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Eldgos á Heimaey

1

Lesið textann og ræðið saman um 
hann. Búið er að feitletra aðalatriðin.

Þann 23. janúar árið 
1973 hófst eldgos á eyju 
sem heitir Heimaey.
Þetta er fyrsta eldgosið á
Íslandi sem hófst í byggð. 

Flestir íbúar fóru strax upp á land
með bátum en allir bátar í
Vestmannaeyjum voru við bryggju
vegna þess að daginn áður geisaði
illviðri í Vestmannaeyjum.

Gosinu var formlega lýst lokið 3. júlí 1973.
Þá var eftir mikil vinna við að hreinsa bæinn. 

Gáta
Ég varð til árið 1973.
Ég kom öllum að
óvörum.
Ég var mjög hættulegt.
Ég er ekki manneskja.
Hvað heiti ég?

 417 eignir fóru undir hraun og aðrar 400
skemmdust að einhverju eða miklu leyti.

svar: Eldfell

Mannbjörg varð.

Eldfjallið sem varð til í eldgosinu var
nefnt Eldfell.



Hugtakakort

2

aldur hvar

nafn goslok



Spurningar

3

Svaraðu spurningunum, settu x við rétt svar.
Hvað merkir að það hafi 
orðið mannbjörg?

Að margir létust.
Að það kom eldgos.
Að eldgosinu lauk.
Enginn dó, allir björguðust.

Af hverju voru allir bátar við
bryggju?

Það var engin veiði.
Þeir máttu ekki vera á sjó.
Sjómennirnir voru í jólafríi.
Veðrið var búið að vera vont.

Svaraðu spurningunum.
Hvað eyðilögðust eða skemmdust margar eignir í gosinu?

Hvað heitir eyjan þar sem gaus?

Teiknaðu mynd af
eldfjalli sem er að gjósa.



Spurningar

Settu x við setninguna sem lýsir
myndinni best.

Fólk mokaði vikri frá húsum.
Eldgosið var nýhafið.
Fólk þurfti að flýja burt.

Húsið er á kafi í snjó.
Húsið er á kafi í vikri.
Fólk er að flýja eyjuna.

4

Eldgosinu var lokið.
Fyrir aftan kirkjuna sést eldgosið.
Fyrir framan kirkjuna er eldgos.

Veldu eina setningu og
teiknaðu mynd.

Á Heimaey var eldgos.

Fólk yfirgaf eyjuna.

Mörg hús fóru undir vikur.



Spurningar

Settu x við setninguna sem lýsir
myndinni best.

Mikill hiti var í Helgafelli.
Mikill kuldi var í hrauninu.
Lengi var mikill hiti í hrauninu 
og hægt var að elda þar.

Börnin eru á sjó.
Börnin leika sér í snjónum.
Börnin leika sér í vikrinum.

5

Margir unnu við uppgræðslu eftir gosið.
Konan er að týna bláber á Eldfelli.
Konan er að dreifa áburði og
fræjum.

Veldu eina setningu og
teiknaðu mynd.

Hús fóru á kaf í vikur.

Það þurfti að smala fénu.

Hægt var að hita pylsur með
því að setja þær í holur í
hrauninu.



Orðasúpa

6

Heimaey, eldgos, hraun, vikur, hætta, 
Vestmannaeyjar, hús, byggð, bjargast, bátar, 

Finndu orðin hér fyrir neðan í fjallinu.



Lestur

7

Þegar eldgosið á Heimaey hófst 
var fólk flutt burt af eyjunni.  
Reynt var að bjarga 
verðmætum úr húsum. Vélbátar 
voru í stöðugum ferðum á milli 
Vestmannaeyja og 
Þorlákshafnar með búslóðir. 

Á myndinni sést þegar menn bera baðkar út úr húsi. Fyrir
aftan húsið rýkur úr sjóðandi heitu hrauninu.

Að eitthvað byrjar.
Að eitthvað endar.

Hvað merkir orðið hófst?2

Glóandi hraun.
Hlutir sem eru inni í  húsum.

Hvað merkir orðið búslóðir?1 Raðaðu orðunum í
rétta stafrófsröð.4

gos
Eitthvað sem fólk borðar.

Að eitthvað klárast.

Til Vestmannaeyja.
Til Þorlákshafnar.

Hvert voru búslóðir eyjamanna fluttar?3
Til Þórshafnar.

baðkar
hús
hraun

Lestu textann og leystu verkefnin hér fyrir neðan.



Lestur

Það eru kirkjuklukkur.
Það er hlið inn í kirkjugarða eða kirkju.

Hvað er sáluhlið?2

Að hún er fræg, margir þekkja hana.
Að fáir kannast við þessa mynd.

Hvað merkir að myndin sé þekkt?1

Það er kirkjugarður.

Þeir elda mat á heitu hrauninu.
Þeir taka mynd af sáluhliðinu.

