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Gönguleiðir um Heimaey fyrir
Grunnskóla Vestmannaeyja
Upphaflega var þetta verkefni unnið sem þróunarverkefni í Barnaskóla Vestmannaeyja
árið 2004. Hverjum árgangi var úthlutað einni gönguleið um Heimaey til að tryggja að
eftir tíu ára grunnskólagöngu þekktu nemendur helstu örnefni og kennileiti á sínum
heimaslóðum.
Árið 2013 var ákveðið að yfirfara gönguáætlunina, laga og bæta leiðarlýsingar. Við þessa
endurskoðun voru upplýsingar sóttar á http://www.heimaslod.is og í samantekt um Örnefni í
Vestmannaeyjum á www.skemman.is
Við bendum kennurum á að leita sér frekari upplýsinga í bókunum Sögur og sagnir úr
Vestmannaeyjum og Örnefnabókinni eftir Þorkel Jóhannesson útg. 1938 og einnig í
samantekt um Tyrkjaránið sem Birgir Baldvinsson kennari gerði og er til í skólanum.

1. bekkur:
Illugaskip, Illugahellir, Hvíld, Rýnisklettar, Olnbogi, Strembuhellir,
Strembuheiði og Stremba
Í göngunni er upplagt að ræða um hvernig umhverfið hefur breyst, hvernig fjarlægðir
hafa breyst með breyttri búsetu og aukinni tækni eins og bílum. Gengið er sem leið liggur
að Illugaskipi og Illugahelli. Það eru tveir hraunhólar á horni Höfðavegar og Illugagötu.
Illugaskip er stór klettur sem lítur út eins og skip á hvolfi og eru til ýmsar sögur um
nafngiftina. Sagt er að landvættur að nafni Illugi
hafi búið í hellinum og að Illugaskip hafi verið
steinnökkvi Illuga. Önnur saga segir frá
manninum Illuga sem á að hafa búið í Illugahelli
og síðan flutt skip sitt þangað sem er
norðurhóllinn. Einnig er sagt að Illugi sem var
prestur að Ofanleiti hafi látið gera skútann sem
síðar hlaut nafnið Illugahellir. Líklega til að hafa
afdrep í vondu veðri á leiðinni upp að “bæjum
ofan byggða”. Sjá Sögur og sagnir úr
Vestmannaeyjum.
Húsið við Höfðaveg 16 heitir Hvíld. Nafn hússins er dregið af vörðu sem stendur hinumegin götunnar og heitir Hvíld en þar var áningarstaður Ofanbyggjara á leið upp fyrir bæ.
Göngunni er haldið áfram upp að Rýnisklettum. Rýnisklettar eru klettar sem standa
við Höfðaveg, ( einbýlishúsalóð númer 27). Nafnið er dregið að því að venja manna var að
fara þangað og líta á sjólagið við Nafarinn en það er strýtumyndað sker sem sést á
milli Hana og Hrauneyjar. Sagt var að fært væri í Sandinn, þ.e. Landeyjasand, ef alda
braut ekki á skerinu, ef braut á skerinu þá braut líka við Sandinn og var þá ófært að lenda
bát þar. Nafn klettanna er komið af því að „rýna“ eftir sjólagi við Nafarinn.
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Næst er gengið að Olnboga stoppað þar og sagan af Olnbogadraugnum sögð. Olnbogi eru
klettarnir efst á Höfðavegi, rétt fyrir ofan byggð. Við hann er kenndur draugur,
Olnbogadraugurinn. Sagt er að vinnumaður prests á Ofanleiti hafi verið sendur niður í
kirkju til að sækja messuvín. Vinnumaður skilaði sér ekki heim og var það ekki fyrr en
næsta morgun að hann fannst látinn og messuvínskúturinn tómur við hliðina á honum.
Var hann dysjaður þar sem hann fannst. Sjá Sögur og sagnir úr Eyjum.
Að lokum er gengið upp að Stapa og þaðan yfir að Strembuhelli sem er efst á
Illugagötunni. Sagt er að fjárleitarmenn hafi fundið hann þegar þeir voru að leita fjár á
Strembuheiðinni sem nær í boga allt norður fyrir Framhaldsskólann og austur fyrir
Fjólugötu. Stremban kallaðist spottinn upp með kirkjugarðinum, þar sem mestur er
brattinn. Samkvæmt þessu er Strembugata því á röngum stað.
Þetta er ekki mjög langur göngutúr en margt er hægt að skoða og segja frá á leiðinni.

