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DAGBOK UM HEKLUGOSIÐ 1947-1940

Jóhann G. Guðnason 
Vatnahjáleigu 
Austur-Landeyjum 
801 Selfoss

Haukur Jóhannesson sá um útgáfuna.



Heklugosið 1947-48 er mesta eldgos, sem orðið hefir á 
Íslandi á þessari öld. Það hófst snemma morguns 29. mars 1947 
og stóð, með hléum þó, fram undir sumar 1948. Um þetta 
gos hefir meira verið ritað en um önnur gos á Íslandi. 
Merkast af því er ritröð Vísindafélags Íslendinga: The 
Eruption of Hekla 1947-1948. Þar eru margar ritgerðir um ýmsa 
þætti gossins og afleiðingar þess. Þar er m.a. löng grein 
eftir Sigurð Þórarinsson um Heklugos á sögulegum tíma og 
önnur eftir sama höfund, þar sem saga gossins 1947-48 
er rakin í stórum dráttum. Fyrri ritgerðin kom síðar út á 
íslensku í bókarformi undir nafninu Heklueldar.

Í upphafi gossins 1947-48 sendi Veðurstofa Íslands út tilmæli 
til fólks um að senda upplýsingar um hvort og hvar gosdynkir 
frá Heklu hefðu heyrst. Jóhann G. Guðnason í Vatnahjáleigu í 
Austur-Landeyjum var einn þeirra sem sendi Veðurstofunni svar 
um hœl. Upp frá því skráði hann hjá sér það markverðasta, 
sem hann sá og heyrði til Heklu. Hann sendi Veðurstofunni 
lýsingu sína og hefir hún verið geymd í skjalasafni 
stofnunarinnar. Lýsingin hefst 29. mars 1947 og endar 31. 
ágúst 1948. Því miður hefir glatast lýsing daganna 25. 
maí til 17. júní 1947 og hefir hún ekki fundist þrátt fyrir 
mikla leit. Auk þess vantar lýsingu daganna 24.-28. júní 
1947 er Jóhann var á ferðalagi og einnig daganna 11.-17. júlí 
1948 en þá lá Jóhann rúmfastur. Hekla er í um 45 km 

fjarlœgð frá Vatnahjáleigu (sjá meðfylgjandi afstöðumynd) 
og ber yfir F1jótshlíðarheiðar austan við Þríhyrning. 
Frá bænum sést suðvestur öxl Heklu og háfjallið vel en 
þó aðeins niður í miðjar hlíðar. Axlargígur og Toppgígur 
voru virkustu eldgígarnir er á gosið leið og sést vel til 
þeirra frá bænum. Að þessari lýsingu er 

mikill fengur fyrir jarðfræðinga því gosinu er lýst dag frá 
degi og er engin önnur slík til. Mjög miklar og góðar 
lýsingar eru til af upphafi gossins bæði í dagblöðum og 
eins í vísindaritgerðum um það. Aftur á móti, eins og oft 
vill verða, þá minnkaði áhugi fyrir gosinu er það dróst á 
langinn og þá um leið minna skrifað um það. Því er ýmislegt í 
þessari lýsingu sem ekki er til annars staðar og á það 
einkum við um síðustu mánuði gossins. Textinn er 

prentaður stafrétt eftir handriti Jóhanns. Þar sem misræmi 
er í rithætti, er textinn samrœmdur og sá ritháttur, sem 
er nær hefðbundinni ritvenju, látinn ráða. Jóhann G. 

Guðnason er fæddur 24. nóvember 1919 að Efri- Úlfsstöðum 
í Austur-Landeyjum en fluttist með foreldrum sínum að 
Vatnahjáleigu í sömu sveit árið 1930 og hefir búið þar 
síðan. Ti1 gamans má geta þess , að langafi Jóhanns í 
móðurætt var Oddur Erlendsson á Þúfu á Landi, sem reit 
gagnmerka lýsingu á Heklugosinu 1845-46, sem enn liggur 
óútgefin í handriti á Landsbókasafni Íslands. Að 

lokum vil ég færa Veðurstofu Íslands og einkum Öddu Báru 
Sigfúsdóttur þakkir fyrir að lána mér handritið að lýsingu
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Jóhanns G. Guðnasonar af Heklugosinu 1947-4S. Halgi 
Toi’fason teiknaði kápumyncl, Helga Valdemarsson og Erling 
Olafss-ún tölvusettu textann og eiga þau þakkir ekildar.
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DAGBOK UM HEKULGOSIÐ 1947-1948
ef t i r 

Jóhann G. Guðnason

1947
29. MARS.
Vindur N-1. Fyrst i morgun 
var að heyra þungan nió frá 
Heklu sern s 1 ðan, eða um kl . 
8, breyttist i samfeldar 
hávœrar drunur og dynki er 
ágerðust er á daginn leið, 
og sleit aldrei i sundur. 
Loftþrýstingur var mikill. 
Oþéttar rúður i útihúsum, 
svo og hurðir i fölsum 
glömruóu og skröltu allan 
daginn, og er mestu dynk- 
irnir kváóu við mátti 
greina titring á húsum. Um 
kl. 8 féll smágerður vikur
í nokkrar minútur, en siðan 
var dálitió Öskufall til 
kl. 16.00. öskulagið mun
hafa verió jafnfallió um 
1.5 mm.
30. MARS.
NA-4. Léttsk. Miklar drun- 
ur heyrðust f rá Heklu i 
dag, þó ekki eins samfeldar 
og i gær. öðru hvoru hægði 
það að aðeins heyróist 
þungur niður nokkrar sek. i 
senn, en sióan sami hávað- 
inn aftur á milli, engu 
minni en i gœr. Mi11i kl . 
14.00 og 15.00 heyróust 
tvær geysimiklar spreng- 
ingar i fjallinu og titruðu 
hús þá við. Minna bar á 
loftþrystingi en i gær. 
Heldur dróg úr gosdynkjum 1 
kvöld. Miklir gosmekkir 
sáust héðan i kvöld, koma 
upp úr skýjaþykkni yfir 
Heklu.
31. MARS.
Hæg breytil. átt. Létt- 
skyjað. Talsveróir dynkir 
hafa heyrst i dag, en mun 
minna en tvo undanfarna 
daga. 1 dag var t.d. oft 
algert hlé á mi11i dynkja.

1. APRIL.
Talsverðir gosdynkir heyró- 
ust ö.h. i dag. Eldar sáust 
i Heklu í kvöld. I dag var 
vindur N-5 og gosmistur af 
f okösku.
2. APRIL.
A-6. Skýjað. Þurt.v. Dynk- 
i r heyrðust ekki i dag, og 
ekki sást til Heklu.
3. APRIL.
Hægv. Skyjað. Engir dynkir 
heyras t.
4. APRIL.
Logn. Bjartv. Engir dynkir 
heyrðust i dag. Eldar sáust 
i kvöld.
5. APRIL.
NA-5. Bjartv. Gosmistur af 
fokösku i kvöld, þvi þá 
hvessti allmikið á tima- 
bili. NA-7-8. Engir gos- 
dynkir heyrðust hingað 1 
dag.
6. APRIL.
SV-4. Bjartv. Dálitlar gos- 
drunur heyrðust á timabili 
s . d . i dag.
7. APRIL.
Logn. Bjartv. Litilsh.
dynkir heyrðust i kvöld. 
Þá sáust og eldstólpar ö.h. 
Talsvert rauk úr fjallinu i 
dag .
8. APRIL.
Logn og bjartv. í morgun. 
A-4 og þykknaói upp s.d. 
Engir dynkir heyrðust.
9. APRIL.
A-SA-6. Rigning. Engir 
dynkir heyrast.
10. APRÍL.
S-3. Skúrir. Engir dynkir 
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heyróust 1 dag . Ekki sést 
t i1 Hek1u.
11. APRIL.
SV-3. E1 . Engir dynkir 
heyrðust.
12. APRIL.
Lygnt 1 morgun. Milli kl. 
12.00-17.00 var vindur SA-ð 
og rigning. V-4 og létti 
upp 1 kv. Engir dynkir 
heyras t.
13. APR'ÍL.
SA-S-7. Slydduél. Þrumu- 
veáur ö.h. frá hád. til kl. 
20.00. Heyrái mikinn dynk 
1 Heklu kl. 0.10 í morgun.
14. APRIL.
S-7. Eljagangur. Engir 
dynkir heyrðust.
15. APRIL.
S-SV-5. Eljav. Engir dynk- 
i r heyróust.
16. APRIL.
S-SV-2. Snjókoma ö.h. f ram 
eftir degi V-NV-3 og létti 
upp i kv. Engir dynkir 
heyrðust i dag.
17. APRIL.
NV-1 og bjartv. f.p. A-2 
og þykknaói i lofti er á 
daginn leið. Miklir og tlð- 
ir dynkir heyráust frá 
Heklu i morgun allt til 
hádegis, en þá hættu peir 
a<5 heyrast að mestu. 
Miklir gosmekkir sjást.
18. APRIL.
NA-6. Skyjaó. Urkomul.
Engir dynkir hafa heyrst i 
dag, en mikla gosmekki 
leggur frá fjallinu, aá sjá 
til V-SV.
19. APRIL.
A-6. Skúrir. Engir dynkir 
heyróust i dag.
20. APRIL.
NA-7. Skyjað. Urkomul.
Engir dynkir heyróust 1

