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Útdráttur 

Sólheimajökull er skriðjökull úr Mýrdalsjökli á suður Íslandi. Hann er 11 km langur og 1-2 

km breiður. Sólheimasandur og jökulsporður Sólheimajökuls hafa verið mikið rannsakaðir 

af jarðvísindamönnum seinustu áratugi. Farin er námsferð í námskeiðinu Rof, setmyndun og 

landmótun jökla í Háskóla Íslands til Sólheimajökuls og jökulumhverfi er rannsakað. Í ferð 

þessa námskeiðs í maí 2013 var m.a. jökulmyndað landform rannsakað og mælt. Eftir þá 

ferð kviknaði sú hugmynd að skoða þetta nánar og lýsa í B.Sc. verkefni, til að kanna hvort 

um jökulöldu væri að ræða.  

Tvær vettvangsferðir voru farnar til að rannsaka landformið. Í fyrri ferðinni í maí 2013 var 

hæðin mæld með TopCon mælitæki til að athuga hvort landformið væri í samræmi við 

þekktar jökulöldur. Jarðlögum í kjarna landformsins, sem sjást í langri opnu með jaðri þess, 

var lýst og þau skrásett. Einnig var framkvæmd veftumæling til að athuga hvort vefta korna 

endurspeglaði skriðstefnu Sólheimajökuls. Mælingar voru gerðar á stefnu jökulummerkjum 

(jökulrákir og kembur(e. flutes)). Athuganir á mögulegum árgarði voru gerðar til að skoða 

hvort jökullinn hafi gengið fram á landformið. Í seinni ferðinni í nóvember 2013 var 

setlögum lýst og umhverfi öldunnar skoðað nánar, ásamt því að safna frekari gögnum fyrir 

veftumælingu. Gögn um stefnu, lögun og innri byggingu eru notuð til að rökstyðja að hér sé 

um jökulöldu að ræða. 

Abstract 

Sólheimajökull glacier is a valley outlet glacier from Mýrdalsjökull ice cap in South-Iceland. 

The glacier is 11 km long and 1-2km wide. Sólheima sandurplane and the glacier snout have 

been studied by geologists over the past few decades. A field excursion to Sólheimajökull is 

a part of a glacial geology course at the University of Iceland, and the glacial environment 

there is studied. In May 2013 during a field excursion a steamlined subglacial landform in 

the Sólheimajökull forefield was studied. After that excursion the idea for this B.Sc. thesis 

emerged, focusing on the question if the subglacial landform is indeed a drumlin. Tvo field 

excursions where undertaken to examine the landform. In the first excursion in may 2013 

the landform was measured with a TopCon levelling instrument to see if the hill was shaped 

in the typical drumlin form. The lithology of the landform was described and logged in an 

open section. A fabric analysis was made to see if the direction of the landform was paralel 

to the ice flow of the glacier. Measurements of directions of glacial stiae and flutes on top of 

the landform were documented. Observations on a possible seasonal moraine on the 

landform where made to infer if the glacier had advanced over the landform after it was 

deposisted. During the second field trip in November 2013, further observations of the hill‘s 

lithology were made. The data collected for the direction, shape and lithology are used to 

discuss if this landform is in fact a drumlin 
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1 Inngangur 

Tilgangur þessa B.Sc. verkefnis er að rannsaka jökulmyndað landform á Sólheimasandi, í 

u.þ.b. 400m fjarlægð frá núverandi jökulsporði Sólheimajökuls, og athuga hvort að um 

jökulöldu (e. drumlin) sé að ræða. Þetta ákveðna jökulmyndaða landform hefur verið í 

nokkur ár skoðað af nemendum í Háskóla Íslands, en aldrei fyrr rannsakað ítarlega.  

Jöklar á Íslandi hylja um 11% af landinu og er það landsvæði sem hulið er af jökli að mestu 

ókannað. Jöklarnir eru virkir og bregðast hratt við sveiflum í loftslagi og hafa mikil áhrif á 

umhverfi sitt. Í þeim eru um 3.600 km3 af vatni, sem er mesti ferskvatnsforði á Íslandi, það 

jafngildir því að hylja allt Ísland með 35m þykku íslagi. (Helgi Björnsson, 2009) 

Landið og sjávarbotn bera mót jökulrofs og framburðar sets með jökulám á síðasta 

jökulskeiði og nútíma. Jöklar hafa skorið út alpalandslag sem einkennist að hvilftum, 

skörpum fjallstoppum, víðáttumiklu láglendi og löngum U-laga dölum og þröngum fjörðum. 

