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Sængurkonusteinn 

 

Sunnarlega í Vestmannaeyjabæ er steinn nokkur 

sem kallast Sængurkonusteinn. Hann er staðsettur á 

auðu svæði við Fjólugötu. Sagan á bak við þennan 

stein á rætur sínar að rekja til Tyrkjaránsins árið 

1627. Talið er að tveir ræningjar hafi komið að 

konu við steininn sem hafði fætt barn. 

Ræningjarnir rökræddu mál sín þar sem annar vildi 

drepa konuna en hinn var ekki á sama máli. Það 

endaði með því að annar maðurinn skar efnisbút úr 

skykkju sinni sem hann gaf konunni til þess að láta utan um barnið (Jóhann Gunnar Ólafsson, 1966: 61). 

Bjargaði hann þennan dag bæði konunni og barninu.  
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Prestasteinn 

 

Í Vestmannaeyjum voru upphaflega til tvær kirkjusóknir áður en 

þær sameinuðust í eina kirkjusókn, Landakirkju en hún er enn 

starfandi  nú til dags. Þessar tvær sóknir voru Kirkjubæjarsókn og 

Ofanleitissókn. Ein kirkja var í hvorri sókn og skiptust verkin milli 

presta í sóknunum. Venja var að báðir prestar framkvæmdu 

messuna þar sem annar söng fyrir altari og hinn prédikaði. Eftir 

messu fylgdu prestarnir hvor öðrum frá sinni sókn að steini sem 

stóð á milli Kirkjubæjar og Ofanleitis. Talið er að þarna hafi 

prestarnir spjallað og drukkið saman áður en þeir kvöddust eftir messur. Prestarnir Jón Þorsteinsson og Ólafur 

Egilsson hafa líklega kvaðst þar í hinsta sinn þann 15. júlí 1627, daginn áður en Tyrkjaránið varð í 

Vestmannaeyjum (Heimaslóð, e.d.(k)). Steinninn stendur enn þann dag í dag og heitir Prestasteinn. 
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Dufþekja 

 

Dufþekja er staðsett norðarlega í Heimakletti. Þessi þekja er 

mjög brött og fara sögur um að menn hafi hrapað þar gjarnan 

við eggjatínslu. Elsta dæmið er þó talið vera þegar Ingólfur 

Arnarsson elti þræla Hjörleifs fóstbróðir síns upp á 

Heimaklett og er talið að Dufþakur sem var einn þrælanna 

hafi hrapað þarna niður. Dufþekja dregur nafn sitt einnig af 

þessari sögu (Heimaslóð, e.d.(a)). Hins vegar eru ekki allir 

sammála um að sagan sé sönn í að staðurinn eigi í raun að 

heita Duftþekja vegna þess að það sé halli í berginu sem er 

þakinn mold og dufti (Georg Eiður Arnarson, 2010). Fyrra nafnið hefur þó haldist við þennan stað til þessa og 

mun líklega gera það áfram. 
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Klettshellir 

 

Þegar litið er á Ystaklett að sunnan sést stór 

inngangur að helli einum. Þessi hellir kallast 

Klettshellir og dregur nafn sitt af Ystakletti. 

Fremsta hvelfingin er gífurlega há en inn í 

honum miðjum lækkar hún. Þegar lengra er 

komið inn í hellinn hækkar hvelfingin svo aftur 

en hann er mjög langur. Sjávardýpi hans er mjög 

mikið og kemst lítill vélbátur auðveldlega inn í hann. Þannig tíðkast í Vestmannaeyjum að sigla inn í hellinn 

eftir útsýnisferð um eyjuna og taka upp blásturshljóðfæri og spila inni í hellinum. Heyrist hljómurinn svo vel frá 

veggjum bergsins að það er einstök stund og mjög vinsæl meðal ferðamanna. Það hefur tíðkast undanfarin ár að 

nemendur sem sækja tónlistarnámskeið í eyjum halda tónleika í hellinum. Fara þeir fram á skipinu og er yfirleitt 

kveikt á kertum þar sem andrúmsloftið er einstakt (Heimaslóð, e.d.(h)). 
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Mormónapollur 

 

Norðarlega í Ofanleitishamri er sjávarlón sem kallast Mormónapollur. 

