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Útdráttur 

Landmótun, bygging og lögun krákustígsása við Eyjabakkajökul, sem er framhlaupsjökull í 

norðaustanverðum Vatnajökli, var rannsökuð í útivinnu 2007, og með greiningu og 

samanburði loftmynda frá 1967-2008. Krákustígsásar eru lítt rannsakað landform sem 

hefur verið lýst sem hlykkjóttum hryggjum úr möl, sandi og dauðís. Markmið þessarar 

rannsóknar er að afla gagna og setja fram líkan fyrir myndun og þróun krákustígsása svo 

skilja megi betur þau ferli sem leiða til myndunar þessa sérstaka landforms. 

Krákustígsásarnir við Eyjabakkajökul eru gerðir úr dauðískjarna og setþekju sem 

samanstendur af hálfnúinni möl og sandi. Þeir eru hlykkjóttir og mynda slitrótta keðju af 

hryggjum meðfram og framan við jökulinn að vestanverðu. Ískjarni krákustígsásanna og 

lega þeirra ofan á sprungufyllingum gefa til kynna að ásarnir séu myndaðir inni í eða ofan á 

jöklinum. Setið í ásunum bendir jafnframt til að það hafi verið flutt upp af botni jökulsins 

en síðan sest til í skammvinnu straumhörðu vatni í sprungum og þrýstiflötum á yfirborði. 

Þannig hefur setið þróast úr botnurð í straumvatnaset. Á loftmyndum má sjá mikla 

breytingu á ásunum á milli ára og greinilegt er að bráðnun dauðíssins í þeim er mikil. Á 

nokkrum stöðum hefur allur ís bráðnað og hryggirnir horfið þannig að eftir stendur 

haugaruðningur úr straumvatnaseti. 

Niðurstöðurnar benda til þess að krákustígsásarnir myndist þegar bræðsluvatn, sem verið 

hefur undir miklum þrýstingi undir jöklinum, finnur sér leið upp á yfirborð og ber botnurð í 

sprungur og þrýstifleti. Þetta gerist þar sem framhlaupsbylgjan hefur farið hjá og jökullinn 

þynnist og springur vegna tognunar. Við flutninginn aðgreinist setið og eftir stendur 

hlykkjótt setfylling úr sandi og möl á yfirborði jökulsins. Atburðurinn varir í stuttan tíma 

fyrst formið hefur hvassar bugður. Hinir reisulegu hryggir krákustígsásanna sem koma í 

ljós við bráðnun og lækkun yfirborðs jökulsins varðveitast mjög illa vegna bráðnunar 

dauðíssins í kjarna þeirra. Því eru varðveislumöguleikar krákustígsásanna litlir til lengri 

tíma. Þegar allur dauðís er horfinn mun endanleg mynd þeirra verða óreglulegir hraukar af 

tiltölulega vel aðgreindu straumvatnaseti.  

 

 





 

Abstract 

The morphology and sedimentology of concertina eskers at the surge-type glacier 

Eyjabakkajökull, Iceland, were studied during field work in the summer of 2007, and from 

a series of aerial photographs from 1967-2008. Concertina eskers are poorly known 

landforms which have been described as cone shaped zig-zag ridges mainly composed of 

fluvial sediments and dead-ice. This study will contribute to our understanding of the 

formation and development of concertina eskers, as well as the preservation potential of 

these peculiar landforms in front of surge-type glaciers. 

The concertina eskers at Eyjabakkajökull are cone shaped zig-zag ridges consisting of 

dead-ice which is covered by glaciofluvial deposits, principally sub-rounded gravel and 

sand. The ridges occur along the western proglacial and lateral margin of Eyjabakkajökull. 

The morphological analysis of clasts infers that sediment was fluvially transported by a 

short-lived, high-discharge event and that the fluvial sediment developed from till. In a few 

places, the concertina eskers cover crevasse-squeeze ridges, indicating that the concertina 

eskers are not formed in the subglacial environment. Also the dead-ice at the base indicate 

that they were produced englacially or supraglacially. Changes were observed on the 

concertina eskers in the time series of aerial photographs and it is obvious that the melting 

of the dead-ice is significant. In few places, all the dead-ice had melted away and the cone 

shape disappeared, only hummocky topography was left. 

The results suggest that concertina eskers are formed when overpressurized subglacial 

meltwater finds an escape route up through the glacier to the surface and deposits sediment 

in crevasses and thrust-planes. This is possible where the surge-wave has passed and the 

glacier thins and brakes up because of extension. During the quiescent phase, the glacier 

retreats substantially and the concertina eskers appear on the glacier surface when sediment 

covers the underlying ice and forms zig-zag ridges. The cone morphology of the concertina 

eskers is not permanent due to the melting ice-core. Thus, the preservation potential of 

concertina eskers is poor, but the final product may be recognized as a hummocky 

landform with glaciofluvial sediment. 
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1 Inngangur 

Í seinni tíð hafa framhlaupsjöklar vakið mikinn áhuga vísindamanna. Framhlaupsjöklar 

haga sér öðruvísi en hefðbundnir jöklar og mynda setlög og landform af öðrum toga. 

Hefðbundnir jöklar hafa nokkuð stöðugt flæði íss frá ákomusvæði niður á leysingarsvæði 

og bregðast við loftlagsbreytingum. Hins vegar hreyfast framhlaupsjöklar lítið sem ekkert í 

mörg ár eða áratugi en síðan hlaupa þeir fram á einu til tveimur árum. Í framhlaupi getur 

sporður jökulanna farið fram um mörg hundruð eða þúsund metra á nokkrum mánuðum. 

Brúarjökull sem dæmi hljóp fram um 9 km á einum vetri. Eftir framhlaupið er gangur í 

jöklinum lítill sem engin í mörg ár eða jafnvel aldir (Meier & Post, 1969; Sigurður 

Þórarinsson, 1969; Kamb o.fl., 1985; Clarke o.fl., 1986; Raymond, 1987; Sharp, 1988a; 

Helgi Björnsson & Finnur Pálsson, 2008; Benn & Evans, 2010). Ástæða þessarar 

einkennilegu hegðunar framhlaupsjökla er ekki fullkomlega ljós. Margar kenningar hafa 

verið settar fram sem eiga að gefa hugmynd um af hverju framhlaupsjöklar hlaupa fram. 

Líklegast spila nokkrir þættir saman á einn eða annan hátt sem koma af stað framhlaupi 

m.a. veðurfar, yfirborðshalli, undirlag jöklanna og vatnabúskapur þeirra (Meier & Post, 

1969; Sharp, 1988a; Dowdeswell o.fl., 1995; Harrison & Post, 2003).  

Við kyrrstöðuna bráðna jöklarnir og fletta hulunni af ýmsum landformum sem mynduðust í 

framhlaupinu. Landmótunarumhverfi framhlaupsjökla samanstendur af margs konar 

landformum sem einkennast af hröðu skriði, ýttu efni og bráðnun dauðíss undir setinu 

(Clapperton, 1975; Croot, 1988; Sharp, 1988b; Evans o.fl., 1999; Evans & Rea, 1999, 

2003; Evans o.fl., 2007; Benn & Evans, 2010). Aftur á móti einkennast landform framan 

við hefðbundna jökla af því að þeir hafa stöðugt flæði og geta flutt efnið fram á við og 

skilið eftir við jökulsporðinn. Endagarðar við hefðbundna jökla myndast t.d. þegar jöklar 

ganga fram við aukna ákomu og endurspegla skammtíma loftlagsbreytingar (Evans o.fl., 

1999; Evans & Twigg, 2002). Það sem aðgreinir landsvæði framhlaupsjökla frá 

hefðbundnum jöklalandsvæðum eru nokkur atriði. Fyrst má nefna stærsta landformið sem 

eru endagarðar, þeir marka ysta svæði jökulsins. Þeir eru oft gerðir úr ýttum og kuðluðum 

setlögum sem ná yfir nokkuð stórt svæði og mynda marghryggja garða. Þessir endagarðar 

myndast við hratt skrið jökulsins á stuttum tíma (Sharp, 1985b; Croot, 1988; Bennett o.fl., 

1999; Boulton o.fl., 1999; Evans & Rea, 1999, 2003; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2008, 

2009, 2010). Nær jöklinum eru haugaruðningar algengir, einnig langar og lágreistar 

jökulkembur og sprungufyllingar sem liggja þvers og kruss. Á milli framhlaupa er oft hægt 

að rekja sprungufyllingarnar beint inn undir kyrrstæðan jökuljaðarinn en ef venjulegur 

gangur væri í jöklinum myndu þær eyðileggjast (Clapperton, 1975; Boulton, 1976; Sharp, 

1985a; Kjær o.fl., 2006; Schomacker & Kjær, 2007; Kjær o.fl., 2008;). Einnig hafa fundist 

krákustígsásar með mun hvassara hlykkjóttu formi en hefðbundin vatnsþvegin landform 

mynduð inni í, undir eða ofan á jöklum (Óskar Knudsen, 1995; Evans & Rea, 1999, 2003).  

Þegar þessi landform eru tekin saman og litið á þau sem eina heild er hægt að flokka 

hegðun og virkni jökla eftir landformum þeirra. Gerð hafa verið landmótunarlíkön sem eiga 

að gefa hugmyndir um hegðun þeirra og virkni. Landmótunarlíkan fyrir framhlaupsjökla 

einkennist af hröðu skriði jökulsins og kyrrstöðu hans á milli framhlaupa (Clapperton, 
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1975; Sharp, 1985a, 1988b; Evans o.fl., 1999; Evans & Rea, 1999, 2003; Kjær o.fl., 2006). 

Því má segja að með rannsóknum á landformum sé hægt að skilja betur hegðun, hreyfingu 

og landmótun jökla. Varasamt getur verið að nota eitt landform til að skilgreina hvort um 

sé að ræða framhlaupsjökla heldur þarf að líta á heildarmyndina sem myndar landsvæðin 

framan við jöklana (Evans o.fl., 1999; Evans & Twigg, 2002; Evans & Rea, 2003). Þessar 

rannsóknir eru merkilegar að því leyti að þær auðvelda þekkingu á fornum- og nútíma 

ísstraumum og öðrum framhlaupsjöklum. Með því að lesa í landsvæði fornra jökla fæst 

hugmynd um hegðun þeirra, stærð og tegund. Allir nútíma ísstraumar liggja út í sjó og 

þ.a.l. er erfitt að rannsaka landform þeirra (Benn & Evans, 2010). Því eru landsvæði framan 

við framhlaupsjökla svo mikilvæg fyrir þessar rannsóknir. Ísstraumar frá fornum ísbreiðum 

hafa verið rannsakaðir og kortlagðir með aukinni þekkingu á landformum sem bera 

einkenni hraðs flæðis jöklanna (Evans o.fl., 1999; Boulton o.fl., 2001; Jørgensen & 

Piotrowski, 2003; Briner, 2007). Einnig með þessum aðferðum er hægt að fá upplýsingar 

um fornloftslag og jafnvel sjávarstöðubreytingar (Hughes, 1992; Dowdeswell o.fl., 1995; 

Boulton o.fl., 2001; Lønne o.fl., 2001; Lindén & Möller, 2005).  

Eyjabakkajökull er framhlaupsjökull í norðaustanverðum Vatnajökli. Hann hljóp síðast 

fram veturinn 1972-73 (Clapperton, 1975; Sharp, 1985a,b; Ingibjörg Kaldal & Skúli 

Víkingsson, 2000). Landsvæðið framan við Eyjabakkajökul hefur orðið fyrir miklum 

áhrifum frá framhlaupum sem hafa orðið í jöklinum. Landform bera þess einkenni að 

jökullinn hefur hlaupið hratt fram á stuttum tíma. Á milli framhlaupa er jökullinn 

kyrrstæður með litið sem ekkert flæði og hopar því hratt aftur sökum bráðnunar (Sharp & 

Dugmore, 1985). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á landsvæðinu framan við 

Eyjabakkajökul (Todtmann, 1953, 1960; Clapperton, 1975; Sharp, 1985b,a; Sharp & 

Dugmore, 1985; Croot, 1988; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2010). Þar má helst nefna 

endagarðinn frá 1890 sem er stórbrotið dæmi um einkenni framhlaupsjökla. Einnig löngu 

jökulkemburnar og fjölda uppistandandi óskaddaðra sprungufyllinga sem má rekja lóðrétt 

inn undir jökulinn. Aftur á móti hafa verið gerðar litlar rannsóknir á krákustígsásunum við 

Eyjabakkajökul og því lítið vitað um þá. 

Í raun hefur krákustígsásum einungis verið lýst við tvo framhlaupsjökla á Íslandi; við 

Brúarjökul og Eyjabakkajökul (Óskar Knudsen, 1995; Evans o.fl., 1999; Evans & Rea, 

1999, 2003; Evans o.fl., 2007; Kjær o.fl., 2008; Schomacker, 2008). Krákustígsásar hafa 

verið nefndir á fleiri stöðum í heiminum (Evans & Twigg, 2002; Hansen, 2003; Grant o.fl., 

2009) og m.a. jafnvel á Mars (Nussbaumer o.fl., 2003) en vegna skorts á góðri lýsingu á 

fyrirbærinu er stundum um getgátur að ræða. Óskar Knudsen (1995) rannsakaði þá fyrst við 

Brúarjökul en síðan var þeim lauslega lýst við Eyjabakkajökul af Evans og Rea (1999, 

2003). Krákustígsásunum hefur verið lýst sem hlykkjóttum sikk-sakk keilulaga hryggjum, 

mynduðum úr dauðískjarna sem þakinn er straumvatnaseti. Óskar Knudsen (1995) taldi 

myndun slíkra ása við Brúarjökul orsakast af samþjöppun malarása undir jökli í 

framhlaupi. Skiptar skoðanir eru um þessa kenningu, því settu Evans og Rea (1999, 2003) 

fram tilgátu um að krákustígsásar mynduðust inni í eða ofan á jöklinum um það leyti þegar 

jökullinn er að hætta í framhlaupinu. Formið myndast við háan vatnsþrýsting sem varir í 

stuttan tíma.  

Fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á krákustígsásum hafa verið ófullnægjandi og ekki 

byggðar á ítarlegum haldbærum mælingum og gögnum. Þessi rannsókn miðar því að því að 

kanna setfræðilega samsetningu, lögun og landmótun krákustígsása við Eyjabakkajökul 
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með það að markmiði að skilja betur þau ferli sem leiða til myndunar þessa sérstaka 

landforms og varðveislu þess í gegnum tíð og tíma. Í ritgerðinni er framhlaupsjöklum og 

landmótunarumhverfi þeirra gerð skil. Aðferðum þeim sem notaðar voru við rannsóknina 

gerð skil, gögnum og athugunum lýst, niðurstöður og túlkanir að lokum settar fram í líkani 

sem á einfaldan hátt varpar ljósi á myndun og þróun krákustígsása. Það er von höfundar að 

með þessu takist að ná fram skýrari mynd af þessu sérkennilega landformi framan við 

Eyjabakkajökul.  
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2 Framhlaupsjöklar 

Ein tegund jökla – framhlaupsjöklar – eiga það til að hlaupa fram og verður þá veruleg 

breyting í skriðhraða þeirra. Í nokkra mánuði með nokkurra áratuga eða jafnvel árhundruða 

millibili verður framhlaup (e. surge) en þá skríður jökullinn allt að 10-1000 sinnum hraðar 

en venjulega og flytur mikið magn íss frá efri hluta jökulsins niður að sporðinum. Við þetta 

þykknar sporður jökulsins og færist hratt fram, jökullinn springur upp og ákomusvæðið 

þynnist. Framhlaupsjöklar ná ekki að viðhalda venjulegu skriði milli framhlaupa (e. 

quiescent), þeir hafa yfirleitt lítinn yfirborðshalla, en á milli framhlaupa þykknar 

ákomusvæðið en leysingarsvæðið lækkar og sporðurinn hörfar hratt. Þegar ákomusvæðið 

hefur náð ákveðinni þykkt er talið að jökullinn hlaupi fram (Meier & Post, 1969; Kamb 

o.fl., 1985; Clarke o.fl., 1986; Raymond, 1987; Benn & Evans, 2010). Ekki er enn full ljóst 

hvað veldur þessari sérkennilegu hegðun. Miklar rannsóknir hafa verið gerðar við 

framhlaupsjökla og ýmsar kenningar settar fram. Almennt er talið að þessi mikla aukning 

hraða eigi sér stað við undirlag jöklanna og það sé samspil vatns og aflögunar botnurðar 

sem skipti þar mestu máli (Harrison & Post, 2003). Framan við framhlaupsjökla er að finna 

landform sem ýmist verða til undir, inni í eða framan við jöklana þegar þeir hlaupa fram. 

Þessi landform geta gefið upplýsingar um hegðun og hreyfingar framhlaupsjökla 

(Clapperton, 1975; Sharp, 1985a; Evans & Rea, 1999, 2003). Á milli framhlaupa eru það 

helst bráðnun dauðíss og setmyndun og rof jökuláa sem breyta landsvæðinu framan við 

jöklana.  

2.1 Einkenni og útlit framhlaupsjökla 

Jöklar haga sér ekki allir eins og eru þeir oft flokkaðir í tvo flokka eftir skriðhraða. 

Hefðbundnir jöklar hafa stöðugt flæði. Þeir hopa og ganga fram í takt við loftslag. 

Framhlaupsjöklar hafa óstöðugt innra flæði sem er of hægt til að halda jafnvægi milli 

ákomu og leysinga á ársgrundvelli. Þessir jöklar einkennast af tvenns konar hegðun; 

annarsvegar löngum tímabilum með litlu sem engu flæði og hinsvegar stuttum lotum með 

hröðu flæði. Þær lotur eru nefndar framhlaup (Meier & Post, 1969; Clarke o.fl., 1986; 

Sharp, 1988a; Benn & Evans, 1998; Helgi Björnsson & Finnur Pálsson, 2008). Á milli 

framhlaupa er lítið sem ekkert skrið í jöklinum, hann hopar jafnt og þétt við jökulsporðinn 

en ís safnast fyrir á ákomusvæðinu. Við þetta eykst halli jökulsins og heldur áfram að 

aukast þar til hann hleypur fram (Mynd 1; Meier & Post, 1969; Raymond, 1987). Tímabilið 

á milli framhlaupa getur staðið í nokkra áratugi eða jafnvel árhundruð en hvorki er hægt að 

sjá að tíminn sé bundinn við stærð jökulsins eða að regla sé á tíðni framhlaupa (Helgi 

Björnsson o.fl., 2003). Framhlaupin einkennast af því að ísinn er fluttur með auknum hraða 

frá ákomusvæðinu niður að sporði jökulsins (Kamb o.fl., 1985; Raymond, 1987). Þegar 

framhlaupsbylgjan fer yfir jökulinn þjappast ísinn saman og hann þykknar við sporðinn og 

þrýstifletir myndast í ísinn (McMeeking & Johnson, 1986; Hambrey & Huddart, 1995; 

Bennett o.fl., 1999). Tognun verður á jöklinum aftan við bylgjuna og hann þynnist, 

jökulsprungur myndast og halli jökulsins minnkar. Í framhlaupi skríður jökullinn allt að 

10-1000 sinnum hraðar en venjulega og flytur mikið magn íss frá efri hluta jökulsins niður 
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að sporðinum (Meier & Post, 1969; Kamb o.fl., 1985; Raymond, 1987). Á Íslandi standa 

hlaupin oftast í nokkra mánuði og nánast aldrei lengur en í 3 ár. Rannsóknir hafa sýnt að 

framhlaup á Íslandi getur tekið 2-3 ár frá fyrstu merkjum aukins skriðs þar til 

framhlaupsbylgjan ríður niður jökulinn (Helgi Björnsson o.fl., 2003). 

 

Mynd 1. Yfirborðshalli Medvezhiyjökuls í Tadsjikistan fyrir og eftir framhlaup. Árið 1963 var 

framhlaup í jöklinum og aftur árið 1973. Á milli framhlaupa árið 1972 sést hvernig yfirborðshalli 

jökulsins breytist, hækkar á ákomusvæðinu og lækkar við sporðinn. Þegar hann síðan hleypur fram 

lækkar ákomusvæðið og sporðurinn þykknar (breytt mynd Raymond, 1987). 

Dreifing framhlaupsjökla er ekki jöfn í heiminum. Þyrpingar þeirra er að finna á heldur 

fáum svæðum gjarnan nálægt pólsvæðunum. Á Íslandi fyrirfinnast frekar margir 

framhlaupsjöklar og koma flestir úr stærstu jökulhettum landsins en þó er það þekkt að 

litlir jöklar á Tröllaskaga hafa hlaupið fram (Helgi Björnsson o.fl., 2003; Skafti 

Brynjólfsson, 2009). Íslenskir framhlaupsjöklar eru af öllum stærðargráðum, allt frá 0,5 

upp í að vera 1500 km
2
 og hafa þeir stærstu hlaupið allt að 10 km fram í einu hlaupi. Talið 

er að 75% af stærstu jökulhettu Íslands, Vatnajökull, verði fyrir áhrifum framhlaupa (Helgi 

Björnsson o.fl., 2003). Íslensku framhlaupsjöklarnir eru allir þíðjöklar en t.d. á Svalbarða 

eru þeir flestir tvívarmajöklar (Benn & Evans, 2010). Þar sem þessir jöklar eru töluvert 

ólíkir í hegðun verður aðallega fjallað um þá fyrrnefndu hér. 

Flestir íslenskir framhlaupsjöklar hafa almennt lágan yfirborðshalla. Hefðbundnir jöklar 

halla að meðaltali um 11,8°, hvort sem þeir liggja á hörðu bergi eða mjúku seti, og ná að 

viðhalda skriðhraða sínum í takt við árs massajafnvægi jökulsins. Framhlaupsjöklar hafa 

aftur á móti yfirborðshalla í kringum 1,6-4°. Á milli framhlaupa eykst yfirborðshalli 

jökulsins hægt og rólega en lækkar hratt í framhlaupi við massaflutninginn frá 

ákomusvæðinu niður á leysingasvæðið (Helgi Björnsson o.fl., 2003). Eflaust má rekja 

lágan yfirborðshalla til þess að margir íslenskir framhlaupsjöklar sitja í grunnum skeiðlaga 

dölum. Lítilleg dýpkun verður á undirlagi við sporð jöklanna þar sem þeir breiða jafnan úr 

sér (Sigurður Þórarinsson, 1964b). 

Á milli framhlaupa bera margir framhlaupsjöklar þess merki á yfirborði að hafa áður 

hlaupið fram og því er oft hægt að þekkja þá á loftmyndum. Algengustu einkennin eru 

endurteknar bugður, fellingar eða sveigðir urðarranar. Önnur einkenni eru sérkennilegir 

pyttir á yfirborði, aflöguð árslög og í reynd er stór hluti jökulsins staðnaður (Meier & Post, 

1969). Áður en framhlaup verður getur myndast einskonar bunga á yfirborði 

ákomusvæðisins þar sem ákoman safnast fyrir. Á yfirborði jöklanna sjást fellingar í 
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urðarrönum ásamt því að fellingar og þrýstifletir í jökuljaðrinum verða greinilegri vegna 

samþjöppunar (Meier & Post, 1969; Sigurður Þórarinsson, 1969; Kamb o.fl., 1985; Evans 

& Rea, 2003). 

