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Inngangur 

 

Aðfaranótt fimmtudagsins 26. október 1995 féll stórt snjóflóð á sjávarþorpið Flateyri við 

Önundarfjörð. Snjóflóðið féll á nítján íbúðarhús sem flest voru utan þess svæðis sem 

skilgreint var sem hættusvæði og voru fjörtíu og þrjár manneskjur í húsunum. Af þeim 

komust nítján út af eigin rammleik eða með aðstoð nágranna, fjórir voru grafnir upp lifandi 

en tuttugu fórust. Flóðið féll langt niður fyrir gildandi hættumat og var þar með hugmyndum 

fólks um hættusvæði á Flateyri kollvarpað. „Þetta er hjartað úr byggðinni“,1 sagði 

sveitarstjórinn Kristján Jóhannesson þegar hann lýsti hamfarasvæðinu. 

Í þessari ritgerð mun ég segja sögu þriggja einstaklinga sem bjuggu á Flateyri og 

misstu heimili sín í snjóflóðinu en ég tók við þau viðtöl og fékk þannig innsýn í atburðina frá 

þeim. Þetta eru miklar lífsreynslusögur sem gefa innsýn í þann harmleik sem átti sér stað 

fyrir tæpum fimmtán árum. Öll voru þau sammála um, að þetta væri það erfiðasta sem þau 

hefðu lent í og að fólk væri ekki samt eftir svona atburði. Elín Halldóra Jónsdóttir upplifði það 

að grafa upp dóttur sína sem var sú fyrsta sem fannst látin í flóðinu. Þorkell Ingvason missti 

tvíburabróður sinn sem hafði verið honum einstaklega náinn alla tíð. Ingibjörg Kristjánsdóttir 

var ein þeirra sem rýmdi hús sitt vegna hættunnar og þar sem örlögin virðast hafa gripið í 

taumana þá var fjölskylda hennar örugg þegar flóðið féll. Svo virðist sem tilviljun ein hafi 

ráðið hverjir lentu í flóðinu og má finna í þessum frásögnum merki um forlagatrú eða að fólk 

hafi fengið á tilfinninguna að eitthvað slæmt væri í aðsigi. Ég hef notast við aðrar heimildir, 

svo sem fréttir frá þessum tíma, til að gefa gleggri mynd af því ástandi sem skapaðist eftir 

flóðið og styðja við frásagnirnar sem ég fékk í gegnum viðtölin.  

Ástæða þess að ég ákvað að taka þetta verkefni að mér er sú að ég lenti sjálf í 

snjóflóðinu á Flateyri og þykir mér mjög mikilvægt að sögur fólksins sem lentu í þessu slysi 

glatist ekki. Ég var ellefu ára þegar ég lenti í flóðinu, foreldrar mínir voru að heiman svo ég 

var ein heima ásamt eldri systur minni, Svönu, og Halldóri vini hennar, en þau létust bæði. Ég 

var grafin upp eftir níu klukkustundir í flóðinu, nánast óslösuð. Fólkið, sem ég talaði við fyrir 

þessa rannsókn, er mér allt kunnugt. Elín Halldóra Jónsdóttir bjó við hliðina á mér og var gift 

Gunnari, föðurbróður mínum, en hann lést árið 2008. Þorkell Ingvason starfaði hjá föður 

                                                           
1
 „Þetta er hjartað úr byggðinni“. Morgunblaðið 28. október 1995, bls. 6. 
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mínum öll mín æskuár og var öllum á heimilinu mjög vel kunnugur. Ingibjörg Kristjánsdóttir 

var móðir bekkjarbróður míns og þekkti ég hana því mjög vel.  

Það sem kom mér mest á óvart við þessa rannsókn var hversu oft mín eigin saga 

blandaðist inn í frásagnir fólksins. Til dæmis var það Þorkell sem tilkynnti foreldrum mínum 

að hús þeirra hefði farið í flóðinu og að ég væri týnd, ásamt systur minni. Elín Halldóra 

sagðist hafa komist að því, að nokkrum klukkustundum eftir að ég fannst, hefði enn ekki 

verið búið að tilkynna foreldrum mínum að ég væri lifandi. Ingibjörg var ein af þeim sem tóku 

á móti mér eftir að ég var grafin upp. Hún minnist þess hversu sérstakt það hafi verið að sjá 

mig, því ég kom skælbrosandi í mötuneytið, þar sem verið var að hjúkra þeim sem lentu í 

flóðinu.  

Ég tel það hafa marga kosti að skrifa þessa ritgerð sjálf því ég hef mjög mikla þekkingu 

á efninu. Fyrsta árið eftir flóðið var varla talað um annað á heimili mínu, ég þekki fólkið, 

sögurnar og atburðina vel og það gerði viðmælendum mínum auðveldara fyrir. Ég mun aldrei 

getað talið mig fullkomlega hlutlausa í efni sem er mér jafn nátengt en ætlunin með þessari 

ritgerð er að leyfa sögum þessa fólks að njóta sín, án mikilla útskýringa. Viðmælendur mína 

Þorkel og Elínu valdi ég sérstaklega af því þau hafa aldrei sagt sögu sína í fjölmiðlum og því 

þótti mér mikilvægt að reynslusögur þeirra væru skráðar. Ingibjörgu þótti mér mikilvægt að 

tala við, því þau hjónin börðust fyrir því að lífið á Flateyri héldi áfram.  

Nú þegar fimmtán ár verða liðin frá þessum atburðum í haust, tel ég miklar líkur á því 

að fólk, sem upplifði flóðið á einhvern hátt verði tilbúið til að opna sig og deila lífsreynslunni 

með öðrum. Það eru fjölmargar sögur í kringum flóðið sem eru þess virði að fá að heyrast og 

vona ég að við þurfum ekki að bíða lengi eftir að fá að heyra fleiri sögur frá þessum 

örlagaríka atburði.  
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Þorkell Ingvason 

„Örlögin gripu í taumana“ 

 

Þorkell Ingvason ólst upp á Akranesi, en fluttist til Flateyrar árið 1982. Skömmu síðar flutti til 

hans tvíburabróðir hans Þorleifur, ásamt Lilju unnustu sinni og tveimur dætrum hennar. Lilja 

staldraði stutt við á Flateyri, en hún fluttist þaðan eftir einn vetur, þar sem hún kunni betur 

við sig í borginni. „Þá var ljóst að þetta var of mikil einangrun fyrir hana“, segir Þorkell í 

viðtali við höfund. „Þannig að hún fór. Og hann fíflið, ákvað að taka staðinn fram yfir hana“.2 

Það æxlaðist því þannig, að bræðurnir tveir bjuggu saman á eyrinni og voru oft kallaðir 

„Þollarnir“ af þorpsbúum, enda eineggja tvíburar og áttu margir erfitt með að greina þá í 

sundur. Þorkell starfaði lengst af við húsasmíðar hjá Eiríki Guðmundssyni og var hann einnig 

virkur í starfi björgunarsveitarinnar Sæbjargar á Flateyri.  

Í janúar 1995 voru bræðurnir Þorleifur og Þorkell í hópi átta manna sem fóru til 

Súðavíkur til að aðstoða við björgunaraðgerðir í kjölfar snjóflóðsins þar. Þorkell segir þá 

bræður hafa komið gjörbreytta til baka og taldi hann að enginn þessara manna hafi verið 

samur eftir það. „Það er voða erfitt að vera að leita að fólki vitandi að það eru börn og 

annað, sem þú ert að leita að. Það reynir rosalega á fólk og það voru margir sem hættu í 

björgunarsveitum eftir þetta. Þetta var of mikið áfall“.3  

Þorkell segir frá því, að nokkrum mánuðum eftir Súðavíkurflóðið hafi síminn hringt og 

þá er það Lilja, fyrrverandi unnusta Þorleifs, en þau höfðu þá ekki verið í neinu sambandi í 

mörg ár. Hún og Þorleifur náðu að endurnýja kynnin í gegnum símann og skömmu fyrir flóðið 

á Flateyri kemur hún vestur. „Þá kemur hún til að sækja hann. Ég vissi það svo sem þegar 

hann sagði að hún væri að koma, að þá vissi ég að hún væri að koma til að sækja hann, en 

ekki til þess að búa þarna. Hún ætlaði að fara á undan honum suður og undirbúa það að 

hann kæmi. Svo æxlaðist það þannig, að það fór að snjóa og það var ekki fært yfir á Ísafjörð. 

Hún komst ekki. Örlögin gripu í taumana“.4 En Lilja hugðist fljúga suður frá Ísafirði rétt áður 

en flóðið féll. 