Urkomul. 
heyrðust.
sáust i

dag, en i kvöld kl. 23.13
heyróist mikil gosdruna, og 
var aóeins greinanlegur 
titringur á húsum.
21. APRIL.
N-NA-8. Skyjaó.
Engir dynkir 
Miklir gosmekkir 
dag.
22. APRIL.
N-8 . Skyjaá. Urkomul. 
Heyrói mikinn dynk i Hekiu 
kl. 18.47 og annan miklu
minni kl. 18.51. Ekki sást 
t i1 Heklu.
23. APRIL.
N-2. Léttsk. Heyrði enga 
dynki i dag. Vel sést til 
Heklu. Rykur lítið úr 
henni.
24. APRIL.
A-4 og smáskúrir. Eftir 
kl. 20.00 var vindur S-3 ,
skyjað en úrkomul. Engir 
dynkir heyróust i dag. 
S.l. nótt kom ég heim úr 
ferðalagi kl. 2. Loguðu þá 
miklir eldar i Heklu, svo 
miklir aó ö.h. sá ég mjög 
vel gosmekkina, pegar eld- 
arnir lystu pá upp. Logn 
var þá og heiórikt. Enga 
dynki heyrði ég þá.
25. APRIL.
A-SA-4. Slydduél ö.h.
Engir dynkir heyrðust 1 
dag, en upp úr skyjaþykkni 
sem grúfói yfir Heklu stigu 
miklir og tignarlegir gos- 
mekk i r.
26. APRIL.
A-3 og slydduél f.p. A-NA- 
7 og rigning i kvöld. 
Ekkert heyróist i dag. 
Ferlegir gosbólstrar stigu 
upp úr skyjaþykkninu yfir 
Heklu i dag meó stuttu 
mi11ibi 1 i .
27. APRIL.
Att mjög breytileg. Vindur 
ymist N-NA, A og SA.
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Veðurh. 2. Logn milli átta- 
skifta. Þrumur í fjarska 
kl. 14.30-16.30. N-3 i
kvöld. K1. 9 fóru að heyr- 
ast all-Kiiklir dynkir, og 
voru vióvarandi 1 allan dag 
til kl. 22.00. Stundum 1iðu 
10-15 min. milli dynkja, en 
oftast var þó skemmri timi 
á milli. Við stærstu dynk- 
ina greindi ég titring á 
út idyrahurðinni.
28. APRIL.
N-6. Bjartviðri. Engir 
dynkir heyrðust i dag, en 
miklir gosmekkir sáust i 
allan dag.
29. APR'IL.
N-6. Lygndi með kvöldinu. 
Bjartv. Nokkrir þungir, en 
strjálir dynkir heyrðust 
hingað 1 dag, eða á þessum 
timum: S.15, 17.10, 18.25,
19.12 og 21.00. Eftir kl . 
23.00 fóru að heyrast
dynkir að staðaldri, en
væg i r.
30. APRIL.
NV-4. Bjartv. Logn i 
kvöld. Tiðir dynkir hafa 
heyrst frá Heklu i allan 
dag, sumir svo miklir að 
hús hafa titrað við. 
Heldur hefur dregið úr þeim 
i kvöld. Sá mikla elda i 
SV-öxlinni á Heklu i kvöld.
1 . MA 'I .
S-4. Rigning og þoka eftir 
kl. 19.00. Engir dynkir
hafa heyrst i dag, og 
ekkert sést til Heklu vegna 
þoku.

2. MA'I.
Logn i morgun. SA-5 og 
rigning eftir kl. 14.00.
Engir dynkir hafa heyrst i 
dag.

3 . MAI.
A-7. Skúrir. Engir dynkir 
i dag .

4. MA7.
A-4. Urkomul. Logn eftir 
kl. 20.00. K1. 18.15 
heyrðist löng og mikil 
druna i Heklu, og eftir það 
heyrðust sifeldar Þungar 
drunur sem heldur fóru 
minnkandi um’ og eftir kl. 
24.00. Geysimiklir 
gosmekkir sáust i kvöld.
5. MAI.
Logn og úrkomul. til kl. 
19.00. Eftir það A-5 og 
skúrir. Drunur, þó ekki 
mjög miklar, heyrðust til 
kl. 10.00 i morgun. Kyrrt 
ef t i r það.
6. MAI.
A-7. Skúrir. Logn 1 kv. 
Engir dynkir hafa heyrst i 
dag, en óvenjumikill gos- 
mökkur sást i allan dag.
7. MAI.
A-4. Logn ö.h. Smáskúrir. 
Engir dynkir hafa heyrst i 
dag, og ekki sést til 
Heklu.
8. MAI.
A-3. Léttsk. Kl. 18.00 fóru 
að heyrast miklir dynkir i 
Heklu og gekk svo áfram 
fram á nótt. Sá mikla elda 
kl . 22.00 en eftir það 
huldist Hekla þoku.
9. MAI.
Breytil. átt f.p. A-5 og 
skúrir s.d. Engir dynkir 
heyrðust í dag. En kl. 
15.30 gaus upp sá mesti 
gosmökkur sem ég hef séð 
fram að þessu, að undan- 
skildum fyrsta degi goss- 
ins, 29. mars. s.1.
10. MA'I.
A-6 1 morgun. A-8 um 
miðjan daginn. A-SA-5 og 
þokusúld i kvöld. Ekkert 
heyrðist i Heklu i dag. 
öðru hvoru sást til 
fjallsins, og sáust þá 
miklir gosmekkir. Engir 
eldar sáust i kv. enda
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lagðist þá þoka yfir, og 
byrgði alla útsýn.
11. MAI.
A-SA-6. Þokuloft. Rigning 
eftir kl. 22.00. Ekkert
heyrðist 1 Heklu. Um kl. 
19.00 sást snöggvas t t i1 
fjallsins, og lagði þá all- 
mikla hvita gufu úr SV- 
öxlinni.
12. MAI.
A-6. Skyjað. Súld eftir 
kl . 21.00. I dag sást öðru
hvoru til Heklu. Miklir 
gosmekkir sáust, en engir 
dynkir heyrðust. Mökkurinn 
var biksvartur að sjá.
13. MAI.
A-7 og loftlétt til kl . 11. 
Eftir þann tlma A-6 og 
mikil rigning ö.h. Endrum 
og eins sást óglöggt til 
Heklu i dag. Gosmökkur 
virtist minni en 1 gær. 
Engir dynkir heyrðust.
14. MAI.
A-6. Skyjað en úrkomul. 
Breytileg átt og hægv. i 
kvöld. Seemilegt skyggni var 
til Heklu i dag. Gosmekkir 
voru miklir. I kvöld byrgði 
fyrir útsýn til fjallsins 
vegna misturs á Fljóts- 
hl 1ðarheiðum. Virtist þar 
vera hvöss A-áttf og einnig 
með ströndinni. Engir gos- 
dynkir hafa heyrst.
15. MAI.
A-NA-átt. Veðurhæð breyti- 
leg, 1-5 vst. Logn ö.h. 
Skyjað. Urkomul. Skyggni 
t i 1 Hek lu sffinti legt. All- 
mikið rauk úr gignum i SV- 
öxlinni og eins úr toppnum 
á f ja11inu. Gös s trókur inn 
úr SV-öxlinni var að sjá 
Ijósari á lit heldur en 
gosstrókurinn úr topp- 
g i gnum. K1 . 1ð.40 heyrð i 
ég mikinn gosdynk og þrjá 
minni skömmu seinna. K1. 
23.00 var skyggni til 
fjallsins orðið mjög slæmt 

vegna þoku og misturs er 
var þar efra.
16. MAI.
A-6 i morgun. A-9 um
miðjan d. A-SA-5 og miki 1 
rigning kl. 18.00-21.00. 
Eftir kl. 21.00 létti 1 
lofti, og vindur S-3. 
Ekkert heyrðist i Heklu. 
Skyggn i slæmt. Sá i mo rgun 
dáli tla mekk i.
17. MAI.
SA-4 1 morgun og i kvöld. 
SA-6 um miðjan daginn. 
Gott skyggni til Heklu. 
Gosmekkir litlir að sjá. 
Svo vi rð i s t sem mi ki11 
hnjúkur hafi myndast á há- 
fjallinu (héðan að sjá), og 
úr toppi þessa hnjúks rauk 
dálitið. Virðist vera á 
sama stað og toppglgurinn 
er. Ljósleita gufu lagði 
úr SV-öxlinni 1 dag. Engir 
dynkir hafa heyrst.
ia. mai.
A~7 og bjartv. til kl. 
19.00. Eftir það A-5 og 
skúrir. Engir dynkir heyrð- 
usl. Skyggni til Heklu 
sæmilegt. I dag virtist 
rjúka álika mikið úr 
f jal1inu og i gær.
19. MAI.
A-S og úrkomul. til kl. 
14.00. Eftir það A-7 og 
mikil rigning. Meðan sást 
til Heklu fyrri hl. dags, 
rauk dálitið úr henni, mest 
úr toppgignum. Engi r dynk- 
i r heyrðus t.

20. MAI.
A-6. Urkomul. Mér virtist 
rjúka með minnsta móti úr 
Heklu i dag. Engir gos- 
dynkir heyrðust.

21. MAI.
S-3 . Skúr i r. Bjar t á mi11i. 
1 dag sást ekki til Heklu 
vegna þoku þar ef ra.
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22. MA'I .
S-4 . Smáskúrir. Hvorki 
heyráist né sást til Heklu 
i dag. boka huldi fjallið.
23. MAI.
SV-2. Bjartv. I dag sást 
vel til Heklu. Gosmökkur 
var ekki mikill. Engir 
dynki r.
24. MAI.
S-SA-1. Bjartv. Mikinn 
mökk lagði upp af Heklu, og 
náói hann mikilli hæð. Var 
pað úr toppglgnum og SV- 
öxlinni. Dynkir heyrðust ö. 
h. 1 dag.
*
16. JUNI.
SA-6. Léttsk, fyrri hluta 
dags. Rigning ö.h. siód. 
Þoka huldi Heklu i dag, en 
upp úr pokunni stigu miklir 
gosmekkir. Engir dynkir 
heyrðust.
19. JÚNI.
SA-4. Rigning ö.h. Miklir 
gosmekkir stiga upp úr 
skyjapykkni er huldi Heklu. 
Engir dynkir hafa heyrst.
20. JUNI.
SA- og siðan S-3. Skúrir. 
Logn i kvöld. Ti1 Heklu 
sást stutta stund i morgun. 
Rauk þá mikið úr SV- 
öxlinni.
21. JUNI.
Breytil. átt. Hægv.
Léttsk. Hvorki sást né
heyróist til Heklu i dag.
22. JUNI.
A-4 . Léttsk. Logn i kvöld. 
Siðd. sást til Heklu. Rauk 
pá dálitið úr SV-Öxlinni, 
en mun minna en verið hefur 
lengi undanfarið. Engir 
dynki r.

* Lýsing daganna 25. mai 
til 17. júni hefir glatast.

23. JUNI.
Breytil. átt. Skyjaó. 
Þokuslæðingur huldi Heklu 
að mestu, en þó sást i 
fjallið sjálft ö.h. Ekkert 
sást rjúka úr fjallinu, 
nema dálitla hvita gufu 
lagói úr SV-verðu fjallinu, 
neðan t i1.
24-26. JUNI.
Var ég á ferðalagi, og gat 
þarafleiðandi ekki fylgst 
með gosinu.
29. JUNI.
A-4. Skyjaó. Hvorki sást 
né heyrðist til Heklu i 
dag. Þoka huldi fjallió.
30. JUNI.
S-5. Þokuloft og skúrir. 
Hvorki sást né heyrðist til 
Heklu i dag.
1. JULI.
S-SV-3. Skúrir. Þurt en 
skyjaó i kv. I kvöld sást 
Hekla. Dálitið rauk úr SV- 
öxlinni, og hvitan gufumökk 
lagði frá rótum fjallsins 
að SV. Engir dynkir heyrð- 
ust.
2. JULI.
A-6 og rigning ö.h. til kl. 
19.00. Eftir pað S-3 og 
þokuloft. Ekkert hefur sést 
til Heklu og engir dynkir 
heyrst.
3. JULI.
S-3. Skúrir. Vegna þoku 
sást ekki til Heklu i dag. 
Engir dynkir heyrðust.
4. JULI.
N-NV-4. Skúrir f.p. Létt- 
skyjaó siód. Hvorki sást né 
heyróist til Heklu i dag.