Brúarjökull í norðanverðum Vatnajökli er einn þekktastur framhlaupsjökla á Íslandi og 

framhlaupum hans hefur verið nákvæmlega lýst. Brúarjökull hefur hlaupið nokkrum 

sinnum á sögulegum tíma og hljóp hann síðast fram veturinn 1963-64. Í því framhlaupi 

sáust fyrst ummerki á yfirborði í formi bungu rétt fyrir innan við jökulsporðinn áður en 

færslu varð vart við sporðinn. Haustið 1963 var einnig meira rennsli og aurburður í Jökulsá 

á Brú. Í framhlaupinu varð jökullinn allur sprunginn, frá sporði og alla leið upp á 

ákomusvæði jökulsins. Þegar framhlaupinu lauk hafði Brúarjökull hlaupið fram um allt að 

9 km. Sjónvarvottar lýstu skriðinu sem lotubundnu með lítilli en snöggri hreyfingu sem 

bæði var hægt að finna, heyra og sjá. Áætlaður hámarks skriðhraði á framhlaupinu var 5 

metrar á klukkustund (Sigurður Þórarinsson, 1969; Ívar Örn Benediktsson o.fl. 2009). Á 

milli framhlaupa er skriðhraði Brúarjökuls, líkt og annarra framhlaupsjökla, lítill sem 

enginn. Skriðhraði jökulsins var mældur milli áranna 2003 og 2005 kom í ljós að hreyfing 

neðst í jöklinum var smávægileg. Nánast engin hreyfing var fram á við en mikil hörfun og 

lækkun var á leysingarsvæði jökulsins. Því má segja að á milli framhlaupa sé sporður 

Brúarjökuls dauður (Kjær o.fl., 2006).  

Segja má að aðaleinkenni framhlaupsjökla sé breyting þeirra á skriðhraða; þ.e. að fara úr 

hægu skriði yfir í hratt skrið á stuttum tíma á áratuga eða árhundruða fresti. Enn er um 

margt óljóst hvað veldur þessum breytingum í skriði og hvað gerist í jöklinum á meðan á 

framhlaupi stendur. Til að átta sig á eiginleikum framhlaupsjökla er nauðsynlegt að hafa 

góðar og greinamiklar lýsingar á framhlaupum þeirra. Sífellt koma fram nýjar rannsóknir 

og kenningar sem leitast við að varpa betur ljósi á þessa sérkennilegu hegðun jökla. 

2.2 Ástæður framhlaupa 

Margar kenningar hafa verið settar fram um hvernig jöklar hlaupa fram og ástæðu þess en 

þó er enn nokkuð óljóst hvað orsakar þessa einkennilegu hegðun. Helstu þættir sem 

rannsakaðir hafa verið sem hugsanlega gætu orsakað eða komið af stað framhlaupi eru m.a. 

veðurfar, jarðskjálftar, eldsumbrot undir jökli, yfirborðshalli jökulsins, vatnabúskapur 

jökulsins og gerð undirlags, bæði bergið og setið. Ekki hafa enn fundist nægilega góð 

tengsl á milli jarðskjálfta, jökulhlaupa og eldsumbrota við framhlaup og því eru þessir 

þættir ekki taldir koma af stað framhlaupi (Sigurður Þórarinsson, 1964b; Helgi Björnsson 

o.fl., 2003). Veðurfar er heldur ekki talið koma af stað hlaupi (Meier & Post, 1969; 

Harrison & Post, 2003) þó vissulega hafi veðurfar áhrif á t.d. ákomu jökulsins og þar að 

leiðandi uppbyggingu hans. Jöklar á Svalbarða hlaupa t.d. sjaldnar fram og geta liðið 

árhundruð á milli framhlaupa, þar standa framhlaupin einnig lengur yfir en í norður 

Ameríku, Íslandi og Pamirfjöllum í Tadsjikistan (Dowdeswell o.fl., 1991). Ástæða þess 

gæti verið að þar er mun kaldara og þurrara en t.d. á Íslandi þar sem jöklar hlaupa með 

nokkra ártuga millibili (Dowdeswell o.fl., 1995; Helgi Björnsson & Finnur Pálsson, 2008). 

Þekkt er að nokkrir jöklar á Svalbarða hafa ekki náð að viðhalda framhlaupum sínum 

vegna ónógrar ákomu. Auk þess eru þeir frosnir að hluta við botninn og ná ekki að 

viðhalda skriði eins og hefðbundnir jöklar (Dowdeswell o.fl., 1995). Nýlegar niðurstöður 

benda sterklega til þess að loftlag hefur áhrif. Hvarflög úr Lagafljóti sýna að framhlaup í 



8 

Eyjabakkajökli voru tíðari á köldum og úrkomumeiri tímabilum en hlýjum (Striberger o.fl., 

2011). Því má segja að veðurfar hafi áhrif á stærð og hegðun framhlaupsjökla þótt veðurfar 

komi ekki beint af stað hlaupi. 

Ljóst þykir að þá hröðu og miklu breytingu í skriðhraða jökla á meðan framhlaupi stendur 

má rekja til breytts botnskriðs. Meier og Post (1969) útskýrðu ástæðu framhlaups þannig að 

þegar yfirborðshalli jökulsins eykst hleðst ákoman upp á ákomusvæðinu og jökullinn nær 

ekki að flytja massann niður á leysingarsvæðið. Á ákveðnum tímapunkti nær skerspennan 

við undirlagið hámarki og framhlaup hefst. Framhlaupi líkur síðan þegar skerspenna við 

undirlagið nær ákveðnu lágmarki, ástæðan gæti verið vegna lækkunar á þykkt 

ákomusvæðisins og lágs yfirborðshalla á leysingarsvæðinu (Meier & Post, 1969). Menn 

hafa velt því fyrir sér hvar í undirlagi jökuls skerspennan gefur sig. Er það ísinn sjálfur sem 

rennur á snertifletinum við botnurðina eða jafnvel að botnurðin sjálf aflagist, eða 

hugsanlega að ísinn og botnurðin renni saman á einskonar vatnslinsu ofan á berggrunninum 

(Raymond, 1987; Helgi Björnsson, 1998; Harrison & Post, 2003; Helgi Björnsson o.fl., 

2003; Kjær o.fl. 2006; Ívar Örn Benediktsson o.fl. 2008). 

Vitað er að vatn spilar stóran þátt í framhlaupi jökla og hafa margir rannsakað hegðun 

vatns hjá framhlaupsjöklum og þannig reynt að útskýra þessa sérstöku hegðun jökla. 

Sjáanlegar breytingar verða í vatnakerfi jökuls í framhlaupi. Setframburður í jökulám eykst 

og vatnsrásum undan jöklinum fjölgar. Þetta á bæði við um jökla sem sitja á hörðu og 

mjúku undirlagi. Vatn hefur jafnvel sést spýtast upp úr yfirborði jökuls í framhlaupi mörg 

hundruð metrum ofan við jökulsporðinn. Þó verður ekki greinileg aukning í vatnsmagni á 

meðan á hlaupi stendur og því er talið að hlaup í jökulám geti ekki komið af stað 

framhlaupi (Kamb o.fl., 1985; Helgi Björnsson, 1998; Helgi Björnsson o.fl., 2003). 

Tímamótagrein eftir Kamb og fleiri (1985) sýnir hegðun vatns undir Variegatedjökli í 

Alaska í framhlaupi. Þeir boruðu í jökulinn og settu sporefni niður í vatnakerfi jökulsins. Á 

milli framhlaupa kom sporefnið út um eina aðalvatnsrás og var rennslishraði vatnsins 

svipaður og í hefðbundnum jökli. Aftur á móti í framhlaupi varð stórvægileg breyting á 

vatnakerfi jökulsins við undirlagið, vatn dreifði meira úr sér, sporefnið kom út um þrjár 

vatnsrásir og rennslishraðinn minnkaði verulega. Þeir telja að framrásin eyðileggi 

vatnsrásir undir jöklinum og því breytist vatnskerfið í net af útbreiddum frárennslisrásum 

við botn jökulsins sem vatnið fer eftir. Þeirra niðurstaða var sú að aðalástæða hraðs skriðs í 

framhlaupi væri hár vatnsþrýstingur við botn jökuls. Dreifing vatns undir jökli í framhlaupi 

smyr því botn hans og stuðlar að hraðari skriði (Mynd 2a; Sigurður Þórarinsson, 1964b; 

Kamb o.fl., 1985; Raymond, 1987, Helgi Björnsson, 1998).  

Í framhlaupi í Skeiðarárjökli árið 1991 kom vatn út undan jöklinum á mörgum stöðum en 

vanalega kemur það út um eina aðalvatnsrás. Við það myndaðist runa af sandkeilum með 

reglulegu millibili sem dreifðu úr sér eins og samliggjandi blævængir við jökulsporðinn. 

Þessar sandkeilur endurspegla þá breytingu sem varð í vatnakerfinu undir jöklinum á 

meðan á framhlaupinu stóð (Russell o.fl., 2001). Út frá þessari þekkingu um dreifðar 

vatnsrásir undir jöklinum komu Helgi Björnsson og fleiri (2003) með þá hugmynd að 

ástæðan fyrir skorti á þrýstigörðum framan við íslenska framhlaupsjökla sé sú að íslenskir 

jöklar eru vel smurðir við undirlagið og því einkennast framhlaup þeirra af afmyndun í stað 

rennslis (Mynd 2b). Þó mynduðust þrýstigarðar allt að 5 m háir við Skeiðarárjökul þar sem 

vatn sýndi einkenni þess að það dreifði úr sér undir jöklinum. Vatnið fann sér leið í 

gegnum garðana framan við jökulinn og myndaði sandkeilurnar á fjarhlið garðanna 
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(Russell o.fl., 2001). Ennfremur eru stórir jökulgarðar vel þekktir við aðra íslenska 

framhlaupsjökla (Sigurður Þórarinsson, 1964a, 1969; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2008, 

2009, 2010) 

 

Mynd 2. Botnskrið framhlaupsjökla. Hér eru sýndar þrjár mismunandi hugmyndir um botnskrið 

þegar framhlaup á sér stað. (A) Aukið skrið á milli jökuls og sets með lítilli aflögun undir jöklinum. 

Jökullinn flýtur á vatnslinsu. (B) Jökull og set skríða áfram saman þar sem hratt skrið jökulsins færist 

niður í vatnsríkt setið og aflagast. (C) Set og jökull færast saman sem heild og renna á vatnslinsu við 

berggrunninn. Hratt rennsli jökulsins tekur setið undir með sér og hæg afmyndun á sér stað undir 

jöklinum (frá Kjær o.fl., 2006). 

Þegar undirlag er skoðað eiga þeir jöklar til að hlaupa sem liggja annað hvort á setbergi eða 

bergi sem er auðvelt að brjóta upp (Meier & Post, 1969; Hamilton & Dowdeswell, 1996; 

Helgi Björnsson o.fl., 2003). Því er oft þykk botnurð undir framhlaupsjöklum (Harrison & 

Post, 2003). Harrison og Post (2003) báru saman nokkrar rannsóknir á framhlaupsjöklum. 

Þeir álykta svo að sú hreyfing sem á sér stað í jökli á milli framhlaupa eigi sér stað að 

mestu leyti í botnurðinni eða við snertiflöt botnurðar við berggrunninn. Þeim þótti líklegt 

að aflögun ætti sér frekar stað í setinu en að ísinn renni yfir stífa botnurð (Mynd 2b). Það 

samræmist betur við það mikla framboð sets sem kom undan Variegatedjökli í Alaska á 

meðan og eftir að hann hljóp fram (Raymond, 1987; Humphrey & Raymond, 1994). Helsta 

niðurstaða Harrison og Post (2003) var sú að samspil botnurðar og vatns undir jökli sé 

lykilatriðið í framhlaupi jökla. Báðir þessir þættir þykja vega jafnt. Vatn og vatnskerfið 

undir jökli getur stjórnað áhrifamiklum þrýstingi inni í urðinni og um leið styrk urðarinnar. 

Á móti getur urðin stjórnað myndun vatnakerfisins. 

Við rannsóknir á setmyndunum og landformum við Brúarjökul hefur nýlegri kenningu 

verið varpað fram af Kjær og fleirum (2006) um hvernig skriðhraði geti aukist í 

framhlaupi. Þar er því haldið fram að jökullinn og botnurðin lyftist saman upp frá 

berggrunninum vegna mikils vatnsþrýstings á milli setgrunns og berggrunns. Við þetta 

fleytir jöklinum og botnurðinni áfram á vatni undir yfirþrýstingi eftir berggrunninum 

(Mynd 2c). Við sporð jökulsins myndast setfleygur með samanþjöppuðu seti. Rétt áður en 

framhlaupinu líkur fellur vatnsþrýstingurinn þegar vatn tæmist og til verður jökulgarður 
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ofan á setfleygnum (Kjær o.fl., 2006; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2008). Til þess að þetta 

geti átt sér stað þarf mikið magn vatns, meira en bara bræðsluvatn, og þykkt set þarf að 

einangra ísinn fyrir bráðnun vegna hitans sem verður til við núning (Kjær o.fl. 2006). 

Hugmyndir hafa kviknað um að það þurfi meira af vatni en gengur og gerist til að fleyta 

jökli áfram (Raymond, 1987; Harrison & Post, 2003; Kjær o.fl., 2006). Sumir telja að á 

veturna byrji framhlaup því á þeim árstíma er vatnsstraumurinn lágur undir jökli og 

vatnsþrýstingur hár. Þegar þrýstingurinn hækkar nægilega mikið hefst framhlaup (Kamb 

o.fl., 1985; Raymond, 1987). Þetta krefst aukins vatns og eflaust þarf stíflað vatn undir eða 

inni í jöklinum frá leysingartímabilinu sem hefði annars skolast í burtu. Stíflan brestur 

síðan skyndilega og vatnið fer um rennsliskerfið undir jöklinum og veldur auknum 

þrýstingi (Kamb & Engelhardt, 1987; Humphrey & Raymond, 1994; Harrison & Post, 

2003). Þekkt er að lítil flóð komi stundum í jökulár framhlaupsjökla sem eru við það að 

ljúka framhlaupi (Kamb o.fl., 1985; Raymond, 1987; Helgi Björnsson, 1998; Skafti 

Brynjólfsson, 2009). Slík flóð hafa verið túlkuð annars vegar sem svo að hugsanlega hafi 

verið stíflað vatn undir eða í jöklinum og losnað síðan þegar framhlaupsbylgjan reið yfir 

jökulinn (Harrison & Post, 2003). Hins vegar hafa þessi flóð einnig verið skilgreind þannig 

að þegar jökullinn hættir að fleyta áfram þá sest hann niður í vatnsríka botnurð og vatn 

spýtist undan jöklinum (Sharp, 1985a; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2008, 2010; Skafti 

Brynjólfsson, 2009). Því er ekki hægt að nota flóðin sem vísbendingu um stíflað vatn 

eingöngu. Aftur á móti er talið ljóst að flóðin marki þá breytingu sem verður í rennsliskerfi 

jökulsins þegar hann hættir að hlaupa, vatn hættir að dreifa úr sér undir jöklinum og byrjar 

að renna aftur eftir færri og stærri vatnsrásum (Kamb o.fl., 1985; Helgi Björnsson, 1998). 

Engar haldbærar upplýsingar eru um stíflað vatn í eða undir jöklum sem tengjast beint 

framhlaupum (Benn & Evans, 2010). Engin skýring er á hvaðan þetta vatn kemur sem þarf 

til að byggja upp þrýsting svo að jökull hreinlega lyftist upp og hlaupi áfram. Þá er ekki að 

fullu ljóst hvað kemur af stað framhlaupi og því ráðgátan um hegðun framhlaupsjökla enn 

óleyst. 

2.3 Landmótunarlíkan framhlaupsjökla 

Framhlaupsjöklar eru ekki aðeins einstakir hvað varðar hegðun heldur myndast einnig 

sérstök samsetning landforma þegar þeir hlaupa fram. Í framhlaupi verða til ýmis landform 

undir, inni í eða ofan á jöklunum sem og fyrir framan þá. Á milli framhlaupa hörfa 

jöklarnir hratt og landformin koma í ljós. Sum þeirra bera merki um hratt skrið. Þegar öll 

þessi landform eru skoðuð saman í heild má gera líkan sem sýnir landslag sem er 

einkennandi fyrir framhlaupsjökla. Landform sem hafa fundist framan við framhlaupsjökla 

á Íslandi, á Svalbarða, í Bandaríkjunum og Kanada hafa verið rannsökuð og kortlögð. Hafa 

þau verið notuð til að setja upp landmótunarlíkan sem einkennir landslag framan við 

framhlaupsjökla. Þetta líkan hefur síðan verið notað til að bera saman við menjar fornra 

jökla sem og jökla sem ekki er vitað hvort séu framhlaupsjöklar til að sjá hvort þeir hafa 

hlaupið (Evans o.fl., 1999; Evans & Rea, 1999, 2003). 

Ekkert eitt landform er hægt að nota sem einkenni fyrir framhlaupsjökla og þarf að líta á 

þau öll í heild og samspil þeirra hvert við annað. Evans og Rea (1999, 2003) settu upp 

líkan þar sem landslagi fyrir framan framhlaupsjökla er skipt upp í þrjú svæði, ytra svæði 

(a), mið svæði (b) og innra svæði (c) (Mynd 3). 
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Mynd 3. Landmótunarlíkan framhlaupsjökla. (A) Ysta svæðið fyrir utan jökulinn með þrýstigarð úr 

seti sem var framan við jökulinn áður en hann hljóp fram. (B) Breytilegt haugaruðningslandslag utan í 

endagarðinum. (C) Setform mynduð úr botnurð eða seti sem hefur lagst þar ofan á eftir 

framhlaupsjökulinn. (1) Sandur fyrir framan jökulgarðinn. (2) Þrýstigarður. (3) Haugaruðningur. (4) 

Staðnaður jökuljaðar sem er orðinn að dauðís og hulinn holóttum sandi. (5) Jökulkembur. (6) 

Sprungufyllingar. (7) Þrýstigarður sem jökullinn hefur skriðið yfir og skilið eftir jökulkembur á. (8) 

Krákustígsás. (9) Hörfandi jökull með sprungufyllingu sem er að koma í ljós (breytt líkan Evans & 

Rea, 1999,  2003. Mynd er fengin úr bók Benn & Evans, 2010). 

2.3.1 Ytra svæði 

Ytra svæði a: Það svæði sem er fyrir utan og sýnir hversu langt framhlaup hafur náð. Þetta 

er oftast ýttar einingar af setlögum eftir aukinn hraða í framskriði jökuls á skömmum tíma. 

Oft er setið í þessu gamalt set eftir jökulinn og jafnvel gróinn jarðvegur. Þrýstigarðurinn 

getur myndast í nokkrum framhlaupum (Evans & Rea, 1999, 2003; Evans o.fl. 2007). 

Endagarðar 

Endagarðar geta verið feikilega stórir og áberandi landform framan við framhlaupsjökla 

(Mynd 3a). Þrýstigarðar (e. thrust block moraines/push moraine) eru endagarðar sem 

finnast bæði framan við framhlaupsjökla og einnig framan við jökla þar sem sífreri er í 

jörðu (Sharp, 1985b; Croot, 1988; Bennett o.fl., 1999; Boulton o.fl., 1999; Evans & Rea, 

1999, 2003; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2008, 2009, 2010). Þegar framhlaupsjökull 

hleypur fram þrýstir hann á set og jarðveg sem er fyrir framan hann. Álag frá jöklinum flyst 

yfir í setið en við það afmyndast það (Benn & Evans, 2010) og efnið getur farið í fellingar, 

staflast eða samþjappast. Slíkir garðar geta eingöngu myndast þar sem nægilegt framboð er 

af jarðvegi og/eða seti sem hægt er að afmynda (Boulton o.fl., 1999; Bennett, 2001; Ívar 

Örn Benediktsson o.fl., 2008). Mikilvægur þáttur er einnig sá að hár vatnsþrýstingur þarf 

að vera í setinu ásamt losun leysingavatns. Set framan við framhlaupsjökla getur verið 

frosið, ófrosið eða haft að hluta til sífrera þegar myndun þrýstigarðsins á sér stað (Croot, 

1988; Evans & Rea, 1999, 2003; Evans o.fl., 2007).  

Þegar jökull skríður hratt fram á sand eða stöðuvatnaset þá geta myndast stórir garðar. 

Einnig við þann aukna hraða sem verður á skriði jökuls í framhlaupi verður garðurinn fyrir 



12 

framan oft marghryggja (e. multi-crested push moraines) eins og sá sem er við 

Eyjabakkajökul. Jarðvegur og set sem er fyrir framan jökulinn ýtist og krumpast eins og 

teppi fyrir framan jökulinn og myndar þetta einkennilega form. Garðurinn er hæstur næst 

jöklinum og verður svo aflíðandi á fjarhlið hans með marga endurtekna lága hryggi (Croot, 

1988; Boulton o.fl., 1999; Bennett, 2001; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2010).  

Framhlaupsjöklar geta skriðið yfir eldri endagarða. Slíkir garðar fyrirfinnast fyrir innan ysta 

endagarð og birtast okkur sem hæðir með jökulurð ofan á en undir getur verið afmyndað og 

staflað set. Setið er gjarnan árfarvegsset eða vatnaset sem settist til framan við jökul á milli 

framhlaupa. Jökull getur einnig myndað garð í einu hlaupi og skriðið svo yfir hann í sama 

framhlaupinu (Evans & Rea, 2003). 

2.3.2 Mið svæði 

Mið svæði b: Þetta svæði einkennist af haugaruðningsgörðum myndaðir úr dauðís og 

setþekju. Þeir myndast á innanverðan þrýstigarðinn, á þeirri hlið sem snýr að jöklinum 

(Evans & Rea, 1999, 2003; Evans o.fl., 2007).  

Haugaruðningar og dauðís 

Landslag framan við jökla með mikið af óreglulegum hólum og hæðum er gjarnan kallað 

haugaruðningur (e. hummocky moraine). Hugtakið hefur verið notað í víðum skilningi og 

um landform af ólíkum uppruna. Almenna skilgreiningin á haugaruðningi er að hann sé 

upphaflega gerður úr yfirgefnum jökulís sem er hulinn seti, gjarnan botnurð. Með tímanum 

bráðnar ísinn undir setinu en þó mishratt og því verður yfirborðið ójafnt (Mynd 3b). Í 

framhlaupi staflast og þjappast jökulísinn í jöklinum sem rífur með sér set frá botni 

jökulsins, færir það ofar og við það myndast oft setlinsur í þrýstiflötum inn í jöklinum. 

Þessar setlinsur sem og sprungufyllingar bráðna út úr hörfandi jöklinum og leggjast yfir 

ísinn í kring (Sharp, 1985b; Evans & Rea, 1999, 2003). Jökulís með lítið sem ekkert set 

bráðnar hraðar en sá sem er hulinn seti. Því verður sá jökulís sem liggur undir setþekjunni 

viðskila við virka jökulinn sem heldur áfram að hörfa aftur. Sá jökulís sem situr eftir er 

gjarnan kallaður dauðís því engin hreyfing er í honum önnur en sú hæga bráðnun sem á sér 

stað. Þegar allur ísinn er horfinn undir setþekjunni og setið hefur náð jafnvægi er þetta ferli 

komið á lokastig og fyrirbærið kallað haugaruðningsgarður (Benn & Evans, 2010). 

