri án athugasemda rannsakanda. Ef 

                                                
10 Alessandro Portelli, ,,What makes oral history different“, bls. 70-72. 
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viðmælendur fóru hins vegar langt út fyrir efnið voru þeir leiddir með nærgætni aftur 

að efninu. Einnig var þess gætt að samræður væru opnar og óþvingaðar þannig að 

viðmælendur fengju að njóta sín. Lengd viðtalanna var mjög misjöfn, allt frá tuttugu 

mínútum til tveggja klukkustunda. Heimsóknir í heimahús voru ávallt lengri, en var 

þá einnig rætt um málefni líðandi stundar. 

 Þar sem rannsakandi þekkir eða er málkunnugur öllum heimamönnum sem 

lentu í flóðunum og þeim sem tóku þátt í björgunaraðgerðum var auðvelt að velja 

viðmælendur. Í upphafi hvers viðtals var útskýrt hver tilgangur rannsóknarinnar væri. 

Einnig var nefnt að ekki væri um eiginlegan spurningalista að ræða, frekar væri um 

opnar umræður að ræða um hvað gerðist þennan dag og hverjar afleiðingarnar voru. 

Fólki var enn fremur sagt að efnið kæmi fram í meistararitgerð í sagnfræði við 

Háskóla Íslands og jafnvel síðar í bók sem höfundurinn ráðgerir að gera um atburðinn. 

Viðmælendum var jafnframt tjáð að nöfn þeirra kæmu fram og ekki væri verið að leita 

að sökudólgum eða efni sem sært gæti tilfinningar fólks. Auk þess var óskað eftir 

leyfi til að hljóðrita viðtölin í þeim tilvikum sem rannsakandi hitti viðmælendur. Allir 

sem samband var haft við, fyrir utan hjúkrunarfræðing sem starfaði á sjúkrahúsinu á 

þessum tíma, voru tilbúnir að ræða þetta mál af einlægni í þeirri von að sem best 

mynd kæmi á hvað gerðist þennan dag. Í tilfelli hjúkrunarfræðingsins verður að hafa í 

huga að starfsfólk sjúkrastofunnar er bundið þagnareið. Í einstaka tilfellum mátti 

greina þörf fólks á að ræða tilfinningar sínar og hluti sem það upplifði þennan dag og 

er margt af því ekki hæft til birtingar. Fyrir kom að fólk sagði frá viðkvæmum hlutum, 

og tók sérstaklega fram að vildi ekki láta hafa þá eftir sér, eins og til dæmis hvernig 

lík voru útlítandi þegar þau fundust. Eðli málsins samkvæmt virðir höfundur slíkar 

óskir. 

 Úrvinnsla viðtalanna var tímafrek. Viðtölin voru fyrst skrifuð orðrétt upp, það 

er að segja sá hluti sem fjallaði um flóðin. Annað efni sem tengdist ekki atburðinum 

var látið bíða. Gögnin voru síðan flokkuð eftir innihaldi, efni sem til dæmis fjallaði 

um björgunarstörf, rýmingu húsa, sjúkrahús, andlega líðan o.s.frv. var flokkað saman. 

Að því búnu var efninu raðað saman og orðréttum texta viðmælenda aðeins hnikað til 

þannig að frásögnin fengi að njóta sín og textinn væri auðlesinn. Þess var þó 

sérstaklega gætt að innihald textans héldist óbreytt. 
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II. kafli – Krapaflóðin falla 

 

Byggt á hættusvæðum 

Árlega verða náttúruhamfarir á ýmsum stöðum í heiminum sem valda stórfelldu álagi 

á samfélög manna. Almennt eru hamfarir skilgreindar sem skyndileg eða óvænt atvik 

sem ógna lífi manna og eignum.
11

 Helstu náttúruhamfarir sem verða á Íslandi eru; 

snjóflóð, eldgos, jarðskjálftar, stórrigningar,  skriðu- og aurflóð, hafís og sjávarflóð.
12

 

Eflaust mætti einnig nefna sjóslys í ofsaveðrum þar sem heilar áhafnir skipa hafa 

farist.  

 Árið 2001 rituðu starfsmenn Veðurstofu Íslands, þeir Tómas Jóhannesson, 

jarðeðlisfræðingur, og Þorsteinn Arnalds, veðurfræðingur, áhugaverða grein, Slys og 

tjón af völdum snjóflóða og skriðufalla, sem birtist í tímaritinu Sveitarstjórnarmál. Í 

greininni kemur fram að snjóflóð og skriðuföll hafa valið fjölmörgum mannskæðum 

slysum frá landnámi. Einnig kemur fram að í heimildum sé fyrst getið um mannskætt 

snjóflóð, sem féll í Dölum 1118 og varð fimm mönnum að bana. Frá þeim tíma sé 

vitað um 680 manns sem farist hafa í snjóflóðum og skriðuföllum. Auk þess megi 

gera ráð fyrir að nokkur hundruð hafi farist án þess að þeirra sé getið í heimildum, en 

á 250 ára tímabili fyrir 1600 voru annálar ekki skráðir. 

 Fyrir miðja 19. öld bjuggu flestir Íslendingar í dreifbýli, af þeim sökum féllu 

flest snjóflóð á sveitabæi eða á fólk sem var á ferðum á milli bæja. Undir lok 

aldarinnar byrjuðu að myndast sjávarþorp á Vestfjörðum, Mið-Norðurlandi og 

Austfjörðum sem flest stóðu undir bröttum fjöllum, þar sem hætta var á snjóflóðum. 

Á mörgum þessara svæða voru ekki til heimildir um snjóflóð eða skriðuföll, enda 

hafði sú venja skapast að skrá aðeins flóð sem ollu slysum á fólki eða tjóni á 

mannvirkjum. Tómas og Þorsteinn nefna einnig að með versnandi veðurfari 1965–

2000, en þá lauk rannsókn þeirra, hafi snjóflóð orðið mun tíðari og að nokkur 

mannskæð flóð hafi fallið á tiltölulega nýbyggð íbúða- og atvinnusvæði á 

Vestfjörðum og á Austurlandi.
13

 Í því sambandi má nefna snjóflóðin tvö sem féllu 

með stuttu millibili á Neskaupstað rétt fyrir jólin 1974. Fyrra flóðið fór yfir 

                                                
 
11 Íris Böðvarsdóttir og Ask Elklit, ,,Áfallaröskun og sálræn viðbrögð meðal íslenskra þolenda 

jarðskjálfta“, bls. 21. 
12 Ágúst Gunnar Gylfason, ,,Náttúruhamfarir á Íslandi“, bls. 123. 
13 Tómas Jóhannesson og Þorsteinn Arnalds, ,,Slys og tjón af völdum snjóflóða og skriðufalla“, bls. 

475-477. 
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athafnasvæði Síldarbræðslunnar, sem var að hluta nýbyggð. Síðara flóðið fór yfir 

íbúða- og atvinnusvæði, sem var einnig að hluta nýlega byggt. Alls lentu 25 manns í 

flóðunum, af þeim fórust 12 en 13 björguðust af eigin rammleik eða voru grafnir upp 

af björgunarmönnum. Auk þessara mannslífa varð mikið eignatjón.
14

  

 Árið 1995 urðu miklar hörmungar á Vestfjörðum. Að morgni mánudagsins 16. 

janúar féllu tvö stór snjóflóð á Súðavíkurþorp, með fárra sekúndna millibili. Alls 

létust fjórtán manns í þeim, sex fullorðnir og átta börn. Flóðin skullu á miðja 

byggðina, á 20 hús við Túngötu og Nesveg sem flest gereyðilögðust, en mörg þessara 

húsa voru nýlega byggð. Talið er að loftþrýstingur sem flóðin ruddu á undan sér hafi 

myndað höggbylgju sem skall á húsunum með þeim afleiðingum að þau brotnuðu og 

sundruðust áður en snjómassinn reið yfir þau.
15

 Rúmum tíu mánuðum síðar, eða um 

miðja nótt fimmtudaginn 26. október féll stórt snjóflóð á íbúðabyggðina á Flateyri. 

Flóðið féll í kjölfarið á óvenju slæmu norðanáhlaupi með fárviðri og mikilli ofankomu 

sem gekk yfir Vestfirði. Snjóflóðið féll úr svokallaðri Skollahvilft sem er þekkt 

snjóflóðasvæði. Á leið niður fjallið fór flóðið yfir snjóflóðavarnir og endaði mun 

neðar í þorpinu en nokkurn gat órað fyrir og hættumat gerði ráð fyrir. Krafturinn í 

flóðinu var svo mikill að íbúðarhús sundruðust eða færðust langt úr stað og lausir 

hlutir eins og bílar þeyttust langar leiðir. Snjóflóðið skall á 24 íbúðarhúsum, sem flest 

voru nýlega byggð. Í þeim voru 45 manns og komst 21 af sjálfsdáðum, eða með hjálp 

annarra úr flóðinu. Fjórum var bjargað lifandi af björgunarmönnum, en 20 manns 

létust þennan dag.
16

 

 Að lokum segja Tómas Jóhannesson og Þorsteinn Arnalds, starfsmenn 

Veðurstofunnar að á árunum 1901–2000 hafa samtals 193 einstaklingar farist í 

snjóflóðum, krapaflóðum og aurskriðum á landinu. Af þeim létust 113 í byggingum 

innan þéttbýlis, en frá snjóflóðunum í Neskaupstað 1974 hafa 69 farist við þær 

aðstæður. Á vegum eða á ferð í óbyggðum hafi 80 farist, en á síðustu árum hefur 

orðið aukning á þeim slysum vegna aukinna ferðamennsku og vetrarferða til fjalla. 

Auk þess hefur grjóthrun valdið þremur dauðsföllum. Hlutfall þeirra sem farist hafa í 

byggð á Íslandi er mjög há í samanburði við önnur lönd þar sem snjóflóðahætta er til 

                                                
14 Ólafur Jónsson, Sigurjón Rist, Jóhannes Sigvaldason. Skriðuföll og snjóflóð III , bls. 364-374. 
15 Einar S. Arnalds, ,,Snjóflóð fellur í Súðavík“, bls. 105-108. 
16 Einar S. Arnalds, ,,Snjóflóð fellur á Flateyri“, bls. 130-134. 
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staðar. Sú staðreynd verður ekki skilin með öðrum hætti en að fjölmörg byggðarlög á 

Íslandi séu staðsett á hættulegum stöðum.
17

 

 

Saga Patreksfjarðar 

Saga Patreksfjarðar hefur ekki enn verið rituð, en hluti hennar hefur þó komið fram í 

fræðiritum. Í því sambandi má helst nefna lokaritgerð sagnfræðingsins Guðjóns 

Friðrikssonar, Upphaf þorps á Patreksfirði, sem kom út í Ársriti Sögufélags Ísfirðinga 

1973 og 1974. Eins og ráða má af nafninu er lögð megináhersla á tímabilið frá lok 19. 

aldar og fram á miðja 20. öld, þegar Patreksfjörður líkt og aðrir staðir við sjávarsíðuna 

voru að byggjast upp. Annað rit sem vert er að nefna er, Umbylting við Patreksfjörð 

1870–1970, eftir sagnfræðinginn Jón Guðnason, sem kom út 1993. Þar stiklar hann á 

stóru í sögu staðarins frá því byggð myndaðist og fram að þeim tíma þegar öflug 

sjávarútvegsfyrirtæki fleyttu staðnum inn í nútímann. Á þessu má sjá að lítið hefur 

verið skrifað um sögu þorpsins, því er það von mín að þessi umfjöllun auki við þá 

heldur takmörkuðu þekkingu sem er til staðar og verði góð heimild fyrir komandi 

kynslóðir um hvað gerðist þennan örlagaríka dag. 

 Kauptúnið Patreksfjörður stendur norðanmegin í samnefndum firði á 

sunnanverðum Vestfjörðum. Frá fornu fari hefur staðurinn skipst í tvo hluta; Vatneyri 

og Geirseyri, sem gengu undir nafninu Eyrar langt fram á síðustu öld. Í lok 19. aldar 

tóku erlendir aðilar að kalla staðinn Patreksfjörð, eftir firðinum og með tímanum 

festist nafnið við staðinn. Sams konar nafnabreyting átti sér stað á fjölmörgum stöðum 

á Vestfjörðum um svipað leyti.
18

 Eyrar tilheyrðu Rauðasandshreppi til 1907, en þá 

töldu þorpsbúar sig ekki lengur eiga samleið með íbúum Rauðasandshrepps og 

stofnuðu Patrekshrepp.
19

 Á Vatneyri var stórt vatn sem eyrin dregur nafn sitt af. Á 

árunum 1947–1950 var vatnið grafið út og er þar nú ein sérstæðasta höfn landsins.
20

 

 Ofan við Vatneyri og inn með íbúðabyggðinni stendur fjallið Brellur í 500 m 

hæð yfir sjávarmáli. Hlíð þess er brött og skriðurunnin, en þó sér á stöku stað í kletta 

sem eru mest áberandi yfir höfninni á Vatneyri. Klettar eru einnig áberandi í námunda 

við Geirseyrargil innarlega í fjallinu fyrir ofan Geirseyri. Þar sem kletta nýtur ekki við 

                                                
17 Tómas Jóhannesson og Þorsteinn Arnalds, ,,Slys og tjón af völdum snjóflóða og skriðufalla“, bls. 

475-477. 
18 ,,Kaupstaðarnöfn á Íslandi“, Ísland 30. janúar 1897, bls. 20. 
19 Pétur Jónsson, ,,Patreksfjörður“, bls. 109. 
20 Jón Guðnason, Umbylting við Patreksfjörð 1870-1970. Frá bændasamfélagi til kapítalisma, bls. 79. 
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er fjallsbrúnin ávöl. Inn af Geirseyri taka við tveir dalir, Litlidalur og Miklidalur, en 

um þann síðastnefnda liggur vegurinn til Tálknafjarðar. 

 Árið 1865 urðu straumhvörf í sögu staðarins þegar Markús Snæbjörnsson frá 

Dufansdal í Arnarfirði hóf útgerð á Geirseyri. Með tilkomu hans hófst umfangsmikil 

þilskipaútgerð sem rekin var á Patreksfirði fram yfir aldamótin.
21

 Þremur árum síðar 

keypti Sigurður Bachmann kaupstaðinn Vatneyri. Báðir hinir nýju eigendur hófu 

mikla uppbyggingu á athafnasvæðum sínum, en fljótlega komu fram örðugleikar í 

rekstri þeirra. Þegar ljóst var að Sigurður réði ekki við verkefnið seldi hann Pétur 

Thorsteinssyni á Bíldudal reksturinn. Pétur var á þeim tíma einn stærsti 

atvinnurekandi landsins, sem stór hluthafi í Milljónafélaginu. Hin nýja eign rann 

fljótlega inn í félagið og hófst þá stórfelld uppbygging á Vatneyri, þar sem ekkert var 

til sparað. Árið 1914 fór félagið í þrot og tveimur árum síðar keypti Ólafur 

Jóhannesson félagið og stofnaði hlutafélagið Ó. Jóhannesson & Co., ásamt sonum 

sínum. Á næstu áratugum byggðu feðgarnir upp eitt glæsilegasta verslunar- og 

útgerðarfyrirtæki landsins. Félagið keypti reglulega stærstu og öflugustu togara sem 

völ var á og byggði fullkomnasta frystihús landsins, auk þess að byggja upp 

fjölbreytta starfsemi á athafnasvæði sínu. Í kringum 1955 komu upp alvarlegar deilur 

á milli bræðranna sem urðu til þess að fyrirtækið lagði upp laupana nokkrum árum 

síðar.
22

 

 Um svipað leyti og Pétur Thorsteinsson eignaðist Vatneyri var stofnað 

hlutafélag í eigu danskra og íslenskra manna í Kaupmannahöfn. Helsta markmið 

félagsins var að hefja útgerð á Íslandi. Félagið keypti allar eignir Markúsar 

Sveinbjörnssonar á Geirseyri og áformaði að byggja þar upp stórfyrirtæki. Fyrirtækið 

fékk nafnið Islandsk Handels og Fiskeri Kompagni, og var jafnan nefnt IHF. Eitt 

fyrsta verk félagsins var að kaupa togara, auk þess að reka fjölmörg þilskip. Þrátt fyrir 

góð áform hætti félagið starfsemi vegna rekstrarerfiðleika árið 1905. Ári síðar keypti 

Pétur A. Ólafsson allar eigur félagsins. Pétur var stórtækur og nýjungagjarn í öllum 

sínum rekstri og gerði meðal annars út þilskip, vélbáta og togara, jafnframt því að 

byggja upp öflugt fyrirtæki með fjölda fólks í vinnu. Líkt og mörg önnur stórfyrirtæki 

á þessum tíma hætti fyrirtækið rekstri í kringum 1930. Með tilkomu hans og Ólafs 

                                                
21 Guðjón Friðriksson, ,,Upphaf þorps á Patreksfirði“, bls. 106-111. 
22 Sama heimild, bls. 96-105. 
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Jóhannessonar á Vatneyri má segja að nýr kapítuli í sögu Patreksfjarðar hafi byrjað 

með stórstígum framförum og fólksfjölgun.
23

 

 Með tilkomu þessara öflugu sjávarútvegsfyrirtækja og góðu hafnaraðstöðu 

byggðist upp margs konar þjónusta á Patreksfirði. Í kjölfarið leituðu fjölmörg erlend 

fiskiskip í þessa þjónustu, fyrst frönsk, svo færeyskar skútur og síðan breskir togarar. 

Skipin sóttu þau einkum eftir að kaupa salt, kol og almennar viðgerðir. Með auknum 

fjölda sjómanna, bæði innlendum og erlendum, var ráðist í byggingu sjúkrahúss 1901, 

sem fyrir löngu var orðið tímabært. Fjölmargir aðilar komu að þeirri fjármögnun, en 

mestan hluta fjármagnsins söfnuðu forsvarsmenn IHF í Danmörku.
24

 

 Íbúum Patreksfjarðar fjölgaði hratt í samræmi við aukna atvinnu og komu 

flestir frá nærliggjandi sveitum. Frá 1894 til aldamóta fjölgaði íbúum úr 103 í 266. 

Eftir það má segja að íbúunum hafi fjölgað í kringum 100 á hverjum áratug, en árið 

1920 voru þeir 444, og tveimur áratugum síðar var talan komin í 724. Árið 1960 hafði 

íbúum fjölgað í 911 talsins.
25

 

 Þrátt fyrir rekstrarerfiðleika stórfyrirtækis Ólafs Jóhannessonar frá 1955 hélt 

bærinn áfram að dafna. Íbúum fjölgaði stöðugt vegna aukinnar þjónustustarfsemi, og 

vaxandi bátaútgerðar og fiskvinnslu. Í stað þess að selja afla togaranna erlendis eins 

og gert hafði verið frá stríðsbyrjun, var hann nú að mestu unninn heima í tveimur 

frystihúsum. Kaldbaki á Vatneyri, stofnaður 1941, og Hraðfrystihúsi Patreksfjarðar á 

Geirseyri, einnig stofnað 1941, sem var eigu Kaupfélags Patreksfjarðar.
26

 

 Árið 1974 fór íbúafjöldinn í fyrsta skipti yfir 1000 manns og hélst sú tala 

nánast óbreytt til 1985.
27

 Þetta tímabil einkenndist af sveiflum í sjávarútvegi, fyrirtæki 

komu og fóru, og maður í manns stað. Kaldbakur leið undir lok á sjöunda áratugnum 

og tóku þá bátaútgerðamenn við rekstri frystihússins og stofnuðu fyrirtæki undir 

nafninu Skjöldur. Rekstur þess stóð ekki lengi yfir, félagið lenti í rekstrarerfiðleikum 

og hætti starfsemi 1981. Hraðfrystihús Patreksfjarðar fór sömu leið 1989, félagið 

kafsigldi sig fjárhagslega á byggingu nýtísku frystihúss á Vatneyri, sem var í 

byggingu frá 1973–1980. Í kjölfarið voru skip félagsins seld á nauðungaruppboði, 

með 3.000 tonna kvóta, sem var rúmlega helmingur kvóta þorpsins. Um svipað leyti 

                                                
23 Guðjón Friðriksson, ,,Upphaf þorps á Patreksfirði“, bls. 111-121. 
24 Fólkið, landið og sjórinn. Vestur-Barðastrandarsýsla 1901-2010 III, bls. 326-328. 
25 Vef. Hagstofa Ísland> Íbúar> Mannfjöldi í einstökum byggðakjörnum og strjálbýli eftir landsvæðum 

ár hvert 1889-1990. 
26 Fólkið, landið og sjórinn. Vestur-Barðastrandarsýsla 1901-2010, bls. 327. 
27 Vef. Hagstofa Ísland>Íbúar> Mannfjöldi í einstökum byggðakjörnum og strjálbýli eftir landsvæðum 

ár hvert 1889-1990. 
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fór ein útgerð kvótahæsta línubáts staðarins í einkaeign í þrot. Hafði þá kvótaeign 

staðarins minnkað um 80%.
28

 

 Árið 1985, sama ár og lög um kvóta tóku að fullu gildi byrjaði íbúum að 

fækka og búa nú aðeins 683 á staðnum.
29

 Með fækkandi fólksfjölda hefur dregið úr 

allri þjónustu frá velmektardögum fyrir 1985, þegar hægt var að sækja flesta þjónustu 

í heimabyggð. Kaupfélagið rak þá stóra verslun þar sem flest fékkst til daglegra nota. 

Einkaaðilar ráku enn fremur matvöruverslun, bókabúð, raftækjaverslun og tveir 

bankar voru á staðnum svo eitthvað sé nefnt. Á Patreksfirði er þó enn miðstöð allrar 

þjónustu í sýslunni eins og sýsluskrifstofa, lögreglustöð, pósthús, símstöð, vegagerð, 

apótek, heilsugæsla og sjúkrahús.
30

 

 Erfitt er að benda á eina ástæðu fyrir því að íbúum tók að fækka um miðjan 

níunda áratuginn. Freistandi er að halda því fram að krapaflóðin hafi breytt 

samfélaginu og lífi fjölmargra, sérstaklega þeirra sem misstu nákomna og allar sínar 

eigur. Sama hefur eflaust gerst hjá þeim aðilum sem tóku þátt í björgunarstörfum; þeir 

hljóta að einhverju leyti að hafa hugsað til flóðanna þegar þeir mátu framtíð 

fjölskyldunnar til lengri tíma. Í samtölum við þá sem voru í húsum sem lentu undir 

flóðinu úr Geirseyrargili kemur skýrt fram hjá flestum að þeir gátu ekki hugsað sér að 

búa áfram á Patreksfirði. Í kjölfarið byrjuðu margar fjölskyldur að hugsa sér til 

hreyfings og strax um haustið 1983 fóru tvær frá staðnum. Að þremur árum liðnum 

hafði hluti tveggja fjölskyldna til viðbótar farið og níu árum síðar fóru tvær. Alls 

höfðu þá sex fjölskyldur eða hluti þeirra yfirgefið Patreksfjörð af þeim tíu sem áttu 

hús sem annað hvort skemmdust eða gereyðilögðust.  

 Ekki er hægt að fullyrða að einhver hluti þessa fólks hefði hvort sem er flutt á 

brott þótt flóðin hefðu ekki fallið, því miklar breytingar voru að eiga sér stað í 

íslensku samfélagi á þessum tíma. Sama ár og flóðin féllu, eða í lok árs 1983, setti 

Alþingi Íslands lög sem takmörkuðu veiðar á bolfiski, sem í almennu tali er nefnd lög 

um kvóta.
31

 Lögin höfðu víðtæk áhrif á sjávarþorp víðs vegar um landið og telja ýmsir 

að Vestfirðir hafi farið sérstaklega illa út úr þessum breytingum vegna þess hversu 

hátt hlutfall aflans í fjórðungnum var þorskur. Einn reyndasti útgerðarmaður 

Patreksfjarðar síðustu áratugi, Jón Magnússon, tekur undir þetta sjónarmið. Nefnir 

                                                
28 Fólkið, landið og sjórinn. Vestur-Barðastrandarsýsla 1901-2010, bls. 327-328. 
29 Vef. Hagstofa Íslands> Íbúar> Mannfjöldinn eftir póstnúmerum, kyni og aldri 1998-2016.  
30 Fólkið, landið og sjórinn. Vestur-Barðastrandarsýsla 1901-2010, bls. 329. 
31 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur,  bls. 11. 
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hann að þorpið hafi misst um 40% kvótans vegna þess hversu hátt hlutfall hans var 

þorskur, á meðan önnur byggðarlög misstu 30% því þar voru veiddar aðrar tegundir.
32

  

 Of mikil einföldun er að kenna eingöngu krapaflóðunum og skerðingu á kvóta 

um allt sem miður hefur farið á Patreksfirði og öðrum stöðum á Vestfjörðum síðan 

1985. Árið 1997 lét Byggðastofnun framkvæma viðamikla rannsókn á landsvísu á 

orsökum búferlaflutninga á landinu. Rannsakaðir voru fjölmargir þættir eins og 

húsnæðismál, verslun og þjónusta, samgöngur, menning-, menntunar- og 

afþreyingaraðstaða og atvinnumál. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi nær 

undantekningarlaust íbúa Vestfjarða koma verst út úr öllum þessum þáttum.
33

 

 

Þekkt snjóflóðasvæði 

Á Patreksfirði eru fjögur þekkt svæði þar sem snjó- og krapaflóð hafa fallið; 

Litladalsá, Geirseyrargil, Klif og Urðir. Urðir eru fyrir ofan höfnina á Vatneyri. Þar er 

algengt að snjóflóð falli og hafa nokkur þeirra valdið talsverðu tjóni. Árið 1906 eða 

1907 féll til dæmis snjóflóð yfir svonefnt Nýjatún og tók með sér sumarfjós. Á 

svæðinu liggja nú göturnar Mýrar og Hólar. Íbúðarhúsið á Hólum 15 stendur nú á 

þeim stað sem fjósið var. Hænsnahús eyðilagðist í snjóflóði árið 1943 og stóð það á 

svipuðum slóðum og sumarfjósið. Árið 1958 féll allstórt snjóflóð á svæðið og 

skemmdust þrír skúrar og þrír bílar. Flóðið hreif einnig upp og braut raflínustaura og 

stórskemmdi lóðir og garða. Snjóflóðið náði að Urðargötu 26 sem var á þeim tíma 

ysta húsið í bænum og sprengdi upp hurð að miðstöðvarklefa og fyllti hann af snjó. Í 

snjóflóðum á þessu svæði hafa ekki hlotist slys eða manntjón svo vitað sé. Af 

framangreindum ástæðum hefur íbúðabyggð ekki verið leyfð á 150–200 m breiðu 

svæði fyrir ofan höfnina, en þar falla reglulega lítil flóð. 

 Á síðustu áratugum síðustu aldar hófst bygging á fjölda íbúðarhúsa fyrir utan 

þetta skarð í byggðinni, við göturnar Mýra og Hóla. Þegar lýst er yfir snjóflóðahættu á 

þessu svæði þurfa íbúar þessara gatna að fara þvert yfir hættusvæðið til að komast í 

aðra hluta þorpsins. 

