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Útdráttur 

Þegar litið er á svæðið milli Þverfellshorns og Kistufells í Esju má sjá mikið magn lausra 

jarðlaga. Þegar rýnt er í landformin má skipta svæðinu í fjögur svæði út frá útliti. Svæði eitt 

og tvö hafa mikið magn þverhryggja og hóla. Bæði eru þetta landform sem gefa til kynna að 

þarna hafi orðið skriðuföll. Neðar á rannsóknarsvæðinu, á svæði þrjú og fjögur, hverfa alveg 

fyrri landform. Þarna eru hryggir áberandi sem liggja niður hlíðina. Þeir mynduðust þegar 

efnið rann þarna fram og dreifði úr sér á sléttlendinu fyrir neðan. Tvær áberandi urðartungur 

sjást fara þarna niður og er sú eystri mun meiri um sig. Þarna hafa orðið tvær tegundir skriða, 

á svæði eitt og tvö færðust skriðurnar til eftir brotsári sem er íhvolft upp á við. Þannig ná 

skriðurnar að varðveita nokkuð innbyrðis skipan efnisins. Á neðri svæðum (þrjú og fjögur), 

var skriðan af þeirri gerð sem kalla má flóð, þegar kurluð urðin flæddi niður hlíðina og 

breiddist út á sléttlendinu neðan hlíðarinnar. 

Hægt er að leiða að því líkum að um tvo aðskilda atburði hafi verið að ræða þar sem 

greinilegur munur er á milli eystri og vestari hluta rannsóknarsvæðisins. 

 

Abstract 

When looking at the area between Þverfellshorn and Kistufell in Mount Esja a large mass of 

debris deposits can be seen. Looking at the landforms the area can be divided into four 

smaller areas depending on their looks. Areas one and two have alot of transverse ridges and 

hills. Those landforms both indicate rotational slides. On areas three and four those landforms 

disappear and ridges that lie downstream become more prominent. Those ridges are leftovers 

since the material slid down and spreaded over the lowlands. Two very prominent debrisflows 

go down the hill to the lowland and the eastern one is a lot bigger than the other. On the 

whole research area there have been two kinds of landslides. On area one and two there are 

rotational slides that has a circular shear surfaces. That way the slide can hold on to its 

structure. Where areas one and two meet areas three and four it becomes a debrisflow when 

the smashed debris flowed down the hill and spread over the lowlands. 

It is possible to say that these are two seperate events becouse there is a clear difference 

between the eastern and western part of the research area. 
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1 Inngangur 

Bæði mjúkar og grófar útlínur Esjunnar hafa lengi verið viðfangsefni alls kyns listamanna. 

Um hana hafa verið ort kvæði og ógrynni málverka hafa verið máluð af fjallinu í þeim 

búningum sem hún klæðist hverju sinni.  

Einnig er Esja mikið nýtt til útivistar en fjölmargar gönguleiðir liggja um hlíðar fjallsins. Sú 

vinsælasta, leiðin upp á Þverfellshorn, liggur meðfram rannsóknarsvæði þessarar riðgerðar 

(mynd 1). Á milli Þverfellshorns og Kistufells liggur mikið magn lausra jarðlaga, sem eru 

viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Nokkuð skiptar skoðanir hafa verið á því hvaða öfl hafi þarna verið að verki. Margir 

jarðfræðingar telja að um sé að ræða berghlaup, sem fallið hefur í einum og sama atburðinum. 

Hálf ógnvænlegt er til þess að hugsa að svo stórir viðburðir geti hreinlega átt sér stað. Ekki er 

hægt nema rétt að ímynda sér áhrifin sem slíkur atburður myndi hafa í för með sér í dag. 

Ágúst Guðmundsson skrifar grein í Náttúrufræðinginn 1995 sem ber nafnið „Berghlaup eða 

urðarjöklar?“. Þar nefnir hann til sögunnar urðarjökla svokallaða og telur að þeir eigi sök á 

mörgum þeim viðurkenndu bergskriðum sem fundist hafa hér á landi. Þessa skoðun myndaði 

hann sér á ferðalagi með tveimur dönskum jarðfræðingum í Fljótsdal á Austurlandi árið 1980. 

Þar mynduðust miklar umræður um skriðuatburð sem sást vel handan dalsins. Kölluðu 

danirnir þetta hinn myndarlegasta urðarjökul á meðan Ágúst reyndi að leiðrétta þá, enda var 

þetta viðurkennt berghlaup á meðal jarðfræðinga hér á landi. Danirnir gáfu sig hins vegar ekki 

og tókst í framhaldinu að breyta hugsunarhætti Ágústs varðandi slík landform. 

Í ritgerð þessari verður þeirri spurningu varpað fram hvort jöklar síðasta jökulskeiðs hafi ráðið 

dreifingu og ásýnd lausra jarðlaga í hlíðum Esjunnar á milli Þverfellshorns og Kistufells. 