Haugaruðningar hafa verið notaðir til að túlka forn framhlaupsjökulsvæði en hafa þarf í 

huga að haugaruðningar finnast einnig hjá hefðbundnum jöklum sem hafa mikið magn af 

seti (Evans & Rea, 1999, 2003). 

Myndunarferli haugaruðninga getur verið langt og tekur landformið stöðugum breytingum. 

Yfirborð virks haugaruðnings er sífellt að breytast vegna þess að dauðísinn undir bráðnar 

hægt og rólega. Setþekjan hylur dauðísinn og kemur í veg fyrir að varmi komist niður að 

ísnum. Meðalárshiti íssins þegar hann myndaðist helst í ísnum og getur hann því varðveist 

undir farginu í mörg þúsund ár. Setið hylur næstum allan ísinn en setþykktin varir frá 

nokkrum sentímetrum upp í nokkra metra. Misþykktin veldur því að ísinn bráðnar mishratt 

og verður því yfirborðið mjög hæðótt með lægðum á milli. Ísinn undir er oftast með brattar 

hliðar og vegna þyngdarafls og vatnsrennslis verður virkt hrun á setinu. Lægðirnar fyllast af 

seti sem rúllar niður af hæðunum en það veldur því að ísinn nær að bráðna hraðar í hæðinni 

sem lækkar jafnt og þétt. Að lokum hefur landslagið snúist við, hæðin verður að lægð og 
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lægðin að hæð. Pollar og vötn myndast þar sem ís er að bráðna, þar safnast fyrir set sem 

hamlar varma innkomu að ísnum undir og getur því endað sem hæð ef setmyndunin verður 

mikil (Benn & Evans, 1998).  

Kjær og Krüger (2001) rannsökuðu dauðíslandslag við Kötlujökul og vildu skoða hvernig 

landslagið þróaðist á lokastigi ísbráðnunar og athuga hvort það samsvaraði fyrri 

rannsóknum. Þeir komust að því að svo var ekki. Þeir komust að því að yfirborð 

haugaruðnings á lokastigi bráðnunar hélst nokkuð svipað en lækkaði þó aðeins þegar allur 

ís var farinn (Mynd 4). Umsnúningur á landslaginu á sér aðeins stað þegar svæðið er ungt 

og ísinn undir er þykkur og setið þynnra. Ástæðuna fyrir engum umsnúningi telja þeir vera 

að hrun sets aftur eftir ísveggnum sem skilur ísinn eftir óvarinn (e. backwating) yfirtaki 

sífellt beina lækkun íssins niður á við (e. downwasting) vegna mikillar úrkomu sem eykur 

bráðnun íssins undir. Hrun sets niður eftir ísveggnum (e. backwasting) er því aðal 

bræðsluvaldurinn. Hrun sets niður eftir ísveggnum eykur bakhrun (e. backslumping) og 

tefur því þróun raunverulegrar setfærslu vegna áhrifa frá þyngdarafli. 

 

Mynd 4. Líkan sem sýnir þróun haugaruðnings. Hér er sýnd þróun sets sem hylur dauðís og þau ferli 

sem einkenna virkt haugaruðnings landslags (breytt líkan Kjær og Krüger, 2001. Myndin er fengin úr 

bók Benn & Evans, 2010). 

Bráðnun dauðíss undir setþekju stafar helst af tveimur samverkandi þáttum. Annars vegar 

er það veðurfar, meðalárshiti og úrkoma sem bera með sér varma í gegnum setið og bræða 

ísinn svo hann bráðnar að ofan og/eða að neðan. Hins vegar er það færsla setsins niður eftir 

ísveggnum sem skilur ísinn eftir óvarinn og auðveldar bráðnun hans. Sá þáttur vegur oft 

þyngra en veðurfarið. Þessir tveir þættir vinna þó oft saman, t.d. mikil úrkoma veldur 

sethruni og eykur bráðnunina (Kjær & Krüger, 2001; Schomacker & Kjær, 2007; 

Schomacker, 2008). Bráðnun íssins ræðst einnig af mörgum öðrum þáttum og má þar helst 
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nefna þykkt setþekjunnar sem skiptir líka miklu máli. Setþekjan þykknar við aukna 

bráðnun íssins og hægir því á bráðnuninni (Benn & Evans, 2010). 

Haugaruðningar hafa verið rannsakaðir við Brúarjökul og Eyjabakkajökul (Evans & Rea, 

2003; Schomacker o.fl., 2006; Schomacker & Kjær, 2007; Schomacker, 2008). Setið er 

mjög illa aðgreint og samanstendur af möl og jökulurð. Á yfirborði sést enn ummerki þess 

að ís er að bráðna undir og hafa fundist raskaðar jökulkembur. Það þykir benda til þess að 

jökullinn hafi hlaupið yfir dauðís og skilið eftir botnurð ofan á (Evans & Rea, 2003; 

Schomacker o.fl., 2006; Schomacker & Kjær, 2007). Til að fá stóran haugaruðning þurfa 

aðstæður að vera réttar. Ólíklegt þykir að þessir haugaruðningar hafa myndast úr seti sem 

kom úr þrýstiflötum og sprungufyllingum eins og greint frá hér að ofan. Heldur þykir 

líklegast að fyrir hlaup hafi verið lægð með árfarvegsseti eða vatnaseti með dauðís undir, 

síðan hafi hlaup komið í jökulinn sem skreið yfir svæðið og huldi það með botnurð (Evans 

& Rea, 2003; Schomacker & Kjær, 2007). 

2.3.3 Innra svæði 

Innra svæði c: Svæði inn við jökulinn þar sem setform hafa myndast undir jökli. Botnurðin 

getur verið afmynduð eftir framhlaup með löngum en lágum jökulkembum sem mynduðust 

þegar jökullinn var í framhlaupi og sprungufyllingar sem marka það tímabil þegar jökullinn 

lauk framhlaupinu og settist niður í setið. Krákustígsásar eru innan þess svæðis og eru ofan 

á sprungufyllingunum og kembunum. Einnig finnast holóttir sandar og einstaka sinnum 

þrýstigarðar sem jökullinn hefur hlaupið yfir (Evans & Rea, 1999, 2003; Evans o.fl. 2007). 

Sprungufyllingar 

Sprungufyllingar (e. crevasse-squeeze riges) er hrygglaga landform sem liggur þvers og 

kruss óháð skriðstefnu og stærð jökuls (Mynd 3c ogMynd 5). Þær eru gerðar úr 

vatnsmettaðri botnurð sem hefur verið þrýst upp í sprunginn jökulinn og viðhaldið sínu 

formi þegar jökullinn bráðnaði í burtu. Í framhlaupi springur jökullinn mikið upp og á það 

líka við botn hans og þegar hlaupið er að hjaðna sest jökullinn niður á vatnsríka botnurðina 

sem þrýstist upp í opnar sprungur í jöklinum. Að sprungufyllingar skulu varðveitast eins og 

þær gera sýnir að lítil sem engin hreyfing er í jöklinum á milli framhlaupa, því smávægileg 

hreyfing áfram í jöklinum myndi slétta út sprungufyllingarnar. Sprungufyllingar eru vel 

þekktar frá Brúarjökli og Eyjabakkajökli og hafa verið notaðar sem auðkenni fyrir 

framhlaupsjökla. Varast þarf þó að nota þær einar og sér til að greina jökla því 

sprungufyllingar hafa fundist framan við hefðbundna jökla. Það er ekki algengt en getur 

gerst þegar hluti jökuls verður viðskila við virka hluta jökulsins og verður að dauðís sem 

bráðnar hægt og rólega með enga hreyfingu fram á við (Sharp, 1985a,b; Evans & Rea, 

1999, 2003; Kjær o.fl., 2008).  

Þær sprungufyllingarnar sem hafa verið rannsakaðar við Eyjabakkajökul (Sharp, 1985a,b) 

eru yfirleitt um 1-2 metrar að hæð. Þær sýna enga greinilega ósamhverfu og geta haft 

hliðarhalla um allt að 80 gráður. Setið í þeim inniheldur möl, sand og fínkorna set. Setið er 

frá því að vera illa aðgreint í að vera mjög illa aðgreint og lögun og dreifing agna er léleg. 

Sprungufyllingar geta lagst þversum yfir jökulkembur og hægt er að rekja þær inn undir 

jökuljaðar (Mynd 5). Þar sem sprungufyllingar leggjast ofan á jökulkembur bendir það til 

þess að sprungufyllingar myndist í lokin á hlaupi þegar jökullinn er að missa skriðhraðann og 

sest niður. 



15 

 

Mynd 5. Sprungufyllingar við Eyjabakkajökul. Við bráðnun jökulsins hafa sprungufyllingarnar komið 

í ljós. Þær má rekja inn undir jökuljaðarinn (ljósmynd: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 

Jökulkembur 

Jökulkembur (e. flutings/flutes) eru beinir, ílangir og straumlaga hryggir myndaðir úr 

botnurð og liggja í straumstefnu jökulsins (Mynd 3c ogMynd 6). Flestar eru tiltölulega 

lágar, oftast nokkrir sentímetrar en geta verið gríðarlega langar, jafnvel upp í kílómetri að 

lengd. Jökulkembur myndast undir jökli þegar mettað set þrýstist upp í holrými við varhlið 

hindrunar, t.d. steins (Boulton, 1976; Sharp, 1985a; Kjær o.fl., 2006; Kjær o.fl., 2008). 

Tvær kenningar eru um það hvernig holrúmið varðveitist. Annars vegar er talið að setið 

sem þrýstist upp frjósi við undirlag íssins vegna þrýstingsléttis og setið flytjist með ísnum 

niður á við og holrýmið sem myndast aftur fyllist af seti. Hins vegar er talið að setið haldist 

ófrosið og set bætist við um leið og holrýmið heldur áfram að myndast niður eftir með 

straumstefnunni (Boulton, 1976; Benn & Evans, 2010).  

Jökulkembur eru nokkuð algengt landform og verður til bæði undir hefðbundnum jöklum 

og framhlaupsjöklum. Því er landformið sem slíkt ekki einkennandi fyrir framhlaupsjökla 

heldur er lengd þeirra og návist við sprungufyllingar sem gerir þær sérstakar. Langar 

jökulkembur fyrirfinnast framan við framhlaupsjökla (Clapperton, 1975; Boulton, 1976; 

Sharp, 1985a; Kjær o.fl., 2008). Lengd jökulkembnanna er talin vísbending um hratt skrið 

jökulsins yfir mikla vegalengd. Jökulkembur eru taldar myndast í einu samfelldu skriði hjá 

framhlaupsjöklum þegar vatnsþrýstingur og setstyrkur helst jafn og jökull og set færast 

saman sem heild (Evans & Rea, 2003). 

Krákustígsásar 

Krákustígsásar eru hlykkjóttir hryggir myndaðir úr dauðískjarna og setþekju af jökulárseti 

(Mynd 3c). Varðveislumöguleikar krákustígsásana eru takmarkaðir vegna bráðnunar 

dauðíssins og því ekki líklegt að þeir finnist á fornum jöklalandsvæðum. Þetta er lítið 

rannsakað landform og hafa verið lagðar fram tvær ólíkar kenningar um myndun þeirra 

(Óskar Knudsen, 1995; Evans & Rea, 1999, 2003; Evans o.fl., 2007). Frekari lýsingar á 

krákustígsásum er að finna í kafla 2.4.  
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Mynd 6. Jökulkembur við Eyjabakkajökul. Undir jöklinum sest steinn niður í botnurðina og set 

þrýstist upp í holrými aftan við steininn (ljósmynd: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 

Sandar með ískjarna undir 

Holóttur sandur (e. pitted sandar) einkennist af holum og lægðum sem hafa komið til 

vegna bráðnunar einangraðs ískjarna í sandinum (e. ice-cored outwash sediments) (Mynd 

3c). Holur geta myndast í sanda með tvenns konar hætti. Annars vegar þar sem jökulá 

rennur yfir dauðís sem hefur verið áður hluti af jökuljaðri eða hins vegar þegar ísjaki 

strandar á sandinum, aðallega eftir jökulhlaup (Benn & Evans, 2010). Við framhlaupsjökla 

verður oft dauðís eftir fyrir framan jökulinn sem var áður hluti af jökuljaðrinum. Jökuláin 

getur runnið yfir þennan dauðís og hulið hann með árseti. Ísinn bráðnar hægar undir 

setþekjunni og með tímanum myndast lægðir í árfarveginn við að ísinn bráðnar, löngu eftir 

að áin rann þar um (Evans & Rea, 2003). Þessi ker geta með tímanum skorið á 

grunnvatnsflötinn og fyllst af vatni (Benn & Evans, 2010). Í fornu jöklasvæði gætu holóttir 

sandar einkennst af óreglulegum haugum gerðum úr möl og árseti. Auðvelt væri að rugla því 

við haugaruðningsgarð, því þarf að hafa í huga að sandar myndast í lægstu yfirborðstöðu 

landsvæðisins og gætu breitt úr sér eins og blævængur. Því þarf alltaf að skoða landfræðilega 

stöðu landformsins (Evans & Rea, 2003). 

Hér að ofan hafa verið talin upp landform sem fyrirfinnast við framhlaupsjökla. Þau bera 

einkenni þess að jökullinn hefur skriðið hratt fram á stuttum tíma eða legið nánast kyrr þess 

á milli. Þessi listi er ekki tæmandi og fleiri landform geta fundist framan við 

framhlaupsjökla t.d. jökulöldur, sökkholur og rásir eftir vatn sem hefur sprengt sér leið út á 

fjarhlið endagarðs í lok framhlaups. 
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2.4 Krákustígsásar 

Krákustígsásar (e. concertina eskers) eru lítið þekkt landform sem hafa eingöngu fundist 

framan við framhlaupsjökla. Þeir eru sikk-sakk hryggir gerðir úr dauðískjarna sem er 

hulinn frekar þunnri þekju af jökulárseti. Þeim hefur verið lýst við Brúarjökul og 

Eyjabakkajökul (Óskar Knudsen, 1995; Evans o.fl., 1999; Evans & Rea, 1999, 2003; Evans 

o.fl., 2007; Kjær o.fl., 2008; Schomacker, 2008) og hugsanlega má einnig finna þá við 

Breiðamerkurjökul (Evans & Twigg, 2002) og á Novaya Zemlya í Rússlandi (Grant o.fl., 

2009). Menn eru ekki á eitt sammála um myndun ásanna og hafa verið skrifaðar greinar og 

bókarkafla um hugsanlega myndun þeirra (Óskar Knudsen, 1995; Evans & Rea, 1999, 

2003; Evans o.fl., 2007; Benn & Evans, 2010). 

Óskar Knudsen (1995) var fyrstur til að lýsa krákustígsásum og útskýra hvernig landformið 

myndast. Óskar rannsakaði krákustígsás við Brúarjökul sem komu í ljós eftir framhlaup í 

jöklinum 1890 og 1963-64. Hann lýsir ásunum sem háum sikk-sakk hryggjum með 

jökulárbornu seti sem hafa hvassar sveigjur en beina hluta á milli sveigjanna. Hann 

rannsakaði yfirborð krákustígsásana og þrjú snið í einum ásnum. Í sniðunum fann hann 

aðallega vatnsborið set sem hefur sest til í árfarvegi í jöklinum. Hann lýsir einnig jökulurð 

á tveimur stöðum í sniðunum, efst í einu sniðinu og sem innlyksa í öðru. Túlkun Óskars er 

sú að malarás, myndaður inni í jöklinum á milli framhlaupa, samþjappist inni í jöklinum 

sjálfum í framhlaupi og færist með honum fram á við (Mynd 7a). Á meðan á framhlaupinu 

stóð hefur setið í malarásnum hagað sér eins og það væri hluti af jökulísnum, það hefur 

afmyndast, brotnað upp og sest til aftur. Hann telur að setið hafi verið flutt um stutta 

vegalengd og að ásarnir hafi myndast á stuttum tíma í lokuðu kerfi við háan vatnsþrýsting. 

Hann tók eftir því að sprungufyllingar og jökulkembur lágu undir ásana. Hann notaði 

jökulkembur til að finna uppruna ásana, hann rakti þær og tókst að tengja saman tvo 

malarása, A og H (Mynd 7a). Annar malarásinn, H, er ekki samþjappaður, með bylgjulengd 

120 m, og því ekki flokkaður sem krákustígsás. Líklega hefur hann myndast inn í 

Brúarjökull eftir framhlaupið 1890. Aftur á móti er hinn malarásinn, A, samþjappaður 

krákustígsás, með bylgjulend 60 m (Mynd 7b). Líklega varð hann til í framhlaupinu 1964. 

Út frá þessum útreikningum fann hann það út að malarásinn hafði þjappast saman um heil 

50% í framhlaupinu.  

Önnur hugmynd um myndun og mótun krákustígsásana var kynnt af Evans og Rea (1999). 

Þeir tóku saman líkan með landformum framan við framhlaupsjökla og fjölluðu stuttlega 

um hvert landform fyrir sig. Þeir voru ekki á eitt sammála Óskari Knudsen um að malarás 

myndaður inni í jöklinum á milli framhlaupa þjappist saman í framhlaupi. Í framhlaupi 

verður mikil aflögun í ísnum, hann samþjappast, þykknar, fer í fellingar og sprungumyndun 

er mikil. Þeim finnst ólíklegt að malarásinn verði ekki fyrir neinum áhrifum frá þessum 

miklum ferlum. Einnig benda þeir á að til að krákustígsásar myndist á þann veg sem Óskar 

lýsir þurfa að vera veruleg útvíkkun þvert á jökuljaðrinum. Hinsvegar í framhlaupinu í 

Variegatedjökli var mun meiri þjöppun á lengdina heldur en útvíkkun þvert á 

jökuljaðrinum (Raymond o.fl., 1987; Evans & Rea, 1999). Þar af leiðandi getur sú spenna 

innan jökulsins ekki veitt þær aðstæður sem til þarf  svo hugmynd Óskars gangi upp (Evans 

& Rea, 1999). 
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Mynd 7. Krákustígsásar við Brúarjökul. (A) Hefðbundnir malarásar myndaðir þegar jökullinn var 

kyrr frá 1890 til 1963 færast með jöklinum fram á við í framhlaupinu sem hófst 1963. (B) Krákustígsás 

A fyrir innan 1964 garðinn og malarás H fyrir utan. Krákustígsás A hefur samþjappast í framhlaupinu 

og hefur misst hið hefðbundna bugðótta form sem einkennir hefðbundna malarása. Einnig eru sýndar 

staðsetningar sprungufyllinga og jökulkembna nálægt krákustígsásunum (frá Óskari Knudsen, 1995). 

Réttmætt þykir að allir malarásar sem myndast í eða undir jöklinum á milli framhlaupa 

eyðileggist í framhlaupinu. Líklegt þykir þar sem það er ískjarni undir setinu sé landformið 

myndað inni í eða ofan á jöklinum. Sennilegt er að mikið vatn sem hefur verið stíflað fyrir 

aftan framhlaupsbylgjuna losni í lok hlaupsins eða stuttu eftir að því lauk. Þá flæðir vatn 

með miklum þrýstingi eftir rás inni í eða ofan á jöklinum. Slíkur viðburður mun ekki lifa 

lengi fyrst sveigjurnar á sikk-sakk forminu nást að haldast nokkuð hvassar (Evans og Rea, 

1999, 2003; Evans o.fl., 2007).  

Vegna ískjarnans undir setinu eru varðveislumöguleikar landformsins ekki miklir. 

Yfirborðslækkun krákustígsása við Brúarjökul var reiknuð og var lækkunin frá 2 til meira 

en 16 metrar á 15 ára tímabili (Schomacker, 2008). Frumform landformsins er mjög raskað 

eftir því sem tíminn líður og gæti endað sem slitróttur haugur af sandi og möl og því væri 

hægt að mistúlka það fyrir jaðarhjalla. Þess vegna hefur landformið ekki fundist í fornum 

jöklasvæðum (Evans og Rea, 1999, 2003). Gamlir krákustígsásar eru reyndar sjáanlegir 

innan við endagarðinn frá 1890 við Brúarjökul og hafa líklegast myndast í því framhlaupi. 

Þeir hafa ekki dauðískjarna og eru um 1 metri á hæð. Þeir eru greinilegir sem þunn lína af 

möl og hnullungum sem liggja á yfirborðinu (Kjær o.fl., 2008). 

Þar sem fleiri fræðimenn eru ekki sammála Óskari um myndun krákustígsásana hafa komið 

upp hugmyndir um nýtt nafn á landformið. Vilja menn nefna það sikk-sakk malarása (e. 

zig-zag eskers) og þykir það meira lýsandi fyrir lögun landformsins. Hefðbundinn malarás 

hefur reglulegt hlykkjótt eða bugðótt form en krákustígsásar einkennast af stuttum beinum 

köflum og hvössum sveigjum (Evans o.fl., 2007; Benn & Evans, 2010). 

A B 
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3 Eyjabakkajökull 

Framhlaupsjökullinn Eyjabakkajökull er einn af mörgum skriðjöklum Vatnajökuls. Hann 

skríður norðaustur úr Vatnajökli, austan við Brúarjökul (Mynd 8). Framhlaupssaga 

Eyjabakkajökuls er þekkt á tuttugustu öld og er vitað að hann hafi hlaupið fram fjórum 

sinnum síðan 1890. Við framhlaupin hafa margskonar landform myndast annað hvort 

undir, inni í eða framan við jökulinn.  

 

Mynd 8. Yfirlitskort af Eyjabakkajökli (breytt mynd Ívars Arnar Benediktssonar o.fl., 2010). 

Eyjabakkajökull á uppruna í um 1200-1500 m h.y.s. og nær niður í um 700 m h.y.s. við 

sporðinn. Jökullinn liggur í 4-6 km breiðum dal á milli Snæfells í vestri og Hrauna í austri 

(Clapperton, 1975; Sharp, 1985b; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2010). Ísstraumar 

Eyjabakkajökuls koma frá tveimur ákomusvæðum; annars vegar frá Grendli og 

Goðahnúkum og hins vegar frá austari Breiðubungu og við ísaskil Hoffellsjökuls (Helgi 

Björnsson, 2009). Mikill urðarrani aðskilur þessa tvo strauma og er uppruni hans við 

Hnjúkafell (Mynd 8; Ingibjörg Kaldal & Skúli Víkingsson, 2000). Eyjabakkajökull hefur 

rýrnað verulega síðan hann hljóp fram 1972-73. Þegar loftmynd frá árinu 2008 er skoðuð 
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þá mældist jökultungan um 6-7 km löng og 2,0-3,5 km breið. Í samanburði við loftmyndir 

teknar 1975 hefur jökullinn hörfað um 2,4 km og liggur í um 4 km innan við endagarðinn 

frá 1890 (Landmælingar Íslands, 1975; Samsýn ehf, 2008). Núorðið hefur yfirborð 

jökulsins lækkað töluvert og má sjá sprungufyllingar og setbönd koma í ljós upp úr ísnum 

(Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2010).  