(Helgi Björnsson, 2009) Rof og framburður jökla er mjög einkennandi á Íslandi þar sem 

jöklar Íslands eru ekki frosnir allt árið. 

Ritgerðin skiptist í 4 kafla þar sem fjallað verður meðal annars um rannsóknarsvæðið, gögn 

og aðferðir mælinga, niðurstöður og túlkanir þeirra. Farið var í tvær skipulagðar 

vettvangsferðir ásamt nokkrum ferðum þangað að dáðst af jökulumhverfinu. Hér fyrir neðan 

(Mynd 1) má sjá staðháttarkort af rannsóknarsvæðinu. 
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Mynd 1.1 Rannsóknarsvæði framan við Sólheimajökul. (kortritun: Björn Áki Jóhannsson) 
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1.1 Jöklar á Íslandi 

Á nútíma hafa jöklar hopað og sótt fram til skiptis. Fyrir um 7000 árum hvarf ísaldarjökull 

af Íslandi og líklega voru aðeins smájöklar á hæstu fjöllum. Jöklar tóku ekki að myndast af 

ráði, vaxa og skríða niður fyrr en á síðari mýraskeiði (subatlantískri tíð) (Helgi Björnsson, 

2009, bls 125). Frá upphafi byggðar á Íslandi til þrettándu aldar var loftslag hlýtt. Síðan hófst 

síðara skeið mikils vaxtar jökla sem kallast Litla Ísöld og stóð frá fjórtánduöld til loka 19. 

aldar. Undir lok 10 aldar tóku jöklar að hopa, hægt í fyrstu en síðan mjög hratt eftir 1930. 

Þó hægðist á hopun jökla eftir 1940 fram til 1985 þá hopuðu jöklar hraðar og allir jöklar á 

Íslandi hafa hopað eftir 1995. (Helgi Björnsson, 2009) 

Að meðaltali er ársúrkoma á Íslandi um 2000mm en á Mýrdalsjökli er hún meiri en 4000mm 

og að hámarki 6000mm á hæsta kolli Mýrdalsjökuls (Helgi Björnsson, 2009)  

 

1.2 Mýrdalsjökull 

Mýrdalsjökull er fjórði stærsti jökull landsins, alls um 600km2 að flatarmáli. Hann er 

jafnframt syðstur þeirra og rís brattur, 1200-1500m hár, upp af ströndum skammt frá sjó. Á 

jökulhvelið fellur því mikil úrkoma er rakir loftmassar koma inn á land og stíga hratt upp og 

kólna. Í um 1300 m hæð yfir sjó er 60 km2 jökulslétta, umgirt bungum sem rísa 100-200 

metra upp fyrir hana. Þær eru Hábunga (1497 m) að sunnan, Kötlukollar (1320 m) að austan, 

jökulskerið Austmannsbunga (1377 m) í norðri og Goðabunga (1510 m) að vestan sem 

tengist eldstöðinni Eyjafjallajökli um Fimmvörðuháls. Nálægt tylft smárra sigkatla, allt að 

30 m djúpir og nokkur hundruð metrar í þvermál, sem eru dreifðir umhverfis jökulsléttuna, 

vitna um stöðugan jarðhita við jökulbotn. (Helgi Björnsson, 2009) 

Meðalþykkt íss er 230m og rúmmál jökulsins er um 140 km3 (Helgi Björnsson o.fl., 2000) 

Mýrdalsjökull þekur Kötlu sem er ein virkasta megineldstöð á Íslandi þegar virkni er skoðuð 

út frá rúmmáli af kviku. Kötlu askjan er 10*14 km í þvermál og 650-750 m djúp. (Bergrún 

A. Óladóttir o.fl., 2008) 

Katla er önnur virkasta eldstöð á Íslandi frá landnámi með 21 skráð eldgos síðan 870 AD. 

Tuttugu af eldgosunum hafa verið basísk sprengigos undir jökli sem komu úr sprungum í 

öskjunni. Þessi eldgos hafa myndað stór öskulög með rúmmál frá 0,02-1,5km3. (Bergrún A. 