                                                           
2
 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 

3
 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 

4
 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
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Hús bræðranna Þorleifs og Þorkels stóð við Hafnarstræti 41, en það var hvítt tvílyft 

hús og voru svefnherbergin á efri hæð. Næstu tvö hús í kring voru einnig tveggja hæða og 

slapp fólkið sem svaf á efri hæðum þeirra húsa. Þorkell segir frá því, að það hafi í raun verið 

tilviljun ein sem réði því að Þorleifur og Lilja skyldu lenda í flóðinu en það var vegna þess að 

stór vörubíll, sem lenti á húsinu þeirra, náði að rífa burt útveggi af efri hæðinni. „Rúna 

[Guðrún Kristjánsdóttir] átti dálítið erfitt með að sætta sig við þetta, hvað það var sem 

kostaði þau lífið,“ segir Þorkell, því Benjamín maðurinn hennar hafði átt þennan gamla 

vörubíll, sem hafði staðið við hús þeirra ofar í þorpinu, og fór vörubíllinn með flóðinu að húsi 

Þorleifs og Þorkels og fer í húsið þar sem höfðagafl Þorleifs og Lilju var. „Og hann klippir út, í 

raun og veru klippir hann út eldhúsið og herbergið þeirra. Hann tekur bara tvo veggi, bara 

burt. Og náttúrulega ýtir til veggjum og öðru, sennilega um tveir metrar sem skildi að hvort 

ég dræpist eða ekki“.5  

Ingibjörg Kristjánsdóttir 

„Eitthvað hefur stýrt þessu“ 

 

Ingibjörg Kristjánsdóttir ólst upp á Akureyri en fluttist til Flateyrar árið 1974.6 Þegar 

snjóflóðið féll voru hún og eiginmaður hennar, Hinrik Kristjánsson, eigendur fiskvinnslunnar 

Kambs, sem var stærsti atvinnurekandinn á Flateyri. Þau bjuggu ásamt tveimur sonum sínum 

í Ólafstúni, sem var efsta gatan í þorpinu og eina gatan sem var á yfirlýstu 

snjóflóðahættusvæði. Ingibjörg segir frá því, að skömmu fyrir flóð hafði fiskvinnslan Kambur 

keypt tvö ný skip og var af þeim sökum mikil bjartsýni í kringum fyrirtækið. Til að fagna komu 

þessara skipa var ákveðið að halda mikla veislu þann 28. október. Ingibjörg segir að vegna 

þessa hafi verið keypt heilmikið af aðföngum og hafi þau nánast fyllt mötuneyti Kambs af 

mat. Höfðu nokkrar konur úr þorpinu ákveðið að hittast á fimmtudagskvöldinu til að smyrja 

snittur og undirbúa veisluna.7 Af veislunni varð þó aldrei, því stórt snjóflóð féll aðfaranótt 

fimmtudagsins og var allur þessi matur notaður í eftirleik flóðsins. Þótti Ingibjörgu alltaf 

undarlegt hvernig flóðið hitti á þennan tíma. Vegna væntanlegra veisluhalda var óeðlilega 

mikill matur í mötuneytinu þegar flóðið féll og átti það eftir að koma sér vel, þar sem fólkið 

                                                           
5
 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 

6
 Viðtal. Ingibjörg Kristjánsdóttir við höfund. 

7
 Viðtal. Ingibjörg Kristjánsdóttir við höfund. 
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sem missti heimili sín var flutt í mötuneytið og þar var þeim sem fundust lifandi í flóðinu veitt 

aðstoð.8  

Þriðjudagskvöldið fyrir flóðið var Ingibjörg ásamt fjölskyldu sinni beðin um að rýma 

hús sitt, þar sem veðrið hafði versnað mjög snögglega og höfðu nokkur snjóflóð fallið á 

Vestfjörðum.9 Áttu margir erfitt með að trúa því að raunveruleg hætta væri á flóðum, þar 

sem fyrsti vetrardagur hafði ekki enn gengið í garð. Ingibjörg og fjölskylda höfðu alltaf farið 

heim til Guðmundar, bróður Hinriks, og gist þar þegar þau þurftu að rýma heimili sitt. Þetta 

kvöld harðneitaði Ingibjörg að fara þangað. Þrátt fyrir að þar væri Helga Jónína, dóttir 

Guðmundar, ein heima með hundana tvo, þá gat Ingibjörg ekki hugsað sér að gista þar og bar 

fyrir sig að hún væri svo hrædd við hunda Hún segir að eftir á að hyggja þá hafi það aðeins 

verið afsökun því hún hafi aldrei verið hrædd við hunda. Hún þurfti að beita miklum 

sannfæringarkrafti til að fá mann sinn til að fallast á þessi rök hennar og ákvað hún að þau 

skyldu frekar gista í gistiheimilinu Brynjukoti, neðar á eyrinni. Ragnheiður Erla, sú sem sá um 

gistiheimilið, var ekki heima svo það var ekki áreynslulaust fyrir Ingibjörgu að komast í 

lyklana að gistihúsinu.10 Svo fór, að flóðið féll yfir hús Guðmundar og fór það í rúst.  

Helga Jónína, frænka þeirra, náði að komast upp úr flóðinu af sjálfsdáðum, en Guðný 

Margrét, vinkona hennar sem hún hafði fengið til að gista hjá sér, lá grafin undir snjónum í 

átta tíma áður en hún fannst á lífi. Helga Jónína frænka þeirra sagði í samtali við DV: „Ég beið 

eftir að þau kæmu, en frétti að þau kæmu ekki vegna þess að Ingibjörg væri svo hrædd við 

hundana. Það kom mér á óvart vegna þess að hún er ekki hrædd undir venjulegum 

kringumstæðum og hefur alltaf gist hjá okkur þegar hún hefur þurft að rýma hús sitt. Þessi 

afstaða hennar bjargaði þeim, því þau hefðu annars verið hérna öll fjögur með 

ófyrirsjáanlegum afleiðingum“.11 Ingibjörg segir sérstakt til þess að hugsa, að hefðu þau verið 

heima hjá Guðmundi þá hefðu þau öll lent í flóðinu. Hornherbergið, sem synir Ingibjargar 

höfðu alltaf gist í, hafði algerlega hreinsast burt. Ingibjörgu þótti með ólíkindum að svona 

hafi farið. „Sem heil fjölskylda, þá er ég ekkert viss um að við hefðum komist út úr því. Það er 

nú þannig, það er eitthvað sem hefur stýrt þessu“.12 

                                                           
8
 Viðtal. Ingibjörg Kristjánsdóttir við höfund. 

9
 „Töluverðar skemmdir á húsnæði Steiniðjunnar“. Morgunblaðið 24. október 1995, bls. 4. 

10
 Viðtal. Ingibjörg Kristjánsdóttir við höfund. 

11
 „Ég gæti hreinlega kysst þessa hunda núna“. DV 31. október 1995, bls. 2.  

12
 Viðtal. Ingibjörg Kristjánsdóttir við höfund. 
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Elín Halldóra Jónsdóttir 

„Ég var með einhverja svona ónotatilfinningu“ 

 

Elín Halldóra Jónsdóttir er ættuð úr Önundarfirði, en hún settist að á Flateyri árið 1968.13 

Hún var gift Gunnari Kristjáni Guðmundssyni og áttu þau saman þrjár dætur. Eldri dæturnar 

tvær voru fluttar að heiman þegar flóðið féll, en sú yngsta, Sólrún Ása, var rétt tæplega 15 

ára þegar hún lést í flóðinu. Elín og Gunnar bjuggu á Unnarstíg 4 en við hlið þeirra bjó Eiríkur 

Guðbjartur, bróðir Gunnars, og beint á móti þeim bjó Guðjón bróðir hans. Við hlið Guðjóns 

bjó svo frændi þeirra Eiríkur Finnur Greipsson, en þeir voru systkinabörn. Þetta var því mikil 

fjölskyldugata sem þau bjuggu við. 

Elín minnist þess að dagana fyrir flóð hafi veðrið verið virkilega slæmt, sem var mjög 

óvenjulegt fyrir þennan árstíma. Hún starfaði á Öldrunarstofnun Flateyrar, sem var í næstu 

götu og venjulega tók það hana ekki nema örfáar mínútur að ganga í vinnuna. Síðustu tveir 

dagarnir fyrir flóð voru sérstakir fyrir þær sakir, að þá tók það hana um tuttugu mínútur að 

komast þessa leið. Hún lýsti því svo: „Það var svo mikið aftakaveður og leiðinlegur snjórinn, 

að ég þurfti að skríða mest alla leiðina heim og var gjörsamlega búin þegar ég datt inn um 

dyrnar heima hjá mér“.14  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
13

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
14

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 

Mynd 1 - Flateyri sumarið 1995 
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Elín segist hafa tekið eftir því, að skömmu fyrir flóðið virtist sem gamla fólkið á 

Öldrunarstofnuninni yrði órólegra. Um viku fyrir flóð talaði við hana gamall maður, sem var 

tengdur einni fjölskyldunni sem bjó ofarlega í þorpinu. „Hann var órólegri en venjulega og sá 

alltaf hjá sér eitthvað barn og sagði: Hjálpaðu barninu, það er brotin á því höndin, sérðu ekki 

fingurinn á því?“15 Elín segist hafa haft vonda tilfinningu varðandi þetta slæma veður og hún 

hafi sagt við Sigrúnu Magnúsdóttur, sem var yfirmaður á Öldrunarstofnuninni, að hún vildi 

bara fara. Hún vildi fara með stelpuna sína og vera í bænum um veturinn. Sigrún svaraði 

henni því til, að það yrði nú saga til næsta bæjar ef hún tæki sig upp og flytti suður. Elínu 

fannst ekki allt með felldu. „Ég var með einhverja svona ónotatilfinningu. Þetta var svolítið 

sérstakt, af því ég er svona heimakær og allt. Ég fékk stundum svona tifinningu eftir flóðið í 

Súðavík, eins og það vofði eitthvað yfir stelpunni minni. En svo hugsar maður með sér, þetta 

er bara rugl“.16 

Kvöldið fyrir flóð 
„Það hafði komið þvílík ofankoma“ 

 

Dagana fyrir flóðið vann Þorkell Ingvason að ýmsum störfum fyrir björgunarsveitina. Meðal 

annars þurfti hann að smala kindum Gunnlaugs á Hvilft, en þær voru farnar að fenna í kaf, 

þar sem það snjóaði látlaust þessa daga. Það hafði einnig verið ákveðið að fresta skólahaldi 

þann 26. október og fékk Þorkell það verkefni að mæta í skólann um morguninn og keyra 

heim þau börn sem hefðu ekki frétt af því.17  

Ingibjörg Kristjánsdóttir minnist þess þegar hún var í gistihúsinu Brynjukoti kvöldið 

fyrir flóð og fékk hún Magneu vinkonu sína í stutta heimsókn, en Magnea var starfandi 

sveitastjóri á þeim tíma. „Ég ætlaði ekki að trúa því þegar við opnuðum útidyrahurðina og 

litum út, það var allt kjaftfullt, svona hafði snjóað á örfáum klukkutímum, ég má eiginlega 

segja mínútum, það hafði komið þvílík ofankoma“.18 

Eiríkur Finnur Greipsson segir frá því í dagbókarbroti sínu, sem birtist í Nýju lífi árið 