5. JULI.
N-4 og bjartv. f.p. 
Breytil. átt með skúrum og 
þrumuveóri siðd. I kvöld 
var gott skyggni til Heklu. 
Rauk pá all-mikið úr SV-
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hlióinni og úr toppnum ö.h. 
Eng i r dynki r.
6. JULI.
N-9. Skýjaó og rigning á 
timabili 1 kv. Hvorki hefur 
heyrst né sést tii Heklu í 
dag.
7. JULI.
N-9 árd. NA-7 siód. Hryðj- 
ur. Logn i kv. Siád. sást 
til Heklu. Dálitinn gufu- 
slæðing lagði úr SV- 
hliðinni. A ca. 15 min.
fresti gusu upp gosstrókar 
úr toppnum með geysihraða 
og náðu mikilli hæð. Stóðu 
goshrínur þessar ca. S min. 
að jafnaði. Þess á mi11i 
rauk ekkert út toppnum. 
Engir dynkir.
8. JULI.
SA- og siðan S-4. Bjartv. 
Skyjað i kv. Skyggni var 
mjög slæmt til Heklu. Að 
pvi er best varð séð 
virtist gosið haga sér mjög 
svipað og 1 gær. Engir 
dynkir heyrðust.
9. JULI.
SA-4. Þokuloft og smá- 
skúrir. Hvorki hefur heyrst 
né sést til Heklu i dag.
10. JUL'I.
S-SA-2. Þokuloft. Smáskúr- 
ir. Vegna þoku hefur ekki 
sést til Heklu i dag.
11. JULl.
S-SA-2. Þokuloft. Urkomul. 
Ekki hefur sést til Heklu 1 
dag vegna þoku.
1 2 . JUL 'I .
A-7. Rigning eftir kl.
19.00. I morgun var gott 
skyggni t i1 Heklu. Rauk þá 
litið sem ekkert úr 
fjallinu nema hvað topp- 
g1gur inn þey11 i úr sé r 
þykkum gosbólstrum með 
1öngu millibili. Leið a111 
að 1/2 - 1 klst. milli gos- 
hrinanna, en þær stóðu yfir 

örfáar mínútur hver fyrir 
sig. Engir dynkir.
13. JULI.
SA-6. Skúrir. Hekla hefur 
ekki sést í dag vegna þoku 
þar efra.
14. JULI.
SA-5. Mikil rigning eftir 
kl . 14.00. Hvorki sás t né
heyrðist til Heklu.
15. JULI.
A-7-0. Skúrir f.p. Rign- 
ing slðd. Heyrist hvorki 
né sést til Heklu.
16. JÖLÍ.
SA-4. Skyjað. I kvöld kl. 
22.00 sást upp i miðjar 
hliðar Heklu. Þoka var 
efst á fjallinu. Ekki var 
hægt að sjá nein merki um 
gos í fjallinu.
17. JÖLI.
A-SA-7. Rigning. Hekla 
hefur ekki sést 1 dag vegna 
þoku og dimmveðurs.
18. JULI.
A-7 og rigning í morgun. 
Lygndi og létti í lofti 
siðd. Hekla sást ekki.
19. JULI.
A-4. Urkomul. og létt- 
skyjað siðd. Hekla hefúr 
ekki sést i dag vegna þoku. 
Sá gosstrók stiga upp úr 
þokunni kl. um 13.00. Hafa 
ekki önnur merki goss sést 
i dag.
20. JULl.
S-SV-1. Bjartv. Skyggni 
var gott til Heklu í dag. 
Reykjarstrókar komu úr 
fjallinu með löngu milli- 
bili ymist úr SV-hliðinni 
eða toppnum. Reykjarstrók- 
arnir voru ymist Ijósleitir 
eða kolsvartir. Engir
dynkir heyrðust.
21. JULI.
Breytil. átt og hægv,



Bjartv. í dag. Létt skýjaó 
1 kv. 'I dag rauk mjög 111 — 
ió úr Heklu, og stundum 
alls ekki neitt. Ljósleit- 
an gufuslæóing lagói úr 
glgnum endrum og eins en 
tvisvar 1 dag sá ég þó 
svartan strók koma úr topp- 
num, en aðeins stutta stund 
i hvort sinn ca. 3-5 min.
22. JULI.
Breytil. átt. Hægv.
SkúraleiÓingar s.d. Hekla 
hafói hægt um sig i dag. 
Aóeins sást örlitinn 
gufuslæóing leggja úr 
gignum ö.h.
23. JULI.
A-4. Þokuloft og skúrir. 
Hekla hefur ekki sést i dag 
vegna þoku.
24.. JULI.
Logn. Mikil rigning og 
þrumuveóur frá kl. 13.00-
18.00. Létti til með V-NV- 
1 i kv. Ekki hefur sést til 
Heklu.
25. JULI.
V-4. Léttsk. Logn i kv. 
Hekla var hulin þoku, Gos- 
mökkur steig upp úr þokunni 
Ö.h., og var eftir afstöó- 
unni aó dæma úr SV-hlið- 
inni .
26. JULl.
V-3 og léttsk. f.hl. dags. 
A-4 og rigning eftir kl. 
18.00. Hvitan gufuslæðing 
lagði upp af gigum Heklu i 
dag .
27. JULI.
S-3. fíúld og þoka. Skyggni 
1-2 km.
28. JULI.
SV-3. Þokuloft og skúrir. 
Hekla hefur ekki sést i dag 
vegna þoku.
29. JULI.
V-SV-2. Þokuloft og súld 
ö .h.

30. JULI.
V-SV-2. Þokuloft. Urkomu- 
laust aó mestu.
31. JULI.
S-3. Þokuloft og skúrir.
1. AGUST.
S-SV-4. Rigning og þoka. 
Skyggni 5 km.
2. AGUST.
S-SV-2. Þoka og súld.
Skyggni 500 mtr.
3. AGUST.
SV-2. Þoka og súld. Sk. 2- 
5 km.
4. AGUST.
N-4. Léttsk. Hekla sást vel 
i dag. Toppgigurinn gaus 
með litlum hvildum, en mjög 
virtust þaó vera litil gos. 
Ljósleita gufu lagði upp af 
SV-hliðinni.
5. AGUST.
A-4 og skýjað i dag. S-2 og 
þokusúld eftir kl. 19.00.
Hekla sást ekki i dag vegna 
þoku.
6. AGUST.
SV-2. Smáskúrir f. hluta 
dags. Bjartv. siðd. Hekla 
hulin þoku.
7. AGUST.
A-gola árd. A-6 siód. 
Skýjað. Urkomulaust. Hekla 
sást ö.h. Hvitur gufuslæó- 
ingur rauk úr SV-öxlinni en 
svartar reykjargusur, mjög 
litlar aó visu komu úr 
t oppnum ö.h.
8. AGUST.
A-5 . Skýjaó. Smáskúrir
s i ód. Hek 1a sás t ekk i i 
dag vegna skýjaþykknís.
9. AGUST.
N- * og rigning til kl. 
10.00. Eftir það A-6-7 og

* Gatað úr handriti.



skúrir, en bjart á milli. 
Hek1a sást s tut ta s tund 
siðd. Rauk þá mikil hvit 
gufa úr SV-hlióinni. Topp- 
ur inn sást ekki vegna þoku.
10. AGUST.
A-4. Ri gn ing ö . h. Hekla
sást ekki.
11. AGUST.
S-SV-3. Skúrir. All-mikil 
hvi t gufa rauk úr SV-hlió 
Heklu i dag.
12. AGUST.
A-2 til kl. 10. Siðan N-1. 
Skyjað. Urk.l. Hekla sást 
um hádeg i sb i1i ð 1 dag. 
Rauk þá mikió úr SV- 
h1i óinni. Toppur inn var 
hulinn þoku . K1. um 16.00 
fannst hér vægur, en nokkuð 
langur jarðskjálftakippur.
13. AGUST.
S-SV-2. Smáskúrir. Hekla 
hefur verió hulin poku i 
al1an dag.
14. AGUST.
Breytil. átt., hæg. A-4 i
kv. Skyjað. Hekla sás,t á 
timabili i dag. Rauk þá 
mikið úr SV-hliðinni og var 
reykurinn hvitleitur.
Toppurinn var hulinn poku.
15. AGUST.
S- og siðan SV-5. Skúrir. 
Hekla var hulin poku i dag.
16. AGUST.
S- og s i ðan SA-2. Þ okulof t 
og skúr i r.

17. AGUST.
A-6; rigning og poka til 
kl. 17.00. Létti þá upp 
með S-SV-3. Siðan smá- 
skúrir. Hekla hefur ekki 
sést 1 dag vegna poku.

18. AGUST.
S-5 . Skúrir. Hekla hulin 
þoku .

19. AGUST.
S-6. Ri gn ing Ö.h. S-2 i 
kvöld og smáskúrir. Hekla 
hulin poku.
20. AGUST.
S-2. Þokuloft. Súld Ö.h. 
Létti upp með A-3 i kv. 'I 
kvöld sást Hekla. Rauk pá 
allmikið úr toppgignum.
21. AGUST.
A-7. Skyjað. Loftlétt 
ö.h. Urk.l. Hekla var 
hulin þokuhjúp. Ekki sáust 
nein merki um gos i fjall- 
inu.
22. AGUST.
A-7 1 dag. A-9 i kv.
Léttskýjað. Hekla var
hulin þoku i dag.
23. AGUST.
S — og siðan SA-2-4. Skúr- 
ir. Þoka grúfði yfir Heklu 
i dag.
24. AGUST.
SA-4 og sióar A-6. Þokuloft 
og skúr i r.
25. AGUST.
A-SA-7. Skúrir árd. Mikil 
rigning siðd. Hekla sást 
s tut ta s tund um hádeg i s- 
b i1i Ó. Hvi tan guf uslæó ing 
lagði úr SV-öxlinni, og 
eins virtist rjúka tals- 
vert, neóarlega úr SV- 
hliðinni. Þoka var á 
f jal1stoppnum.
26. AGUST.
A-SA-6 og skúrir tii kl. 
13.00. Eftir þaó A-SA-9; 
r i gn ing og þoka. Lé 11 i upp 
og lygndi meó S-átt kl. 
19.00. Hekla sást ekki i 
dag.
27. AGUST.
S-SV-3. Skúrir. SV-1 og 
1é 11 sk. i kv. Hekla hu1in 
þoku 1 allan dag.
28. AGUST.
SA-4-6. Skýjað. Urkomul.
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1 dag rauk stöðugt úr SV- 
öxl Heklu og eins neðar úr 
SV-hliðinni, og var gos- 
mökkurinn hvitur að lit. 
Ekki sá ég rjúka úr toppnum 
enda var þoka i fjalls- 
toppnum ÖÓru hvoru.
29. AGÚST.
SA-3 og rigning til kl. 
12.00. Siðan SV-2 og 
léttsk. Hekla hulin þoku.
30. AGÚST.
S-SA-3. Þokuloft og smá- 
skúr i r.
31. AGÚST.
A-SA-5. Rigning og poka 
siðd .
1. SEPTEMBER.
SA-3. Léttskýjað. Skyggni 
var gott til Heklu fyrri- 
part dagsins. Siðd. huldist 
fjallið þoku. Meðan til 
sást rauk mikið úr SV- 
öxlinni, og eins neðar úr 
SV-hllðinni. Var reykurinn 
hvitur. Toppgígurinn spúði 
tvisvar i dag, frekar 
litlum, svörtum reykjargus- 
um, aðeins stutta stund i 
hvort skiftij ca. 1 min.
Var það kl. um 9.30 og 
14.30.

