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Ágrip 

Gígjökull er einn af stærstu skriðjöklum Eyjafjallajökuls. Myndun, setgerð og innbyrðis 

afstaða setlaga í jarðlagastafla á svæðinu framan við Gígjökul var rannsökuð. Markmið 

rannsóknarinnar var að túlka uppruna setlaganna til að öðlast betri þekkingu á hegðun 

jökulsins á hverjum tíma og setmyndunum í umhverfi hans. 

Framskrið og hop Gígjökuls tengjast loftslagsbreytingum. Þannig gengur jökullinn fram á 

kuldaskeiðum og hopar á hlýskeiðum. Við framskrið ber jökullinn með sér jökulruðning, 

sem hann síðan skilur eftir þegar hann hopar. Einnig hafa jökulár og jökulhlaup mikil áhrif 

á setmyndun svæðisins.  

Niðurstöður sýna að framland Gígjökuls mótast einkum af framgangi jökulsins, jökulám og 

jökulhlaupum í kjölfar eldgosa. Líklegt er að neðsta lag jarðlagastaflans sem er 

jökulruðningur, hafi jökullinn borið fram í byrjun 19. aldar. Jökulár og jökulhlaup hafa í 

kjölfarið runnið um svæðið og lagt jökulárset yfir jökulruðninginn. Jökullinn hefur að 

endingu gengið fram á nýjan leik og lagt jökulruðning yfir setið sem fyrir var.  

Af því leiðir að jarðlagastaflinn byggist upp af tveimur framskriðum Gígjökuls ásamt 

setmyndun frá jökulhlaupi og jökulám. 

Abstract 

Gígjökull is an outlet glacier from the Eyjafjallajökull ice cap in southern Iceland. The 

stratigraphy and sedimentology in the forefield of Gígjökull were investigated in a river-

cut section with the aim of interpreting the sedimentary origin, and to obtain better 

knowledge of the history of the glacier and environmental changes in the area.  

Advances and retreats of Gígjökull are results of climate changes. Therefore, during 

periods of cold climate, the glacier advances and deposits till, that is then left behind upon 

retreat. Glaciofluvial sediments and sediments due to jökulhlaups are also common in the 

area.  

The results show that the forefield of Gígjökull is largely affected by glacier advances, 

glaciofluvial activity and volcano-genic jökulhlaups. It is most likely that the till in the 

lowermost part of the section, was deposited during an advance in the early 19
th

 century. 

Upon retreat, glacial rivers and jökulhlaups deposited glaciofluvial sediments on the till. At 

last, the glacier advanced once again to deposit the uppermost till on the top of the 

glaciofluvial sediments. 
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1 Inngangur 

Jöklar þekja um 10% af yfirborði Íslands og 60% þeirra hylja virk eldfjöll. Þar gefst því 

einstakt tækifæri til jöklarannsókna, athugana á umhverfi jökla og samspili íss og elds 

(Helgi Björnsson, 2009). Jarðlagarannsóknir eru gerðar í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

hegðun jökla, hreyfingu þeirra og útbreiðslu. Einnig veita þær vitneskju um loftslag fyrr og 

nú. Rannsóknir á virkum nútímajöklum og landformum þeirra má nota til túlkunar á 

fornjöklum, hegðun þeirra og setmyndun. Þannig er nútíminn lykillinn að fortíðinni 

(Bennet og Glasser, 2010). 

Allir íslenskir jöklar eru þíðjöklar, sem þýðir að hitastig þeirra er við bræðslumark (0°C) 

og vatn á mörkum íss og undirlags auðveldar botnskrið. Skipta má íslenskum jöklum í 

tvennt eftir því hvort og hvernig þeir bregðast við loftslagsbreytingum. Annars vegar eru 

jöklar sem bregðast næstum samstundis við breytingum, þeir nefnast jafngangsjöklar. Hins 

vegar eru framhlaupsjöklar sem hörfa og hlaupa fram án þess að loftslag hafi þar áhrif. Á 

jöklum má finna tvö svæði, ákomusvæði og leysingarsvæði. Ákomusvæði eru ofan við 

svonefnda snælínu og þar myndast ný snjóalög ár hvert. Neðan snælínu er leysingarsvæði 

þar sem allur vetrarsnjór hverfur á sumrin (Helgi Björnsson o.fl., 2004; Helgi Björnsson, 

2009; Oddur Sigurðsson, 2009a).  

Jöklar geta tekið til sín mikið magn af seti frá botni og af yfirborði. Flutningsleiðir þess eru 

þrjár, við botninn, innan jökulíssins og á yfirborðinu. Við framskrið ýtir jökullinn botnseti 

sínu fram, sem með plokki og núningi við undirlagið eykur jafnt og þétt setmagnið við 

botninn. Set á yfirborði jökuls fellur ýmist á hann frá fjallshlíðum í kring, frá aurskriðum 

eða sem loftborin gjóska. Þá skiptir máli hvort það gerist fyrir ofan eða neðan snælínu. 

Ofan við hana grefst efnið inn í jökulísinn, verður fyrir núningi og aflögun og berst að 

lokum innan íssins niður á leysingarsvæðið. Ef efni fellur hins vegar á jökul neðan snælínu 

berst það áfram án mikilla breytinga á yfirborðinu (Helgi Björnsson, 2009).  

Allt set sem jöklar setja beint af sér nefnist jökulruðningur (e. till). Hann er yfirleitt illa 

aðgreindur með margvíslegri kornastærð, allt frá leir og silti upp í hnullunga og stórgrýti 

(Bennett & Glasser, 2010). Tvistur er óaðgreint eða illa aðgreint set með mikilli korna-

stærðardreifingu og hefur því sömu skilgreiningu og jökulruðningur, en er af margvís-

legum uppruna. Allur jökulruðningur er því tvistur, en tvistur þarf ekki endilega að vera 

jökulruðningur (Benn & Evans, 2010; Bennett & Glasser, 2010).  

Jöklar geta sett af sér set á ýmsan máta. Jökullinn getur misst burðargetu á botnseti vegna 

núnings við undirlagið (e. lodgement) og einnig vegna bráðnunar við botn (e. melt-out). 

