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INNGANGUR
Um gosið í Eyjafjallajökli 1821-1823 hefur lítið verið fjallað. Þetta var lítið gos, en ekki
með öllu skaðlaust. Því fylgdi allnokkuð gjóskufall öðru hvoru, sem varð búpeningi
óhollt og olli töluverðri flúoreitrun. Jökulhlaup eða "vatnsflóð" komu í Markarfljót og
vatnavextir í Holtsá, sem ollu landskemmdum, voru taldir af völdum gossins. Þegar
óvenjumikil skjálftavirkni var í Eyjafjallajökli 1994 tók ég saman í fljótheitum minnisblað
um gosið úr tveim heimildum, Annál nítjándu aldar, safnað af Séra Pjetri Guðmundssyni,
og grein Páls Sigurðssonar um örnefni og goðorð í Rángárþíngi í Safni til sögu Íslands II.
Skjálftavirkni hefur einnig verið óvenjumikil í sumar og samskonar hallabreytingar mælst
nú og 1994. Í tilefni af því skoðaði ég goslýsingar í Klausturpóstinum 1822 og 1823 og
lagfærði minnisblaðið samkvæmt þeim.
Enn eru margar heimildir óskoðaðar. Páll Imsland jarðfræðingur og Sveinbjörn
Rafnsson prófessor voru mér innanhandar um heimildir og eiga lengri heimildalista um
gosið 1821-1823 en hér er notaður. Sú túlkun sem hér er sett fram á rætur að rekja til
umræðna okkar Páls um þetta gos sumarið 1994.