 Á milli Urða og Geirseyrargils er hættusvæði sem heitir Klif. Þar er meðal 

annars grunnskóli, sundlaug og sjúkrahús. Fáar heimildir eru til um snjóflóð á þessu 

svæði, en þar falla frekar litlar grjót- og aurskriður. 

                                                
32 Jóhann Guðni Reynisson, Þetta var nú bara svona. Saga Jóns Magnússonar skipstjóra, útgerðar- og 

athafnamanns á Patreksfirði bls. 188. 
33 Stefán Ólafsson, Búseta á Íslandi. Rannsókn á orsökum búferlaflutninga, bls. 45-52. 
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Mynd: Mats Wibe Lund. 

Séð út Patreksfjörð. Byggðin nær á myndinni heitir Geirseyri og fjær Vatneyri. Þar sem byggðin byrjar 

að þéttast upp að hlíðinni rennur Litladalsá. Fyrir neðan Geirseyrargil má greina aurkeilu, en flóðið 

1983 féll fyrir innan hana á byggðina. Svæðið fyrir ofan þar sem Vatneyrin byrjar að ganga út í 

fjörðinn heitir Klif. Í enda þorpsins fyrir ofan höfnina má sjá skarð í byggðinni á milli Urðargötu og 

Mýra, þar sem snjóflóð falla reglulega. 

 

 Geirseyrargil er eina gilið sem skerst inn í hlíðina fyrir ofan byggðina á 

Geirseyri. Úr gilinu hafa ekki fallið snjóflóð svo vitað sé, en í leysingum er þekkt að 

litlar aur- og vatnsspýjur komi niður gilið sem renna flestar í sjó fram. Í 80 m hæð yfir 

sjávarmáli sleppir gilinu og allbreið aurkeila tekur þar við. Núverandi farvegur gilsins 

fylgir innri brún keilunnar og kallast Geirseyrargil, en gamall farvegur liggur niður 

með ytri brún hennar og kallast Stekkagil. Fram undir 1955 féll mest af vatninu úr 

gilinu niður miðja keiluna og nefndist sá farvegur Merkissteinsgil. Fyrstu heimildir 

um krapaflóð úr gilinu eru frá 1880. Einnig eru til heimildir um vatns- og krapaflóð 

árin 1900, 1948, 1967 og 1983, sem er hér til umfjöllunar. 
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 Nokkuð innan við Geirseyrargil rennur Litladalsá niður samnefndan dal. Árið 

1852 eða 1854 féll vatnsflóð niður árfarveginn og yfir stóran hluta Geirseyrartúns. 

Varð flóðið einum manni að bana og tók með sér fjárhús, barst maðurinn með flóðinu 

í sjó fram og drukknaði. Eftir þann atburð var byggðin færð fjær ánni.
34

 

 

Mynd: Verkfræðiskrifstofu Sigurðar Thoroddsen. 

Séð niður á skarðið í byggðinni á Vatneyri, á milli Urðargötu og Mýra. Efstu tvö húsin til hægri standa 

við Hóla 15. og 17. 

 

Ástæða flóðanna 

Veðuraðdragandi snjóflóða á norðanverðum Vestfjörðum eru yfirleitt með þeim hætti 

að í aftakaveðrum af norðri ganga lægðir norður fyrir land úr suðri eða austri. Þær 

beina tiltölulega hlýju lofti að sunnan með mikilli úrkomu norður fyrir landið og valda 

mikilli snjósöfnun á upptakasvæðum margra snjóflóðafarvega á Vestfjörðum. Talið er 

að snjóflóðahætta á sunnanverðum Vestfjörðum skapist einnig við þessar aðstæður.
35

 

 Mjög sérstakar aðstæður urðu til þessa að krapaflóð féll úr Geirseyrargili 

laugardaginn 22. janúar 1983. Í fyrsta lagi var mjög lítill halli frá upptökum flóðsins í 

gilinu að íbúðabyggðinni, aðeins 14 gráður. Í öðru lagi var veðurfar óvenjulegt. Frá 

miðjum desember og fram að jólum var samfellt frost og snjókoma. Mældist á þeim 

tíma 9 cm snjódýpt í Kvígindisdal, sem er gegnt Patreksfirði og næsta 

                                                
34 Vef. Veðurstofa Íslands, ,,Ofanflóð á Patreksfirði“, bls. 18-19, 29. 
35 Vef. Sama heimild, bls. 11. 
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veðurathugunarstöð fyrir þorpið. Á Þorláksmessu gerði smá hláku en næsta dag frysti 

aftur. Fram til 28. desember snjóaði reglulega og að morgni þessa dags var snjódýptin 

í Kvígindisdal komin í 28 cm. Næsta dag kom hláka sem varð til þess að snjórinn seig 

og harðnaði. Frá áramótum og fram til 19. janúar var nánast óslit in éljagangur eða 

stórhríð, hinn 5. janúar mældist snjódýptin 56 cm í Kvígindisdal. ,,Hinn 20. janúar var 

snjórinn í þremur meginlögum. Neðst var 10 cm lag, sem fallið hafði á þíða jörð. Ofan 

á því annað lag, sem upphaflega var um 20 cm, en seig verulega hinn 29. desember. 

Þriðja, og efsta lagið var um 40 cm þykkt úr uppsöfnuðum snjó frá áramótum. 

Könnun á snjóalögum í Geirseyrargili 27. janúar benti til, að þar hafi hvert þessara 

laga verið um það bil tvöfalt til þrefalt þykkara en í Kvígindisdal“.
36

  

 Hinn 21. janúar nálguðust hlý skil landið úr suðri og gengu yfir Vestfirði að 

morgni næsta dags. Þessum skilum fylgdi allhvöss suðvestanátt og mikil rigning og 

mældist 8 stiga hiti á láglendi. Úrkoma í Kvígindisdal frá klukkan 18:00 hinn 21. 

janúar til klukkan 18:00 næsta dag mældist 124 mm. Áætlað er að síðustu 21 

klukkustundina áður en flóðið féll úr Geirseyrargili hafi úrkoman mælst 110 mm.
37

 

Til að setja þessar tölur í samhengi má geta þess að meðalársúrkoma í Kvígindisdal er 

1380 mm, og mesta sólarhringsúrkoma sem mælst hefur er 131,6 mm, í mars 2000. 

Einnig má nefna að á tímabilinu 1961–1990 var meðal snjódýpt í janúar 12 cm í 

Kvígindisdal.
38

 

 Daginn sem flóðið féll var Geirseyrargil yfirfullt af snjó, að jafnaði þrír til 

fjórir metrar að þykkt. Eftir hinar miklu rigningar var vatnsþunginn í snjónum orðinn 

það mikill að hann brást í 90–100 m yfir sjávarmáli. Skriðan var um 15 m breið efst 

og grófst 2,2 m ofan í jörðina og tók með sér jarðveg, urð og stórgrýti. Flóðið var 65 

m breitt þegar það skall á efsta húsinu í byggðinni og hafði þá farið 170 m vegalengd. 

Flóðið úr Litladalsá féll eftir að áin stíflaðist ofarlega í dalnum. Enginn jarðvegur 

barst með flóðinu, var það fyrst og fremst vatns- og krapaflóð.
39

 

 

Atburðarásin fyrsta sólarhringinn 

Laugardaginn 21. janúar klukkan 10:10 hafði Guðjón Petersen, framkvæmdastjóri 

Almannavarna ríkisins, samband við Stefán Skarphéðinsson, sýslumann á 

                                                
36 Úlfar B. Thoroddsen, ,,Snjóflóð á Patreksfirði 22. janúar“, bls. 62. 
37 Vef. Veðurstofa Íslands, ,,Ofanflóð á Patreksfirði“, bls. 11. 
38 Vef. Veðurstofa Íslands, ,,Mat á hættu vegna ofanflóða á Patreksfirði, Vesturbyggð. Greinargerð með 

hættumatskorti“, bls. 5-6. 
39 Úlfar B. Thoroddsen, ,,Snjóflóð á Patreksfirði 22. janúar“, bls. 62. 
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Patreksfirði. Tilkynnti hann honum að Veðurstofa Íslands hefði gefið út tilkynningu 

um snjóflóðahættu á Vestfjörðum. Rúmlega 30 mínútum síðar tilkynnti 

sýslumaðurinn bæjarbúum um hugsanlega hættu í gegnum Ríkisútvarpið. Jafnframt 

lét hann athuga  snjóalög fyrir ofan bæinn.
40

 Í ljósi snjóflóðasögu staðarins verður að 

álykta að mesta hættan hafi verið talin vera fyrir ofan höfnina, en ekki í Geirseyrargili. 

Skömmu áður en flóðið féll voru menn þó farnir að veita Geirseyrargili athygli. Meðal 

þeirra sem tóku eftir miklum vatnavöxtum voru skipstjórnarmenn á varðskipinu Tý 

sem lá skammt undan landi. Voru þeir í talstöðvarsambandi við Úlfar B. Thoroddsen 

(1945), sveitarstjóra, sem var ásamt Guðmundi Sigurðssyni (1934–2002), starfsmanni 

hreppsins, að kanna aðstæður í gilinu. Spurðu þeir Úlfar hvort þeir ættu að koma í 

land og veita aðstoð vegna vatnavaxta, svaraði hann því boði neitandi. Skömmu síðar 

fór flóðið á stað og björguðu þeir Úlfar og Guðmundur sér á hlaupum undan flóðinu 

með undraverðum hætti.
41

 

 Flóðið úr Geirseyrargili féll um klukkan 15:40 og lenti á 13 húsum og var í 

fyrstu talið að sjö einstaklinga væri saknað. Strax í kjölfarið hófu almennir borgarar, 

björgunarsveit og lögreglan á staðnum björgunarstörf. Örfáum mínútum eftir að flóðið 

féll hóf hluti þeirra leit í íbúðarhúsinu á Hjöllum 2, en þar var 12 ára drengs og 6 ára 

systur hans saknað. Skömmu síðar fannst drengurinn á lífi en stúlkan látin. Á sama 

tíma hófst leit af mæðginum sem bjuggu á Aðalstræti 79, en húsið gjöreyðilagðist. 

Eldri sonur konunnar komst af sjálfsdáðum úr brakinu lítið meiddur. Um svipað leyti 

fannst einnig kona og tvær dætur hennar lítið meiddar í sjónum og rústum Aðalstrætis 

79A, en húsið barst 80–100 m með flóðinu. Öðrum íbúum, sem voru enn í húsum sem 

stóðu af sér flóðið, var bjargað út úr þeim á sama tíma.  

 Um það bil 70 mínútum eftir að flóðið féll hafði Stefán Skarphéðinsson, 

sýslumaður, samband við Almannavarnir ríkisins í fyrsta skipti og sagði þeim frá 

ástandinu í bænum. Ekki er vitað hvers vegna símtalið kom svo seint, en gera má ráð 

fyrir að mikið álag hafi verið á sýslumanninum, þar sem aðrir sem sátu með honum í 

almannavarnanefnd Patreksfjarðar tóku þátt í fyrstu björgunaraðgerðum. Í símtalinu 

kom fram að allir verkfærir menn í bænum væru komnir til björgunarstarfa, 

varðskipið Týr lægi fyrir utan þorpið og búið væri að rýma hættusvæði. Skömmu 

                                                
40 Ópr. Örn Egilsson, Skýrsla um krapahlaup á Patreksfirði, bls. 1-7. 
41 Viðtal, Höfundur við Eið Thoroddsen, 21. janúar 2016. 
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síðar hafði hann aftur samband og óskaði eftir að björgunarliði frá Reykjavík yrði 

þegar í stað sent til Patreksfjarðar.
42

  

 Fljótlega eftir að óformleg leit hófst tókst lögreglu og björgunarsveit, með 

aðstoð allra verkfæra manna á staðnum, að koma skipulagi á hana. Fólk kom með 

skóflur heiman frá sér, en einnig var skóflum og öðrum verkfærum safnað frá 

fyrirtækjum í bænum, einkum frystihúsinu og öðrum fiskvinnslustöðvum. Aðkoma 

þeirra sem komu að leitinni var skelfileg. Í flestum tilfellum voru menn að leita að 

ættingjum, vinum, nágrönnum eða fólki sem þeir þekktu vel.
43

  

 Almannavarnanefnd Patreksfjarðar kom saman á skrifstofu sýslumanns, sem 

var til húsa á lögreglustöðinni. Í henni sátu auk sýslumanns, oddviti sveitastjórnar, 

fulltrúi björgunarsveitar og tveir aðrir fulltrúar. Eitt fyrsta verk nefndarinnar var að 

taka ákvörðun um hvaða hús í þorpinu skyldu rýmd. Mikil ringulreið ríkti þegar 

rýmingin hófst; fólk hljóp út um allt og allt var rýmt, líka svæði sem voru ekki á 

hættusvæði. Margir brugðust ókvæða við þegar þeim var gert að yfirgefa húsin og í 

einhverjum tilfellum þurfti að reka fólk út með harðri hendi, án þess að neinn væri 

tekin með valdi. Einna erfiðast gekk að rýma húsin í kringum sjúkrahúsið, en það var 

talið öruggt en ekki húsin í næsta nágrenni, sem mörgum þótti einkennilegt.
44

 

 Skömmu eftir að flóðið féll barst björgunarsveitinni á Tálknafirði tilkynningin 

um að snjóflóð hefði fallið á Patreksfirði og var aðstoð þeirra óskað. Í fyrstu fóru átta 

manns á björgunarsveitarbíl sveitarinnar yfir fjallið til Patreksfjarðar og kom þeir 

þangað um klukkan 17:30. Barst sveitinni engar upplýsingar um hvert þeir ættu að 

fara, né hvar þær ættu að leita. Fóru þeir því að Aðalstræti 78, þar sem flestir voru við 

leit að mæðginum sem var saknað úr Sunnlendingahúsi. Vann sveitin þar á vöktum 

um nóttin og fram á næsta dag þar til síðasti einstaklingurinn fannst. Að því búnu fór 

sveitin heim um miðjan dag.
45

 

 Klukkan 17:25 féll flóð niður Litladalsá. Stóð rýming húsa þá sem hæst og var 

verið að flytja íbúa á Geirseyri í Félagsheimilið og íbúa Vatneyrar í frystihúsið á 

eyrinni. Til að komast í Félagsheimilið þurfti að fara yfir brúna við Litladalsá. Í þann 

mund sem flóðið féll voru tvær konur að fara yfir brúna. Hreif flóðið þær báðar með 

                                                
42 Ópr. Örn Egilsson, Skýrsla um krapahlaup á Patreksfirði, bls. 1-7. 
43 Viðtal, Höfundur við Sigurstein Steinþórsson, 2. febrúar 2016. 
44 Viðtal, Höfundur við Eyvind Bjarnason, 28. apríl 2016. 
45 Viðtal, Höfundur við Heiðar I. Jóhannesson, 12. mars 2016. 
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sér og þeyttist önnur þeirra í gegnum hurð á sláturhúsinu, sem stóð við hliðina á ánni, 

en hin barst með flóðinu inn fyrir húsið og fannst látin næsta dag.
46

 

 Um klukkan 18:00 var byrjað að kanna með flug til Patreksfjarðar með 

Flugfélagi Íslands og lítilli flugvél frá Sverri Þóroddssyni. Ráðgert var að flytja allt að 

40 manns með stærri vélinni, en veður hamlaði flugi. Rétt fyrir klukkan 20:00 

afþakkaði sýslumaðurinn á Patreksfirði björgunarsveitarfólk frá Reykjavík. Þess í stað 

óskaði hann eftir að vanir stjórnendur í aðstæðum eins og ríktu á staðnum kæmu 

vestur og einnig óskaði hann eftir fleiri leitarhundum. Skömmu síðar upplýsti 

sýslumaðurinn Almannavarnir ríkisins um að þriggja einstaklinga væri enn saknað og 

tveir væru látnir, eitt barn og einn fullorðin. 

 Um klukkan 21:40 lagði varðskipið Ægir af stað frá Keflavík með 35 manna 

björgunarlið og mikinn búnað. Um svipað leyti tók þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-

RÁN, sig á loft með þrjá bjögunarsveitarmenn og tvo leitarhunda. Klukkustund síðar 

fór einnig lítil flugvél frá Sverri Þóroddssyni til Patreksfjarðar með fimm 

björgunarsveitarmenn, tvo leitarhunda og ljósabúnað til að lýsa upp leitarsvæðin.  

 Rétt fyrir klukkan 23:00 barst Almannavörnum ríkisins tilkynning um hvaða 

hús væru farin eða mikið skemmd og voru eftirfarandi hús nefnd: Hjallar 2, 

Hlíðarvegur 2, Bræðraborg, Brunnar 1 og 2, Sigtún 19, Aðalstræti 77, 77A, 78, 79, 

79A, 80 og 101. Á sama tíma var staðfest að leit með hundum væri hafin. 

 Klukkan 04:45 hafði sýslumaðurinn samband við Almannavarnir ríkisins og 

tilkynnti að tvö lík til viðbótar væru fundin og enn væri eins saknað. Einnig sagði 

hann að leitarsvæðið fyrir neðan Geirseyrargil hafi verið rýmt vegna ótta við að annað 

flóð félli, en verið væri að endurmeta stöðuna. Enn fremur nefndi hann að bátur væri á 

leiðinni frá Bíldudal með 15 manna björgunarhóp og 20 manna hópur frá Tálknafirði 

væri á staðnum. Af þeim sökum væri ekki þörf á meiri mannskap frá Reykjavík. Um 

það bil hálfri klukkustund síðar kom varðskipið Ægir til hafnar á Patreksfirði eftir sjö 

tíma erfiða siglingu frá Keflavík. 

 Klukkan 08:00 tilkynnti Stefán, sýslumaður, að þrír væru látnir og fjórir hefðu 

verið lagðir inn á sjúkrahúsið. Einnig kom fram hjá honum að 200 manns væru í 

fjöldahjálparstöðvum í félagsheimilinu á Geirseyri og í frystihúsinu á Vatneyri. 

Klukkustund síðar óskaði hann eftir að 150–200 súpumáltíðir, dýnur, teppi, spelkur og 

lyf yrðu send vestur. Skömmu síðar barst Almannavarnanefnd ríkisins tilkynning frá 

                                                
46 Ópr. Örn Egilsson, Skýrsla um krapahlaup á Patreksfirði, bls. 1–7. 
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varðskipinu Ægi um að aðaláherslan fyrir vestan væri á að finna karlmann sem enn 

væri saknað við Aðalstræti 78. Klukkan 11:45 kom tilkynning um að hann hefði 

fundist látinn. 

 Um kvöldmatarleytið tilkynnti sýslumaðurinn Almannavörnum ríkisins að gert 

væri ráð fyrir að aðgerðum myndi ljúka um miðnætti. Í framhaldi af því óskaði hann 

eftir að Landhelgisgæslan aðstoði við að koma björgunarsveitarfólki aftur til 

Reykjavíkur.
47

 

 

 

 

 

                                                
47 Ópr. Örn Egilsson, ,,Skýrsla um krapahlaup á Patreksfirði“, bls. 1-7. 
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III. kafli – Einn einstaklingur; stórt samfélag 

 

Ég, Vigdís Helgadóttir er frá Reykjavík en Guðbrandur Haraldsson er uppalinn 

Patreksfirðingur. Hann bjó þar til ársins 1965 en flutti þá með foreldrum sínum til 

Reykjavíkur. Í byrjun árs 1970 fluttum við saman vestur þegar Guðbrandur fékk pláss 

á sjó og þar fæddist elsti sonur okkar, Haraldur Guðbrandsson. Um haustið urðum við 

að fara aftur suður því húsið sem við leigðum var selt og ógjörningur var að fá annað 

húsnæði, enda mikill uppgangstími á Patreksfirði á þessum árum. Við komum aftur 

vestur 1973 og keyptum þá Aðalstræti 120, sem stendur innst í bænum á svæði sem 

heitir Björg. Leið okkar lá aftur til Reykjavíkur 1977, en þá bauðst Guðbrandi gott 

starf hjá Björgun sem kranamaður. Vestur fórum við aftur 1980. Guðbrandur fór í 

Iðnskólann á Patreksfirði og lærði húsasmíði og ég tók að mér ýmis umboðsstörf, sá 

til dæmis um að dreifa dagblöðum til blaðburðabarna og seldi miða fyrir happdrætti.  

 Fljótlega eftir að við fluttum ákváðum við að byggja hús og fengum úthlutað 

lóð við Hjalla 2, sem er nokkra metra frá árfarvegi Geirseyrargils. Öllu jafnan er gilið 

þurrt, en í miklum rigningum flæðir talsvert vatn um það í sjó fram. Á þeim 

tímapunkti sem okkur var úthlutað lóðinni var hún ekki talin vera á áhættusvæði, 

okkur var jafnframt sagt að þar hefðu aldrei fallið stór flóð. Við vissum hins vegar um 

þekkt snjóflóðasvæði fyrir ofan höfnina, þar sem skarð er í byggðinni og öll byggð 

bönnuð. Síðar kom í ljós að allstór vatns- og krapaflóð höfðu fallið niður 

Geirseyrargil 1880, 1900, 1948 og 1967. 

 Mér er minnisstætt að ári áður en flóðið féll á húsið okkar hafði ég horft á 

allstóra spýju koma niður gilið, sem var sambland af snjó og krapa. Þetta var tignarleg 

sjón, eins og risastór bolti sem æddi niður gilið. Í miklum rigningum var ekki óalgengt 

vatn dreifðist fyrir ofan aurkeilu sem myndast hafði í 80 m hæð yfir sjávarmáli þar 

sem gilinu sleppir. Mesta vatnið kom ávallt niður gilið hjá okkur, en svolítið kom 

niður Merkisteinsgil og allnokkuð eftir gömlum farvegi Stekkagils. Þegar það gerðist 

leitaði vatnið í átt að Kaupfélagshúsinu, sem stóð 400–500 m frá húsinu okkar. 

 

Örlagaríkur dagur  

Um morguninn þennan dag fórum við mæðgur á sjúkrahúsið til tannlæknis, nánast 

skríðandi í grenjandi rigningu eftir glerhálum götunum. Þetta var í fyrsta skipti sem 

Sigrún fór til tannlæknis. Þegar við komum heim fór ég að leiða hugann að þorrablóti 
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sem við hjónin ætluðum á um kvöldið í Félagsheimilinu. Ég og Guðbrandur vorum á 

efri hæð hússins ásamt börnunum, Sigrúnu 6 ára og Haraldi 12 ára. Miðju barnið, 

Helgi sem var 10 ára, var hins vegar hjá vini sínum sem bjó skammt frá í sömu götu. 

 Á þessum árum kom það fyrir að rafmagnslaust varð í vondum veðrum. Um 

þrjú leytið hringdi mamma og bróðir minn í mig, hann sagðist hafa heyrt tilkynningu í 

útvarpinu að snjóflóðahætta væri á Patreksfirði. Hann spurði mig hvort við ætluðum 

ekki að yfirgefa húsið og fara á öruggt svæði. Ég sagði honum að engin 

snjóflóðahætta væri þar sem húsið okkar stæði, hættan væri á þekktu svæði á Vatneyri 

fyrir ofan höfnina. Hann sagði að það skipti ekki máli, við ættum að koma okkur út úr 

húsinu. Ég endaði símtalið á kaldhæðni með því að segja: ,,Ég hringi í þig þegar ég er 

dauð“. Innan við klukkustund síðar var líf okkar allra breytt fyrir lífstíð.  

 Í hugsunarleysi, eins og flestir hafa eflaust upplifað í rafmagnsleysi þá ætlaði 

ég að nota raftæki við húsverkin, ég ætlaði niður á neðri hæðina og strauja skyrtu fyrir 

Guðbrand. Sigrún lá við tröppurnar þegar ég var að ganga niður, ég ýtti við henni og 

spurði hvort hún vildi koma með mér niður. Hún svaraði því neitandi, því hún þyrfti 

að æfa sig að fara með bænir fyrir sunnudagaskólann. Þetta voru síðustu orðin sem ég 

heyrði hana segja í þessu lífi. Ég hafði ekki verið lengi niðri þegar flóðið skall á 

húsinu. Í fyrstu gerði ég mér ekki grein fyrir hvað var að gerast, gólfið gekk allt í 

bylgjum og spjöld sem voru til bráðabirgðar í lausum fögum í gluggunum þeyttust út. 

Það var eins og bylgja kæmi á undan flóðinu og með henni ótrúlegur þrýstingur, mér 

fannst eins og höfuðið á mér væri að springa. Augnabliki síðar fylltist kjallarinn af 

krapa sem náði mér upp í brjóst. Ofsahræðsla greip mig vegna barnanna. Ég vissi ekki 

hvar Haraldur var, og hélt að Sigrún hefði enn verið við stigaopið og komið niður með 

flóðinu. Svo reyndist ekki vera, hún hafði staðið upp þegar ég fór niður og farið í 

eldhúsið til Haraldar, sem var að borða. Þegar þangað kom spurði hún forvitnislega 

hvað hann væri að borða. Í glettni svaraði hann því til að hann væri að borða 

skjaldbökur, réttu nafni tvíbökur. Þetta var þeirra seinasta samtal. Guðbrandur var 

ásamt börnunum á efri hæðinni. Hann var í stofunni þegar flóðið ruddist inn í húsið og 

slapp nánast ómeiddur þrátt fyrir að þeytast upp í loftið ásamt innihurð og lausum 

hlutum. Hann gat strax látið mig vita að hann væri nánast ómeiddur.
48

 

 Haraldur segir svo frá þessum atburði:  

                                                
48 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Helgadóttur, 23. nóvember 2016. 
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Skömmu áður en Sigrún kom til mín í eldhúsið hafði ég verið úti ásamt fjölmörgum 

krökkum að fylgjast með gröfu sem var moka snjó frá brúnni við hliðina á húsinu 

okkar. Mikið var að gerast í götunni á þessum tíma, því stuttu áður hafði stór 

snjóblásari hreinsað götuna að gilinu. Brúin var flöskuháls í árfarvegi gilsins þegar 

mikill snjór safnaðist þar fyrir og asahláku gerði, það gerðist til dæmis margoft 

veturinn á undan. Þegar búið var að opna árfarveginn fór ég inn til að borða. Ég sat 

við matarborðið þegar Sigrún kom í eldhúsið, hún stóð um stund fyrir framan mig 

áður en flóðið skall á húsinu. Hún var algjörlega berskjölduð þegar flóðið kastaði 

henni á vegg þar sem ísskápurinn stóð, en hann aðskildi eldhúsið frá stofunni. Trúlega 

dó hún samstundis.
49

 

 

Mynd: Haraldur Karlsson. 

Hús hjónanna, Vigdísar og Guðbrands á Hjöllum 2. 

 

 Vigdís lýsir leitinni að börnunum með þessum hætti:  

Við Guðbrandur hófum strax leit að börnunum ásamt fjölda manna sem dreif að, einn 

þeirra var læknirinn á staðnum, sem bjó í næsta húsi við hliðina á okkur. Hann sá 

flóðið koma niður gilið og kom strax yfir og hjálpaði mér að leita á neðri hæðinni. 