Jökulruðning má flokka eftir uppruna (1. mynd). Annars vegar er jökulruðningur sem er 

upprunninn undir jökli (e. subglacial till) og kallast einu nafni botnset. Þar á meðal eru 

botnurð (e. lodgement till) og bráðurð (e. subglacial melt-out till) sem myndast þegar 

jökullinn setur af sér set vegna bráðnunar við botninn, yfirleitt vegna hita sem myndast við 

núning íss og undirlags. Set af þessum uppruna er illa aðgreint, þykkt og þétt. Steinar eru 

núnir og kúlulaga með mikla kornastærðardreifingu. Byggingareinkenni eins og skerfletir, 

fellingar og hnullungar í þyrpingu eru algeng í botnurð en sjaldgæf í bráðurð. Hins vegar er 

jökulruðningur uppruninn á yfirborði jökuls (e. supraglacial till). Skin sólar á yfirborðið 



2 

veldur bráðnun íssins og frosið set losnar. Jökulruðningur myndaður á þennan hátt kallast 

bráðurð á yfirborði (e. supraglacial melt-out till). Slíkur jökulruðningur er jafnan 

vatnsmettaður og því óstöðugur. Það getur leitt til þess að ruðningurinn renni niður halla á 

jöklinum, t.d. sporðinn, og myndi flæðiurð (e. flow till). Eiginleikar flæðisins fara mest 

eftir vatnsmagni, halla og samsetningu setsins. Set af þessu tagi hefur margbreytileg 

byggingareinkenni, en steinar eru yfirleitt kantaðir og hafa ekki hnöttótta lögun. Silt og 

sandur er algengur í lögum og linsum vegna samspils setsins við vatn (Bennett o.fl., 1999; 

Benn & Evans, 2010; Bennett & Glasser, 2010). 

 

Önnur leið jökla til setflutnings er með bræðsluvatni. Þíðjöklar mynda bræðsluvatn við 

botn, innan jökulíssins og við yfirborð jökulsins, en magnið er mismikið eftir árstíðum. 

Vatnið ber með sér set sem það annað hvort skilur eftir eða flytur frá jöklinum. Þegar 

bræðsluvatnið er komið fram fyrir jökulsporðinn rennur það í jökulár, sem bera setið fram 

á sandana framan við hann. Setið nefnist jökulárset og er yfirleitt samsett af möl, sandi og 

fínefnum eins og silti og leir. Næst jökuljaðrinum er setið yfirleitt gróft og illa aðgreint, þar 

sem vatnið missir burðargetu sína hratt eftir að niður á jafnsléttu er komið. Því lengra sem 

setið berst með jökulánni, því fínna og aðgreindara verður það (Bennett & Glasser, 2010). 

Atburðir eins og eldgos undir jökli valda gífurlegri aukningu bræðsluvatns, sem leiðir í 

mörgum tilfellum til skyndilegra jökulhlaupa niður jökulinn. Jökulhlaup standa yfirleitt 

ekki lengi yfir, en geta verið gríðarstór. Fyrstu hlaupin eru yfirleitt stærst vegna þess að 

kvikan þarf að bræða sig í gegnum ísinn yfir gígnum/öskjunni í upphafi og þar er ísinn 

yfirleitt þykkastur. Mörg minni hlaup geta fylgt í kjölfarið. Jökulhlaupaset kallast setið sem 

berst niður með hlaupinu og einkennist af fjölbreytileika í kornastærð, allt frá leir og silti, 

upp í mjög stóra hnullunga. Yfirleitt endurspeglar jökulhlaupasetið þó gjóskuna sem kemur 

upp í eldgosinu, a.m.k. í upphafi hlaupa, en einnig getur það hrifið með sér berg úr 

undirlagi jökulsins (Maizels, 1997; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2010; Carrvick, J., 2011, 

Russel o.fl., 2011). 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna jarðlagastafla við Gígjökul, sem hlaðist hefur upp 

neðan stórra jökulgarða vestan megin við jökulinn. Tilgangurinn er að skyggnast inn í sögu 

Gígjökuls og fá upplýsingar um framskrið hans og hop í gegnum tíðina, hversu stóran sess 

jökulhlaup skipa í setmyndun á svæðinu og sögu nýlegra umhverfisbreytinga. 

1. mynd Teikning byggð á heimildum Bennett & Glasser (2010) sem sýnir algengustu tegundir jökulurða. 
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2 Eyjafjallajökull 

Eyjafjallajökull er 1.660 m há eldkeila sem liggur á sunnanverðu eystra-gosbelti Íslands. 

Hann er sjötti stærsti jökull landsins, um 80 km
2
 og á toppnum er 2,5 km breið askja. Þar er 

ísinn um 200 m þykkur en um 100 m þykkur í hlíðunum (Helgi Björnsson, 2009; Magnús 

Tumi Guðmundsson o.fl., 2005). Frá Eyjafjallajökli ganga sex skriðjöklar niður á láglendi. 

Stærstir þeirra eru Gígjökull og Steinholtsjökull sem falla til norðurs. Seljavallajökull og 

Kaldaklifsjökull falla til suðurs, Akstaðajökull til norðvesturs og Hvannárjökull til norð-

austurs (2. mynd) (Oddur Sigurðsson & Williams, R.S., 2008). 

Eyjafjallajökull, líkt og aðrir íslenskir jöklar, hefur minnkað hratt undanfarin ár sökum 

hlýnandi loftslags. Frá árinu 1984 til ársins 1998 var rúmmálsbreyting (e. mass balance) 

Eyjafjallajökuls engin samanborið við árin 1998 til 2004 þar sem jökullinn minnkaði að 

meðaltali um rúmlega 1,5 m/ári og skriðjöklar hans allt að 14 m/ári. Ef loftslag verður 

áfram með svipum hætti og það hefur verið síðustu 10 til 15 árin, mun það hafa verulega 

neikvæð áhrif á stærð Eyjafjallajökuls og hann líklega hverfa að mestu leyti á næstu 150 til 

200 árum (Sverrir Guðmundsson o.fl., 2011). 