Framan við Eyjabakkajökull er gróðurlítið jökulmótað landslag sem afmarkast af stórum 

endagarði frá framhlaupi árið 1890 (Mynd 8). Við framhlaupin hefur jökullinn skilið eftir 

sig ýmis landform sem eru bæði einkennandi fyrir framhlaupsjökla og hefðbundna jökla. 

Þar má helst nefna hæðótta haugaruðninga sem eru margir enn með ískjarna, litlar en 

langar jökulkembur, sprungufyllingar, urðarrana, sanda, afmyndað og þjappað set við 

jökulgarða (Clapperton, 1975; Sharp, 1985b; Croot, 1988; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 

2010) og krákustígsása (Evans o.fl., 1999; Evans & Rea, 1999). Svæðið innan við 1890 

endagarðinn einkennist af haugaruðningum sem standa upp úr sandinum sem jökuláin 

hefur leikið um. Jökuláin hefur einnig leikið um krákustígsásana sem liggja á 

vestanverðum sandinum nálægt jöklinum. Krákustígsásarnir hlykkjast síðan upp af 

sandinum og liggja meðfram jökuljaðrinum vestan til (Mynd 8). 

Jökulsá í Fljótsdal á sér upptök við Eyjabakkajökul og rennur austan við Snæfell niður í 

Fljótsdal. Utan við 1890 garðinn séu Eyjabakka, víðáttumikið gróðurlendi í yfir 650 m hæð 

yfir sjó. Það þykir einsdæmi hvað gróðurvinin liggur hátt miðað við annað gróðurlendi á 

Íslandi (Helgi Björnsson, 2009). Í kringum jökulinn er helst að finna basalt og eldgosaset 

frá hlýskeiði ísaldar og talið er að austari hluti Vatnajökuls liggi á þéttri óharðnaðri urð 

(Sharp, 1985b; Helgi Björnsson o.fl., 2003). 

3.1 Framhlaupssaga Eyjabakkajökuls 

Framhlaupssögu Eyjabakkajökuls er hægt að lesa úr borkjarna sem tekinn var í Lagarfljóti 

á Austurlandi. Í borkjarnanum eru setlög sem ná frá árinu 2005 og aftur til ársins 1262. Á 

þessum 743 árum sést greinilega á hvarflögum að jökullinn hefur hlaupið ítrekað fram. 

Gögn gefa til kynna að á síðari hluta Litlu Ísaldar var meiri og breytilegri úrkoma. 

Merkilegt er að gögnin benda einnig til þess að líklega hefur jökullinn hlaupið oftar fram á 

sama tíma og aukning var í úrkomu á milli 17.aldar og 19.aldar (Striberger o.fl., 2011).  

Framhlaup í Eyjabakkajökli hafa verið skráð árin 1890, 1931, 1938 og 1972 (Þorvaldur 

Thoroddsen, 1914; Sigurður Þórarinsson, 1943, 1964a,b; Todtmann, 1953, 1960; 

Clapperton, 1975; Ingibjörg Kaldal & Skúli Víkingsson, 2000). Stærsta hlaupið var árið 

1890 þegar jökullinn náði fram á Eyjafell og ruddi fram stórum endagarði. Jökullinn gekk 

þá út yfir mýrarjarðveg og ýtti honum upp í fellingar í bland við árset og stöðuvatnaset svo 

úr varð myndarlegur endagarður (Þorvaldur Thoroddsen, 1914; Todtmann, 1960; Croot, 

1988; Ívar Örn Benediktsson, 2010). Endagarðurinn frá 1890 er með þeim stærstu hér á 

landi. Ekki finnast eldri endagarðar fyrir utan 1890 garðinn á Eyjabökkunum, þ.a.l. markar 

garðurinn ystu útbreiðslu jökulsins á Nútíma (Todtmann, 1960). Endagarðurinn frá 1890 er 

talinn marka mestu útbreiðslu jökulsins síðan ísaldarjöklar hurfu af svæðinu (Sigurður 

Þórarinsson, 1964a). 

Líklegt þykir að ísstraumarnir í Eyjabakkajökli hlaupi ekki alltaf fram samtímis. Framhlaup 

sem hófst sumarið 1931 virðist eingöngu hafa átt sér stað í vesturhluta jökulsins. 
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Sjónarvottar segja að jaðarinn hafi verið mjög brattur þá um haustið. Talið er að jökullinn 

hafi skriðið fram um 250 m og eru jökulgarðar frá þessu hlaupi um 250 m innan við 

endagarðinn frá 1890. Stuttu síðar, árið 1938, var aftur gangur í jöklinum sem virðist hafa 

átt sér stað í miðjum og austari straumi jökulsins. Jökullinn ýtti þá upp háum görðum um 

750 m innan við endagarðinn frá 1890 (Sharp, 1985b; Ingibjörg Kaldal & Skúli 

Víkingsson, 2000).  

Nýlegasta framrásin hófst haustið 1972 og stóð fram á haustið 1973. Fyrstu einkenni 

framhlaups voru þau að Jökulsá í Fljótsdal var orðin óvenju skollituð þótt rennslið væri 

eðlilegt. Í lok september komu gangnamenn að jöklinum og var talið að jökullinn hafi þá 

þegar hlaupið fram um 800-1000 metra. Samkvæmt mælingum hljóp jökullinn fram um 

hátt í 2 km í þessu framhlaupi (Clapperton, 1875; Ingibjörg Kaldal & Skúli Víkingsson, 

2000). Jökullinn stöðvaðist um 1,5 km innan við endagarðinn frá 1890 (Sharp, 1985b). Á 

ljósmyndum sést jökullinn úfinn og með bratta framhlið (Mynd 9). Yfirborð 

Eyjabakkajökuls var metið fyrir og eftir hlaup. Talið er að um 2,0 km
3
 af ís hafi færst niður 

fyrir jafnvægislínu í framhlaupinu (Eyjólfur Magnússon, Finnur Pálsson & Helgi 

Björnsson, 2004). Ekki hafa fundist miklir endagarðar frá þessu framhlaupi og er líklegt að 

áin hafi skolað burtu því litla sem hugsanlega myndaðist. 

 

Mynd 9. Austari hluti Eyjabakkajökuls í ágústmánuði 1973, horft til suðurs. Þegar myndin er tekin er 

framhlaupinu að ljúka og jökullinn orðinn mjög sprunginn og sporður brattur (ljósmynd: Richard S. 

Williams, Jr.). 

Eyjabakkajökull var mældur árlega af Gunnsteini Stefánssyni fram að árinu 1985 og hopaði 

jökullinn stöðugt þann tíma frá framhlaupinu 1972-73. Árið 1985 er jöklinum lýst sem svo 

að hann sé nær staðnaður og þynnist stöðugt frekar en að hörfa (Sharp & Dugmore, 1985). 

Engar reglulegar mælingar hafa verið gerðar við Eyjabakkajökul eftir 1985 og eru engar 

heimildir til um framhlaup eftir 1973. Hugmyndir eru þó uppi um litla framrás árið 1990 



22 

þar sem greinilegur jökulgarður hefur fundist á loftmyndum austan við urðarranann, um 

rúmlega 1 km leið. Þykir því líklegt að eystri tunga jökulsins hafi hlaupið fram (Ingibjörg 

Kaldal & Skúli Víkingsson, 2000). Hvorki fylgir mynd né lýsing á jöklinum hvort hann 

hafi verið brotinn upp og úfinn eins og hann verður í framhlaupi.  

Lítil jökulhlaup koma úr Háöldulóni og fara í Jökulsá í Fljótsdal. Háöldulón er jökulstíflað 

vatn í krika vestan við Eyjabakkajökul. Engin jökulhlaup eru skráð frá árunum 1962 til 

1971 en eftir nýlegasta framhlaupið í jöklinum hafa 15 hlaup verið skráð frá desember 

1972 þar til í júní 1996. Öll jökulhlaupin áttu sér stað um sumar nema það fyrsta þegar 

jökullinn hafði verið í framhlaupi í 4 mánuði. Líklegast hefur framhlaupið í jöklinum 

stíflað fyrir afrennsli vatns úr lónstæðinu og það safnast fyrir í uppistöðulón (Oddur 

Sigurðsson, 2003; Striberger o.fl., 2011). 

3.2 Veðurfar 

Sjálfvirk veðurathugunarstöð hefur verið á Eyjabökkum síðan 1997. Stöðin er um 10 km 

norðaustur af Eyjabakkajökli. Meðalárshiti á tímabilinu nóvember 1997 til desember 2009 

var 0,1°C og meðalársúrkoma á tímabilinu frá janúar 1999 til desember 2009 var 870 mm 

(Mynd 10; Veðurstofa Íslands, 2010). Hitamælingar á jöklinum hafa ekki reynst vel og er 

því notast við hitamælingar utan við jökulinn því þær mælingar gefa áreiðanlegri spár um 

daglegar sveiflur á flæði sólgeislunar (Helgi Björnsson & Finnur Pálsson, 2008). 

 

Mynd 10. Meðalárshiti og meðalársúrkoma á Eyjabökkum frá 1998 og 1999 (Veðurstofa Íslands). 
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4 Aðferðir 

Rannsóknarverkefnið byggist annars vegar á útivinnu við Eyjabakkajökli og hins vegar á 

kortlagningu krákustígsása á loftmyndum. 

4.1 Útivinna 

Rannsóknarleiðangur var farinn að Eyjabakkajökli sumarið 2007 og krákustígsásarnir 

rannsakaðir. Fyrst var svæðið allt skoðað fótgangandi og heildarmynd fengin á landformið 

með myndavél, góða glósubók og blýant við hönd. Athugað var hversu langt 

krákustígsásarnir teygðu sig upp með jöklinum, lögun  þeirra var mæld og athugað hvort 

einhver tengsl eða skörun væri á milli annarra landforma við krákustígsásana. Síðan var 

setgerð og uppbygging þess skoðað og greint. Að auki var virk ferli bráðnunar skoðuð og 

skráð. 

4.1.1 Setlagafræði 

Setið og uppbygging þess í krákustígsásunum var skoðað og greint. Mæld voru fimm snið á 

mismunandi stöðum á toppi krákustígsásanna þar sem setið var óhreyft. Sniðin voru 

hreinsuð með handafli. Staðsetning sniðanna var mæld með GPS staðsetningartæki. 

Setgerð, uppbygging og einkenni setsins voru skráð og teiknuð upp með hliðsjón af 

gagnatöflu Krüger og Kjær (1999). Sniðin voru síðan teiknuð upp í kortagerða- og 

teikniforritinu Canvas X. Sniðin voru teiknuð í skalanum 1:20. 

Til að greina og sjá hvort virk bráðnun undir setþekjunni og endur setmyndun á yfirborði 

dauðíssins átti sér stað, var höfð til hliðsjónar töflumynd Kjær og Krüger (2001). 

Töflumyndin sýnir á auðveldan hátt hvernig á að þekkja yfirborðseinkenni í virku 

haugaruðningslandslagi með dauðís undir. 

Hægt er að greina á milli hvort set hafi flust með vatni eða jökli með því að nota 

kornalögunarmælingar. Því flatari, mjórri og núnari sem bergmolarnir því líklegra er að 

vatn hafi mótað og breytt lögun þeirra. Kornalögunarmælingar voru gerðar á seti í þremur 

landformum; sandi, botnurð og krákustígsásum, svo unnt væri að bera setið í 

krákustígsásunum saman við önnur setmyndunarumhverfi. Níu sýni voru tekin í heildina, 

tvö af sandinum, eitt sýni úr botnurðinni og sex úr krákustígsásunum. Sýnunum var safnað 

með því að skófla seti handahófskennt úr efsta hluta landformsins í fötu. Valdir voru 50 

bergmolar sem voru frá 2-10 sm á lengd og allir þrír ásar hvers bergmola, langás (L), miðás 

(I) og skammás (S), mældir. Með þessum mælingum er hægt að mæla kýlni bergmolans, 

hvort hann er kúbískur, flatur eða ílangur í lögun (Mynd 11; Evans & Benn, 2004). Fyrir 

hvert sýni voru þessar 50 mælingar á ásum bergmolanna settar inn í Microsoft® Excel 

forritskjalið Tri-plot v1.4 sem reiknaði út lögun þeirra á þríhyrningsgrafi (Mynd 11). Þeir 

bergmolar, sem líklegast hafa orðið fyrir miklum breytingum við flutning voru næstir því 

að vera flatir eða undir C40, voru taldir.  
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Mynd 11. Kýlni bergmola. L: langás; I: miðás; S: skammás; C: kúbískur; P: flatur; B: blaðlaga; E: 

ílangur; V: mjög. Bergmolar sem enda undir C40 eru flatari og hafa líklegast orðið fyrir miklum 

breytingum við flutning (frá Evans &Benn, 2004). 

Ásamt mælingunum á ásum bergmolanna var ávali bergmolanna metinn í hverju sýni. 

Ávalinn var metinn út frá samanburðarmynd (Mynd 12; Powers, 1953) af sex bergmolum 

sem voru frá því að vera mjög kantaðir yfir í að vera vel núnir. Hlutfall kantaðra bergmola, 

RA, var að lokum fært inn á graf á móti hlutfalli C40. Það var gert til að fá hugmynd um 

hve mikil breyting hafði orðið á bergmolunum við flutning og til að sjá hvort munur væri á 

kornalögun bergmola í mismunandi landformum (Evans & Benn, 2004).  

Sýni úr krákustígsásum voru tekin efst upp við jökulinn og síðan niður með honum og 

endað við krákustígsásana á sandinum framan við jökulinn. Sýni úr sandinum voru tekin 

rétt við tjaldbúðirnar nálægt endagarðinum frá 1890. Sýni úr botnurðinni var tekið á milli 

krákustígsásanna í hlíðinni og jökuljaðarsins þar sem áin kemur undan jöklinum. 

 

Mynd 12. Ávali bergmola. Frá vinstri til hægri er sýnd breytileg ávali bergmola, frá því að vera mjög 

kantaðir yfir í að vera vel núnir (frá Powers, 1953). 

C40  
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4.1.2 Mæling þversniða með TopCon 

Tvö þversnið voru mæld yfir krákustígsásana til að sjá lögun þeirra. Notað var til þess 

TopCon landmælingartæki með 3 mm nákvæmni. Tækinu var komið fyrir á föstum punkti 

á toppi ásanna og þaðan mælt til beggja átta þvert yfir ásanna. Gögnunum var safnað í 

Microsoft® Excel skjal og graf teiknað upp sem sýnir nákvæmt þversnið af 

krákustígsásunum á þessum tveimur stöðum. Staðsetning sniðanna var mæld með GPS 

staðsetningartæki. 

4.2 Loftmyndir og kortlagning í ArcGIS 

Landupplýsingakerfið ArcGIS 9.3.1 Desktop frá ESRI var notað til að kortleggja 

krákustígsásana og önnur landform við Eyjabakkajökul á loftmyndum og gervitunglamynd 

frá níu árum sem spanna rúmlega 40 ár. Á loftmyndunum er hægt að kortleggja 

krákustígsásana og hvernig þeir koma undan jöklinum á nokkurra ára fresti, og sjá 

yfirborðsbreytingar sem hafa orðið á þessum tíma.  

Fengnar voru nokkrar myndaraðir frá níu árum frá Landmælingum Íslands, Landsvirkjun, 

Háskóla Íslands og Samsýn ehf. Myndaraðir frá Landmælingum Íslands voru frá árunum 

1967, 1970, 1975, 1984, 1990, 1993. Það þurfti að rétta þær allar upp og var notast við 

hæðalínur úr IS50V gagnagrunninum og 5m hæðalínur frá Landsvirkjun. Loftmyndirnar frá 

Landmælingum Íslands eru allar svarthvítar, nema myndir frá 1975, þær eru innrauðar. 

Loftmyndir frá 1998 voru fengnar frá Landsvirkjun og voru gerðar úr mörgum litmyndum 

með 2 m upplausn. Gervitunglamynd frá 2002 var fengin frá Háskóla Íslands en hún koma 

frá Landmælingum Íslands og Spot Image. Að lokum voru fengnar stafrænar loftmyndir frá 

Samsýn ehf sem voru teknar sumarið 2008 með 90 milljón punkta (megapixel) upplausn 

(um 20 sm).  

Myndirnar frá Landmælingum Íslands voru notaðar til að teikna útlínur krákustígsásana, 

jökulsins og Jökulsár. Valin var besta myndin fyrir hvert ár, hún rétt upp og landformin 

kortlögð. Innrauða myndin frá 1975 var ekki í góðri upplausn og því ekki hægt að 

kortleggja neitt á henni nema jökuljaðarinn.  

Vegna hárrar upplausnar nýjustu loftmyndanna frá 2008 voru þær notaðar til að greina öll 

landformin og kortleggja þau nákvæmlega í ArcGIS 9.3.1 og yfirlitskort síðan búið til. 

Útlínur krákustígsásanna voru kortlagðar nákvæmlega í kvarðanum 1:1000 en önnur 

landform voru kortlögð í kvarðanum 1:2000-1:5000. Krákustígsásarnir voru teiknaðir upp 

sem flákar og náði kortlagningin utan um landformið allt, en kortlagt var eftir ystu mörkum 

þess. Miðás krákustígsásanna var kortlagður til að sjá betur hvernig hryggirnir liggja.  

Kortlagningin var borin saman við eldri myndirnar til að sjá breytingarnar sem hafa orðið á 

krákustígsásunum með tímanum. Tímaröðin sýnir hvernig jökuljaðarinn hörfar til baka og 

hversu breytilegur farvegur Jökulsár er. Við kortlagningu landformanna á loftmyndunum 

var stuðst við gögn og ljósmyndir úr rannsóknarleiðangrinum og athugað hvernig 

landformin litu út niðri á jörðinni í samanburði við hvað sást á loftmyndunum.  
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5 Athuganir 

5.1 Landmótunarumhverfi Eyjabakkajökuls 

Landslagið framan við Eyjabakkajökul hefur breyst mikið á síðustu áratugum. Helsta 

skýring þess er að jökullinn hljóp fram veturinn 1972-73 og síðan þá hefur jökullinn hörfað 

hratt aftur. Með loftmyndum frá 2008 var hægt að kortleggja nokkuð nákvæmlega 

krákustígsásana og önnur landform við Eyjabakkajökul. Kortlögð voru landform vestan við 

Jökulsá í Fljótsdal, frá jökuljaðrinum og út að endagarðinum frá 1890.  

Yst er áberandi og greinilegur endagarður sem varð til í framhlaupinu árið 1890 (Ívar Örn 

Benediktsson o.fl., 2010). Innan við þennan endagarð er svæði með dauðís, botnurð, 

stöðuvötnum, sandi, urðarrana og fleiri ógreinilegum görðum (Mynd 13). Á botnurðinni 

sem liggur nálægt endagarðinum er hægt að greina sprungufyllingar og jökulkembur. 

Sprungufyllingarnar hafa ekki lengur sama form og þegar þær koma ferskar undan 

jöklinum heldur eru frekar eins og aflíðandi hryggir sem liggja þvers og kruss á 

botnurðinni.  

Botnurð frá 1972-73 framhlaupinu var kortlögð (Mynd 13). Myndin frá 1975 nýttist við að 

sjá hversu langt jökullinn hafi skriðið fram í framhlaupinu 1972-73. Með því að bera 

saman loftmyndir frá 2008 og sjá hvar jaðarinn lá 1975 kom lítill munur í ljós á eldri 

botnurð og botnurðinni úr framhlaupinu. Eldri botnurðin utan við jaðarinn frá 1975 var 

eilítið grónari og einnig sást á loftmyndunum frá 2008 einskonar garður sem hafði myndast 

þar sem jökullinn hafði numið staðar.  

Næst jöklinum og upp með honum að vestanverðu er helst að finna sprungufyllingar, 

jökulkembur og krákustígsása ofan á botnurð (Mynd 13). Jökulkemburnar eru langir og 

lágir straumlaga hryggir, stundum sjást stórir steinar fremst við þær (Mynd 14a og c). 

Sprungufyllingarnar eru áberandi næst Eyjabakkajökli. Þær birtast sem háir hvassir hryggir, 

liggja þvers og kruss á botnurðinni. Á nokkrum stöðum sjást jökulkembur og 

sprungufyllingar skarast og iðulega liggur sprungufyllingin ofan á (Mynd 14a og c).  

Krákustígsásarnir eru langar slitróttar keðjur af sikk-sakk hryggjum. Þeir eru samansettir af 

nokkrum hryggjum, ekki ýkja löngum, sem liggja samsíða jökuljaðrinum hver á eftir 

öðrum og tengjast með smá lykkju – eins og einskonar staflaðar Z-ur (Mynd 14b). Þeir ásar 

sem komu fyrst undan jökuljaðrinum hafa mýkra sikk-sakk form, en þeir sem eru upp með 

jaðrinum hafa mun hvassara Z-u form.  

Framan við fremsta ásinn stendur sethjalli upp úr sandinum sem er þekkjanlegur á öllum 

loftmyndunum. Sethjallinn hefur óreglulegt yfirborð og virðist setið á tveimur stöðum 

líkjast teppi sem hefur runnið niður hallandi undirlag. Greina má rákir sem liggja í NNV og 

óreglulegan hrygg sem liggur í A átt. 
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Mynd 13. Yfirlitskort af landformum við Eyjabakkajökul, vestan megin við Jökulsá í Fljótsdal. Yst er 

endagarðurinn frá 1890, innan við hann eru fleiri garðar, dauðís, gömul botnurð og stöðuvötn. Næst 

jöklinum, vestan til, og upp með honum er að finna sprungufyllingar, jökulkembur, krákustígsása og 

nýrri botnurð. 
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Mynd 14. Krákustígsásar, sprungufyllingar og jökulkembur við jökuljaðarinn að vestanverðu. (A) 

Sprungufyllingar liggja þvers og kruss og skarast við jökulkemburnar sem mynda beinar línur á 

botnurðinni, efst má sjá krákustígsás. (B) Krákustígsás liggur ofan á sprungufyllingum. Kuðlað set sést 

við rætur ássins og sikk-sakk form er áberandi. (C) Krákustígsásinn lengst til vinstri er hvass og setið 

er dökkt og rakt við ræturnar. Sprungufyllingar eru að koma undan vestanverðum jökuljaðrinum. 

Einnig sjást jökulkembur mynda fínar beinar línur.  

 

A B 

C 
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5.2 Krákustígsásar 1967-2008 

Útlitsbreytingar á krákustígsásum sjást vel í tímans rás á loftmyndum frá 1967 til 2008. 

Krákustígsásarnir sjást greinilega fyrir og eftir framhlaupið veturinn 1972-73. Fyrir hlaupið 

sést lítill hluti af krákustígsás á sandinum framan við jökulinn en eftir hlaupið sést slitróttur 

krákustígsás sem komið hefur undan jöklinum. Krákustígsásinn sem sést framan við 

jökulinn fyrir hlaupið verður kallaður sá eldri og þeir sem myndast eftir framhlaupið þeir 

nýrri. 