Óladóttir o.fl., 2005) 

Þrír skriðjöklar hafa rofið djúp skörð í öskjubarmana sem jökulhlaup hafa fallið um við gos 

í jöklinum. Einn þeirra er Sólheimajökull. (Helgi Björnsson, 2009) 
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Mynd 1.2 Staðháttakort af Mýrdalsjökli, Eyjafjallajökli og Sólheimajökli..  (kortritun: Björn Áki 

Jóhannsson) 
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1.3 Sólheimajökull 

Niður skarð á milli Háubungu og Goðabungu, sunnan úr Kötluöskjunni undir Mýrdalsjökli, 

skríður Sólheimajökull. (Helgi Björnsson o.fl., 2000) Sólheimajökull er 11 km langur og fer 

í gegnum 1-2km langan U-laga dal. Jökullinn kemur niður úr c.a. 1350 m.y.s niður í 100 

m.y.s þar sem hann endar í 1,5 km langri jökultungu. Jökullinn endar nú að hluta til í litlu 

lóni sem myndast hefur framan við jökulsporðinn. (Schomacker o.fl., 2012)  

Jökulsporður Sólheimajökuls hefur verið mældur árlega síðan 1930 af Jöklarannsóknafélagi 

Íslands. Gögn þeirra sýna 977 m hörfun milli 1930 og 1969. Eftir það gekk jökulinn fram 

495 m frá 1970 til 1995. Síðan 1995 hefur jökullinn hopað meira en 750 m. (Schomacker 

o.fl., 2012) 

 

Mynd 1.3.1 Sporðabreytingar 1930-2012. Sett saman úr tölulegum gögnum frá Oddi Sigurðssyni. 

(mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson)   

 

Í jökullóninu bráðnar Sólheimajökull og er mikið um dauðís í því (Mynd 1.3.2) Úr 

jökullóninu rennur Jökulsá á Sólheimasandi, sem er einnig þekkt sem Fúlilækur, til sjávar. 

Hún skilur á milli Sólheimasands (austari Fúlalæks) og Skógarsands (Vestari Fúlalæks). 

Jökulsá á Sólheimasandi er kallaður Fúlilækur vegna þess að hún gefur stundum frá sér 

sterka brennisteinslykt sem má rekja til jarðhitavirkni rétt fyrir innan öskjubarmana þar sem 

bræðsluvatn hripar niður í sprungur í berginu. (Helgi Björnsson o.fl., 2000) 
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Mynd 1.3.2 Sólheimajökull og lónið fyrir framan hann.(mynd: Björn Áki Jóhannsson) 
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1.4 Jökulöldur (e.Drumlins) 

Jökulalda er skilgreind lauslega sem sporöskjulaga hæð, sem að mestu inniheldur 

jökulruðning, mynduð undir jökli og myndast samsíða skriðstefnu jökulsins. Það eru engar 

staðlaðar lýsingar á stærð jökulalda en þær geta verið allt að kílómeter að lengd og 50m að 

breidd. Þó það sé mikil fjölbreytni í lögun þeirra er hin „dæmigerða“ jökulalda slétt, 

straumlínulaga hæð, sem líkist eggi hálf-gröfnu eftir langás eggsins (mynd 1.4). (Clark o.fl., 

2009)  

 

Mynd 1.4 Dæmigerð jökulalda. Á skýringarmyndinni var ísflæðið frá vinstri til hægri. Langás 

jökulöldunar er lína A-B, mesta breidd er linan C-D, og hæsti punktur á jökulöldunni táknaður E. 

(mynd: Geography site, 2013) 

 

Jökulöldur eru meðal mest rannsökuðu jökulmynduðu landforma á jörðinni og eru í auknum 

mæli notaðar til að túlka bæði botnaðstæður og flæðigangverk fornra jökla og ísstrauma. 

Kenningar um uppruna þeirra hafa verið margar, þó flestir telja þær myndaðar undir jökli í 

beinni snertingu við jökul. (Johnson o.fl., 2010) 

Jökulöldur eru venjulega, sporöskjulaga hæðir úr jökulruðningi. Þær eru á milli 5-50 m háar 

og 10-3000 m langar. Þær hafa venjulega hlutföll lengdar og breiddar sem er lægra en 50. 