GOSBYRJUN 1821:
19. des. 1821: Fyrstu merki um gos töldu menn vera "leiftranir í heiðríkju" að kvöldi
19. des. (Klausturpósturinn, 1822: 3).
20. des. 1821: Þeytigos hófst þann 20. des. upp úr miðmunda (um kl 13:30) úr toppi
Eyjafjallajökuls. Fyrstu merki voru hvítleitur bólstraður skýjaflóki sem reis hratt og varð
að "þykkum reykjar stólpa" sem dökknaði eftir því sem á leið. Reykurinn hvarf um
sólsetur en skömmu síðar tók sig upp aftur "enn meiri reykjar mökkur" og í honum sáust
leiftranir ofarlega.
21.-27. des. 1821: "...gjekk mökkurinn ákaft upp" og lagði undan hvassri NA átt.
"Mikið öskufall" undir Ytri-Eyjafjöllum og um A-Landeyjar, vottur í Hvolhreppi og í
Oddasókn. Einstöku sinnum brá fyrir eldi á jöklinum, neðan til við mökkinn. Gjóskan
var gráleit.
28.-29. des. 1821: Sama goshegðun en lygnt veður.
Ódagsett: "Fyrstu dagana uxu vötn og fljót nokkuð". Gjóskuna skóf að mestu burt úr
A-Landeyjum " þó sást þar á jörðu fín, gráleit ösku móða, en framan undir Eyafjöllum
varð mest af öskufallinu, og miklu af vikur hlóð á heiðar niður þar fyrir ofan".
(Klausturpósturinn, 1822: 3-4)
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FRAMVINDA Á ÁRINU 1822:
Jan.-júní 1822: Gosið í Eyjafjallajökli og gjóskufallið rénaði mikið skömmu eftir nýárið
og lítið bar á gosi til vordaga. "Einstök, þó ekki stór skaðvæn, vatnsflóð spýttust við og
við úr þessum jökli og féllu vestur í Markarfljót, með nokkru Jökulhruni, uns hann, þann
26ta Júnii spjó á ný, ..". (Klausturpósturinn, 1822: 134).
26. júní 1822 og næstu daga: Jökullinn "þann 26ta Júnii spjó á ný, með aukinni ákéfð,
eldi og ösku, þó enn engri hrauna-eldsteypu - að meiningu manna - út um annað op
nálægt hinu, með brestum og þrumu-gný, sem daglega heyrðust yfir 3 þíngmannaleiðir
austur í Skaptártúngur. Askan sendist hátt í lopt upp, en norðlægir vindar dreifðu henni
aptur yfir Eyafjalla Sveit, sem yfrið smágérðu, hvítgráleitu dupti ..". Gjóskuvottur barst
allt vestur á Seltjarnarnes. Jökulhlaup ekki nefnd.
20.-27. júlí 1822: "Seinustu fregnir að austan í Júlii mánaðar lok, tjá ösku og reykjar
mekki mikla staðið hafa upp af Jöklinum vikuna frá 20ta til 27da f. m. en vinda borið þá
vestur eptir og logn síðan steypt þeim niður á láglendi, hvar askan, þann 25ta, féll enn
svo mikil undir Miðfjöllunum, að kirkjujarða búar afsöluðu sér ábyrgð innstæðu
kúgylda sinna, .. Telja millireisendur nú og 7 Eld-op sjen vera á Jöklinum, .."
(Klausturpósturinn, 1822: 134). Ekkert er sagt um jökulhlaup eða vatnavexti í þessari
hrinu í Klausturpóstinum eða Annálnum, en í bréfi til Bjarna Þorsteinssonar á Arnarstapa,
dagsettu 14. ágúst 1822, segir Steingrímur Jónsson prófastur í Odda að vöxtur sé í
vötnum þar, Markarfljóti og Þverá. Ennfremur að Þverá sé kolmórauð og vaxi og fjari og
að menn kvarti um brennisteins- og jökulfýlu af ánni.
Ágúst-des. 1822: Ekki er ljóst af lýsingum hvort gosið hélt sama hætti á næstu
mánuðum. "Eftir þetta mun lítið hafa sést til elds í jöklinum" segir í Annál nítjándu aldar
(bls 308) eftir að atburðum júlímánaðar hefur verið lýst. Í Klausturpóstinum seint sama ár
(bls. 201-202) segir hins vegar "Sömu (umbrota verkanir) tjást enn þá viðhaldast, og
megn mökkur með köflum yfir Jöklinum standa, en aska úr honum sáldast yfir Eyafjalla
Sveit og jafnvel innan- eður austan verða Fljótshlíð. Verkanir þess, áður taldar,
framkoma nú og af óhollu fóðri og högum í fyrrnefndri Sveit, þar, sem peníngur tjáist
mjög illa fóðrast, .. Á hrossum tekur að sjá helti og liðaveiki, en þó helzt á sauðfé, af
útigángs fénaði, sem um liði, já, um miðja leggi, kjálka og önnur bein, fær frauði líka
hnúta, ..".
Á sama stað segir einnig að "Jökulhlaupi eigna menn og ofvöxt í Holts-á undir
Eyafjöllum, sem flóa skal nú þar yfir og skémma mjög lönd þess Presta-kalls, og gjöra
að svo stöddu veru Presta og margra búenda í þeirri og Dals Sóknum framvegis mjög
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svo tvísýna og óbjargvænlega."
Markarfljóti í Klausturpóstinum.

Ekkert er sagt um jökulhlaup eða vatnavexti í

Frásögn af hlaupi 1822: Páli Sigurðsson í Árkvörn segir frá einu vatnsflóði í þessu gosi
í grein sem líklega er skrifuð um 1870. Það sem hann segir um hið forna hlaup á hins
vegar við atburði óskylda gosum í Eyjafjallajökli. "þegar Eyjafjallajökull brann, árið
1822, þá kom vatnsflóð með nokkru jökulhlaupi út úr falljökli Jökulsár, sem liggr innan
við Lánganes, og kom einmitt á sama stað, sem eg held að hið forna hlaup** hafi áðr
komið. Svo varð þetta hlaup mikið, að flaut yfir eyrar allar milli Lánganess og
innanverðrar Fljótshlíðar, og flæddi það annarsvegar nokkuð yfir engjar Stórumerkr, og
hins vegar yfir graslendi það, sem liggr framan við túnin á Eyvindarmúla og Árkvörn,
svo ekki voru meira en 40 faðmar frá vatninu og upp að aðaltúninu í Árkvörn, og víðast
hvar komst það upp undir Brekkur, kring um Barkarstaði og Fljótdal. Jafnsnart og sást
til flóðsins, var allr búsmali sá, sem var á beit á undirlendinu fram með Brekkunum,
rekinn í hasti upp í heiði, og varð með naumindum komið undan flóðinu; var það vegna
þess, að það smá-óx, en varð ekki strax uppá það allra mesta. Flóð þetta fyllti upp allan
Þverár farveg og alla Markarfljóts farvegi forna og nýja, en þegar landið breiðkaði og
framar kom, þá fór það ekki yfir jörð svo teljanda væri, eða til skaða, og eftir hérumbil
þrjá tíma, eða eina eykt frá því flóðið steig hæst, fór það að réna aftur" (S.t.s.Ísl. II:
555). Flóðið skildi eftir sig jökulstykki feiknastór á aurunum neðanundir vestanverðu
Steinsholti og kringum Jökulsá, svo stór að ekki þiðnuðu á næstu tveim árum.