2002, að eiginkona hans Guðlaug, hafi verið gráti næst þegar hún bað hann um að koma 

heim frá Ísafirði kvöldið fyrir flóð, því verðurspáin var svo slæm. Eiríki fannst þetta vera full 

                                                           
15

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
16

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
17

 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
18

 Viðtal. Ingibjörg Kristjánsdóttir við höfund. 
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mikil viðkvæmni í fyrsta hreti haustsins og taldi í raun aðeins hægt að skýra þetta með því 

umtali sem varð í kringum flóðið á Súðavík. Eiríkur ákvað því að keyra í gegnum hálfkláruð 

göngin milli Ísafjarðar og Flateyrar og þegar hann var kominn til Flateyrar, setti hann sig inn í 

stöðuna hjá almannavarnanefnd, þar sem hann átti sæti. Hann gekk úr skugga um að búið 

væri að rýma þau hús sem væru á hættusvæði, stillti síma almannavarnanefndar heim til sín 

og tók að sér næturvaktina. Hann fékk símtal um kvöldið frá Magneu sveitastjóra þar sem 

hún lýsti yfir áhyggjum sínum yfir að það væri ekki búið að rýma Hjallaveg 9 en það hús var 

innan hættusvæðis. Eiríki Finni fannst ekki ástæða til þess þar sem hann taldi ekki það mikinn 

snjó hafa fallið og var því ákveðið að láta kyrrt liggja.19 

Kvöldið fyrir flóð sátu tvíburabræðurnir Þorleifur og Þorkell fyrir framan sjónvarpið 

ásamt Lilju og horfðu á þáttinn Eirík á Stöð 2. Þorkell segir að þar hafi verið rætt við gamlan 

mann sem sagðist hafa séð fyrir Vestmannaeyjagosið. „Man að bróðir sagði, að það ætti bara 

að loka þennan mann inni“. Segir Þorkell það hafa verið áhrifamikið að horfa á þennan mann. 

„Þegar Eiríkur spurði hann í lok viðtalsins, hvort veðrið sem væri á Vestfjörðum væri ekki að 

verða búið, þá horfði maður á tárin renna niður kinnarnar á gamla manninum. Hann sagði: 

Nei, þetta er ekki það versta sem þeir eiga eftir að upplifa“.20 

Það voru fleiri Flateyringar sem horfðu á þennan sama þátt. Ein af þeim var Herdís 

Egilsdóttir, en hún og fjölskylda hennar sluppu öll ómeidd þegar raðhúsið, sem þau bjuggu í, 

rústaðist í flóðinu. Hún segist í samtali við DV hafa fengið þá tilfinningu, að það væri eitthvað 

slæmt framundan þegar hún horfði á þáttinn og viðmælandinn sagði að hörmungarnar á 

Vestfjörðum væru ekki búnar. „Ég hugsaði mikið um þetta um kvöldið“, sagði Herdís.21  

Þorkell Ingvason segir frá því, að hann hafi fengið óþægilega tilfinningu rétt fyrir flóð. 

„Rétt fyrir tvö um nóttina þá vaknaði ég upp við það, æ ég veit ekki, mér leið bara alveg 

hrikalega illa, eins og ég fyndi að það væri eitthvað að. Því ég fór um allt hús, ekkert óeðlilegt 

að sjá, þau sváfu hið værasta upp í rúmi og hundurinn til fóta. Kötturinn var á sínum stað. 

Þannig að ég fór bara að sofa aftur“.22  

 

                                                           
19

 Eiríkur Finnur Greipsson: „Nóttin langa“, Nýtt líf, bls. 160. 
20

 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
21

 „Hélt þetta ætlaði aldrei að taka enda“. DV 28. október 1995, bls. 4. 
22

 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
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Snjóflóð fellur á þorpið 

„Það kom svakalegt högg á húsið“ 

 

Þorkell vaknar svo aftur seinna um nóttina þegar flóðið fellur. „Svo kl. 3.58 þá kom höggið. 

Það kom svakalegt högg á húsið. Ægilegur kuldi. Ég hrökk upp og hélt að þakið hefði farið af, 

því það var búið að spá vitlausu veðri. Ég fór fram, ætlaði að kveikja ljós en það var ekkert 

rafmagn, ég hugsaði: auðvitað er ekkert rafmagn, ef þakið er farið þá hafa leiðslurnar farið 

með. Fór fram á gang og kallaði á þau“.23
 Þegar hann fær ekkert svar þá verður honum litið 

út um gluggann, þar sem hann sér ekkert nema hvítt. Þorkell áttaði sig ekki á því hvað gerst 

hafði og samt sér hann að hurðin að herbergi Þorleifs er ekki á þeim stað sem hún átti að 

vera. Hann áttar sig ekki fyrr en hann lítur út um gluggann og sér Grétar Örn Eiríksson,  

fjórtán ára son Eiríks Finns sem bjó skammt frá, koma upp úr snjónum og þá skilur hann hvað 

hefur komið fyrir. Hann opnaði gluggann og hrópar að drengnum að hlaupa strax í næsta 

hús, en drengurinn, sem hefur verið í miklu áfalli, hleypur á nærfötunum einum yfir hálfa 

eyrina í blindbyl til að sækja hjálp.24  

Þorkell segist hafa verið smá stund að meðtaka hvað gerst hafði. „Þegar ég áttaði mig 

á því hvað hafði skeð þá náttúrulega, ég bara trylltist. Réðst á allt sem fyrir mér varð til að 

reyna að komast inn til þeirra.“ Hann komst inn á baðherbergi og þá sér hann að 

baðherbergið er orðið helmingi minna en það var. Þarna varð honum ljóst að Þorleifur og 

Lilja höfðu lent í flóðinu og að það þýddi ekkert að reyna að komast til þeirra. Hann fór því í 

buxur, sokka og inniskó, þar sem að hann hafði ekkert annað til að fara í, þar sem neðri 

hæðin var full af snjó. Því næst braut hann rúðu og ætlaði að hoppa niður af annarri hæð, en 

þurfti aðeins að framkvæma smá hopp þar sem snjórinn náði svo hátt upp. „Þegar ég var 

kominn út þá heyrði ég í þeim. Það eru sennilega hlutir sem ég mun aldrei nokkurn tímann 

gleyma á meðan ég lifi. Hrópin í Ellu og Gunnari og vitandi það, að maður gat ekkert gert til 

að hjálpa þeim. Það er rosalega slæmt“.25  

                                                           
23

 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
24

 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
25

 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
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Þorkell fór yfir í næsta hús frá snjóflóðasvæðinu sem ekki hafði lent í flóðinu, en það 

var kallað bakaríið og þar bjó Hjörtur Jónsson ásamt Helgu Guðbjartsdóttur, konu sinni. 

Þorkell segir að þar hafi verið tekið mjög vel á móti honum og allt fyrir hann gert. „Rúna var 

þar, hans Benna heitins, það var ekki gaman að þurfa að horfa í augun á henni og segja að 

fyrst að húsið hjá mér fór þá væri Postulastræti26 sennilega farið líka“.27 Guðrún 

Kristjánsdóttir [Rúna] hafði seinna útskýrt, hvernig stóð á því að hún hafi ekki verið heima. 

Um nóttina hafði hún ekki getað fest svefn og ákvað hún því að sofa í Sparisjóðnum um 

nóttina, þar sem hún var starfsmaður. Þegar Benjamín, maður hennar, bjó sig til að fara með 

henni sagði hún að það væri óþarfi því hann gæti alltaf 

sofið rólega þrátt fyrir veðurofsann, þó að hún gæti það 

ekki. Hún fór því ein af stað en komst ekki lengra en í 

bakaríið vegna veðurofsans og þar fékk hún gistingu.28 

Benjamín varð eftir og lét hann lífið.  

Hús Eiríks Finns Greipssonar rústaðist í flóðinu en 

Eiríkur og Guðlaug kona hans lágu föst í snjónum í nokkurn 

tíma, áður en þeim var bjargað út. Synir þeirra tveir sluppu 

ómeiddir en eldri sonurinn, Grétar Örn, skreið sjálfur út úr 

brakinu og hljóp eftir hjálp. Í dagbókarbroti sínu segir 

Eiríkur Finnur, að eftir að flóðið féll hafi hann fundið fyrir 

ábyrgðinni sem hann bar og hann hafi hugsað með sér: 

„Guð minn góður. Ég sagði Magneu að það væri óþarfi að 

rýma Hjallaveg 9. Gat verið að snjóflóð hafi fallið á blokkina? 

Hvaða hús gátu hafa lent í flóðinu fyrst okkar var í rúst? Guð 

minn, bara að það hafi ekki fallið á blokkina!“29 Áhyggjur 

Eiríks af blokkinni, reyndust þó óþarfar, þar sem flóðið hafði 

fallið hinum megin við þorpið, framhjá því svæði sem var talið 

var í mestri hættu.  

 

                                                           
26

 Sumir Flateyringar kölluðu raðhúsaröðina við Hjallaveg, Postulastræti. 
27

 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
28

 Eiríkur Finnur Greipsson: „Nóttin langa“, Nýtt líf, bls. 164. 
29

 Eiríkur Finnur Greipsson: „Nóttin langa“, Nýtt líf, bls. 160-166. 

Mynd 2 - Sýnir hvar flóðið féll yfir Flateyri.                        

Rautt táknar húsin sem gjöreyðilögðust.   