Eftir um það bil tuttugu mínútna leit var ég orðin mjög köld, þannig að ég var hætt að 

finna fyrir líkamanum. Læknirinn kom þá til mín og sagði að ég yrði að hætta og með 

                                                
49 Viðtal. Höfundur við Harald Guðbrandsson, 9. janúar 2017. 
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fortölum náði hann mér út úr húsinu. Til að komast út varð ég skríða út um glugga. 

Hann fylgdi mér yfir til sín þar sem konan hans tók á móti mér. Þau létu mig berhátta 

enda ekki þurr þráður á mér. Þar sem ég passaði ekki í föt af henni varð úr að ég fékk 

föt af honum, sem voru náttúrulega alltof stór. Þegar ég var komin í þurrt fór hann 

aftur yfir til að aðstoða við leitina.  

 Ég hafði ekki verið lengi í húsi læknishjónanna þegar skipun kom um að rýma 

ætti húsið vegna ótta um að annað flóð kæmi niður Geirseyrargilið, en Guðbrandur 

var þá nýlega kominn til mín. Með fortölum hafði einnig tekist að sannfæra hann um 

að ekki væri skynsamlegt að hann tæki þátt í leitinni, enda vissu menn ekki við hverju 

væri að búast þegar börnin fyndust og því ekki ráðlegt að foreldri væri á staðnum.  

 Við gengum ein á stað eftir Hjöllunum með teppi yfir okkur, án vitundar um 

afdrif barnanna. Spölurinn sem við fórum var ekki langur, okkur datt ekkert annað í 

hug en að fara til vinafólks okkar sem bjó skammt frá. Við vorum varla komin inn um 

dyrnar hjá þeim þegar tilskipun kom um að einnig ætti að rýma húsið þeirra. Allir áttu 

að fara í félagsheimilið þar sem búið var að koma upp fjöldahjálparstöð. Við gátum 

ekki hugsað okkur að fara þangað og vera í kringum fjölda fólks. Þess í stað töluðum 

við um að fara til fólks sem við þekktum á Sigtúni 19, til allrar hamingju fórum við 

ekki þangað. Tæpum tveimur klukkustundum síðar féll annað flóð, fór það í gegnum 

húsið og stórskemmdi það. Mér hefði verið það ofviða að lenda í tveimur flóðum á 

svo stuttum tíma. Úr varð að við fórum til hjónanna Önnu Gestsdóttur og Rafns 

Hafliðasonar, en Guðbrandur og Rafn eru systrabörn. Þau bjuggu í blokkaríbúð fyrir 

ofan lögreglustöðina sem var á hættulausu svæði. 

 Eftir á að hyggja var það kannski einkennilegt að við værum tvö ráfandi milli 

húsa eftir þetta mikla áfall. Miðað við ástandið sem við vorum í hefði einhver ef til 

vill átt að hlúa að okkur og fara með okkur til dæmis á sjúkrahúsið. 

  

Björgum 

Frásögn Vigdísar heldur áfram:  

Biðin í blokkaríbúðinni eftir fréttum af afdrifum barnanna var ótrúlega erfið. Haraldur 

fannst á lífi eftir tæplega klukkustunda leit, en Sigrún fannst látin um það bil þrjátíu 

mínútum síðar. Meðan á leit stóð yfir bárust engar fréttir til okkar. Ég sat allan tímann 

við glugga sem vísar í að átt að götu sem liggur niður Sigtún, þannig gat ég fylgst með 

allri umferð sem kom frá húsinu okkar. Þegar ég sá sjúkrabíl koma niður götuna á 

mikilli ferð vissi ég að búið var að finna einhvern. Við hringdum strax á 
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lögreglustöðina og fengum þær upplýsingar að búið væri að finna Harald og við 

yrðum fljótlega sótt og farið yrði með okkur á sjúkrahúsið.
50

 

 

Mynd: Verkfræðiskrifstofu Sigurðar Thoroddsen. 

Séð niður Geirseyrargil, fremst á myndinni er hús hjónanna á Hjöllum 2. Þar fyrir neðan má sjá skarð 

í gegnum þorpið sem flóðið skildi eftir sig. 

 

 Haraldur upplifði flóðið á þennan hátt:  

Ég man óljóst hvað gerðist eftir að flóðið hreif okkur Sigrúnu með sér. Skipan í 

eldhúsinu var með þeim hætti að tveir gluggar vísuðu í átt að Geirseyrargili. Undir 

öðrum þeirra var vaskur og við hlið hans var op í eldhúsinnréttingunni, þar sem gert 

var ráð fyrir uppþvottavél. Við hinn gluggann stóð eldhúsborð þar sem við Sigrún 

vorum, þessi rými voru aðgreind með lágreistri eyju. Flóðið þeytti mér til hliðar, 

miðað við stefnu flóðsins, og í gegnum eyjuna og inn í opið þar sem uppþvottavélin 

átti að vera. Af einhverri óskiljanlegri ástæðu kom borðplatan af innréttingunni á eftir 

mér og lokaði mig inn í þessu rými, sem varð til þess að ég hafði nægt loft á meðan ég 

beið eftir björgun. Mér er sagt að ég hafi enn setið á eldhússtólnum þegar ég fannst og 

að ég hafi getað bent björgunarmönnunum á hvar Sigrún var og það hafi flýtt fyrir. Ég 

geri mér ekki grein fyrir hversu lengi ég sat innilokaður í kolsvarta myrkri í skápnum, 

trúlega var ég meðvitundarlaus mest allan tímann. Mér er þó enn minnisstæð hljóðin í 

                                                
50 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Helgadóttur, 23. nóvember 2016. 
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skóflunum þegar þeim var stungið í krapann og hvernig hljóðið færðist sífellt nær 

mér. Einnig man ég vel eftir hljóði í rennandi vatni og að um tíma var ég hræddur við 

það. Á einhverjum tímapunkti prófaði ég að borða snjó en hann var blandaður mold 

og öðrum óhreinindum og var því með öllu óætur.
51

 

  

Sjúkrahús 

Vigdís segir svo frá komu sinni á sjúkrahúsið:  

Þegar við Guðbrandur komum á sjúkrahúsið var nýlega búið að koma með Sigrúnu. 

Við mættum hjúkrunarfræðingi í lyftunni þegar við vorum að fara upp á deild, hún var 

á leiðinni niður með hjartatæki sem nota átti við lífgunartilraunir á henni. Við 

fylgdum henni ekki til Sigrúnar, þess í stað fórum við til Haraldar. Hann var óbrotinn 

en hafði ofkælst. Þegar við hittum hann var búið að setja hann í volgt bað til að ná hita 

í hann. Læknir sem kom að máli við okkur skömmu síðar sagði að líkamshiti hans 

hafði verið orðinn hættulega lágur og í raun væri ótrúlegt að hann væri enn á lífi. 

Haraldur var í losti og í miklu ruglástandi, þannig að í fyrstu var hugsun hans var 

mjög óskýr og erfitt var að tala við hann.
52

 

 Með þessum hætti lýsir Haraldur dvölinni á sjúkrahúsinu:  

Þegar foreldrar mínir hittu mig fyrst á sjúkrahúsinu talaði ég bara um enska fótboltann 

við þau. Á meðan verið var að ná hita í mig í baðinu sagði ég starfsfólkinu að ég yrði 

að sjá leik sem var í sjónvarpinu. Stuttu síðar var kerru með litlu sjónvarpi rúllað inn 

til mín og sett við enda baðkarsins. Ef til vill róaði þetta mig niður og dreifði huga 

mínum. Ég hef aldrei skilið hvers vegna leikurinn var mér svo hugleikinn því á 

þessum tíma hafði ég engan áhuga á fótbolta. Ég spurði foreldra mína í nokkur skipti 

hvar Sigrún væri. Þau svöruðu spurningunni aldrei beint, þess í stað reyndu þau að 

beina huga mínum annað, þau sögðu til dæmis að læknirinn væri enn að skoða hana. 

Þegar ég var orðinn rólfær bað pabbi mig um að koma með sér afsíðis, þá vissi ég 

nákvæmlega hvað hann ætlaði að segja við mig.
53

 

 Frásögn Vigdísar heldur áfram:  

Eftir að við Guðbrandur höfðum dvalið um stund hjá Haraldi vorum við beðin um að 

koma niður og sjá Sigrúnu. Við fengum aldrei að vita dánarorsök hennar, en blár 

litarháttur hennar benti til drukknunar. Hún var með lítið sár á enninu og þegar ég lyfti 

                                                
51 Viðtal. Höfundur við Harald Guðbrandsson, 9. janúar 2017. 
52 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Helgadóttur, 23. nóvember 2016. 
53 Viðtal. Höfundur við Harald Guðbrandsson, 9. janúar 2017. 
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henni upp sá ég að annar fótur hennar var brotinn. Að öðru leyti var eins og hún væri 

sofandi. 

 Eftir stund með henni fórum við aftur upp á deild og dvöldum á sjúkrahúsinu 

til miðvikudags, á stofu með Haraldi. Við fengum ekki mikinn andlegan stuðning frá 

starfsfólki spítalans á meðan á dvölinni stóð, en öll önnur þjónusta var til fyrirmyndar. 

Okkur var að vísu boðin svefnlyf, sem Guðbrandur þáði en ég gat ekki hugsað mér að 

taka.  

 Við hittum prestinn, séra Þórarin Þór (1921–1993), í fyrsta sinn daginn eftir. 

Frá honum fengum við engan andlegan stuðning. Það er kaldhæðnislegt frá að segja, 

að þegar við hittum hann var það eina sem hann spurði okkur um, var hvort okkur 

vanhagaði um eitthvað í Kaupfélaginu.  

 Eftir að við hittum börnin þurftum við að láta ættingja vita að drengirnir væru 

á lífi en að Sigrún látin. Ég treysti mér ekki til að hringja í mömmu, þess í stað bað ég 

frænda minn sem er prestur að fara til hennar. Hann var á leið til kirkju þegar ég hafði 

samband og seinkaði hann athöfninni um hálfa klukkustund til að sinna bón minni. 

Þegar hann knúði dyra hjá mömmu vissi hún strax að eitthvað hræðilegt hafði gerst. 

Til allrar hamingju var systir hennar stödd hjá henni þegar hún fékk þessi sorglegu 

tíðindi. Fyrstu klukkustundirnar eftir flóðið eru þeir erfiðustu sem ég hef upplifað á 

ævinni. Ég þurfti góðan tíma til að jafna mig áður en ég gat hringt í mömmu og rætt 

við hana um það sem gerst hafði. 

 

Jarðarför 

Vigdísar heldur áfram frásögn sinni:  

Þegar fólk lendir í stórum áföllum kemur yfirleitt í ljós hverjir eru raunverulegir vinir 

manns. Það fengum við að reyna. Hjónin Anna og Rafn sem við fórum til eftir flóðið 

reyndust okkur ótrúlega vel. Þau gengu úr íbúðinni sinni svo við gætum verið með 

nánustu fjölskyldu okkar undir sama þaki. Miðvikudaginn 26. janúar, fjórum dögum 

eftir að flóðið féll, komu mamma og tengdafaðir minn frá Reykjavík með varðskipi. 

Sama dag komu einnig pabbi og tengdamóðir mín til Patreksfjarðar frá Reykjavík 

með flugi. Fleiri út fjölskyldunni ráðgerðu að koma vestur, en ég bað þau um að gera 

það ekki, því ég gat ekki hugsað mér að jarða Sigrúnu á Patreksfirði. 

 Meginástæða þeirrar ákvörðunar var að við bjuggum um tíma inn á Björgum, 

þar sem kirkjugarðurinn er staðsettur. Þar urðum við oft vör við þegar sprengt var 

fyrir leiðum og fannst mér það alltaf óhugnanlegt. Einhverju sinni þegar verið var að 
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sprengja nefndi ég það við Guðbrand að ef ég létist á Patreksfirði ætti hann að jarða 

mig í Reykjavík. Ég gat því ekki hugsað mér að Sigrún hvíldi í þessum kirkjugarði.  

 Afi minn og amma eru jörðuð í Fossvogskirkjugarði og hafði frænka mín tekið 

frá leiði hjá þeim. Pabbi kom að máli við hana og spurði hvort hún vildi eftirláta 

okkur leiðið fyrir Sigrúnu, henni þótti ekkert sjálfsagðara. Þegar til kom var kistan 

hennar svo lítil að hún var jarðsett á milli þeirra og fékk hún því góðan hvíldarstað.
54

 

 Jarðarför þeirra þriggja sem fórust og minningarathöfn um Sigrúnu fór fram 

þriðjudaginn 1. febrúar í Félagsheimilinu á Patreksfirði. Fjölmenni var þar saman 

komið, en á milli 500–600 manns voru við athöfnina, þeirra á meðal forseti Íslands, 

frú Vigdís Finnbogadóttir.
55

 Við komum lítið að þessari athöfn. Í raun vorum við of 

dofin og alls ekki í stakk búin til að taka stórar ákvarðanir. Við einfaldlega 

samþykktum allt sem okkur var sagt að gera. 

 Vigdís segir svo frá erfiðum tíma:  

Daginn eftir athöfnina flugum við til Reykjavíkur með kistuna og byrjum að huga að 

útför Sigrúnar, sem fór fram mánudaginn 7. febrúar. Mikill mannfjöldi mætti í 

athöfnina, enda eigum við bæði stórar fjölskyldur og mikið af vinafólki. Okkur þótti 

sérstaklega vænt um að frú Vigdís Finnbogadóttir mætti aftur til að heiðra minningu 

Sigrúnar. 

 Á þessum sorgartíma í lífi okkar fengum við engan styrk frá prestakallinu á 

Patreksfirði, nema frá meðhjálparanum, Bergsteini Snæbjörnssyni (1918–2000). Segja 

má að hann hafi komið í staðinn fyrir prestinn. Bergsveinn sá alloft um 

sunnudagaskólann í kirkjunni þegar presturinn var vant við látinn og þekkti Sigrún 

hann vel. Við kistulagningu kom hann að máli við mig og sagði að honum þætti óhæft 

að stór og þung sálmabók lægi ofan á svo litlum líkama. Fékk hann leyfi mitt til að 

skipta um bók og í stað sálmabókar setti hann litla og fallega passíusálma ofan á 

brjóst hennar, sem hann fékk sjálfur í fermingargjöf mörgum áratugum áður. Fylgdi 

sú bók Sigrúnu og mun ég ævinlega vera honum þakklát fyrir þessa hugulsemi. 

 

Brottflutningur 

Hér heldur Vigdís frásögn sinni áfram:  

                                                
54 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Helgadóttur, 23. nóvember 2016. 
55 ,,Ræða sér Þórarins Þór prófasts við útförina á Patreksfirði“, Morgunblaðið 2. febrúar 1983, bls. 16-

17. 
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Við komum aftur til Patreksfjarðar eftir jarðarförina 15. febrúar, staðráðin í að koma 

lífi okkar aftur í fastar skorður. Á meðan unnið var við endurbyggingu á húsinu okkar 

fengum við einbýlishús til afnota út á Mýrum, en sú gata liggur fyrir ofan höfnina. 

Þegar húsið var tilbúið í lok júní fluttum aftur þangað. Allan tímann sem við bjuggum 

á Mýrum borgaði velgjörðarmaður okkar leiguna á húsinu. Hann vildi ekki að við 

vissum nafn hans, það var ekki fyrr en löngu seinna sem við komust að hver hann 

var.
56

 

 Haraldur segir svo frá komu fjölskyldunnar til Patreksfjarðar:  

Ég missti allnokkuð úr skóla fyrstu vikurnar eftir jarðarför systur minnar, en var svo 

heppinn að kennarinn minn, Steinberg Ríkarðsson (1954), sem þá bjó á Aðalstræti 25, 

tók mig tímabundið heim til sín í einkakennslu.
57

 Í fyrstu var aldrei beygur í mér 

vegna flóðsins. Að vísu fékk ég stundum smá ónotatilfinningu þegar ég byrjaði aftur í 

skólanum og þurftir að ganga yfir þekkt snjóflóðasvæði á milli Mýra og Urðargötu. 

Ég gat ekki fundið neinar breytingar á mér sjálfum, né að vinir mínir kæmu fram við 

mig á annan hátt. Allt gekk sinn vana gang, nema um sumarið var ég að mestu leyti í 

Reykjavík hjá ömmu. 

 Um leið og við komum aftur vestur eftir jarðarförina byrjaði pabbi að gera upp 

húsið. Ég fór oft með honum þangað og fannst það ekkert mál í fyrstu, hvorki að vera 

í húsinu né í kringum það. Allt þetta breytist þegar haustið kom og myrkrið helltist 

yfir með roki og rigningu. Okkur mömmu byrjaði þá að líða virkilega illa og 

fjölskyldunni varð ljóst að það voru mistök að flytja aftur í húsið eftir allt sem á undan 

var gengið. Hafa verður í huga að þau áttu engan annan kost en að endurbyggja húsið. 

Enginn hafði áhuga á að kaupa hálf ónýtt hús sem krapaflóð hafði farið í gegnum. 

Foreldrar mínir tóku því þá ákvörðun að yfirgefa Patreksfjörð. Við fluttum til 

Reykjavíkur 25. október, sama ár og flóðið féll.
58

 

 

Andleg barátta 

Máltakið, sjaldan er ein báran stök, á ef til vill við fjölskyldu Vigdísar og Guðbrands. 

Eftir að hafa misst barn og neyðst til að flytja úr nýbyggðu húsi á Patreksfirði hefði 

mátt ætla að fjölskyldan hefði verið búin að glíma við næg vandamál. Svo reyndist þó 

ekki vera. Fljótlega eftir að flóðið féll á hús þeirra fóru þau í mál við Patrekshrepp 

                                                
56 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Helgadóttur, 23. nóvember 2016. 
57 Steinberg fluttist frá Reykjavík ásamt eiginkonu sinni til Patreksfjarðar ári áður en flóðin féllu. 

Samkvæmt fyrrverandi nemendum var hann ákaflega vel liðinn, sanngjarn og góður kennari. 
58 Viðtal. Höfundur við Harald Guðbrandsson, 9. janúar 2017. 
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vegna varnargarðs sem gerður var í Geirseyrargili, 100–150 m fyrir ofan húsið þeirra í 

október 1982. Töldu þau, ásamt öðrum aðilum sem rannsökuðu málið að garðurinn 

hafi orðið til þess að meira vatn safnaðist fyrir í gilinu. Einnig var það mat sömu aðila 

að garðurinn hefði stýrt flóðinu með meiri krafti á húsið en ella hefði orðið. Jafnframt 

voru hjónin ósátt við tjónamat á húsinu og þær bætur sem þau fengu greiddar. Í 

viðleitni til að rétta hlut sinn í þessum málum lögðu þau fram kröfu um bætur til 

Patrekshrepps, hinn 24. febrúar 1984. Óhætt er að segja að málaferlin hafi haft margs 

konar áhrif á fjölskylduna, því nú 34 árum síðar standa málaferlin enn yfir. 

  

Áfallið að lenda í atburði eins og þessum og missa barn breytti mér allnokkuð, núna er 

ég ekki eins glöð og ég var áður. Þetta voru orð Vigdísar Helgadóttur og hún hélt 

áfram frásögn sinni:  

Ég var alltaf hress og gat séð spaugilegar hliðar á flestum hlutum en þannig er líf mitt 

ekki í dag. Eflaust varð ég fljótlega þunglynd og hef ávallt síðan þótt gott að vera ein. 

Mér finnst þó alltaf skemmtilegt að vera innan um fólk, í takmarkaðan tíma. 

 Eftir að við töpuðum málinu í Hæstarétti gegn Patrekshreppi gerðist eitthvað 

innra með mér. Niðurstaðan var mikið áfall, en þó ekki eins og flóðið. Sama gerðist 

þegar snjóflóðin féllu í Súðavík og á Flateyri 1995, þá rifnuðu upp mörg sár. Fyrstu 

fréttir um flóðið í Súðavík komu í útvarpinu rétt eftir tíu um morguninn og hlustaði ég 

á þær allan daginn. Þrátt fyrir að hlusta vissi ég ekki hvað var sagt í þeim, né gerði ég 

mér grein fyrir að fjölda fólks var saknað. Ég sat stjörf og vissi ekki hvað var að 

gerast í kringum mig. Hugur minn var víðsfjarri og ég endurupplifði meðal annars 

hörmungarnar á Patreksfirði. Ég var að tala við móður mína þegar ég heyrði fréttirnar 

fyrst og lagði strax á hana. Hún reyndi ítrekað að hafa samband við mig eftir hádegi, 

en ég heyrði ekki í símanum og svaraði ekki. Hún hafði miklar áhyggjur af mér og 

gerði sér ferð til mín seinnipartinn, þá fyrst var ég komin til sjálfs míns. 

 Skömmu eftir snjóflóðin 1995 byrjaði ég að misnota áfengi og gerði það um 

tíma þar til ég fór í meðferð. Ég áttaði mig ekki á því hversu mikil áhrif flóðið á 

Patreksfirði höfðu á líf mitt fyrr en ég leitaði mér hjálpar á geðdeild Landspítalans 

2013. Í viðtölum sem ég átti þar kom í ljós að ég var með áfallastreituröskun. Í öll 

þessi ár hafði ég ekki gert mér grein fyrir þessu, en algengir fyllikvillar hennar eru 

meðal annars þunglyndi og áfengis- og vímuefnaneysla. 

 Trúlega glímdu allir í fjölskyldunni við áfallastreituröskun á einhverju 

tímabili. Guðbrandur byrjaði til dæmis fljótlega eftir flóðið að deyfa sig með áfengi. 
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Sömu sögu er að segja af syni okkar Helga sem var átta ára og var fyrir tilviljun 

staddur í húsi vinar síns skammt frá þegar flóðið féll. Mér fannst hann verða hálf 

ofvirkur eftir flóðið og þegar hann kom á unglingsárin byrjaði hann að drekka. 

Guðbrandur fór í áfengismeðferð í maí 1991 og til allrar hamingju fór Helgi mánuði 

síðar. Frá þeim tíma hefur áfengi ekki verið vandamál í lífi þeirra. 

 Án efa hefði verið æskilegt að við hefðum fengið áfallahjálp strax eftir þetta 

stóra áfall, en það var ekki í boði á þessum árum. Ég var þó svo heppin að geta rætt 

áfallið við fjölskylduna mína, sérstaklega við mömmu og eldri bróðir minn sem er 

mjög opinn þegar rætt er um afleiðingar flóðsins. Hann nefnir Sigrúnu til dæmis alltaf 

á nafn eins og hún sé hérna enn þá með okkur. Nánasta fjölskylda Guðbrands, einkum 

móðir hans, var hins vegar mjög lokuð þegar rætt var um lífsreynslu okkar fyrir 

vestan. Þau bitu einfaldlega á jaxlinn og töluðu aldrei um flóðið, né dauða Sigrúnar. 

 Eftir snjóflóðin fyrir vestan 1995 var mikil umræða í þjóðfélaginu um 

áfallahjálp og hversu mikilvægt væri fyrir þolendur að ræða upplifun sína opinskátt. Í 

framhaldi af þeirri umræðu kom tengdamóðir mín að máli við mig og baðst afsökunar 

á að hafa aldrei rætt, né skilið nægilega vel hversu miklar afleiðingar slíkt áfall getur 

haft á fólk. Frá þeim tíma hefur viðhorf hennar breyst mikið og núna getum við 

auðveldlega rætt þetta okkar á milli. Hvað Guðbrand varðar þá ræðir hann Sigrúnu 

sjaldan, honum finnst einfaldlega erfitt að nefna hana á nafn og tala um hana, það 

hefur ekki breyst mikið með árunum. 

 Áfallið lagðist einna þyngst á Harald. Fyrir flóð var hann hress og opinn 

strákur en eftir það fannst mér verða þyngri og heimakærari. Með árunum breyttist 

þetta til betri vegar og nú er hann eins og hann á að sér að vera. Fyrstu árin vildi hann 

aldrei ræða um flóðin, hvorki við fjölskyldu né vini.
59

  

 Haraldur tekur undir orð móður sinnar: 

 Mér þótti alltaf erfitt að ræða þennan atburð þegar ég var yngri og talaði helst aldrei 

um hann við foreldra mína né vini, fyrir utan einn. Fljótlega eftir að við fluttum til 

Reykjavíkur eignaðist ég góðan sálufélaga, Martin Smárason (1970). Að vísu sagði ég 

honum ekki strax frá hvað ég hafði gengið í gegnum fyrir vestan. Þegar við vorum 

orðnir 16–17 ára og byrjaðir að fá okkur í glas byrjaði ég að tala um þetta við hann. 

Eflaust skildi hann aldrei nákvæmlega um hvað ég var að tala því trúlega er erfitt að 

setja sig í spor fólks sem lendir í svona aðstæðum. Ég lokaði á allt tal við aðra um 

                                                
59 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Helgadóttur, 23. nóvember 2016. 
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krapaflóðið í 30 ár og í raun er ég ekki enn búinn að vinna úr þessu áfalli. Ég var til 

dæmis búinn að vinna í nokkur ár með núverandi vinnufélögum mínum í 

Vestmannaeyjum þegar ég sagði þeim fyrst frá þessu. Ég hef enga þörf til að tala um 

krapaflóðin, þó ég geri það stundum, en þá byrja ég aldrei að fyrrabragði.  

 Að mínu mati þjáist ég ekki af áfallastreituröskun þótt konan mín, Tina 

Merethe Henriksen (1967), segi stundum að ég sé þungur í skapi. Að vísu er hún 

dönsk og finnst flest allir Íslendingar vera þungir á brún.
60

 

 Frásögn Vigdísar fer hér á eftir:  

Á þessum árum tíðkaðist ekki að ræða erfiðleika og sorg við börn eins og gert er í 

dag. Okkur var til dæmis eindregið ráðlagt bæði af presti og lækni að Haraldur væri 

ekki viðstaddur kistulagningu systur sinnar, þótt hann óskaði sjálfur eftir að sjá hana í 

hinsta sinn. Við fórum eftir þessum tilmælum og hefur Haraldur aldrei fyrirgefið 

okkur þessa ákvörðun.  Eðlilega átti hann erfitt með að skilja þetta í fyrstu og taldi að 

við hefðum ekki viljað lofa honum að sjá hana vegna þess hversu mikið hún var 

slösuð.  

 Ég hef aðeins komið til Patreksfjarðar í tvö skipti síðan 1983. Í bæði skiptin 

fór ég að sumri til. Ég get ekki hugsað mér að koma þangað að vetrarlagi. Þegar tíu ár 

voru liðin frá því að flóðin féllu var fjölskyldunni boðið vestur til að vera viðstödd 

afhjúpun minnisvarða um þá sem létust. Ég treysti mér ekki til að fara, það var bæði 

dimmt og mikil rigning, sem minnti mig of mikið á þennan örlagaríka dag. 