 

 

 

2. mynd Yfirlitskort af Eyjafjallajökli. Innfelda myndin sýnir staðsetningu á Íslandskorti 

(Landmælingar Íslands, á.á.). Rauður ferningur á efri mynd (Google Earth, 2012) sýnir 

staðsetningu neðri myndar (gögn frá Veðurstofu Íslands og Jarðvísindastofnun Háskóla 

Íslands, 2011). 
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2.1 Saga eldgosa og jökulhlaupa 

Eyjafjallajökull hefur verið virk eldstöð í um 800 þúsund ár. Það gerir hann að einni af 

elstu megineldstöðvum landsins (Sturkell o.fl., 2010). Um 60% íslenskra jökla hylja virk 

eldfjöll. Gríðarmikil bráðnun á sér stað við eldgos undir jökli, sem getur leitt til 

jökulhlaupa. Slík hlaup standa yfirleitt stutt yfir, en geta verið mjög stór og valdið miklu 

tjóni (Bennett & Glasser, 1996; Helgi Björnsson, 2002; Sturkell o.fl., 2010). 

Á síðustu 1.500 árum hefur Eyjafjallajökull gosið að minnsta kosti fimm sinnum. Fyrsta 

gosið sem vitað er um, var sprengigos í toppöskjunni í kringum árið 500. Árið 920 gaus á 

sprungu í norðvestur út frá gígnum. Þá mynduðust Skerin, gjallhryggur á toppi jökulsins 

(2. mynd). Árin 1612 og 1821 gaus á ný í toppöskjunni. Síðara gosið stóð yfir í tvö ár, en 

gaus í hrinum. Gosmagn var lítið eða 4 til 5 milljón m
3
 (Guðrún Larsen, 1999; Magnús 

Tumi Guðmundsson & Þórdís Högnadóttir, 2005; Magnús Tumi Guðmundsson o.fl., 2005; 

Helgi Björnsson, 2009).  

Í kjölfar rúmlega tveggja áratuga aflögunar jarðskorpu og jarðskjálftahrina vegna kviku-

innskota undir Eyjafjallajökli, hófst sprengigos í toppöskjunni þann 14. apríl 2010 

(Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & Inga Dagmar Karlsdóttir, 2010). Gosið stóð samfellt í 39 

daga eða til 23. maí 2010 og var meðalstórt blandgos, þ.e. bæði með sprengivirkni og 

hraunrennsli (Guðrún Nína Petersen, 2010; Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & Inga Dagmar 

Karlsdóttir, 2010). Áætlað hefur verið að um 25 milljón m
3
 af hrauni og um 140 milljón m

3
 

af gjósku hafi komið upp í þessu gosi (3. mynd A) (Jón Kristinn Helgason & Esther Hlíðar 

Jensen, 2011). 

Jökulhlaup í kjölfar gosa í toppöskju Eyjafjallajökuls eiga það sameiginlegt að hafa komið 

niður Gígjökul og dreifst yfir Markarfljótsaura (Helgi Björnsson, 2009; Magnús Tumi 

Guðmundsson o.fl., 2005). Samkvæmt Magnúsi Tuma Guðmundssyni og Þórdísi Högna-

dóttur (2005) olli sprungugosið árið 920 líklega hlaupum niður Akstaðajökul (2. mynd). 

Fyrsta og stærsta jökulhlaupið sem kom í kjölfar gossins árið 2010, kom niður Gígjökul að 

morgni fyrsta gosdags þann 14. apríl. Hæð lónsins framan við jökulinn hækkaði hratt, eða 

um 4,35 m á innan við þremur klukkutímum. Við þessa hækkun brast haftið framan við 

lónið og vatnið braust út um útfallið og fram á Markarfljótsaura. Rennsli þessa hlaups var 

rúmlega 2.500 m
3
/s. Annað jökulhlaup kom niður Gígjökul kvöldið eftir. Rennsli þess var 

talsvert minna eða um 1.500 m
3
/s (Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & Inga Dagmar Karlsdóttir, 

2010). Þessi tvö hlaup báru með sér gríðarmikið magn gjósku, sem olli því að lónið 

tæmdist af vatni og lónstæðið fylltist af jökulhlaupaseti (3. mynd B). Lónstæðið hækkaði 

um marga metra, mest fremst við jökulinn, þar sem setið lagðist ofan á jökulaurana sem 

mynduðust þegar jökulinn tók að hörfa upp úr lóninu. Setið var mjög fínkornótt vegna þess 

hve fín gjóskan var, en einnig voru til staðar bergbrot sem borist höfðu með vatninu frá 

undirlagi jökulsins. Jökulhlaupin rufu stórt skarð í ystu jökulgarða Gígjökuls, við útfall 

lónsins (Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2010). Skarðið í jarðlagastaflanum gerði rannsókn á 

setupphleðslu hans mögulega. 
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  3. mynd Eldgos í toppöskju Eyjafjallajökuls og jökulhlaup niður Gígjökul árið 2010. (A) Horft til vesturs á 

gosmökkinn frá Eyjafjallajökli af Fimmvörðuhálsi þann 7. maí 2010, eftir að sprengivirkni hófst að nýju 

(ljósmynd: Þorsteinn Jónsson). (B) Horft yfir lónstæði Gígjökuls þegar fyrsta jökulhlaupið var í rénun 

síðdegis þann 14. apríl (ljósmynd: Eyjólfur Magnússon, 2010). 

 

4. mynd Horft inn að Gígjökli, frá eystri jökulgarðinum, í maí 2011 (ljósmynd: Sandra Rut Þorsteinsdóttir). 
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2.2 Gígjökull 

Gígjökull er einn af stærstu skriðjökulum Eyjafjallajökuls og fellur brattur og sprunginn úr 

skarði í hlið öskjunnar fram til norðurs (2. mynd). Gígjökull er 7,5 km langur og þunnur  

(50-100 m) með meðalhallann 22° (4. mynd) (Helgi Björnsson, 2009; Sturkell o.fl., 2010, 

Russel o.fl., 2011). Þunnir og brattir jöklar eins og Gígjökull kallast falljöklar. Þeir skríða 

niður mikinn halla, sem veldur því að það teygist á ísnum. Yfirborð þeirra einkennist því af 

miklum sprungum sem síðan lokast þegar neðar dregur og hallanum léttir (Bennett & 

Glasser, 2010). Samkvæmt Oddi Sigurðssyni (2009a) bregst Gígjökull hratt við loftslags-

sveiflum og flokkast því sem jafngangsjökull. Frá jöklinum rennur Jökulsá út á Markar-

fljótsaura (5. mynd) (Helgi Björnsson, 2009). 