Gulur Heimili Ingibjargar 

Blár  Heimili Elínar 

Grænn Heimili Þorkels                        

Brúnn Hjallavegur 9 
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Ingibjörg Kristjánsdóttir vaknaði við það, eftir klukkan fjögur um nóttina að Magnea 

bankar aftur upp á hjá henni. Þá hafði Grétar Örn, ungur vinur Magneu, hlaupið til hennar 

langa leið eftir að hafa komist af sjálfsdáðum upp úr flóðinu. Magnea og Hinrik, eiginmaður 

Ingibjargar, hlaupa út og fara á hreppsskrifstofuna, en þar sem sveitarstjórinn var í útlöndum 

á þessum tíma, þá þurfti Magnea að taka stjórnina. Ingibjörg minnist þess sem Hinrik maður 

hennar sagði við hana þegar hann mætti niður á hreppsskrifstofu. Það fyrsta sem honum 

datt í hug var að hringja í Einar Odd [Kristjánsson], sem var þingmaður á þessum tíma, en 

umfram allt borinn og barnfæddur Flateyringur. „Hann hringir í Einar Odd og Einar Oddur 

ætlaði bara ekki að trúa því að þetta hafi gerst aftur. Þá var það Súðavík í janúar, og hann 

sagði að Einar Oddur hafi sagt við sig: Hinrik ég þarf að klípa mig. Ég bara trúi þessu ekki“. 

Ingibjörg segir að öllum hafi þótt svo yfirþyrmandi að þessir atburðir væru að endurtaka sig á 

Vestfjörðum, aðeins níu mánuðum eftir að flóðið féll á Súðavík. Einar Oddur setti allt af stað 

fyrir sunnan og það var hann sem kom Rauða krossinum inn í málin.30  

Ólýsanleg skelfing 

„Þetta var bara snjóveggur, herbergið var fullt“ 
 

Það fyrsta sem Elín Halldóra man eftir þessa nótt var að hún vaknaði við að glugginn springur 

og hávaðinn var slíkur að þeim þótti sem heilt hús hafi farið yfir þeirra hús. Svo mikill var 

krafturinn, að Gunnar eiginmaður Elínar, fýkur út úr rúminu og utan í vegg. Elín segir að þau 

hafi strax rokið fram: „Flóðið flæddi fram á gang og ég veit ekki hvort maður geti lýst 

skelfingunni þegar maður kemur fram og sér allt í snjó frammi. Það var fullt holið, samt ekki 

alveg fullt. Það var fullt í stofunni, eldhúsið var brotið, það fór milliveggur þar og mikill snjór“. 

Hugsun þeirra hjóna var að komast strax að dóttur þeirra, Sólrúnu Ásu. „Þegar við komum 

fram á ganginn og við sjáum bara snjóvegginn inn í herberginu hjá dóttur okkar að þá byrjum 

við að kalla í hana, að við séum að reyna að komast til hennar og við heyrðum í henni. Við 

heyrðum í henni bak við vegginn“.31 

Þau hófust handa við að reyna að komast að Sólrúnu Ásu en þar sem það var mjög 

sleipt þá duttu þau oft. Þau voru líka orðin mjög köld, þar sem það var allt blautt og fullt af 

snjó og þau aðeins á nærfötunum og varð þeim ljóst að þau yrðu að búa sig betur. Þau náðu 

                                                           
30

 Viðtal. Ingibjörg Kristjánsdóttir við höfund. 
31

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
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að skríða inn í herbergið sitt aftur og finna sér einhver föt áður en þau hugðust halda 

áfram.32  

Þegar þau komu til baka og ætluðu að hefjast handa fyrir alvöru, þá urðu þau fyrir 

miklu áfalli. „Ég ætla ekki að reyna að lýsa skelfingunni sem gagntók okkur þegar við 

uppgötvuðum það að hurðin sem við ætluðum að fara moka frá til að opna, að hún var 

ekkert í gatinu. Hún var komin fram á gólfið og var þar undir snjónum. Þetta var bara 

snjóveggur, herbergið var fullt“,33 segir Elín þegar hún lýsir þessum erfiða degi. Þau sáu það 

að þau yrðu að finna önnur ráð og ákváðu frekar að brjóta vegg til að reyna að komast 

hraðar að henni. Þau vantaði því áhöld og hugðist Gunnar hlaupa yfir götuna til Guðjóns 

bróður síns til að leita hjálpar. Þegar hann opnar útidyrahurðina heyrir Elín hann segja: „Guð 

minn góður. Húsið hans Guðjóns er farið“.34 Þá varð honum ljóst, að hann fengi enga hjálp 

þar og reyndi hann því að brjóta vegginn með því sem hann fann. Þar sem rafmagnið var 

farið, þá voru þau í niðamyrkri og var Elín í sífellu að reyna að kveikja á kertum, sem 

slokknuðu ávallt aftur. Hún vissi af vasaljósi sem þau geymdu á vísum stað inni í eldhúsi og 

hugðist hún finna það, en þegar henni tókst að grafa sig niður á það, þá var peran í ljósinu 

sprungin, enda hafði höggið við snjóflóðið verið svo mikið.35 

Elín Halldóra og Gunnar unnu bæði að því að reyna að komast að Sólrúnu Ásu og hélt 

Elín áfram að reyna að kveikja á kertum við erfiðar aðstæður. Þess á milli hljóp hún út á 

tröppur og öskraði eftir hjálp. Elín minnist þess að hafa séð fólk í kringum sig: „Ég man eftir 

honum Kela [Þorkeli Ingvasyni] að hann kallaði einu sinni í mig á móti: Ég get ekki hjálpað 

þér, því ég er með tvö inni sem ég þarf að ná út“.36 Elín horfði á menn ganga framhjá hennar 

húsi og fara á flóðasvæðið fyrir ofan en það fór rosalega illa í hana. Seinna frétti hún að einn 

þessara manna hafi verið Einar frændi hennar, og að hann hafi ekki treyst sér inn til hennar, 

þar sem hann vildi ekki sjá hvað var þar fyrir innan.37 

Eftir svolitla stund kom til þeirra nágranni þeirra, Þorsteinn Gíslason, sem var jafnan 

kallaður Steini kokkur. Hann kom og reyndi að hjálpa þeim að ná Sólrúnu Ásu út, en Elín fór 

aftur út og hélt áfram að öskra eftir hjálp. Elín rifjar upp: „Hann var að reyna að hjálpa okkur 

                                                           
32

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
33

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
34

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
35

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
36

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
37

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 



14 

 

hann Steini og ég er alltaf að öskra að ég þurfi verkfæri. Maður verður eitthvað brjálaður. Svo 

er allt í einu komin þarna sleggja og það er byrjað að ráðast á vegginn og það er brotið gat“.38 

Þegar þeim tókst að brjóta gat á vegginn tók við að grafa snjóinn burt og reyna að komast að 

Sólrúnu Ásu. Gunnar mokaði snjónum frá þangað til hann gat skriðið inn í gatið. Brátt 

bættust tveir menn í hópinn sem hjálpuðu við að ná Sólrúnu út. Elín byrjaði strax að reyna að 

blása líf í dóttur sína og fann hún að það var eitthvað fast í hálsinum á henni sem losnaði og 

fór niður. Einn mannanna, Bjarni Harðarson, sá strax að Sólrún var látin. Elín segir: „Ég hugsa 

að ég hefði orðið brjáluð ef þessi maður hefði ekki verið þarna því að hann sá strax að hún 

var látin. Það voru komnir einhverjir blettir og eitthvað sem voru komnir í húðina og vildi 

hann meina það. En einhvern veginn átti ég voðalega erfitt með að trúa því og maður var 

svona að reyna og allt í einu þá eru bara allir horfnir“.39  

Gunnar hljóp út og reyndi að finna aðstoð. Hann fór í sjúkraskýlið þar sem Guðjón 

bróðir hans og fjölskylda voru komin og fór Guðjón með honum heim, en hann gat ekkert 

gert fyrir þau. Gunnar og Elín voru því ein með dóttur sína í myrkrinu og kuldanum í nokkra 

klukkutíma. „Þetta var voðalega erfiður tími. Maður var svo ráðalaus og vonlaus og allt“. Elín 

segir að þegar hún fann hitann fara úr dóttur sinni þá hafi einhver tilfinning komið yfir hana 

og henni hafi fundist hún þurfa að gera það sem gera þurfti. Hún lagði því dóttur sína niður, 

lagaði hana til og reyndi að loka augum Sólrúnar Ásu. Elín segir það hafi verið afskaplega 

erfitt, að augu hennar vildu ekki lokast. „Af því þau lokuðust ekki þá hugsaði ég með mér, 

hún getur ekki verið dáin“. Elín segir að þau hjónin hafi frétt það seinna að Sólrún hafi 

sennilega dáið samstundis. Hljóðið sem þau heyrðu, þegar þau héldu að hún væri vakandi, 

hafi að öllum líkindum verið hljóð sem myndast þegar loftið pressast úr lungunum, en Elín 

var fegin því að þau vissu það ekki þá.40 

Eftir nokkra klukkutíma komu svo tveir menn, þeir Vilmundur Óskarsson og Trausti 

Bjarnason, með börur og báru Sólrúnu Ásu niður eftir. Elín segist muna vel eftir þessari 

göngu, því hún hafi verið í allt of stórum stígvélum af manni sínum og hún hafi alltaf verið að 

týna þeim á leiðinni. Þau fóru í bakaríið til Hjartar og Helgu. Þar var farið með Sólrúnu Ásu 

inn í herbergi og Elínu og Gunnari sagt að fara upp á loft til Hjartar. „Þá eiginlega brast bara 

eitthvað í mér, því þá bjóst ég við einhverri hjálp, að þeir myndu vekja hana, ég vildi ekki trúa 

                                                           
38

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
39

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
40

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
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því að hún væri dáin“. Elín segir að á þessum tímapunkti hafi henni fundist eins og hún hafi 

hreinlega truflast.41  

Mötuneytið 

„Þetta voru bara fyrstu viðbrögð, bara mokið, mokið, mokið“ 

 

Strax um morguninn ákváðu Ingibjörg og Hinrik að opna mötuneyti Kambs, láta laga kaffi og 

bera það fram sem til var í mötuneytinu fyrir þá sem þurftu á því að halda. Fyrsta hugsunin 

hjá þeim var að hlúa að fólki, hvort sem það var að leita eða hafði sjálft lent í flóðinu. Í fyrstu 

var farið með alla í mötuneytið, bæði þá sem lentu í flóðinu og björgunarfólk. Því var svo 

breytt, þar sem það var of mikið öngþveiti að hafa allt fólkið á sama staðnum. Benjamín 

Oddsson, eiginmaður Rúnu, var enn með lífsmarki þegar hann var færður í mötuneytið en 

þar lést hann af sárum sínum svo það þótti ljóst, að það máttu ekki of margir vera þar. Var 

því ákveðið að selflytja mat í samkomuhús Flateyringa og þar búin til aðstaða fyrir 

leitarflokkana. 