Guðbrandur og strákarnir fóru vestur og voru viðstaddir. Staðsetning minnisvarðans 

er góð og mjög fallegt er að koma að honum að sumarlagi þegar blóm eru í kringum 

hann. Fyrst þegar ég sá mynd af honum fannst mér hann ekki sérlega fallegur, það var 

eins og hann hallaði eða væri að detta yfir fólk. Þessi skoðun mín breyttist þegar ég 

kom vestur og þá tók ég hann í sátt.
61

 

 

Bætur 

Hér heldur Vigdís áfram að rekja sína sögu: 

Þeir aðilar sem komu að greiðslu bóta fyrir húsið okkar á Hjöllum 2, stóðu sig ekki 

sérlega vel gagnvart okkur. Viðlagatrygging Íslands bætti okkur innbúið og húsið, án 

sjálfskuldarábyrgðar. Bæturnar dugðu aðeins fyrir helstu nauðsynjum til að stofna nýtt 

heimili. Við vorum á milli steins og sleggju varðandi húsið. Við áttum það skuldlaust 

                                                
60 Viðtal. Höfundur við Harald Guðbrandsson, 9. nóvember 2017. 
61 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Helgadóttur, 23. nóvember 2016. 
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þegar þetta gerðist og urðum að endurbyggja það til að fá eitthvað út úr því, en 

bæturnar dugðu ekki fyrir þeirri framkvæmd. Til að brúa bilið urðum við að taka lán. 

Fyrst reyndum við að fá húsnæðisstjórnarlán, eins og um nýbyggingu væri að ræða. 

En sjóðurinn hafnaði því á grundvelli þess að um var að ræða gamalt hús. Eina úrræði 

okkar var að taka bankalán, sem á þeim tíma voru orðin verðtryggð.  

 Í öllu þessu ferli giltu ákaflega einkennilegar reglur. Við máttum endurbyggja 

húsið á þeim forsendum að útveggir stæðu enn uppi. Innandyra hrundu hins vegar 

flestir veggir eða voru ónýtir. Bílskúrinn, sem var áfastur húsinu, mátti aftur á móti 

ekki endurbyggja á þeim forsendum að útveggur á honum hrundi. Öllum mátti vera 

ljóst að húsið stóð á eldrauðu hættusvæði, þrátt fyrir það var talið ráðlegt að endurgera 

húsið og flytja með börn inn í það. 

 Þegar ljóst var að við gátum ekki búið lengur í húsinu og á Patreksfirði fórum 

við fram á við Patrekshrepp að hann keypti húsið af okkur. Fórum við fram á 

sambærilega upphæð og húsið kostaði í byggingu. Hreppurinn neitaði ósk okkar og 

sátum við uppi með mikið fjárhagslegt tjón og nú 34 árum síðar erum við enn að 

greiða af húsinu. Við náðum að lokum að selja húsið með miklum afföllum. Enda var 

erfitt að selja hús sem flóð hafði nýlega farið í gegnum og kostað mannslíf.
62

  

  

Málaferli 

Eins og áður kom fram fóru Vigdís og Guðbrandur í mál við Patrekshrepp vegna 

varnargarðs sem hann lét gera í Geirseyrargili fyrir ofan hús þeirra ári áður en flóðið 

féll. Eðli málsins samkvæmt eftir það sem á undan var gengið áttu hjónin ekki mikla 

fjármuni til að reka málið, sem hugsanlega gat staðið yfir í fjölmörg ár. Í byrjun árs 

1985 tók lögmaðurinn Svala Thorlacius málið að sér og vann nokkuð í því fyrir hönd 

hjónanna. Í ágúst sama ár sendi hún bréf til sveitarstjórnar Patrekshrepps og leitaði 

eftir samkomulagi um bætur fyrir hjónin. Úlfar B. Thoroddsen (1945), sveitastjóri, 

svaraði bréfinu stuttu síðar á þessa leið: „Sveitarstjórn hafnar viðræðum um 

hugsanlegar bætur, þar sem hún telur Patrekshrepp ekki bótaskyldan“. Svarinu fylgdu 

engar frekari skýringar. 

 Næsta sem gerist í málinu var að lögmaðurinn Guðni Á. Haraldsson tók málið 

að sér. Vegna fjárskorts hjónanna lét Guðni málið fljótlega frá sér, en þrátt fyrir það 

aflaði hann ýmissa gagnlegra upplýsinga sem nýttust varðandi málið. Sendi hann 

                                                
62 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Helgadóttur, 23. nóvember 2016. 
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meðal annars fyrirspurn til sveitarstjórans um varnargarðinn í Geirseyrargili. Í svari 

Úlfars kom eftirfarandi fram: ,,Árið 1981 fyrirskipaði ég að fylla skyldi upp í skörð á 

eldri garði, og þar var hvorki bætt í né tekið úr“. Einnig sagði í bréfinu að þessar 

framkvæmdir hefðu verið ákvörðun fyrri sveitarstjórna, það er að segja teknar 1945 

og 1962. Þegar hér er komið sögu voru hjónin með undir höndum loftmyndir sem 

teknar voru af Landmælingum Íslands í ágúst 1981. Á þeim voru engin ummerki um 

að fyllt hafi verið í skörð á eldri garði eins og sveitarstjórinn nefndi.  

 Árið 1982 var hins vegar umræddur varnargarður ýtur upp í gilinu fyrir ofan 

hús hjónanna, garður sem Úlfar B. Thoroddsen, sveitarstjóri, vildi aldrei kannast við 

frá upphafi þessa málaferla. Ósannindi hans í þessu máli komu ef til vill skýrast fram í 

bréfi frá Ívari Páli Arasyni, ýtustjóra, og í vitnaleiðslum yfir honum þegar málið var 

tekið fyrir á dómstigi. Í báðum tilvikum minnist hann þess ekki að eldri garður hafi 

verið þar fyrir, sem Úlfar sagði að fyllt hafi verið í, þegar hann vann við að ýta upp 

varnargarði í gilinu fyrir Patrekshrepp árið 1982. 

 Eftir að Guðni lét málið frá sér héldu hjónin áfram að afla upplýsinga. Sendu 

þau meðal annars Hafliða Jónssyni, sérfræðingi í snjóflóðum, spurningar um 

áðurnefnda framkvæmd og hugsanleg áhrif hennar á krapaflóðið 1983. Hafliði hafði 

farið til Patreksfjarðar fjórum dögum eftir að flóðin féllu ásamt Helga Björnssyni, 

jöklafræðingi, á vegum Almannavarna ríkisins til að skoða verksummerki og þekkti 

hann því vel til aðstæðna. Í svari hans kom fram að hann hafi ekki sem sérfræðingur í 

snjóflóðavörnum verið spurður um staðsetningu varnargarðsins áður en hann fór 

vestur. Hins vegar lét hann í ljós efasemdir um framkvæmdina og sagði: „Ég veit ekki 

hvaða tilgangi hann þjónaði“.
63

 Aðrir starfsmenn Almannavarna ríkisins létu einnig í 

ljós efasemdir um varnargarðinn, þar á meðal forstöðumaðurinn Guðjón Petersen. Í 

grein sem birtist í Helgarpóstinum í desember 1987 lét hann meðal annars hafa eftir 

sér: „Ég held að menn hafi orðið sammála um að garður þessi hafi beint flóðinu í 

ákveðinn farveg. Það er aldrei hægt að fullyrða neitt um snjóflóð, en hugsanlega hefði 

flóðið getað dreifst öðruvísi án garðsins og þá mögulega orðið kraftminna. Það er til 

dæmis talin góð snjóflóðavörn að byggja svona garða til að beina flóðum frá byggð. 

En þarna beindi hann flóðinu á ákveðinn stað í byggðinni“.
64

 

                                                
63 Bréf í eigu Guðbrands Haraldssonar. Hæstaréttardómur nr. 300/1992. Reifun á máli hjónanna fyrir 

Hæstarétti Íslands 2002. 
64 ,,Hreppurinn ábyrgur?“, Helgarpósturinn 10. desember 1987, bls. 5. 
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 Á þessum tímapunkti voru hjónin búin að reyna flestar leiðir til þrautar sem 

almenningi býðst í tilvikum sem þessum við yfirvöld. Þrátt fyrir mótbyr og lítið 

fjármagn ákváðu þau að halda áfram. Þrautalendingin var að leita til ríkissaksóknara í 

febrúar 1988 og óska eftir opinberri rannsókn á málinu. Ríkissaksóknari svaraði 

tæpum tveimur mánuðum síðar á þá leið að hann hafnaði öllum óskum og kröfum 

hjónanna. Þessari niðurstöðu gátu hjónin ekki unað, þar sem augljóst þótti að 

ríkissaksóknari hefði ekki kannað allar heimildir, né allt málið til hlítar. 

 Nú var fokið í flest skjól fyrir hjónin og síðasta úrræði þeirra var að leita til 

umboðsmanns Alþingis og barst honum kæra um málið í júlí 1988. Í janúar ári síðar 

barst svar frá honum og kom þar fram að hann teldi sig ekki geta fjallað um málið á 

þessu stigi. Benti hann hjónunum á að hugsanlega gætu þau leitað gjafsóknar hjá 

dómsmálaráðuneytinu til að reka einkamál fyrir dómstólum. Hjónin fóru að 

ráðleggingum hans og sendu ráðuneytinu bréf í febrúar 1989. Sex mánuðum síðar 

barst svar og kom þar fram að beiðninni væri hafnað. Hjónin ítrekuðu ósk sína til 

ráðuneytisins um gjafsóknina í janúar 1990. Í það skipti brást dómsmálaráðuneytið vel 

við ósk þeirra og var þeim heimiluð gjafsókn í málinu til að reka einkamál gegn 

Patrekshreppi.
65

 

 Sigurður Georgsson lögmaður höfðaði málið fyrir hönd hjónanna og var það 

rekið fyrir aukadómþingi Barðastrandarsýslu. Stefán Skarphéðinsson sýslumaður á 

Patreksfirði sagði sig frá málinu þar sem hann átt sæti í hreppsnefnd og var fulltrúi 

almannavarna á staðnum þegar flóðin féllu. Málið var dómtekið að lokinni 

vettvangsgöngu og munnlegum málflutningi í maí 1992. Dómari í málinu var Jón 

Finnbjörnsson, héraðsdómari á Keflavíkurflugvelli. Auk hans voru í dómnum 

fagmennirnir Jónas Elíasson, prófessor í verkfræði við Háskóla Íslands og Þórarinn 

Magnússon, verkfræðingur. Verkfræðingarnir fóru meðal annars til Patreksfjarðar til 

að kanna aðstæður í Geirseyrargili. Meðal þess sem kom fram við yfirheyrslur á 

mönnum sem stjórnuðu og unnu við framkvæmdir á varnargarðinum voru 

greinargóðar lýsingar á umfangi framkvæmdanna.  

 Dómur í málinu var kveðinn upp í júní 1992 og voru dómararnir þrír 

samhljóða í niðurstöðu sinni. Guðbrandi og Vigdísi var dæmdur sigur í málinu. Í 

dómsorði sagði meðal annars: „Sannað er í máli þessu að framkvæmdir í gilinu á 

vegum sveitarsjóðs hafi valdið því að krapaflóðið féll á hús stefnenda með því afli 

                                                
65 Bréf í eigu Guðbrands Haraldssonar. Hæstaréttardómur nr. 300/1992. Reifun á máli hjónanna fyrir 

Hæstarétti Íslands 2002. 
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sem raun varð á“. Enn fremur sagði: „Verður að telja að vanræksla sveitarstjórnar á að 

leita álits sérfræðinga áður en ráðist var í framkvæmdir leiði til þess að fella verður 

bótaskyldu á sveitarsjóð vegna tjóns er hlaust af krapaflóðinu“. Bótaskylda 

Patrekshrepps gagnvart hjónunum var viðurkennd með þessum dómi. 

 Með þessum dómsúrskurði var málinu ekki lokið, Patrekshreppur áfrýjaði 

dóminum til Hæstaréttar, sem ómerkti dóm undirréttar. Í niðurstöðum Hæstaréttar 

voru röksemdir fagmannanna tveggja hvorki nefndar, né hraktar. Engu líkara var en 

faglegt álit undirréttar hafi engu máli skipt.
66

 

 Í kjölfar snjóflóðanna á Vestfjörðum 1995 hófst umfangsmikil vinna á vegum 

Veðurstofu Íslands. Fólst hún meðal annars í upplýsingaöflun um ofanflóð og ógnir af 

völdum þeirri á íbúðabyggð á Vestfjörðum. Skilaði vinnan meðal annars ýmsum 

nýjum upplýsingum um ofanflóð á Patreksfirði, þar með talið ofanflóðasögu 

Geirseyrargils.
67

 Hinar nýju upplýsingar voru í engu samræmi við ofanflóðasögu 

gilsins sem kom fram við réttarhöldin 1992, né við framburð Úlfars B. Thoroddsen, 

sveitarstjóra, við sömu réttarhöld. 

 Árið 2000 sendu Helgi Björnsson, jöklafræðingur, og Hafliði Jónsson, 

sérfræðingur í snjóflóðum, frá sér skýrslu. Í henni kom fram að gerð varnargarðsins 

hafi haft áhrif á stærð, stefnu og hraða flóðsins þegar það skall á húsi hjónanna. 

Gerðist nú ekkert í málinu í tæp þrjú ár, þar til í nóvember 2003 að Guðbrandur og 

Vigdís óskuðu eftir því við Veðurstofu Íslands að hún rannsakaði áhrif varnargarðsins 

á flóðið. Brást stofnunin vel við þeirri beiðni og var niðurstaða hennar samhljóma því 

sem komið hafði fram hjá öðrum sérfræðingum. Kom nú enn og aftur í ljós að þeir 

einu sem voru á öndverðu meiði um áhrif þessara framkvæmda í gilinu voru dómarar 

við Hæstarétt Íslands.
68

 

 Þegar niðurstaða sérfræðinga Veðurstofu Íslands lá fyrir höfðu hjónin 

samband við sveitarstjórn Vesturbyggðar, áður Patrekshrepp. Í ljósi hinnar nýju 

skýrslu ákvað sveitarstjórnin að ganga til samninga um bætur í samvinnu við 

umhverfisráðuneytið með tilstyrk Ofanflóðasjóðs. Eftir alllangan tíma var hjónunum 

gert smánartilboð sem hljóðaði upp á 6.000.000 kr. Að ráði lögmanns tóku þau 

tilboðinu, þar sem endurupptaka málsins var ekki möguleg. Hjónin sættu sig ekki við 

                                                
66 Hæstiréttur Íslands, Dómur 23. september 1993 um bótaskyldu nr. 300/1992, bls. 1594-1603. 

Patrekshreppur gegn Guðbrandi Haraldssyni og Vigdísi Helgadóttur. Ath. rafræn útgáfa að dómnum er 

eigngöngu aðgengileg gegn gjaldi, t.d. á fonsjuris.is. 
67 Vef. Veðurstofa Íslands, ,,Ofanflóð á Patreksfirði“, bls. 15-21. 
68 Bréf í eigu Guðbrands Haraldssonar Hæstaréttardómur nr. 300/1992. Reifun á máli hjónanna fyrir 

Hæstarétti Íslands 2002. 
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þessa niðurstöðu og sendu í febrúar 2010 erindi til forsætisráðherra og óskuðu eftir 

aðkomu ráðuneytis hans við lausn á málinu. Í febrúar 2011 barst svar frá honum um 

að ekki væru til úrræði í íslenskri löggjöf til að mæta óskum þeirra. Í lok bréfsins kom 

fram að ráðuneytið væri búið að hafa milligöngu um að hafa samband við sérfræðing 

á Landspítalanum í áfallahjálp eftir ofanflóð. Guðbrandi var boðið að hafa samband 

við hann til að fara yfir málið og meta hvort þörf væri á aðstoð, þess var ekki getið í 

bréfinu að Vigdísi eða sonum þeirra stæði þessi aðstoð til boða.
69

 

 Hér var málinu ekki lokið. Í mars 2011 sendu hjónin erindi til Ögmundar 

Jónassonar, mannréttindaráðherra og óskuðu eftir fundi með honum. Guðbrandur 

gekk á fund ráðherra í júlí sama ár. Þar rakti hann málið og óskaði jafnframt eftir að 

fundin yrði leið til að bæta það sem miður hefði farið svo þau gætu lokið þessum kafla 

í lífi sínu með sómasamlegum hætti. Ögmundur tók vel í þessa bón án þess að lofa 

nokkru og var lögfræðingi ráðuneytisins fengið verkefnið til yfirferðar. Guðbrandur 

hitti lögfræðinginn að máli í apríl 2013, en í millitíðinni hafði hann færst yfir í 

innanríkisráðuneytið með Ögmundi.  

 Í stórum dráttum var niðurstaða fundarins á þá leið að lögfræðingurinn fór yfir 

og útskýrði svar sem hjónunum barst frá forsætisráðuneytinu í febrúar 2011. En þar 

kom fram hvaða úrræði væri í boði fyrir hjónin til að ná fram mögulegum rétti sínum. 

Var þetta í eina skiptið í tæplega 30 ára sögu þessa máls sem stjórnsýslan sinnti 

leiðbeiningarskyldu sinni gagnvart hjónunum.
70

 

 Í janúar 2013 hafði Guðbrandur samband við Helga Seljan, fréttamann 

hjá RÚV og umsjónarmann Kastljóss, og kynnti honum þrautagöngu þeirra. 

Fréttamaðurinn sýndi málinu áhuga og fór til Patreksfjarðar ásamt myndatökumanni 

22. janúar 2013, en þann sama dag voru liðin 30 ár frá því að flóðin féllu á þorpið. 

Tók Helgi viðtöl við ýmsa sjónarvotta að flóðinu úr Geirseyrargili, þar á meðal við 

Úlfar B. Thoroddsen, fyrrverandi sveitarstjóra. Brá nú svo við, ólíkt því sem ávallt 

hafði komið fram í máli hans allt frá því málið hófst, að nú lýsti hann hvaða 

breytingar voru gerðar á Geirseyrargili árið 1982 og hver var tilgangur þeirra. 

 Í kjölfar Kastljósþáttarins hafði fjöldi lögfræðinga samband við hjónin og 

buðust sumir til að taka málið að sér án þess að taka greiðslu fyrir. Nú rúmum 34 

                                                
69 Bréf í eigu Guðbrands Haraldssonar. Svarbréf frá forsætisráðuneytinu, dagsett 24. febrúar 2011. 
70 Bréf í eigu Guðbrands Haraldssonar. Svarbréf frá innanríkisráðuneytinu, dagsett 26. apríl 2011. 
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árum eftir að flóðið féll er staða málsins með þeim hætti að jákvætt svar hefur borist 

frá úrskurðarnefnd um að málið verði tekið fyrir að nýju.
71

 

 

Að lokum 

Fyrstu árin eftir að fjölskyldan flutti til Reykjavíkur neyddist hún til að flytja 

reglulega á milli hverfa, en bjó þó lengst af í Árbænum. Hjónin hófu fljótlega að 

vinna þegar suður var komið. Vigdís vann fyrstu árin í Bakaríi í Árbæ en færði sig 

fljótlega yfir í afgreiðslustörf í Nóatúnverslun. Árið 1989 hóf hún störf á gæsluvöllum 

Reykjavíkurborgar, og þurfti reglulega að flytja sig á milli valla þar sem stöðugt var 

verið að loka þeim í sparnaðarskyni. Fljótlega eftir aldamót lét hún að störfum þegar 

heilsa hennar tók að hraka. Vigdís lést á Landspítalanum 19. janúar síðastliðinn eftir 

veikindi. Guðbrandur starfaði sem smiður fyrstu árin eftir að hann flutti suður, en í 

kringum 1990 skipti hann um starfsvettvang og keypti sér trillu sem hann gerði út frá 

Ólafsvík í fimm ár. Þegar hann hætti í útgerð snéri hann sér aftur að smíðum og 

starfaði hjá Ístak þar til hann missti vinnuna í hruninu 2008. Líkt og öðrum 

iðnaðarmönnum gekk honum illa í fyrstu að fá vinnu við hæfi og var atvinnulaus í 

tæpt eitt ár. Árið 2009 hóf hann störf í Hólabrekkuskóla í Breiðholti sem 

stuðningsfulltrúi og gangavörður, þar sem hann starfar enn. 

 Árið 1986 urðu hjónin fyrir enn einu áfallinu. Vigdís var þá gengin um sjö 

mánuði þegar hún fæddi stúlkubarn, sem andaðist nokkrum klukkustundum eftir 

fæðingu. Gæfa þeirra snerist hins vegar við ári síða þegar þau eignuðust heilbrigða 

stúlku sem var skírð Sigrún í höfuð systur sinnar sem lést í flóðinu 1983. Sigrún bjó 

hjá foreldrum sínum þar til hún lauk stúdentsprófi. Fljótlega eftir útskrift hóf hún störf 

hjá Vodafone, þar sem hún starfar enn. Hún býr nú ásamt unnusta sínum í Reykjavík 

og stundar söngnám samhliða vinnu, þegar hér er komið sögu eru þau enn barnlaus.  

 Eins og áður kom fram lenti Helgi í óreglu á unglingsárunum og fór í 

áfengismeðferð 1991. Sama ár varð hann faðir og hefur ekki smakkað áfengi síðan. 

Um sama leyti hóf hann sambúð með barnsmóður sinni, en þau slitu samvistum 

skömmu síðar. Hann á nú þrjú börn með þremur konum sem hann eignaðist á 19 ára 

tímabili. Helgi hóf ungur nám í rafveituvirkjun og var um tíma á samningi hjá 

Rafveitu Reykjavíkur, en lauk ekki sveinsprófi. Þaðan lá leið hans í sjómennsku, en 

vegna þrálátra magaveikinda varð hann finna starf í landi. Undanfarin ár hefur hann 

                                                
71 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Helgadóttur, 23. nóvember 2016. 
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einkum stafað við sölu veiðileyfa á helstu veiðistaði landsins, auk þess að leiðbeina 

veiðimönnum á sumrin. 

 Haraldur bjó í foreldrahúsum þar til hann hóf 18 ára gamall nám í 

fiskeldisfræði á Kirkjubæjarklaustri, sem hann lauk á þremur árum. Meðan á náminu 

stóð kom hann reglulega heim um helgar, auk þess að búa hjá foreldrum sínum á 

sumrin. Eftir nokkur ár í starfi söðlaði hann um og lærði vélvirkjun og flutti í kjölfarið 

til Vestmannaeyja þar sem hann starfar við þá iðngrein. Þar býr hann nú ásamt 

eiginkonu sinni Tinu Merethe, hjúkrunarfræðingi, og tveimur börnum, en fyrir átti 

hún tvö börn. 

 Að sögn Haraldar fengu systkinin gott uppeldi, sem var hvorki betra né verra 

en gerist og gengur hjá öðrum foreldrum. Hann viðurkennir þó að móðir sín hafi 

aldrei jafnað sig á áfallinu sem hún varð fyrir á Patreksfirði, og eins og hún hefur sjálf 

sagt frá þá leitaði hún um tíma ótæpilega mikið í áfengi, sem var böl sem hún átti 

erfitt með. Haraldur nefnir einnig að andlát fyrirburans 1986 hafi lagst þungt á hana, 

þá sérstaklega hversu litla utanaðkomandi aðstoð hún fékk á meðan hún var að vinna 

úr áfallinu. 

 

 

 

 



 
 

46 
 

IV. kafli – Mannskaðar og björgun 

Flóð falla úr Geirseyrargili klukkan 15:40 og úr Litladalsá klukkan 17:45 

 

Hjallar 2 

Sigurósk Eyland Jónsdóttir (1937) var meðal fjölmargra sem sáu flóðið æða niður 

Geirseyrargil. Hún segir svo frá þeim atburði:  

Ég bjó á þessum tíma ásamt þáverandi eiginmanni mínum Gísla Victorssyni (1934) á 

Hjöllum 10, sem er í rúmlega 100 m fjarlægð frá gilinu. Þennan dag var búið að rigna 

óeðlilega mikið ofan í mikið magn af snjó sem var í bænum og vorum við líkt og 

margir aðrir farin að óttast um gilið. Rétt áður en flóðið féll vorum við hjónin að 

fylgjast með þeim Úlfari B. Thoroddsen, fyrrverandi sveitarstjóra, og Guðmundi 

Sigurðssyni (1934–2002), starfsmanni hreppsins, út um eldhúsgluggann. Þeir voru í 

gilinu með stengur sem þeir stungu ofan í snjóinn sem var orðinn blár nokkuð fyrir 

ofan brúna sem stóð við hlið Hjalla 2. Allt í einu sáum við þá hendast frá og hlaupa 

eins og fætur toga í burtu um leið og vatn gaus upp eins og í gosbrunni rétt fyrir ofan 

þar sem þeir stóðu. Á sama tíma sprakk allur snjórinn og æddi niður gilið með ógnar 

hraða, nánast á sama tíma fengum við hellu fyrir eyrun. Án þess að hugsa hlupum við 

eftir ganginum að svefnherbergisglugganum sem snéri niður að sjó, þegar við komum 

þangað var flóðið komið niður í fjöru, á þessum örfáu sekúndum. Okkar fyrstu 

viðbrögð voru að fara út á pall sem snéri í átt að flóðinu. Um leið og við komum út 

heyrðum við mikinn hávaða í fólki, það glumdi yfir allt. Öskrin í Glynnis Duffin voru 

sérstaklega áberandi, en hún var föst í húsinu sínu við Aðalstræti 76. Eðlilega kom 

mikið pat á okkur að sjá flóðið fara yfir öll þessi hús og heyra neyðarópin. Okkar 

fyrstu viðbrögð voru náttúrulega að reyna bjarga þeim sem voru fastir í húsunum, 

Gísli greip skóflu sem lá við húsvegginn og hljóp af stað í átt að Hjöllum 2. Ég fór í 

stígvél og ætlaði að hlaupa á eftir honum. Þegar ég var rétt komin út á götuna, sem var 

þakin þykkum brúnleitum krapa, kom nágranni minn Pétur Sveinsson (1941), 

lögregluvarðstjóri, 

 

 



 
 

47 
 

og bannaði mér að fara að flóðinu. Hann hljóp síðan á eftir Gísla að Hjöllum 2.
72

  

 Jón Sverrir Garðarsson (1945) var einn fjölmargra sem tók þátt í grafa börnin 

út úr eldhúsinu á Hjöllum 2. Aðkoma hans að björgunarstarfinu var með þessum 

hætti:  

Þennan dag var ég að veita vatni frá húsinu mínu við Sigtún 17 á Geirseyri, svo ekki 

flæddi inn hjá mér. Rétt áður en flóðið féll úr Geirseyrargili var ég að gera mig kláran 

til að fara niður á Vatneyri í mjólkurstöðina. Þar ætlaði ég að hitta mann vegna 

afgreiðslu sem átti að fara til Tálknafjarðar. Áður en ég lagði á stað tafðist ég um 10–

15 mínútur við að leita að klofstígvélunum út í bílskúr. Þetta var einkennileg tilviljun 

því þau voru á gólfinu við dyrnar þegar ég gekk inn, ég hefði getað dottið um þau 

þegar ég fór inn. Kannski var mér ætlað að sleppa.  

 

Mynd: Ólafur J. Helgason. 

Farvegur flóðsins, Hjallar 2 til vinstri. Björgunarsveitarmenn að störfum daginn eftir flóðið og 

varðskip lónir út á firði. 