Nafnið er dregið að því að árið 1851 voru fyrstu Íslendingarnir skírðir í 

lóninu í mormónatrú. Það voru hjónin Benedikt Hannesson og 

Ragnhildur Stefánsdóttir.  Árið 2000 var reistur minnisvarði um þá 

Íslendinga sem fluttust til Utah í Bandaríkjunum og höfðu tekið upp 

mormónatrú á árunum 1854-1914 (Heimaslóð, e.d.(i). Þessi minnisvarði 

stendur í dag þar sem skírnirnar fóru fram og er við 17. holu á 

golfvellinum í Vestmannaeyjum. Þessi hola hefur verið kennd í 

höfuðið á örnefninu og nefnist Mormónapollur.  
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Stafkirkjan 

 

Rétt fyrir kristnitöku árið 1000 var fyrsta kirkjan byggð í 

Vestmannaeyjum. Þá hafði Noregskonungur sent tvo Íslendinga 

til þess að kristna landsmenn og áttu þeir að reisa kirkju þar sem 

þeir komu að landi. Íslendingar þessir voru þeir Hjalti Skeggjason 

og Gissur hinn hvíti. Komu þeir að landi í Vestmannaeyjum og 

byggðu kirkju sem kallaðist Klementskirkja. Við byggingu 

hennar var notast við stafverk sem var algengt á miðöldum. Talið 

er að kirkjan hafi staðið í um þrjár aldir og mikið hefur verið rætt 

um staðsetningu hennar. Í dag má hins vegar finna eftirmynd 

hennar við Skansinn í Vestmannaeyjum. Þessi eftirmynd var gjöf Noregskonungs í tilefni aldarafmælis 

kristnitöku Íslendinga í júlí árið 2000. Stafkirkjan var afhent af Noregskonungi sjálfum við hátíðlega athöfn í 

Vestmannaeyjum (Heimaslóð e.d.(m)).  
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Illugahellir 

 

 

Á Illugagötu í Vestmanneyjum rétt fyrir framan húsið 

Hvíld standa tveir hraunhólar. Í öðrum hólnum er 

smáskúti sem kallast Illugahellir og hinn hóllinn kallast 

Illugaskip sem er líkist skipi á hvolfi. Séra Illugi Jónsson 

sem var prestur á Ofanleiti 1733-1745 er sagður hafa látið 

gera þennan helli fyrir þá sem lögðu leið sína upp fyrir 

hraun og þyrftu að leita sér skjóls. Önnur saga er sú að 

maður er hét Illugi hafið búið í hellinum og dragi hann 

nafn sitt af því. Átti hann að hafa flutt skip sitt þangað sem 

í dag er Illugaskip (Jóhann Gunnar Ólafsson, 1966:170).  
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 Kaplagjóta og 

Tíkartóadraugurinn 

           

Lengi vel mátti ekki leggja sér til munns hrossakjöt á 

Íslandi og árið 1528 var ekki leyfilegt að vera með fleiri en 

16 hross í Vestmannaeyjum. Þegar hrossin urðu of mörg 

þurfti oftar en ekki að farga hrossunum, yfirleitt þeim elstu 

og mest veikburða. Þá fóru menn með hrossin og vörpuðu 

þeim í gjótu eina sem liggur í suðaustanverðu Dalfjalli. 

Þessi gjóta kallast Kaplagjóta sem hlýtur nafn sitt af 

þessum fyrrnefndu gjörðum (Heimaslóð, e.d.(g)). Fyrir 

ofan gjótuna eru hillur í brekkunni sem kallast Tíkartær. 

Talið er að þarna sé afturganga lítils pilts sem kallast Tíkartóa-draugurinn en upphaflega hafi pilturinn verið 

sendur nauðugur þangað í lundaveiði. Í þessari ferð hrapaði pilturinn hins vegar úr Tíkartónum og gekk síðan 

aftur. Þessi piltur sást svo oft vera að steypa sér niður úr Tíkartónum og ofan í Kaplagjótuna en engar fregnir eru 

þó af því að hann hafi gert einhverjum mein (Jóhann Gunnar Ólafsson, 1966: 179). 
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Ræningjatangi 

 