Fljótlega eftir að fólk fór að týnast upp úr flóðinu var ljóst að það þyrfti að finna 

handa því föt þar sem allir voru blautir og kaldir og jafnvel á nærfötunum einum fata. 

Gunnhildur Halla Haraldsdóttir var ein þeirra sem fór í mötuneytið til að aðstoða um 

morguninn, en hún og móðir hennar tóku einnig þátt í að finna föt á fólkið eftir flóð. „Við 

náðum í allt sem hét ull, peysur, sokka og nærföt og fólk var mjög þakklátt fyrir þetta.“ Hún 

segir frá því, að þegar sambýlismaður hennar hafi komið heim blautur og kaldur eftir að hafa 

verið að leita um daginn, þá hafi hann ekki fundið sokka til skiptanna. „Svona var þetta um 

fleiri, því gengið var í hús og fólk beðið um allt sem það gat misst af fötum,“ sagði 

Gunnhildur.42  

Ingibjörg minnist þess, að á fimmtudagsmorgninum fór fólk, sem hafði ekki frétt af 

flóðinu, að streyma til vinnu í Kambi. Ingibjörg kom ekki til vinnu, heldur var verkstjóri 

hennar mættur og tók hann á móti starfsfólkinu. „Þegar fólkið kom í vinnu þá var hann búinn 

að salla að sér skóflum og þá rétti hann þær bara og sagði: Farið bara og mokið. Þetta voru 

bara fyrstu viðbrögð, bara mokið, mokið, mokið“.43 

                                                           
41

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
42

 „Er eins og svart og hvítt“. Fréttir, Vestmannaeyjum 2. nóvember 1995, bls. 8-9. 
43

 Viðtal. Ingibjörg Kristjánsdóttir við höfund. 
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Í bakaríinu hjá Hirti voru hjónin Elín og Gunnar í stuttan tíma, áður en þangað kom bíll 

sem sótti þau og keyrði niður í mötuneyti Kambs, þar sem þau voru allan daginn. Elín segir 

svo frá: „Steini [Þorsteinn Gíslason], karlgarmurinn sem var þarna hjá okkur, hann átti 

náttúrulega sína fjölskyldu þarna fyrir ofan, maður náði ekki þeirri hugsun. Hann fór svo bara 

þarna niður eftir í eldhúsið. Ég man alltaf eftir karlinum þegar að það er sagt við hann: Steini 

þeir eru að koma með Atla. Hvernig karlinn, ég sé hann ennþá fyrir mér, þegar hann henti frá 

sér eldhúsáhöldunum og fór inn í salinn þar sem þeir voru“.44 Atli var barnabarn Þorsteins, 

nágranna Elínar og Gunnars, en Atli bjargaðist einn úr húsinu sínu en faðir hans, Sigurður 

Þorsteinsson og bróðir hans Þorsteinn, létust báðir ásamt vini þeirra Kristni sem var þar 

gestkomandi eftir að hafa rýmt hús sitt í Ólafstúni.  

Þorkell fór frá Hirti yfir í björgunarsveitarhúsið að Oddatá og var þar lengst yfir 

daginn. Þar sem hann átti erfitt með að sitja og bíða eftir fregnum af bróður sínum og Lilju, 

þá stóð hann vaktina við símann og þurfti að svara þegar vinnuveitandi hans og vinur til 

margra ára, Eiríkur Guðmundsson, hringdi frá Reykjavík. Þorkell þurfti þá að segja honum að 

húsið hans væri farið og að dætur hans væru báðar týndar. Þótti honum mjög átakanlegt að 

þurfa að tilkynna fólki að ástvinir þeirra væru týndir. „Það er hlutur sem ég vil ekki endurtaka 

á ævinni aftur“.45 Milli tvö og hálf þrjú um daginn fékk Þorkell símtal. Það er Eiríkur Finnur 

Greipsson að tilkynna honum að bróðir hans, Þorleifur, og Lilja hafi bæði fundist látin. Eftir 

að Þorkell frétti af láti þeirra fór hann í mötuneyti Kambs og þar ræddi hann við Eirík Finn og 

fleiri, sem voru honum mikill styrkur. Þarna komu allir saman sem ein fjölskylda og studdu 

hver annan í sorginni.46  

Þegar Þorkell var að ganga til baka í stjórnstöð björgunarsveitarinnar, eftir að hafa 

fengið fregnir af láti Þorleifs og Lilju, fékk hann að reyna á erfiðu hliðar þess að vera eineggja 

tvíburi. Hann hitti þar björgunarsveitarmenn sem hann heilsaði áður en hann gekk framhjá. 

Því næst heyrði hann umgang að baki sér og þegar hann leit við, þá sá hann hvar einn 

björgunarsveitarmannanna var nánast kominn í gólfið, hvítur í framan og voru félagar hans 

hræddir um að hann væri að fá hjartaáfall. „Ég sný við aftur og ætla fara upp og sjá hvort 

manngreyið væri að fá áfall eða eitthvað, þá lyftir hann hendinni og bendir á mig: Sjáið þið 

                                                           
44

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
45

 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
46

 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
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ekki líkið? Sjáið þið ekki líkið? Ha, segja þeir og líta og sjá ekkert nema mig og þá fattaði ég 

það. Þá gat ég mér þess til og sagði: Hann hefur sennilega fundið tvíburabróður minn“.47 

Í mötuneyti Kambs voru þau Elín Halldóra og Gunnar allan daginn og reyndu að átta 

sig á því sem hafði gerst. Þau töluðu við presta og hjúkrunarkonuna og spurðu hvort þau 

fengju ekki örugglega fá að vita um afdrif fólksins sem lenti í flóðinu, eftir því sem það fyndist 

og var þeim lofað að það yrði gert. „Svo erum við alltaf að horfa á einhvern bíl, þetta var 

svona aftursveigður bíll, svona stór. Við vorum alltaf að spá, hvað er þessi bíll alltaf að fara 

inn í smiðjuna hans Steinars“. Um kvöldmatarleytið kemur svo Einar, frændi Elínar, á tal við 

hana og þá fyrst fréttir hún af því hverjir hefðu látist og að farið hafi verið með alla látna inn í 

vélsmiðju Steinars. „Þarna brást upplýsingaflæðið til okkar. Við vissum bara um þau sem var 

komið með inn, þarna niðureftir, en það var aldrei talað við okkur um hitt. Þá sem komu 

ekki“. Elín segir að hún hafi reiðst yfir þessu, þar sem henni hafði verið lofað að hún fengi að 

fylgjast með.48  

Gunnhildur Halla var ein af þeim sem tóku á móti Elínu og Gunnari í mötuneytinu og 

hlúðu að þeim. Hún segir svo frá: „Fólk kom þarna niður eftir og vissu sumir ekkert um sína 

nánustu, eða hvað margra var saknað. Ég lenti í að hugga mann sem hafði misst dóttur sína 

og var það mjög átakanlegt. Ekki bætti svo úr skák, þegar í ljós kom að bróðir hans hafði líka 

misst dóttur sína. Það var mitt hlutverk að taka við fólkinu eftir að læknar höfðu hlúð að því. 

Ég ræddi við það og það kom mér mest á óvart hvað það var sterkt og rólegt. En tíminn var 

lengi að líða á meðan við biðum. Sumir voru alltaf að spyrja frétta og ein konan spurði mig 

hvort ég hefði eitthvað frétt af hennar fólki. Þá hafði ég frétt að foreldrar hennar og systir 

hefðu fundist látin en ég mátti ekkert segja“.49  

Ingibjörg segir það hafa verið ákaflega erfitt að fylgjast með björgunarmönnunum 

ganga inn í vélsmiðju Steinars. „Ég man að ég stóð í glugganum og fannst ég sjá allt of marga 

labba þangað inn, það var ferlega erfitt af því við vorum alltaf að vona að við fengjum fleiri 

inn til okkar, þar sem að læknarnir voru og verið var að hita skrokkana með því að nudda 

ískalda líkama, klaka. Ég gleymi Atla aldrei. Hann var svo kaldur að það var eins og þú færir í 

frysikistuna og tækir utan um klaka. Honum var svona kalt. Það var rosalegt“.50 

                                                           
47

 Viðtal. Þorkell Ingvason við höfund. 
48

 Viðtal. Elín Halldóra Jónsdóttir við höfund. 
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 „Er eins og svart og hvítt“. Fréttir, Vestmannaeyjum 2. nóvember 1995, bls. 8-9.  
50

 Viðtal. Ingibjörg Kristjánsdóttir við höfund. 
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Elín Halldóra minnist þess að hafa verið eitthvað að barma sér vegna Sólrúnar Ásu og 

þá hafi Guðrún Kristjánsdóttir sagt við hana: „Heyrðu þú veist þó að hún er dáin“. Elín segir 