                                                
72 Viðtal. Höfundur við Sigurósk Eyland Jónsdóttur, 31. ágúst 2016. Sigurósk er borin og barnfædd á 

Patreksfirði. Hún giftist Gísla 1957 og eignaðist með honum fimm börn. Þau skildi 1995 og flutti hún 

sama ár til Reykjavíkur, þar sem hún býr nú. Sigurósk byrjaði ung að starfa á skrifstofu stórveldis Ólafs 

Jóhannessonar á Vatneyri, þar sem hún sá meðal annars um afgreiðslu sjóflugvéla sem flugu um tíma 

til Patreksfjarðar. Á meðan hún bjó fyrir vestan var hún virk í félagslífi staðarins og var til dæmis í 

kvenfélaginu Sif og leikfélaginu um langt skeið. 
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 Þegar ég beygði inn á Strandgötu var risið af Kóngsríki það fyrsta sem blasti 

við mér á miðri götunni. Ég keyrði að húsinu, en þá var nýbúið að bjarga Halldóru 

Þórðardóttur og dætrum hennar út úr húsinu og úr sjónum. Ég var í björgunarsveitinni 

á þessum tíma og keyrði beint upp að Hjöllum 2 til að taka þátt í leitinni af börnunum. 

Þegar ég kom að húsinu var vitað að þau væru í eldhúsinu og hóf ég strax að moka 

ásamt fjölmörgum öðrum. Moksturinn var mjög erfiður því þegar vatnið byrjaði að 

síga úr snjónum varð hann mjög þéttur og glerharður. Fljótlega eftir að við byrjuðum 

að moka heyrðum við í drengnum. Með einhverjum ótrúlegum hætti endaði hann inn í 

ruslaskáp, þó hann passaði í raun og veru ekki inn í hann. Litla stúlkan fannst við skáp 

nærri innganginum, hún var látin. 

 Ástandið við húsið hefði getað orðið enn verra en raun bar vitni. Stuttu áður en 

flóðið féll hafði hópur barna staðið við gilið og horft á snjóblásara stinga í gegnum 

skafla fyrir ofan húsið. Þeim var það án efa til lífs að lögregluvarðstjórinn Pétur 

Sveinsson kom þar að og rak sum þeirra í burtu með harðri hendi.
73

 

 Kristinn Unnarsson (1964) var einn af þeim fyrstu sem kom að 

björgunarstörfum á Hjöllum 2. Frásögn hans er eftirfarandi:  

Skömmu áður en flóðið féll var ég upp á Hjöllum, nærri húsi Guðbrands og Vigdísar, 

að fylgjast með snjóblásara sem var að hreinsa götuna. Eftir að hafa fylgst með 

honum um stund gekk ég áleiðis heim að Brunna 10, sem er næsta gata fyrir neðan 

Hjalla. Gatan var á floti og byrjað var að flæða að húsunum sem stóðu fyrir neðan 

hana. Þegar ég var að ganga inn um útidyrnar heima leit ég upp í gilið og sá að 

snjórinn var orðinn blár og háar vatnsspýjur stóðu upp úr honum. Ég kallaði á bróður 

minn og sagði honum að koma út og sjá þetta. Í sömu andrá og ég gekk upp á götuna 

óð flóðið yfir hana fyrir framan mig, með hrikalegum krafti. Flóðið skall næst á 

Kóngsríki og Sunnlendingahús sem stóðu við Aðalstræti, í næstu götu fyrir neðan. Ég 

tók sérstaklega eftir þegar neðri hæð Kóngsríkis sprakk og efri hæðin þeyttist upp og 

flaut síðan ofan á flóðinu. Trúlega var flóðið nærri 10 m hátt þegar það fór yfir götuna 

                                                
73 Viðtal. Höfundur við Jón Sverrir Garðarsson, 23. apríl 2016. Jón er fæddur og uppalinn á 

Patreksfirði. Hann og giftist ungur Ernu M. Sveinbjarnardóttur, kennara og eiga þau þrjú börn. Jón 

lærði mjólkurfræði í Danmörku og starfaði stærsta hluta starfsævinnar við þá iðngrein, lengst sem 

mjólkurbússtjóri hjá Mjólkursamlagi V-Barðastrandarsýslu á Patreksfirði, þar til hún var lögð niður í 

árslok 1992. Fljótlega eftir það flutti fjölskyldan í Garð, þar sem hún býr enn. Síðustu ár hefur Jón 

starfað sem leigubílstjóri. 
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fyrir framan mig. Erfitt er að staðhæfa það, en einum og hálfum tíma síðar þegar 

mesta bleytan var sigin úr snjónum var hann um þrír og hálfur metri að þykkt við 

Hjalla 2. 

 Eftir að hafa orðið vitni að þessu hljóp ég ásamt félaga mínum Páli Ólafssyni 

(1964), sem bjó við sömu götu og ég, að Hjöllum 2. Flóðið hafði farið í gegnum efri 

hæðina og brotið flestar rúður í húsinu. Við komum að húsinu neðan frá og sáum 

Vigdísi standa við glugga á neðri hæðinni og hrópa: Börnin mín, börnin mín! Hún hélt 

að stúlkan væri á þeirri hæð. Skömmu eftir að við komum að húsinu dreif að fjöldi 

manna með skóflur og var strax byrjað að moka út úr báðum hæðunum. Fljótlega kom 

í ljós að stúlkan var ekki þar, hún reyndist vera í eldhúsinu á efri hæðinni ásamt 

bróður sínum. Þegar þetta var ljóst vorum við Páll, ásamt strákum allt niður í 13 ára, 

sendir heim. Ég var ekki búinn að vera lengi þar þegar tilkynning kom um að rýma 

ætti húsið okkar og allir ættu að fara í fjöldahjálparstöð sem búið var að setja upp í 

Félagsheimilinu.
74

 

 

Brunnar 2 

Jóhanna Leifsdóttir (1959) var ein heima með syni sínum þegar flóðið fór í gegnum 

heimili hennar. Hér lýsir hún þeim atburði og hvaða afleiðingar hann hafði síðar á líf 

hennar:  

Húsið mitt stóð við Brunna 2, sem er við hliðina á gilinu. Það var í tveimur álmum, 

næst gilinu var eldhús, stofa og stigi niður í kjallara. Sá hluti hússins fylltist af snjó og 

drullu í flóðinu. Í hinni álmunni var svefn- og baðherbergi. Ég var í baði þegar þetta 

gerðist, að undirbúa mig fyrir þorrablótið um kvöldið. Til allrar hamingju var sonur 

minni að leika sér í álmunni sem ég var í. Þegar flóðið kom á húsinu heyrði ég háan 

hvell. Ég gerði mér ekki grein fyrir hvað hefði gerst, en ég var viss um að þetta 

tengdist ánni. Fyrst eftir að þetta gerðist var ég í einhverri leiðslu, ég náði að klæða 

mig í föt en síðar tók ég eftir að ég var í þeim öfugum. Næst náði ég í strákinn og fór 

með hann inn í skáp og var þar í einhvern tíma, kannski 20 mínútur. Á meðan ég sat 

                                                
74 Viðtal. Höfundur við Kristin Unnarsson, 22. október 2016. Kristinn er fæddur og uppalinn á 

Patreksfirði, sonur hjónanna Unnars Mikaelssonar og Sigríðar B. Kristjánsdóttur, sem lést 1989. 

Kristinn á tvö systkini. Á tíunda áratug síðustu aldar flutti hann, líkt og öll fjölskyldan á 

höfuðborgarsvæðið. Hann býr nú ásamt Jónínu Loftsdóttur og börnum í Mosfellsbæ. Síðustu ár hefur 

hann starfað sem bifreiðastjóri hjá Ölgerð Egils Skallagrímssonar. 
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þar varð ég vör við að einhver reyndi að bjarga okkur út með því að brjóta rúðu, en 

hann gat það ekki. Ég held að það hafi verið erfitt að brjóta hana vegna þess að það 

var svo mikill loftþrýstingur inni í húsinu. Á meðan ég beið eftir björgun fór ég að 

glugga í enda hússins, sem vísaði í átt að húsi nágrannakonu minnar Sigurjónu 

Kristófersdóttur (1952). Hún gekk fram hjá glugganum heima hjá sér og sá mig, ég 

veifaði henni til að biðja um hjálp, hún horfði á mig um stund og gekk síðan í burtu. 

Síðar kom í ljós að hún áttaði sig ekki á hvað mér gekk til, né að flóðið hefði farið í 

gegnum húsið mitt. Eftir einhverja stund, sem ég veit ekki hvað var löng kom pabbi, 

Leifur H. Bjarnason (1934), en hann bjó í sömu götu, og spennti upp opnanlega fagið 

á glugganum og náði okkur út. Ég fór beint yfir til Sigurjónu og fékk kaffi hjá henni. 

Við sátum þar nokkuð rólegar með börnin hjá okkar og ræddum málin. Eflaust 

gerðum við okkur ekki fyllilega grein fyrir hvað hafði gerst, né að manntjón hefði 

orðið. Þetta var allt svo óraunverulegt. Við höfðum ekki setið lengi þegar barið var á 

dyrnar með miklum látum, í dyrunum stóð lögregluþjónn sem öskraði: ,,Út með ykkur 

eins og skot, þið eigið að fara inn í Félagsheimili“. Ég fór ekki þangað, þess í stað hélt 

ég til frænda míns sem bjó í blokkinni og var hjá honum í nokkra daga með 

fjölskylduna. Eftir að við fórum frá honum voru við á hrakhólum, einn mánuð hér og 

næsta þar. Við bjuggum við þetta ástand þar til búið var að gera við húsið okkar á 

Brunnum 2. Því miður urðum við að flytja aftur þangað, það var ekki í önnur hús að 

venda. Ógjörningur var að selja húsið, það hafði enginn áhuga á að kaupa hús, sem 

flóð hafði nýlega fari í gegnum. 

 Ég er ekki enn búin að jafna mig á þessu áfalli og fer reglulega til sálfræðings, 

nú síðast í vetur. Ég er enn að vinna í mínum málum og er greind með 

áfallastreituröskun. Samkvæmt sálfræðingi má að mestu rekja hana til þess að ég bjó 

of lengi við þessar aðstæður, það er að segja í húsinu. Ég svaf ekki heilu næturnar 

fyrst eftir að við fluttum í húsið, ég sat í myrkrinu og horfði á gilið út um gluggann. 

Við fluttum frá Patreksfirði 1991 og þá fyrst fór ég að vinna úr þessu. Í tíu ár eftir 

þessa lífsreynslu var ég alltaf hrædd í rigningu, en núna er ég ekki eins hrædd við 

veður og ég var. Mér finnst ríkja algjört skilningsleysi gagnvart okkur sem lentum í 

þessu. Það var aldrei talað um þetta á Patreksfirði; maður átti bara að bíta á jaxlinn og 

halda áfram. 

 Síðasta vetur kom ég í fyrsta skipti til Patreksfjarðar að vetrarlagi síðan ég 

fluttist á brott. Ferðin var hluti af því að vinna úr þessu áfalli. Ég hef einnig skrifað 

mikið af bréfum fyrir sjálfan mig um þessa lífsreynslu, það hjálpar mér. Þegar ég kem 
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til Patreksfjarðar fer það mikið í taugarnar á mér að sjá hvar minnisvarðinn um flóðin 

var reistur, en hann er staðsettur beint fyrir neðan stofugluggann á gamla húsinu mínu. 

Það hefði vel mátt finna honum annan og betri stað.
75

 

 

Aðalstræti 77, Kristjánsborg 

Sigursteinn Steinþórsson (1954) lögregluþjónn var á vakt þennan örlagaríka dag. Hér 

lýsir hann þegar flóðið skall á Aðalstræti 77:  

Ég var á vakt með Guðjóni Guðmundssyni (1945–1987) þennan dag. Við ókum eftir 

Aðalstræti og stoppuðum bílinn fyrir ofan hús númer 74. Þá tókum við eftir því að 

börn voru á gangi í næstu götu fyrir ofan okkur, á gatnamótum Brunna og 

Hlíðarvegar. Ég fór út úr bílnum og bað þau að fara annað vegna þess að við 

óttuðumst að snjóspýja gæti komið niður Geirseyrargilið, börnin fóru eftir þessum 

fyrirmælum. Í þann mund sem ég var að setjast aftur inn í bíllinn heyrðust ægilegar 

drunur. Ég leit upp í gilið og sá mikinn strók stíga upp. Á sama tíma kom krapaflóðið 

æðandi niður árfarveginn með ægilegum krafti og mikil móða steig til himins. Ég sá 

flóðið fara í gegnum Aðalstræti 77, Kristjánsborg, þar sem æskuvinur minn 

Gunnsteinn Höskuldsson bjó ásamt unnustu sinni Glynnes Duffin, sem er frá Nýja-

Sjálandi. Flóðið fór inn um húsið að ofanverðu og út um það að neðanverðu. Húsið 

hristist allt og skalf og rúðurnar sprungu út undan þrýstingnum áður en snjórinn 

spýttist út um gluggana. Síðan datt allt í dúnalogn. Skömmu síðar heyrði ég skerandi 

neyðarhróp frá Glynnes. Hún hafi farið á kaf í snjóinn inni í húsinu en gat losað sig. 

Ég sá hana reyna komast út um glugga sem snéri að götunni að neðanverðu. Ég reyndi 

að hlaupa yfir flóðið til að bjarga henni út, en komst ekki langt, flóðið var bæði djúpt 

og blautt og náði mér fljótlega upp í klof, ég varð því að snúa við. Í sömu andrá komu 

menn frá Strandgötunni, sem er gata sem liggur með fram sjónum, og hjálpuðu henni. 

Tók annar þeirra, Óli Rafn Sigurðsson (1953), hana í fangið og náði með 

erfiðismunum að koma henni út úr flóðinu með hjálp skurðgröfu sem mokaði sig 

áleiðis til þeirra. Henni var síðan komið á sjúkrahúsið. 

                                                
75 Viðtal. Höfundur við Jóhönnu Leifsdóttur, 15. apríl 2016. Jóhanna er fædd og uppalin á Patreksfirði. 

Hún er eitt fimm barna hjónanna Leifs Leifssonar og Svölu Guðmundsdóttur. Jóhanna flutti ung að 

heiman og hóf sambúð með Gunnari Gunnarssyni, þau eiga tvo syni. Stærstan hluta af starfsferli sínum 

hefur hún unnið sem leikskólakennari og starfar nú sem deildarstjóri á leikskólanum Furugrund í 

Kópavogi. 
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 Auðséð var að mikið vatnsmettað snjómagn hafði fallið úr Geirseyrargilinu 

yfir byggðina. Mér var strax ljóst að eyðileggingin var gífurleg og þarna hlaut að hafa 

orðið mannskaði, spurningin var bara hversu mikill. Þegar björgunaraðgerðir hófust 

óttuðumst við ekki einvörðungu um fólkið í húsunum, heldur líka hvort mannaferðir 

hefðu verið á götunum. 

 Þegar þetta var gengið yfir litum við Guðjón í kringum okkur og sáum að við 

höfðum lagt lögreglubílnum í veg fyrir bílinn hjá Gesti Guðjónssyni (1919–1991) sem 

var við það að bakka út úr stæðinu við Aðalstræti 74. Beið hann rólegur á meðan við 

sinntum verkum okkar, en hann ætlaði að aka eftir Aðalstræti þar sem flóðið féll. Ef 

við hefðum ekki lagt í veg fyrir hann eru miklar líkur á að hann lent í miðju flóðinu. 

Sama gilti um okkur ef við hefðum verið fáeinum mínútum seinna á ferðinni, en við 

ókum í gegnum svæðið rétt áður en flóðið féll.
76

 

 Gunnsteinn Höskuldsson (1954), unnusti Glynnes Duffin, var að beita niðri á 

Vatneyri þegar Haraldur Karlsson (1945–2016) kom inn í beitningarskúrinn og sagði 

að snjóflóð hefði fallið á Geirseyri. Tók hann fram að húsið Kattholt sem stóð við 

Brunna væri komið niður í fjöru [sem reyndist ekki rétt]. Hér lýsir Gunnsteinn 

aðkomunni að húsinu og hvaða ákvörðun parið tók í kjölfarið:  

Ég reiknaði strax út að ef það hús væri farið, hvernig væri þá húsið mitt Kristjánsborg 

sem stóð við Aðalstræti 77 og var nánast beint fyrir neðan Kattholt. Ég keyrði strax 

heim því ég vissi að konan mín Glynnes Duffin var heima. Þegar þangað kom var 

aðkoman ekki falleg, húsið stóð að vísu enn, en allir gluggar á miðhæðinni voru 

brotnir og út um þá stóðu spýtur úr innveggjunum. Ég hitt mann þarna sem sagði að 

Glynnes hefði verið flutt á sjúkrahúsið. Á þessum tímapunkti vissi ég ekki hvort hún 

væri lifandi, látin eða slösuð. Ég fór beint á sjúkrahúsið og til allrar hamingju var hún 

án teljandi meiðsla og jafnaði sig fljótt. Það var henni til happs að hún var í símanum í 

miðju húsinu þegar flóðið kom og þeyttist út í horn á stofunni, sem var neðanvert í 

húsinu. Hún náði að krafsa sig út að næsta glugga og kalla á hjálp. 

 Strax daginn eftir byrjaði hreppurinn hreinsunarstarf. Ég hef aldrei skilið hvers 

vegna lá svo mikið á að hreinsa svæðið strax. Það hefði mátt bíða í einhvern tíma og 

                                                
76 Viðtal. Höfundur við Sigurstein Steinþórsson, 17. apríl 2016. Sigursteinn ólst upp á Patreksfirði og 

hóf ungur að vinna fyrir sér, einkum sem sjómaður og vöruflutningabílstjóri. Árið 1981 hóf hann störf 

hjá lögreglunni á Patreksfirði og starfar nú sem varðstjóri í Reykjavík, eftir hann flutti til Hafnarfjarðar 

1990. Hann sleit samvistum við sambýliskonu sína, Hugrúnu Svavarsdóttur 2008, þau eiga tvö börn 

saman, fyrir átti hann einn son. Árið 2015 giftist hann Þóru Guðrúnu Grímsdóttur. 
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leyfa fólki að leita betur að eigum sínum. Daginn eftir flóðið stoppaði ég til dæmis 

jarðýtu fyrir framan húsið mitt á meðan ég var að leita í brakinu. Ég fann meðal 

annars silfurskeiðar og nokkra aðra hluti sem höfðu tilfinningalegt gildi fyrir okkur. Á 

götunni fyrir framan húsið fann ég frystikistuna og sjónvarpið var ennþá í stofunni, 

það reyndist vera heilt þegar það var þurrkað. Efsta hæðin á húsinu slapp nánast alveg 

og þar voru persónulegir munir sem voru að mestu óskemmdir. 

 

Mynd: Ólafur J. Helgason. 

Lengst til hægri er Aðalstræti 77, Kristjánsborg, heimili Gunnsteins Höskuldssonar og Glynnes Duffin. 

Henni var bjargað út úr húsinu án teljandi meiðsla. Fyrir miðju má sjá risið af Sunnlendingahúsi 

standa að hluta til inn í Aðalstræti 80, Gilsbakka. 

 

 Viðlagatrygging Íslands gaf mér fljótlega þá afarkosti að skrifa undir að húsið 

yrði rifið. Ef ég samþykkti það ekki átti ég sjálfur að standa straum af þeim kostnaði. 

Húsið var rifið nokkrum dögum síðar. Við fengum allt bætt, bæði hús og innbú. 

Viðlagatrygging óskaði eftir að við skráðum nákvæmlega niður allar okkar eigur sem 

við misstum. Síðar setti hann ofan í við okkur fyrir að vera of nákvæm. Sjóðurinn 

hafði þann hátt á að keyra allar eigur fólks niður um 5% og í sumum tilfellum meira 

ef þeim þótti hlutirnir gamlir.  

 Um sumarið tókum við ákvörðun um að flytja suður og keyptum góða íbúð á 

Seltjarnarnesi. Meginástæðan fyrir að við fluttum var ekki flóðið, miklu frekar að 
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nánast ómögulegt var að kaupa eða leigja húsnæði á Patreksfirði fyrst eftir þennan 

atburð. Eftir á að hyggja, er ég mjög ánægður með þessa ákvörðun.
77

 

 

Aðalstræti 79, Sunnlendingahús 

Kristján Pétursson (1934–2016) var á heimili sínu þegar ósköpin dundu yfir 

fjölskylduna hans. Hér segir frá örlögum þeirra:  

Ólafur (1941–1983) bróðir var uppi á lofti og var að horfa út um lítinn glugga sem 

vísaði í átt að fjallinu og sá að það kraumaði í gilinu. Hann kallaði á mig til að sjá 

þetta, fór ég til hans og við mættumst í stiganum. Þegar ég kom upp leit ég út um 

gluggann, þá kom þetta æðandi niður gilið í sömu hæð og húsið. Flóðið tók neðri 

hæðina undan húsinu, þar sem Ólafur og Valgerður (1906–1983) móðir mín voru, en 

efri hæðin flaut einhvern veginn ofan á snjónum. Síðan man ég ekki mikið hvað 

gerðist, ég man þó eftir að hafa verið á hlaðinu á Aðalstræti 82A. Þar sem Þorsteinn 

Gunnar Sigurðsson (1948) sjúkraflutningamaður gerði að sárum mínum. Ég fékk 

einhverjar skrámur á höfðið og marðist og þurfti að bíða í einhverja stund í 

sjúkrabílnum á meðan vegurinn upp á spítala var opnaður. Segja má að ég hafi 

sloppið ótrúlega vel því nágranni minn Helgi Páll Pálmason, sem bjó beint fyrir neðan 

mig, mun hafa fundið mig ofan á fjárhúsum sem stóðu fyrir neðan húsið hans. En þau 

voru í um það bil 35 m fjarlægð frá heimili mínu. Þegar hann kom að mér var ég svo 

rækilega fastur að ég gat ekki hreyft mig, en til allrar hamingju stóð höfuðið á mér 

upp úr brakinu en ekki fæturnir. 

 Eftir að ég kom á sjúkrahúsið tók við óbærileg bið um hvort móðir mín og 

bróðir myndu finnast lifandi. Mér var þó fljótlega ljóst að litlar líkur væru á að það 

myndi gerast. Við sem biðum vorum alltaf að vona að einhverjar fréttir bærust, en þær 

komu aldrei. Þegar leið á kvöldið var ég orðinn nokkuð viss um að þau myndu ekki 

finnast fyrr en daginn eftir. Þegar þau fundust loksins um morguninn voru þau flutt á 

sjúkrahús og voru þar fram að jarðarför. Ég fór ekki strax að sjá þau, okkur í 

                                                
77 Viðtal. Höfundur við Gunnstein Höskuldsson, 11. apríl 2016. Gunnsteinn er fæddur og uppalinn á 

Patreksfirði, sonur hjónanna Höskuldar Þorsteinssonar og Ásrúnar Kristmundsdóttur. Hann hóf ungur 

að starfa sem múrari og starfar enn við þá iðngrein. Gunnsteinn kynntist Glynnis Duffin á Patreksfirði, 

þegar hún kom ásamt fjölda annarra stúlkna frá Nýja-Sjálandi og Ástralíu til að vinna í fiski í kringum 

1980. Hún var vel liðin í þorpinu og hóf fljótlega að kenna ensku og dansa frá frumbyggjum Nýja-

Sjálands. Gunnsteinn og Glynnis fluttu frá Patreksfirði sumarið eftir að flóðin féllu, ári síðar skildu þau 

og flutti hún í kjölfarið aftur til Nýja-Sjálands, þar sem hún lést 2015. 
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fjölskyldunni var ráðlagt að bíða með það þar til búið var að laga líkin sem voru 

nokkuð mikið sködduð. Allir á sjúkrahúsinu reyndust mér vel sólarhringinn sem ég 

var þar. Ragnhildur Kristín Einarsdóttir (1960) frá Seftjörn á Barðaströnd er mér 

sérstaklega minnisstæð. Hún skar sig úr og hugsaði mjög vel um mig, settist hjá mér 

þegar hún hafði tíma og hélt í höndina á mér og gaf mér kaffi og að reykja. Mér fannst 

hún bera af öllum sem störfuðu þarna.  

 

Mynd: Halldór Snorrason. 

Myndin er tekin innan við tvær mínútu eftir að flóðið féll. Til hægri sést útihúsið fyrir neðan Gilsbakka, 

ef vel er rýnt í myndina má sjá Kristján Pétursson bera hendur að höfði sér við skorsteininn.  

 

 Daginn eftir flóðið hringdi Hannes Ágústsson (1928) mágur minn í mig og 

bauð mér að vera hjá sér og Hönnu systur þar til húsnæðisvandi minn myndi lagast. 

Ég var hjá þeim fram á sumar, eða þar til ég flutti svokallað Viðlagasjóðshús 

(Telescope) sem upphaflega var flutt til landsins frá Svíþjóð eftir gosið í 

Vestmannaeyjum. Tvö hús af þessari gerð komu til Patreksfjarðar og var þeim komið 

fyrir á Vatneyri, nánar til tekið niðri í Krók. Af einhverjum ástæðum stóðu húsin á 

hafnarbakkanum á Patreksfirði í sex vikur áður en þau voru sett upp, sem mér þótti 

dálítið langur tími. Uppsetning húsanna tók hins vegar ekki langan tíma, þetta voru 

útdraganleg gámahús sem ágætt var að búa í. Eftir að hafa búið þarna um tíma varð úr 
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að ég keypti húsið og bjó ég þar í nokkur ár þar til ég flutti frá Patreksfirði. Ég seldi 

Páli Andréssyni húsið og er það núna á Brekku í Gufudalssveit.  

 Okkur var sagt að Viðlagatrygging myndi bæta allt tjón sem fólk varð fyrir, en 

þessar bætur komu eiginlega aldrei. Við fengum í kringum 200.000 kr. fyrir húsið og 

allt innbúið. Til að setja þessa upphæð í samhengi má nefna að þegar ég flutti á brott 

keypti ég hús í Grindavík á 900.000 kr. Húsið var mun minna en á Patreksfirði og auk 

þess þurfti að lagfæra það mikið. 

 Segja má að lífið hafi stoppað að mestu leyti í þrjár vikur eftir flóðið, en eftir 

þann tíma byrjaði ég aftur að vinna í fiskvinnslufyrirtækinu Odda, sem ég hafði 

starfað hjá í nokkurn tíma. Ég fann að allir vildu mér vel enda kannaðist ég við marga 

í þorpinu. Samt var einn og einn sem tók krók fram hjá mér því þeir vissu ekki hvað 

þeir áttu að segja við mig. 