ATBURÐIR 1823 OG SÍÐAR:
Allt árið 1823: Ekki varð vart við öskufall en við og við sást vatnsgufa leggja upp af
jöklinum. Gosstöðvarnar voru kannaðar um vorið (hvítasunnu): "Þeir fundu eldgjána í
norðvestur frá Guðnasteini; var hún að sjá gljúfur botnlaust, enda reykur í. Þeir ætluðu
að hún mundi vera 30 faðmar þar sem hún var mjóst, en 1000 faðma löng og jökull
hvervetna fram á barmana, en tveir svartir hnúkar litlir að vestan.....þeir sáu gufu af
þremur opum á jöklinum suður og vestur af aðalgjánni...". Fjórða gufuopið virðist hafa
verið austan við gjána. "Óttuðust menn þá eigi....að jökullinn hlypi fram, með því að
eldgjáin var við norðvestur-brún hans og þar aðeins þunnur veggur til mótstöðu"
(Annáll nítjándu aldar: 327-328).
Lýsing á jöklinum eftir gosið: "Mikill slakki eða dæld kom í Eyjafjallajökul eptir
flóðið og eldgosið, einkum allt í kríngum gjána, því áðr var hæsti hluti jökulsins
hérumbil sléttr að sjá framan undan Eyjafjöllum, eða jafnhár milli Goðasteins og þess
fjallhnúks, sem er þar skammt frá, þar sem jökullinn er hæstr, en eptir gosið varð þar í
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jöklinum slakki mikill, sem enn er vel sjáanlegur (1870), þó hann nú sé farinn að hækka
aptr". Katla gaus um vorið " og hætti þá til fulls að sjást nokkur gufa upp úr
Eyjafjallajökli, en fram að þeim tíma sást stundum nokkur gufa upp úr gjánni, einkum í
stórstrauma ..". (S.t.s.Ísl. II: 555-556).
Lýsing á ám eftir gosið: Ekkert er sagt um jökulhlaup úr Eyjafjallajökli eftir að gosi
lauk en "Um næstu 20 ár á eptir voru öll vötn, þau er úr Eyjafjallajökli komu, bæði
norðan og sunnan megin, miklu vatnsmeiri en þau höfðu áðr verið, að sögn gamalla
manna, og hafa jafnvel verið að smámínka fram undir þennan tíma". (S.t.s.Ísl. II: 555556).

GJÓSKULAGIÐ
Gjóskulagið úr gosinu 1821-1823 finnst norðan, vestan og sunnan Eyjafjallajökuls.
Gjóskan er ljósgrá til dökkgrá, fínkorna (yfirleitt <1mm), úr súru gleri með SiO2 innihald
68-70% (sjá töflu). Gjóskulagið er þunnt, mesta mælda þykkt á láglendi er fáeinir cm og
þar er það yfirleitt aðeins fáeinir mm nú ef það finnst á annað borð. Útbreiðslan er lítil og
erfitt að finna gjóskulagið í meira en 10 km fjarlægð frá gosstað. Reiknað rúmmál
gjóskunnar er 4-5 millj. rúmmetrar samkvæmt mælingum A.J. Dugmore.
Tafla 1: Meðaltal 11 mælinga.
SiO2
TiO2 Al2O3 FeO
69.13 0.36
14.10 4.29
(Larsen et al. 1999).