þetta vera eina af þessum setningum sem hún muni aldrei gleyma, þar sem hún hrökk við, 

enda á þessum tíma ekki ennþá búin að meðtaka fráfall dóttur sinnar. Hún segir að eftir á 

hafi hún hugsað um þá stöðu sem Rúna hafi verið í, að vita ekkert um afdrif manns síns. Elín 

segir þó stöðu þeirra hafa verið mjög ólíka. „Ég held að við höfum örugglega verið þau einu 

sem grófum upp okkar eigið barn. Ég hef oft verið að spá í það hvort það hafi verið betra eða 

verra, því hin, náttúrulega, biðu milli vonar og ótta“.51 

 

Sjón sem líður manni aldrei úr minni 
 

Strax um kvöldið var fólk byrjað að fara af eyrinni, en Elín skildi ekki hvers vegna fólki lá 

svona á að komast í burtu, en sjálf vildi hún ekki fara frá dóttur sinni. Hún var ekki búin að 

samþykkja að Sólrún Ása væri dáin og því neitaði hún að fara. Um nóttina fengu þau gistingu 

í húsi frænda þeirra, sem var mannlaust og segir Elín að það hafi verið lítið um svefn. Lengi á 

eftir sváfu þau rétt á meðan þau voru sem þreyttust.52  

Daginn eftir var Elín óróleg og vildi fá að sjá Sólrúnu Ásu. Hún var að ganga um með 

Heiðu, svilkonu sinni, og fara þær að vélsmiðju Steinars og þangað vill Elín fara. „Ég fer þarna 

inn og það er sjón sem líður manni aldrei úr minni. Þá var bara eftir gólfinu, það var bara 

röðin, af bara fólki, undir teppum. Og ég sé þarna teppið mitt og ætla að rjúka af stað og þá 

var bara kippt í mig og ég sett út fyrir. Einhver sagði: Það hefur ekkert með það að gera, það 

er ekkert víst að það sé þitt barn undir þessu teppi“. Það þurfti því að gera eitthvað til að róa 

Elínu, svo ákveðið var að loka Sparisjóðnum í næsta húsi og fara með Sólrúnu Ásu þangað og 

fékk þá Elín að sjá hana. Það var ekki fyrr en hún snerti hana og fann hversu ísköld hún var, 

að hún áttaði sig. Þá fyrst gerði hún sér grein fyrir að dóttir hennar væri látin.53  

Elín og Gunnar áttu að fljúga suður um miðjan daginn og fékk Gunnar fyrst að fara 

heim og finna einhver föt á þau hjónin. Hann náði einnig í myndaalbúm og aðra persónulega 

muni en þau mundu að eftir flóðið í Súðavík hafi mikið verið rætt um þá muni sem ekki væri 
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hægt að bæta. Þegar fólkið frá Flateyri kom til Reykjavíkur fannst þeim eins og þau væru 

komin í annað land. Fyrir vestan var allt á kafi í snjó en í Reykjavík var algerlega snjólaust.54  

Áfallahjálpin 

„Þetta sem átti að vera hjálp, þetta var eiginlega ekki hjálp“ 

 

Elín segir að það hafi komið áfallateymi að sunnan strax sama dag og flóðið féll og fannst 

henni það hafa verið mjög sérstök upplifun að hitta þetta fólk. Þau voru sífellt spurð sömu 

spurninganna og svo kom annað teymi seinna um daginn og þá hafi þau aftur þurft að svara 

þessum sömu spurningum. Þeim þótti þetta afskaplega óþægilegt og virtist sem fólkið hafi 

ekki fengið neina punkta frá þeim sem höfðu talað við þau áður. Um kvöldið var tekin skýrsla 

áður en hafist var handa við að flytja fólk til Ísafjarðar eða Reykjavíkur, en fólkið sem var í 

mötuneytinu var flest fólk sem hafði misst heimili sín í flóðinu. Það var skráð niður hvar allir 

yrðu um nóttina og einn sálfræðingur eða læknir kemur til Elínar og spurði hana hvar hún 

ætti heima. Elín varð brjáluð og sagði manninum að hún ætti hvergi heima. Elín minnist þess 

að það hafi þurft mjög lítið til að setja hana alveg á hvolf aftur.55  

Fyrir sunnan var farið með þau í hús Rauða krossins við Rauðarárstíg. Þar var fólki 

raðað niður og rætt við það. Þá byrjaði aftur spurningaflóðið og útskýringarnar. Elín varð að 

svara sömu spurningum og hún var spurð af áfallateyminu fyrir vestan aftur og aftur. 

Fjölskyldunni var skipt upp í áfallateymi og fann Elín fyrir mikilli höfnun, af því sífellt nýtt fólk 

tók viðtöl við hana. Að lokum gafst hún upp. „Þetta var svolítið sérkennilegt ástand þarna, 

fannst manni,“ segir Elín.  „Maður upplifði þetta á mjög einkennilegan máta. Þetta, sem átti 

að vera hjálp, þetta var eiginlega ekki hjálp“.56  

Einn helsti lærdómurinn sem Elín telur mega læra af snjóflóðinu á Flateyri er hvernig 

standa eigi að áfallahjálp fyrir þolendurna. Hún eigi að vera þannig upp sett, að þeir sem veiti 

hjálpina fylgi fólkinu eftir í einhvern tíma og það sé ekki verið að láta fólk flakka á milli 

hjálparfólks. Hún segist ekki viss um að fólk geri sér grein fyrir því, hversu brotinn 

einstaklingurinn er eftir svona áfall, því fólk setji alltaf upp skjöld og hún telur að fólk finni 
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fyrir höfnunartilfinningu þegar það er sífellt verið að skipta um sálfræðinga, eða aðra sem 

veita áfallahjálp. Elín telur að þessir þættir verði að vera í lagi til að hjálpa fólki í bataferlinu.57  

Vikuna á eftir voru Elín og Gunnar meira og minna í jarðaförum rétt eins og flestir 

Flateyringar, enda byggðarlagið svo lítið að þau þekktu alla sem létust. Þau reyndu að standa 

sig en voru mjög dofin. Dóttir þeirra  var með þeim fyrstu sem var jörðuð, en jarðaför hennar 

var gerð frá Hallgrímskirkju, ásamt tveimur öðrum einstaklingum. Elín segist hafa átt mjög 

erfitt, þegar Haraldur Eggertson frændi hennar var jarðaður ásamt konu sinni og börnunum 

þremur, sem öll fórust í flóðinu. „Ég grenjaði svo mikið að ég hefði ekki verið hissa ef ég hefði 

dottið af bekknum eða eitthvað, ég var svo gjörsamlega búin“. Eftir jarðarfarirnar fóru þau 

vestur og reyndu að tína saman það sem var heillegt af eigum þeirra, en eftir það fóru þau 

sjaldan aftur til Flateyrar.58   

Uppkaup og uppgjör 
 

Þann 1. júní 1996 sameinaðist Flateyrarhreppur fimm öðrum sveitarfélögum á 

norðanverðum Vestfjörðum undir nafninu Ísafjarðarbær. Kristján Þór Júlíusson var þá settur 

bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og var þá kominn með mikla ábyrgð gagnvart uppbyggingunni á 

Flateyri. 

Magnea Guðmundsdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri Flateyrarhrepps, gagnrýndi þá 

miklu töf sem hafði orðið í málefnum Flateyrar í viðtali við Morgunblaðið þegar eitt ár var 

liðið frá flóðinu mikla. „Enn eru ýmis mál óleyst og hefur það bitnað á þeim sem eiga um sárt 

að binda, fólki sem varð fyrir því að húsin þeirra skemmdust að hluta, þannig að ekki er 

búandi í þeim. Þetta fólk hefur búið sér heimili annars staðar og hefur því orðið fyrir verulegu 

tjóni“.59 

Eftir Súðavíkurflóðið skapaðist mikil umræða um hvernig skildi tekið á húsnæði á 

hættusvæðum og sagði m.a. Davíð Oddson, þáverandi forsætisráðherra, að það væri 

nauðsynlegt að draga lærdóm af atburðunum í Súðavík og það yrði að koma til móts við fólk 

sem lenti í því að hús þeirra yrðu verðlaus þegar þau væru dæmd á hættusvæði.60 Skömmu 

síðar var rætt um að ríkið kynni kaupa upp húseignir, sem væru á hættusvæðum vegna 
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snjóflóða. Kristján Jóhannesson sveitarstjóri Flateyrarhrepps sagði í viðtali í janúar 1995, að 

það yrði aldrei samþykkt að ríkið keypti og greiddi út húseignir fólks sem bjó á svæðum þar 

sem talin var snjóflóðahætta. „Mín skoðun er sú, að verði farin sú leið að kaupa eignir af fólki 

á þessum svæðum, þá verði það að gerast með þeim hætti að það verði byggð hús á öruggu 

svæði og skipt við fólk. Það kemur ekki til greina að greiða út peninga beint“. Í viðtalinu 

kemur einnig fram að ef þessi leið yrði farin, þá gætu eigendur þessara húsa, sem keypt yrðu 

upp, grætt stórlega á sölunni og „það sem meira er margir myndu þá nota tækifærið og 

hverfa á brott af svæðinu“.61 Þetta er dæmi um viðhorf sveitastjóra sem vildu gera allt til að 

halda íbúunum á svæðinu og gæti verið ein ástæða þess, að ekki var ráðist í að stækka 

hættusvæðið á Flateyri eftir reynsluna í Súðavík.  

Tíminn eftir flóð reyndist Elínu Halldóru og Gunnari mjög erfiður. Heimili þeirra og 

eigur lágu undir skemmdum og þurftu þau að byggja upp nýtt líf á nýjum stað. Það reyndist 

strax vera erfitt fjárhagslega og tók langan tíma að fá fullar bætur fyrir húsið þeirra á Flateyri. 