 Þegar frá leið byrjuðu blaðamenn að hringja í mig og aðra sem lentum í 

flóðinu og spyrja um ýmislegt. Þeir spurðu til dæmis um húsnæðismál, en á þeim tíma 

var ferli í gangi hjá Patrekshreppi vegna fyrirgreiðslna um byggingu 

verkamannabústaða sem síðar risu neðst í Sigtúni. Allt ferlið í kringum þetta raðhús 

var einkennilegt af hálfu hreppsins. Þegar húsið var loks tilbúið kom í ljós að enginn 

sem lenti í flóðunum fékk þar inni, þótt byggingin hafi átt að leysa húsnæðisvanda 

þessa hóps. Ef ég, eða aðrir, sögðum eitthvað sem yfirvaldinu, þar að segja Stefáni 

Skarphéðinssyni, sýslumanni, og Úlfari B. Thoroddsen, sveitarstjóra, hugnaðist ekki 

vorum við skömmuð. Eitt kvöldið hringdi til dæmis Stefán í mig og skammaðist yfir 

einhverju sem ég sagði við fréttamann. Í lok samtalsins tók hann það skýrt fram að ef 

ég héldi áfram að tala við blaðamenn myndi hann sjá til þess að ég fengi ekki íbúð í 

raðhúsinu. Að mínu mati var Úlfar hálf asnalegur í öllu sem við kom þessum flóðum, 

ég er til dæmis nokkuð viss um að símtalið frá Stefáni kom eftir beiðni frá honum. 

 Ég, Ólafur bróðir og móðir okkar Valgerður brugðum búi á Skriðnafelli á 

Barðaströnd fimm árum áður en flóðin féllu og keyptum Sunnlendingahús sem við 

vorum í þegar ógæfan dundi yfir. Við kaupin var húsið sett á nafnið hans Ólafs, var 

það gert ef til þess kæmi að ég eða mamma færum á undan honum, þá hefði hann 

öruggt húsnæði. 

 Ólafur fékk mislinga og upp úr því heilahimnubólgu þegar hann var barn. Í 

þessum veikindum missti hann heyrn og lærði aldrei að tala. Þrátt fyrir þessa 

annmarka var hann mjög skýr í kollinum. Hann lærði hvorki að lesa né skrifa en gat 

að einhverju leyti lesið af vörum og þannig skilið hluta þess sem fólk sagði. Okkar 
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samskipti voru aðallega með bendingum og kannski má segja að við höfum búið til 

okkar eigið táknmál. Hann skyldi ótrúlega mikið með þessari samskiptaleið. Ólafur 

var snillingur í höndunum og smíðaði fallega hluti, jafnt úr tré og járni, þótt hann 

hefði hvorki góð áhöld né efnivið. Auk þess léku vélar í höndum hans, sem er ef til 

merkilegt því hann gat ekki lesið sér til um hvernig þær virkuðu. Hann sá til dæmis að 

mestu um allar vélar á Skriðnafelli á meðan við bjuggum þar. Ég man sérstaklega eftir 

að einhverju sinni var ég að rífa dráttarvélina í sundur, og önnur tæki, þá mundi hann 

alltaf hvernig átti að setja hlutina aftur saman, þótt ég væri búinn að gleyma því. Fyrst 

þetta þurfti að enda með svona hræðilegum hætti hjá þeim tveimur, þá tel ég það vera 

gott að þau fengu að fara saman. Hann hefði trúlega átt erfitt með að bjarga sér án 

móður okkar og jafnframt hafði hún miklar áhyggjur af hvernig honum myndi reiða af 

þegar hennar tími kæmi. 

 Móðir okkar var nokkuð ljóð- og söngelsk og söng til dæmis svolítið með 

nágrannakonum sínum inn á Barðaströnd. Skammt frá þeim stað sem hún fannst var 

veskið hennar og í því var meðal annars gamalt ljóð sem heitir Glerbrot, sem var í 

miklu dálæti hjá henni. Þegar jarðarförinni og minningarathöfninni lauk í 

Félagsheimilinu á Patreksfirði voru þau jörðuð í Haga á Barðaströnd, en þar hvílir 

einnig faðir minn og afi og amma. Á leiðinni þangað var komið við á Skriðnafelli og 

haldin húskveðja. Grétar Guðmundsson (1941) frá Brekkuvöllum, sem er stutt frá 

Skriðnafelli, flutti þar meðal annars frumsamið ljóð og ljóðið Glerbrot, sem eflaust 

hefur glatt móður mína mikið. Eftir athöfnina í Haga fórum við aftur til Patreksfjarðar 

og héldum erfidrykkju í Félagsheimilinu.
78

 

 Meðal þeirra fyrstu sem hófu leit að Ólafi og Valgerði var sonur hennar Gísli 

Pétursson (1938). Hér fyrir lýsir hann upplifun sinni fyrsta sólarhringinn:  

Þennan morgun fór ég snemma niður í beitningaskúr til að vera búinn fljótlega eftir 

hádegi því við hjónin ætluðum á þorrablót um kvöldið, auk þess fannst mér gott að 

beita á nóttinni. Á leiðinni heim kom ég við hjá mömmu og Ólafi, en hann ætlaði 

einnig á þorrablótið. Eftir að hafa stoppað þar í dágóða stund fór ég upp á Hjalla 25, 

                                                
78 Viðtal. Höfundur við Kristján Pétursson, 10. júní 2016. Kristján fæddist á Skriðnafelli á Barðaströnd, 

einn sex systkina, og bjó þar til hann flutti til Patreksfjarðar 1978. Á meðan hann bjó á Skriðnafelli 

stundaði hann vetrarvertíðir á Patreksfirði til að drýgja tekjurnar. Kristján flutti til Grindavíkur eins og 

áður segir og starfaði þar í fiskvinnslu í allmörg ár, þar til hann flutti í Reykjanesbæ. Þar bjó hann 

ásamt eftirlifandi sambýliskonu sinni frá Tælandi. Kristján glímdi við gigt og krabbamein síðustu árin, 

sem að lokum dró hann til dauða 11. október 2016.  
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þar sem ég bjó og bý enn. Fljótlega eftir að ég kom heim hringdi Hanna systir mín og 

á rödd hennar mátti heyra að eitthvað hræðilegt hafði gerst. Hún bjó í blokkinni og 

hafði ágæta yfirsýn yfir svæðið þar sem móðir okkar bjó. Eitt það fyrsta sem hún 

sagði við mig var: ,,Það er eitthvað einkennilegt að gerast, það er eins og ég sjái ekki 

húsið hennar mömmu“. Ég hljóp strax af stað til baka að húsinu með reku í hönd. 

Þegar ég kom þangað var allt farið og allt var gjörónýtt, bæði hús og bílar. Ég var einn 

af þeim fyrstu sem kom þarna að og strax hóf leit að mömmu og bróður mínum. Mér 

fannst strax nokkuð ljóst að þau væru undir brakinu nærri þeim stað sem Kristján 

bróðir fannst. Hann fannst um það bil 35 m fyrir neðan þar sem hús móðir okkar hafði 

staðið. Eitt það fyrsta sem ég fann þegar ég byrjaði að moka voru prjónarnir hennar og 

sokkar sem ég vissi að hún var að prjóna. Fljótlega dreif að fjöldi manna og leitin varð 

nokkuð skipulögð. Meðal þeirra sem kom þarna að var Einar Jónsson (1953–2012), 

sem ávallt var kenndur við Vaðal á Barðaströnd. Hann kom fljótt til mín og sagði mér 

að fara heim. Það var náttúrulega rétt hjá honum; ég átti ekki að vera að grafa upp 

móður mína og bróður sem ég vissi að voru látin. Ég gerði mér grein fyrir að enginn 

myndi finnast lifandi miðað við hvernig umhorfs var þarna. Þau voru eflaust undir 

þykkum snjó sem var blandaður aur og vatni, auk húsarústa og bíla; allt var 

sundurtætt. Þegar ég fór heim áttaði ég mig á hvað hafði gerst og kom þá fyrst áfallið 

fyrir alvöru.  

 Eðli málsins samkvæmt var biðin eftir fréttum um afdrif þeirra erfið fyrir alla í 

fjölskyldunni. Tveir ungir synir mínir fengu til dæmis fréttirnar þegar þeir voru 

staddir um borð í togaranum Sigurey BA 25, sem var staddur fyrir norðan land á 

heimleið eftir siglinu með afla á England. Þegar togarinn kom til Patreksfjarðar um 

morguninn lagðist hann ekki strax að bryggju, þess í stað tók hann þátt í að lýsa upp 

svæðið þar sem leitað var af ömmu þeirra og frænda. Um miðja nótt kom séra 

Þórarinn Þór til okkar og tilkynnti að móðir mín hefði týnt lífi. Hann kom svo aftur 

rétt fyrir hádegi með þær fréttir að Ólafur hefði einnig fundist látinn. 

 Á þessum tíma var náttúrulega engin áfallahjálp eða annað slíkt í boði, maður 

varð bara að bíta á jaxlinn og fara þannig í gegnum þetta. Fólk jafnar sig aldrei á 

svona áföllum, það reynir hins vegar að læra að lifa með þeim. Eftir þennan atburð 
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hef ég aldrei getað farið í jarðarför, ég treysti mér meðal annars ekki til að vera 

viðstaddur jarðarför tengdaforeldra minna.
79

 

  

Aðalstræti 77A, Kóngsríki 

Ingibjörg Eygló Hjaltadóttir (1966) var stödd á heimili sínu, ásamt Halldóru 

Þórðardóttur (1926–2006) móður sinni og Guðfinnu Ólínu (1964) systur þegar flóðið 

klippti hús þeirra í sundur. Hún lýsir lífsreynslunni með þessum hætti:  

Á þessum árum var mikil umræða um möguleg kjarnorkustríð, til dæmis í 

tónlistartextum. Umræða sem var tengd kalda stríðinu. Ég hélt þegar þetta byrjaði að 

komið væri kjarnorkustríð, ég hafði séð fréttamyndir um Hiroshima í sjónvarpinu. Ég 

vissi að fyrst kæmu miklar drunur og síðan hávaði. Það var nákvæmlega það sem 

gerðist í nokkrar sekúndur. Kannski kom höggbylgja á undan flóðinu. Ég var upp í 

rúmi að lesa þegar þetta gerðist. Ég rétt náði að taka gleraugun af mér og grúfa 

andlitið inn í sængina, ég man að það voru stórar rósir á henni. Næst man ég að allt 

fór á stað, það er eins og togað væri í mig úr öllum áttum, fóturinn í eina átt og höndin 

í aðra, ég var í einhverju ferðalagi. Að lokum kastaðist ég á eitthvað og opnaði augun, 

ég var með meðvitund allan tímann. Mér fannst þetta vera heil eilífð, ég sá sængina 

hverfa frá mér, á henni var stór rifa eftir endilangri rósinni. Það var eins og hún væri 

rifin af mér, ég var ofan í vatni og allt í kringum mig var krapi, snjókögglar og spýtur. 

Ég komst upp á yfirborðið og var ekki viss um hvort ég væri hérna megin eða hinum 

megin, ég vissi það ekki. Ég leit í kringum mig og horfði inn fjörðinn, ég hafði lent út 

í sjó og byrjaði að synda eins hratt og ég gat til lands. Ég hafði heyrt að ef fólk lendir í 

flóði eigi það að synda. Á meðan ég synti fór ég að hugsa, hvað á ég að gera, hvað á 

ég að gera? Síðan horfði ég á eldhúsgluggann í Merkisteini, Aðalstræti 72, þar sem 

vinkona mín Helga Fjeldsted bjó og hugsaði, ætli hún geti hjálpað mér? Þegar ég náði 

til botns gekk ég til lands og settist í fjöruborðið. Ég var illa klædd, var bara í hlýrabol 

og nærbuxum. Þegar ég leit niður sá ég að göt voru á lærunum og blóð seytlaði á þau 

úr höfðinu. 

                                                
79 Viðtal. Höfundur við Gísla Pétursson, 20. september 2016. Gísli er fæddur á Skriðnafelli á 

Barðaströnd. Hann flutti ungur að heiman og stundaði sjómennsku um árabil. Í kringum 1970 flutti 

hann til Patreksfjarðar og byggði glæsilegt heimili ásamt eiginkonu sinni Svanhildi Óskarsdóttur, þau 

eignuðust þrjá syni. Hjónin búa enn á sama stað og er Gísli er nú kominn á eftirlaun, eftir að hafa 

starfað mest sem beitningamaður síðustu starfsárin. 
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Mynd: Ólafur J. Helgason. 

Risið af Kóngsríki komið niður á Strandgötu. Halldóra Þórðardóttir móðir Ingibjargar og systir 

hennar Guðfinna Ólína gengu nánast heilar á húfi út úr brakinu. Ingibjörg Eygló fannst í sjónum fyrir 

neðan húsið. Björgunarsveitarmaður stendur við Gilsbakka. 

 

 Næsta sem ég man var að Helgi Páll Pálmason kom til mín og hjálpaði mér, en 

hann átti heim á Aðalstræti 80, Gilsbakka, sem stóð nánast beint fyrir neðan húsið 

mitt. Hann slapp með ótrúlegum hætti frá flóðinu. Ég veit ekki hversu lengi ég var 

þarna, en mér fannst tíminn líða hratt. Svo, allt í einu var björgunarsveitin komin, 

Vatneyramegin við flóðið. Ég man að Erlendur Kristjánsson (1949) klæddi mig í 

appelsínugulan sjóstakk, án þess að klæða hendurnar í ermarnar. Ég er ennþá þakklát 

fyrir þennan sjóstakk, þó að hann hafi angað af fisklykt. Ég fann fyrir hlýju og 

öryggiskennd þegar ég fór í hann. Þeir fluttu mig í björgunarsveitabílnum á 

sjúkrahúsið vegna þess að sjúkrabíllinn var tepptur hinum megin við flóðið. Þar komu 

meiðslin betur í ljós; upphandleggirnir og í raun allur líkaminn var marinn og blár og 

göt um allan líkamann, trúlega eftir naglaspýtur. Einnig var ég með stórt gat í gegnum 

kinnina. 

 Þrátt fyrir að vera sprautuð niður þegar ég kom á sjúkrahúsið skynjaði ég 

spennuna, andrúmsloftið var þrungið þegar verið var að koma með slasaða og aðra 

sem lentu í flóðinu. Hjúkrunarfólkið var mér ótrúlega gott og reyndi að róa mig niður, 
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ég man sérstaklega eftir hvað Guðný Freyja Pálmadóttir (1961) var góð við mig. Hún 

hélt í höndina á mér allan tímann þar til komið var með Ólínu systur, en það leið 

nokkur tími þar til hún kom. Sá tími var eins og heil eilífð. Ég vissi ekkert um hana, 

eða mömmu og Guðbjart, ég hélt að þau væru öll dáin. Ólína kom með sjúkrabílnum, 

Þorsteinn Gunnar Sigurðsson kom með hana í fanginu og hún var öll í blóði. Ég hef 

aldrei á ævinni verið eins þakklát og þegar ég sá hana. Hún slapp ágætlega, fékk einn 

stóran skurð og var marin. Það var henni til happs að gólfið og veggirnir í herberginu 

hennar brotnuðu ekki af húsinu, en veggurinn í herberginu mínu brotnaði af og rúmið 

mitt varð eftir inni. Fyrst eftir að við systurnar komum á sjúkrahúsið vorum við á 

stórri sjúkrastofu, ásamt Haraldi Guðbrandssyni sem bjargaðist úr húsinu á Hjöllum 2. 

Erfiðasta sem ég upplifði þennan dag var þegar hann kom fyrst inn á stofuna til okkar 

ásamt bróður sínum og foreldrum, þeim Guðbrandi og Vigdísi. Þegar þau komu inn 

sagði mamma við Vigdísi: ,,Fékkstu öll þín? “. Hún svaraði: ,,Ég fékk strákana en við 

misstum stelpuna“. 

 Móðir mín slapp líka ágætlega. Skömmu áður en flóðið féll kom hún úr 

herberginu sínu, sem var beint á móti mínu. Hún sagði við mig að hún ætlaði yfir í 

næsta hús, Sunnlendingahús, í kaffi til Valgerðar. Af einhverjum ástæðum settist hún í 

tröppurnar og hélt áfram að tala. Ég var að lesa og hugsaði, er hún ekki að fara að 

drífa sig, ég nenni ekki að hlusta á hana. Það síðasta sem ég sá til hennar áður en 

flóðið skall á húsinu var að hún setti höfuðið milli fóta sér og hélt um það. 

 Eftir allnokkurn tíma á sjúkrahúsinu fluttum við á Aðalstræti 126A. 

Guðbjartur Þórðarson (1931–2002), bróðir mömmu var að byggja hús á þessum tíma 

sem var nánast fullklárað. Ég veit að björgunarsveitafólkið lagði dag við nótt í að tína 

upp eigur okkar og koma þeim í bílskúrinn hjá okkur. Þangað kom fullt af hlutum sem 

voru á neðri hæð hússins sem eyðilagðist og voru ónýtir að mati flestra. Við fengum 

að ráða hvað við gerðum við þessa hluti. Meðal hluta sem komu voru föt, hljómplötur 

og myndir. Flest af þessu var blautt og hálf ónýtt en ekki fyrir okkur; persónulegar 

myndir eru aldrei ónýtar. Við nýttum húsmuni úr öðrum húsum, ef fólk ætlaði að 

henda þeim. Við notuðum til dæmis eldhúsborð frá einhverjum sem var með skakka 

fætur, þeir voru einfaldlega réttir við. Annað dæmi um góðmennsku fólks var að 

eitthvað fyrirtæki í Reykjavík sendi föt vestur. Þeim var komið fyrir á 

hreppsskrifstofunni og var okkur boðið að velja það sem okkur vantaði. Einnig gaf 

Ingólfsbúðin á Patreksfirði okkur skó, það voru allir að gefa eitthvað. Ég fann fyrir 

mikilli samkennd, þó að ég væri firrtur unglingur sem hafði ekki áhuga á að vera í 
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hlýjum samskiptum við einn né neinn. Samt fann ég að allir voru mjög góðir við 

okkur. Fólk var kannski ekki að knúsa okkur, það var frekar að segja eitthvað á þessa 

leið: ,,Þið voruð heppnar, ekki verður feigum forðað, enginn ræður sínum næturstað, 

ykkur er ætlað eitthvað meira“. Það var eins og fólk trúði því að sumum hafi verið 

hlíft á meðan öðrum var ætlað að fara. 

 Á þessum tíma var ekki áfallahjálp. Ég ýtti þessu áfalli til hliðar og vann 

ekkert úr því í mörg ár. Þegar snjóflóðið féll á Súðavík var ég að vinna á A-7 á 

Borgarspítalanum. Þegar ég heyrði fréttirnar byrjaði ég að titra og skjálfa, en gat ekki 

áttað mig á hvers vegna. Á þessum tíma var ég á vakt með hjúkrunarfræðingi sem 

starfaði einnig í áfallateymi. Þegar ég ræddi við hana um þetta komst ég að því að ég 

var með áfallastreitu. Frá því ég lenti í flóðinu hef ég alltaf nötrað og skolfið þegar ég 

heyri hávaða. Ég á erfitt með að fljúga og þegar vörubíll tekur fram úr mér, þá fæ ég 

vonda tilfinningu. Á þessum tíma var ekki tala mikið um tilfinningar fólks. Ég varð að 

sætta mig við þetta og hef ekki náð fullum bata.  

 Sumarið eftir að flóðið féll flutti ég frá Patreksfirði og var flóðið 

meginástæðan fyrir þeirri ákvörðun. Núna get ég ekki hugsað mér að búa þar, ég gæti 

ekki sofið eina nótt undir fjallinu. Þegar ég heyri í fréttum að búið sé að rýma svæði 

vegna snjóflóðahættu fæ ég alltaf sting í hjartað. Það sama gerist þegar ég heyri um 

jarðskjálfta erlendis og að fólk sé fast í rústum, þá man ég hvernig mér leið og hversu 

vanmáttugur maður er í svona aðstæðum. Maður horfist í augun við dauðann, maður 

er hérna núna en veit ekki hvar maður verður á eftir, ég er mjög meðvituð um það.  

 Mér finnst erfitt að heyra þegar sagt er frá slysum að einhver hafi látist 

samstundis, þá veit ég að þetta andartak getur verið heil eilífð fyrir þá persónu. Að 

minnsta kosti var það heil eilífð hjá mér frá því flóðið kom og þar til það stoppaði. Á 

þeim tíma náði ég að hugsa mikið, ég náði að gera sáttmála við guð, það gerist svo 

margt á þessu andartaki. Ég kaupi ekki að viðkomandi hafi ekki þjáðst, því ég hef 

verið í þessu andartaki.
80

 

 

                                                
80 Viðtal. Höfundur við Ingibjörgu Eygló Hjaltadóttur, 28. janúar 2016. Ingibjörg er fædd og uppalin á 

Patreksfirði. Eftir flóðin flutti hún ásamt Guðfinnu Ólínu systur sinni til Reykjavíkur, þaðan lá leið 

þeirra til Englands, þar sem þær bjuggu um tíma. Fljótlega eftir heimkomu fór hún í sjúkraliðanám og 

starfaði um árabil á ýmsum deildum Landspítalans. Fyrir nokkrum árum hóf hún djáknanám sem hún 

lýkur fljótlega. Hún bý nú í Grafarvogi ásamt 16 ára syni sínum. 
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Aðalstræti 80, Gilsbakki 

Helgi Páll Pálmason (1960) var kallaður út klukkan 06:00 um morguninn sem flóðin 

féllu, ásamt öðrum björgunarsveitarmönnum til að moka snjó af þökunum á Sigtúni 1 

og 2. Hann lýsir atburðarásinni með þessum hætti:  

Ég kom heim í kringum klukkan 15:00, en á þessum tíma bjó ég á Gilsbakka við 

Aðalstræti 80, ásamt eiginkonu minni Sólveigu Á. Ísafoldardóttur (1963). Gengið var 

inn í húsið að neðanverðu, og þegar ég kom inn var eldhúsið á floti. Ég fór upp á efri 

hæðina og vakti konuna mína sem var á næturvakt um nóttina á sjúkrahúsinu. Hún fór 

beint í að ausa vatni út úr íbúðinni en ég fór út og gerði vatnsrás meðfram húsinu. Ég 

var staddur fyrir ofan húsið og rétti fram höndina til athuga hvað klukkan væri, bar 

hún við Geirseyrargilið og sýndi 15:45. Á sama tíma bar flóðið við höndina á mér eins 

og stór svartur veggur við efstu húsin í byggðinni. Þessi tímasetning er greypt í huga 

mér! Eina sem mér datt í hug var að hlaupa niður fyrir húsið og inn í eldhús og faðma 

konuna. Ég náði að loka útidyrahurðinni á eftir mér. Svo kom einn skellur og allt var 

búið. Á eldhúsgólfinu var hnédjúpur krapi en flest önnur herbergi voru full eða 

hálffull af krapa og snjó. Sama gilti um efri hæðina, krapinn varð eins og steypa þegar 

vatnið rann úr honum. Eitt var merkilegt, sturtuhausinn var út um 

baðherbergisgluggann sem snéri á móti flóðinu. Einnig var athyglisvert að fjögur kerti 

sem stóðu á eldhúsborðinu loguðu enn þá og útidyrnar voru opnar. 

 Þegar þetta var gengið yfir hugsaði ég bara um að koma konunni minni út úr 

húsinu á öruggan stað. Þegar við komum út blasti eyðileggingin við allt í kringum 

okkur og tvær manneskjur kölluðu á hjálp. Ég sendi konuna yfir í næsta hús til 

Mikaels Þorsteinssonar (1919–1997) sem stóð í dyrunum á Aðalstræti 82A. Hann 

lýsti því síðar að hún hafði hlaupið svo hratt yfir krapann og brakið á milli húsanna að 

það hafi verið eins og hún hefði svifið yfir til hans. Ég fór næst til Kristjáns 

Péturssonar og dró hann upp, en hann var fastur undir braki upp á útihúsunum sem 

stóðu fyrir neðan húsið mitt. Hann var mikið vankaður og vissi ekki hvar hann var, en 

sagði við mig: ,,Þau voru öll heima“. Átti hann við að móðir hans og bróðir voru 

heima, í Sunnlendingahúsi, þegar flóðið féll. Ég sagði honum einnig að fara til 

Mikaels, sem hann gerði. Næst hljóp ég niður í fjöru, þar sá ég hönd standa upp úr 

sjónum. Þetta var Ingibjörg Eygló Hjaltadóttir sem marraði í hálfu kafi. Ég þurfti að 

vaða upp í mitti til að ná henni, ég efast um að hún hefði komist af sjálfstæðu í land. 

Þegar við komum í fjöruna sagði hún við mig: ,,Hvar er ég, hvar er ég, er mig að 

dreyma?“. Andartaki síðar kom Erlendur Kristjánsson á Rússajeppanum frá 
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björgunarsveitinni til okkar. Við vorum báðir í appelsínugulum björgunarsveitagöllum 

og fór Erlendur úr sínum og klæddi Eygló í hann. Við settum hana í bílinn og 

keyrðum upp á sjúkrahús. Þegar við komum þangað vissi enginn að flóð hefði fallið. 

Á þessum tíma var móðir mín hjúkrunarforstöðukona. Ég vissi að hún var í næstu 

götu hjá systur minni og hringdi þangað og sagði henni að koma strax á sjúkrahúsið, 

það hefði orðið stórslys. 

 Ég fór strax aftur til að leita af mæðginunum, en í fyrstu var talið að þau væru 

við hliðina á húsinu mínu eða fyrir neðan það við útihúsin þar sem Kristján fannst. 

Það var mikið óskipulag á leitinni í fyrstu en lagaðist þegar varðskipsmennirnir af Tý 

komu í land. Þegar ég var búinn að vera þarna við leit í um það bil eina klukkustund 

fékk ég boð um að koma á lögreglustöðina. Þar tók varðstjórinn Pétur Sveinsson á 

móti mér. Hann spurði mig hvort ég gerði mér grein fyrir að ég hafi lenti í miðju 

flóðinu, ég sagðist gera það. Þá spurði hann hvort allt í lagi væri með mig, ég svaraði 

að ekkert amaði að mér. Þá spurði hann hvort konan mín hefði lent í flóðinu með mér 

og hvar hún væri núna, ég svaraði að hún hefði verið með mér og hún hefði farið beint 

á sjúkrahúsið í vinnu. Hann spurði mig aftur hvort það væri örugglega allt í lagi með 

mig. Ég sagði að mér væri að vísu svolítið kalt enda var ég rennandi blautur. Þá 

skipaði hann mér að fara á sjúkrahúsið og láta þurrka fötin og hvíla mig. Hann var 

trúlega hræddur um að ég væri í losti eða með adrenalínið í botni. Trúlega var 

adrenalín búið að flæða um líkamann síðan flóðið skall á húsinu og ég bjargaði 

fólkinu. Um kvöldið fór ég aftur að leita við húsið mitt og var þar fram á nótt. Rétt 

fyrir miðnætti komu leitarhundar frá Reykjavík. Ég gleymdi að ég átti hænur í 

útihúsunum sem voru lifandi undir brakinu. Þegar hundunum var sleppt hlupu þeir 

beint þar sem þær voru grafnar, þetta atvik tafði leitina um stund. Þegar komið var 

fram á morgun komu björgunarsveitarmenn með varðskipinu Ægi og voru við þá 

flestir heimamenn settir í hvíld. 