5.2.1 Lýsing 

1967-1970 

Krákustígsásinn sem sést á myndum frá 1967 og 1970 er lítill (Mynd 15) og er að hálfu 

leyti á sama stað og fremsti hluti nýrri krákustígsásanna. Eldri krákustígsásinn nær þó ögn 

framar á sandinn. Þessi ás er greinilega eins byggður og sá sem er nú til staðar; hlykkjóttur 

hryggur með set úr svipuðu eða sama efni og er í sandinum í kring. Áin hefur eflaust skolað 

burtu hluta af ásnum þar sem sandur umleikur ásinn. Sjáanlegur munur er á landforminu á 

milli 1967 og 1970, það hefur lækkað og hryggirnir fallið saman á nokkrum stöðum (Mynd 

18). Á loftmyndinni frá 1975, tveimur árum eftir framhlaupið 1972-73, sést að 

jökuljaðarinn liggur þar sem aftari endi eldri krákustígsássins hafði legið.  

Sethjalli tengdur við fremsta hluta ássins vakti athygli. Hann var flatur og yfirborðið 

óreglulegt og stóð hærra en sandurinn. Þessi sethjalli virðist haldast óbreyttur eftir 

framhlaupið og stendur enn. Jökuljaðarinn frá 1975 nær ekki yfir þennan sethjalla og er því 

óvíst hvort jökullinn hafi skriðið yfir hann. 

1984 

Á loftmynd frá 1984 (Mynd 16a) sést fremsti krákustígsásinn greinilega koma undan 

Eyjabakkajökli eftir framhlaupið 1972-73. Ásinn er enn að hluta til í jöklinum og sést 

upprunalegt form hans greinilega. Ásinn er stór með háa hryggi sem hlykkjast eins og 

nokkrar samþjappaðar, staflaðar Z-ur. Hryggirnir virðast liggja þvert á skriðstefnu 

jökulsins.  

1990-1993 

Á loftmyndum frá árunum 1990 og 1993 (Mynd 16b) halda krákustígsásarnir áfram að 

koma í ljós. Fremsti hluti krákustígsásanna stendur sjálfstætt á sandinum en aðrir ásar eru 

enn fastir í jökuljaðrinum að vestanverðu. Upprunalegt form krákustígsásanna er greinilegt, 

mjög hlykkjótt sikk-sakk form, svipað og sást á myndunum frá 1984 nema nú er það 

teygðara á langásinn þar sem þetta er í hallandi hlíð við jaðar jökulsins. Ásarnir virðast vera 

tiltölulega háir og veggir þeirra nokkuð brattir. Hryggkamburinn er stundum með lóðréttan 

setvegg sem vísar frá jöklinum í norður eða norðvestur en hin hliðin sem vísar að jöklinum 

er aflíðandi. Kortlagning ásanna sýnir ekki heildar ummál landformsins þar sem það er enn 

að hluta til inn í jökuljaðrinum. 
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Mynd 15. Loftmynd af Eyjabakkajökli frá 1970, tveimur árum áður en jökullinn hljóp fram. Á 

landsvæðinu framan við jökulinn sést krákustígsás sem ber sömu einkenni og í dag, óreglulegir og 

bugðóttir hryggir. Sethjalli er tengdur við krákustígsásinn framan við sem stendur hærra en 

sandurinn í kring.  

Sethjalli 

Krákustígsás 
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Fremsti hluti ásanna sem kom fyrst í ljós hefur minnkað verulega frá 1984 vegna ágangs 

jökulárinnar sem hefur rofið sér leið í gegnum ásinn á einum stað. Árkeila hefur myndast 

árið 1990 við enda eins ássins þar sem áin hefur rofið gat (Mynd 16c). Árkeilan er ljósari á 

litinn en setið í krákustígsásunum og það virðist sem hún skeri í jaðar ássins. Á mynd frá 

1993 hefur árkeilan nánast horfið og svæðið orðið að hluta sandinum. Annars er hvergi að 

sjá slíka árkeilu við krákustígsásana á neinum af myndunum sem spanna 41 ár. 

     

  

Mynd 16. Nærmyndir af krákustígsásunum frá 1984, 1990 og 1993. (A) Loftmynd af krákustígsásnum 

frá 1984. Upprunalegt form hans sést vel þar sem ásinn er að koma út úr jöklinum. (B) Loftmynd frá 

1993. Það sést meira af krákustígsásnum upp með hlíðinni. Einnig sést hvernig fremsti hluti ássins 

hefur breyst. (C) Árkeila við fremsta hluta krákustígsássins árið 1990. Sikk-sakk lögun ássins sést 

greinilega. 

A 

C 

B 
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1998 

Loftmyndirnar frá 1998 eru skýrar en sýna ekki alla krákustígsásana upp með jöklinum. Á 

loftmyndunum sést að ásarnir hafa misst töluvert af upprunalegu formi sínu. Þeir virðast 

ekki hafa eins hvassa hryggi og áður og Z-u formið hefur mýkst og er ekki eins greinilegt. 

Fremsti hluti ássins, sem kom fyrst undan jöklinum ber lítillega einkenni þess að setþekjan 

er að renna til og kuðlast eins og teppi við jaðar ássins. Fremsti hluti krákustígsásanna í 

hlíðinni eru að mestu komnir undan jöklinum. Enn má greina á nokkrum stöðum hvassar 

brúnir á hryggkambinum sem snúa frá jökuljaðrinum. Setið í ásunum virðist vera ögn 

ljósara en það sem er í botnurðinni í kring og því sést form ásanna nokkuð vel. Áin hefur 

rofið meira af krákustígsásunum á sandinum. Áin hefur fært sig frá fremsta ásnum og 

liggur nú upp við aftari ásinn á sandinum og er stórt skarð í honum.  

2002 

Gervitunglamynd frá 2002 er ekki mjög skýr og því útlínur og form krákustígsásanna ekki 

fullkomlega greinilegt. Aftur á móti sést hve langt ásarnir ná upp með jöklinum í fyrsta 

sinn. Skekkja í kortlagningu þeirra getur skeikað nokkrum metrum og því ekki alveg 

marktæk. Þegar ásarnir frá 1998 og 2002 eru bornir saman sést þó að ummál þeirra hefur 

minnkað og formið er sífellt að breytast.  

2008 

Fremstu krákustígsásarnir á sandinum hafa aflíðandi hliðar og mjúkt form. Setþekjan er 

eins og kuðlað teppi við jaðarinn. Sökkholur finnast á nokkrum stöðum og sumstaðar liggja 

pollar í lægðum. Hryggirnir eru misháir og sumstaðar hafa þeir fallið saman og kuðluð 

setþekjan með óreglulegum hólum og lægðum stendur ein eftir sem afmarkar landformið 

frá sandinum í kring.  

Upp við Eyjabakkajökul liggja krákustígsásarnir að mestu leyti enn fastir í jökuljaðrinum. 

Flestir eru komnir vel upp úr jöklinum og birtast sem háir hryggir, samsíða jökuljaðrinum, 

með aðra hliðina fasta í jöklinum. Þó sést á nokkrum stöðum að ásarnir eru rétt að byrja að 

koma út úr jöklinum og birtast sem mjóir litlir hryggir. Hvassir hryggkambar sjást enn á 

nokkrum stöðum, öðrum megin er brattur setveggur sem vísar í vestur eða norður og hinum 

megin er aflíðandi hlið sem snýr í átt að jökuljaðrinum.  

Efsti hluti krákustígsásanna nær næstum upp að krika jökulsins. Þeir voru kortlagðir með 

þó litlar rannsóknir væru gerðar á þeim í útivinnunni 2007. Þessir ásar samanstanda af 

löngum og mjóum hryggjum með mjög hvassan hryggkamb á báða vegu og hafa smá 

bugður en hlykkjast ekki sikk-sakk eins og hinir fyrir framan. Þeir eru dökkir á litinn við 

jaðarinn og má greina verulega bleytu í þeim. Á einum stað hefur skriða fallið úr þeim yfir 

botnurðina í átt að jöklinum sem bendir til bráðnunar dauðíssins undir setinu (Mynd 14c). 

Á nokkrum stöðum má greinilega sjá krákustígsása skarast við sprungufyllingar (Mynd 

14b). Á loftmyndunum sést munur á setgerð landformanna. Sprungufyllingin er dekkri og 

samsvarar botnurðinni á meðan krákustígsásarnir eru ljósari og líkjast mest setinu á 

sandinum.  
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5.2.2 Þróun 

Kortlagning krákustígsásanna frá hverju ári var sett saman á eina mynd (Mynd 17). Elstu 

ásarnir eru hafðir neðst og síðan raða þeir sér hver ofan á annan. Með því að setja alla 

krákustígsásana saman á eitt kort kom m.a. í ljós að eldri ásarnir eru utar á sandinum en 

nýju ásarnir. Einnig er greinilegt að þegar ásarnir eru að koma fyrst fram árið 1984 eru þeir 

umfangsmestir en eftir það minnkað ummál þeirra. Krákustígsásarnir í hlíðinni virðast 

einnig frekar stórir í ummáli þegar þeir eru enn fastir við jökuljaðarinn og því enn að koma 

í ljós. Aftur á móti þegar jökuljaðarinn hefur hörfað frá og ásarnir standa sjálfstætt virðast 

þeir minnka töluvert í ummáli. 

Þegar teiknað er ummál krákustígsásanna í ArcGIS fæst flatarmál svæðisins einnig. 

Flatarmál hjá fremsta krákustígsásnum á sandinum var skoðað því hann kom fyrstur undan 

jöklinum og var alfarið laus frá honum árið 1990. Árið 1990 var flatarmál ássins 58221 m
2
 

en 18 árum síðar mældist flatarmálið 46474 m
2
. Á þessu tímabili hafði flatarmálið því 

minnkað um 11747 m
2
. 

Áhugavert er að sjá að þegar loftmyndirnar eru bornar saman sést hvernig lögun 

krákustígsásanna hefur breyst hratt. Þetta á einkum við um hæð og umfang (Mynd 18). 

Ásarnir hafa fallið verulega saman og á sumum stöðum alveg. Breytingar sjást greinilega 

bæði milli áranna 1967 og 1970 á eldri krákustígsásnum og síðan allt frá 1984 til 2008 

þegar nýju ásarnir eru að koma undan jöklinum. Á samanburði loftmynda frá 1993 og 2008 

(Mynd 18) sést glöggt hvernig línur ásanna mýkjast, hryggirnir lækka hratt og jafnvel falla 

alveg saman og enda sem óreglulegir hólar og hæðir. 

Með tímanum sést hvernig krákustígsásarnir koma undan jöklinum og hvernig áin leikur 

um þá þar sem þeir liggja á sandinum framan við jökulinn (Mynd 19). Áin er sífellt að 

færast úr stað og slítur þá í sundur á einum tímapunkti. Þegar frá líður sést hvernig áin 

hefur skolað stórum hluta krákustígsásanna í burtu. En aftur á móti nær áin ekki að hreyfa 

við krákustígsásunum upp með hlíðinni. Þar eru eingöngu hefðbundin roföfl að vinna á 

ásunum, svo sem sólargeislun, lofthiti og úrkoma sem valda bráðnun og hreyfingu á setinu.  

Sumstaðar í fremsta krákustígsásunum á sandinum, þar sem allur dauðís hafði bráðnað í 

burtu, lá haugaruðningslandslagið stundum lægra en sandurinn sem umlukti landformið. 

Þetta merkir að bráðnunin hafi átt sér stað eftir að jökuláin hætti að renna í kringum 

landformið því annars hefði áin leitað ofan í lægðirnar. Jökuláin rann enn meðfram þessu 

svæði á loftmynd frá 1993 (Mynd 16,Mynd 18 ogMynd 19) og stóð hryggurinn enn nokkuð 

hátt. Aftur á móti hafði jökuláin hörfað frá árið 1998 (Mynd 19). Þessi mikla lækkun á 

svæðinu hefur átt sér stað á síðustu 13-18 árin. Ísinn virðist því bráðna frekar hratt og 

breytingar á landforminu eru hraðar.  
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Mynd 17. Kortlagning krákustígsásanna frá 1967 til 2008. Á myndinni er elsti krákustígsásinn neðsta 

lagið og sá yngsti það efsta. Þannig sést hvernig ummálsbreyting hefur orðið á landforminu á 

tímabilinu. 
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Mynd 18. Fremsti hluti krákustígsásanna frá 1967, 1970, 1993 og 2008. Myndirnar eru í mælikvarða 

1:2800. Á myndunum sést hvernig landformið hefur breyst í gegnum árin. Efstu tvær eru af gamla 

krákustígsásnum sem var til staðar fyrir framhlaupið 1972-73. En neðri myndirnar tvær eru af nýja 

krákustígsásnum sem kom í ljós eftir framhlaupið á nánast sama stað og sá gamli. 

1967 1970 

1993 2008 
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Mynd 19. Breytilegir farvegir Jökulsár í Fljótsdal á sandinum framan við Eyjabakkajökul. Áin breytir 

um farveg eftir því sem jökullinn hörfar. Skömmu eftir framhlaupið kom áin undan jöklinum vestan til 

og sveigði fram  hjá krákustígsásunum. Síðan hefur hún færst til og rifið með sér hluta af ásunum. Nú 

liggur hún töluvert austan við ásana og er hætt að rjúfa þá sem stendur. 
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5.3 Landmótun krákustígsásanna 

Yfirborð krákustígsásanna var skoðað og landlögun mæld út með þversniðum. Athugað var 

hvort skörun var við önnur landform og skráð ummerki um virka hreyfingu í setþekjunni. 

5.3.1 Landlögun 

Fremstu krákustígsásarnir á sandinum og í hlíðinni voru nokkuð háir hryggir með keilulaga 

form (Mynd 20). Hryggirnir lágu ekki beinir heldur voru þeir hlykkjóttir og slitróttir. Á 

sumum stöðum voru hryggirnir samvaxnir og með óreglulegt yfirborði. Upprunalegt sikk-

sakk form sem sást svo vel á loftmyndum frá 1984 var erfitt að greina. Áætla má að þeir 

stærstu séu 12-17 metra háir. Hliðar ásanna voru nokkuð brattar. 

Staðsetning fyrir þversnið voru valin á krákustígsásunum þar sem keiluformið sást vel. 

Þversnið 1 (Mynd 21) var mælt yfir syðsta hluta fremsta ássins á sandinum sem kom 

fyrstur undan jöklinum (Mynd 20 ogMynd 30). Ásinn liggur á jafnsléttu og er sá hluti hans 

lágreistari en restin af sama ás. Mæld hæð á ásnum er 12 metrar og breiddin á hryggnum er 

46 metrar. Á fremsta hluta þversniðsins frá 0 m til 40 m rís ásinn ekki hátt, yfirborð hans er 

hæðótt og óreglulegt. Litlu hæðirnar sem sjást voru straumlaga hryggir af kuðluðu seti sem 

lágu þversum við rætur aðalhryggjarins. Frá 40 m til 80 m sýnir sniðið samhverft keilulaga 

form hryggjarins. Hliðar hryggjarins eru brattar og bólgna út við rætur hans. Frá 80 m til 

enda þversniðsins er komið niður á sandinn sem umleikur landformið. 

 

Mynd 20. Fremsti krákustígsásinn á sandinum framan við Eyjabakkajökul, horft til norðurs. Keilulaga 

hryggir standa upp úr sandinum. Yfir syðsta enda ássins var þversnið 1 mælt frá vestri til austurs 

(ljósmynd: Eygló Ólafsdóttir, 2007) . 

Þversnið 2 (Mynd 21) var mælt í miðjum ásnum sem liggur í hlíðinni framan við jökulinn 

(Mynd 30). Krákustígsásinn mældist 8 metrar á hæð og hryggurinn er 35 metrar á breidd. 

Frá 0 m til 15 m sýnir þversniðið hallandi hlíðina sem landformið liggur á og einnig 

óreglulegt yfirborð ássins framan við hrygginn. Setið var kuðlað við rætur hryggjarins 

Þversnið 1 

V A 
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(Mynd 22 ogMynd 27c). Keilulaga hryggur ássins nær frá 15 m til 60. Hvasst form 

hryggkambsins sést vel á þessu sniði (Mynd 22). Frá 30 m og til enda sniðsins sést hvernig 

ásinn teygist niður hallann og hefur lengri hlið sem snýr að jöklinum. Einnig kuðlast setið 

niður hliðina og myndar litla straumlaga hryggi.  

Þversniðin sýna vel lögun krákustígsásanna sem hafa verið í nokkurn tíma lausir frá 

jöklinum. Dauðísinn undir setþekjunni veldur því að formið og ásýnd krákustígsásanna er 

sífellt að breytast. Í kringum hryggina var óreglulegt landsvæði með hólum og lægðum og 

var helst að sjá að landformið hafi hreinlega fallið saman. Hryggirnir sjálfir eru keilulaga 

með nokkuð bröttum hliðum. Hliðarnar á hryggnum bólgna út þegar setið rennur niður 

hallann. Við ystu mörk ásanna mátti á nokkrum stöðum greina hóla sem mynduðu 

einskonar hryggi og afmörkuðu útbreiðslu ásanna. Hólarnir eru merki um það þegar 

landformið var sem stærst og setið rann niður eftir ísveggnum og safnaðist saman við rætur 

hans. Innan við þessa hóla var óreglulegt yfirborð sem gat legið lægra en sandurinn. 

 

 

Mynd 21. Þversnið yfir krákustígsásana á tveimur stöðum frá vestur til austurs. Keiluformið og 

óreglulega yfirborðið í kringum ásana kemur í ljós. Hæðarýking er tvöföld. Staðsetning þversniðanna 

er sýnd á Mynd 30. 

V A 

V A 
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Mynd 22. Toppur hryggjarins á krákustígsásnum í þversniði 2. Myndin sýnir þversniðið frá 25-40m, 

V-A. Mynd er tekin í suðurátt. Við rætur ássins sést hvernig setið hefur kuðlast og myndað litla 

straumlaga hryggi. (ljósmynd: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 

 

 

Mynd 23. Krákustígsásar í jökuljaðri Eyjabakkajökuls. Myndirnar eru teknar í norðurátt. (A) 

Krákustígsásar ganga niður með myndinni í jökuljaðrinum en sprungufylling liggur þversum yfir 

myndina og sker á ásinn. Öðrum megin við sprunguna nær ásinn 2 metra hæð en hinum megin, neðst á 

myndinni, er ás rétt að koma í ljós. (B) Ásarnir ná upp í hlíðina, hliðar ásanna verða því ósamhverfar 

(ljósmyndir: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 

V A 

Þversnið 2 

A 

B 
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Lögun krákustígsásanna við jökuljaðarinn var skoðuð. Upp með hlíðinni við jökuljaðarinn 

voru ásarnir ekki eins háir og þeir sem voru í hlíðinni eða á sandinum. Áætla má að 

sumstaðar hafi þeir náð yfir 10 metra hæð. Hinsvegar voru aðrir rétt að byrja að kíkja upp 

úr jökuljaðrinum (Mynd 23a). Jökuljaðarinn lá utan í hlíð og því voru ásarnir með styttri 

hlið sem lá upp í hlíðina en þá sem snýr að jökuljaðrinum eða var föst í jökuljaðrinum 

(Mynd 23b). Þar sem ásarnir voru tiltölulega ný komnir í ljós mátti greina á nokkrum 

stöðum upprunalegt form þeirra. Skástíga hryggir lágu með annan enda hryggjarins nálægt 

hlíðinni og hinn teygði sig skáhalt frá hlíðinni og niður með jöklinum. Sem sagt flöturinn 

sem ásinn lá í hnikaði til hliðar og því varð sikk-sakk formið teygt (Mynd 24). 

Hryggkambarnir voru á mörgum stöðum mjög hvassir eða höfðu hvassar brúnir sem vísuðu 

oftast frá jöklinum.  

Krákustígsásarnir efst meðfram jökuljaðrinum voru keilulaga en ekki eins háir og þeir sem 

voru niðri á sandinum eða í hlíðinni framan við jökulinn. Hliðar þeirra voru mjög brattar og 

hryggkambur þeirra með hvassar brúnir báðu megin. Þeir voru ekki með áberandi sikk-sakk 

form eins og hinir heldur nokkuð beinir hryggir með smávægilegum hlykkjum. Svæðið í 

kringum hryggina var óreglulegt og blautt (Mynd 29). 

 

Mynd 24. Skástíga hryggir krákustígsásanna hnika til hliðar í jökuljaðrinum. Hryggirnir eru um 2-4 

metrar háir. Myndin er tekin niður með jöklinum í NA átt (ljósmynd: Ívar Örn Benediktsson, 2007). 

5.3.2 Skörun við önnur landform 

Fyrir ofan sandinn í hlíðinni og meðfram jöklinum voru sprungufyllingar og jökulkembur 

allt í kringum krákustígsásana. Sprungufyllingarnar voru frá hálfum metra og upp í allt að 

þremur metrum á hæð. Þær voru dökkar á lit og innihéldu töluvert af raka. Þegar setið var 

tekið upp var hægt að rúlla því í pylsur og það festist við fingur. Um var að ræða fínan leir 

og silt sem grunnmassa með bergmolum og kornborinni möl í. Sama átti við um setgerð 

jökulkembnanna, þær voru þó lágreistar, náðu upp í hálfan metra á hæð. Lengd þeirra var 

frá einum metra og í allt að 10 metrum eða meira. Við athuganir í rannsóknarferðinni vakti 

það eftirtekt að á nokkrum stöðum lágu sprungufyllingar inn undir krákustígsásana (Mynd 

25). Sprungufyllingarnar lágu þvers og kruss á botnurðinni en síðan kom það fyrir að 
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sprungufyllingarnar sköruðust við krákustígsásana. Þar sem setþekjan var mikil hjá 

krákustígsásunum huldi hún yfir sprungufyllinguna sem lágu inn undir ásinn. En þar sem 

setþekjan var lítil mátti sjá hvernig botnurðin hafði þrýst upp í sprunginn dauðísinn og 

myndað þannig sprungufyllingar sem mátti rekja áfram á botnurðinni þar sem ísinn hafði 

bráðnað í burtu. Jökulkemburnar voru margar hverjar svo smáar að erfitt var að greina 

hvort þær fóru undir eða stoppuðu þar sem ásarnir lágu. Aftur á móti fundust 

sprungufyllingar sem lágu yfir jökulkemburnar (Mynd 26).  

 

Mynd 25. Sprungufyllingar liggja undir og við krákustígsása (ljósmyndir: Eygló Ólafsdóttir, 2006 og 

2007). 

 

Mynd 26. Jökulkembur. Á mörgum stöðum var steinn fremst og síðan teygði jökulkemban sig áfram á 

botnurðinni í sömu stefnu og jökulinn hafði skriðið áfram (ljósmyndir: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 



43 

5.3.3 Virk ferli bráðnunar 

Í krákustígsásunum á sandinum og uppi í hlíðinni framan við jökulinn var setþekjan laus í 

sér. Hún var gerð úr sandi og kornborinni núinni möl. Hliðar ássins voru nokkuð brattar og 

merki um hreyfingu á setinu. Við topp ásanna var langt niður á ís, grafin var 1,5 metra hola 

í setið á einum stað án þess að koma niður á ís. Aftur á móti á hlið eða við rætur ásanna gat 

setþekjan verið um 10-50 sm þykk ofan á ísnum (Mynd 27e).Virkt hrun var greinilegt á 

bröttum hliðum hryggjanna þar sem hvassar brúnir voru efst á þeim og togsprungur 

sjáanlegar í setinu (Mynd 27b, c og f). Einnig var lóðgreining algeng, bakhrun, klösun 

(Mynd 27c og d) og mátti sjá allvíða að setþekjan hafði kuðlast við ræturnar og myndað 

marga litla hryggi í röð (Mynd 27a og c). Ílangar lægðir með jafnvel opnum sprungum í 

botninum voru til staðar við rætur ásanna.  