Gríðarstórir jökulgarðar, 80 til 150 m háir og allt að 600 m breiðir umlykja lónstæðið 

framan við Gígjökul. Margbrotin samsetning þessara jökulgarða og stærð þeirra gefur til 

kynna að þeir hafi myndast á löngum tíma. Litlar rannsóknir hafa þó verið gerðar á þessum 

görðum (Minney Sigurðardóttir & Ívar Örn Benediktsson, 2012). Elsti hluti garðanna er 

talinn vera um 2.500 ára en þeir ásamt jökulgörðum Kvíárjökuls (173 m háir), eru stærstu 

jökulgarðar landsins (Kirkbride & Dugmore, 2008; Helgi Björnsson, 2009). 

 
 

5. mynd Tvö yfirlitskort af Gígjökli og umhverfi hans. (A) Rannsóknarstaðurinn er merktur með rauðri línu. 

Gögn frá Veðurstofu Íslands og Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands (2011). (B) Unnið eftir gervihnattamynd 

frá Google Maps (2010). Rannsóknarstaðurinn er merktur með rauðum punkti. 
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Samkvæmt Helga Björnssyni (2009) myndaðist lónið framan við jökulsporðinn þegar 

Gígjökull tók að hopa um 1940. Jökullón sem þessi myndast þegar jöklar, sem skríða fram 

á kuldaskeiðum, grafa sig niður í undirlagið. Við það myndast lægðir, sem síðan fyllast af 

bræðsluvatni frá jöklinum þegar hann hopar (Helgi Björnsson, 2009). Gígjökull kelfdi í 

lónið allt fram til ársins 2007 (Ívar Örn Benediktsson, munnleg heimild, 27. janúar 2012). 

Eldri heimildir benda þó til að lónið hafi myndast fyrr. Þessa kenningu styður frásögn 

Tékkans Daniel Vetter (1983/1669) sem ferðaðist um Ísland veturinn 1612 og varð vitni að 

gosinu í Eyjafjallajökli og jökulhlaupi niður Gígjökul. 

Svo logaði allt fjallið, og eldurinn stóð upp af tindinum eins og kyndill, og féll það 

og rann með feiknarlegum dunum og dynkjum ofan í mikið vatn, sem þar var hjá, 

þrjátíu faðma á dýpt, og brenndi það og þurrkaði upp. Svo fyllti gjallið djúpið af 

gjalli (svo) og brenndu grjóti.  

Lýsing hans þótti afar ótrúverðug allt þar til jökulhlaupin komu niður Gígjökul í apríl 2010 

og tæmdu lónið á sama hátt (Trausti Jónsson og Oddur Sigurðsson, 2010). 

Kirkbride & Dugmore (2008) settu fram framskriðssögu Gígjökuls yfir 2.000 ára tímabil 

með rannsóknum sínum á gjóskulögum í jökulgörðum umhverfis hann. Þrjú loftslags-

tímabil eru skilgreind innan þessa tímaramma, þ.e. nýjöklunartímabilið (e. Neoglaciation), 

nefnt sub-atlantiskt, sem hófst fyrir 2.500-2.000 árum, Hlýskeið miðalda (e. Medieval 

Warm Period) sem stóð frá 8. öld til 12. aldar og Litla ísöld (e. Little Ice Age) sem hér 

spannar tímabilið frá 1690 til 1930.  

Fyrir um 3.000-2.500 árum voru jöklar smáir á Íslandi. Þá tók að kólna og mikil úrkoma 

var ríkjandi á löngu tímabili. Stóru jöklarnir sem við þekkjum í dag, urðu til þegar jöklar á 

hæstu fjallstindum stækkuðu og runnu saman. Tvö framskrið Gígjökuls, á tímabilinu fyrir 

2.300-1.700 árum, hófu myndun stóru jökulgarðanna (Kirkbride & Dugmore, 2008). 

Hlýskeið miðalda var eins og nafnið bendir til fremur hlýtt, en veturnir voru að mestu 

kaldir og votir, sem varð þess valdandi að Gígjökull skreið alloft fram milli 10. og 12. 

aldar (Kirkbride & Dugmore, 2008; Helgi Björnsson, 2009).  

Litla ísöld hófst á 14. öld í kjölfar óreglulegra sveiflna í hitastigi og úrkomu (Helgi 

Björnsson, 2009). Ástæða þess að Litla ísöld spannar tímabilið frá 1690 til 1930 

samkvæmt Kirkbride & Dugmore (2008) er sú að jöklar hér á landi tóku að ganga fram af 

mestum krafti á 17. öld og framrás stærstu jöklanna hélt áfram til loka 19. aldar. Framskrið 

Gígjökuls á Litlu ísöld urðu árin 1700 og 1740, um 1800 og að lokum milli áranna 1880 og 

1920. Gígjökull markaði fremstu stöðu sína á Litlu ísöld í lok 19. aldar (Helgi Björnsson, 

2009). 