MgO
0.15

MnO
0.13

CaO
1.10

Na2O
6.14

K2O
3.50

Sum
98.91

SAMANTEKT OG TÚLKUN TIL BRÁÐBIRGÐA
Gosið virðist, samkvæmt lýsingum, hafa byrjað með gufu- eða gasútstreymi en
gjóskumyndun hófst fljótlega. Gjóskuuppstreymi virðist þó ekki hafa verið ákaft því
mökkurinn dökknaði smátt og smátt og datt alveg niður um tíma fyrsta gosdaginn.
Gjóskufall er ekki nefnt fyrstu tvo dagana. Fátt er sagt um hegðun makkarins, og lítið
hægt að segja um eðli sprenginganna. Vafalítið var freatískur og/eða hýdrómagmatískur
þáttur í þeytigosinu vegna bráðnunar íss umhverfis gosopið, sem var í jökli. Einhver hluti
af sprengivirkninni hefur líklega verið af völdum þenslu gass í kvikunni sjálfri. Jökulhlaup
eða flóð samfara gosinu fyrstu 1-2 vikurnar hafa ekki verið stór. Athugasemdin um
vatnavextina á vafalaust við 20. des. og næstu daga, en gæti jafnframt bent til að viku eftir
gosbyrjun hafi vötn verið orðin eðlileg að nýju. Ekki er nefnt að hlaupin hafi brotið land
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eða valdið tjóni, enda lítið í ám á þessum tíma, og líklegast að þau hafi ekki verið meiri en
vorvextir.
Sprengigosið virðist hafa komið í hrinum eftir fyrstu tvær-þrjár vikurnar.
Öflugustu hrinurnar komu í júní og júlí 1822. Líklega hefur gosið náð hámarki í
júlíhrinunni, sbr að þá fjölgaði gosopunum mikið. Vatnsflóðin, "sem spýttust úr jöklinum
öðru hvoru", féllu áður en goshrinan í júní hófst, og tengdust því ekki aukinni
sprengivirkni. Að minnsta kosti eitt flóðanna var svo stórt farvegir Markarfljóts fylltust
svo að flaut yfir eyrar. Það kom "út úr" Gígjökli og óx fremur hægt. Það bar fram jaka
og hefur því brotið jökulinn eitthvað. Vatnsflóð eru ekki nefnd í tengslum við
aðalhrinurnar í júní og júlí, en þó er ljóst að vatnavextir voru í Markarfljóti og Þverá,
a..m.k. snemma í ágúst.
Goshegðunin gæti bent til þess að kvika hafi troðist hægt og með hléum upp
gosrásina, sem eins konar gúll eða tappi, hugsanlega vegna hárrar seigju kvikunnar.
Efnasamsetning gjóskunnar sýnir að um súra kviku var að ræða. Sprengingarnar gætu
stafað af: 1) hitun á vatni í bergi í gosrásinni (freatískar sprengingar); 2) snertingu
bræðsluvatns við kviku (hydrómagmatískar sprengingar) eða 3) gasútlosun úr kvikunni
(magmatískar sprengingar). Sennilega voru öll þessi ferli í gangi í þessu gosi.
Ekki verður séð að gúll hafi troðist alla leið upp í gíginn af lýsingum (eldgjáin var
botnlaust gljúfur, ekkert sást til hrauns), enda hefði þá e.t.v. mátt búast við stærri
bræðsluvatnsflóðum.
Gjóskufall var aldrei mjög mikið en kom við og við um gostímann. Lengst barst
gjóska (vottur) vestur á Seltjarnarnes, svo vitað sé. Gosmökkurinn virðist ekki hafa risið
mjög hátt, en ekki hæð hans verður ekki metin af gögnunum sem notuð eru hér. Þó er
vitað að til hans sást aldrei vestur á Arnarstapa (Uppl. frá Sveinbirni Rafnssyni).
Gjóskan olli flúoreitrun hjá búpeningi í nærsveitum Eyjafjallajökuls, einkum í
Eyjafjallasveit. Öll gjóska sem féll á láglendi var fínkorna og er gjarnan lýst sem dufti eða
ryki. Yfirborð svo fínkorna efnis er hlutfallslega stórt, en flúorsamböndin loða við
yfirborð kornanna. Gjóskan kom í smáum skömmtum en oft, þannig að um endurtekna
mengun var að ræða. Hvort óvenjumikill flúor loddi við gjósku úr þessu gosi er ekki
vitað.
Gosopin virðast hafa myndað tæplega 2 km langa samfellda sprungu Ekki er ljóst
hver stefna hennar var, setningin "þeir fundu gjána í norðvestur frá Guðnasteini" segir
aðeins hvar hún var miðað við kennileitið en ekki hvert hún stefndi. Reyndar eru tveir
Guðnasteinar á Eyjafjallajökli, líklegra er að átt sé við þann sem er sunnanmegin (sbr
lýsingu í S.t.s.Ísl. II: 555-556).. Setningin "..eldgjáin var við norðvestur-brún hans" skýrir
ekki málið. Sprungan gæti hafa verið innanvert við vesturbrún gígsins í toppi
Eyjafjallajökuls.
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Viðbætir
Lýsingar úr Klausturpóstinum
á framvindu og afleiðingum goss í Eyjafjallajökli 1821-1823