Þegar komið var að krákustígsásunum sem lágu í jökuljaðrinum (Mynd 23 ogMynd 28) var 

setþekjan mun þynnri og jafnvel sást í ís undir. Sumstaðar var setþekjan rétt tveir 

sentímetrar að þykkt og allvíða sást ísinn vel undir, allt að nokkrir metrar að þykkt. Á 

mörgum stöðum mátti finna hvassar brúnir, klösun, bakhrun og set sem hafði hrunið niður 

eftir ísveggnum. Ekki var áberandi kuðlað set með láréttum hryggjum eins og sást víða  við 

fremstu ásana. Þrýstifletir og aurrendur sáust í ísnum á þeirri hlið ásanna sem vísaði frá 

jöklinum. Aurrendurnar voru láréttar og gjarnan samsíða yfirborðsþekjunni sem lá ofan á 

krákustígsásnum. 

Í efsta hluta krákustígsásanna var sandur ráðandi efni í setþekjunni, þó vissulega væri enn 

til staðar möl og grjót sem var grunnborin í sandinum. Þar var setþekjan ekki eins samheld 

og ásarnir fremst við jökulinn, ísinn sást á mörgum stöðum og mikil hreyfing á setinu. 

Bráðnun íssins var greinileg og mikil bleyta var í setinu og í kring. Virkt hrun í setinu sást 

sem hvassar brúnir, bakhrun, lóðgreining, eðjuflóð og hrun sets aftur eftir ísveggnum sem 

skildi eftir óvarinn ísinn (Mynd 29). Aurrendur og þrýstifletir voru áberandi sem fletir í 

dauðísnum. 

 



44 

 

Mynd 27. Merki um bráðnu og hreyfingu sets í krákustígsásunum. (A) Kuðlað set við rætur ássins, 

litlir bogalaga hryggir í röð. (B) Togsprungur á toppnum. (C) Hvassar brúnir á toppnum og kuðlað set 

við ræturnar. Þversnið 2 var mælt hér yfir ásinn. (D) Lóðgreining. (E) Bráðnun dauðíss undir setinu. 

(F) Brattar hliðar og hvassar brúnir (ljósmyndir: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 
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Mynd 28. Þrýstifletir og aurrendur sjáanlegar í krákustígsásunum í jökuljaðrinum. Myndin er tekin í 

suðurátt árið 2007. Ásarnir eru að koma úr jöklinum, setþekjan er þunn og þrýstifletir og aurrendur 

sjást sem láréttar rendur í ísnum. Manneskja sem mælikvarði til hægri við landformið fyrir miðju 

myndar (ljósmynd: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 

 

Mynd 29. Krákustígsásar efst upp við Eyjabakkajökul. Mynd A er tekin í austurátt, B og C í norður en 

D í suðurátt. (A) Uppistaða krákustígsássins er aðallega dauðís sem þakinn er þunnu lagi af seti. 

Aurrendur og þrýstifletir eru í dauðísnum. (B) Ásarnir liggja í nokkuð beinni línu. Setið er grunnborin 

möl með sandi sem massa. (C) Mikil bleyta í setinu og í kring. Eðjuflóð til hægri. (D) Set hefur hrunið 

niður eftir ísveggnum. Hvassar brúnir á toppnum og óreglulegt landform fyrir framan hrygginn 

(ljósmyndir: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 
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5.4 Setbygging 

Þegar gengið er um krákustígsásana kemur fljótt í ljós að setið samanstendur í heildina af 

sandi og möl. Mölin er laus í sér, að mestu núin og eru flestir steinarnir minni enn 20 sm í 

þvermál. Þó eru þar steinar sem eru stærri en 50 sm í þvermál. Sandurinn er frá því að vera 

mjög fínn upp í að vera mjög grófur. Ekki fannst silt né leir í setinu. Á yfirborði er aðallega 

möl en um leið og grafið er niður í setið þá er töluvert af sandi. Við topp ásanna var langt 

niður á ís en á hlið þeirra eða við rætur þeirra var setþekjan mun þynnri ofan á ísnum. Við 

jökuljaðarinn er minna um stóra steina og sandur verður meira áberandi.  

Til að fá hugmynd um uppbyggingu setsins voru grafin fimm snið á toppi krákustígsásanna 

(Mynd 30). Valdir voru staðir þar sem talið var að setið væri óhreyft og héldi upprunalegu 

byggingaformi sínu.  

 

Mynd 30. Yfirlitskort með staðsetningum sýna og sniða. O eru sniðin, X eru kornalögunarmælingarnar 

og  eru þversniðin. 
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5.4.1 Snið 1 

Staðsetning sniðs 1 (Mynd 31) var á miðjum hrygg krákustígsáss í hlíðinni rétt fyrir ofan 

sandinn, á sama stað og þversnið 2 var mælt. Sniðið náði 160 sm hæð en ekki var komið 

niður á ís. Sniðið snýr í vesturátt í fjarhlið ássins. 

Lýsing – Setið var einsleitt, illa aðgreint og án sjáanlegra byggingar einkenna. Eingöngu 

möl kornborin í sandmassa. Mölin var allt frá því að vera mjög köntuð í að vera vel núin, 

en að mestu var mölin hálf núin. Stærstu steinarnir voru um 12-17 sm í þvermál. Sandurinn 

var meðalgrófur. Torfbútur var ofarlega í sniðinu. 

Túlkun – Fínu setefnin hafa skolast í burtu með vatni og bergmolar sorfið við flutning. Það 

bendir til að um straumvatnaset sé að ræða (Boggs, 2001; Benn & Evans, 2010). Einsleitt 

og myndlaust set verður til þegar mikið magn af seti er lagt niður í miklum látum og það 

nær ekki að sorterast. Þar sem setið er einsleitt með enga sjáanlega byggingu má áætla að 

setmyndunin hafi orðið til í vatnsrás með straumhörðu vatni með mikla framburðargetu og 

iðustreymi (Maizels, 1997; Boggs, 2001). Auk þess var nokkur munur á stærðarhlutfalli 

setsins (illa aðgreint) en það endurspeglar að setið hafi sest til á stuttum tíma. Fyrir þær 

sakir má gera ráð fyrir að þetta þykka snið sýni að mikið framboð var af seti í skamman 

tíma (Huddart o.fl., 1999; Evans & Benn, 2004; Benn & Evans, 2010). Torf er gamlar 

gróðurleifar. Torfið á líklega uppruna undir jöklinum en verið rifið upp og flutt til (Boggs, 

2001). Fyrst slíkur torfbútur fannst í setinu bendir það til þess að setið sé að koma frá botni 

jökulsins. 

   

Mynd 31. Snið 1 í krákustígsás í hlíðinni ofan við sandinn. Mek: möl, einsleit, kornborin. Grunnmassi 

var meðalgrófur sandur. Stærstu steinarnir voru um 12-17 sm í þvermál (ljósmynd: Eygló Ólafsdóttir, 

2007). 
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5.4.2 Snið 2 

Staðsetning sniðs 2 var í krákustígsás töluvert ofarlega í hlíðinni, við suðurenda stóru 

hryggjakeðjunnar. Sniðið varð 320 sm á þykkt og endaði í skriðu en enginn ís var 

sjáanlegur (Mynd 32). Sniðið snýr í vesturátt á fjarhlið ássins. 

Lýsing – Neðst var einsleit möl kornborin til grunnborin í sandmassa þar sem mölin var í 

smærri kantinum, frá 2 mm til 40 mm. Sandurinn var fínn til meðalgrófur.  

Þar fyrir ofan tekur við 25 sm þykkt sandlag með rétta lóðgreiningu, fínn sandur efst en 

sandurinn verður grófari þegar neðar dregur í laginu. Í sandlaginu var siggengi með 

misgengisflöt, þar sem vinstri hliðin hafði sigið niður (Mynd 32). Skilin á milli neðstu 

tveggja laganna voru ekki skörp heldur kom efra lagið jafnt og þétt í ljós og aðgreindist á 

lóðgreiningunni. 

Efst er 280 sm þykkt lag af einsleitu seti, illa aðgreindri kornborinni núinni möl í sandi. 

Stærstu steinarnir voru um 14-18 sm í þvermál. Skilin á milli efsta lagsins og þess fyrir 

neðan það voru mislæg og skörp.  

Túlkun – Efsta laginu svipar mikið til sniðs 1 og er hugsanlegt að það hafi myndast við 

svipaðar aðstæður, skammvinn vatnsrás með straumhörðu vatni, iðustreymi og mikið af 

seti (Maizels, 1997; Huddart o.fl., 1999; Boggs, 2001; Evans & Benn, 2004). Malarlagið 

neðst og sandlagið ofan á eru ummerki um að vatnsstraumurinn hafi minnkað hægt og 

rólega. Þegar sandlagið myndaðist hefur vatnsstraumurinn minnkað verulega og vatnið 

misst flutningsgetuna til að bera mölina (Boggs, 2001). Hnikið sem hefur átt sér stað í 

sandinum er til komið vegna bráðnunar íssins undir og því er setið á hreyfingu og hnikast 

til (Kjær & Krüger, 2001).  

5.4.3 Snið 3 

Snið 3 er staðsett í stuttum og afskektum krákustígsás, hann er syðsti keðjubúturinn í 

hlíðinni, mjög ofarlega og er nokkuð bil í næsta ás. Sniðið var tæplega 3 metrar á hæð og 

endaði á jökulís (Mynd 33). Sniðið snéri í suðvestur og var í fjarhlið ássins (Mynd 34a). 

Lýsing – Ofan á jökulísnum var 30 sm þykkt frosið sandlag sem var frosið við ísinn. Skilin 

á milli sandsins og íssins voru óljós. Sandlagið heldur síðan áfram ófrosið um 30 sm að 

þykkt (Mynd 34c). Það er vel aðgreint og hefur öfuga lóðgreiningu. Sandurinn breyttist frá 

því að vera meðalgrófur í að vera mjög grófur með sandögnum sem voru 1-2 mm í 

þvermál. Einnig bættist við grunnborin perlumöl í efsta hluta lagsins (Mynd 34d). 

Ofan við sandlagið voru skörp samfelld skil og við tók annað sandlag 40 sm á þykkt (Mynd 

34c). Það sandlag var með fínan til meðalgrófan sand neðst en verður grófari þegar ofar 

dregur og því líka með öfuga lóðgreiningu. Auk þess mátti greina veika lárétta 

lagskiptingu. Í laginu var siggengi með misgengisflöt, þar sem vinstri hliðin hafði sigið 

niður (Mynd 34d). 

Þar fyrir ofan tók við 15 sm þykkt lag af fíngerðri perlumöl með nokkrum 5 sm stórum 

steinum í þvermál. Skilin á milli þessa malarlags og sandlagsins fyrir neðan voru ekki 

skörp en þó sjáanleg. Aftur á móti voru skilin við næsta lag fyrir ofan skörp og mislæg. 
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Efsta lagið var umfangsmikið einsleitt malarlag, 180 sm á þykkt (Mynd 34b). Sandur var í 

grunnmassanum en hvorki silt né leir fannst. Stærstu steinarnir voru frá 15 til 20 sm í 

þvermál. Setið var illa aðgreint og steinvölurnar flestar hálfnúnar eða núnar. 

 

 

Mynd 32. Snið 2 í syðri enda krákustígsáskeðjunnar ofarlega í hlíðinni. Se: sandur, einsleitur; Mek: 

möl, einsleit, kornborin. Grunnmassi var sandur. Ljósmyndin sýnir misgengisflötinn í sandlaginu, 

hnífur er sem mælikvarði (ljósmynd: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 
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Túlkun – Bygging setsins í sniði 3 bendir til að vatnsrennslið í rásinni hafi verið lotukennt. 

Þar sem mismunandi uppbygging setlaganna sýna ólík ferli þegar setið var sett niður 

(Evans & Benn, 2004). Sandlagið neðst hafði öfuga lóðgreiningu, það gefur til kynna að 

fyrst hafi straumhraðinn verið rólegur en farið stigvaxandi með aukinni framburðargetu og 

því verður setið grófara upp á við. Öfug lóðgreining getur líka myndast í straumþungu 

iðustreymi sem endar skyndilega (Boggs, 2001). Þetta endurtekur sig síðan og endar með 

að vatnið hefur burðargetu til að bera perlumöl. Endurtekningin getur verið vegna púlsa 

sem hafa verið í vatninu, stigvaxandi vatnsrennslisaukning með tilheyrandi flutningsorku 

sem hefur síðan dottið hratt niður en svo vaxið aftur. Að lokum tekur við þykkt lag af grófu 

illa aðgreindu straumvatnaseti sem hefur orðið til í skammvinnu straumþungu vatni með 

iðustreymi og mikla framburðargetu eins og var lýst í sniði 1 (Maizels, 1997; Huddart o.fl., 

1999; Boggs, 2001; Evans & Benn, 2004). Líklegt er að vatnsrás þessi hefur verið inni í 

eða ofan á jöklinum fyrst ís er undir setinu (Benn & Evans, 2010). Hnikið er vegna 

bráðnunar dauðíssins undir og veldur hreyfingu í setbunkanum ofan á (Kjær & Krüger, 

2001). 

 

Mynd 33. Snið 3 í krákustígsás efst í hlíðinni. Mek: möl, einsleit, kornborin; Sll: sandur, lárétt, 

lagskiptur; Se: sandur, einsleitur. Neðstu lögin eru að mestu sandmassi með öfugri lóðgreiningu með 

grunnborinni perlumöl. Efsta lagið er malarmassi með illa aðgreindri hálfnúinni möl. 



51 

    

    

Mynd 34. Ljósmyndir af sniði 3. (A) Efst í krákustígsásnum var sniðið mælt. (B) Efsti hluti sniðsins, 

malarmassi og sandlag neðan við það með siggengi. Hnífur er sem mælikvarði. (C) Neðri hluti sniðsins, 

tvö sandlög með öfugri lóðgreiningu. (D) Nærmynd af efra sandlaginu á mynd C, grunnborin perlumöl 

efst og síðan verður sandurinn fínni eftir því sem neðar dregur (ljósmyndir: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 

A B 

C D 
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5.4.4 Snið 4 

Staðsetning sniðs 4 er í krákustígsás föstum í jökuljaðrinum upp við hlíðina um hálfum km 

fyrir ofan þar sem jökuláin kemur undan jöklinum. Krákustígsásinn stendur rúma þrjá 

metra upp úr jökuljaðrinum (Mynd 35). Sniðið var 160 sm á þykkt og endaði á jökulís 

(Mynd 36). Sniðið snéri í austur og var í nærhlið ássins. 

Lýsing – Setið var einsleitt, illa aðgreint og án byggingareinkenna. Möl var kornborin og 

sandur sem grunnmassi. Mölin var allt frá því að vera hálf köntuð í að vera vel núin, en að 

mestu var mölin hálf núin. Stærstu steinvölurnar voru um 15-20 sm í þvermál (Mynd 36). 

Sandurinn var frá því að vera fínn í að vera mjög grófur, 0,125-2,0 mm. Skörp skil voru 

milli íssins og setsins í botni sniðsins. 

 

Mynd 35. Staðsetning sniðs 4 í krákustígsás sem er að koma í ljós undan jökuljaðrinum (ljósmynd: 

Eygló Ólafsdóttir, 2007). 

  

Mynd 36. Snið 4. Mek: möl, einsleit, kornborin. Setið var illa aðgreint og engin bygging sást í setinu. 
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Túlkun – Efnið er þvegið og steinar núnir sem þýðir að það hafi verið flutt af vatni (Boggs, 

2001). Hugsanlegt er að þetta einsleita illa aðgreinda straumvatnaset með engin 

byggingareinkenni hafi sest til í straumþungu vatni með mikla flutningsorku líkt og setið í 

sniði 1 (Maizels, 1997; Huddart o.fl., 1999; Boggs, 2001; Evans & Benn, 2004). Vatnsrásin 

hefur verið inni í jöklinum eða ofan á honum fyrst það er ís undir (Benn & Evans, 2010).  

5.4.5 Snið 5 

Snið 5 var tekið í syðsta enda fremsta krákustígsássins á sandinum þar sem þversnið 1 var 

einnig tekið (Mynd 37). Sniðið var rúmur 240 sm á þykkt og endaði að neðanverðu í skriðu 

en enginn ís var sjáanlegur (Mynd 38). Sniðið snýr í vesturátt á fjarhlið ássins. 

Lýsing – Neðsta setlagið samanstendur af kornborinni hálf núinni til núinni möl í sand 

grunnmassa, illa aðgreint. Flestar völurnar voru undir 5 sm en stærstu steinarnir voru 10 sm 

í þvermáli. Óljósa grófa lárétta lagskiptingu mátti greina í setinu. Torfbútur var í miðju 

laginu. 

Ofan við malarlagið tók við sandlag 40 sm á þykkt. Skörp skil voru á milli þess og lagsins 

fyrir neðan. Sandurinn var frekar grófur við botn og topp lagsins en mun fínni í miðjunni. 

Veik lárétt lagskipting. Nokkrir torfbútar voru fyrir miðju lagsins. Hnik hefur verið á setinu 

og var misgengisflötur sjáanlegur neðarlega í laginu. 

Efsta lagið sem lagðist ofan á sandlagið var kornborin möl með sandi á milli. Einsleitt og 

illa aðgreint. Stærstu steinarnir voru um 15 sm og torfbútur fannst á einum stað. 

Steinvölurnar voru flestar þó um 5 sm eða minni og núnar til hálf núnar. Neðarlega í laginu 

hlykkjaðist band þversum yfir sniðið af steinvölum í mjög fínum sandi, um 5-8 sm á þykkt 

(Mynd 37). Skilin á milli efsta og næsta lags fyrir neðan voru óglögg. 

 

Mynd 37. Staðsetning sniðs 5 í fremsta krákustígsásnum á sandinum, manneskjur sem mælikvarði í 

forgrunni myndar. Horft er í suður. Innfellda myndin sýnir efstu tvö lögin og torfbútinn sem var í efsta 

laginu (ljósmyndir: Eygló Ólafsdóttir, 2007). 
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Mynd 38. Snið 5. Mek: möl, einsleit, kornborin; Sll: sandur, lárétt, lagskiptur; Mll: möl, lárétt, 

lagskipt. 

Túlkun – Myndun þessa setlags er þríþætt. Fyrst hefur verið straummikið vatnsrennsli með 

burðargetu fyrir bæði möl og sand þar sem setið er einsleitt, skolað og mölin hálf núin til 

núin (Boggs, 2001; Benn & Evans, 2010). Setið samansafnaðist lárétt á botn rásarinnar og 

því orðið lagskipting í uppbyggingunni (Huddart o.fl., 1999; Boggs, 2001). Auk þess var 

nokkur munur á stærðarhlutfalli setsins (illa aðgreint) en það endurspeglar að setið hafi sest 

til á stuttum tíma (Huddart o.fl., 1999; Evans & Benn, 2004; Benn & Evans, 2010). Næst 

hefur snögglega tekið við straumminna vatnsrennsli og burðargetu vatnsins þ.a.l. minnkað 

og eingöngu getað flutt sand. Lagskiptingin gæti skýrst af lagskiptu flæði í hægu 

vatnsrennsli (Boggs, 2001). Síðan kemur inn efsta lagið, þar hefur tekið við hæg aukning í 

rennslishraða vatnsins með meiri framburðargetu og iðustreymi. Mikið efni er í vatninu, 

fínustu efnin skolast burt og iðustreymið veldur því að setið verður einsleitt (Boggs, 2001; 

Benn & Evans, 2010). Torfbútarnir eru gamlar gróðurleifar sem jökullinn hefur skriðið yfir 

og síðan rifið upp (Boggs, 2001). Það bendir til þess að setið sé að koma frá botni 

jökulsins. Hnikið er vegna bráðnunar dauðíssins undir og veldur hreyfingu í setbunkanum 

ofan á (Kjær & Krüger, 2001). 
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5.5 Kornalögunarmælingar 

Til að finna uppruna og flutningsferli bergmola eru tvær algengar aðferðir notaðar, 

annarsvegar er ávali metinn og hinsvegar er mæld kýlni. Þetta er gert til að sjá hvort 

einhver munur sé á bergmolum í ólíkum landformum sem hafa myndast við ólíkar 

aðstæður og því hafa bergmolarnir orðið fyrir mismunandi áhrifum við flutning. 

Mæling á kýlni bergmolanna var sett upp í þríhyrningsgraf (Mynd 39). Þeir bergmolar sem 

raðast efst í þríhyrningsgrafið, c:a > 0,7, eru kubbalaga en þegar neðar er farið í grafinu eru 

þeir flatari og grennri. Krákustígsásarnir röðuðu sér flestir á milli c:a 0,3-0,7. Hlutfall 

bergmola undir C40 gildinu voru frá 4% til 24%. Í sandinum voru þetta 12% og 28% en í 

botnurðinni 10%. Botnurðin raðar sér lítillega ofar í þríhyrningsgrafinu eða á bilinu c:a 0,4-

0,8 þó ekki með marktækum mun. 

Þegar búið var að meta ávali bergmolanna eftir hrjúfleika kom í ljós að flestir bergmolarnir 

í krákustígsásunum og á sandinum höfðu hálf kantað og hálf núið yfirborð (Mynd 40). 

Voru flest sýnin eitthvað brúnamáð og mörg hver nokkuð slétt og mjúk. Sýnin voru 

blönduð og mátti finna mismunandi bergmola frá því að vera mjög núnir í að vera kantaðir 

í sama sýni. Hinsvegar voru bergmolarnir í botnurðinni meira kantaðir og minna 

brúnamáðir.  

Hlutfall RA var fært inn á graf á móti kýlni, C40 (Mynd 41). Sýnin úr krákustígsásunum og 

sandinum raða sér nokkurn vegin saman, þó voru þrjú sýni öðruvísi. Tvö sýni, annað 

krákustígsás og hitt sandur höfðu ögn hærra C40 gildi en hin og voru því lengra til hægri frá 

hinum sýnunum. Síðan var eitt krákustígsásasýni með töluvert hærra RA gildi en hin og var 

það staðsett nálægt botnurðinni á grafinu. Botnurðin hefur þó hæsta RA gildið. 



56 

 

Mynd 39. Kýlni korna. C40 er hlutfall bergmola undir c:a 0,4. 

 

Mynd 40. Ávali korna. Öll gröfin ná upp í 45% nema grafið fyrir sýni 2 sem fer upp í 70%. VA: mjög 

kantað; A: kantað; SA: hálf kantað; SR: hálf núið; R: núið; VR: vel núið; RA: hlutfall bergmola sem 

eru mjög kantaðir og kantaðir. 
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Mynd 41. Ávali á móti kýlni. Bornar eru saman kornalögunarmælingar á sýnum úr þremur 

landformum, sandi, krákustígsás og botnurð. Sýni úr krákustígsásunum og sandinum halda sér saman 

með einni undantekningu, þ.e. sýni 3 sem er frekar nálægt sýninu úr botnurðinni. 