2. bekkur:
Sýslumannskór og Skiphellar
Gengið er sem leið liggur að Sýslumannskór sem er framan í Austur- Há (daglega kallað
Há) norðan við Hástein, gegnt prentsmiðjunni Eyrúnu. Þar er svolítill skúti sem sagt er að
sé kenndur við sýslumanninn M.M.L. Aagaard.
Sagan segir að sýslumaður og frú hafi á góðviðrisdögum gengið að þessu bergopi og
setið. Útsýnið þaðan náði yfir höfnina og nærri því alla byggð Eyjanna á þeim tíma og
fallegt útsýni upp á land til norðurs.
Síðan er gengið inn í Spröngu og sprangað. Sprangan er syðst undir Skiphellum en norðan
við hana slútir bergið mjög innundir sig. Þar voru í gamla daga smíðuð skip eða bátar.
Ástæðan var fyrst og fremst sú að sjaldan rigndi þar að ráði og svo er þar nokkuð
skjólsælt. Einnig var frekar auðvelt að sjósetja báta þaðan. Í þá daga var ekki hægt að
taka upp stærðar skip eins og nú er og bátarnir því allir minni og án véla fram yfir
aldamótin 1900. Héðan sjá nemendurnir yfir að Skipalyftunni svo upplagt er að tengja
þetta saman.

3. bekkur:
Sængurkonusteinn, Prestasteinn, Bússa og
Friður
Gengið er upp í Skeifu. Á túninu þar er steinn sem
kallast Sængurkonusteinn. Mikil saga er á bak við
Sængurkonustein og sjálfsagt að segja frá henni.
Í Tyrkjaráninu er sagt að tveir ræningjar hafi fundið
konu við steininn sem hafði alið barn. Annar vildi drepa
hana en hinn skar laf af skikkju sinni og gaf henni til að
sveipa barnið í, bjargaði hann því bæði konunni og barninu. Sjá bókina Sögur og sagnir úr
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Vestmannaeyjum.
Prestasteinn er hraunhóll sem stendur við rætur Helgafells að norðan. Í
Vestmannaeyjum voru tvær kirkjusóknir, Kirkjubæjarsókn og Ofanleitissókn. Nafnið á
steininum er komið til af því að prestarnir voru vanir að ganga hvor með öðrum heim á
leið eftir heimsóknir og drukku saman við Prestastein. Þarna skildu leiðir því þarna átti að
sjást heim til beggja. Í beinu framhaldi af því má ræða um breytingar sem verða á landinu
með tíð og tíma. Annars vegar af mannavöldum, þ.e. flugvöllurinn og hins vegar af
völdum náttúruaflanna.
Bússa og Friður eru svæði, álfahólar sem krakkar máttu ekki leika sér á.
Bússa er hóll bak við hús á Gerðisbraut. Sagt er að bóndinn á bænum hafi ætlað að slá
hól þennan og rekið fleyg í hólinn en þá var komið hádegi og hafi hann farið inn og lagt
sig. Dreymdi hann þá að huldukona kemur til hans og biður hann að slá ekki húsið sitt.
Bóndinn hætti þá við og var fleygurinn lengi í hólnum eftir þetta.
Friður er grjóthóll ( bak við Búastaðarbraut 10) , að mestu grasi gróinn, talið er að í
hólnum hafi búið huldufólk. Ábúendur á Nýjabæ (nú farinn undir hraun) létu aldrei slá
hólinn en hann stóð í túni þeirra. Sagan segir að börnum hafi verið bannað að leika sér
nálægt þessum hólum, ekki mátti raska húsfriði hjá huldufólkinu.

4. bekkur:
Nýja hraunið
Gengið er upp á öxl Eldfells til að fá gott útsýni yfir byggðina. Síðan er farið norður að
vatnsdælunni, þaðan útaf veginum til vesturs og stígarnir meðfram hraunkantinum
gengnir, götumerkingar skoðaðar og umræður um eldgosið alla gönguna, endað í
Hraunskógi. Þar er gaman að stoppa og borða nesti.