Þær eru úr mismunandi efnum, meðal annars, lausu seti, berggrunni,  afmynduðum 

jökulruðningi og sandi og möl. Jökulöldurnar eiga það til að myndast í ákveðnum sveipum 

(e. drumlin fields). (Bennett, Glasser, 2009 p.269) 
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Tvær megin tilgátur eru um myndunarferli jökulalda: 

1. The drumlin-megaflood hypothesis  

Tilgátan um að jökulöldur væru myndaðar af jökulvatni undir jökli var sett fram af 

Shaw 1983. Þessi umdeilda tilgáta felur í sér að jökulöldur séu myndaðar af flóðum 

undir jökli með því að stór sár í botn jökulsins eru fyllt af seti meðan á hlaupi stendur. 

Rök sem styðja þessa tilgátu eru að margar jökulöldur hafa sand og malarkjarna. 

Hinsvegar gefur tilgátan í skyn að jökulöldur fylgi ekki  skriðstefnu jökulsins og að 

jökulvatns útflæði sé mikilvægt fyrir landmyndun. (Bennett, Glasser, 2009) 

2. The sticky spot model 

Sticky spot líkanið felur í sér að „veikari hlutar af botninum eru álitnir afmyndast 

frekar fljótlega, meðan sterkari hlutar(sticky spots) eru truflandi eða hreyfanlegar 

hindranir“ (Benn & Evans, 2010, bls. 463) Sticky spot er svæði þar sem að botn 

viðnám er hátt samanborið við umhverfið.(Stokes o.fl., 2007) Helstu orsakir sticky 

spots eru útstæður bergrunnur, svæði án jökulruðnings, svæði þar sem jökulruðingur 

er með hátt viðnám sökum þess að vera þveginn, þar sem jökulvatn undir jökli frýs 

(Stokes o.fl, 2007) og mismunur í vatnsþrýsting undir jökli. 

Sökum þess að ekki er hægt að skoða botn jökuls, hefur enginn getað fylgst með jökulöldu 

myndast, og er þess vegna kannski ekki óeðlilegt að myndun þeirra sé ráðgáta. Hluti af 

vandanum er sá að til að tilgáta sé trúverðug þarf hún að geta útskýrt allar jökulöldur, 

myndanir þeirra, fjölbreytileika í stærð og lögun og samsetningu þeirra. Þrátt fyrir margar 

og góðar rannsóknir hefur enginn getað sett fram heilstæða kenningu um myndun jökulalda. 

(Clark o.fl., 2009) 
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2 Mælingar og aðferðir 

Jökulmyndaða landformið sem rannsakað var er u.þ.b 400 m framan við núverandi 

jökulsporð. Þetta landform er tilvalið til þess að kanna hvort að um jökulöldu sé að ræða, 

sökum þess að norð-vestur síða hæðarinnar hefur verið rofin af Jökulsá á Sólheimasandi sem 

fellur frá Sólheimajökli. Rofsárið býður uppá að hægt sé að skoða lagskipan og formgerð. 

Þrátt fyrir stríðan straum ferðamanna að Sólheimajökli hefur hæðinni verið lítið raskað því 

hún er staðsett utan við helstu gönguslóðir ferðamanna frá bílastæðinu.   

 

Mynd 2.1 Rannsóknarsvæðið fyrir framan Sólheimajökul (mynd: Björn Áki Jóhannsson) 

 

Við úrvinnslu gagna var forritið Excel notað til að teikna hæðarferilinn. Forritið Stereonet 9 

var notað til þess að mæla veftu og gera rosediagram. Forritið Canvas 15 var notað til að 

teikna jarðlagasnið. Landupplýsingakerfið ArcGIS 10.2 var svo notað við gerð 

staðháttakorta úr gögnum frá Landmælingum Íslands 

 

2.1 Vettvangsferðir 

Dagana 11-15 maí 2013 var farið að Sólheimajökli í námskeiðinu Rof, setmyndun og 

landmótun jökla, sem kennt er við jarðvísindadeild Háskóla Íslands. Í þeirri námsferð var 

rannsóknarsvæðið skoðað og ýmsar mælingar sem nota má til að lýsa jökulumhverfi gerðar. 