2. SEPTEMBER.
SA-3. Léttsk. Talsvert rauk 
úr SV-öxl Heklu i dag. 
Ekkert rauk úr toppnum. I 
kvöld minnkaði mjög reykur- 
inn úr SV-öxlinni. Dálitið 
vestan eða SV-við Heklu var 
i a11an dag skýjabóls tur 
all-mikill, og var auðséð 
að pað var ekki venjulegt 
sky. I kvöld eftir að dimma 
tók lék stöðugur eldsbjarmi 
um sky þetta. Mun skýið 
myndast af hitauppstreymi 
frá hrauninu, og eldsbjarm- 
inn einnig stafa frá þvi. 
I Heklu sjálfri sást enginn 
eldur, og veitti ég þó 
fjallinu nákvæma eftirtekt 
til kl. rúmlega 24.00.

3. SEPTEMBER.
A-SA-6 og léttsk. árd. A- 
NA-3 og rigning ö.h. eftir 
kl. 19.00. Hekla hulin þoku
i dag .
4. SEPTEMBER.
S-SV-2. Þokúl. og smáskúr- 
i r. Hekla hulin þoku a1lan 
dag inn.
5. SEPTEMBER.
Hsegv. Skyjað. Hekla hulin 
þoku.
6. SEPTEMBER.
Breytil. átt. Hægv. Frá 
kl. 8-10 i morgun sást
Hekla vel. Stóðu frá 5-6 
hvitir reykjarstrókar úr 
SV-hliðinni, og eins úr 
toppgignum, en þar rauk 
langminnst, aðeins litilsh. 
guf a.
7. SEPTEMBER.
A- og siðan S-SV-4-2. 
Þokul. og skúrir. Hekla 
hulin þoku i allan dag.
8. SEPTEMBER.
Breytil. átt. Hægv. Skyj- 
að. Skúrir i kv. Hekla sást 
stutta stund um kl. 14.00. 
Rauk þá mikið úr SV- 
öxlinni, og virtist reykur- 
inn vera mun dekkri en 
venjul. Mikill eldsbjarmi 
var yfir gosstöðvunum eftir 
að d imma tók.

9. SEPTEMBER.
Hæg breytil. átt. Skúrir um 
miðjan daginn. Bjartv. 
siðd. 'I dag rauk úr SV- 
öxlinni á 4 stöðum, en ekki 
mjög mikið. Er dimma tók í 
kv. sást einn reykjarstrók- 
ur, og var hann rauður; 
glóðin i gignum hefur 
sennilega lýst hann upp. 
Var tignarleg sjón að sjá 
e1drauðan s t rók inn 1eggja 
hátt á loft.
10. SEPTEMBER.
A- og siðan NA-4. Léttsk.
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1 dag rauk a11-mi k i ð úr SV- 
h1i ð Hek 1u.
11. SEPTEMBER.
A-ll til kl. 12.00 en fór
s1ðan 1ygnandi . Ri gn ing.
Hekla sást ekki.
12. SEPTEMBER.
SA-7. Skúrir. Hekla sást 
ekki .
13. SEPTEMBER.
SA-3 og skúrir. NA-1 og 
létti til i kv. Hekla sást 
i kv. Lagði þá hvltan reyk 
úr SV-h 1i 6 inni.
14. SEPTEMBER.
A-SA-3. Léttsk. Hekla sást 
framanaf degi. Að venju 
lagði hvitan reyk úr SV 
hli ðinni.
15. SEPTEMBER.
A-2. Léttsk. Hvitan reyk 
lagði úr SV-hlið Heklu í 
dag. Mikill eldsbjarmi var 
á skyjum yfir fjallinu i 
kvö id.
16. SEPTEMBER.
Breytil. átt. Hægv.
Léttsk. Dálitinn gufuslœð- 
ing lagði upp af SV-öxl- 
inni .
17. SEPTEMBER.
NV-4. Bjartv. All-mikinn 
hvitan reyk lagði upp af 
SV-hliðinni.
18. SEPTEMBER.
S-SA-8. Rigning eftir kl. 
12.00. Hekla sást ekki.
19. SEPTEMBER.
S-6 árd. SA-5, rigning og 
þoka s i ðd.
20. SEPTEMBER.
S-SA-4 og rign ing árd . SV- 
2 og skúr i r s i Ód . Hek1a
hefur ekki sést i dag vegna 
þoku .
21. SEPTEMBER.
SV-3. Smáskúrir Hek la

hefur ekki sést í dag. 
Eldsbjarmi sást þar efra 1 
kvö1d.
22. SEPTEMBER.
V-5 . Skyjað . (Jrkomul . 
Hekla hulin þoku.
23. SEPTEMBER.
V-SV-3. Þokulof t og súld 
ö.h. Skyggn i 5-10 km.
24. SEPTEMBER.
V-2. Þokuloft árd. Létt- 
sk. s i ðd. Hekla sás t s i ðd. 
i dag. Að venju lagði 
talsvert 'mikið af hvitum 
reyk úr SV-hliðinni.
25. SEPTEMBER.
SA-4; rigning og þoka til 
kl . 12.00. Siðan SV-6-Ö og
smáskúrir. Hekla sást ekki.
26. SEPTEMBER.
V-SV-9. Skúr i r. Hekl a sás t 
ekki .
27. SEPTEMBER.
V-6. Slydduél. Hekla sást 
ekki vegna þoku. Elds- 
bjarmi sást á skyjunum yfir 
Heklu eftir að dimma tók 1 
kvöId.
28. SEPTEMBER.
Hæg breyt i1. át t. Snjóé1.
Hekla hulin þoku.
29. SEPTEMBER.
Hæg breytil. átt. Léttsk. 
Mikla hvita gufu lagði úr 
SV-öxl Heklu. FjaJLlið er 
nú mikið til hulið snjó, en 
auð ir blettir á við og 
drei f.
30. SEPTEMBER.
Hæg breyt i1. átt. Léttsk. 
Hekla hulin þoku.
1. OKTÖBER.
Hæg b reyt i1. át t. Lét t sk. 
Að venju rauk hvit gufa úr 
SV-hlið Heklu.
2. OKTÖBER.
SA-6; r i gn ing og þoka 
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fyrst. Slðan SV-3 og skúr- 
í r Hekla sást ekki i dag.
3. OKTÖBER.
Logn i morgun. S-4; rign- 
ing og þoka eftir kl. 
11.00. Skyggni 1 km.
4. OKTÖBER.
S-2; rigning og þoka til 
kl. 14.00. Siáan SV-2-4 og 
skúrir, Hekla sást ekki .
5. OKTÖBER.
SV-3 og siðar V-6. Skúrir. 
Hekla hulin þoku.
6. OKTÖBER.
N-l. Bjartv. Hvit gufa rauk 
úr Heklu.
7. OKTÖBER.
A-7. Léttsk. Hvita ðufu 
lagði úr fjallinu að venju. 
Eldsbjarmi sást þar efra i 
kv.
Ö. OKTÖBER.
SA-5. Þoka og rigning ö.h.
Skyggni 1 km.
9. OKTÖBER.
S-4. Skúrir. Hekla hulin 
þoku.
10. OKTÖBER.
S-3. Skúrir. Hekla sást 
ekki vegna þoku .
11. OKTÖBER.
SV-6. Slydduél. Logn og 
skýjað i kv. Hekla sást 
ekki .
12. OKTÖBER.
N-1 og skyjað til kl . 
12.00. Eft i r það S~2 og 
slydduél. Hekla hulin þoku.
13. OKTÖBER.
£-2-6. Slydduél, Hekla 
hulin þoku.
14. OKTÖBER.
N-NV-2. Léttsk. SiÓd. i 
dag sást Hekla. Rauk þá 
mikil hvit gufa úr SV-hlíó-

15. OKTÖBER.
N-l. Bjartv. Hvíta gufu 
lagði úr SV-hlióinni.
16. OKTÖBER.
N-NA-1. Bjartv. All-mikinn 
hvitan reyk lagói úr SV- 
hlið Heklu i dag.
17. OKTÖBER.
A-7. Slydda siðd. A-10 og 
úrkomul. eftir kl. 21.00. 
Skyggni var gott til Heklu 
fram að hádegi. Rauk mjög 
litió úr fjaliinu.
18. OKTOBER.
Logn i morgun. Siðan A-6 
og rigning ö.h. Hekla hef- 
ur ekki sést i dag vegna 
þykkveóurs.
19. OKTÖBER.
Hæg breytil. átt. Skúrir. 
Hekla sást 1 dag milli kl. 
9.00 og 11.00. Virtist þá 
rjúka mjög litió úr fjall- 
inu.
2 0. OKTÖBER.
Hæg breytil. átt. Léttsk. 
með köflum. Allmikinn
hvitan gufumökk lagði upp 
af Heklu. Eldsbjarmi sást 
þar efra i kvöld.
21. OKTÖBER.
Logn. Litilsh. rigning og 
þoka síðd. Hekla hefur ekki 
sést vegna þoku.

2 2. OKTÖBER.
SA-3 og sióar S-2. Rigning 
og þoka.

2 3. OKTÖBER.
A-3 og síóar A-8. Skyjaó 
fram eftir degi. Loftlétt 
i kvöld. Skyggni við hið 
bezta til Heklu i dag. 
Rauk með minns ta mót i úr 
fjallinu; aðeins hægt aó 
greina örlitinn gufuslæðing 
úr SV-öxlinni. All-mikill 
eldsbjarmi var á loftinu 
yfir Heklu i kvöld.
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24. OKTÖBER.
A-7 ; rigning og þoka til 
kl. 13.00. Sióan A-8; 
loftlétt i kv. Hekla sást 
siðd. Fjallið hulið þoku 
niður i miðjar hliðar. 
Engin inerki þess sáust að 
úr fjallinu ryki.
Eldsbjarmi sást i kvöld.
25. OKTÖBER.
SA-4-6. Þoka. Rigning ö.h.. 
Skyggni 1 km.
26. OKTOBER.
SA-6. Lítilsh. súld eftir 
kl. 19.00. Hekla sást vel 
fyrri hluta dags, Rauk þá 
svolitió úr SV-Öxlinni.
27. OKTÖBER.
SA-4-6. Skyjað. Hekla sást 
ekki .
28. OKTÖBER.
A-4. Smáskúrir i kv.
Öbreyt t.
29. OKTOBER.
NA-1. Léttsk. öbreytt.
3 0. OKTÖBER.
Logn. Léttsk. Hekla var 
aó mestu hulin þoku i dag. 
Svo virtist sem hvita gufu 
legói úr SV-öxlinni. Elds- 
bjarmi sást i kv.
31. OKTÖBER.
SA-6. Skúrir. Hekla hulin 
þoku.
1. NÖVEMBER.
SA-2. Smáskúrir árd.
Léttsk. siód. Hekla sást 
annaó veifið. Rauk töluvert 
mikið úr SV-öxlinni.
Eldsbjarmi sást 1 kvöld.
2. NÖVEMBER.
A-4 og skýjað fyrst. Siðan 
N-5 og léttsk. Hekla sást 
siód. Hvita gufu lagói þá 
úr SV-öxlinni.
3. NÖVEMBER.
N-7. Litilsh. rigning ö.h. 
Hek1a sás t ekki.