Í byrjun 20. aldar fór að hlýna hægt og rólega og Gígjökull tók að hopa. Mælingar á 

jökulsporði Gígjökuls hófust árið 1930. Samkvæmt þeim hopaði jökullinn um 738 m á 

tímabilinu 1930 til 1971. Gígjökull skreið fram milli áranna 1971 og 1996, um 377 m í 

kjölfar kaldra vetra. Jökullinn tók að hopa á ný árið 1996 og hefur gert alla tíð síðan. Á 

árunum 1996 til 2009 styttist jökulsporðurinn um 955 m (Helgi Björnsson, 2009; Oddur 

Sigurðsson, 2009b). Á 6. mynd sést staða jökulsporðsins og stærð lónsins á árunum 1992, 

2007 og 2010. 
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6. mynd Breytingar á jökulsporði og lóni Gígjökuls. (A) Árið 1992 var 

jökullinn í framrás og jökulsporðurinn kelfdi í lónið, sem á þessum 

tíma var mjög lítið (ljósmynd: Oddur Sigurðsson) (Trausti Jónsson og 

Oddur Sigurðsson, 2010). (B) Í september árið 2007 hafði jökul-

sporðurinn hörfað upp úr lóninu og það stækkað til muna (ljósmynd: 

Oddur Sigurðsson, 2007). (C) Í byrjun árs 2010 hafði jökullinn hörfað 

enn lengra upp í hlíðina en lónið staðið í stað (ljósmynd: Baldur 

Sveinsson, 2010). 
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3 Aðferðir 

Rannsóknin byggir á fimm vettvangsferðum sem farnar voru inn að Gígjökli í október og 

nóvember 2011. Í upphafi var gengið um allt svæðið innan gamla lónstæðisins til að 

glöggva sig á breytingum sem þar hafa átt sér stað.  

Við jarðlagarannsóknir eru jarðlagasúlur notaðar til að lýsa setgerð, uppbyggingu og ein-

kennum hverrar ásýndar í jarðlagastaflanum. Setlög eru flokkuð í ásýndir, m.a. eftir sam-

setningu, kornastærð, lit og ávala korna. Þykkt hverrar ásýndar er sýnd á lóðréttum ás, en 

láréttur ás sýnir kornastærð og markar því breidd súlunnar (Benn og Evans, 2010; Lisle 

o.fl., 2011). Krüger og Kjær (1999) settu fram gagnatöflu sem nýtist vel við skrásetningu á 

lykilatriðum sem varða set af jökulrænum uppruna.  

Fimm snið í jarðlagastaflanum voru kortlögð. Hvert þeirra var grafið, hreinsað, myndað og 

mælt. Þau voru síðan teiknuð upp í jarðlagasúlu í feltbók. Notast var við skóflur, múr-

skeiðar og hníf til að hreinsa sniðin, tommustokk og málband til mælinga, stafræna 

myndavél til myndatöku, feltbók og blýant. 

Öll snið voru teiknuð upp í forritinu Canvas 12 í skalanum 1:20. 

Ávali bergbrota í hverri ásýnd sniðanna var metinn samkvæmt Powers (1953), (7. mynd). 

Á henni er að finna sex myndir sem tákna mismunandi ávala, allt frá mjög köntuðum til vel 

núinna bergbrota. Aðferðin fólst í að taka 50 bergbrot í hverri ásýnd og skrá ávala þeirra. 

Þetta var gert á vettvangi. Síðar voru niðurstöðurnar settar upp í gröf í Excel og svokallað 

RA-gildi reiknað út. RA-gildi er hlutfall mjög kantaðra og kantaðra bergbrota, en það gefur 

hugmynd um hvort og hversu mikill hluti hefur orðið fyrir núningi frá jökli eða vatni við 

flutning (Krüger & Kjær, 1999). Ekki var gerð ávalagreining í sniðum 3 og 5 (8. mynd). 

 

7. mynd Mynd Powers (1953) af mismunandi ávala bergbrota. 
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4 Athuganir 

Rannsóknin við Gígjökul beinist að jarðlagastafla og jökulgarði vestan við útfall gamla 

lónstæðisins. Þar voru kortlögð fimm snið til að afla upplýsinga um innbyrðis afstöðu 

setlaga og einkenni hvers þeirra. Markmið þessara athugana var að túlka uppruna 

setlaganna til að öðlast betri þekkingu á hegðun Gígjökuls á hverjum tíma og set-

myndunum í umhverfi hans. 

Jarðlagastaflinn er um 1,4 km frá núverandi jökulsporði (Google Maps, 2010). Lengd hans 

er um 140 m og hæðin rúmir 11 m. Vatnsrás sker hann rétt við miðju (8. mynd). 

 

  

8. mynd Yfirlitsmynd af opnunni þar sem jarðlagastaflinn var kortlagður. Sniðin eru merkt 1-5 

(ljósmynd: Sandra Rut Þorsteinsdóttir).  
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4.1 Snið 1 

Snið 1 er staðsett næst jöklinum (8. mynd) og er 90 sm hátt (9. og 10. mynd). 

Lýsing: 

Neðst, frá 0 til 20 sm, er meðalgróf, einsleit, grunnborin möl, sem hefur meðalgrófan sand 

sem grunnmassa. Mölin er ljósbrún og þétt og steinar allt að 1 til 3 sm í þvermál. 

Á bilinu 20 til 23 sm, er þétt svart sandlag, um 3 sm að þykkt, sem þynnist örlítið út til 

norðurs. Sandlagið markar skörp skil milli malarlagsins fyrir neðan og lagskiptu malar-

innar fyrir ofan. 

Frá 23 til 50 sm, er kornborin ljósbrún möl með greinilegri lagskiptingu, þar sem skiptast á 

meðalgróf og gróf lög. Mölin er fremur þétt. Lagið hallar örlítið til norðurs.  

Á bilinu 50 til 90 sm, er ljósbrúnn kornborinn sendinn tvistur, með steinum allt að 5 sm í 

þvermál. Tvisturinn er laus í sér og og sandurinn er meðalgrófur. Engin fínefni eins og silt 

og leir eru til staðar. Athugun á ávala bergbrota sýnir að RA-gildi tvistsins var 34%, meiri-

hluti kantaður eða frekar kantaður (11. mynd). 

 

9. mynd Jarðlagasúla fyrir snið 1. 
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Túlkun:  

Frá 0 til 20 sm, er meðalgróf möl sem bendir til þess að setið hafi flust með straumvatni. 