Hæðin var skoðuð, rannsökuð, mæld og ljósmynduð í þeirri ferð, undir leiðsögn Ólafs 

Ingólfsonar, Sverris Aðalsteins Jónssonar og Minneyar Sigurðardóttur. Hæðarmæling, 

veftumælingar og lýsingar á hæðinni var unnin í sameiningu af hópnum mínum sem saman 

stóð af Anais, Elisabeth, Karl,  Marie og Willy (Nafnalisti í þakkarorðum).  
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Mynd 2.2.1 Vesturhlið hæðarinnar við Fúlalæk. (mynd: Karl Lange) 

 

Seinni vettvangsferðin var svo farin þann 17 nóvember 2013. Í þeirri ferð var mikill snjór og 

ágætis veður en jörð var frosin. Þrátt fyrir vetrarkuldann var nánari lýsingu á hæðinni ásamt 

frekari veftumælinga og ljósmyndum safnað saman. 

Við gerð þessa verkefnis voru eftirfarandi verkfæri nýtt: múrskeið, skófla, vasahnífur, 

málband, áttaviti með hallamæli, og TopCon mælitæki. Til stuðnings voru nýttir staðlar 

(mynd 2.2.2) og viðmiðunarmyndir sem sýna prósentudreifingu sets, ávala, kornastærð og 

aðalgreiningu sets. (Jón Eirríksson, 2007) Allar mælingar á stefnu og halla voru skráðar 

niður fyrir veftumælingar. Gögn úr TopCon mælitæki voru einnig skrifuð niður. 

 

Mynd 2.2.2 Greiningarlyklar sem notaðir voru við rannsóknina 
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2.2 Veftumæling 

Vefta er skilgreind sem uppröðun (stefna og lega) korna/vala/grjóts innan sets. Vefta er mæld 

á stærri völum og hnullungum. Algengast er að vefta sé notuð til að greina jökulruðning og 

skriðstefnu jökuls sem setti hann af sér, en einnig við að greina straumstefnu í árseti. 

Grunnlögmál fyrir veftumælingu segir að agnir setjast til í þá stöðu sem veitir flutningsmiðli 

minnsta viðnám.  

Vefta steinvala í seti lýsir legu þeirra í fínni grunni setlaga. Steinvölurnar geta haft 

tilviljanakennda uppröðun og sýnt jafnátta veftu (e. Isotropic) eða þær geta haft mjög 

ákveðna uppröðun og sýnt ójafna veftu (e. Anisotropic). 

Vefta sets er mæld með ákveðnu úrtaki vala/hnullunga. Það þarf minnst 25 til þess að veftan 

verði tölfræðilega marktæk. Stefna langáss og halli langáss miðað við lárétt er skráð niður. 

Veftan er svo sett fram myndrænt á stefnurósar grafi. (e. rose diagram)   

2.3 TopCon mæling 

Mæling með TopCon mælitæki fer þannig fram að tækið er sett á hæsta punkt á hæðinni. 

Tækið er svo látið mæla hæðarmismun og fjarlægð frá tækinu að spegli sem er hreyfanlegur. 

Mælingin fer þannig fram að tækið er stillt upp fullkomlega lárétt og lóðrétt.  Annar aðili er 

svo með spegil á stöng og gengur hann meðfram öllum hallanum bæði fyrir framan og aftan 

tækið.  Sá sem er á mælitækinu horfir í gegnum linsu sem hann hallar upp og niður til að 

hitta á spegilinn. Aðilinn með spegilinn er svo látinn ganga meter fyrir meter nær og nær 

tækinu í beina línu þar sem í hverju stoppi er gerð ein mæling. (mynd 2.3) 

 

Mynd 2.3 Höfundur að mæla með TopCon mælitækinu (mynd: Sigmundur Grétar Hermannsson) 
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2.4 Stefnumæling jökulráka 

Jökulrákir myndast þegar að jökull skríður yfir steina/berggrunn og botnurð undir jökli rispar 

steininn/berggrunninn eftir skriðstefnu jökulsins. Mæling á jökulrákum gefur til kynna 

jökulstefnuna ef að steinninn hefur ekki færst til eftir að jökulinn hörfaði. Stefnumæling á 

jökulrákum er mæld með því að nota áttavita samsíða rákunum og mæla stefnuna. Passa þarf 

að steinninn sem er með jökulrákunum sé grafin niður og hafi verið staðfastur þegar jökulinn 

gekk yfir hann. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Hæðar graf 

Lögun rannsóknarsvæðisins var mæld með TopCon mælitæki til þess að finna hæðarmismun 

á svæðinu frá efsta punkti meðfram öllu svæðinu eftir langás landformsins, þar sem 

mælitækið var staðsett í miðjunni á efsta punkti.(mynd 3.1) Eftirfarandi tölur í töflu 1 sýna 

35 mælingar gerðar á rannsóknarsvæðinu. Þar sem mælitækið var staðsett efst á landforminu 

eru næstum allar lóðréttar mælingar í neikvæðum tölum miðað við efsta punkt. Láréttu 

mælingarnar eftir 22 aðra mælingu eru neikvæðar því þær eru hinumegin við tækið. 