4. NÖVEMBER.
N-6 og skýjað fyrst. 
Lygndi siðan og létti til. 
Hekla sást siód. i dag. 
Fjallið er nú snævi þakið. 
örlitið rauk úr SV-öxlinni. 
Eldsbjarmi sást yfir Heklu 
i kvöld. 'I gær tók ég eftir 
þvi aó fé var meó greini- 
iegan öskulit á höfði og 
hálsi, Hafði ég orð á þessu 
við einn nágranna minn, og 
sagði hann að féð vœri búið 
að vera meó þennan öskulit 
nokkra daga. Þó hefur 
Öskufalls ekki orðið vart 
hér .
5. NÖVEMBER.
A-7. Skyjaó. Hekla hulin 
þoku. Mikill eldsbjarmi 
sást i kvöld.
6. NÖVEMBER.
A-9. Skyjað. Rigning eftir 
kl. 21.00. Öbr.
7. NÖVEMBER.
A-6. Lygndi og létti upp 
s í ód. Öbrey11.
8. NÖVEMBER.
Logn til kl. 14.00, sióan 
N-l. Léttsk. I dag rauk 
óvenjulega mikið úr Heklu, 
og reykurinn mun dekkri en 
undanfarið. K1. um 12.00 
tók ég af tilviljun eftir 
þvl að óvenjuiegur titring- 
ur var á þvottasnúrunni. 
Titringur þessi var afar 
hraður eóa tiður en um leið 
fingerður, ef svo mætti 
segja. Jaórar snúrunnar 
sáust likt og 1 þoku. Tók 
ég snúruna milli tveggja 
fingra og stöðvaðist hún 
þegar. Er ég sleppti henni 
aftur, byrjaói titringurinn 
aftur, fyrst hægt, en náði 
brátt fyrri hraða. Titr- 
ingur þessi varói til kl . 
rúml. 13.00. Tel ég vist
aó þessu hafi valdið loft- 
þrys t ingur. K1. 13.00
fannst svo nokkuó snarpur 
og all-langur jarðskjálfta- 
kippur. Þeir er fundu hann
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lysa honum þannig að hann 
hafi byrjað sem hægur titr- 
ingur, en svo harðnað og 
veri ó snarpas tur í lokin. 
Eldsbjarmi sást í kvöld.
9. NOVEMBER.
N-l. Logn Ö.h. Léttsk. 
Mikið rauk úr Heklu 1 dag, 
og eins og 1 gær var gos- 
mökkurinn óvenjulega dökk- 
ur. Mikill eldsbjarmi sást 
Þar efra i kv.
10. NOVEMBER.
Logn fyrst, sfðan N-4. 
Léttsk. Hekla sást ekki i 
dag. Litilsh. eldsbjarmi 
sást i kv.
11. NDVEMBER.
N-NA-7. Léttskyjað.
Obreytt.
12. NDVEMBER.
NA-8. Skyjað. Létti til 
síód. Dbreytt, að ÖÓru 
leyti en þvi að i kv. sást 
ekki eldsbjarmi, enda ryk 
og mistur i lofti.
13. NOVEMBER.
N-NA-6. V-3 i kv. Bjartv.
I dag lagói hvitan gufumökk 
úr SV-hlið Heklu.
14. NOVEMBER.
N-6. Bjartv. Obreytt.
15. NOVEMBER.
N-5. V-1 1 kv. Bjartv.
Obreytt. Hekla er nú al- 
hvit af snjó. Eldsbjarmi 
Sást Í kV.

16. NOVEMBER.
N-5 . Skyjaó fyrst. Bjartv. 
siód. I dag rauk all-mikió 
úr SV-hliðinni. Svo var að 
s já sem be11 i af ö skumi s t r i 
legði frá Heklu, og náói 
það austur á móts vió Tind- 
fjöll.
17. NOVEMBER.
N-NA-3-5. SkyjaÓ. 1 dag 
virtist rjúka meir úr Heklu 

en 1 gær. Mikill elds- 
bjarmi sást i kvöld.
18. NOVEMBER.
N-NA-5. Skyjað fram eftir 
degi. Léttsk. i kv. Hekla 
hulin þoku. Eldsbjarmi sást
1 kvöld, en minni en venju- 
lega.
19. NOVEMBER.
NA-7. Bjartv. Obreytt.
2 0. NOVEMBER.
NA-6 til kl.ll. Síóan logn. 
Bjartv. I dag rauk með 
minnsta móti úr Heklu. 
Snjór virðist aó miklu 
leyti hafa bráðnað af 
fjallinu SV-verðu. Elds- 
bjarmi sást i kvöld.
21. NDVEMBER.
A-NA-7 i dag. A-9-10 i kv. 
Skyjað. Urkomul. Hekla sást 
ekki .
2 2. NOVEMBER.
SA-6 fyrst. SiÓan V-NV-5.
Skúr i r, Obrey11.
23. NOVEMBER.
V-NV-5. Lygndi síðd.
Léttskyjað. Obreytt.
24. NOVEMBER.
N-6, Lygndi i kv. Bjartv. 
Mjög litið viróist rjúka úr 
Heklu i dag. Fjallió er nú 
aftur alsnjóa. Ekki sást 
eldsbjarmi 1 kv., enda sést 
hann frekar er loft er 
skyjað.

25. NOVEMBER.
NV-1. Skyjaó. Hekla sást 
ekki. Aftur á móti sást 
eldsbjarmi i kvöld.

26. NOVEMBER.
N-2. Léttsk. I dag rauk 
allmikið úr SV-hliÓ Heklu. 
Mi k i1 h i taupps t reymi s sky
mynduðust yfir fjallinu 
fyrri hluta dagsins, Elds- 
bjarmi sást ekki i kv.
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27. NOVEMBER.
N-1 . Bjartv. I dag rauk 
mikió úr Heklu, og var aó 
sjá sem öskumistur leggi 
suður yfir Tindfjöll og 
Eyjafjallajökul. Elds-
bjarmi sást i kvöld. I 
morgun kl. tæpl. 6 varð
jarðskjálfta vart. Eg varð 
hans ekki var, og enginn 
hér á bæ, en kona á nœsta 
bæ varð hans vör og hef ég 
fengið upplýsingar hjá 
henni um kippinn. Fyrst 
var hann nokkuð snarpur og 
langur. Þá alger kyrrð 
nokkrar sek. Tók hann sig 
þá upp aftur, en var nú 
vægari og styttri en i 
fyrra Binnið. Enn kemur 
andartaks kyrrð, þá tekur 
hann sig upp að nýju, og 
var nú vægar i og s tyt t r i en 
i hin skiftin. Telur hún 
að jaróskjálftinn hafi 
staðið yfir allt að því, 
eða alveg 1 minútu, eóa þvl 
sem næst.
28. NOVEMBER.
Logn fyrst. Siðan A-2. 
Skýjaó. All-mikið rauk úr 
Heklu i dag. Mikill elds- 
bjarmi sást i kvöld. 
Sjálfir eldarnir sjást ekki 
héóan, þvi þeir munu vera 
neðarlega i fjallinu, en 
F1 jótshliðarheiðar byrgja 
útsýn til fjal1srótanna, 
héðan að sjá.
29. NOVEMBER.
A-2. Skýjað. Léttsk. siðd. 
Ob reyt t.
30. NOVEMBER.
Logn. Bjartv. I dag rauk 
mikið úr Heklu. Eldsbjarmi 
sást i kvöld.
1. DESEMBER.
N-2. Bjartv. I dag rauk 
litið úr Heklu. Litilsh. 
eIdsbjarmi sást i kv.
2. DESEMBER.
N-l. Bjartv. 'í dag virt- 
ist nokkru meira gos en i 

gær. Eldsbjarmi sást i kv.
3. DESEMBER.
Logn. Bjartv. I dag rauk 
litið úr Heklu. Eldsbjarmi 
sást i kvöld.
4. DESEMBER.
N-3. Logn ö.h. Bjar tv. í 
dag rauk Ö1lu mei ra úr 
Heklu en i gær .
5. DESEMBER.
N-1. Bjar tv. Obrey11.
6. DESEMBER.
NA-1. Bjartv. fyrst.
Skýjað og smáé1 i kv. 
Mikinn gufumökk lagði upp 
af Heklu. Ennfr. virtist 
öskumóða á loftinu yfir 
fjallinu og umhverfis það. 
Eld sbjarmi sás t i kv.
7. DESEMBER.
SA-2. Smáskúri r. Hekla 
hulin þoku. Eldsbjarmi 
sást i kvöld.
8. DESEMBER.
A-SA-2-3. Obreytt.
9. DESEMBER.
SA-3. Skúrir. Hekla sást 
ekki. Eldsbjarmi sást kl. 
16.30 til kl. 17.00.
10. DESEMBER.
S-9. Skúrir árd, þurrt, en 
skýjað s i ðd. Hek1a sás t 
ekki .
11. DESEMBER.
SA-4. Þokuloft og rigning. 
Obreytt.
12. DESEMBER.
SA-7. Skýjað árd. Loftlétt 
s1ðd. Hekla sást kl. 13-
14. Rauk þá dálitió úr 
f jal1inu. Eldsbjarmi sást 
i kvöld.
13. DESEMBER.
SA-7. Lygndi i kv. þoku- 
loft og ri gning ö.h. Hekla 
sást ekki. Eldsbjarmi sást 
ekki .
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14. DESEMBER.
SA-7. Þokuloft og skúrir. 
Dbreytt.
15. DESEMBER.
SA-5. Þokuloft og skúrir.
Dbreyt1.
16. DESEMBER.
SA-4 og siðar 6. Skýjað. 
Loftlétt i kvöld. Hekla 
sást ekki. Eldsbjarmi sást 
i kv.
17. DESEMBER.
S-SA-6 og rigning til kl . 
12.00. Siðan S-l, þokuloft 
og skúrir. Hekla sást ekki 
i dag. Ekki sást elds- 
bjarmi i kvöld.
18. DESEMBER.
V-SV-1. Þokuloft. Loftlétt 
Ö.h. Obreytt.
19. DESEMBER.
S-3 og súld fyrst. Siðan V- 
SV-1-4 og skúrir. Obreytt.
20. DESEMBER.
S- og siðan SV-4. Rigning 
siðd. Dbreytt.
21. DESEMBER.
NV-1 skýjað. Eldsbjarmi 
sást i kvöld.
22. DESEMBER.
Logn og slydda fyrst. Sið- 
an A-4 og rigning. Hekla 
sást ekki.
23. DESEMBER.
SA-5 og rigning fram eftir 
degi. Stytti upp og lygndi 
i kv. I morgun sást mikill 
eldsbjarmi, en ekki i kv. 
Fjallið sást ekki i dag.
24. DESEMBER.
S-7 og slydduél til kl. 
18.00. Siðan logn og skýj- 
að. Hekla sást ekki, og 
enginn eldsbjarmi sást i 
kvöld.
25. DESEMBER.
NA-2. Litilsh. snjókoma um 