Í Tyrkjaráninu árið 1627 komu sjóræningjar til Vestmannaeyja 

og gengu berserksgang á eyjunni. Þeir rændu og drápu íbúanna 

og tóku þá með sér heim á leið. Þegar ræningjarnir sigldu vestur 

með landi frá Austfjörðum komu þeir að enskri fiskiduggu sem 

var að fiska rétt fyrir utan eyjarnar. Þeir hótuðu áhöfninni öllu 

illu ef hún myndi ekki segja þeim hvar ætti að leggjast að höfn í 

Vestmannaeyjum. Þeir hafa víst búist við mótspyrnu 

heimamanna og vildu vita bestu leiðina til að koma íbúunum á 

óvart. Einn meðlimur fiskiduggunnar sagði þeim að fara 

meðfram eyjunni að austanverðu. Þannig hurfu skipin bak við Helgafell úr sjón heimamanna. Ræningjarnir lentu 

við tanga sem er austur af Brimurð og gengu þar á land. Þetta var eini staðurinn á austurhluta eyjarinnar alla leið 

frá Heimakletti sem ræningjarnir hefðu getað komið á land. Um leið og þeir komu á land þá áttu íbúarnir aldrei 

möguleika á að veita 200 -300 vopnuðum ræningjum mótspyrnu (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:132,133). 
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Hundraðmannahellir 

 

Hundraðmannahellir er syðst í Herjólfsdal rétt fyrir neðan 

Hamarsveg alveg við knattspyrnuvöllinn sem er kenndur 

við íþróttafélagið Þór. Hellirinn er lágur til lofts og þarf að 

skríða töluvert til þess að komast inn í aðalhvelfingu hans. 

Þar er rýmið nokkuð mikið og ættu nokkrar manneskjur 

að komast þar fyrir í einu. Hellirinn er mjög langur og 

þarf að skríða vel áfram til þess að komast að enda hans 

(Heimaslóð, e.d.(f)) Hellirinn dregur nafn sitt af sögu sem 

átti sér stað í Tyrkjaráninu þar sem hundrað manns voru 

samankomin í hellinum. Það verður þó að teljast ólíklegt þar sem hellirinn hefur líklega ekki rúmað meira en 

tuttugu til þrjátíu manns þrátt fyrir að hann hafi sigið í tímans rás. Einn af þeim sem földu sig fyrir ræningjunum 

í hellinum átti hund sem var fyrir utan hellinn að snuðra í kring og talið er að ræningjarnir hafi þannig fundið 

fólkið og tekið það til fanga (Heimaslóð, e.d.(f)). Meðalmaður getur næstum því staðið uppréttur í innri 

hvelfingu hellisins en það er mikið ævintýri að skoða þennan helli og sjá hversu langur hann er í raun og veru. 
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Fiskhellar 

Áður en haldið er inn í Dal er á hægri hönd stór hamar sem rís upp úr 

brekkunni og nefnist Fiskhellar. Austarlega í berginu má sjá 

manngerðar hleðslur eða fiskabyrgi. Talið er að upphaf þeirra megi 

rekja til útflutnings skreiðar frá Íslandi á 13. öld. Á þeim stað sem 

fundust skútar eða nef í klettunum mynduðu Vestmannaeyingar 

steinbyrgi. Yfir vetrartímann var svo fiskur látinn fullþorna í 

byrgjunum (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:116). Það var þó 

hættulegt að komast í byrgin og þurftu menn yfirleitt að síga niður í 

þau eða klifra upp sem oft gat endað með slysum og jafnvel dauðsföllum. Byrgin voru notuð alveg fram á 20. 

öld en í Tyrkjaráninu árið 1627 leitaði fólk skjóls á þessum stöðum. Þannig höfðu sumar fjölskyldur flutt sig í 

Fiskhella til þess að fela sig fyrir ræningjunum. Það gekk hins vegar ekki betur en svo að ræningjarnir áttuðu sig 

á þessu, klifruðu upp í byrgin sem endaði með miklu blóðbaði í Fiskhellum. Að vísu voru einhverjir sem 

björguðust í byrgjunum en þeir voru staddir á stöðum sem erfitt var að klifra upp í (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 

2009:116). Á seinni tímum eru Fiskhellar betur þekktir fyrir sýningar á bjargsigi á Þjóðhátíð Vestmannaeyinga. 

Þá er sigið af Fiskhellanefi sem er efsti toppur hamarsins (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:116). 
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Skansinn 

 

Danakonungur skipaði árið 1586 að byggja ætti gott virki í Vestmannaeyjum. 