Tafla 1. Töluleg gögn frá TopCon mælitækinu. 

Mæling nr. 
Lárétt mæling 

(m) 
Lóðrétt mæling 

(m) 
Mæling nr. 

Lárétt mæling 
(m) 

Lóðrétt 
mæling 

(m) 

1 46.146 -2.789 20 6.158 -0.118 

2 44.098 -2.656 21 3.624 -0.052 

3 42.137 -2.497 22 1.28 -0.008 

4 40.008 -2.331 23 -0.755 0.009 

5 38.077 -2.28 24 -3.079 0.044 

6 38.05 -2.282 25 -5.307 0.048 

7 36.048 -1.841 26 -7.352 0.053 

8 34.135 -1.86 27 -9.479 -0.02 

9 31.435 -1.839 28 -11.695 -0.063 

10 28.896 -1.703 29 -14.051 -0.199 

11 26.726 -1.56 30 -16.53 -0.363 

12 24.382 -1.374 31 -18.879 -0.528 

13 22.003 -1.192 32 -21.164 -0.711 

14 19.989 -1.047 33 -23.767 -0.836 

15 17.808 -0.906 34 -26.092 -1.037 

16 15.099 -0.724 35 -28.883 -1.178 

17 12.759 -0.485    

18 10.534 -0.334    

19 8.438 0.207    

 

 

Mælingarnar úr töflu 1 voru síðan settar upp í graf (Mynd 3.2) sem sýnir hæðarferil 

landformsins. Staðsetning mælitækis var í 0 á y-ás og 0 á x-ás grafsins.  
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Mynd 3.1 Langás hæðarinnar sem mældur var (mynd: Björn Áki Jóhannsson) 

 

Mynd 3.2 Graf af mældum hæðarferli hæðarinnar (mynd: Björn Áki Jóhannsson) 

3.2 Vefta 

Mælingar á 32 völum með 6-60mm langás og lengdar/breiddar hlutfall af 2:1 var gerð þann 

12 maí 2013. Mæld var stefna og halli hverrar völu fyrir sig. Úrtakið úr opnunni voru 32 

völur af handahófi. Mælingarnar voru svo settar í forritið Stereonet 9 og Bingham axial 

distribution (tafla 2) var reiknuð út og niðurstöðurnar settar fram á stefnurósar grafi (Rose 

diagram) (mynd).  
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Mynd 3.3 Rósargraf (Rose diagram) fyrir mælda veftu. 

 

 

Tafla 2 Bingham greining á veftumælingum. 

S gildi Eigingildi Stefna Halli  ± min ± max 

1 0,6555 064,4 13,4° 7,6° 24,1° 

2 0,2738 332,6 7,9°   

3 0,0708 212,8 74,3° 7,5° 14,1° 

Best fit great circle (strike,dip RHR) = 302,9, 15,7 
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3.3 Jarðlagaskipan 

Til að lýsa innri byggingu landformsins var opna hreinsuð og henni lýst. Opnan var 2,48m 

frá toppi til botns. Tvö lög voru sýnileg frá 0-48cm (lag 1) og frá 48-248cm (lag 2). 

  

Mynd 3.4 Jarðlagasnið     Mynd 3.5 Opnan sem var skoðuð 
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Tafla 3 Jarðlaga lýsing á opnunni. 

Lag 

nr. Lýsing jarðlags Þykkt Greiningarlykill 

1 

Þetta 48 cm þykka lag er grátt að lit, einsleitt, illa 

aðgreint, með silt-sand grunnmassa, nokkuð um 

möl og hnullunga af mismunandi bergtegundum. 

Hnullungarnir eru núnir eða vel núnir og lítið um 

láréttar sprungur í þeim. 