Vegna þess hve einsleitt og byggingarlaust það er og án allra fínefna, má gera ráð fyrir að 

straumhraði vatnsins hafi verið töluverður. Svarta þunna sandlagið, frá 20 til 23 sm, bendir 

til þess að rennslishraði og burðargeta vatnsins hafi minnkað um tíma og það hafi eingöngu 

getað flutt sand. Lagskipta malarlagið á bilinu 23 til 50 sm getur hafa myndast við botn 

rásarinnar sem straumvatnið rennur í og skipst hefur á mikill og lítill rennslishraði. Halli og 

þynning sandsins og malarinnar í neðsta laginu til norðurs, gæti hugsanlega stafað af 

þjöppun sem hefur orðið á setinu þegar jökullinn skreið yfir það. Þetta lag er því túlkað 

sem jökulárset (Benn & Evans, 2010; Bennett & Glasser, 2010).  

Frá 50 til 90 sm eru steinar kantaðir og lagið laust í sér. Þetta gefur til kynna að setið hafi 

ekki orðið fyrir miklum núningi frá jökli og er túlkað sem bráðurð, en fínefnin hafa líklega 

skolast burt (Benn & Evans, 2010; Bennett & Glasser, 2010). 

 

 

 

 

  

10. mynd Ljósmynd af sniði 1. Tommustokkur sem 

mælikvarði (105 sm langur)  

(ljósmynd: Sandra Rut Þorsteinsdóttir). 

11. mynd Ávalagraf fyrir snið 1. 
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4.2 Snið 2 

Snið 2 er staðsett í miðjum staflanum (8. mynd). Sniðið er í heildina 370 sm hátt en grafið í 

þremur þrepum. Eyður koma inn á milli vegna þess að hlutarnir voru ekki alveg í beinu 

framhaldi hver af öðrum. Eyðurnar eru frá 90 til 130 sm og milli 210 og 230 sm (12. og  

13. mynd). 

Lýsing: 

Frá 0 til 70 sm er meðalgróf einsleit kornborin 

möl með meðalgrófum sandi sem grunn-

massa. Inn á milli eru dökkar sandlinsur. 

Lagið er ljósbrúnt vegna siltslikju. 

Á bilinu 70 til 370 sm er tvistur, með sand og 

möl sem grunnmassa. Hann er grunnborinn og 

laus í sér. Grófar malarlinsur finnast milli 80 

og 90 sm auk þess sem 4 sm þykk siltlinsa er í 

miðju laginu. Ljósbrún siltslikja er einkenn-

andi frá 70 til 160 sm. 

Athugun á ávala í tvistlaginu var gerð á 

þremur stöðum (14. mynd). Frá 70 til 160 sm 

er RA-gildið 2%. Meirihluti er frekar kantaður 

eða frekar núinn. Milli 130 og 210 sm er RA-

gildið 12%, meirihlutinn frekar kantaður eða 

frekar núinn. Frá 230 til 370 sm er RA-gildið 

36%, meirihlutinn kantaður eða frekar kant-

aður. 

Túlkun: 

Frá 0 til 70 sm, er meðalgróf möl með sand-

linsum og siltslikju sem bendir til þess að 

setið hafi flust með fremur rólegu straumvatni 

og er túlkað sem jökulárset. Siltslikjan bendir 

til að vatn hafi orðið eftir og fínefnin lagst yfir 

setið sem þar var fyrir. Tvisturinn á bilinu 70 

til 370 sm er túlkaður sem jökulruðningur. 

Kantaðir og frekar kantaðir steinar eru ein-

kennandi fyrir allt lagið auk þess sem það er 

laust í sér. Þetta gefur til kynna að setið hafi 

ekki orðið fyrir miklum núningi frá jökli. 

Þetta lag er túlkað sem bráðurð (Benn & 

Evans, 2010; Bennett & Glasser, 2010). 

 
12. mynd Jarðlagasúla fyrir snið 2. 
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14. mynd Ávalagröf fyrir snið 2. 

13. mynd Ljósmynd af sniði 2. Tommustokkur sem 

mælikvarði (80 sm langur) (ljósmynd: Sandra Rut 

Þorsteinsdóttir). 
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4.3 Snið 3 

Snið 3 er staðsett í efsta lagi staflans (8. mynd). Sniðið er 70 sm hátt (15. og 16. mynd). 

Ávalagreining var ekki gerð í þessu sniði en steinar og völur lagsins eru frekar kantaðar. 

Lýsing:  

Frá 0 til 70 sm er sandborinn 

tvistur með dökkum meðal-

grófum sandi sem grunnmassa. 

Tvisturinn er grunnborinn og 

laus í sér, með steina frá 10 til 

40 sm í þvermál. Engin fínefni 

s.s. silt eða leir var að finna í 

sniðinu. 

 

  

 

 

Túlkun:  

Allt lagið er túlkað af jökulrænum uppruna. 

Tvisturinn er laus í sér og með ýmsar stærðir 

fremur kantaðra steina. Það bendir til að um 

bráðurð sé að ræða (Benn & Evans, 2010; 

Bennett & Glasser, 2010). 

 

  

  

15. mynd Jarðlagasúla fyrir snið 3. 

16. mynd Ljósmynd af sniði 3. Tommu-

stokkur sem mælikvarði (75 sm langur) 

(ljósmynd: Sandra Rut Þorsteinsdóttir). 



17 

4.4 Snið 4 

Staðsetning sniðs 4 var ákveðin vegna hrygglaga 

landforms sem myndast hafði ofan á staflann (8. 

mynd). 

Hæð sniðsins er 520 sm en var grafið í sjö þrepum. 

Hlutarnir eru þó í beinu framhaldi hver af öðrum 

svo ekki eru eyður í staflanum (17. og 18. mynd). 

Lýsing: 

Frá 0 til 230 sm er misleit, grunnborin, gróf möl, 

með meðalgrófan sand í grunnmassa. Í neðstu 40 

sm lagsins má sjá þrjár siltlinsur sem eru 1-2 sm að 

þykkt. Við 200 sm hæð er að finna innlyksu af 

tvisti í malarlaginu. Athugun á ávala bergbrota 

tvistsins í laginu sýnir að RA-gildi var 8% með 

mikinn meirihluta kantaðan. 