Hvað gera margir ferðamenn þegar þeir koma til eyja?3
Það koma engir ferðamenn til eyja.

8

Þessi mynd er mjög þekkt. Þetta er 
mynd af sáluhliði kirkjugarðsins í 
Vestmannaeyjum.
Á boganum stendur " Ég lifi og þér 
munuð lifa". Margir ferðamenn sem 
koma til Vestmannaeyja taka mynd af 
sáluhliðinu þegar þeir heimsækja 
eyjuna.

Myndin er ekki flott.

Lestu textann og leystu verkefnin hér fyrir neðan.



Lestur

Að næstum því allir segi eitthvað.
Að enginn segir neitt.

Hvað merkir að flestir segi eitthvað.2
Klukkan hvað 
hófst eldgosið?Að allir segi eitthvað.

Já, alla nema einn.
Já, allir vöknuðu.

Náðist að vekja alla íbúana?3
Nei, mjög margir vöknuðu ekki.

4
2.05
1:35
1:55
2:00

Af því að hljóðið í þeim er svo skemmtilegt.
Til að vekja íbúa.

Af hverju var kveikt á brunalúðrum? 
Merktu við allt sem á við.1

9

Þegar eldgosið byrjaði þá var 
kveikt á brunalúðrum til þess að 
vekja íbúana. Á mjög stuttum 
tíma voru allir íbúar vaknaðir. 
Fólk yfirgaf húsin sín og fór niður 
á bryggju. Flestir sem upplifðu 
gosið segja að klukkuna hafi 

Til að vara fólk við hættu.

Lestu textann og leystu verkefnin hér fyrir neðan.

vantað fimm mínútur í tvö þegar að gosið hófst.



Lestur

já
nei

Er húsið á safninu í heilu lagi?2 Hvað eru mörg 
atkvæði í orðunum?

kemur ekki fram

Að mikill vikur hafi komið.
Að eitthvað sé ekki hægt að gera.

Hvað merkir orðið ógjörningur?3
Að eitthvað sé hægt að gera.

4 Eldheimar
Gerðisbraut
Suðurvegur
Gosminjasafn

Við Nýjabæjarbraut.
Við Suðurveg.

Við hvaða götu stóð húsið sem er á safninu?1
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Mörg hús grófust alveg undir
vikur, til dæmis húsin á Suðurvegi,
og var talið ógjörningur að grafa
flest þeirra upp.  Í Eldheimum má
sjá rústir húss sem stóð við götu
sem hét Gerðisbraut. Það hús var
grafið upp til að hægt væri að 

Við Gerðisbraut.

Lestu textann og leystu verkefnin hér fyrir neðan.

sýna gestum safnsins það.  Á safninu er hægt að skoða
inn í húsið.



Lestur

Að opna eitthvað.
Að loka einhverju.

Hvað merkir það að byrgja?

Fólk sem vill aðstoða aðra.
Fólk sem vinnur kauplaust. Settu x fyrir framan

öll sérnöfn.

Að missa eitthvað.

Svo að það myndi ekki rigna inn í húsin.
Svo það myndi ekki kvikna í húsunum.

Af hverju var sett fyrir glugga sem sneru að gosinu?3
Húsin voru svo flott þannig.

Fólk sem fær mikið borgað.

4 Vestmannaeyjar
eldgos
gluggar
Heimaey

2

Hvað eru sjálfboðaliðar? Merktu við alla möguleika.1

11

Sum húsanna sem fóru ekki undir 
hraun urðu eldi að bráð. Glóandi 
hraunbombur spýttust frá 
eldgosinu, lentu á húsunum og 
kveiktu í þeim.  Fljótlega var farið 
að byrgja þá glugga sem sneru að 
eldgosinu til að reyna að

Lestu textann og leystu verkefnin hér fyrir neðan.

koma í veg fyrir að það kviknaði í þeim. Sjálfboðaliðar
komu ofan af landi til að hjálpa til.



Lestur

bátum og skipum.
flugvélum.

Flestir voru fluttir burt með..2 Raðaðu orðunum í
rétta stafrófsröð.4

Um 4000 manns.
Um 5300 manns.

Hvað voru margir fluttir burt sjálfa gosnóttina?1

bílum .

Fólk skemmti sér mjög vel.
 Margir fluttu til Vestmannaeyja.

Hvað merkir orðið brottflutningur?3
Fólk var flutt burt.

12

Strax og tilkynning barst um að 
eldgos væri hafið hófst 
brottflutningur fólks af
Heimaey. Á þessum tíma bjuggu 
um 5.300  íbúar á eyjunni og um  
4.000 voru fluttir burt um 
nóttina. Flestir fóru með bátum.  

gos

Allir íbúar eyjarinnar.

bátur
hús
vikur

Lestu textann og leystu verkefnin hér fyrir neðan.

Fljótlega fóru mjög hús að hverfa undir hraun.