Einungis það sem varðaði framvindu og afleiðingar gossins var skrifað upp.
Reynt var að hafa lýsingarnar stafréttar en frávik gætu þó leynst á stöku stað.
Ekki er víst að náðst hafi til allra lýsinganna í Klausturpóstinum í þessari lotu.
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Klausturpósturinn fyrir árið 1822
Bls. 2-5:

Eldgos eystra.
Eldgos sem 6ta erindið í Kvæðinu hjer á undan bendir til, spyrjast nú að vera, þann 19da
Des. 1821, uppkominn vestarlega í Eyafjalla Jökli, sem er Vesturhluti þess mikla Austur
eða Mýrdals Jökuls, í hverjum Kötlugjá finnst, í hverjum Jöklum mörg skaðsöm Eldgos,
jökla(hlaup), vatnaflóð og öskuföll áður hafa eyðt þeim nálægum byggðum en víðar fólki
og fénaði lands. Að sönnu hefi ég enn ekki áreiðanlega spurt á hverjum helst stað
eldgosið hafi fyrst útrás fengið, en þar Magnus hreppstjóri Eyafjallamanna Sigurðsson,
sem með nokkrum mönnum tjáist farið hafa upp Steinafjall til að forvitnast um elds
upptökin, en snúið aftur við svo búið sökum ófæru af sands og vikurs falli á fjallinu,
þóttist sjá mesta reykjar svælu eða jafnvel loga fyrir vestan sig, telur fregnin eldinn
uppkominn vera í vestur Jöklinum nálægt Guðna Steini, eður uppundan Skála bæum í
Holts Sókn; þó vantar enn fullvissu um staðinn.
Í rökkri og um vökuna Miðvikudags qvöldið (þann) 19da Des. 1821, hið næsta
fyrir Jól, sáust opt leiptranir í heiðríkju, en daginn eftir undir miðmundann á hærstum
Eyafjalla jökli lítill, bólstraður, hvítleitur skýflóki, sem á svipstundu lagði upp hátt og varð
að þykkum reykjar stólpa, en sortnaði því meir, sem fráleið. Veður var heiðskýrt og
lygnt. Um sólsetur hvarf reykurinn en skömmu seinna gjekk enn meiri reykjar mökkur
upp af Jöklinum og sáust ofarlega í þeim mekki leiptranir og eldglæringar um qvöldið,
sem sýndi að þetta væri verulegt eldgos. Þann 21ta til 27da Dec. gjekk mökkurinn ákaft
upp með hvassviðri af N A og lagði undan því fram yfir og vestur um fjallið; vyrðtist
Jökullinn þó dökkna við það af öskufalli, en mökkurinn vóx og dreifðist út um
suðurloptið; varð við það mikið öskufall undir Ytri Eyafjöllum, og um Austur Landeyar,
en vart við það lítið eitt jafnvel í Hvolhreppi og neðri hluta Odda sóknar. Einstökum
sinnum brá eldi á jöklinum fyrir neðan til við mökkinn. Þann 28da og 29da Dec. var
veður lygnt, mökkurinn samur; en skipti ser í ýmsar áttir eptir gustinum. Fyrstu dagana
uxu vötn og fljót nokkuð, og vestur með Eyafjalla Jökli heyrðust óttalegir dýnkir í honum
eins og hann springa mundi. Sand og ösku skóf N A veðrið að mestu burt aptur úr
Austur Landeyum, þó sást þar á jörðu fín, gráleit ösku móða, en framan undir Eyafjöllum
varð mest af öskufallinu, og miklu af vikur hlóð á heiðar niður þar fyrir ofan. Hlýtt veður
var um alla þá daga.
Framanskrifað um uppruna og framgáng þessa eldgoss, frá 19da til 29da Dec., er
stutt ágrip af skýrslu Hra. Prófasts Steingríms Jónssonar, sem greinilegust er af enn þá
hingað fluttum fregnum.
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Ég gat þess öndverðlega, að Eyafjalla jökull se vesturhluti þess mikla svo nefnda
Austur eða Mýrdals Jökuls, ... Þó Eyafjalla Jökull ekki hafi að undanförnu orsakað
stórmikið tjón ...
Bls. (blaðsíðutal ólæsilegt)
Af Eldgosinu eystra er nú allgreinilega frjett, til hjer um 20ta Jan þ.á. Var öskufallið
skömmu eftir Nýár rjenað, en náði aldrei nema yfir hálfa aðra Sveit, nefnilega: Landeyar
og vestur Eyafjöll. Af Landeyum fauk askan um Jólin, en undir vestri Fjöllum rigndi hún
niður og varð að bleytu um Nýárið og fraus síðan. Þar skulu og flestar skjepnur úr því á
gjöf, og nokkrum vera lógað, en hross hafa fáein sýkst.
Bls. 133-134:

Eldgosið úr Eyafjalla Jökli
Í No 1. og 2. Klpósts þ.á. minntist eg, seinast á bls. 32 uppkomins eldgoss úr
Eyafjalljökli, sem allt að vordögum varð lítilvægt, svo litlar sögur bárust úr því af þessu,
þó reykjar-mekkir sæust við og við yfir Jöklinum, hvers vegna menn vonuðu, að þar
mundi eldurinn þegar sloknaður. Fyrst eftir útkomu No 7. bárust mér nýrri og
geigvænlegri fréttir af gosinu, hér um 10da Julii, helst eptir bréfi þess gáfaða
Dugnaðarmanns til mín, Hreppstjóra Magnúsar Sigurðssonar á Leirum, sem býr undir
Eyafjöllum einna næstur gosinu að sögn. Það var dagsett 6ta Julii, er oflángt til að
prentast hér, nema í ágripi, um seinni umbrot þessa Jökuls, af hverjum nú eru og enn
seinni glöggvar fregnir komnar, allt til loka Júlii mánaðar, frá fleirum þar nálægum
Embættis-mönnum. Hið merkilegasta af hans hans seinni umbrota sögu er nú þetta:
Einstök, þó ekki stór skaðvæn, vatnsflóð spýttust við og við úr þessum jökli og féllu
vestur í Markarfljót, með nokkru Jökulhruni, uns hann, þann 26ta Júnii spjó á ný, með
aukinni ákéfð, eldi og ösku, þó enn engri hrauna-eldsteypu - að meiningu manna - út um
annað op nálægt hinu, með brestum og þrumu-gný, sem daglega heyrðust yfir 3
þíngmannaleiðir austur í Skaptártúngur. Askan sendist hátt í lopt upp, en norðlægir
vindar dreifðu henni aptur yfir Eyafjalla Sveit, sem yfrið smágérðu, hvítgráleitu dupti, af
hverju velnefndur hreppstjóri sendi mér próf, sömuleiðis af annarri stórgerðari og blakkari
sem í vetur fyrri fjell, en vindar þá skófu saman í skafla; og af hálfbrunnum vættar-steini,
sem útkastaður fannst í 1 mílu fjarlægð. Af öskufalli þessu varð jörð þar hvítgrá og jökulleit. Þetta gráleita dupt á grasinu varð þar sképnum viðbjóðslegt og óhollt; málnytu
peníngur strengdur af sullti og géldtist hastarlega, einkum sauðfé, sem hvergi hamdist, en
týndist, ruglaðist við fjalla og annað fje, og vyrðtist jafnvel í eldáttina sækja, en fjallfje
ofan til bygða, varð þó allstaðar óhemjandi. Mælt er: að undir Eyafjöllum hafi Ær víða
svo bráðþornað upp eftir Fráfærur, að 10 til 20 þeirra mjólkað hafi að eins 1 pela
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einusinni á dag. Áður gat eg þess á bls. 4, að miklum vikri hlóð í vetur eystra á heiðar
niður, og hefi eg meðtekið talsverð próf af þessum, sem er fínn, fisléttur og blakkhvítur að
lit, og er líklegast að sú sárfína aska, sem nú eitrar grasið eystra og líklega víðar, hvar hún
áféll, sé að eins duptið af þeim Vikri. Eg lét, til reynslu, steyta hann, og fékk dupt hinu
sárlíkt, sem á grasið féll. Það er svo smágerðt, að ekki finnst nær það fellur úr lopti og
ösku-mekkjum, sem vindar bera víðt út, en hefir jafnvel þegar ollað skaða einninn
innanverðri Fljóthlíð; það sást og á grasi og dökkum skóm manna víða vestureptir
Suðurlandi allt fram á Seltjarnarness tánga; gras hefir visnað nokkuð þar af, en fénaður,
einkum ær, orðið óspakur og géldst úr öllu hófi. Vikurs útkastan þessi sýnist samt mega
hrinda burt efa Náttúruspekinga ýmsra, að Vikur teljast megi með uppköstum eldfjalla*).
Seinustu fregnir að austan í Júlii mánaðar lok, tjá ösku og reykjar mekki mikla
staðið hafa upp af Jöklinum vikuna frá 20ta til 27da f. m. en vinda borið þá vestur eptir og
logn síðan steypt þeim niður á láglendi, hvar askan, þann 25ta, féll enn svo mikil undir
Miðfjöllunum, að kirkjujarða búar afsöluðu sér ábyrgð innstæðu kúgylda sinna, kröfðu