Þetta virki kom að góðum notum í átökunum við enska kaupmenn (Guðjón 

Ármann Eyjólfsson, 2009:135).  Það átti að verja konungsverslunina frá 

þessum kaupmönnum sem virtu oft ekki reglur um veiðitakmarkanir 

(Heimaslóð, e.d.(l)). Eftir 1600 var virkinu ekki haldið við. Hins vegar voru 

sjóræningjar vandamál fyrir Eyjamenn og eftir aldamótin var byrjað að 

endurreisa virkið. Það var hinsvegar ekki tilbúið árið 1627 þegar sjóræningjar komu til Vestmannaeyja. Eftir það 

var ákveðið að gera endurbætur á Skansinum og hraða verkinu áfram vegna þess að stjórnvöld sáu að 

Vestmannaeyingar þurftu nauðsynlega á vörnum að halda (Heimaslóð, e.d.(l)). Eftir Tyrkjaránið var danskur 

herþjálfi fenginn til að hafa umsjón með landvörnum frá Skansinum. Hann var með æfingar einu sinni í viku 

fyrir heimamenn til þess að þjálfa herlið þeirra og voru allir þeir sem kunnu að nota byssu skyldaðir til þess að 

taka þátt (Heimaslóð, e.d.(l)). Andreas August Von Kohl var sýslumaður í Vestmannaeyjum frá 1853 en hann 

hafði verið kapteinn og liðsforingi í danska hernum. Hann stofnaði Herfylkingu Vestmanneyja sem átti að vera 

varnarlið eyjanna ef ráðist yrði á þær. (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:138).  



 

 
15 

Flakkarinn 

 

Þann 23.janúar 1973 varð eldgos í Vestmannaeyjum. 

Hraun streymdi niður austanverða eyjuna og var meðal 

annars reynt að stoppa hraunið með því að sprauta 

köldum sjó á það. Í marsmánuði varð stór sprenging í 

eldgígnum og í kjölfarið brotnaði stórt bjarg úr 

norðurhlið eldkeilunnar. Þessi risastóri hraunklettur flaut 

á hrauninu og stefndi í norðurátt að höfninni (Heimaslóð, 

e.d.(d)). Menn voru smeykir um að hann flyti út í höfn 

og myndi loka henni. Hraunkælingin virkaði hins vegar 

vel og rétt eftir að kletturinn hafði brotnað í tvo parta 

stoppaði annar kletturinn mjög nálægt innsiglingunni og þar við sat. Nafnið Flakkarinn er dregið að því hversu 

langt kletturinn flaut á hrauninu en talið er að hann hafi farið um 200 metra. Flakkarinn stendur enn og er 

útsýnispallur þar hjá (Heimaslóð, e.d.(d)).  
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Olnbogi 

Olnbogi eru klettarnir sem standa fyrir ofan almenna byggð á Höfðavegi í Vestmanneyjum (Heimaslóð, e.d.(j)). 

Við olnboga er kenndur draugur en áður fyrr var dys eða gröf nokkur fyrir neðan Ofanleitisveg. Fór sú saga á 

milli manna að þar lægi vinnumaður prests á Ofanleiti. Eitt kvöld 

hafði prest vantað vín og sendi þá vinnumann sinn niður í 

Landakirkju til þess að sækja messuvínskút sem lá þar í geymslu. 

Vinnumaðurinn kom ekki heim það kvöld og var leitað að honum 

morguninn eftir. Fannst maðurinn þá dauður við klettana og kúturinn 

tómur við hliðina á honum. Var hann grafinn þar og gröfin nefnd 

Öldyngja. Vinnumaðurinn gekk þá aftur og gerði þeim sem gengu 

veginn villu og eru til sögur um frá þeim villum. 

Ein sagan segir frá Pétri sem bjó á Þorlaugagerði sem er fyrir ofan Olnboga. Eitt skipti þegar Pétur var á 

leið til sjós gekk hann niður veginn og sá þar mann ganga fyrir framan sig. Pétur var ánægður að sjá að hann 

fengi félagsskap á leiðinni en þegar hann reyndi að auka ferðina og ná manninum þá var eins og maðurinn yki 

ferðina einnig. Það var ekki fyrr en að Pétur stóð á brún Kaplagjótu að hann áttaði sig á að maðurinn hafi verið 

Olnbogadraugurinn sem reyndi greinilega að koma Pétri fyrir kattarnef (Jóhann Gunnar Ólafsson, 1966:101). 
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Surtsey 

 

Í nóvember 1963 hófst neðansjávargos rétt sunnan við Vestmannaeyjar. Gosið stóð með hléum í um þrjú og 

hálft ár eða fram til ársins 1967 og er mesta neðansjávareldgos sem sögur fara af. Úr þessu gosi myndaðist eyjan 