Hjá Ísafjarðarbæ vísaði hver á annan og var þetta lengi að velkjast um í kerfinu. Elín segir, að 

svörin sem hjónin fengu frá Ísafjarðarbæ, hafi gert það að verkum að hún hrökk sífellt til 

baka í sorgarferlinu og hún minnist þess að hafa grenjað yfir svörunum sem þau fengu frá 

bæjarfélaginu. Hún telur það vera mjög mikilvægt fyrir fólk sem hefur lent í stóráföllum, að 

hafa fjárhagslegt öryggi og þurfa ekki að vera að velta sér upp úr fjármálum. Þetta hafi tekið 

úr henni allan þrótt og þar sem viðnámið var svo lítið, þá fannst henni hún lenda aftur á 

byrjunarreit í uppbyggingarferlinu vegna þessara erfiðleika.62  

Ingibjörg segist einnig hafa verið ósátt við hvernig gengið var frá lokabótum fyrir hús 

þeirra í Ólafstúni. Fyrir þeim var þetta hús ónýtt og voru þau ákveðin í að fara aldrei með 

börn sín aftur í þetta hús, enda þótti þeim orðið ólíft þarna eftir að hafa verið rekin af heimili 

sínu þrjátíu og tvær nætur þetta ár. Ingibjörg segir: „Það var í umræðunni að kaupa upp 

húsin í Ólafstúni af því við vorum á rauðu svæði. En svo kemur flóðið og það kemur eiginlega 

alls staðar annars staðar heldur en rauða svæðið var“.63  

Guðjón Petersen, fyrrverandi framkvæmdastjóri Almannavarna ríkisins, var ráðinn af 

Ísafjarðarbæ til að gera skýrslu um stöðu Flateyringa eftir snjóflóðið. Í viðtali við hann sem 

birtist í DV 1. september 1998, tekur hann fram að nokkur óánægja hafi verið með hversu 
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22 

 

lítið hafði gerst í því að kaupa upp íbúðarhús sem urðu fyrir skemmdum af völdum 

snjóflóðsins. Íbúum hafi fundist þetta miður í ljósi þess velvilja sem stjórnmálamenn lýstu 

strax í kjölfar hamfaranna. Í lögum um ofanflóðasjóð er „gert ráð fyrir að sjóðurinn kaupi upp 

að 9/10 á móti bæjarfélaginu“. Eignir eins og þær sem deilt er um á Flateyri.64 Húsin sem 

gjöreyðilögðust heyrðu undir viðlagatryggingu og var gengið frá þeim bótum mun fyrr en við 

þá sem stóðu uppi með skemmda eign, eins og Elín Halldóra og Ingibjörg. 

 

Samhugur í verki 
 

Fjölmiðlar stóðu fyrir söfnuninni Samhugur í verki fyrir Flateyringa strax eftir flóð og voru 

Flateyringar mjög þakklátir fyrir þann hlýhug sem þeir fundu fyrir. Elínu fannst ýmislegt 

furðulegt í umræðunni um þennan sjóð. Elín segir svo frá: „Það var eins og það væri verið að 

passa að maður myndi ekki græða á þessu. Hvernig er hægt að græða þegar maður hefur 

misst svona mikið?“65 Elínu fannst einnig mjög sérstakt hvernig staðið var að úthlutun 

sjóðsins. Vegna þess að hús Elínar og Gunnars stóð uppi og húsgögnin voru ennþá inni í því 

þá var þörf þeirra metin minna. Elín segir þörfina hjá þeim hjónum hafa verið mikla á einum 

tímapunkti og hafi hún þá verið hvött til að skrifa bréf og fara fram á meiri bætur úr 

sjóðnum. „Þvílík auðmýking sem ég upplifði við að þurfa að skrifa þetta bréf, ég held ég 

gleymi því aldrei“. Hún segir að í framhaldinu hafi þau fengið örlitlar bætur í viðbót og voru 

þau á þessum tíma á fullu við að reyna að selja húsið sitt og fá lokabæturnar fyrir það svo 

þau gætu haldið áfram með líf sitt. „Ég man það að þetta var svo erfiður kafli. Ég lokaði 

svolítið á hann af því þetta voru peningar, held ég. En samt þurftum við á þessu að halda“.66 

Þorkell Ingvason segist ekki hafa verið fullkomlega ánægður með hvernig staðið var 

að úthlutun sjóðsins, þótt hann segðist skilja vel að erfitt sé að úthluta réttlátlega peningum 

úr söfnun sem þessari: „Mér finnst að fólk hefði átt að fá nóg til að byrja upp á nýtt og restin 

af peningunum átti að fara í að byggja upp aftur samfélagið. Það sem mér sárnaði eiginlega 

mest var, að það átti síðan að halda eftir dágóðum hluta af peningnum og geyma til annars 

tíma, ef það myndi eitthvað gerast annars staðar“.67 Mál þetta olli miklum klið í janúar 1999, 
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þegar greint var frá því að aðstandendur söfnunarinnar hefðu ákveðið, eftir að hafa 

ráðstafað bótum til fjölskyldna á Flateyri upp á 200 milljónir, að halda eftirstöðvunum, 

rúmlega 50 milljónum króna og ráðstafa í sérstakan sjóð ætlaðan fórnarlömbum 

náttúruhamfara almennt.68 Heimamenn áttu erfitt með að sætta sig við þessa niðurstöðu, 

enda margt ógert á Flateyri á þessum tíma og voru margir sem höfðu gefið fé í söfnunina 

reiðir, vegna þess að þeir höfðu gefið peningana í þeirri trú að þeir nýttust Flateyringum. Í 

febrúar 2001 var undirritaður samningur milli ríkisstjórnarinnar, Ofanflóðasjóðs og 

Ísafjarðarbæjar um að ljúka við uppbygginguna á Flateyri og var í þeim samningi tekið fram, 

að eftirstöðvum úr söfnuninni Samhugur í verki skyldi varið í þágu samfélagsins á Flateyri.69 

Þorkell segir að Davíð Oddson hafi að minnsta kosti gert eitt góðverk í sinni tíð og að það hafi 

verið að láta Flateyringana fá peningana aftur.70 

 

Lífið varð að halda áfram  
 

Eftir flóðið tóku hjónin Hinrik og Ingibjörg þá ákvörðun í samráði við lækna, presta og fleiri að 

réttast væri að halda áfram vinnu í fiskvinnslunni sem fyrst svo fólkið á Flateyri hefði eitthvað 

fyrir stafni. Á þessum tíma var Kambur helsta fiskvinnslufyrirtækið á staðnum og þar störfuðu 

um 120-140 manns.71 Ingibjörg telur það hafa verið mjög mikilvægt fyrir fólkið, sem var 

áfram á eyrinni, að vinnslan hélt áfram. Það var því strax á mánudeginum eftir flóð, sem 

fyrsta rennslið fór í gegnum frystihúsið. Fyrir flóðið unnu um 60 manns við vinnsluna en það 

voru um 25 sem mættu til vinnu fyrsta daginn.72 Ingibjörg minnist þessa dags með trega: 

„Það var ofsalega erfitt. Ég bara gleymi þeirri stund aldrei. Aldrei. Því við vorum ekki mörg 

eftir“.73  

Ingibjörg segir að þau hjónin hafi haft baráttuþrek á þessum tíma og því hafi þau alltaf 

verið staðráðin í því að vera áfram. Það var þó á einum tímapunkti sem það hvarflaði að 

henni að fara. „Þegar ég sá alla vini mína fara, ég verð að viðurkenna það. Þegar varðskipið 

tók eiginlega alla vini mína frá mér, þá sigldu þeir í burtu. Manni leið eins og maður væri einn 
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í heiminum og ég man eftir mér niðri í frystihúsi, af því það var eina heimilið sem mér fannst 

ég eiga, og þar sat ég við skrifborðið og grét. Það var ekki bara það að ég átti ekkert heimili, 

heldur voru líka vinir mínir farnir“.74 

Ingibjörg telur að þau hafi misst yfir 100 manns í kjölfar flóðsins, bæði þeir sem létust 

og þeir sem fluttu í burtu voru svo margir. Þau sem að frystihúsinu stóðu lentu því í miklum 

vandræðum við að manna fiskvinnsluna og fór það á það stig að allir sem hringdu og báðu 

um vinnu fengu vinnu. Ingibjörg segir svo frá: „Þannig að ég fékk alls konar fólk. Ég man 

sérstaklega eftir einum sem var bláhærður. Ég man ég hugsaði með mér: Ingibjörg mín, hvað 

ertu nú komin með upp í hendurnar?“75  

Ingibjörg og Hinrik gerðu sitt til að lífið á Flateyri gæti haldið áfram. Það reyndist erfitt 

að halda fólki í vinnu og var oft erfitt að halda vinnslunni gangandi. „Auðvitað var þetta erfitt 

og það var erfitt að halda þessu gangandi í marga mánuði á eftir. En það var aldrei spurning 

hjá okkur að halda þessu gangandi á þessum tíma. Einfaldlega vegna þess að lífið varð að 

halda áfram ef eyrin átti að halda áfram að vera byggileg, ef svo má segja, að þá varð þessi 

atvinna að rúlla“. Ingibjörg segir að í kringum hana hafi flestir reynt að vera bjartsýnir og 

viljað reyna að byggja upp lífið á eyrinni á ný. Hún heyrði einhverjar efasemdaraddir frá fólki í 

þorpinu um mikla óvissu um framtíð eyrarinnar. Að hennar mati var það minnisstæðast við 

uppbygginguna, að Færeyingar ákváðu snemma að gefa Flateyringum leikskóla og hafði það 

jákvæð áhrif á íbúana vegna þess að með því hófst uppbyggingin.76  
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Mynd 3 - Flateyri sumarið 1999 

Varnargarðarnir, sem vígðir voru 1998, breyta ásýnd Flateyrar. Þar sem flóðið féll yfir byggðina var ekki byggt 

aftur. Grunnar húsanna voru rifnir og tyrfðir og því erfitt að sjá hvar húsin áður stóðu.  Undantekningin er 

bensínstöðin, sem var endurbyggð á sama stað, hægra megin undir varnargarðinum.  

