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• “Eldar uppi í þrem stöðum 
fyrir sunnan og hélst það 
frá fardögum (31. maí til 6. 
júní) til hausts með svo 
miklum býsnum, að eyddi 
allt Litlahérað og mikið af 
Hornafirði og Lónshverfi, 
svo að eyddi 5 
þingmannaleiðir. 

• Hér með hljóp 
Knappafellsjökull fram í sjó, 
þar sem áður var þrítugt 
djúp, með grjótfalli, aur og 
saur, að þar urðu síðan 
sléttir sandar.”

Skálholts annáll
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Hvað gerðist?

• Sama stærðargráða og 
• eldgosið í  Pinatubo 1991
• Rúmmál nýfallið 11 km3

• Rúmmál kviku 3-5 km3

• Öræfajökull 
• Rúmmál nýfallið 10 km3

• Rúmmál kviku ~2 km3
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• Öræfajökull Hvað 
gerðist 1362?

Skálholts annáll

• “Öskufall bar 
norður um land 
svo að sporrækt 
var”. 

• “Það fylgdi þessu, 
að vikurinn sást 
reka í hrönnum 
fyrir Vestfjörðum 
að varla máttu 
skip ganga fyrir” 

Skálholts annáll
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• Gröf var grafin upp 
1957 af Gísla 
Gestssyni og Sigurði 
Þórarinssyni

Uppgröfturinn að Bæ
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Jarðvegssnið við Bæ

3 Gusthlaup

Öskufall

Öskufall

Botninn í jarðvegssniði við Bæ



8

Í lægsta hlutanum eru skálöguð gjóskulög

Öskufall

Öskufall

G-3

G-2

G-1

Gjóskuflóð og gusthlaup
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Eðli gjóskuflóða og gusthlaupa

• Jökulhlaup

• Gjóskuflóð og 
gusthlaup

Í Gljúfursá
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Ummerki jökul-, gusthlaupa og 
gjóskuflóða

• Jökulhlaup

• Gjóskuhlaup

• Gusthlaup
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Sléttubjörg

Sléttubjörg gjóskuhlaupasnið
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Bær og örlög heimamanna

Skálholts annáll

“Tók og af tvær kirkjusóknir 
með öllu, að Hofi og 
Rauðalæk. Sandurinn tók í 
miðjan legg á sléttu, en rak 
saman í skafla, svo að varla 
sá húsin.”

Rústir útihúsa að Bæ, þak fallið saman undan þunga 
gjóskunnar
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Lýsis framleiðsla?

Litlahérað 1360 –
Öræfasveit 1363
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Afleiðingar eldgoss í Öræfajökli 1362

Dauði grasbíta
Vegna fluorosis

Bæir í eyði um áratug

Gróðureyðing mikil

Alger eyðing

• Við gröftinn að 
Gröf fundust 
vikurmolar 
troðnir ofan í 
gólfskán!
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Jökulhlaup, gusthlaup og gjóskuflóð

Nokkrar hugleiðingar

1. Fyrirvari eldgoss nokkur, hús farin að láta 
á sjá vegna jarðskjálfta.

2. Íbúar svæðisins farnir að gera ráðstafanir 
til brottflutnings?

3. Í upphafi eldgoss myndast gjóskuhlaup.
4. Gusthlaup samfara gjóskuhlaupum 

umfangsmikil.
5. > 40 bæir fara í eyði
6. > 2-400 mans saknað?
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Takk fyrir