Surtsey sem er syðsta eyja Íslands og ein af yngstu eyjum heims. Hún er friðuð og hefur verið það frá lokum 

gossins. Þessi eyja gaf vísindamönnum tækifæri til þess að 

skoða ósnorta náttúru og lífríki í myndun. Nú 48 árum eftir 

gosið hefur eyjan minnkað um helming vegna ágangs sjávar 

og ætla má að hún haldi áfram að minnka þar til að 

móbergskjarni hennar standi einn eftir. Þegar eyjan var 

friðlýst þá var tekið fyrir umferð út í eynna nema með 

sérstöku leyfi umhverfisstofnunar. Ástæðan er sú að verið er 

að koma í veg fyrir aðflutning lífvera af mannavöldum og til 

þess að leyfa eyjunni að þróast náttúrulega án afskipta manna. 

Nafn eyjunnar er dregið af Surti sem kemur úr norrænni goðafræði (Heimaslóð, e.d.(n)). 
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Herjólfsdalur 

 

Dalurinn dregur nafn sitt af landnámsmanninum Herjólfi 

Bárðarsyni sem er talinn hafa átt fyrsta býli Vestmannaeyja. 

Sagan segir að Herjólfur hafi átt mikið Vatnsból í Dalnum 

og sóttist fólk að fá vatn úr því. Hann setti verð á vatnið og 

voru menn ekki yfir sig hrifnir af því. Herjólfur átti dóttur 

sem hét Vilborg en hún átti það til að fara á næturnar og 

gefa fólki vatn án þess að faðir hennar vissi. Einn dag var 

Vilborg að gera sér skó þegar hrafn kom fljúgandi og tók 

skóinn af henni. Hún hljóp á eftir honum út Dalinn og þá 

féll stór skriða niður úr fjallinu og á bæ Herjólfs. Var hann staddur inni í bænum og varð undir skriðunni. Eftir 

þetta flutti Vilborg annað á eyjuna og eftir það þurfti enginn bæjarbúi að borga fyrir vatn úr vatnsbólinu (Jóhann 

Gunnar Ólafsson, 1966:12). Þjóðhátíð hefur verið haldin í Herjólfsdal síðan hún var haldin í fyrsta skipti árið 

1874 að undantöldum árunum 1973 og 1974.  
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Fjósaklettur og Þjóðhátíð 

 

Fjósaklettur er tignarlegur klettur sem stendur vestanlega í 

Herjólfsdal. Á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum fer fram stór og falleg 

brenna á Fjósakletti. Þá er kveikt í bálinu á miðnætti og logar það 

alla nóttina og fram eftir morgni. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er 

haldin fyrstu helgina í ágústmánuði á hverju ári. Hátíðin er haldin í 

Herjólfsdal og stendur yfir frá föstudegi til sunnudags. Fyrsta 

þjóðhátíðin í Vestmannaeyjum var haldin 2. ágúst 1874 

(Heimaslóð, e.d.(o)). Þetta sumar voru haldnar svokallaðar 

þjóðminningarhátíðir til þess að minnast 1000 ára byggðar í landinu. Þennan dag kom meirihluti allra 

Vestmannaeyinga í dalinn og þar voru reist tjöld, fólk borðaði, drakk og söng fram á nótt. Fyrstu þjóðhátíðarnar 

voru yfirleitt í einn dag en það hefur breyst í helgarskemmtun fyrir bæði börn og fullorðna. Mikið er um að vera 

á Þjóðhátíð líkt og flugeldasýning, brenna, brekkusöngur og bjargsig svo eitthvað sé nefnt. Þjóðhátíðarnar árið 

1973 og 1974 voru haldnar á Breiðabakka þar sem dalurinn var allur þakinn vikri eftir eldgosið. Frá þeim árum 

hefur þjóðhátíð í Vestmannaeyjum verið haldin árlega og er án efa ein vinsælasta útihátíð Íslands.  
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 Helliseyjarslysið 

Togbáturinn Hellisey VE 503 fórst þann 11. mars 1984 um það bil 6 km suður af Heimaey. Skipið var um það 

bil að sökkva þegar þrír skipverjanna komust á kjöl skipsins er það lá lóðrétt í sjónum. Þeim hafði ekki tekist að 

kafa eftir björgunarbátum og var þeirra eina von að synda til lands. Þegar báturinn hvarf undan þeim hófst 

sundið og byrjuðu þeir að kallast á. Eftir nokkra stund hættu köllin og aðeins einn mannanna var eftir. Hann 

sagðist hafa beðið til Guðs, sungið og sagt sjálfum sér brandara til þess að drepa tímann og halda meðvitund á 

meðan á sundinu stóð. Þegar maðurinn synti bringusund þá sá hann vitaljósið á Heimaey en þegar hann synti á 

bakinu horfði hann á skæra stjörnu á himninum og notaði hana sem leiðarljós. Þegar hann komst svo á land eftir 

erfiði við brimið þá átti hann eftir að ganga allt hraunið. Hann gekk endilangt hraunið berfættur og barðist við 