Túlkun – Niðurstöður mælinga á lögun bergmolanna sýna að allir bergmolarnir sem 

skoðaðir voru hafa orðið fyrir smávægilegri til stórvægilegri breytingu við flutning (Evans 

& Benn, 2004). Sýni úr krákustígsásunum og sandinum sýndu mikil merki þess að hafa 

orðið fyrir miklum áhrifum við flutning og lögun þeirra breyst við það. Bergmolarnir voru 

að meðaltali hálf núnir og því líklegast verið fluttir af vatni en þó ekki endilega um langa 

vegalengd. Bergmolar í botnurðinni hafa orðið fyrir minni áhrifum þegar þeir voru fluttir úr 

stað (Benn & Evans, 2010).  

Erfiðara er að ráða í kýlnina hjá ásunum því hún svipar bæði til botnurðar og sands (Evans 

& Benn, 2004). Líklegt er að setið í ásunum sé að þróast frá því að vera botnurð yfir í að 

vera straumvatnaset. Það er þó hægt að sjá að botnurðin hafði flesta kantaða bergmolana og 

fáa núna. Botnurðin hafði því þá bergmola sem höfðu orðið fyrir minnstum áhrifum af 

flutningi og krákustígsásarnir og sandurinn höfðu bergmola sem höfðu orðið fyrir miklum 

áhrifum af flutningi í vatni. 
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6 Myndun krákustígsása 

Við samantekt á athugunum og túlkun gagna voru búin til líkön til að útskýra á einfaldan 

hátt myndun krákustígsásana við Eyjabakkajökul. Mynduninni er líst hér að neðan í máli 

og myndum. Líkan 1 sýnir þverskurð af Eyjabakkajökli þegar framhlaup verður í jöklinum 

og hvaða áhrif það hefur á jökulísinn þegar framhlaupsbylgjan hleypur yfir. Líkan 2 byrjar 

þar sem líkan 1 endar í tíma, þegar framhlaupsbylgjan hefur farið hjá, og sýnir hvernig 

vatns- og setflutningi í jöklinum er háttað og hvernig krákustígsásarnir myndast. Líkan 2 

sýnir síðan þróun landformsins þegar krákustígsásarnir eru að koma undan jöklinum eftir 

að hann byrjar að bráðna í burtu. Að lokum er sýnt endanleg mynd krákustígsásanna þegar 

þeir hafa misst allan dauðís og setið náð jafnvægi.  

Líkan 1 

Eyjabakkajökull er framhlaupsjökull. Á milli framhlaupa er jökullinn kyrr, með lágan 

yfirborðshalla og hörfar aftur (Mynd 42a). Jökulá rennur eftir farvegi undir jöklinum að 

vestanverðu (Ingibjörg Kaldal & Skúli Víkingsson, 2000; Helgi Björnsson o.fl., 2003; 

Eyjólfur Magnússon o.fl., 2004). 

Þegar framhlaup hefst í Eyjabakkajökli færist framhlaupsbylgjan niður á við eftir jöklinum 

(Mynd 42b). Árfarvegir og minni vatnsrásir eyðileggjast og vatn dreifir úr sér svipað og 

gerðist í framhlaupum við Variegatedjökul og Skeiðarárjökul (Kamb o.fl., 1985; Helgi 

Björnsson, 1998). Við það eykst vatnsþrýstingur við botn jökulsins (Kamb o.fl., 1985) og 

botnurðin verður vatnsrík. Þetta samspil vatns og botnurðar stuðlar að hraðara skriði 

jökulsins (Harrison & Post, 2003). Samþjöppun verður í ísnum niður með jöklinum eftir 

því sem framhlaupsbylgjan ríður yfir, við það myndast þrýstifletir í jökulinn (McMeeking 

& Johnson, 1986; Hambrey & Huddart, 1995; Bennett o.fl., 1999). 

Framhlaupsbylgjan færist niður eftir jöklinum og heldur áfram sama ferli og var lýst hér að 

ofan. Fyrir aftan bylgjuna tognar á jöklinum, hann verður þynnri og sprungur myndast bæði 

við botn og á yfirborði. Minni þrýstingur verður við botn jökulsins og vatn fer því að leita 

upp á við undan þrýstingi eftir sprungum og þrýstiflötum (Mynd 42c; Kamb o.fl., 1985; 

Kamb & Engelhardt, 1987; Raymond, 1987; Alley o.fl., 1997; Helgi Björnsson, 1998; 

Hambrey o.fl., 1999).  

Þegar framhlaupinu er lokið er jökullinn allur sprunginn og úfinn og hann staðnæmist. Við 

það þrýstist vatn bæði fram undan jöklinum og einnig leitar það upp á við eftir sprungum 

og þrýstiflötum (Mynd 42d; Kamb o.fl., 1985; Kamb & Engelhardt, 1987; Helgi Björnsson, 

1998; Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2008, 2010). Það sama á við um botnurðina, hún þrýstist 

upp undir jökulinn og fyllir upp í sprungur á botni hans (Sharp, 1985a). Vatnið rennur eftir 

sprungukerfum í jöklinum niður eftir honum í átt að jökulsporðinum og út á sandinn fyrir 

framan.  
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Mynd 42. Líkan 1, þverskurður af Eyjabakkajökli í framhlaupi. (a) Fyrir framhlaupið er jökullinn 

kyrr og bráðnar hægt. (b) Framhlaupsbylgja byrjar að fara niður jökulinn, samþjöppun verður á 

ísnum og þrýstifletir myndast í jöklinum undir og framan við bylgjuna. Vatnsrásir eyðileggjast og 

vatnsþrýstingur eykst við botn jökulsins. (c) Framhlaupsbylgjan færist niður jökulinn. Aftan við 

bylgjuna teygist á jöklinum, hann þynnist og springur upp. Við það leitar vatn upp á við undan 

þrýstingi eftir sprungum og þrýstiflötum. (d) Framhlaupið er yfirstaðið og jökullinn er allur 

sprunginn. Jökullinn stöðvast og vatn þrýstist fram undan jöklinum og upp eftir sprungum og 

þrýstiflötum. 
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Mynd 43. Líkan 2, myndun og þróun krákustígsása. 
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Líkan 2 

Eftir að framhlaupsbylgjan hefur riðið yfir tognar á jöklinum og hann verður mikið 

sprunginn, bæði við botninn sem og á yfirborði. Þegar framhlaupinu lýkur staðnar jökullinn 

og vatn sem hefur verið undir miklum þrýstingi undir bylgjunni þrýstist nú upp eftir 

sprungum og þrýstiflötum (Mynd 43a; Kamb o.fl., 1985; Kamb & Engelhardt, 1987; 

McMeeking & Johnson, 1986; Raymond, 1987; Helgi Björnsson, 1998; Hambrey o.fl., 

1999). Á yfirborði er minni þrýstingur og því flæðir vatn eftir yfirborði niður eftir halla og 

blandast bræðsluvatni (Boulton o.fl., 1999, Benn & Evans, 2010). Vatnið rennur á milli 

sprungna og þrýstiflata og myndar setfyllingu í þeim. Útlit farvegarins mótast af 

sprungukerfi jökulsins og því fær hann þetta einkennilega sikk-sakk form (Mynd 44, 1. og 

2. stig).  

Líklegt er að þetta ástand hafi verið frekar skammvinnt. Hægt er að sjá það m.a. á því að 

vatnsfarvegurinn hefur þetta hvassa sikk-sakk form, en ef vatnið hefði fengið að renna 

lengi eftir þessum farvegi hefðu myndast mjúkar bugður (Mynd 44, 3. stig; Boggs, 2001). 

Slíkar bugður hafa ekki náð að þróast við myndun krákustígsásanna. Einnig bendir 

setbyggingin til þess að efnið hafi sest til á skömmum tíma við orkumikið vatnsrennsli sem 

innihélt mikið af seti (Maizels, 1997; Huddart o.fl., 1999; Boggs, 2001; Evans & Benn, 

2004). Líklega fljótlega eftir framhlaupið hefur vatnið síðan fundið sinn fyrri farveg undir 

jöklinum og farið að streyma þar á ný (Helgi Björnsson, 1998) eða að vatnið var uppurið úr 

botnurðinni (Ívar Örn Benediktsson o.fl., 2008, 2010).  

 

Mynd 44. Þróun vatnsfarvega í yfirborði jökulsins. 1. stig: jökullinn er mjög sprunginn og vatn fer að 

renna eftir sprungum og þrýstiflötum í jöklinum. 2. stig: eftir smá tíma fer vatnið að afmá hvassa 

formið sem einkenndi sprungukerfið og vatnsfarvegurinn fær mýkra útlit. 3. stig: héldi vatnsrennsli 

áfram fengi farvegurinn hefðbundnara form með mjúkum bugðum. 
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Mikill setburður er í vatninu sem kemur frá botnurðinni. Ásýnd setsins breytist og skolast, 

einnig það set sem fyrir er í þrýstiflötunum og sprungunum (Alley o.fl., 1997; Hambrey 

o.fl., 1999). Vatnsstraumurinn hefur verið mikill með mikla flutningsgetu eftir þröngum 

sprungum. Veikir púlsar hafa verið í vatnsflæðinu og því hafi setið verið lagskipt (Huddart 

o.fl., 1999; Boggs, 2001). Sandlög eru merki um að vatnið hafi haft hægt um sig um tíma 

og einungis getað flutt með sér fínni setefnin. Mögulegt er að fyrst hafi myndast sethjalli í 

sprungunum, vatnið og setið verið á lítilli hreyfingu. Síðan hafi verið aukning á 

vatnsrennslinu og tengingar myndast á milli sprungnanna og vatnsstraumur aukist í gegn 

með tilheyrandi setburði, iðustreymi og setmyndunum á grófu straumvatnaseti. Vatnið 

hefur síðan hætt skyndilega að renna um sprungurnar (Maizels, 1997; Huddart o.fl., 1999; 

Boggs, 2001; Evans & Benn, 2004).  

Þegar jökullinn bráðnar eftir framhlaupið koma landform í ljós, eins og sprungufyllingar og 

krákustígsásar. Jökullinn er kyrr eftir framhlaupið og því haldast landformin í upprunalegu 

formi óhreyfð (Sharp, 1985a,b; Evans & Rea, 2003). Þegar set kemur í ljós innan úr og 

ofan af jöklinum sest það til á yfirborði og hylur ís sem bráðnar hægar en ís sem er óvarinn 

(Sharp, 1985a,b, 1988b; Hambrey o.fl., 1999; Kjær & Krüger, 2001). Fljótlega kemur 

mynd á landformin. Krákustígsásarnir verða til og má greina mjóa hryggi sem tengjast með 

sveigjum (Mynd 43b). Hryggirnir líkjast stöfluðum Z-um eða teygðum Z-um, en það fer 

eftir því hvernig undirlagið er. Ef jökullinn mætti mótstöðu við jökuljaðarinn þegar hann 

hljóp áfram þá hnikaði þrýstiflötunum til hliðar áfram niður og formið verður teygðara. En 

ef jökullinn fór út á opið svæði þá röðuðu þrýstifletirnir sér í röð hver á eftir öðrum. Svipað 

og þekkist með sprungumyndun og þrýstifleti í skriðjöklum með samþjöppuðu flæði (Nye, 

1952; Benn & Evans; 2010). 

Áfram heldur jökullinn að bráðna í kring og krákustígsásarnir fá á sig núverandi 

einkennandi ásynd. Sikk-sakk hryggir rísa frekar hátt upp úr jöklinum (Mynd 43c) eða hafa 

komið alfarið undan jöklinum og hlykkjast um og mynda slitrótta keðju. Dauðís er 

aðaluppistaða landformsins með tiltölulega þunna setkápu ofan á. Greina má að ísinn 

bráðnar nokkuð hratt því virk hreyfing er á setinu og það ber einkenni sets haugaruðninga 

(Kjær & Krüger, 2001; Schomacker, 2008). Eflaust hefur ísinn horfið alveg á nokkrum 

stöðum. 

Með tímanum bráðnar allur dauðís úr landforminu og núverandi ásýnd krákustígsása 

hverfur. Eftir að ísinn er farinn og setið hefur náð jafnvægi verður endanleg myndun 

krákustígsásanna hrúga af þvegnu straumvatnaseti, sandi og núinni möl (Evans & Rea, 

1999, 2003). Yfirborð er óreglulegt með hólum og lægðum (Mynd 43d). Hólar munu 

hugsanlega marka stærstu útbreiðslu landformsins því þegar ísinn var sem mestur og 

landformið stærst þá var mesta færslan á setinu niður á við eftir ísveggnum. Endanleg 

myndun krákustígsásanna mun ekki rísa hátt og gætu jafnvel lægðir í því legið lægra en 

það yfirborð sem er fyrir utan landformið sjálft.  

Varðveislumöguleiki krákustígsása er lítill og erfitt getur verið að greina þá á eldri 

landsvæðum (Evans & Rea, 1999, 2003). Eflaust verður hægt að rekja landformið ofan á 

botnurðinni og hugsanlega verður enn hægt að greina fyrrum sikk-sakk form sem einkenndi 

ásana áður. Enn erfiðara verður að greina samfallinn krákustígsás á sandi. Bæði vegna þess 

að um svipað efni er að ræða og einnig eru sandar framan við framhlaupsjökla óreglulegar 

eftir dauðísbráðnun. Krákustígsásarnir munu ef til vill sjást sem hlykkjótt form með 

óreglulegu yfirborði. 
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7 Umræður 

Í fyrri köflum hefur kortlagningu krákustígsása með loftmyndum verið lýst. Einnig var 

farið yfir þær athuganir á setbyggingu og landmótun sem aflað var í útivinnu. Út frá 

þessum athugunum var sett fram líkan til að varpa ljósi á myndun og þróun krákustígsása. 

Túlkun á þessum athugunum verða hér kynnt og rædd.  

7.1 Landmótunarlíkan framhlaupsjökla 

Jökulkembur og sprungufyllingar báru sömu einkenni og áður hefur verið lýst við 

Eyjabakkajökul og Brúarjökul (Clapperton, 1975; Sharp, 1985a,b; Evans & Rea, 1999, 

2003; Óskar Knudsen, 1995; Evans o.fl., 2007). Mikill raki og fínt efni í setinu bindur 

efnið saman sem veldur því að t.d. sprungufyllingarnar eru í óstöðugu formi lengi. Aftur á 

móti er varðveislumöguleiki þeirra ekki mikill. Allt efni leitar í óreiðu við það að 

þyngdaraflið tosa í setið í sprungufyllingunum, lögun þeirra verður með tímanum sléttari 

og formið mýkra. Einnig er rofmáttur jökulárinnar mikill og á hún auðvelt með að rjúfa 

þessi landform í burtu. Þess vegna eru þessi landform ekki eins áberandi á fornum 

jökulsvæðum né fjær jöklinum eins og þau eru næst honum. 

Jökulkemburnar, sprungufyllingarnar og krákustígsásarnir sköruðust öll á einn eða annan 

hátt. Skörun landformanna segir til um myndun þeirra. Sprungufyllingarnar lágu ofan á 

jökulkembunum og krákustígsásarnir ofan á sprungufyllingunum. Fyrst verða 

jökulkemburnar til við aflögun á botnurðinni undir jöklinum þegar hann hleypur fram. 

Síðan myndast sprungufyllingarnar þegar sprunginn jökullinn staðnæmist, sest til og 

botnurð þrýstist upp í sprungur á botni jökulsins (Evans o.fl., 1999). Á sama tíma þrýstist 

vatn upp um þrýstifleti og streymir eftir sprungum inni í eða á yfirborði jökulsins og mynda 

setfyllingu í þær. Krákustígsásarnir verða til þegar jökullinn bráðnar og þvegna setið sem 

var flutt með vatninu kemur í ljós á yfirborði jökulsins og mynda hryggi sem hlykkjast 

niður með jöklinum. Þar sem krákustígsásarnir verða til alveg undir lokin á framhlaupinu 

og inni í eða ofan á jöklinum sest hann ofan á þau landform sem mynduðust undir jöklinum 

í og eftir hlaupinu. Vegna sterks samspils og skörunar jökulkembna og sprungufyllinga við 

krákustígsásanna er mjög líklegt að krákustígsásarnir eigi heima á sama svæði og þau í 

landmótunarlíkaninu fyrir framhlaupsjökla (Mynd 3; Evans o.fl., 1999; Evans & Rea, 

1999, 2003).  

Krákustígsása er hægt að nota með öðrum landformum sem einkenni framhlaupsjökla. 

Myndun og þróun krákustígsása bendir til þess að jökullinn hljóp hratt fram og er síðan 

kyrr á milli framhlaupa. Alveg eins og bæði lengd og hæð jökulkembna einkennist af því 

að jökullinn hljóp hratt fram á stuttum tíma. Einnig bera sprungufyllingar einkenni þess að 

jökullinn hafi orðið fyrir tognun eftir hratt flæði og síðan hefur hann staðnað (Sharp, 

1985a,b; Evans & Rea, 1999, 2003). Sama má segja um krákustígsásana. Myndun þeirra 

bendir líka til þess að mikil samþjöppun hafi verið í jöklinum og síðan tognun (McMeeking 

& Johnson, 1986), sem hefur leytt til þess að vatn streymdi undan þrýstingi upp eftir 
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sprungum og þrýstiflötum. Síðan er jökullinn kyrr og landformið fær að koma hægt og 

rólega í ljós við það að jökullinn bráðnar. Því má segja að krákustígsásarnir heyra til 

einkennandi landforma framhlaupsjökla eins og áður hefur verið haldið fram (Óskar 

Knudsen, 1995; Evans o.fl., 1999; Evans & Rea, 1999, 2003). 

7.2 Krákustígsásar við Eyjabakkajökul 

Gamli krákustígsásinn sem sést á loftmyndum frá 1967 og 1970 var gerður úr árseti sem 

myndaði hlykkjóttan hrygg. Líklegt er að hann hafi eyðilagst í framhlaupinu og nýr 

myndast á sama stað. Árið 1975 lá jökuljaðarinn alveg upp að aftari enda formsins og því 

ekki ólíklegt að hann hafi legið ögn framar eftir hlaupið og því farið yfir gamla 

krákustígsásinn. Einnig er mögulegt að leysingarvatn eftir hlaupið hafi skolað honum í 

burtu því á gömlum myndum er mikið af vatni framan við jökulinn. Erfitt er að segja hvort 

dauðís úr þessum ás sé hluti af krákustígsásnum sem nú stendur. Engin ummerki eru um að 

setið hafi orðið fyrir álagi frá jöklinum ef hann ætti að hafa gengið yfir eða utan í formið. 

Álykta má að setið hafi allavega ekki orðið fyrir neinu hniki af völdum jökulsins og því 

hafi það set sem nú er á ásunum myndast eftir framhlaupið, ekki fyrir. 

Krákustígsásinn sem sést á 1967 og 1970 loftmyndunum myndaðist í framhlaupi 1931 eða 

1938. Líklegra þykir að hann hafi myndast árið 1931 fyrst vestari hluti Eyjabakkajökuls 

hljóp þá fram en árið 1938 hljóp miðhluti og austari hluti jökulsins. Spurning er hvort 

sethjallinn framan við fremsta krákustígsásinn á sandinum, sem virðist hafa sloppið við 

eyðileggingu í framhlaupinu 1972, sé gamall samfallinn krákustígsás þar sem allur ís er 

bráðnaður. Einnig gæti verið um botnurð að ræða. Ekki er hægt gera upp á milli uppruna 

hans þar sem setgerðin var ekki rannsökuð. En víst er að sethjallinn er eldri en núverandi 

krákustígsásar.  

Ljóst er að krákustígsásar myndast endurtekið á sama stað. Það er því ekki tilviljun hvort 

né hvar landformið myndast. Það virðist vera hluti af landformum sem myndast í 

Eyjabakkajökli og verða eftir á landsvæðinu framan við jökulinn. Álykta má því að 

krákustígsásar séu eitt af helstu séreinkennum framhlaupsjökulsins Eyjabakkajökuls. 

Þegar hryggir krákustígsásanna eru skoðaðir í útivinnu og loftmyndir frá mismunandi 

tímum bornar saman er nokkuð augljóst að helsta uppistaða landformsins er dauðís. 

Setþekjan er þunn og þar af leiðandi bráðnar ísinn undir nokkuð hratt og veldur 

síbreytilegri ásýnd yfirborðsins. Yfirborðshulan bar öll þau einkenni sem þekkjast hjá 

haugaruðningum, m.a. klösun, lóðgreining, bakhrun, togsprungur og ílangar lægðir (Kjær 

& Krüger, 2001). Því er ljóst að dauðís sé undir setinu í krákustígsásunum sem er að 

bráðna og veldur virkri hreyfingu setsins á yfirborðinu. Gera má ráð fyrir því að 

krákustígsásarnir lækki og breytist hratt fyrst eftir að þeir koma undan jöklinum þegar 

setþekjan er frekar þunn. En síðan þegar setþekjan þykknar við færslu og hylur meira þann 

ís sem enn er til staðar hægist á þessu ferli eins og gerist í haugaruðningi (Mynd 4; Kjær & 

Krüger, 2001; Schomacker, 2008; Benn & Evans, 2010). Hins vegar þar sem landformið 

hefur náð jafnvægi er allur dauðís farinn og það einkennist af hrúgu af möl og sandi en ekki 

af hlykkjóttum hryggjum eins og sést bæði við Eyjabakkajökul og Brúarjökul. Þar af 

leiðandi má álykta að krákustígsásar eins og þeir þekkjast núna séu ekki endanlegt form 

heldur munu þeir enda sem hrúgald með óreglulegt yfirborð með þvegnu seti, núinni möl 

og sandi (Evans & Rea, 1999, 2003; Kjær o.fl., 2008).  
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Hægt er að álykta líftíma dauðíssins í landforminu og hvenær það verður búið að ná 

jafnvægi og fengið á sig endanlega mynd. Magn dauðíss skiptir máli en þykkt og hreyfing 

setþekjunnar spila stærsta óvissuþáttinn. Setþekjan ræður hversu hratt endanlegu formi er 

náð. Einnig spilar veðurfar stóran þátt í ferlinu (Kjær & Krüger, 2001; Schomacker & 

Kjær, 2007; Schomacker, 2008). Mæld hefur verið dauðísbráðnun við Brúarjökul með 

nokkrum aðferðum. Þar í jörðu eru nokkur lög af dauðís sem jökullinn hefur ítrekað 

hlaupið yfir. Mælanleg dauðísbráðnun var að meðaltali 17.7 sm/ári í endagarði frá 1963-64 

framhlaupinu. En mesta bráðnunin átti sér stað þar sem set hrundi eftir ísveggnum og skildi 

hann eftir óvarinn, þar mældist hún 30 sm/ári (Schomacker & Kjær, 2007). Engar slíkar 

mælingar voru gerðar við Eyjabakkajökul en út frá loftmyndum er hægt að giska á líftíma 

dauðíssins við Eyjabakkajökul með hliðsjón af mælingunum frá Brúarjökli. Með því að 

bera saman myndir frá mismunandi tímum sést mikil breyting á yfirborði og formi 

krákustígsásanna. Gera má ráð fyrir því að það hægist töluvert á bráðnuninni eftir því sem 

landformið lækkar og setþekjan þykknar. Ef setkápan nær að hylja allan dauðísinn, eins og 

hjá fremstu krákustígsásunum, er líftími íssins þar a.m.k. 40 ár því þeir eru enn að hluta til 

uppistandandi. Enn er virk hreyfing á setinu sem getur skilið ísinn eftir óvarinn og því gæti 

ísinn náð hámarks bráðnun. Mæld yfirborðslækkun krákustígsása við Brúarjökul á 15 árum 

gat verið hátt í 16 m (Schomacker, 2008) því gæti 15 m þykkur dauðís mögulega horfið á 

innan við 40 árum. Að því gefnu er hugsanlegt að líftími dauðíssins í krákustígsásunum við 

Eyjabakkajökul sé innan við 80 ár. Aftur á móti má gera ráð fyrir að þar sem setkápan er 

þeim mun þynnri og nær ekki að hylja ísinn sé líftími hans mun styttri. Krákustígsásarnir 

við jökuljaðarinn og upp með jöklinum höfðu tiltölulega þunna setþekju. Harla ólíklegt er 

að líftími íssins þar sé langur og má jafnvel reikna með að allur ís verður horfinn eftir 40-

50 ár og krákustígsásarnir þá fengið á sig endanlega mynd. Auk þess má gera ráð fyrir að 

úrkoma og hitastig hafi talsverð áhrif þar sem meðalársúrkoma er veruleg, 870 mm, og 

meðalárshiti hefur síðustu 10 árin legið nánast fyrir ofan frostmark (Mynd 10). 