 Hreinsunarstarfið byrjaði strax næsta dag. Áhöfnin á varðskipinu hjálpaði mér 

að grafa eftir persónulegum eigum í húsinu. Snjórinn var eins og steypa og var 

áhöfnin við það að gefast upp. Ég sagði þeim að í skáp innst í stofunni væri Vodka 

flaska sem ég ætlaði að taka með á þorrablótið og að þeir mættu eiga hana ef þeir 

fyndu hana óbrotna. Þeir æstust allir upp við þetta og kláruðu að moka út úr neðri 

hæðinni, flaskan var heil þegar þeir fundu hana. Flestar eigur okkar voru ónýtar, við 

gátum hirt nokkra hluti eins og til dæmis byssurnar mínar. Við þurftum að skrá eigur 

okkar og Viðlagatrygging greiddi okkur þær síðar, margt af því var metið mikið niður. 
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 Ég var ekki sáttur við hvernig gengið var frá málum við okkar varðandi húsið. 

Tveimur eða þremur dögum eftir flóðið vorum við boðuð á fund hjá Úlfari B. 

Thoroddsen, sveitarstjóra, á hreppsskrifstofunni. Þar fullyrti hann að húsið væri ónýtt 

og það þyrfti að rífa það, ég var ekki sammála þessu áliti hans. Hann stillti okkur upp 

við vegg, ef við skrifuðum ekki strax undir þyrftum við sjálf að borga allan kostnaði 

við að rífa það. Við fórum illa út úr þessu peningalega. Við keyptum húsið rúmu ári 

áður en flóðið féll og tókum lán, ásamt því að setja allt okkar sparifé í það. 

Einhverjum mánuðum síðar var ég boðaður á fund hjá Eyrasparisjóð og sagt að við 

ættum ógreidda reikninga varðandi húsið. Í ljós kom að við uppgjör á húsinu var 

miðað við brunabótamat sem var lægra en fasteignamat og sátum við uppi með 

mismuninn. Það tók okkur 30 ár að greiða þennan reikning fyrir að búa í húsinu í rúmt 

ár.
81

 

 

Aðalstræti 101, Árbær 

Þóra Guðrún Grímsdóttir (1963) var ein fárra sem sá flóðið koma niður Litladalsá. 

Hún lýsir þeirri sjón með eftirfarandi orðum:  

Húsið sem ég bjó í heitir Hliðskjálf og stendur skammt frá Litladalsá og nokkrum 

skrefum fyrir neðan Félagsheimilið. Húsið snýr þannig að ég gat fylgst með ánni og 

sé húsið Árbæ út um stofugluggann. Ég sá að það hækkaði alltaf meira og meira í ánni 

og flæddi yfir brúna við sláturhúsið, en Árbær stóð fyrir ofan það. Ég sá einnig 

olíutankinn við Árbæ fljóta niður með sláturhúsinu. Þá hugsaði ég, Guð minn góður 

það verður einhver að bjarga Elíasi Þórðarsyni (1921–2000) út úr húsinu, en hann var 

mikið fatlaður og nær alveg blindur. Á meðan ég var að fylgjast með þessu kom 

fyrrverandi sambýlismaður minn, Ólafur Gunnarsson (1958), heim til að skipta um 

föt. Hann hafði verið við björgunarstörf í fyrra flóðinu. Þegar hann var að hlaupa aftur 

út um dyrnar spurði ég hann hvort hann hefði farið í ullarnærföt, hann neitaði því og 

fór aftur inn til að fara í þau. Nokkrum andartökum síðar leit ég út um gluggann og 

hefði í raun átt að vera að horfa á eftir honum hlaupa yfir brúna, þá kom flóðið. 

                                                
81 Viðtal. Höfundur við Helga Pál Pálmason, 27. maí 2016. Helgi Páll er fæddur á Patreksfirði og býr 

þar enn með eiginkonu sinni Sólveigu Á. Ísafoldardóttur, þau eiga fjögur börn. Helgi lærði 

bifreiðavirkjun og starfaði lengi við þá iðngrein þar til hann skipti um starfsvettvang fyrir nokkrum 

árum og hóf störf sem sjúkraflutningsmaður og ráðsmaður hjá Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar. Helgi 

hefur í gegnum tíðina verið virkur í félagsstarfi margs konar félaga eins og til dæmis 

björgunarsveitarinnar Blakk og Bifhjólaklúbbsins Þeysi, svo eitthvað sé nefnt. 
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Mynd: Ólafur J. Helgason. 

Á miðri mynd má sjá þakið af Árbæ, en húsið stóð fyrir neðan ljósastaurinn lengst til hægri þegar 

flóðið hreif það með sér. Sigurbjörg Sigurðardóttir fannst látin undir húsinu. Dyrnar á sláturhúsinu 

sem Rósmunda Hjartardóttir fór í gegnum ber við sama staur. 

 

Það var ótrúlega stórt og spýttist langt upp á veggi sláturhússins þegar það lenti á því, 

þetta var frekar vatnsflóð en snjóflóð. Flóðið fór á húsið Árbæ sem þeyttist á 

sláturhúsið og rann síðan fyrir horn þess hvar það stöðvaðist. Ég var viss um að Elías 

hefði verið í húsinu, en til allrar hamingju hafði lögreglan flutt hann á brott skömmu 

áður.
82

 

 Þegar flóðið féll voru tvær konur, Rósmunda Hjartardóttir (1927–2014) og  

Sigurbjörg Sigurðardóttir (1924–1983) við það að ganga yfir brunna við Litladalsá 

þegar flóðið hreif þær með sér. Rósmunda slapp með undraverðum hætti, en hún 

þeyttist inn um einu dyrnar sem voru á efri hlið sláturhússins og gekk þaðan út án 

teljandi líkamlegra meiðsla. Sigurbjörg barst hins vegar með flóðinu og var saknað og 

                                                
82 Viðtal. Höfundur við Þóru Guðrúnu Grímsdóttur, 12. apríl 2016. Þóra er fædd í Þorlákshöfn og bjó 

þar til hún flutti til Patreksfjarðar 1979 með þáverandi sambýlismanni, Ólafi Gunnarssyni. Tíu árum 

síðar fluttu þau aftur til Þorlákshafnar og skildu fljótlega eftir komu þangað. Þóra á þrjú börn. Á 

Patreksfirði starfaði hún einkum sem skrifstofustúlka og hárgreiðslukona. Árið 2015 giftist hún 

Sigursteini Steinþórssyni, þau búa nú í Hafnarfirði. 
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hófst fljótlega umfangsmikil leit að henni. Gunnar Óli Björnsson (1956) var einn 

fjölmargra sem tók þátt í leitinni og lýsir henni með þessu hætti:  

Þegar fréttir bárust af flóðinu úr Litladalsá fór margir leitarmenn þangað án þess að 

þeirra væri sérstaklega óskað. Að mati margra voru of margir leitarmenn við 

Aðalstræti 78 og í raun ekki pláss fyrir alla. Í fyrstu var talið að Sigurbjörg væri við 

vegg sláturhússins, enda þeyttist vinkona hennar inn um dyr á húsinu. Þegar ljóst var 

að hún var ekki þar, eftir að búið var að moka ótrúlegu magni af snjó í burtu, var 

byrjað að ganga fjörur fyrir neðan flóðið en mikill krapi var í sjónum. Á sama tíma 

hófst leit í kringum íbúðarhúsið Árbæ, sem staðið hafði við Aðalstræti 101, og borist 

hafði með flóðinu 60–70 m í átt að sjó. Mönnum grunaði ekki að hún væri undir 

húsinu og var ekki mikil áhersla lögð á að leita þar. Um kvöldið kom leitarflokkur frá 

Reykjavík með leitarhund og um leið og honum var sleppt hljóp hann beint að húsinu. 

Mönnum var þá ljóst hvar hún var og voru allir heimamenn þá sendir í burtu og 

aðkomumenn látnir klára leitina. Lík Sigurbjargar fannst um morguninn, mjög illa 

farið.
83

 

                                                
83 Viðtal. Höfundur við Gunnar Óla Björnsson, 7. maí 2016. Gunnar er fæddur á Patreksfirði og býr þar 

enn ásamt eiginkonu sinni Jónu Júlíu Böðvarsdóttur, þau eiga þrjú börn. Frá unga aldri hefur Gunnar 

sinnt margs konar störfum, einkum tengdum akstri. Hann starfar nú hjá Vegagerð ríkisins. Á síðustu 

árum hefur hann safnað að sér miklu magni ljósmynda frá gamalli tíð á Patreksfirði, undir formerkjum 

Ljósmyndasafns V-Barðastrandarsýslu. 
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Niðurstöður 

Þegar náttúruhamfarir á borð við krapaflóðin á Patreksfirði 1983 falla á íbúðabyggð 

og valda manntjóni og miklu eignatjóni mætti ætla að íbúar óttist að slíkt geti gerst 

aftur. Staðreyndin er hins vegar sú að íbúar skiptast í tvo hópa eftir því hvar þeir voru 

staddir þegar flóðin féllu. Í samtölum við þá sem lentu í flóðunum kemur fram hjá 

öllum, nema Helga Páli Pálmasyni, að þeir geti ekki hugsað sér að búa á Patreksfirði. 

Þessi afstaða kemur vel fram hjá Ingibjörgu Eygló Hjaltadóttur sem var á heimili sínu 

þegar flóðið úr Geirseyrargili féll á það: ,,Sumarið eftir að flóðið féll flutti ég frá 

Patreksfirði og var flóðið meginástæðan fyrir þeirri ákvörðun. Núna get ég ekki 

hugsað mér að búa þar, ég gæti ekki sofið eina nótt undir fjallinu“.
84

  

 Aðrir íbúar, til dæmis þeir sem sáu flóðin falla eða tóku beinan þátt í 

björgunarstarfinu telja flestir litla eða enga hættu á að önnur krapaflóð af sömu 

stærðargráðu og féll 1983 komi aftur. Þetta viðhorf má til dæmis sjá í ummælum konu 

sem bjó í áratugi nærri árfarvegi Geirseyrargils og býr enn á Patreksfirði: ,,Ég er 

aldrei hrædd um að annað flóð komi úr gilinu. Þegar þetta gerðist voru mjög sérstakar 

veðuraðstæður, mikill snjór, heitt í veðri og úrhellisrigning, sem varð til þess að 

snjórinn í gilinu varð blár og flóðið féll“.
85

 Karlmaður sem búið hefur á Patreksfirði í 

rúm 60 ár og tók þátt í björgunaraðgerðum segir: ,,Það er ekki snjóflóðahætta á 

Patreksfirði. Að vísu koma reglulega lítil flóð niður á milli Mýra og Urðargötu og 

litlar spýjur niður Geirseyrargil. Á Patreksfirði er mun meiri hætta á skriðuföllum og 

grjóthruni“.
86

 Sömu viðhorf má sjá í MS-ritgerð Margrétar Valdimarsdóttur, Byggð og 

náttúruvá. Viðhorf íbúa á ofanflóðasvæðum til hættu og öryggis, í landafræði frá 

desember 2000. Við gerð ritgerðarinnar tók Margrét viðtöl við 64 einstaklinga í 

Bolungarvík og á Patreksfirði til að kanna viðhorf þeirra til áhættu, öryggis og varna 

gegn ofanflóðum. Meðal viðmælenda var ónafngreind kona á Patreksfirði sem telur 

umræðu seinustu ára um snjóflóð og rýmingu húsa sé búin að skapa ótta í huga fólks 

sem hafði ekki slíkar tilfinningar áður. Konan kemst svo að orði. ,,Ég er búin að eiga 

heima hérna alla mína tíð og það er ekki fyrr en á síðastliðnum fimmtán árum að farið 

er reyna að vekja einhvern ótta með manni að allt fjallið geti bara farið af stað ... það 

er hægt að búa til þennan ótta hjá fólki sem aldrei nokkurn tímann hefur spáð í þetta, 

                                                
84 Viðtal. Höfundur við Ingibjörgu Eygló Hjaltadóttur, 14. febrúar 2016. 
85 Viðtal. Höfundur við Sigríði Sigurðardóttur, 27. janúar 2016. 
86Viðtal. Höfundur við Gunnar Óla Björnsson, 7. maí 2016. 
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fólk sem er búið að vera hérna í tuttugu, þrjátíu eða fjörutíu ár og aldrei hefur spáð í 

þetta er byrjað að vera hrætt ef það snjóar eitthvað“. Þessi hugsunarháttur 

Patreksfirðinga kemur ef til vill skýrast fram hjá aðfluttum karlmanni um afstöðu 

bæjarbúa til ofanflóðahættu: ,,Mér finnst þegar innfæddir Patreksfirðingar tala um 

krapaflóðin að þeim finnist þetta ekki hafa verið neitt og að þetta hafi verið tilfallandi 

... þetta er mjög sérstakt og að það sé ekki ástæða til að hafa verulegar áhyggjur af 

þessu þegar til langs tíma er litið“. Í rannsókn Margrétar kemur einnig fram að eftir 

1980 hafi stórt stálgrindarhús, þar sem fiskverkunin Bjarg er nú til húsa, verið reist 

ásamt öðrum byggingum inn á skilgreindu hættusvæði við höfnina á Vatneyri. Leyfi 

fyrir byggingunum hafi fengist vegna þrýstings byggingaraðila á sveitastjórnina, sem 

sögðu að þeir færu frá staðnum ef þeir fengju ekki að byggja á þeim stað sem þeir 

vildu.
87

 Ef rétt reynist að sveitarstjórnarmenn á Patreksfirði hugsi með þessum hætti 

er áhugavert að skoða hvað þeir hafa gert síðustu áratugi til að verja íbúar fyrir neðan 

Geirseyrargil gegn ofanflóðum. 

 

Snjóflóðavarnir 

Þegar krapaflóðin féllu 1983 voru nokkrir litlir varnargarðar fyrir ofan byggðina á 

Patreksfirði. Ofan við barnaskólann var lítill þvergarður sem ætlaður var til varnar 

gegn grjóthruni og fyrir ofan Sigtún var garður til að beina leysingavatni frá efstu 

húsunum. Auk þess voru tveir litlir snjóflóðavarnargarðar fyrir ofan Urðargötu 23 og 

26, sem voru gerðir eftir snjóflóð féll þar 1958. Samkvæmt Ara Ívarssyni, þáverandi 

ýtustjóra, sem vann að vörnunum voru þeir gerðir án sérstakra athugana og miðað við 

þá þekkingu sem er fyrir hendi í dag þá er virki þeirra mjög takmörkuð.
88

 

 Eðli málsins samkvæmt var sveitarstjórnarmönnum á Patreksfirði brugðið eftir 

flóðið 1983 og hófu að athuga leiðir til að koma upp varnarbúnaði til að hliðstæðar 

aðstæður myndu ekki endurtaka sig. Innan við mánuð eftir að flóðið féllu réði 

hreppurinn verkfræðiskrifstofu Stefáns Ólafssonar, sem hafði með höndum 

verkfræðistörf fyrir hreppinn, til að kanna hugsanlegar úrbætur. Stofan sendi fljótlega 

verkfræðinga vestur sem unnu að tillögum um bætur í nánu samráði við 

Almannavarnir ríkisins. Augljóst er að vinna átti verkið hratt því í viðtali sem birtist 1. 

                                                
87 Lbs.-Hbs.  Margrét Valdimarsdóttir, Byggð og náttúruvá. Viðhorf íbúa á ofanflóðasvæðum til hættu 

og öryggis, bls. 55-59. 
88 Sama heimild, bls. 40. 
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febrúar 1983, segir Hjörleifur Guðmundsson, oddviti Patrekshrepps, að lögð sé 

áhersla á að ráðist verði í framkvæmdir á árinu.
89

  

 Ósagt skal látið hvað varð um ofangreindar tillögur, eða hvað olli því að ekki 

var ráðist í framkvæmdir. Hitt er hins vegar víst að málið lá í dvala, að minnsta kosti 

til febrúar 1994, en þá vann Verkfræðiskrifstofa Sigurðar Thoroddsen (VST) skýrslu 

fyrir Patrekshrepp, Snjóflóðavarnir fyrir Patreksfjörð. Forathugun. Skýrslan var 

unnin á grundvelli fyrirliggjandi hættumats, sem samþykkt var af Almannavörnum 

ríkisins og tillögum Ofanflóðanefndar. Í henni kom fram að verkfræðistofan gerði 

fjórar tillögur um varnir á svæðinu á milli Mýra og Urða, sem ekki verða raktar hér. 

En um varnir undir Geirseyrargili treystu þeir sér eingöngu til að leggja fram tillögur. 

Í þeim kom fram að mun flóknara væri að finna lausn á þessu svæði þar sem hætta 

stafaði af krapa- og vatnsflóðum, en hreinum snjóflóðum.  

 Í skýrslunni kom fram að undir Geirseyrargili sé samfelld byggð niður að sjó 

og lækjarfarvegur gilsins liggi meðfram húsum á þessu svæði, yfirleitt séu 30 m á 

milli þeirra. Yfir farveginn liggi fjórar brýr, á Hjöllum sem er efsta gatan sé 6–7 m 

löng göngubrú og á Brunnum sem er næsta gata fyrir neðan sé 3 m steinsteypt brú. 

Þar fyrir neðan sé 2 m vegræsi í gegnum Aðalstræti og örmjótt vegræsi sé undir 

Strandgötu. Á þessu megi sjá að nokkuð svigrúm er til staðar til að taka við flóðum úr 

Geirseyrargili, þau geti að vísu ekki breiðst út án þess að falla að einhverju leyti á 

nærliggjandi hús. Hins vegar verði á það líta að samkvæmt fyrirliggjandi hættumati sé 

mögulegt að snjóflóð falli yfir alla aurkeiluna, sem er í 80 m yfir sjávarmáli, til sjávar 

og fari þá yfir ríflega 300 m breitt byggt svæði. Þetta svæði sé ekki hægt að verja gegn 

snjóflóðum með varnargörðum sem haldi flóðinu innan þeirra til sjávar, auk þess sé 

farvegurinn á milli húsanna of mjór fyrir slíka garða. 

 Verkfræðiskrifstofan lagði því til að byggja frekar varnir í um 80–150 m hæð 

yfir sjó, sem kæmu veg fyrir upptök flóða ofar í gilinu, þar sem mesta snjósöfnunin 

ætti sér stað. Þar yrði sett upp snjóflóðavarnanet, til dæmis fjórar raðir af netum með 

25 m bili á milli. Heildarlengd þeirra væri áætluð 250 m. Hugmyndin með netunum 

væri að halda snjónum í gilkjaftinum og í hlíðinni fyrir neðan hann, þannig að ef 

krapa- eða vatnsflóð færu á stað rifi þau ekki með sér allan snjó sem safnast hefði 

saman í gilinu. Verkfræðiskrifstofan ítrekaði að kanna þyrfti aðstæður betur og 

                                                
89 Úlfar B. Thoroddsen, ,,Snjóflóð á Patreksfirði 22. janúar“, bls. 63. 
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staðsetning netanna myndi ráðast eftir þá skoðun.
90

 Skemmst er frá því að segja að 

ekki var ráðist í þessar framkvæmdir. 

 Árið 1997 var Verkfræðiskrifstofu Sigurðar Thoroddsen (VST) aftur falið að 

gera athugun á vörnum gegn krapaflóðum í Geirseyrargili, ásamt því að koma með 

hugmyndir að vörnum fyrir önnur krapaflóðasvæði í Vesturbyggð. Í framhaldi af 

þeirri vinnu fékk stofan sérfræðinga Norsku Jarðfræðistofnunarinnar (NGI) í Ósló til 

samstarfs við sig, en þar á bæ höfðu um árabil verið stundaðar rannsóknir og veitt 

ráðgjöf varðandi krapaflóð og krapaflóðavarnir. Auk þess var Pétur Jónsson, 

landslagsarkitekt, fenginn til að koma með hugmyndir að útliti og umhverfi 

varnarvirkjanna. Niðurstöður þessara aðila kom út 1998 í skýrslunni, Vesturbyggð. 

Slushflow defences: appraisal for Geirseyrargil. Í henni var talið heppilegast að gera 

rennu í gegnum aurkeiluna sem er beint fyrir neðan gilið í 80 m hæð yfir sjávarmáli. 

Hliðar rennunnar átti að byggja upp með jarðvegsgörðum, sem skæru í sundur 

göturnar Stekka og Aðalstræti, þar sem garðarnir myndu enda. Samkvæmt þessari 

tillögu þurftu alls sjö hús að víkja fyrir framkvæmdinni, Stekkar 13, 14, 17, 19 og 

Aðalstræti 69, 71 og 71A. 

 

Teikning: Pétur Jónsson. 

Hugmynd VST og NGI að varnargörðum undir Geirseyrargili. 

 

                                                
90 VST, Snjóflóðavarnir fyrir Patreksfjörð. Forathugun, bls. 1, 6-7. 
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Auk þess kom fram að núverandi lækur sem rennur frá gilinu í leysingum til sjávar 

myndi halda farvegi sínum, með því að leiða hann í rör í gegnum eystri varnargarðinn. 

Garðarnir myndu að jafnaði standa 4–5 m yfir núverandi landi, en rennan sjálf milli 

garðanna yrði einnig grafin niður um 4–5 m. Heildardýpt varnargarðanna væri því að 

jafnaði 8–10 m. Breidd rennunnar á milli varnargarðanna væri 20–32 m. Vestari 

garðurinn yrði 260 m langur en sá eystri 340 m. Ljóst væri að slíkar framkvæmdir 

hefðu umtalsverð áhrif á umhverfið og á ásýnd svæðisins við Geirseyri, auk þess sem 

svo háir garðar myndu hafa áhrif á útsýni nærliggjandi húsa. Með þessum tillögum 

var talið að öryggi byggðarinnar gagnvart krapaflóðum af svipaðri stærð eða nokkuð 

stærri en féll 1983 væri tryggt, auk þess sem töluvert öryggi skapaðist gagnvart 

hugsanlegum snjóflóðum eða aurflóðum úr gilinu.
91

 

 Nú 34 árum síðar hefur ekki verið ráðist í þessar framkvæmdir. Staðreyndin er 

því sú að ekkert hefur verið gert til að verja íbúana sem búa fyrir neðan Geirseyrargil. 

Enn fremur má geta þess að enn er búið í öllum húsunum sem standa fyrir neðan gilið 

og skemmdust í flóðinu 1983. Til að gæta sanngirni verður að koma fram að búið er 

að reisa 200–300 m varnargarð fyrir ofan sjúkrahúsið, grunnskólann, sundlaugina og 

íþróttahúsið sem standa í miðjum bænum. Auk þess hefur árfarvegi Litladalsár verið 

breytt lítillega eftir að sláturhúsinu var breytt í Fosshótel.  

  

Hvað hafa Íslendingar lært af náttúruhamförum? 

 Snjóflóðin á Neskaupstað 1974 urðu til þess að gerð var úttekt á snjóflóðahættu víða 

um land. Niðurstaða úttektarinnar leiddi ekki til grundvallarbreytinga á viðbúnaði 

gagnvart snjóflóðum, hvorki í sambandi við hættumat né skipulag byggðar á 

hættusvæðum. Í kjölfar snjóflóðanna, sem urðu í Súðavík og á Flateyri árið 1995, varð 

mönnum hins vegar ljóst að talsverður fjöldi fólks byggi á svæðum þar sem hætta á 

snjóflóðum var óviðunandi.
92

 

 Alþingi Íslands tók málið fljótlega til skoðunar eftir flóðin 1995 og afgreiddi 

lög um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, nr. 49/1997. Í 3. gr. laganna segir 

meðal annars: ,,Veðurstofa Íslands aflar gagna um snjóflóð og snjóflóðahættu og 

                                                
91 VST, Vesturbyggð. Slushflow defences. Appraisal for Geirseyrargil, bls. 1, 24. 
92 Tómas Jóhannesson og Þorsteinn Arnalds, ,,Slys og tjón af völdum snjóflóða og skriðufalla“, bls. 

481. 



 
 

73 
 

vinnur úr þeim. Hún annast mælingar á snjóalögum og rannsóknir á þeim með 

sérstöku tilliti til snjóflóðahættu og gefur út viðvörun um hana“.
93

 

 

Ofanflóðasjóður  

Á sama tíma og Alþingi hóf vinnu við ofangreind lög var ný Ofanflóðanefnd skipuð, 

en hún hafði fyrst tekið til starfa árið 1985. Lagði stofnunin til að Veðurstofa Íslands 

endurskoðaði eldri áhættumöt og kæmi með nýjar tillögur, sem hún gerði í nánu 

samstarfi við rannsóknarhóp á vegum Háskóla Íslands. Í framhaldi af þeirri vinnu tók 

Veðurstofan alfarið við þessum málaflokki og framkvæmir nú hættumat vegna 

snjóflóða á þeim stöðum á landinu sem taldir eru vera á hættusvæði. Auk þess er það í 

verkahring hennar í samvinnu við lögreglustjóra og almannavarnarnefndir á hverjum 

stað að gefa út viðvaranir og lýsa yfir hættuástandi, sem íbúar verða að hlíta.
94

 

 Ný stjórn Ofanflóðasjóðs fékk einnig það hlutverk að huga að auknu öryggi 

íbúa allra snjóflóðahættusvæða á landinu í samvinnu við sveitastjórnir á viðkomandi 

svæðum. Niðurstöður þeirrar vinnu varð til þess að frumathuganir voru gerðar á 

nauðsyn þess að byggja snjóflóðagarða fyrir Neskaupstað, Seyðisfjörð, Siglufjörð, 

Ísafjörð, Flateyri, Bolungavík og Patreksfjörð.
95

 Að lokinni frumathugun var hafist 

handa við byggingu snjóflóðagarða á öllum þessum stöðum og er sú vinna nú langt 

komin eða lokið.
96

 

 

Viðlagatrygging Íslands 

Á sjöunda áratug síðustu aldar vaknaði upp sú hugmynd meðal vátryggingamanna að 

nauðsynlegt væri að stofna náttúruhamfaratryggingu samfara skyldubrunatryggingu. 

Óttuðust menn að ef meiriháttar náttúruhamfarir ættu sér stað yrði það of stór baggi á 

sameiginlega sjóði landsmanna. Hugmyndin fékk byr undir báða vængi eftir eldgosið 

í Vestmannaeyjum og snjóflóðin á Neskaupstað.
97

 Undir lok árs 1974 var skipuð 

nefnd sem gerði tillögur um fyrirkomulag slíkrar skyldutrygginga. Samdi nefndin í 

kjölfarið frumvarp til laga um Viðlagatryggingu Íslands og tóku lögin gildi 1. 

september 1975. Náði tryggingin til tjóna á húseignum og lausafé, þar með talið 

                                                
93 Vef. Alþingi, ,,Lög um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997“. 
94 Martha Árnadóttir og Þóra Ásgeirsdóttir, Ofanflóðanefnd, Skýrsla um starfsemi nefndarinnar 1996-

2000, bls. 10-21. 
95 Sama heimild, bls. 7-9, 13-15. 
96 Martha Árnadóttir og Þóra Ásgeirsdóttir, Ofanflóðanefnd, skýrsla um starfsemi nefndarinnar 2002-

2008, bls. 10-20. 
97 Vef. Viðlagatrygging Íslands, ,,Ársskýrsla Viðlagatryggingar Íslands 2015“, bls. 4. 
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vörubirgða eins og véla og tækja sem verða fyrir tjóni í eftirfarandi náttúruhamförum: 

Eldgosum, jarðskjálftum, skriðuföllum, snjó- og vatnsflóðum.
98

 

 Viðlagatrygging Íslands bætti tjón fjölmargra eftir krapaflóðin á Patreksfirði 

1983. Tveimur dögum eftir að flóðin féllu mættu starfsmenn sjóðsins vestur til að skrá 

niður og meta tjón á húsum, bílum og öðrum eigum einstaklinga. Auk þess dæmdu 

þeir fjögur íbúðarhús ónýt og bílskúr sem stóð við eitt þeirra. Starfsmennirnir mátu 

einnig skemmdar eignir Patrekshrepps, eins og vatnsveitulagnir og brýr. Hreppurinn 

fékk enn fremur hreinsunarstarfið að mestu endurgreitt frá sjóðnum. Bætur vegna 

húsa dugðu aðeins fyrir hluta þess tjóns sem á þeim varð, vegna reglna um að miðað 

væri við brunabótamat sem var í flestum tilfellum mun lægra en raunverulegt verð 

þeirra. Af þeim sökum voru viðgerðir eða endurbygging húsa mun dýrari en bætur 

námu.
99

 Margar fjölskyldur urðu því fyrir miklu fjárhagslegu tjóni eins og kom fram í 

máli hjónanna Vigdísar Helgadóttur og Guðbrands Haraldssonar í kafla IV. 

