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Hvaða ár 
gaus á 

Heimaey?

Árið 1973

Hvernig voru 
íbúar vaktir 
nóttina sem 

gaus.

Með brunalúðrum

Hvaða 
mánaðardag 

gaus á 
Heimaey?

23. janúar

Hvaða  
mánaðardag 
og ár gaus á 
Heimaey?

23. janúar árið 1973



Hvaða 
farartæki var 

notað við 
uppgræðslu 

eftir eldgosið.

Flugvél

Hvað stendur 
á sáluhliðinu í 

kirkju- 
garðinum?

Ég lifi og þér munuð lifa

Hvert var farið 
með fólkið sem 
fór með bátum 

frá Heimaey 
nóttina sem 

gaus.

Til Þorlákshafnar

Varð 
mannbjörg í 
eldgosinu á 
Heimaey?

Já, enginn dó



Hvar á 
landinu varð 

fyrsta eldgosið 
sem hófst í 

byggð?

Á Heimaey

Hvað fóru 
margar eignir 
undir hraun?

Hvenær eru 
goslokin?

Hvað 
skemmdust 

margar eignir 
að einhverju 

eða miklu 
leyti?

3. júlí árið 1973

Um 400 eignir 417



Af hverju voru 
allir bátar við 

bryggju nóttina 
sem gaus.

Hvað heitir 
fjallið sem 
varð til í 

eldgosinu?

EldfellVeðrið var mjög vont daginn áður

Hvað var hægt 
að gera á 

hrauninu eftir 
eldgosið?

Klukkan hvað 
hófst eldgosið?

Baka brauð/elda  mat Eldgosið hófst fimm mínútur í tvö



Hvað bjuggu 
margir í 

Vestmanna- 
eyjum áður en 

gaus?

Við hvaða götu 
stóð húsið sem 

hægt er að 
skoða í 

Eldheimum?

Hvað voru 
margir íbúar 
fluttir burt 

sjálfa 
gosnóttina?

Af hverju var 
kveikt á 

brunalúðrum 
þegar eldgosið 

hófst?

Um 5.500 Til að vekja íbúa

Um 4000 Gerðisbraut



Þú varst 
sjóveik/ur í 
bátnum. 

Þú situr hjá eina 
umferð.

Þú hjálpaðir til 
við uppgræðslu 

eftir gosið. 
Farðu tvo reiti 

áfram.

Þú varst 
sjóveik/ur í 
bátnum. 

Þú situr hjá eina 
umferð.

Þú hjálpaðir til 
við uppgræðslu 

eftir gosið. 
Farðu tvo reiti 

áfram.



Húsið þitt fór 
undir hraun. 

Þú ert leið/ur og 
situr hjá í eina

umferð.

Húsið þitt fór 
undir hraun. 

Þú ert leið/ur og 
situr hjá í eina

umferð.

Það náðist að 
bjarga öllu 

verðmætu úr 
húsinu þínu. 
Farðu 2 reiti 

áfram.

Það náðist að 
bjarga öllu 

verðmætu úr 
húsinu þínu. 
Farðu 2 reiti 

áfram.



Þú hjálpaðir til 
við að byrgja 

glugga. 
Farðu 1 reit 

áfram.

Þú hjálpaðir til 
við að byrgja 

glugga. 
Farðu 1 reit 

áfram.

Þú fluttir aftur 
heim þegar 
gosinu lauk. 

Þú mátt skipta 
um stað á 

spilaborðinu við 
þann sem er 

kominn lengst.

Þú fluttir aftur 
heim þegar 
gosinu lauk. 

Þú mátt skipta 
um stað á 

spilaborðinu við 
þann sem er 

kominn lengst.