miðjan daginn. Hekla sást 
ekki. Eldsbjarmi sást i 
kvöId.
26. DESEMBER.
NA-4. Skýjað. Urkomul.
Öbreyt t.
27. DESEMBER.
N-8 fyrst; siðan 5. 
Léttsk. Obreytt.
28. DESEMBER.
NA-7. Léttsk. Hekla sást 
ekki. Enginn eldsbjarmi 
sást i kvöld.
29. DESEMBER.
NA-7. Lygndi með kvöldinu. 
Bjartv. Talsverða gufu 
lagði úr SV~Öxi Heklu i 
dag. Eldsbjarmi sást i 
kvöld.
30. DESEMBER.
NA-2. NA-5 i kv. Bjartv. 
Hvit gufa rauk úr SV-öxl 
Heklu i dag. Eldsbjarmi 
sást i morgun, en ekki i 
kvöld.
31. DESEMBER.
N-NA-4. Bjartv. Mikla
gufustróka lagði úr SV-öxl 
Heklu, aðallega á tveim 
stöðum að sjá. Eldsbjarmi 
sást morgun og eins i 
kvöld.

1948
1 . JANUAR.
N-4. Léttsk. I dag rauk 
mjög litið úr Heklu. Elds- 
bjarmi sást i kvöld.
2. JANUAR.
A-NA-7-10. Skýjað. Urk.1. 
Hekla sást ekki, en elds- 
bjarmi sást i kvöld.
3. JANUAR.
NA-5. Skýjað. Urkomul.
Öbrey11.
4. JANUAR.
V-l-5. Smáél. Hekla sást 



ekki; og enginn eldsbjarmi 
sást.
5. JANUAR.
Logn. Léttsk. DálitiÓ rauk 
úr Heklu. Eldsbjarmi sást i 
morgun og kvöld.
6. JANUAR.
NA-2, Léttsk, Obreytt.
7. JANUAR. Logn og léttsk. 
fyrst. A-5 og skúrir i kv. 
Dbrey11.
0. JANUAR.
A-2. Logn ö.h. Slydduél. 
Hek1a sást stutta stund i 
dag. Rauk þá all-mikil gufa 
úr SV-hliðinni. Eldsbjarmi 
sást i morgun og i kvöld.
9. JANUAR.
A-l-5. Logn ö.h. Slyddu- 
él. Hekla sást ekki . 
Eldsbjarmi sást i morgun.
10. JANUAR.
A-5 og slðar 7. Slydda Ö. 
h. Hekla sás t ekki og eng- 
inn eldsbjarmi.
11. JANUAR.
A-B. Skyjað. Urk.l.
Dálitið rauk úr Heklu i 
dag, er t i1 sást.
Eldsbjarmi sást i kvöld.
12. JANUAR.
Hæg breytil. átt. Skyjað. 
Urkomul. Litilsháttar gufa 
rauk úr fjallinu. Elds- 
bjarmi sást i morgun og i 
kvöId.
13. JANUAR.
Logn. Lé 11 sk. Öbrey11.
14. JANUAR.
Breytil. hæg átt. Smáél . 
öbreyt1.

1 5 . JANÚAR.
Logn, Léttsk. Öbreytt.
16. JANUAR.
á-6. Slydda ö.h. Hekla sást 

ekki i dag. Eldsbjarmi sást 
i morgun.
17. JANUAR.
Breytil. átt með hvössum 
éljum. Hekla sást dálitla 
stund i dag. Rauk þá dá- 
litið úr SV-hliðinni. Tals- 
verður eldsbjarmi sást i 
kvöld.
18 . JANUAR.
Hæg breytil. átt með éljum 
fyrst. NA-6 og skyjað 1 
kv. Hekla sást ekki.
19. JANUAR.
N-7. Bjart. All-mikil hvit 
gufa rauk úr Heklu. Elds- 
bjarmi sást i kv.
20. JANUAR.
Logn fyrst. Siðan vaxandi 
A-átt. A-10 i kv. Öbreytt; 
nema eldsbjarmi sást ekki.
21. JANUAR.
A-SA-7 og rigning til kl. 
15.00. Siðan hæg breytil. 
átt og snjókoma. Ekkert 
hefur sést til Heklu i dag.
22. JANUAR.
Hæg breytil, átt. Snjókoma 
til kl . 12.00. Siðan smá- 
skúrir. Obreytt.
23. JANUAR.
A-1 . Smáskúrir. Öbreytt.

24. JANÚAR.
NA-3 fyrst og léttsk. Siðan 
A-7 og skúrir. I dag rauk 
ta1svert mikió úr 3 stöðum 
i SV-hliðinni, Eldsbjarmi 
sást i kvöld.
25. JANUAR.
k-7. Skúrir. Ekkert sást 
til Heklu.

26. JANUAR.
NfA-6-9. Urk.laust. Öbreytt.
27. JANUAR.
NLA-4 . Skyjað . Öbreytt.



26. JANCAR.
Logn, Smáskúrir. Öbreytt.
29. JANCAR.
A-4. Skúrir. Hekla hulin 
þoku. Eldsbjarmi sást i 
kvöId.
30. JANCAR.
A-4. Loftlétt. Dálitið 
rauk úr Heklu er til sást. 
Eldsbjarmi sást 1 kv.
31. JANCAR.
Logn fyrst, A-4 i kv. 
Skýjað. Hekla sást ekki. 
Eldsbjarmi sást öðru hvoru 
í kvöld.
1. FEBRCAR.
A-7 fyrst. A-ll og rigning 
i kvöld. Ekkert hefur sést 
til Heklu.
2. FEBRCAR.
Logn. Léttsk. Eldsbjarmi 
sást i kvöld.
3. FEBRCAR.
Logn. Léttsk. I dag 
virtist rjúka all-mikið úr 
Heklu. Geysi mikil hita- 
uppstreymissky mynduðust 
yfir SV-verðu fjallinu, og 
eins skammt fyrir vestan 
það. Talsvert mikill elds- 
bjarmi sást i kvöld.
4. FEBRCAR.
V-6. Slydduél. Logn og 
bjartv. i kv. Litilsh. 
eldsbjarmi sást i kvöld.
5. FEBRCAR.
NV-1. Bjartv. 1 dag rauk 
litilsháttar gufa úr SV- 
hlíð Heklu. Aðeins vottaði 
fyrir eldsbjarma i kvöld.
6. FEBRCAR.
V-2-5. E1 . Ekkert sást til 
Heklu.
7. FEBRCAR.
N-1. Léttsk. Dálitinn gufu- 
slæðing lagði úr SV-öxl 
Heklu 1 dag. Dálítill elds- 
bjarmi sást ö.h. i kvöld.

8. FEBRCAR.
Hæg breytil. átt. Snjóél ö. 
h. Ekkert hefur sést til 
Heklu 1 dag.
9. FEBRCAR.
Logn fyrst. Siðar SA-6 og 
seinna S- og- SV-3. E1 . 1
morgun sást Hekla vel. 
Lagði þá dálitinn gufu- 
slæðing úr SV-öxl fjalls- 
ins. Eldsbjarmi sást i 
kvöld.
10. FEBRCAR.
Logn fyrst. Siðar SA-0. 
Rigning eftir kl. 17.00. 
Ekkert hefur sést til 
Heklu.
11. FEBRCAR.
S"3. Smáé1. Hekla sás t 
ö.h. Litið eitt rauk úr 
fjallinu. Eldsbj. sást ekki 
i kv.
12. FEBRCAR.
S-SV-6. E1. S-9 i kv.
Ekkert hefur sést til Heklu 
1 dag.
1 3. FEBRCAR.
SV-2-6. E1. Hekla sást 
ekki. örlitill roði sást á 
lofti þar efra i kvöld.
14. FEBRCAR.
A-5 , Skúrir i kv. Litils- 
háttar gufuslæðingur rauk 
úr Heklu i dag. Aðeins 
vottaði fyrir eldsbjarma i 
kvöld.

15. FEBRCAR.
A-5 og rigning fyrst, Logn 
og léttsk. i kv. Hekla 
sást ekki i dag. örlitill 
eldsbjarmi sást i kv.

16. FEBRCAR.
SA-6. Rigning. Hekla sást 
ekki .
1 7. FEBRCAR.
SA-5. Rigning. S-1 og súld 
i kv. Öbr.
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16. FEBRUAR.
Logn fyrst. N-3 1 kv.
Léttsk. Öbreytt.
19. FEBRUAR.
Logn fyrst. Á-3 siðd. 
Skýjað. Hekla sást í 
morgun. Lagði þá lítils- 
háttar gufu úr SV-öxlinni.
20. FEBRUAR.
Logn. Léttsk. Ekkert sást 
til Heklu i dag.
21. FEÐRUAR.
Logn. Smáskúrir. Dbreytt.
22. FEBRUAR.
Logn. Léttsk. Hekla sást 
ekki. örlitill eldsbjarmi 
sást i kv.
23. FEBRUAR.
S-2. Smáskúrir. Ekkert 
sást til Heklu.
24. FEBRUAR.
S-5. Skúrir. Öbreytt.
25. FEBRUAR.
S-7. Skúrir. öbreytt.
26. FEBRUAR.
S-2-4. Skúrir. Öbreytt.
27. FEBRUAR.
SA-7 og rigning til . kl. 
20.00. Siðan S-3 og létt- 
skyjað. Öbreytt.
28. FEBRUAR.
SA- og siðar S-6. Rigning 
öóru hvoru. Dbreytt.
29. FEBRUAR.
SA-7. Rigning eftir kl. 
17.00. Hekla sást óglöggt 
um hádegisbi1ið. Ekki sáust 
nein merki þess að ryki úr 
f ja11inu.
1. MARS.
SA-7. Rigning eftir kl . 
14.00. Ekkert sást t i1 
Heklu 1 dag.
2. MARS.
S-SA-6 og rigning til kl .