 Í núgildandi lögum er aðilum skylt að vátryggja mannvirki sem ekki eru 

brunatryggð. Má þar helst nefna hita- og vatnsveitur og hafnarmannvirki í eigu 

sveitarfélaga og ríkissjóðs. Eigur hins opinbera eins og raforkuvirki, stíflur, síma- og 

fjarskiptamannvirki falla einnig undir þessi lög.
100

 

 

Almannavarnir ríkisins 

Upphaf Almannavarna ríkisins má rekja til hernáms Breta á Íslandi þann 10. maí 

1940. Í ágústbyrjun sama ár voru gefin út bráðabirgðalög um loftvarnarráðstafanir, en 

þau voru sett vegna ótta manna um loftárásir Þjóðverja.
101

 Þegar Alþingi kom saman 

voru gerðar nokkrar breytingar á þeim og voru ,,Lög um ráðstafanir til loftvarna og 

annarra varna gegnum hættum af hernaðaraðgerðum“ samþykkt 27. júní 1941.
102

 

 Lögin voru tekin til endurskoðunar þegar spenna kalda stríðsins tók að vaxa og 

voru ný lög samþykkt 15. desember 1951.
103

 Sama ár tók Loftvarnanefnd Reykjavíkur 

aftur til starfa eftir að hafa legið í dvala eftir stríð. Fulltrúar hennar höfðu samband við 

erlenda sérfræðinga um hvað væri efst á baugi í loftvarnamálum. Tíu árum síðar 

magnaðist spennan enn frekar milli stórveldanna og í kjölfarið hófust umræður um 

almannavarnir, meðal annars innan ríkisstjórnarinnar. Ákveðið var að formaður 

                                                
98 Vef. Alþingi, ,,Viðlagatrygging Íslands nr. 52/1975“. 
99 ,,Brunabótamat bætir vart nema hluta tjóns fólks“, Morgunblaðið 27. janúar 1983, bls. 25. 
100 Vef. Alþingi, ,,Lög um viðlagatryggingu Íslands nr. 55/1992“. 
101 Vef. Björn Friðfinnsson, Almannavarnir og áfallaþol íslensks samfélags, bls. 3. 
102 Stjórnartíðindi 1941 A-deild, bls. 73-74. 
103 Stjórnartíðindi 1951 A-deild, bls. 175-179. 
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Loftvarnanefndar Reykjavíkur, Sigurjón Sigurðsson, lögreglustjóri, og dr. Jón 

Sigurðsson, borgarlæknir, færu til Norðurlanda og kynntu sér hvað væri efst á baugi 

varðandi almannavarnir.
104

 Í framhaldi af þeirri ferð var hafin vinna að undirbúningi 

nýrrar löggjafar um almannavarnir og tóku nýju lögin gildi 29. desember 1962.
105

 

Mörkuðu lögin stofnun Almannavarna ríkisins. 

 Á næstu árum þróaðist starfsemi Almannavarna ríkisins og voru helstu 

verkefnin á sviði áætlanagerðar vegna hernaðarátaka, einkum vegna hættu á beitingu 

kjarnorkuvopna. Þegar komið var til ársins 1971 beindist hugur manna frá 

hernaðarátökum. Sama ár þáðu íslensk stjórnvöld, fyrst allra landa, styrk frá 

Sameinuðu þjóðunum til uppbyggingar á alhliða neyðarvörnum landsins. 

Styrkveitingunni fylgdi sérfræðiaðstoð frá sömu stofnun. Á vordögum 1971 kom 

bandarískur neyðarvarnasérfræðingur til landsins sem hafði víðtæka reynslu af starfi 

almannavarna í Kaliforníu. Eftir sex mánaða dvöl hér á landi skilaði hann skýrslu til 

stjórnvalda með ábendingum og áætlun um alhliða uppbyggingu neyðarvarna. Í 

skýrslunni var lögð áhersla á að auk opinberra aðila yrði afl sjálfboðaliðssveita, eins 

og björgunar- og hjálparsveita og deilda Rauða kross Íslands nýtt í þágu 

almannavarna. 

 Í framhaldi af þessari vinnu var fyrsta neyðaráætlun fyrir bæjarfélag samin og  

hún afhent Húsavíkurkaupstað í byrjun árs 1972. Sama ár var samskonar 

neyðaráætlun samin fyrir Ísafjarðarkaupstað, auk viðbragðsáætlunar vegna eldgoss í 

Kötlu. Framangreindar neyðaráætlanir voru í senn starfsskipulag og viðbragðsáætlanir 

sem kváðu á um uppbyggingu og skipulag almannavarna, ásamt verkaskiptingu milli 

viðbragðsaðila. Auk þess fjölluðu þær um helstu áhættuþætti sem ógnað gætu öryggi 

almennra borgara á viðkomandi svæðum og settu fram nákvæmar leiðbeiningar um 

virkjun neyðarþjónustu með tilheyrandi gátlistum. 

 Eldgosið í Heimaey árið 1973 markaði viss tímamót í almannavarnastarfi á 

Íslandi. Björgunarstarfið þar sýndi með óyggjandi hætti hversu skipulagðar 

almannavarnir voru nauðsynlegar við slíkar náttúruhamfarir. Einnig kom í ljós hversu 

gagnleg brottflutningsáætlun, sem var samin áratug fyrr, fyrir Vestmannaeyjar eftir 

Surtseyjargosið, reyndist vera þegar rýma þurfti eyjuna í skyndi. Neyðarskipulag 

almannavarna sannaði enn fremur gildi sitt í snjóflóðunum í Neskaupstað 1974. 

Þessar tvær náttúruhamfarir urðu meðal annars til þess að forsvarsmenn fjölmargra 

                                                
104 Vef. Björn Friðfinnsson, ,,Almannavarnir og áfallaþol íslensks samfélags“, bls. 4. 
105 Vef. Alþingi, ,,Lög um almannavarnir nr. 94/1962“. 



 
 

76 
 

byggðarlaga á landinu óskuðu eftir að gerð yrði neyðaráætlun fyrir þeirra byggðarlög. 

Í byrjun árs 1981 náðist sá áfangi að lokið var við gerð neyðaráætlunar fyrir allar 

almannavarnanefndir á landinu, sem þá voru 64 talsins.
106

 

 Þegar flóðin féllu á Patreksfirði 1983 var almannavarnanefnd Patreksfjarðar 

skipuð þeim Stefáni Skarphéðinssyni sýslumanni, Pétri Sveinssyni lögregluvarðstjóra, 

Hjörleifi Guðmundssyni oddvita Patrekshrepps og Eyvindi Bjarnasyni frá 

björgunarsveitinni Blakk.
107

 Þar sem mikil ringulreið ríkti í þorpinu í fyrstu kom öll 

nefndin ekki saman fyrr en tæpum 40–60 mínútum eftir að fyrra flóðið féll, þar sem 

flestir nefndarmenn tóku þátt í fyrstu björgunaraðgerðum. Meginþungi allra aðgerða 

nefndarinnar fyrsta sólarhringinn var á herðum þeirra Stefáns sýslumanns og Péturs 

lögregluvarðstjóra. Meðal fyrstu verka þeirra var að kalla út alla verkfæra menn í 

bænum, skipuleggja björgunarstörf og hafa samband við Almannavarnir ríkisins 

vegna utanafkomandi aðstoðar. Um svipað leyti hóf almannavarnarnefndin rýmingu 

húsa og koma stórum hluta bæjarbúa í fjöldahjálpastöðvar sem settar voru upp í 

Félagsheimilinu á Geirseyri og í hraðfrystihúsinu á Vatneyri.
108

 

 Í núgildandi ,,lögum um almannavarnir“, sem voru tekin til endurskoðunar 

2008, segir meðal annars í 1. gr.: ,,Markmið almannavarna er að undirbúa, skipuleggja 

og framkvæma ráðstafanir sem miða að því að koma í veg fyrir og takmarka, eftir því 

sem unnt er, að almenningur verði fyrir líkams- eða heilsutjóni, eða umhverfi eða 

eignir verði fyrir tjóni, af völdum náttúruhamfara eða af mannavöldum, farsótta eða 

hernaðaraðgerða eða af öðrum ástæðum og veita líkn í nauð og aðstoð vegna tjóns 

sem hugsanlega kann að verða eða hefur orðið“.
109

 

 Trúlega hefur aldrei reynt eins mikið á Almannavarnir ríkisins og í 

snjóflóðunum fyrir vestan 1995. Eftir þau fóru ýmsir björgunaraðilar í ítarlega 

naflaskoðun á sinni starfsemi. Meðal þeirra aðila sem fór gaumgæfilega í gegnum 

verkferla eftir snjóflóðið í Súðavík var Slysavarnafélag Íslands. Félagið ályktaði að 

nauðsynlegt væri að skoða og bæta eftirfarandi þætti jafnframt því að skjóta föstum 

skotum á Almannavarnir ríkisins. 

 Í fyrsta lagi þótti boðun björgunarliðs til Súðavíkur taka of langan tíma. Sem 

dæmi um seinaganginn var nefnt að sýslumaðurinn á Ísafirði boðaði almannavernd 

staðarins ekki á fund fyrr en klukkan 08:30, rúmum tveimur klukkustundum eftir að 

                                                
106 Vef. Björn Friðfinnsson, ,,Almannavarnir og áfallaþol íslensks samfélags“, bls. 7-10. 
107 Viðtal. Höfundur við Eyvind Bjarnason, 28. apríl 2016. 
108 ,,Fjórir létust, 33 heimilislausir“, Morgunblaðið 25. janúar 1983, bls. 18-19. 
109 Vef. Alþingi, ,,Lög um almannavarnir nr. 82/2008“. 
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flóðið féll. Það varð til þess að björgunarsveitir voru ekki sendar strax af stað með 

skipi, en Fagranes lagði ekki að bryggju í Súðavík með björgunarfólk fyrr en klukkan 

09:40. 

 Í öðru lagi var kerfi Almannavarna Íslands talið vera of svifaseint, en 

Landsstjórn björgunarsveita var ekki kölluð út fyrr en rúmlega klukka átta um 

morguninn. Tæpri klukkustund síðar var fyrst haft samband við formann 

Landsstjórnar og hann beðinn um að kanna möguleika á að útvega björgunarlið á 

Vestfjörðum. 

 Í þriðja lagi var talinn hafa verið óþarfa dráttur á því að senda varðskipið Tý 

frá Reykjavík, en skipið fór ekki á stað fyrr en klukkan 14:40. Á þeim tímapunkti 

höfðu björgunarsveitarmenn verið tilbúnir til farar í alllangan tíma. Einnig þótti 

ámælisvert að Almannavarnir ríkisins skyldu draga að samþykkja för togarans 

Engeyjar frá Reykjavík með björgunarmenn til Súðavíkur. 

 Þessi atriði, auk annarra sem vörðuðu betra verklag voru tekin til skoðunar. 

Þegar snjóflóðið féll á Flateyri nokkrum mánuðum síðar gekk allt skipulag mun 

hraðar fyrir sig og því augljóst að menn nutu reynslunnar frá Súðavík. 

 Í þessu ferli kom einnig í ljós ýmislegt sem vel var gert hjá 

Almannavarnanefnd ríkisins og Slysavarnafélagi Íslands. Má þar sérstaklega nefna 

mikilvægi þess að hafa almannavarnarnefndir og vel þjálfaðar björgunarsveitir á 

hverjum stað, sem eru vel tækjum búnar. Í aðstæðum eins og voru í Súðavík og á 

Flateyri kom berlega í ljós að þessir tveir þættir skiptu sköpum í björgunarstarfinu á 

fyrstu klukkustundunum á meðan beðið var eftir utanafkomandi aðstoð.
110

 

 

Áfallahjálp 

Áfallahjálp kom fyrst til sögunnar á Íslandi í Vestmannaeyjagosinu árið 1973. Rauði 

kross Íslands stofnaði þá ásamt öðru fagfólki móttökustöð fyrir brottflutta Eyjamenn í 

Heilsuverndarstöð Reykjavíkur.
111

 Fjöldi fólks notfærði sér þjónustuna sem boðið var 

upp á, einkum þá sem snéri að félagslegum og fjárhagslegum vanda. Geðræn aðstoð 

var hins vegar lítið notuð, fólk leit svo á að það væri fullfært um að sjá um sín 

persónulegu vandamál. Athygli vekur, að ári síðar þegar snjóflóðin á Neskaupstað 

féllu, var engin skipuleg sálræn þjónusta í boði eða stuðningur við þolendur. Fyrir 

                                                
110 Einar S. Arnalds, ,,Eftir snjóflóðin 1995“, bls. 145-47. 
111 Margrét Blöndal, Eyrún Jónsdóttir o.fl., ,,Áfallahjálp og þróun. Skipulag og þróun“, bls. 129. 
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utan að presturinn á staðnum sem sá um sálgæslu, eins og prestar höfðu gert um 

aldir.
112

 

 Við upphaf björgunaraðgerða í Súðavík var gert ráð fyrir að öllum stæði 

áfallahjálp til boða. Sérfræðingar frá Vestfjörðum veittu aðstoð, auk áfallateymis sem 

kom vestur með varðskipinu Tý.
113

 Aðstaða til áfallahjálpar var með ólíkum hætti 

eftir flóðin í Súðavík og á Flateyri. Þar skiptu ytri aðstæður sköpum. Á meðan 

björgunaraðgerðir stóðu yfir í Súðavík geisaði ofsaveður, auk þess sem 

björgunarmenn voru í stöðugri lífshættu vegna snjóflóðahættu allan tímann. Einnig 

kom til að fyrsta daginn var stór hluti íbúa Súðavíkur fluttur sjóleiðis til Ísafjarðar við 

erfiðar aðstæður. Þegar björgunarstörfum lauk á Súðavík voru bæði björgunarfólk og 

flestir íbúar Súðavíkur innlyksa á Ísafirði vegna veðurs, sem varð til þess að næði 

gafst til að veita áfallahjálp. Á Flateyri voru aðstæður hins vegar aðrar. Veðrið gekk 

niður þegar leið á daginn sem flóðið féll og strax um kvöldið byrjuðu heimamenn og 

björgunarfólk að tínast í burtu af svæðinu. Af þeim sökum var mun erfiðara að ná til 

þeirra og veita þeim hjálp.
114

 

 Áfallahjálp var því ekki ný á nálinni hérlendis þegar snjóflóðin féllu fyrir 

vestan. Eflaust var hún þó flestum landsmönnum framandi, en aldrei fyrr hafi hún náð 

eins mikilli útbreiðslu meðal þolenda áfalla og björgunarmanna eins og eftir þann 

atburð.  

 Eflaust hefðu margir sem lentu í flóðunum eða tóku þátt í björgunaraðgerðum 

á Patreksfirði nýtt sér áfallahjálp ef hún hefði verið í boði á þeim tíma. Að mati 

Björns Jónssonar (1950) sem tók þá í björgunarstarfinu, þá hefði hann viljað þiggja 

slíka aðstoð. Björn flutti til Sauðárkróks með fjölskylduna í kringum 1990 og hefur 

þetta að segja um lífsreynsluna sem hann upplifði þennan dag:  

Þetta var geysileg andleg raun fyrir fólkið þarna í plássinu eins og nærri má geta. 

Þarna var maður að leita að fólki sem maður gjörþekkti og var búinn að vinna með 

lengi. Ég lokaði á allar þessar tilfinningar eftir að þetta var um garð gengið og það var 

ekki fyrr en tæpum tíu árum síðar sem ég var tilbúinn að tala um þetta að nýju. Það er 

ekkert efamál að ég þurfti algjörlega á áfallahjálp að halda á sínum tíma. Það er heldur 

ekki spurning að fólkið þarna hefði ekki farið jafn illa út úr þessu og það gerði ef 

áfallahjálp hefði verið komin á þessum tíma. Það skiptir óskaplega miklu máli að 

                                                
112 Gylfi Ásmundsson, Ágúst Oddsson, ,,Áfallaröskun eftir snjóflóðin á Vestfjörðum“, bls. 12-13. 
113 Einar S. Arnalds, ,,Snjóflóð fellur í Súðavík“, bls. 123. 
114 Ágúst Oddsson, ,,Áfallahjálp á Vestfjörðum 1995“, bls. 166-68. 
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getað losnað við eitthvað af þessu út strax, frekar en vera að byrgja þetta inni svo 

árum skiptir. Þegar björgunarstarfið var búið, þá voru menn bara sendir heim. 

Mönnum var ekki einu sinni boðin svefntafla til að róa sig niður.
115

 

 Það verður að hafa í huga að áfallahjálp er ekki töfralausn fyrir alla sem lenda 

í stórum áföllum eins og kemur skýrt fram í nýlegri bók Sóleyjar Eiríksdóttur (1984) 

sagnfræðingsins, Nóttin sem öllu breytti. Snjóflóðið á Flateyri. Í bókinni segir hún 

meðal annars frá hvernig henni var bjargað nærri dauða en lífi úr rústum heimilis síns. 

Í framhaldi af þeirri lífsreynslu fór hún ásamt öðrum krökkum frá Flateyri sem urðu 

fyrir áfalli í hóptíma í áfallahjálp. Að hennar sögn gengu tímarnir virkilega illa og 

skiluðu engum árangri. Eftir þá var prófað að senda hana í einstaklingsviðtöl, sem 

gengu jafnvel enn verr. Sömu sögu hefur hún að segja af foreldrum sínum sem fóru í 

viðtöl hjá lækni sem stjórnaði áfallateymi, ekkert kom út úr því. Hann vildi eingöngu 

ræða um hjónabandið þeirra, á meðan þau vildu tala um atburðina á Flateyri. Sóley 

nefnir einnig að margt fullorðið fólk í bænum hafi frekar viljað gera hlutina eins og 

forfeður þeirra og -mæður höfðu gert í margar aldir, einfaldlega bíta á jaxlinn og bera 

ekki tilfinningar sínar á torg. Í því sambandi nefnir hún karlmann í bænum sem fór 

frekar þessa leið í stað þessa að sitja í hring með öðrum í mötuneyti frystihússins og 

hlusta á tilgangslausar spurningar stjórnanda áfallateymis sem kom til Flateyrar. 

Áhugaverðust er ef til vill sú leið sem Sóley segir að unglingarnir í bænum hafi valið 

til að ræða tilfinningar sínar. Hún var á þá leið að hittast nánast um hverja helgi fyrsta 

árið eftir flóðið og drekka áfengi í óhóflegu magni og ræða það sem lá þungt á þeim, 

endurtekið langt fram á nætur.
116

 

 

Rannsóknir á áfallastreituröskun eftir flóðin 1995 

Þrátt fyrir að rík áhersla væri lögð á áfallahjálp í Súðavík og á Flateyri lögðust 

hörmungarnar þungt á fólk. Gilti það bæði um þá sem lentu í flóðunum og þá sem 

komu að björgunarstarfinu, en í einhverjum tilfellum tóku einstaklingar þátt í 

björgunaraðgerðum í báðum þorpunum. 

 Um langt skeið hefur verið vitað að alvarleg áföll geta valdið sterkum 

tilfinningalegum og líkamlegum viðbrögðum, sem geta valdið viðvarandi einkennum 

hjá fólki.
117

 Þessi áföll geta orðið til þess að fólk þróar með sér áfallastreituröskun. Í 

                                                
115 ,,Ég lokaði á allar þessar tilfinningar......“, Feykir 1. nóv. 1995, bls. 4. 
116 Sóley Eiríksdóttir, Helga G. Johnson, , Nóttin sem öllu breytti. Snjóflóðið á Flateyri, bls. 197-199. 
117 Gylfi Ásmundsson, Ágúst Oddsson, ,,Áfallaröskun eftir snjóflóðin á Vestfjörðum“, bls. 9. 
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því ástandi upplifir fólk atburðinn sem það lenti í endurtekið, bæði í svefni og í vöku, 

sem getur leitt til svefntruflana, geðsveifla, einbeitingarskorts, vímuefnaneyslu og 

þunglyndis. Auk þess eru langvarandi fjarvistir frá vinnu algengur fylgifiskur.
118

 

 Eins og áður hefur komið fram bjó Kristján Pétursson í Sunnlendingahúsi 

þegar krapaflóðið féll á heimili hans. Eftirfarandi er lýsing hans á þessum þekktu 

einkennum: 

Ég hef aðeins einu sinni komið til Patreksfjarðar eftir að ég flutti í burtu, en þá fór ég í 

jarðarför. Sú ferð vakti upp óþægilegar minningar líkt og snjóflóðin á Flateyri og í 

Súðavík. Ég upplifði atburðina á Patreksfirði mjög sterkt þegar verið var að lýsa 

hörmungunum sem áttu sér stað í þessum þorpum í sjónvarpi og blöðum.  

 Annars var það þannig hjá mér, að annað slagið upplifði ég þetta allt aftur sem 

gerðist 1983, þá sá ég grafir og blóðugt fólk. Þetta stóð lengi yfir. Ég bjó til dæmis í 

fjórtán ár í Grindavík og allan þann tíma var þetta svona. Þetta gat gerst á daginn í 

vinnunni, en þó sérstaklega á nóttinni í draumum, þá vaknaði ég alltaf upp við þetta. 

Með tímanum vandist þetta og núna finn ég ekki mikið fyrir þessu, samt fylgja svona 

atburðir manni út fyrir gröf og dauða.
119

 

 Kristján leitaði sér aldrei hjálpar til að vinna úr þessu áfalli þótt augljóst sé að 

hann hafi þjáðst af áfallastreituröskun þegar hann nefnir að hann hafi upplifað 

atburðinn endurtekið í mörg ár. Ofangreind einkenni eru eins og rauður þráður í 

gegnum frásögn annarra sem lentu í flóðunum, eins og til dæmis áfengisneysla sem 

þrír af fjórum fjölskyldumeðlimum Vigdísar Helgadóttur glímdu við. 

 Fljótlega eftir snjóflóðin 1995 veitti Sighvatur Björgvinsson, þáverandi 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, styrk til rannsókna á áhrifum áfallsins á íbúa 

staðanna og á björgunarfólk.
120

 Rannsóknin var sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi 

sem tók eingöngu til skoðunar áfallahjálp og áhrif alvarlegra áfalla.
121

 Þegar 

rannsóknin var framkvæmd höfðu verið gerðar allnokkrar alþjóðlegar rannsóknir á 

náttúruhamförum áratugina á undan. Aðeins lítið brot þeirra beindist að þolendum 

snjóflóða. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi fram á að áfallastreituröskun mældist 

48% meðal íbúa Flateyrar, þrjá til fjóra mánuðina eftir að sjóflóðið féll. Í Súðavík 

mældist áfallastreituröskun meðal íbúa 35%, tólf til fjórtán mánuði eftir flóðið. Einnig 

                                                
118 Margrét Blöndal, Eyrún Jónsdóttir o.fl., ,,Áfallahjálp og þróun: skipulag og þróun“, bls. 129. 
119 Viðtal. Höfundur við Kristján Pétursson, 10. júní 2016.  
120 Margrét Blöndal, Eyrún Jónsdóttir o.fl., ,,Áfallahjálp og þróun: skipulag og þróun“, bls. 129. 
121 Ágúst Oddsson, ,,Áfallahjálp á Vestfjörðum 1995“, bls. 165-67. 
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kom fram að konur og þeir sem urðu fyrir mestu áföllunum var hættast við að fá 

áfallastreituröskun.
122

 

 Í kjölfar rannsóknarinnar á snjóflóðunum fyrir vestan 1995 hafa ótal aðrar 

verið gerðar um flóðin og má fullyrða að engar náttúruhamfarir á Íslandi hafi verið 

eins ítarlega rannsakaðar. Flóðin eru sálfræðingum og sálfræðinemum sérstaklega 

hugleikin og beinast rannsóknir þeirra fyrst og fremst að áfallastreituröskun. 

 

Eðli málsins samkvæmt hefur margt áhugavert komið fram síðan fyrstu drög að 

þessari rannsókn voru gerð í ársbyrjun 2016. Í fyrsta lagi er athyglisvert hversu 

ljóslifandi krapaflóðin eru í huga fólks. Skiptir þá ekki máli hvort fólk lenti í þeim, 

kom að björgunarstörfum eða sá þau falla. Flestir viðmælendur eiga það sameiginlegt 

að lýsa einstökum atriðum í smáatriðum, svo nákvæmlega að engu líkara er en 

frásögnin sé lesin upp af blaði. Þegar sömu aðilar voru spurðir um atburði sem gerðust 

næsta dag eða um önnur atvik sem fylgdu í kjölfarið var yfirleitt fátt um svör. Svo 

virðist vera að minni flestra sé bundið við fyrstu klukkustundirnar eftir að flóðin féllu 

en eftir það fjari minningarnar út. 

 Í öðru lagi er sláandi hversu mikill munur er á andlegri líðan þeirra sem lentu í 

flóðunum og þeim sem komu að björgunarstörfum. Jafnvel þó að þeir hafi grafið upp 

látna einstaklinga eða sloppið naumlega þegar þau féllu, þá er augljóst að andleg líðan 

þeirra síðar nefndu er mun betri. Einnig kom á óvart hversu langvarandi andlegir 

örðugleikar, eða áfallastreituröskun varir hjá þeim sem lentu í flóðunum, því þegar 

þetta er skrifað 34 árum síðar er fólk enn hjá sálfræðingum að vinna úr áfallinu. 

 Í þriðja lagi mátti greina ríka þörf hjá flestum viðmælendum til að tala um 

krapaflóðin og hvaða áhrif þau höfðu á líf þeirra. Í einstaka tilfellum kom í ljós að 

fólk hafði ekki talað opinskátt um flóðin í ár eða áratugi. Engu líkara var en að þeir 

einstaklingar hefðu borið þunga byrði í langan tíma sem þeir þurftu að létta af sér. 

                                                
122 Gylfi Ásmundsson, Ágúst Oddsson, ,,Áfallaröskun eftir snjóflóðin á Vestfjörðum“, bls. 6, 12. 
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