5. bekkur:
Fiskhellar, Herjólfsdalur, Kaplagjóta, Mormónapollur/Mormónalón,
Hundraðmannahellir
Gengið er að Fiskhellum. Fiskhellar eru hellar sem eru sunnan og vestan megin í Hánni.
Þegar komið er undir Fiskhella þá er sagt frá fiskverkun í gamla daga og hvers vegna
menn lögðu það á sig að klifra með blautan fisk upp bjargið.
Fyrr á öldum var venja að flytja fisk að berginu og draga hann upp í fiskbyrgin sem byggð
höfðu verið á syllum og snösum upp eftir öllu berginu. Þar háttar svo til að alltaf leikur
vindur um bergið og lítil hætta var á að fiskurinn blotnaði. Auk þess losnuðu menn nær
algerlega við flugu eftir að komið var u.þ.b. 10 m upp í berg. Þessir þættir gerðu Fiskhella
ákjósanlega til að þurrka fisk. www.heimaslod.is
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Í Tyrkjaráninu 1627 leitaði fólk skjóls fyrir ræningjunum í hellum og skútum í Fiskhellum.
Farið var með konur og börn þangað upp. Þorlaugargerðisbændur höfðu fiskibyrgi sín á
syllu mjög ofarlega í berginu. Sagt er að fólk sem var á þeirri syllu hafi komist undan. Er
það í munnmælum að pils sumra kvennanna á syllunni hafi lafað fram af og hafi allt að
átján kúlnagöt verið á pilsi einnar konunnar en hana hafi ekki sakað. Talið er að á neðri
syllum í berginu hafi fólk ekki sloppið.
Næst er gengið inn í Herjólfsdal.
„Dalur þessi er á þrjá vegu luktur hamrafjöllum 6-700 feta háum. Neðan undir hömrunum
eru víða grænar brekkur og tjörn í miðjum dalnum.“ (Þjóðólfur, 26. árgangur, bls 196)
Á leiðinni inn í Dal er hægt að ræða um Herjólf og Vilborgu dóttur hans. Sagan
um Vilborgu og hrafnana er þjóðsaga, en hún segir frá þegar skriða féll á bæinn.
Gengið er út að Kaplagjótu sem er löng gjóta sunnan
við Dalfjall. Segja frá því að árið 1528 settu Danir lög
sem takmörkuðu hrossaeign Eyjamanna, ekki áttu að
vera fleiri en sextán hross á Heimaey. Var því
framfylgt á þann hátt að reka öll umframhross fram
af klettunum í Kaplagjótu (Kapall =Meri/hestur) og
dregur gjótan nafn af því.
Þá er farið fram hjá Mormónalóni/polli og að
styttunni sem minnir á ferðir manna héðan til
Bandaríkjanna á 19. öld. Sjávarlón er norðarlega í Ofanleitishamri rétt vestan við
Torfmýri. Nafnið er tilkomið að því að í pollinum voru fyrstu Íslendingarnir skírðir til
mormónatrúar þann 5. maí 1851.
Árið 2000 var reistur minnisvarði við Mormónapoll um þetta fólk. Það voru afkomendur
þeirra sem höfðu tekið upp mormónatrú og flutt til Utah í Bandaríkjunum á árunum 1854
– 1914 sem reistu minnisvarðann.
Á heimleiðinni er komið við í Hundraðmannahelli, sem er hellir í Torfmýri, syðst
í Herjólfsdal, stutt norður af Hamarsvegi. Hellirinn er nokkuð langur og fremur lágur til
lofts. Ekki er hægt að ganga inn um hann heldur þarf að skríða nokkurn spöl til að komast
inn í aðalhvelfinguna innst í hellinum. Þar er holrýmið nokkuð mikið, nokkrir ættu að
komast þar inn í einu. Sagt er að í Tyrkjaráninu hafi um hundrað manns falið sig í
hellinum, en hópurinn fannst vegna þess að hundur var að snuðra fyrir utan hellinn.
Nafnið er þaðan komið. Ólíklegt er að svo margir komist þar fyrir, kannski nær tuttugu
eða þrjátíu. Hellirinn er hár í innri hvelfingunni, getur meðalmaður staðið þar næstum
uppréttur. Hins vegar er það hið mesta ævintýri að kanna þennan helli. Sjá Sögur og
sagnir úr Eyjum og frásagnir frá Tyrkjaráninu.
Á lóðinni við Bessastíg 26 (Maggi og Kristín Sig) er hellir sem heitir Kethellir en ef það á
að skoða hann þá þarf að fá leyfi.