48 cm Dm 

2 

Þetta tvegga metra lag er grátt að lit, einsleitt, illa 

aðgreint, með silt-sand grunnmassa. Með mikið 

af hnullungum af mismunandi bergtegundum og 

nokkuð um möl. Hnullungarnir eru núnir eða vel 

núnir og með mikið af láréttum sprungum í 

steinunum. Linsur af möl 2-4cm breiðar og 40-

80cm langar. 

200 cm Dm 

 

Greiningarlykill (Dm D= Diamict/tvistur (hnullungar og grjót í fínkorna grunni) m= 

massive/einsleit) 
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3.4 Ummerki jökuls 

Ofan á hæðinni fundust nokkrir steinar með jökulrákum á. Af þeim steinum voru þrír valdir, 

sem voru fastir í jörðinni og nokkuð víst að þeir voru ekki bornir þangað með öðrum leiðum, 

og stefna jökulráka á þeim mæld. Þess ber að geta að steinn nr 1 hafði tvær stefnur jökulráka. 

Steinn nr 1 (tafla 4) var með eldri stefnu jökulráka í 162°/342°, og yngri í núverandi 

skriðstefnu jökuls 248°SW. 

Tafla 4 Stefnumæling jökulráka á 3 steinum. 

Steinn nr. Staðsetning Stefna 

1 Fremst á hæðinni 
248° SW 

(162°/342°) 

2 Fremst á hæðinni 251° SW 

3 Aftast á hæðinni 254° SW 

 

 

Mynd 3.6 Jökulrákir á steini og áttaviti samsíða þeim. (Mynd: Björn Áki Jóhannsson) 
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Ofan á hæðinni fundust 3 kembur (e. flutes). Þeim var lýst, ljósmyndaðar og stefna þeirra 

mæld. Sett fram í töflu  

Tafla 5 Lýsing á Kembum (e. Flutes) 

Kemba Lýsing Stefna Lengd (m) Breidd (m) 

1 

Var fremst með stórum 

stein þar sem hún byrjar. 

Eftir steininn kom set frá 

fínni möl yfir í litlar völur. 

Í beinni línu. 

248°SV 8-10 1-2 

2 

Mjög lík nr 1 með stein 

fremst og seti í beinni línu 

eftir honum. 

268°SV 6 1 

3 

Stærsta kemban með 

tveimur stórum steinum í 

byrjun. Set saman sett úr 

fínni möl yfir í litlar völur í 

beinni línu eftir steinunum. 

Einnig var þessi best 

varðveitt. 

254°SV 14 2-3 

 

 

Mynd 3.7 Kemba á rannsóknarsvæðinu (Mynd: Björn Áki Jóhannsson) 

 

Þvert yfir hæðina liggur hóll sem kemur fram á hæðargrafi (mynd 3.1).  
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4 Túlkun og umræður 

Rannsóknarsvæðið er einstaklega hentugt þar sem að það er hægt að keyra alveg upp að því. 

Einnig er það aðeins fyrir aftan núverandi bílastæði fyrir almenning sem lágmarkar rask frá 

fólki. Besti kosturinn er samt sá að Fúlilækur hefur rofið vestari hlið hæðarinnar þannig að 

það er greiður aðgangur að jarðlögum landformsins sem væri ekki annars hægt að komast 

að án þess að grafa í hæðina.  

Landformið er mjög greinilega úr öðru efni en Sólheimasandur og greinilegt að um jökul 

myndað landform er að ræða eins og sést best á mynd 3.6. Vinstra megin á myndinni sést að 

hæðin er úr grófari seti en Sólheimasandur. Opnan sem skoðuð var (myndir 3.3 og 3.4) lýsir 

háþrýstimynduðu seti undir jökli. Þar sem sprungurnar í steinunum (e. fissile fractures) (tafla 

3) gætu verið orsakað af hárri skúfspennu samsíða skriðstefnu jökulsins. Rök fyrir því er að 

sprungurnar eru algengari í efri part hæðarinnar sem verður fyrir mestri spennu þegar jökull 

skríður yfir. Hnullungarnir eru núnir eða vel núnir sem benda til að jökullinn hafi skriðið 

yfir ármöl og borið hana með sér og sett af sér. Efnið er samansett úr fínu og grófu efni eins 

og algengt er í jökul mynduðum tvisti (e. subglacial till). 