Á bilinu 230 til 290 sm er áfram sama grófa mölin 

en veik lárétt lagskipting kemur inn við 240 sm auk 

siltlinsu. Ljósgrá siltslikja er áberandi utan um 

mölina. Athugun á ávala bergbrota sýnir að RA-

gildi lagsins er 4%, mikill meirihluti kantaður, líkt 

og fyrir neðan (19. mynd). 

Skörp skil eru hér á milli laga. 

Frá 290 til 420 sm er kornborinn þéttur tvistur með 

sendna möl sem grunnmassa. Tvær athuganir á 

ávala bergbrota í þessu lagi sýna að RA-gildin eru 

6% og 12%, mikill meirihluti frekar núinn (19. 

mynd). 

Toppur hrygglaga landformsins er frá 420 520 sm 

og er kornborinn sendinn tvistur, laus í sér 

Einkennandi eru gríðarstórir hnullungar allt að 25 

sm í þvermál sem ekki sjást í neðri lögum. 

Grunnmassinn er fínn sandur. Athugun á ávala 

bergbrota sýnir að RA-gildið er 36%, jöfn dreifing 

kantaðra, frekar kantaðra og frekar núinna steina 

(19. mynd). 

17. mynd Jarðlagasúla fyrir snið 4. 
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Túlkun: 

 

Neðstu 290 sm lagsins bera greinileg merki jökulhlaups. Rennslishraði og setmagn er 

gríðarlegt í upphafi en minnkar svo snögglega. Þetta veldur því að þykkt malarlag, með 

stöðuga kornastærð sest til (neðstu 230 sm). Þegar dregur úr hlaupinu, minnkar rennslis-

hraðinn og þá myndar mölin veika lagskiptingu (60 sm miðjulag). Tvisturinn sem kemur 

inn í lagið við 200 sm túlkast sem innlyksa í setinu, sem hlaupið hefur rifið með sér en 

skilið eftir innan malarinnar. Siltslikjan bendir til að vatn hafi orðið eftir og fínefnin lagst 

yfir setið sem þar var fyrir (Maizels, 1997; Benn & Evans, 2010; Bennett & Glasser, 

2010). 

Ofan á malarlagið leggst tvistur sem er af jökulrænum uppruna. Stórir hnullungar á 

yfirborði styðja það. Landformið ofan við túlkast sem jökulgarður. Hann hefur myndast 

þegar jökulsporðurinn var kyrrstæður um tíma. Neðsta lag tvistsins, um 140 sm, túlkast 

sem botnurð þar sem meirihluti steina er frekar núinn og lagið er þétt í sér (Benn & Evans, 

2010; Bennett & Glasser, 2010).  

 

 

18. mynd Ljósmyndir af sniði 4 (byrjar neðst). (A-C) Frá 0-230 sm. Rauð brotalína sýnir innlyksu/linsu af 

tvisti. Tommustokkur sem mælikvarði (lengd - A: 90 sm, B: 67 sm, C: 115 sm). (D) Á bilinu 230-290 sm. 

Tommustokkur sem mælikvarði (100 sm langur). (E-F) Frá 290-420 sm. Tommustokkur sem mælikvarði 

(lengd – E: 62 sm, F:77 sm ).(G): Á bilinu 420-520 sm. Tommustokkur sem mælikvarði (105 sm langur) 

(ljósmyndir: Sandra Rut Þorsteinsdóttir). 
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19. mynd Ávalagröf fyrir snið 4. 

. 

4.5 Snið 5  

Snið 5 er staðsett neðarlega í staflanum, fjærst jöklinum. Það var metið af yfirborði vegna 

þess hve erfitt var að grafa í það (8. mynd). Sniðið er 100 sm á hæð (20. mynd). Ávali var 

ekki skoðaður í þessu sniði. 

      Lýsing:  

Frá 0 til 100 sm er tvistur 

með meðalgrófan sand sem 

grunnmassa. Þessi tvistur er 

grunnborinn og þéttur. 

      Túlkun: 

Allt lagið er túlkað af jökul-

rænum uppruna. Tvisturinn 

sem er laus í sér, með ýmsar 

kornastærðir, fremur kantaða 

steina. Það bendir til að um 

bráðurð sé að ræða (Benn & 

Evans, 2010; Bennett & 

Glasser, 2010). 

20. mynd Jarðlagasúla fyrir snið 5. 
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5 Niðurstöður  

Athuganir og túlkanir setmyndananna hér að framan voru teknar saman og yfirlitsmynd 

búin til þar sem allar jarðlagasúlurnar í smækkaðri mynd voru tengdar saman eftir því sem 

við átti hverju sinni (21. mynd). Að auki var gerð samsett jarðlagasúla sem sýnir heildar-

upphleðslu jarðlagastaflans (22. mynd).  

Á yfirlitsmyndinni sést að snið 1 tengist neðsta hluta sniðs 2. Samkvæmt þessari tengingu 

er að finna svipaða möl (jökulárset) í báðum sniðum, þrátt fyrir að lagskiptingin í sniði 1 

hafi ekki fundist í sniði 2. Eyðan í sniði 2 er líklega áframhald sama lags af tvisti og er að 

finna fyrir neðan og ofan. Vegna staðsetningar sniðs 3 efst í staflanum má gera ráð fyrir að 

efsta lag sniðs 2 og allt snið 3 sé sami jökulruðningurinn. Snið 3 tengist síðan neðsta hluta 

tvistsins í sniði 4. Spurningarmerki er sett á línurnar, vegna þess að ekki er hægt að segja 

til um hvort jökullinn hafi sett þennan ruðning af sér allan á sama tíma. Snið 5 tekur við af 

jökulhlaupasetinu í sniði 4 og er neðsta lag staflans sem hægt var að skoða vegna 

skriðunnar sem hylur neðsta hluta jarðlagastaflans. 

 

 

 

21. mynd Yfirlitsmynd yfir allar jarðlagasúlur jarðlagastaflans. Sameiginleg lög eru tengd 

saman með brotalínum. 
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22. mynd Jarðlagasúla sem sýnir heildarupphleðslu jarðlagastaflans. 
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Skýringarmynd var gerð með yfirlitsmynd staflans til hliðsjónar sem sýnir dreifingu og upphleðslu setsins (23. mynd).  