það að halda meðvitund. Á vegi hans var baðkar þar sem rigningavatni handa kindum var haldið til. Hann braut 

ísinn ofan á baðkarinu og drakk vel. Hann fékk styrk við þetta og þegar hann kom upp á milli fellanna sá hann 

fallegustu sýn sem hann hafði upplifað í lífinu. Þar sá hann byggðina á 

Heimaey fyrir sér og gekk rökleiðis að fyrsta húsi með ljósi. Í dag 

stendur minnisvarði á hrauninu í Vestmannaeyjum til minningar um 

þetta afrek Guðlaugs (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009: 149,150).  
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Há og Þrettándi 

Há er fjall sem stendur austan við Herjólfsdal og er eins og gefur til kynna 

stærsti hluti fjallsins sem er 220 metra yfir sjávarmáli. Háin er þverhnípt 

að vestan og kallast sá hluti fjallsins Fiskhellar. Efsti punktur fjallsins 

kallast Moldi og er þar fánastöng þar sem gjarnan er flaggað við hátíðleg 

tækifæri. Á Þjóðhátíð er hefð að hafa band á milli flaggstangarinnar á Há 

og stangarinnar sem staðsett er efst á Blátindi. Á þessum spotta er oftar en 

ekki skraut í tilefni hátíðarinnar (Heimaslóð e.d.(e)). Á Þrettándanum í 

Vestmannaeyjum eru skammstöfun mynduð á Molda þar sem merkt er ÍBV í fjallshlíðina með friðarkertum. 

Þessi sjón er mjög falleg.  Eins og ungir Eyjamenn vita þá er Háin heimili jólasveinanna sem koma niður á 

Þrettándanum til að kveðja jólin með Eyjamönnum. Þá ganga sveinarnir 

með íbúunum upp að malarvellinum sem er staðsettur við Löngulág og fer 

þar fram mikil skemmtun. Þar koma saman tröll, álfar og púkar sem 

skemmta sér og dansa við stóran bálköst. Að lokum er stór flugeldasýning 

sem segir skilið við jólin og setur lokahnút á skemmtunina.   
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Eldfell 

 

Eldfell er 131 metra hátt eldfjall sem stendur austan við Helgafell í 

Vestmannaeyjum. Það myndaðist í eldgosinu árið 1973 og er þar með 

næst yngsta fjall landsins á eftir fjallinu sem myndaðist á 

Fimmvörðuhálsi árið 2010. Þann 23. janúar 1973 opnaðist gífurlega stór 

sprunga á austanverðri eyjunni og var hún u.þ.b. 1600 metrar í upphafi 

(Heimaslóð, e.d.(b)). Íbúarnir hópuðust á bryggjuna þar sem allur 

bátaflotinn lá bundinn því að dagana áður hafði verið leiðindaveður og allir bátar inni. Um leið var hafist handa 

við að ferja fólk á bátunum og yfir á meginlandið. Þegar gosinu lauk í júlí 1973 hafði myndast stórt og tignarlegt 

eldfjall við hliðina á Helgafelli. Það er ótrúlegt að hugsa til þessa tíma og átta sig á að enginn slasaðist í þessu 

gosi. Eftir gos hófst mikið hreinsunarstarf meðal bæjarbúa og þurfti að hreinsa upp allan vikurinn sem þakti 

Heimaey. Af 1350 húsum sem voru í bænum fyrir gos fóru 417 af þeim undir hraun í gosinu. Því var mikil 

uppbygging sem átti sér stað strax eftir gos en þrátt fyrir það hefur íbúafjöldi Vestmannaeyja aldrei náð sama 

hámarki og var fyrir gosið (Heimaslóð. e.d.(c)). Fyrir gos var fjöldi íbúa um 5200 manns en samkvæmt 

Hagstofu Íslands þá bjuggu um 4142 manns í Vestmannaeyjum í ársbyrjun 2011 (Hagstofa Íslands, 2011).  
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