Hæðarmæling með TopCon mælitækinu sýnir að hæðin er með bratta hlið sem snýr að jökli 

og með aflíðandi hlíð sem snýr frá jökli sem svipar mjög til skilgreiningar á jökulöldu (Mynd 

3.1): „Þó það eru mikil fjölbreytni í lögun þeirra er hin „týpíska“ jökulalda slétt, 

straumlínulaga hæð sem líkist eggi hálf-gröfnu eftir langás eggsins“ (mynd 1.4). (Clark o.fl., 

2009) 

Hæðin er úr jökulruðning (e. till)  og var því hægt að mæla veftu sem sýndi eigingildi 

S1=0.6555, S2=0.2738 og S3=0.0708. Veftan er nokkuð sterk, þar sem að 65,5% vala í 

úrtakinu höfðu svipaða stefnu langása. S3 sýnir svo óalgengustu stefnu vala. 

Stefnurósargrafið (mynd 3.2) sýnir að hæðin er með stefnuna í SV sem stemmir við 

skriðstefnu Sólheimajökuls.  

Kemburnar (e.Flutes), sem myndast alltaf í skriðstefnu jökuls, fundust ofan á hæðinni sýna 

stefnu í SV sem stemmir við skriðstefnu Sólheimajökuls.  

 

Ofan á hæðinni eru ummerki jökuls eins og jökulrákir og kembur eru með stefnu í SV eða 

224° sem kemur einnig heim og saman við skriðstefnu Sólheimajökuls. Athyglisvert er þó 

steinn nr 1 (tafla 4) sem hafði 2 mismunandi jökulrákir. Ein stefnan var í suðvestur og er því 

líklegast yngri en hinar rákirnar sem höfðu stefnu í 162°/342°. Ein skýring á því gæti verið 

sú að jökullinn hafi borið með sér stein sem var jökulrákaður fyrir sett hann af sér og markað 

nýjar rákir án þess að eldri rákirnar máðust burt. Einnig fannst ofan á hæðinni hóll þvert yfir 

hæðina sem kemur fram á hæðargrafi (mynd 3.1) og er hann u-laga. Ástæða þess gæti verið 

að um árlegan jökulgarð sé að ræða. Þar sem Sólheimajökull hefur hopað aftur yfir hæðina 

eftir að hún myndaðist og við það að skríða yfir hæðina var meira viðnám og myndast þá 

árgarðurinn u-laga (mynd 4.1) 
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Mynd 4.1 Árgarður utan á hæðinni og líklegur árgarður við hlið hennar. (mynd: Björn Áki 

Jóhannsson) 

Út frá samansöfnuðum gögnum er mjög líklegt að um jökulöldu sé að ræða. Sterkustu rökin 

eru út frá hæðargrafi sem svipar mjög til týpísku lögunar jökulalda. Þar sem jökulaldan hefur 

bratta hlíð fremst sem nær svo hæsta punkti og verður aflíðandi eftir það. Jarðlögin sýna 

einnig fram á að aldan sé úr jökulruðningi sem hefur stefnu í SV og hafi myndast  vegna 

þrýstings  undan jökli. Ofan á jökulöldunni eru greinileg ummerki um að jökull hafi farið 

þar mögulega oftar en einusinni yfir síðan landformið myndaðist. Rökin fyrir því þá einna 

helst kemburnar og jökulrákirnar ásamt mögulegum árgarði. Sem kemur heim og saman við 

sporðabreytingar Sólheimajökuls á seinustu árum.  

Jökulaldan er rétt fyrir aftan 1995 jökulgarðinn (Schomacker o.fl. 2012). Eftir 1995 

árgarðinn koma árgarðar en hinsvegar veðrast árgarðar auðveldlega í burtu og erfitt að rekja 

þá. Árgarðurinn sem fannst ofan á jökulöldunni gæti hafa myndast í kringum aldarmótin 

2000. 

Helstu skekkjur þessa rannsóknar liggur í veftumælingu þar sem úrtakið voru eingöngu 32 

völur eru þær tölfræðilega marktækar en veftumæling á fleiri völum væri betra. Það náðist 

ekki vegna þess að jörð var frosin í seinni felt ferðinni í nóvember. TopCon mælitækið er 

með smá skekkju en ekki mikla. 
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