Þar sem kortlagt var eftir ystu mörkum sjálfstætt standandi krákustígsásanna var 

flatarmálsbreyting ekki eins áberandi og vænta mætti á milli ára. Ástæða þess er að eftir að 

krákustígsásarnir koma úr jöklinum lækka þeir aðallega í hæð en halda flatarmálinu. Helsta 

ástæða þess að ásarnir minnkuðu að flatarmáli er að jökuláin hafi rofið hluta þeirra í burtu.  

Landlögun krákustígsásanna endurspeglar landsvæðið sem þeir liggja á. Á sandinum liggja 

ásarnir á jafnsléttu og því eru þeir samhverfir keilulaga hryggir en í hlíðinni og meðfram 

Eyjabakkajökli liggja þeir í halla og eru ósamhverfir með aðra hliðina lengri niður hallann í 

átt að jöklinum. Landlögun ásanna í hlíðinni minna mikið á hryggina við Kongsvegenjökul 

á Svalbarða sem urðu til í framhlaupi árið 1948 (Bennett o.fl., 1996, 1999; Bennett, 2001). 

Þrýstigarðarnir eru ósamhverfir með brattari hlið sem snýr að jöklinum, þeir hafa hvassan 

hryggkamb og eru um 4-8 m á hæð. Flestir lágu í skriðstefnu jökulsins. Hugsanlegt hafa 

verið svipaðar aðstæður við myndun þeirra til að byrja með. Það er að einingum af seti var 

þrýst upp í hlíð og staflað og mynduð runa af hellum með dauðís á milli (Bennett o.fl., 

1996, 1999). Síðan hefur setið í ásunum við Eyjabakkajökul verið endursett af vatni í 

sprungur og þrýstifleti á yfirborði jökulsins. Hvort sem ásunum var þrýst upp í hlíðina eða 

lagðir þar niður hefur halli í landslaginu áhrif á landlögun formsins. 

Straumvatnasetið í krákustígásunum var að mestu hálf núið til núið en nokkuð var um 

kantað til hálf kantað. Eiginleikar og ásýnd setsins hefur orðið fyrir miklum breytingum við 

flutninginn en þó ekki það mikið að það verði afgerandi ráðandi. Setið er frekar núið þrátt 
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fyrir að vera flutt um stutta vegalengd. Ekki gafst vatninu nægur tími til að breyta ásýnd 

setsins nógu mikið svo það gefi fullkomna hugmynd um flutningsferlið. Þess vegna er 

niðurstaða kornalögunarmælinga krákustígsásanna á milli botnurðar og sands (Mynd 41) 

því það er að þróast frá því að vera botnurð yfir í að vera straumvatnaset. 

Þó svo að sumir bergmolanna lendi ofarlega í þríhyrningnum (Mynd 39) merkir það ekki 

endilega að þeir séu kubbalaga því möguleiki er að þeir hafi verið hringlaga ef þeir voru vel 

núnir. Einnig geta brotnir steinar verið flatir í lögun en með kantaðar brúnir. Því þarf að 

skoða niðurstöðurnar í grafinu með fyrirvara (Evans & Benn, 2004). Einnig voru ekki 

nægilega mörg sýni tekin svo niðurstaðan yrði skýr. Sýnin sýndu of dreifða niðurstöðu en 

þó nægilega til að sýna mun, þannig að niðurstöðurnar eru nógu marktækar. Það þyrfti að 

taka fleiri sýni svo rannsóknin yrði marktækari. 

7.3 Líkönin 

Til þess að krákustígsásar myndist þarf töluvert af vatni. Ástæðan fyrir því að þeir myndast 

eingöngu á takmörkuðum stað, að vestanverðu í jöklinum, er sú að jökuláin rennur þar á 

milli framhlaupa. Vatnsrennsli ræðst af þrýstingi og landslagi undirlagsins (Benn & Evans, 

2010) og því er líklegast að vatnið leiti á sama stað við lok framhlaupsins þegar 

framhlaupsbylgjan hefur farið fram hjá og myndað krákustígsásana. 

Allt bendir til þess að setmyndunin og upphafsmyndun krákustígsásanna hafi átt sér stað 

þegar framhlaupinu var við að ljúka eða því var lokið og jökullinn hættur að hreyfast fram 

á við. Engin merki voru um að setið hafi orðið fyrir hniki frá jöklinum. Evans og Rea 

(1999, 2003) tóku einnig eftir því að engar fellingar né aflögun var að finna í setinu. 

Eingöngu hnik sem til hefur orðið eftir að ísinn byrjaði að bráðna undir setinu og því færist 

það til og raskast. 

Varðandi aflögunina í setinu er mikilvægt að nefna að þekktir eru þrýstifletir sem mynda 

garða úr samþjöppuðum einingum við framhlaupsjökla (Alley o.fl., 1997; Hambrey & 

Hubbart, 1995; Bennett o.fl., 1996, 1999; Hambrey o.fl., 1999; Bennett, 2001). Þeir 

myndast þegar jökull og set er frosið saman og færist saman í einni einingu. Við færslu í 

jöklinum þrýstist einingin áfram, hún brotnar upp í nokkrar plötur sem lyftast upp á 

yfirborð og ganga saman og staflast í garð. Setið í þessum þrýstiflötum ber einkenni þess að 

hafa orðið fyrir hniki við flutninginn. Sandur er aflagaður sem og dauðísinn, en bygging 

malarlaga geta haldist ósködduð (Hambrey & Huddart, 1995; Hambrey o.fl., 1999). Ekki er 

ósennilegt að hluti af krákustígsásunum séu myndaðir á svipaðan hátt og þrýstifletir sem 

fyrirfinnast t.d. í Kongsfjorden og við Uversbreen (Hambrey & Hubbart, 1995; Bennett 

o.fl., 1996, 1999; Bennett, 2001). Við jaðar Eyjabakkajökuls ganga krákustígsásarnir upp í 

hlíð og verður væntanlega mikill þrýstingur í jöklinum á því svæði. Einnig er ekki 

ósennilegt að jökullinn hagi sér að vissu leyti eins og gaddjökull þar sem lítill sem enginn 

gangur er í honum á milli framhlaupa og brotnar hann því upp þegar hann fer af stað og 

þrýstir á set og ís sem samþjappast, brotnar upp og staflast upp í hlíðina. Straumvatnasetið 

frá jökulánni sem rann undir jöklinum á milli framhlaupa verður innlyksa og myndar 

þykkan þrýstiflöt, ekki ósvipað og sýnt er í líkani sem Bennett (1999) setti fram fyrir 

Kongsfjorden (Mynd 45). Síðan hefur hækkandi vatnsþrýstingur smurt þrýstifletina og 

auðveldað jöklinum færslu (Croot, 1988; Alley o.fl., 1997; Hambrey o.fl., 1999). Í 
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krákustígsásunum er þó engin aflögun í setinu. Líklega hefur verið samblöndun af 

samþjöppun og vatnsburði.  

 

Mynd 45. Myndun jökulgarða við suðvestur hlið Kongsfjorden. Þegar jökullinn gengur út í fjörðinn 

þrýstir hann á neðansjávarset sem verður innlyksa og flyst upp á land með jöklinum. Þegar jökullinn 

bráðnar sitja þrýstifletirnir eftir sem hryggir með dauðískjarna undir (frá Bennett, 1999).  

Krákustígsásarnir efst upp með jöklinum höfðu ekki hlykkjótt form eins og þeir sem voru 

neðar á landsvæðinu. Þar var sandur meira áberandi og mölin grunnborin. Erfitt er að segja 

nákvæmlega hvað hefur valdið því að ásarnir eru svona öðruvísi þarna. Hugsanlegt er það 

vegna þess að þarna hefur verið minni móttstaða við ísinn. Á þessu svæði var minni halli í 

undirlaginu sem jökullinn hefur farið yfir í framhlaupinu. Þrýstifletirnir hafa því ekki eins 

bortnað upp heldur getað myndað beinni flöt. Einnig gæti verið að sprungurnar hafa verið 

víðari og rásin getað verið beinni. Annar möguleiki gæti verið sá að þessir krákkustígsásar 

séu ekki eiginlegir krákustígsásar heldur t.d. jökulhjalli. 

Oft er þunn lína á milli skilgreininga á landformum sem mynduð eru í og við jökla. Sem 

dæmi er skilgreining á malarás inni í eða ofan á jökli keimlík skilgreiningu á jökulhjalla. 

Bæði samanstendur af sandi og möl sem flutt var af jökulá og algengast er að dauðís sé 

undir setinu þegar landformið er nýtt. Krákustígsásar gætu verið flokkaðir sem jökulhjalli 

eða malarás inn úr jökli. En líta þarf á heildar útlit og smæstu smáatriði til að skilgreina 

þessi landform. Stærðin á setinu var of stór og gróf til að geta hafa myndast í stöðuvatni. 
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Ekki var að finna óseyrar, trogskálögun né fleygskálögun í seti sem eru algeng í 

malarásum. Óseyrin sem sást á 1990 loftmyndinni var eingöngu mynduð af jökulánni sjálfri 

sem umlék krákustígsásinn og skar í hann. Engin jökulker voru til staðar sem eru algeng 

við jökulhjalla (Thomas & Montague, 1997; Huddart o.fl., 1999; Benn & Evans, 2010). 

Það sem aðgreinir helst krákustígsásana frá hinum er þeirra sérkennilega hlykkjótta Z-u 

form sem gerir þá einstaka og frábrugðna hinum. 

Eflaust mætti skilgreina krákustígsása sem samblanda af nokkrum landformum. Fyrst verða 

til þrýstifletir í jöklinum við samþjöppun þegar jökullinn er í framhlaupi. Síðan þegar 

jökullinn hefur hægt á sér hefur vatn farið að streyma upp um þessa fleti. Vatnið endursetur 

set í sprungur og myndar sikk-sakk vatnsrás með setfyllingu niður eftir jöklinum, eins og 

líkanið í ritgerðinni gerir ráð fyrir.Varasamt er því að nota krákustígsása eina og sér til að 

skilgreina hvort jökull sé framhlaupsjökull vegna þess að erfitt getur verið að greina þá frá 

öðrum landformum. Styðjast þarf við heildar landmótunarlíkan framhlaupsjökla.  

7.4 Samanburður við fyrri rannsóknir 

Kenning Óskars Knudsen (1995) um að krákustígsásar myndist í framhlaupi þegar malarás 

myndaður á milli framhlaupa samþjappast inni í jöklinum er ósennileg. Evans og Rea 

(1999) komu með rök fyrir því að þessi kenning gangi ekki upp. Óskar nefnir að 

malarásinn hafi færst til og brotnað eins og hann væri hluti af jöklinum í framhlaupinu. 

Helstu rök Evans og Rea voru að ísinn í jöklinum aflagast, þykknar og samþjappast í 

framhlaupi og fer í fellingar og sprungumyndun er mikil. En setið í krákustígsásunum við 

Brúarjökul ber ekki þau einkenni að það hafi gengið í gegnum neitt slíkt við flutninginn, 

eingöngu væri að finna hnik vegna bráðnunar íssins undir setinu. Einnig benda þeir á að til 

að mynda sikk-sakk form krákustígsásanna eins og Óskar lýsir þarf talsverða þversum 

útvíkkun á jökulsporðinum. Þeir vilja meina að þegar framhlaupsbylgjan hafi farið niður 

sporðinn var ekkert pláss fyrir þversum útvíkkun og jafnvel varð sporður Brúarjökuls 

frekar fyrir þversum samþjöppun og því hefðu ásarnir ekki getað myndað sikk-sakk form. 

Á hinn bóginn var útvíkkunin lóðrétt niður með skriðstefnu jökulsins (Evans og Rea, 1999, 

2003). Einnig eru gögn Óskars ófullnægjandi. Mæld voru 3 snið úr sama krákustígsásnum 

með stuttum lýsingum á setbyggingu og setgerð. Það virðist sem lítil rannsókn á seti hafi 

farið fram á hinum 7 krákustígsásum sem Óskar talaði um. Dauðísnum er gerð lítil skil og 

hvergi talað um að hann sé uppistaða formsins. Óskar talar um að ásarnir hafi samþjappast 

um 50% því bylgjulengd þeirra sé 60 m. Krákustígsásarnir hafa óreglulegt hlykkjótt form 

og erfitt er að finna ákveðið form sem þeir fara eftir. Ekki er gott að byggja kenningu á 

slíku óreglulegu formi. Nokkrir góðir punktar eru þó hjá Óskari og má þar helst nefna að 

hann ályktar að setið hafi verið flutt um stutta vegalengd og að ásarnir mynduðust á 

skömmum tíma við háan vatnsþrýsting. 

Evans og Rea (1999, 2003) telja að krákustígsásar myndist við að stíflað vatn aftan við 

framhlaupsbylgjuna losni og flæði með miklum þrýstingi inni í eða ofan á jöklinum. Þær 

hugmyndir sem hafa verið kynntar hér í ritgerðinni eru ekki svo ólíkar þeim hugmyndum 

sem þeir vörpuðu fram. Nokkur atriði er vert að fara yfir sem aðgreinir þessar kenningar. 

Í fyrsta lagi voru engar athuganir birtar og lagðar fram með skilgreiningu Evans og Rea. 

Hér hefur aftur á móti verið unnið útfrá gögnum sem aflað var í útivinnu og með 

kortlagningu loftmynda og þær athuganir lagðar fram með niðurstöðum til stuðnings. 
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Í öðru lagi er sú aukning af vatni sem þarf til að koma framhlaupi af stað og mynda síðan 

krákustígsásana enn hulin ráðgáta. Ekki verður hægt að svo stöddu að segja til um hvort 

vatnsaukning komi af stað framhlaupi né hvaðan vatnið kemur. En víst er að töluvert 

vatnsrennsli þarf til að mynda krákustígsásana. Hins vegar er ekki víst hvort til þurfi stíflað 

vatn sem brýst fram (Humphrey & Raymond, 1994; Evans & Rea, 1999; Harrison & Post, 

2003) eða einungis þrýstingsaukningu á vatnið sem þegar er til staðar undir jöklinum (Ívar 

Örn Benediktsson o.fl., 2008) eins og stuðst hefur verið við í ritgerðinni. Jökulhlaup, sem 

eiga upptök í stífluðu vatni, eiga sér stað í Eyjabakkajökli. Hrein ágiskun væri að segja að 

jökulhlaupið í desembermánuði 1972 gæti jafnvel hafa komið að myndun krákustígsásana. 

Setbyggingin hefur sum einkenni jökulhlaupa, eins og öfuga lóðgreiningu og einsleita og 

myndlausa byggingu (Maizels, 1997) en á móti fannst engin skálögun. Ekki er vitað hvaða 

áhrifa jökulhlaupin hafa á framhlaupið þó erfitt sé að útiloka tengsl (Oddur Sigurðsson, 

2003; Striberger o.fl., 2011). Greint hefur verið frá því að vatn með mikið af seti hefur sést 

spýtast upp úr yfirborði framhlaupsjökuls í framhlaupi, marga metra fyrir ofan 

jökulsporðinn þótt engin greinileg aukning hafi verið í vatnsmagni frá jöklinum (Kamb 

o.fl., 1985; Helgi Björnsson, 1998). Því verður einfaldari útskýringin höfð hér að 

leiðarljósi, að þrýstingsaukning við botn jökulsins sér orsakavaldur, og kenningin um 

stíflað vatn látin bíða þar til annað sannast.  

Rannsókn þessi hefur gefið betri sýn á myndun krákustígsása við Eyjabakkajökul. Ítarlegar 

rannsóknir voru gerðar í útivinnu á bæði seti og lögun krákustígsásanna, ásamt því átti sér 

stað samanburður á loftmyndum og kortlögð var þróun landformsins í tíma. Hins vegar er 

ávallt hægt að gera meira og helst mætti nefna að það þyrfti að taka fleiri sýni og teikna upp 

fleiri snið til að rýna betur í setbyggingu og setgerð krákustígsásanna. Áhugavert væri að 

fara með jarðsjá yfir ásana til að sjá bæði þykkt setþekjunnar og stærð dauðíssins og jafnvel 

byggingu hans. Auk þess væri gaman að bera saman krákustígsásana sem hafa fundist við 

Eyjabakkajökul og þá sem fundist hafa við Brúarjökul. Ákjósanlegast væri þó að fylgjast 

náið með jöklinum þegar kemur að næsta framhlaupi og geta sagt nákvæmlega hvað gerist 

og hvenær og þ.a.l. þurrkað út allri óvissu. Þá væri mögulega hægt að svara nákvæmlega 

spurningunni hvaðan vatnið kemur, hvert það fer og hverjar afleiðingarnar verða. 
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8 Niðurstöður 

Krákustígsásar við Eyjabakkajökul eru keðja af hlykkjóttum keilulaga hryggjum sem 

samanstanda af dauðískjarna þaktir hulu af möl og sandi. Landlögunin ræðst af halla 

undirlagsins. Hryggirnir ná allt að 15 m á hæð og setþekjan nær frá að vera nokkrir 

sentímetrar í að vera meira en 2 metrar á þykkt. Setið er núið og skolað af vatni. Það er 

aðallega einsleitt en hefur veika lagskipta byggingu á nokkrum stöðum. Setmyndunin hefur 

átt sér stað á skömmum tíma í vatnsrás með straumhörðu vatni með mikla framburðargetu 

og iðustreymi. Vatnsrennslið hefur verið að hluta til lotukennt. Það hefur verið mikið 

framboð af seti sem er að koma frá botni jökulsins. Kýlni bergmolanna í ásunum bendir til 

þess að setið sé að þróast frá því að vera botnurð yfir í straumvatnaset. 

Athuganir í rannsóknarferð og á loftmyndum sýna að dauðískjarninn í krákustígsásunum er 

aðaluppistaða formsins og bráðnar hann hratt. Því verður landformið fyrir miklum 

breytingum eftir að það losnar frá jöklinum. Setþekjan er á sífelldri hreyfingu og ber sömu 

merki og yfirborð í virkum haugaruðningi. 

Einkenni krákustígsása, eins og við sjáum þá í dag, eru ekki varanleg heldur mun allur 

dauðís bráðna úr landforminu og mun endanlegt form þeirra vera hrúgald af möl og sandi 

með óreglulegu yfirborði. Líftími dauðíssins var áætlaður 40-80 ár. 

Bæði það að dauðís er undir setþekjunni og að sprungufyllingar lágu inn undir 

krákustígsásanna sannar það að krákustígsásar verða til inni í eða ofan á jöklinum og eru 

ekki hluti af landformum mynduð undir jöklinum. 

Loftmyndir sýna að krákustígsásar myndast ítrekað á nánast sama stað eftir framhlaup í 

Eyjabakkajökli og þar að leiðandi má telja krákustígsása sem eitt af einkennandi 

landformum framan við jökulinn á milli framhlaupa. 

Líkan var hannað sem sýnir líklegustu skýringu á myndun krákustígsása við 

Eyjabakkajökul samkvæmt þeim gögnum sem aflað var. Gert er ráð fyrir að þegar 

framhlaup fer yfir jökulinn eyðileggjast þær vatnsrásir sem voru undir jöklinum og við það 

dreifist vatn undir honum og vatnsþrýstingur við botn jökulsins eykst. Líkanið sýnir síðan 

þegar framhlaupsbylgjan hefur farið yfir jökulinn tognar á honum og vatn sem hefur verið 

undir miklum þrýstingi leitar upp um þrýstifleti og sprungur. Vatnið ber með sér mikinn 

aur úr botnurðinni sem aðgreinist við flutninginn. Þegar vatnið og setið nær yfirborði fer 

það að renna um sprungur og þrýstifleti niður eftir jöklinum með miklum straumþunga. Við 

það sest til möl og sandur og verður til hlykkjótt setfylling í sprungunum í jöklinum. En 

þetta ástand varir í stuttan tíma. 

Líkanið sýnir einnig þróun krákustígsásanna með tíma og endanlegu mynd þeirra. Eftir að 

framhlaupið er yfirstaðið og jökullinn bráðnar koma krákustígsásarnir í ljós, setið sest til á 

yfirborði jökulsins og hylur ís sem bráðnar hægar en sá sem er óvarinn. Því verða til 

hryggir sem standa alltaf meira og meira upp úr jöklinum eftir að hann bráðnar meira og 
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endar með að krákustígsásarnir verða viðskila við jökulinn. Þróun eftir það felst aðallega í 

bráðnun dauðíssins undir setþekjunni þangað til hann er allur horfinn. Þá nær landformið 

endanlegri mynd. 

Krákustígsásar tilheyra landmótunarlíkani fyrir framhlaupsjökla. Myndun þeirra og þróun 

einkennast af hröðu flæði og síðan kyrrstöðu jökulsins. Varasamt getur verið að nota ásana 

eina og sér til að skilgreina tegund jökuls heldur þarf að styðjast við landmótunarlíkanið í 

heild. 

Vegna lélegs varðveislumöguleika er ekki víst að krákustígsásar séu þekkjanlegir á fornum 

landsvæðum eða við jökla sem eru hættir að hlaupa fram. Helst ætti að vera hægt að finna 

slikju af möl og sandi sem hlykkjast ofan á botnurð eða sem hlykkjótt svæði með 

óreglulegt yfirborð á sandi. Hætta er á að þeir verði rangtúlkaðir sem fornir jökulhjallar eða 

sem gamlir malarásar sem urðu til ofan á eða inni í jökli. 

Rannsókn þessi hefur aukið skilning á krákustígsásum sem hafa lítið verið rannsakaðir 

hingað til, þótt enn sé nokkrum spurningum ósvarað. Til að svara þeim spurningum þyrfti 

að rannsaka setgerð, setbyggingu og landlögun nánar. Áhugavert væri að bera þessa 

krákustígsása við krákustígsásana sem fundist hafa við Brúarjökul.  
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