 

  

23. mynd Efri mynd sýnir samsetta ljósmynd af opnunni. Neðri mynd sýnir teikningu af opnunni með skýringum. 
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Að lokum var búið til líkan, sem varpar ljósi á uppruna setsins og tímaröð setupp-

hleðslunnar (24. mynd). Líkanið lýsir því á einfaldan hátt hvernig jökullinn á framskriðs-

tímabili gengur fram og ber með sér jökulruðning. Við hop setur hann ruðninginn af sér og 

myndar jökulruðningslag. Bræðsluvatn eða jökulhlaup í kjölfar eldgoss setja af sér mikið 

magn sets sem leggst ofan á jökulruðninginn. Aftur gengur jökullinn fram, nú yfir 

jökulársetið og jökulhlaupasetið. Jökulsporðurinn stöðvast um tíma og jökullinn setur af 

sér ruðning, aðallega af yfirborðinu og getur á þennan hátt myndað jökulgarð, svokallaðan 

dembigarð (e. dump moraine). Síðan hörfar jökullinn til baka og dreifir ruðningi, eins og 

áður yfir fyrri lög. Þá hefur myndast setupphleðsla sem samanstendur af lögum af 

jökulruðningi, jökulárseti og jökulhlaupaseti. 

 

Ef setja ætti upphleðslu jarðlagastaflans í sögulegt samhengi við Gígjökul og flétta saman 

sögu framskriða hans, hops og eldvirkni í Eyjafjallajökli, mætti hugsa sér að neðsta 

jökulruðningslagið hafi jökullinn borið með sér þegar hann gekk fram í kringum árið 1800. 

Líklega hefur jökullinn hopað til baka að einhverju leyti fyrir árið 1822. Jökulársetið ofan á 

jökulruðningum bendir til þess. Stórt jökulhlaup kom niður Gígjökul árið 1822, í kjölfar 

eldgoss í toppöskju Eyjafjallajökuls og lagði jökulhlaupaset yfir fyrri lög. Hins vegar 

fannst jökulhlaupaset eingöngu neðan jökulgarðsins (og væntanlega lengra norður), sem 

bendir til þess að staða jökulsporðsins hafi verið á þessum slóðum þegar jökulhlaupið kom 

niður. Jökullinn hefur síðan hörfað. Næsta framskriðstímabil jökulsins var við lok 19. 

aldar, líklega um 1880. Enn á ný bar jökullinn með sér jökulruðning yfir setið sem fyrir 

var. Jökulsporðurinn hefur hins vegar líklega verið kyrrstæður í nokkurn tíma. Þannig 

hefur jökulruðningur af yfirborði jökulsins fallið fram af sporðinum og myndað 

24. mynd Líkan sem lýsir í máli og myndum uppbyggingu jarðlagastaflans. 
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dembigarðinn. Gígjökull hefur síðan þá, þ.e. í lok Litlu ísaldar, ekki gengið aftur yfir 

þennan stafla. Yfirborð hans hefur því veðrast. Einnig er dauðísslandslag einkennandi ofan 

staflans, þar sem sethulinn ís sem jökullinn hefur skilið eftir sig, bráðnar og eftir verður 

svokallaður haugaruðningur sem einkennist af óreglulegu setyfirborði (Guðrún Larsen, 

1999; Kirkbride & Dugmore, 2008; Helgi Björnsson, 2009; Oddur Sigurðsson, 2009b). 
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6 Umræður 

Jarðlagastaflinn sem lýst er í máli og myndum hér á undan, er mjög afmarkað svæði sem 

ekki hefur verið rannsakað áður. Ástæða þess er líklega að staflinn varð ekki aðgengilegur 

til athugunar fyrr en í kjölfar jökulhlaupanna í apríl 2010. Opnan sem þá myndaðist gaf 

einstakt tækifæri til rannsókna á svæðinu. Það er því einungis hægt að bera niðurstöður 

þessarar rannsóknar saman við aðrar athuganir, sem gerðar hafa verið í svipuðu umhverfi.  

Tvistur kemur fram í öllum sniðum og er túlkaður af jökulrænum uppruna. Í sniði 4 er 

neðsta lag jökulgarðsins túlkað sem botnurð en bráðurð í öllum hinum.  

Sniðlýsingar og túlkun á jökulruðningnum hefði að öllum líkindum orðið betri og 

nákvæmari ef fleiri gagna hefði verið aflað. Þar má nefna veftumælingar í sniðunum. Með 

þeim hefði verið hægt að fá upplýsingar um flæðistefnu bergbrota í setinu og nota þær til 

greiningar á setmynduninni með nákvæmari hætti. Samhliða greiningu á ávala bergbrota 

hefði einnig mátt athuga kýlni þeirra og jökulrákir. Kýlni er fengin með greiningu á lögun 

bergbrota til að ákvarða flutningsleið setsins og stefna jökulráka getur gefið vísbendingar 

um upprunalega skriðstefnu jökulsins (Bennett o.fl., 1999; Krüger & Kjær, 1999; Benn & 

Evans, 2010).  

Þó að þessi gögn væru til staðar, myndi það líklega ekki breyta heildarniðurstöðu 

rannsóknarinnar, þ.e.a.s. um það hvenær og hvernig jarðlagastaflinn er myndaður. Hins 

vegar myndu þau trúlega varpa skýrara ljósi á uppruna jökulræna setsins.  

Ýmsir möguleikar eru fyrir hendi til áframhaldandi rannsókna á þessum jarðlagastafla þar 

sem kortleggja mætti fleiri snið með nákvæmari athugununum.  

Verið er að rannsaka setupphleðslu gamla lónstæðisins sem og stóru jökulgarðana (Minney 

Sigurðardóttir & Ívar Örn Benediktsson, 2012) sem umlykja það og athyglisvert verður að 

sjá hvort að með frekari rannsóknum á svæðinu verði hægt að tengja niðurstöður saman að 

einhverju leyti. 
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