 

Flateyri eftir flóð 
 

Með tilkomu Vestfjarðagangnanna í september 1996 var samgöngumálum á Vestfjörðum 

gjörbylt. Flateyringar, sem áður höfðu lent í því að vera einangraðir dögum saman að vetri til, 

höfðu nú möguleika á að starfa og versla í öðrum bæjarfélögum. Það gerði það að verkum, 

að verslun á Flateyri lagðist af og sækja nú Flateyringar nær alla þjónustu til Ísafjarðar.  

Snjóflóðið hafði töluverð áhrif á fólksfjöldann á Flateyri. Í desember 1994 voru íbúar 

Flateyrarhrepps 379 en árið 1998 voru Flateyringar 290.77 Ráðist var í byggð stórra 

snjóflóðamannvirkja sem áttu að tryggja öryggi allra þorpsbúa og voru varnargarðarnir, sem 

kostuðu um 340 milljónir, vígðir í september 1998.78 Varnargarðarnir gerðu það að verkum, 
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að fólk fór að vilja búa í húsum sem áður voru á hættusvæði og var því ekki lengur um 

húsaskort að ræða. Meðan næg vinna var í boði, var fólk á Flateyri. Þróunin varð hins vegar 

sú, eins og í mörgum öðrum sjávarþorpum, að Íslendingar fluttust í burtu en fólkið sem kom í 

staðinn var af erlendu bergi brotið.  

Ingibjörg segir það hafa verið erfitt að horfa á þá þróun, að Íslendingar hættu að 

sækja um störf í fiskvinnslu og útlendingar urðu uppistaðan af vinnukraftinum hjá þeim. Hún 

telur, að á einhverjum tímapunkti hafi Íslendingar ekki lengur viljað starfa við fiskvinnslu. Hjá 

þeim í Kambi var hlutfall starfsfólksins um 98% útlendingar, helst Pólverjar og 

Filippseyingar.79 

Vorið 2007 urðu Flateyringar fyrir miklu reiðarslagi, þegar um 120 manns var sagt upp 

störfum hjá fiskvinnslunni Kambi. Ástæða uppsagnanna var sögð slæmt rekstrarumhverfi auk 

sterkrar stöðu krónunnar og hás vaxtakostnaðar.80 Skömmu síðar var tilkynnt að fyrirtækið 

Oddatá ehf. myndi kaupa upp allar eignir Kambs á Flateyri og hyggðust það með kaupunum 

tryggja áframhaldandi atvinnu á Flateyri.81 Var upp úr því stofnað fyrirtækið Eyraroddi hf. 

sem sérhæfir sig í fiskvinnslu.82 Eftir bankahrunið í október 2008 tók BBC viðtal við Vigdísi 

Erlingsdóttur, framkvæmdastjóra Eyrarodda, en hún gaf góða lýsingu á ástandi þorpsins. Þar 

sagði hún að af 36 starfsmönnum Eyrarodda væru aðeins 3 Íslendingar og af þeim rúmlega 

200 sem bjuggu á Flateyri væru um 100 Pólverjar. Hún sagði að þau gætu ekki haft 

fiskvinnsluna opna án þeirra, þeir væru undirstaða bæjarins.83 

Ljóst er að mun færri fengu vinnu hjá Eyrarodda en þeir sem misstu vinnu hjá Kambi 

og varð mikil fólksfækkun í kjölfarið, en árið 2010 voru Flateyringar komnir niður í 250.84 
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Niðurstöður 

 

Snjóflóðið á Flateyri kom öllum að óvörum. Það féll langt niður fyrir þekktar hættulínur og 

olli meira tjóni en nokkurn hafði órað fyrir og það áður en fyrsti vetrardagur hafði gengið í 

garð. Tuttugu manneskjur kvöddu þennan heim, eignatjónið var ofboðslegt, eyðileggingin 

alger.  Flóðið féll á nítján íbúðarhús, sem flest höfðu verið talin örugg. Aðeins örfá hús standa 

ennþá uppi. Flest húsin gjöreyðilögðust og voru grunnar þeirra rifnir. Fyrir lítið þorp eins og 

Flateyri er áfall sem þetta ekki einkamál nokkurra. Þetta hafði áhrif á alla, því þarna misstu 

allir einhvern, vin, ættingja eða vinnufélaga. Ásýnd þorpsins breyttist til frambúðar og þeir 

sem lifðu af flóðið, fluttu flestir burt með fjölskyldum sínum. Íslendingar allir fundu til með 

Flateyringum og sorg þeirra var sorg þjóðarinnar. Þetta var einn hörmulegasti afburður 20. 

aldarinnar á Íslandi.  

Elín Halldóra og Gunnar lentu í lífsreynslu sem breytti lífi þeirra til frambúðar. Þegar 

saga þeirra er skoðuð, þá sætir það furðu að þau hafi þurft að berjast fyrir því að losna við 

húsið, þar sem þau höfðu grafið upp látna dóttur sína. Maður spyr sig, hvort það hafi ekki átt 

að sýna fólki eins og þeim, sérstaka tillitsemi. Í stað þess að veita þeim sem áttu um sárt að 

binda sérstaka aðstoð, þá fór púðrið í að rífast um hvort fólk ætti skilið að húsin þeirra væru 

keypt upp, fyrst ákveðið hafi verið að byggja varnargarða. Þessi töf hafði slæm áhrif á Elínu 

og þykir harkalegt að láta fólk sem hefur gengið í gegnum slíka lífsreynslu, fá það á 

tilfinninguna, að það sé tilætlunarsamt fyrir að vilja losna undan skemmdri eign.  

Þorkell Ingvason missti sinn besta vin og tvíburabróður. Missirinn var honum mjög 

erfiður enda þarf hann ekki nema að líta í spegil til að sjá lifandi eftirmynd bróður síns. Það 

sem tók einna mest á hann þennan örlagaríka dag, var að sjá Elínu hrópa eftir hjálp rétt hjá 

honum, en geta ekki komið henni til hjálpar. Maður getur rétt ímyndað sér hversu hræðilegt 

það er, að líta upp fyrir þorpið og sjá að heilu húsin, þar sem vinir og vinnufélagar búa, hafa 

þurrkast út. 

Ingibjörg Kristjánsdóttir var ein þeirra heppnu, sem af undarlegri tilviljun lenti ekki í 

flóðinu. Dæmi hennar er aðeins eitt um þær tilviljanir sem réðu því hverjir létust og hverjir 

voru aldrei þessu vant, að heiman. Í mötuneyti Kambs var hún í því hlutverki, að hlúa að 
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þeim sem fundust lifandi og fannst henni með ólíkindum hvað fólkinu gat verið kalt, það 

minnti helst á að taka utan um klaka.  

Þar sem stórslys á borð við þetta eru sem betur fer fátíð, þá er mikilvægt að dreginn 

sé lærdómur af atburðunum með því að rannsaka hvað gekk vel og hvað fór úrskeðis. Í 

frásögn Elínar sagði hún, að þrátt fyrir að reynt hafi verið að veita fólki áfallahjálp, þá virtist 

sem skipulagið hafi misfarist og fólk hafi gefist upp á þessari misgóðu hjálp. Elín segir að til 

þess að áfallahjálpin beri árangur, þurfi að gæta betur að því, að þeir sem veiti hjálpina, fylgi 

fólki eftir í nokkurn tíma, þar sem einstaklingurinn getur verið mjög brotinn. 

Áhugavert gæti verið að rannsaka nánar hvernig sjóðir eins og Samhugur í verki 

starfa. Viðmælendur mínir, Þorkell og Elín, voru ekki viss um að vel hafi verið staðið að 

úthlutuninni.  Einnig sætir furðu að stjórn sjóðsins, hafi á ákveðnum tímapunkti, talið rétt að 

geyma eftirstöðvar sjóðsins fyrir aðrar náttúruhamfarir. Þessi ákvörðun vakti upp mikla reiði 

bæði meðal heimamanna og einnig meðal þeirra, sem gáfu í sjóðinn í þeirri trú að 

peningarnir myndu nýtast Flateyringum. Peningarnir fóru svo til Flateyrar á endanum, þar 

sem þörfin var enn mikil á þessum tíma og þótti þessi ákvörðun um geymslu peninganna 

mikið hneyksli. 

  Mikilvægt er, þegar stór slys eins og þetta eiga sér stað, að þess sé gætt að þeir sem 

eiga um sárt að binda séu upplýstir um gang mála. Það er fátt jafn slæmt og óvissan og því 

ekki æskilegt að láta fólk bíða lengi eftir upplýsingum um ættingja eða vini, sem er saknað. 

Ljóst er að í mötuneyti Kambs hefur upplýsingastreymið verið með versta móti og dæmi um 

að fólk hafi þurft að bíða óþarflega lengi eftir fregnum af sínum nánustu. 

Á Flateyri var ákveðið að berjast fyrir tilverunni og voru í kjölfar flóðsins, byggðir 

stærstu snjóflóðavarnargarðar landsins, og var byggðin þar með talin tryggð gegn 

snjóflóðum. Það breytti samt ekki þeirri þróun, að Íslendingar vildu ekki lengur búa í 

sjávarþorpum, eins og Flateyri, og starfa við fiskvinnslu. Þeir fluttust í stríðum straumum á 

mölina og við störfum þeirra tóku útlendingar. 

Það er því ljóst, að þrátt fyrir þetta ógurlega snjóflóð, sem olli svo mikilli eyðileggingu 

og manntjóni, þá var til fólk sem vildi búa á Flateyri, en á meðan störfin voru jafn einhæf, 

kærðu Íslendingar sig ekki um þau og útlendingar urðu uppistaða samfélagsins. 
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