6. bekkur:
Páskahellir, Eldfell, Haugahellir
Gengið er upp að minnisvarðanum um Guðlaussundið og sagt frá Helliseyjarslysinu.
Upplýsingar um slysið eru við minnisvarðann.
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Gengið að Eldfelli. Eldfell er fjall/fell sem myndaðist í eldgosinu árið 1973 er það næst
yngsta fjall Íslands, á eftir fjalli sem myndaðist á
Fimmvörðuhálsi 2010. Eldfell er 131 m hátt og stendur austan
Helgafells.
Haldið áfram austur fyrir Eldfell að Páskahelli. Hann er kallaður
Páskahellir því hraunið þar byrjaði að renna á páskadag. Hann
breyttist í jarðskjálftanum árið 2000. Farið í gegnum Páskahelli
og gengið áfram austur fyrir Eldfell að krossinum sem reistur
var í minningu ungs manns sem dó þegar vinnuvél hans valt við
uppgræðslu eftir gosið. Á þessari leið er hægt að finna stóra
steina sem líta út eins og fallbyssuskot, þetta eru steinar sem
skutust upp eins og fallbyssuskot langar leiðir í gosinu. Síðan er
haldið heim frá krossinum.
Haugahellir- Aðeins farið með vönum leiðsögumanni.
Farið að Haugahelli sem er framan við Flugnabrúnina, á miðjum vegi milli Labaskora og
Flugnatanga. Inngangurinn er frekar þröngur en um miðjan helli kemur stórt og mikið ker
frá botni þess og upp í loft á hellinum eru margir metrar. Afhellar liggja sinn í hvora áttina
úr kerinu. Frekar langur afhellir er til hægri áður en farið er í kerið.
Þarf að skíða inn í hann. Hér verður að fara með ljós en gott er að fara á undan með kerti,
þau gefa fallega birtu inni. Það verður að fara varlega með hópinn, því kerið inni er
hættulegt ef einhvað fjör er í hópnum. Það er hægt að skríða þrönga skoru til norðurs og
komast þannig út úr hellinum á öðrum stað. Ekki mælt með að fara niður stigann sem
liggur í neðri hvelfinguna en það er auðviðað mjög spennandi ferðalag í myrkri með
vasaljós.

7. bekkur:
Ofanleiti, Bleikmýrardalur (Skátastykkið) Ömpustekkir, Lyngfellisdalur
Gengið er upp Höfðaveg að húsinu Ofanleiti. Í þessari göngu er gaman að rifja upp nöfn
og sögur á leiðinni upp að Ofanleiti.
Húsið Ofanleiti var áður prestsbústaður Ofanleitissóknar og hét það áður Kirkjubær fyrir
ofan Leiti, stundum kallað á Bæ. Árið 2005 byggði Valgeir Jónasson smiður hús í landi
Ofanleitis, norðan og vestan við gamla bæjarstæðið og nefndi það Ofanleiti.
Síðan er stígurinn að Skátastykkinu genginn og áfram að Ömpustekkjum.
Ömpustekkir eru hraunhólar í norðaustur frá Lyngfelli, sunnan við flugbrautina. Ekki vita
menn lengur hvaðan nafnið kemur, en sagt er að Vilborgarstaðarbændur hafi haft þar
stekki. Á árum áður var sagt að reimt hafi verið sunnan við Ömpustekki, en þegar komið
var norður fyrir þá, hætti allur reimleiki. Sjá Verndarvættirnir í Ömpustekkjum.
Áfram er gengið upp í Lyngfellisdal. Lyngfellisdalur er dalur í sunnanverðu Sæfjalli, rétt
norður af Kervíkurfjalli. Þegar komið er þangað sést Ræningjaflöt, sléttlendi í botni
dalsins. Þar er sagt að ræningjarnir í Tyrkjaráninu árið 1627 hafi þurrkað púðrið sitt og
skipulagt aðförina að Eyjamönnum. Þegar gengið er yfir Lyngfellisdal og upp á
Kervíkurfjall blasir við Bótin, oftast kölluð Stakkabót þar eru Stakkarnir þrír, Stóri Stakkur
og Litli Stakkur eru í miðjum hringnum sem fjöllin mynda en svo er Landstakkur sem er
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norðaustur horn á Litlahöfða. Þarna má sjá Litlahöfða, Kervíkurfjall austan í Lyngfellisdal,
Sæfjall og austur af því Lambaskorur og Skarfatanga norðar en Sæfjall.
Mælt er með sömu leið til baka og ekki fara yfir flugvöllinn.