11.00. Siðan V-4 og létt- 
sk. Logn i kv. Öbreytt.
3. MARS.
S-7. Rigning og þoka.
Obreytt.
4. MARS.
S-5. Rigning og þoka.
Obreyt t.
5. MARS.
N-1. Skýjað. Snjókoma i kv. 
Öbreyt t.
6. MARS.
S-3. Smáskúrir slód.
Öbreytt.
7. MARS.
SA-6. Skúrir. Hekla sást 
ekki. En mikill eldsbjarmi 
sást i kvöld.
8. MARS.
S-SA-6. Rigning ö.h.
Ekkert sást til Heklu vegna 
þoku og dimmviðris.
9. MARS.
S-6 og rigning fyrst. 
Siðar S-SV-8 og slydda. V- 
SV-4 i kv. og él. Obreytt.
10. MARS.
S-2. Skúrir. Öbreytt.

11. MARS.
SA-6 og rigning til há- 
degis. Siðan S-4 og
slyddué1. Öbrey11.
12. MARS.
S-2. Smáskúrir. Öbreytt.

13. MARS.
S-SA-6. Skýjað, Urkomul. 
Hekla sást ekki. Tölu- 
verður eldsbjarmi sást i 
kvöld um kl. 22.00.

14. MARS.
SA-6 og rigning siðd. S-SV- 
5 og skúrir 1 kv. Ekkert 
sást til Heklu.
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15. MARS.
SV-6-10. Eljaveóur.
Öbreytt.
16. MARS.
SV-6-9. Eljaveður. Öbreytt.
17. MARS.
SV-7. EljaveÓur. Dbreytt.
18. MARS.
S-6 og rigning fyrst. SV- 
5-7 og éljaveóur 1 kvöld. 
Öbreyt t.
19. MARS.
SV-6-8. Eljaveóur. öbreytt.
20. MARS.
SV-7. E1javeóur. Lygndi og 
létti i lofti með kvöldinu. 
Öbreyt t.
21. MARS.
NV-1. Léttsk. Geysi mikil 
hitauppstreymisský grúfói 
yfir Heklu i dag. Elds-
bjarmi sást i kvöld.
2 2. MARS.
SA-1 1 dag. SA-7 i kvöld. 
Urkomul. Hekla sást stutta 
stund i dag og lagði þá 
all-mikinn gufustrók úr V- 
SV-verðu fjallinu.
23. MARS.
S-4. Smáskúrir. Hekla sást 
ekki .
24. MARS.
SA-7. Rigning. Öbreytt.

25. MARS.
S-5. Skúrir fram eftir
degi. Logn og skýjað i
kvö1d. Öbrey11.

26. MARS.
SA-5 og bjartv. f.p. 
Skyjað i kv. Skyggni var 
gott til Heklu fyrri hluta 
dagsins i dag. Lagði þá 
gufustrók úr SV-veróu 
fjallinu. Enginn eldsbjarmi 
sást i kvöld.

27. MARS.
SA-7. Léttskýjað. Hekla 
hulin þoku.
28. MARS.
A-SA-7. Léttskýjað. Hekla 
hulin mistri og þoku.
29. MARS.
A-SA-6. Bjartv. Logn og 
þykkt loft i kv. Hekla 
sást á timabili 1 dag. 
Rauk þá dálitió úr SV-öxl 
fjallsins. Örlitill elds- 
bjarmi sást i kvöld.
30. MARS.
SV- og siðar S-2-4 og skúr- 
ir. Logn og skýjað 1 kv. 
Hekla sást ekki.
31. MARS.
N-l. Bjartv. I morgun voru 
mikil uppstreymisský yfir 
Heklu, en eyddust er á dag- 
inn leið. Dálitinn gufu- 
strók lagði upp úr fjall- 
inu. örlítill eldsbjarmi 
sást i kvöld.
1. APRIL.
N-7. Léttsk. Dálitla gufu 
lagði úr Heklu. Enginn 
eldsbjarmi sást.
2. APRIL.
N-8 og siðar N-6. Skýjað. 
Hekla var hulin þoku i dag.
3. APRIL.
N-3. Léttsk. Hvita gufu 
lagói úr SV-öxl Heklu i 
dag. Enginn eldsbjarmi sást 
1 kvöld.
4. APRIL.
NNA-5. Léttskýjað. Öbreytt.
5. APRIL.
NA-6. Léttsk. Öbreytt.
6. APRIL.
Logn. Léttsk. I dag rauk 
meó meira móti úr Heklu. 
Eldsbjarmi sást i kvöld.
7. APRIL.
NA-2-5. Léttsk. I dag 



r auk minna úr Heklu en i 
gsr. Eldsbjarmi sást ekki 
i kvöld.
ð. APRIL.
NA-2 og bjartv. í morgun. 
Siðan S-5 og léttsk. Logn 
og skúrir i kv. Dálitinn 
gufumökk lagði úr Heklu i 
dag. Fjallið huldist þoku 
1 kvöld.
ð. APRIL,
SA - 7 og slydda fyr s t. 
Siðan SV-2 og smáél. Hekla 
sás t ekki.
10. APRIL.
SV-2. Smáél. Obreytt.
11. APRIL.
V-SV-S. Smáél. Obreytt.
12. APRIL.
N-l. Smáél. Hekla sást ö, 
h. Hvitan gufustrók lagði 
úr SV-Öxlinni.
13. APRIL.
V-SV-1-3. Slydduél. Hekla 
sást ekki i dag.
14. APRIL.
SA-2 og úrkomul. fyrst. 
SA-7 og ri gn ing s iðd. S-5
og skúrir með kvöldinu. 
Ekkert sást til Heklu.
15. APRIL.
S-SV-7-9 og slydduél. V-SV- 
4 og skyjað i kvöld. 
Ob r ey11.
16. APRIL.
SV-4. Léttsk. Obreytt.
17. APRIL.
N-l-3. Léttsk. Dálitinn 
gufumökk lagði úr SV-öxl 
Heklu.
1 8. APR1L.
SV-1-3. Logn ö.h. I morg- 
un og fram eftir degi , 
lagði gufustrók úr Heklu, 
og nokkur uppstreymisskyja- 
myndun var yfir fjallinu. 
Siðdegis rauk mik i ð minna 

úr fjallinu, en i morgun, 
og í kvöld varð varla 
greint að nokkuð ryki úr 
f ja11inu.
19. APRIL.
Hæg breytil. átt. Léttsk.
1 dag sást illa til Heklu 
vegna þoku. Töluverður 
gufumökkur vi r t i st koma upp 
úr SV-hlið fjallsins.
20. APRIL.
A-4. Logn ö.h. Léttsk.
Obrey11.
21. APRIL.
A-6. Léttsk. Hekla sást 
ekki .
22. APRIL.
A-7. Léttsk. Skúrir i 
kvöld. Obreytt.
23. APRIL.
A-6 og skyjað fyrst. SA-6 
og rigning seinni hluta 
dags. Obreytt.
24. APRIL,
S-SV-5. Slydduél. Obreytt.
25. APRIL.
V-SV-6. Slydduél. Obreytt.
26. APRlL.
SV-7-9. Slydduél. Obreytt.
27. APRIL.
Breytil. átt. Léttsk. N-5 
í kvöld. Hvitan gufustrók 
1agði upp úr SV-öxl Heklu.
26. APRÍL.
Breytil. átt. Léttsk. I 
dag varð varla greint að 
nokkuð ryki úr gigum Heklu.
29. APRIL,
Hæg breytil. átt. Léttsk, 
Hekla var að nokkru leyti 
hulin þoku. Svo virtist 
sem dá1i t i ð ryki úr V-SV- 
verðu fjallinu,
30. APRIL.
Hæg breytil. átt. Léttsk.
I morgun rauk mjög lltið úr 



Heklu, en síðdegis rauk 
all-mikið úr fjallinu. Svo 
var að sjá, að gufuslæðing 
legði upp úr toppglgnum.
1. MAI.
Hæg breytil. átt. Slyddu- 
él. Hekla sást i morgun. 
Rauk þá dálitið úr SV-hlið 
f jal1sins,
2. MAI.
N-3. Snjókoma ö.h. Létti 
til i kvöld. Hekla sást 
ekki .
3. MAI.
Hæg breytil. átt. Skýjað. 
7 dag lagði talsvert mikinn 
hvitan gufumökk úr Heklu.
4. MA7.
S-l-4. Slydduél. Hekla 
hefur verið hulin þoku i 
dag.
5. MAl.
S-5. Skúrir. Öbreytt.
6. MA7.
SA-6 og rigning til hád. 
Siðan SV-3 og skúrir. Logn 
og úrk.l. i kv. Obreytt.
7. MA7.
SV-3. Skýjað. Urk.l.
Öbreyt t.
6. MA7.
N-3. Þoka og rigning. 
Léttskýjað i kvöld. Hekla 
sást seint 1 kvöld. 
Virtist þá rjúka mjög litið 
úr henni.
9. MA7.
SA-7. Rigning siðd. HekJLa 
sást ekki.
10. MA7.
S-SA-1-5. Slydduél. Hekla 
sást ö.h. i dag. Dálltið 
rauk úr fjallinu.
11. MAI.
Hæg breytil. átt. Léttsk. 
Uppstreymisský grúfðu yfir 
Heklu i morgun, en eyddust 

er á daginn leið. Dálitla 
gufu lagði úr gignum i SV- 
öxl f jal1s ins.
12. MAI.
A-3 og síðar NA-6. Skýjað. 
Hekla var hulin þoku i dag.
13. MAI.
NA-6 og skýjað f.h. dags. 
Logn og léttsk. siðd. 
Dálitinn gufuslæðing lagði 
úr SV-öxl Heklu, en i kvöld 
virtist gufuútstreymið auk- 
ast að mun.
14. MAI.
SV-3. Smáskúrir. Hekla var 
hulin þoku 1 dag.
15. MA7.
Logn i morgun. Siðan A-SA- 
6 og rigning. Öbreytt.
16. MAI.
SA-6. Rigning siðdegis.
Dbreytt.
17. MAI.
SV-3. Skýjað. K1. 24.00 i 
kvöld sást Hekla. Sást þá 
ekkert rjúka úr fjallinu, 
enda skuggsýnt.
16. MA7.
SA-6 og rigning og þoka. 
Létti upp með V-2 i kv. 
Hekla sást kl. 21.00. Var
þá vart sjáanlegt að ryki 
úr f jal1inu.
19. MAI.
Logn fyrst. Siðan SA-0. 
Lygndi i kvöld. Bjartv. 
Hekla sást vel i dag. Ekki 
var sjáanlegt að neitt ryki 
úr f jal1inu.
20. MA7.
V-SV-3. Þokuloft árd. 
Lét t sk. s i ðd. Ef r i hlut i 
Heklu var þoku hulin, og 
var enginn reykur að sjá.
21. MAl.
NNA-3. Léttsk. Dálitinn 
gufuslæðing lagði úr SV- 
h1ið Heklu.
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22. MAI.
N-4. Léttsk. Öbreytt.
23. MAI.
NV-2. Léttsk. Öbreytt.
24. MA'I .
Hæg breytíl. átt. Léttsk.
I dag rauk all-mikið úr SV- 
hl ið Heklu og virtist reyk- 
urinn koma upp á prem stöð- 
um.
25. MAI.
A-4. Skýjað. í morgun rauk 
álika mikið úr Heklu og i 
gær. FJallið huldist þoku 
s i ðdegi s,
26. MAI.
V-4. Léttsk. Smáskúrir i 
kvöld. Dálitinn gufusiæðing 
lagði upp úr SV-öxi Hekiu.
27. MAI.
V-NV-3. Skýjað. Öbreytt.
28. MAI.
S-2, Skýjað. Hekla sást 
ekki, var hulin þoku.
29. MAI.
SA-3. Skýjað. Obreytt.
30. MAI .
SA-3. Léttsk. öbreytt.
31. MAI.
A-6. Skúrir i kvöid. Öbr.
1. JUNI.
SA-6. Rigning. Logn og 
skýjað i kvöld. öbreytt.