þau strax (mörkuð), en Yfirvalda úrskurðar var leitað um meðferð þeirra og ráðstöfun,
þar ýmsir lauslega ráðgérðu þar máské þurfa ganga frá heimilum, og nokkrir komu kúm
sínum burt austur í Mýrdals um tíma. Um þær mundir lagði yfir Suðurland vestur eptir
svo dimman misturs-mökk um allt lopt í hreinu þurrviðri, að skammt sást burt til nálægra
sveita en sól roðnaði um góðviðris daga, sem nu gjörast hér brennheitir, venju framar,
mót sólu 34-36˚. Telja millireisendur nú og 7 Eld-op sjen vera á Jöklinum, um hver
torfært reynast kann enn sem stendur að (öðlast) fullvissu, vegna sífeldrar þoku og
reykjar-mekkja þar uppi, hvar vindar breytilegir gjöra sjaldan óhulta og ratljósa umferð,
sé hún annars gjörleg, því þeirra banvænu dampar og dauða lopt (sjá bls. 9) mega
Skoðendum verða háskalegir.
Lofvert tel eg að lyktum Prestsins til Ása í Skaptártúngum, Herra Páls Ólafssonar,
mannkjærlegt tilboð til Eyafjalla manna .. að taka við sauðfé þeirra í sókn sína .. því
þángað, í 3gja þingmannaleiða fjarlægð, náði þá ekki öskufallið ... .
Bls: 151
Af eldgosinu eystra er, síðan Klpósts No.8 minntist þess, ekkert nýtt stórkostlegt að
heyra, heldur lítur svo út, sem að eldgos og öskufall nú fari þar rjenandi, svo að Eyafjalla
menn þess vegna tjást þar fylgja fram slætti með ákefð, og margir hafa rekið peníng sinn
heim aftur; en - grasvöxtur telst þar hinn frábærasti, svo uppgrip verða mikil, géfist þeim
góð nýting og hollusta fjenaði af heyum.
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Bls. 168:
Af Eldgosinu eystra mun fátt áreiðanlegt að segja enn: að lángt er nú síðan þar sást til
elds, sem því vonast að rjenandi fari, þó opt og með köflum enn þá rjúki mikið upp af því
logheita fjalli, sem lengi mun ega í að kólna, og aska við og við sáldist út yfir nálægar
bygðir. Þó heyskapur þar í grend sé að vöxtum góður orðinn, eru enn óreynd, en mjög að
óttast hans rír not og óhollustu. Enginn tjáist enn hafa yfirgéfið þar byggð sína, en málnytu og viðbits skortur og óholl fæða lýsir þar þegar margra mannna megurð; matar
óbyrgðir fjölda fátæklinga umqvartast og megurð gripa og fénaðar. Í stuttu máli:
Afdrifin eru enn hálf-sjen.
Bls. 201-202.
Ég minntist á bls. 81-82, 133-36, 151-52, 168-72 hér að framan, á helzta árferðisins gáng
allt til vordaga, og á Eyjafjalla Jökuls umbrota verkanir allt til skamms tíma. Sömu tjást
enn þá viðhaldast, og megn mökkur með köflum yfir Jöklinum standa, en aska úr honum
sáldast yfir Eyafjalla Sveit og jafnvel innan- eður austan verða Fljótshlíð. Verkanir þess,
áður taldar, framkoma nú og af óhollu fóðri og högum í fyrrnefndri Sveit, þar, sem
peníngur tjáist mjög illa fóðrast, fór víða horast niður og ekki draga (ljóst), svo að
mörgum því hafi orðið að lóga, og 22 af Hollts Prestakalls kúgildum nýlega vera seld, öll
fyrir 114 (rbdli) S., en flest þeirra eður öll strax skorin. Á hrossum tekur að sjá helti og
liðaveiki, en þó helzt á sauðfé, , af útigángs fénaði, sem um liði, já, um miðja leggi, kjálka
og önnur bein, fæer frauði líka hnúta, hverra eg hefi nokkur svo vaxin sjeð, svo að til
fellirs horfir nú í þeim eldinum nálægustu sveitum. Jökulhlaupi eigna menn og ofvöxt í
Holts-á undir Eyafjöllum, sem flóa skal nú þar yfir og skémma mjög lönd þess Prestakalls, og gjöra að svo stöddu veru Presta og margra búenda í þeirri og Dals Sóknum
framvegis mjög svo tvísýna og óbjargvænlega.
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Klausturpósturinn fyrir árið 1823
Bls. 30-31:

Eldgosið eystra
Vona menn nú að sé algjörlega rjenað, og að Eyafjalla Jökull fari smá-kólnandi, þar, sem
nú tjáist við ekkert öskufall framar vart verða í bygðum, og ekki við eldgos, heldur að
eins á stundum lítilfjörlegann, hvítann vatns-mökk, en opt alls engann yfir Jökinum. Um
óþrif peníngs á heyum - máské meðfram af ofvexti grass þar í sumar - er að sönnu
qvartað, þó hefir fáum kúm lóga þurft í grend við eldinn, hvað, án hans, vill til í öllum
sveitum - og óvisst af hverjum meinum. Á fáeinum útigángs sképnum verður og vart við
Liða- og aðra -veiki, þó teljast nú þrif hans yfir höfuð öllum líkindum fremri. Ótti fyrir
enn lakari afdrifum síðar og tjón búmatar af málnytu meir enn í eitt heilt ár, hefir samt
mjög svo þrýst að fátæklingum í Eyafjalla Sveit um tíma, þó meira hafi máské orð af farið,
enn reynslan kénnir. Lendi við það, sem komið er, má afleiðingu og skaðræði þessa
Eldgoss telja einhver hin lítilvægustu hér á landi, og skaðann fljótt bættann þeim, er fyrir
honum orðið hafa, við talsverðar, góðfúsar Gjafir margra til þurfamanna í Eyafjalla Sveit
úr mörgum öðrum héröðum.
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