8. bekkur:
Austur Há og Langan ef það er fjara
Gengið upp á Há með viðkomu í Sýslumannskór. Háin er þverhnípt að vestan, en
uppgangur er auðveldur að austan. Hæsti hluti Hánnar heitir Moldi, á flatlendinu austur
og niður af Molda er Háin eða Austur Há.
Sama leið er farin niður og endað í Spröngunni. Ef tími vinnst til og það er fjara er upplagt
að ganga undir Löngu og segja frá sundkennslu þar. Sundkennsla í Eyjum hófst inn á Eiði
eða undir Löngu.
Langa er undir Heimakletti, ofan við nyrðri hafnargarðinn, stundum nefnd Stóra-Langa til
aðgreiningar frá Litlu-Löngu, sem er vestan við Kleifaberg. Ef ekki er hægt að fara út í
Löngu þá er gaman að skoða bergið við Neðri Kleifa t.d. Löngunef, mjög fallegt og
sjálfsagt að ganga þangað.
Upplýsingar á skilti við Heimaklett.

9. bekkur:
Stafsnes eða Helgafell
Gengið er inn í Herjólfsdal og þar upp á Dalfjall og þá tekur við brött ganga niður í
Stafsnes. Þessi ganga er ekki erfið og ekki hættulegri en fjallgöngur yfirleitt. Það þarf að
gefa sér mjög góðan tíma til að fara út í Stafnes. Nauðsynlegt að gefa sér góðan tíma í
fjörunni skoða sig um og borða nesti.
Stafsnes (stundum ritað Stafnsnes) er langt og mjótt nes sem gengur út frá Dalfjalli við
Ufsaberg. Það myndar lítinn fjörð með Dalfjalli, í botni þess er Stafsnesfjara.
Stafsnes er einn fegursti staður á Heimaey, þaðan er gott útsýni til úteyjanna í suðri. Í
Stafsnesfjöru er útsýnið mjög fallegt til úteyjanna Álseyjar, Brands, Helliseyjar, Geldungs
og Súlnaskers. Á nesinu sjálfu er stysta vegalengd milli Heimaeyjar og Smáeyja, rétt um
700 m í Hrauney. Þrátt fyrir stutta vegalengd er ekki hægt að synda þarna á milli sökum
mikilla og harðra strauma við Hrauney.
Fegurðin er mikil í þessu umhverfi mest þegar kvölda tekur síðsumars.
sótt á http://www.heimaslod.is/index.php/Stafsnes texti lagaður til

Ef hópurinn treystir sér ekki í Stafsnes þá er upplagt að ganga á Helgafell. Gengið upp í
Hrafnakletta, þaðan er gengið sunnan við Helgafell og þar er auðveldur göngustígur upp.
Á Helgafelli er útsýnisskífa sem nauðsynlegt er að stoppa við. Einnig er gaman að fara
niður í gýginn og borða nesti þar.
6

Grunnskóli Vestmannaeyja
Þróunarverkefni 2013

10. bekkur:
Örnefnaganga að eigin vali
Það er upplagt að leyfa nemendum að velja eina af þessum örnefnagöngum sem þeir
hafa farið í frá 1. – 9. bekk. Einnig er skemmtilegt að ganga út í gamla hraun og enda í
skólalundinum Klettaborg.
Íþróttakennarar hafa boðið þeim nemendum sem treysta sér í 10. bekk að fara á
Heimaklett. Ef það er farið á Heimaklett þá þarf að hafa vanan leiðsögumann með í
ferðina og fá leyfi foreldra.

Upphaflega unnið af:
Þróunarhóp um heilsueflingu í Barnaskóla Vestmannaeyja árið 2004. Í hópnum voru Ólöf
A. Elíasdóttir, Guðbjörg Matthíasdóttir, María Pálmadóttir, Súsanna Georgsdóttir, Selma
Ragnarsdóttir.
Ólafur Týr Guðjónsson kennari í FÍV fór yfir gönguleiðir og gaf leiðarlýsingar.
Endurskoðað og endurbætt árið 2013:
Upplýsingar sóttar á www.heimslod.is í febrúar 2013.
Örnefni í Vestmannaeyjum www.skemman.is
„Örnefni í Vestmannaeyjum.“ Reykjavík: Hið íslenzka þjóðvinafélag, 1938.
Endurskoðað af Ólöfu A. Elíasdóttur íþróttakennara, deildarstjóra
Fanney Ásgeirsdóttir skólastjóri las yfir
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Kort af Heimaey, tekið af netinu 2013
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