2. JUNI.
A-5. Skúrir i kvöld. Hekia 
sást seint i kvöld. Rauk þá 
litið, sem ekkert úr henni.

3. JUNI.
A-4. Léttsk. Hekla hulin 
þoku.
4. JUNI.
Hæg breytil. átt. Léttsk.
Öbr .

5. JUNl.
Sama veöur. Hekla sást 
siðd. i dag. Rauk þá mjög 
iitió úr fjallinu.
6. JUNI.
SA-3. Léttsk. öbreytt.
7. JUNI.
SA-4. Skúrir. Hekla var 
hulin þoku nióur i miðjar 
hllðar. Svolitinn
gufuslæðing virtist leggja 
frá f jal1inu.
8. JUNI.
SA-5. Skúrir fyrst. Létt- 
skýjað siðd. Hekla hulin 
þoku.
9. JUNI.
SA-4. Skúrir. Öbreytt.
10. JUNI.
A-6. Skýjað. Þoka lá á 
toppi Heklu. Engin merki 
sáust um að ryki úr fjall- 
inu.
11. JUNI.
Logn i morgun. A-8 i dag 
og skýjað. Hekla var hulin 
þoku.
12. JUNI.
A-6. Logn i kvöld.
Obreytt.
13. JUNI.
SA-4. Léttsk. Obreytt.
14. JUNI.
SA-2. Skýjað. Obreytt.
15. JUNI.
Logn. Smáskúrir. Öbreytt.
16. JUNI.
Logn. Skýjað. Öbreytt.
17. JUNl.
A-3. Léttsk. Obreytt.
18. JUNI.
SA-2. Léttsk. Hekla sást 
á timabili i dag. Rauk þá 
dálitil hvit gufa úr SV- 
öxlinni.



19. JUNI.
SA-5 . Skyjað. Hekla sást 
ekki .
20. JUNI.
SA-4. Logn 1 kv. Létt- 
skyjað. Hekla sást í 
morgun. Rauk þá dálítið úr 
SV-hl1Ó fjallsins.
21. JUNI.
SA-5. Smáskúrir. Hekla 
hulin þoku.
22. JUNÍ.
SV-1. Léttsk. I dag rauk 
heldur meó meira móti úr 
Heklu.
23. JUN'I.
Hæg breytileg átt. Léttsk. 
ÞokuslæÓingur huldi Heklu 
að mestu. Varó þvi ekki 
greint hvort mikið rauk úr 
fjal1inu.
24. JUNI.
SA-3. Léttsk. I dag rauk 
meó mesta móti úr Heklu, 
mióaó vió þaó er verió 
hefur undanfarið, og virt- 
ist reykurinn vera óvenju- 
lega dökkur.
25. JUN'I.
A-5. Rigning ö.h. siód. 
Hekla var hulin þoku i dag.
26. JUNI.
Hæg breytil. átt. Léttsk. 
skúrir siód. Öbreytt.

27. JUNl.
SV-2. Léttsk. SA-3 i kvöld.
Hekla sást kl. 23.00.
Lagói þá all-mikinn hvitan 
gufumökk úr SV-öxlinni.

28. JUNI.
SA-5. Léttsk. I dag rauk, 
að þvl er virtist mjög 
1i t i Ó úr Heklu.
29. JUNl.
SA-6. Rigning og þoka siód. 
Hekla hulin þoku.

30. JUNI.
S-2. SkýjaÓ. Öbreytt.
1. JULI.
SA-2. Skyjað og þokusúld 
öðru hvoru. Öbreytt.
2. JULI.
SV-4. Léttskýjað. Öbreytt.
3. JULI.
V-5. Léttsk. Öbreytt. I 
dag, laust eftir kl. 15.30 
fannst hér all-snarpur og 
nokkuð langur jarðskjálfta- 
ki ppur.
4. JULI.
N-4. Bjartv. I dag lagði 
hvita gufu úr SV-öxl Heklu.
5. JULI.
Hægv. Skyjað. Súld 1 
kvöld. Hekla hulin þoku i 
dag.
6. JULI.
V-NV-4. Léttsk. Öbreytt.
7. JULI.
N-3. Bjartv. I dag rauk 
dálitill gufuslæðingur úr 
Heklu.
8. JULI.
S-SA-4. Hekla hulin þoku.
9. JULI.
SA-5-7. Skyjað. Hekla var 
hulin þoku í dag.
10. JÚLI.
SA-5 og rigning til kl. 
10.00. Siðan SV-2 og skúr- 
i r. Obreytt.
Dagana 11-17 júli, lá ég 
rúmfastur, og gat þar af 
leióandi ekki séð hvað 
Heklu leió.
18. JULI.
SA-2. Smáskúrir. Hekla 
sás t ekki.
19. JULÍ.
Hœg breytil. átt. Smáskúr- 
i r. Öbreyt t.
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20. JULI.
NA-4. Léttsk. Hvít gufa 
rauk úr SV-Öxl Heklu.
21. JULI,
N-4 . Léttsk. Öbreytt.
22. JULI .
NV-6. Bjartv. Öbreytt.
23. JULI.
SV-2 og léttsk. árd. SA-3 
og skýjað siðd. Hekla sást 
i morgun. Virtist þá vera 
logn þar efra, og stóðu 
reykjarstrókar upp 1 loftið 
úr SV-öxlinni, og granna en 
vel sjáanlega reykjarsúlu 
lagói upp úr toppgígnum.
24. JULT.
SA-7. Rigning ö.h. Hekla 
var hulin þoku i dag.
25. JULI.
SA-3. Rigning ö.h. Dbreytt.
26. JUL1.
SA-5. Rigning Ö.h. Dbreytt.
27. JULI .
Logn og skúrir i morgun, 
SV-3 og léttsk. fram eftir 
degi. SA-4 og skýjað i kv. 
Hekla sást kl. 22.00. Dá-
litla reykjarslæðu lagði úr 
SV-öxlinni.
26. JULI.
SA-5. Súld. Hekla sást 
ekki .

29. JULI.
SA-2. Þokusúld ö.h.
Obrey11.

30. JULI.
SV-2. Léttskýjað siðd.
Obrey11.

31. JULI.
V-NV-3. Léttskýjað. Hekla 
sást siðd. Að venju lagði 
dálitinn gufumökk úr SV- 
öxlinni.

1. AGUST.
Hæg breytil. átt. Léttsk. 
Ob rey11.
2. AGUST.
V-3. Léttsk. Obreytt.
3. AGUST.
NV-4. Léttskýjað. Öbreytt.
4. AGUST.
Hæg breytil. átt. Öbreytt.
5. AGUST.
Hœg breytil. átt. Skýjað. 
Hekla var hulin þoku i dag.
6. AGUST.
Hægv. Skýjað. Öbreytt.
7. AGUST.
S-2. Skýjað. Obreytt.
6. AGUST.
Logn. Skýjað. Obreytt.
9. AGUST.
SA-5. Léttsk. i dag. 
Skúrir með kvöldinu. 
Öbreytt.
10. AGUST.
Breytil. átt. Skúrir.
Öbreyt t.
11. AGUST.
S- og SA-2. Smáskúrir. 
Bjart á mi11i. Hekla sást 
1 dag ö.h. I morgun lagði 
mikinn gufumökk úr fjall- 
inu, en minnkaði er á dag- 
inn leið.
12. AGUST.
Hægv. Léttsk. Hekla hulin 
þoku.
13. AGUST.
S-3. Skýjaó. Obreytt.

14. AGUST.
SA-4 . Þokulof t og r i gning. 
Logn og þurt 1 kvöld. 
Öbreytt.
15. AGUST.
V-SV-4. Léttsk. Hekla sást 



i morgun. Rauk þá talsvert 
mikil gufa úr SV-tíxlinni.
16. AGÚST.
S-SV-2. Bjartv. Öbreytt.
17. AGÚST.
SA-6. Skýjað. Obreytt.
18. AGUST.
SA-7. Skýjað. Smáskúrir i 
kvöld. Öbreytt.
19. AGÚST.
SA-7. Lygnara i kv. Skýjað. 
AÓ venju rauk gufumökkur úr 
SV-öxl Heklu. K1 . 19.00
tók ég eftir þvi að gufu- 
súlu lagói upp úr háfjall- 
inu; virtist hún eiga
upptök sin 1 toppgígnum, 
eóa þar mjög nálægt.
20. AGUST.
Hægv. Smáskúrir. I morgun 
voru mikil uppstreymisský 
yfir Heklu, en eyddust er á 
daginn leió. Gufumökk lagói 
upp af SV-öxlinni, og 
litils háttar úr háfjall- 
inu.
21. AGUST.
NA-2. Logn ö.h. Léttsk. 
Smáskúrir i kv. Dbreytt.
22. AGUST.
Hæg breytil. átt. Léttsk. 
'I morgun var reykurinn úr 
SV-öxl Heklu óvenju dökkur, 
og virtist öskumistur 
liggja i loftinu yfir 
fjailinu. I kvöld rauk 
mjög 1i t ió.

23. AGUST.
S-2. Léttsk. I dag lagði 
hvita gufu úr SV-öxl Heklu, 
og örlitið rauk úr há- 
f jal1inu.
24. AGUST.
SA-3. Léttsk. Öbreytt.
25. AGUST.
Hægv. Skúrir. Hekla hulin 
þoku.
26. AGUST.
SV-3. Léttsk. öbreytt.
27. AGÚST.
A-8. Skyjað. Skúrir i 
kvöld. Öbreytt.
28. AGOST.
SA-6. Rigning og þoka.
Obreytt.
29. AGUST.
SA-3. Skúrir. Öbreytt.
3 0. AGUST.
Hæg breytil. átt. Skýjað.
Dbreytt.
31. AGÚST.
S-2. Léttsk. I dag lagói 
gufu úr þrem stöóum á SV- 
verðu fjallinu, og eins úr 
toppnum. Logn var synilega 
þar efra, þvi gufuútstreym- 
ið myndaði "steðjasky" yfir 
fjallinu. Siðdegis rauk 
minna úr fjallínu, en i 
morgun.
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