Reynt verður að svara henni á þrjá vegu. Í fyrsta lagi með lestri heimilda um 

rannsóknarsvæðið og þau ferli, sem talin eru hafa ráðið mestu um ásýnd lausra jarðlaga á 

svæðinu. Í annan stað með beinum athugunum á staðnum og í þriðja lagi með greiningu á 

loftmyndum til þess að kortleggja mismunandi ásýndir og útbreiðslu lausra jarðlaga. Efni sem 

flust hefur með jöklum og þelaurðum eða fallið niður í skriðuföllum er með ákveðnum 

einkennum og með samanburði við niðurstöðu kortlagningar verður reynt að greina þau ferli 

sem mótað hafa ásýnd og dreifingu jarðlaganna. 

Líkleg niðurstaða er að jöklar og skriðuföll hafi ráðið mestu um ásýnd og dreifingu lausra 

jarðlaga á svæðinu. 
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Mynd 1: Sýnir staðsetningu rannsóknarsvæðisins. 
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2 Jarðfræði rannsóknarsvæðisins 

Jarðfræðilega verður Ísland að teljast mjög ungt. Elsta berg sem fundist hefur á landi er talið 

um 15-16 milljón ára gamalt (Haukur Jóhannesson, 1980). 

Ísland er því um margt frábrugðið nágrannalöndunum, en þar er nánast allt berg eldra en 

jarðsaga Íslands (Þorleifur Einarsson, 1991). Í nágrannalöndunum hefur eyðing veðrunar og 

rofs verið allsráðandi á nýlífsöld þrátt fyrir einstaka eldsumbrot á stöku svæðum. Hér hefur 

jarðeldurinn hins vegar unnið skjótt að upphleðslu og sér ekki fyrir endann á því. Veðrun og 

rof eru nánast hvergi afkastameiri en hér á landi, en þrátt fyrir mikil afköst hefur ekki tekist að 

eyða gosmyndunum. Jarðmyndunum Íslands hefur verið skipt upp í fjórar megindeildir eftir 

aldri. Blágrýtismyndunin er elst en hún myndaðist á síðtertíer. Hún finnst einkum á Austur- 

og Vesturlandi. Næst í aldri er grágrýtismyndunin en hún varð til á fyrri hluta ísaldar. Þau 

jarðlög sem tilheyra grágrýtimynduninni er að finna í kvartera berggrunninum. 

Móbergmyndunin, í raun það sem við köllum gosbeltin (mynd 2), kemur næst en þau jarðlög 

hafa orðið til á síðari hluta ísaldar eða fyrir tæpum 800 þúsund árum (International 

Commission on Stratigraphy, 2010) en lauk svo fyrir um 10 þúsund árum síðan. Á nútíma,  

það er fyrir minna en 10 þúsund árum síðan, hefur eldvirkni haldið sér á sömu svæðum og 

seinni hluta ísaldar,  það er Reykjaness-Langjökuls-, Vestmannaeyja-Melrakkasléttu- og 

Snæfellsnessbeltin (Þorleifur Einarsson, 1991). 

Í gegnum Ísland liggja flekaskil, Reykjanes- og Kolbeinseyjarhryggurinn. Á þessum 

flekaskilum á sér stað gliðnun tveggja meginfleka, Norður-Ameríkuflekans og Evrasíuflekans. 

Sá fyrrnefndi stefnir í vesturátt á meðan Evrasíuflekinn færist í austurátt. Er færslan talin 

nema um það bil einum cm í hvora áttina á ári hverju (Þorleifur Einarsson, 1991). Bilið á milli 

flekanna tveggja fyllist jafnóðum af gosefnum eins og við þekkjum vel hér á landi. Hér á landi 

eru gosbeltin klofin, fyrir norðan liggja skilin að mestu í gegnum Þingeyjarsýslu en á 

Suðurlandi eru skilin hins vegar tvískipt, í Gullbringu- og Árnessýslu að vestan en 

Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu að austan (Ingvar Birgir Friðleifsson, 1985). 

Berggrunnurinn undir Reykjavík og nágrenni myndaðist í gosbeltinu sem núna liggur frá 

Reykjanestá um Þingvelli og alla leið norður í Langjökul. Esjan myndaðist vestan til í 

gosbeltinu og hefur síðan rekið í vesturátt frá gosbeltinu um það bil einn cm á ári eins og áður 

Mynd 2: Gosbelti Íslands (Íslenskar Orkurannsóknir, 1999). 
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segir. Allt passar þetta saman þegar skoðuð er núverandi fjarlægð Esju frá virka gosbeltinu en 

það er um 30 km (um þrjú milljón ár). Gosbeltið sem var virkt þegar Esjan byrjaði að myndast 

fyrir um þrem milljónum ára teygði sig alla leið norðaustur í Hvalfjörð og suðvestur yfir það 

sem við köllum nú Sundin og yfir í vesturbæinn (Ingvar Birgir Friðleifsson, 1985). 

Allt frá því að eldvirknin hætti á svæðinu hafa roföflin verið við völd. Í Kollafirði hafa 

roföflin, þ.e. jöklar, sjór, vatn og vindar grafið sig um það bil 1000 m niður í staflann. Af 

þeim sökum er hægt að rýna vel í sögu eldvirkninnar, sem og veðurfars og landmótunnar á 

svæðinu (Ingvar Birgir Friðleifsson, 1985). 

2.1 Jarðsaga Esju og uppbygging 

2.1.1 Kjalarneseldstöðin 

Saga Kjalarneseldstöðvarinnar er talin hefjast fyrir þremur milljónum ára þegar eldvirkni 

innar í Hvalfirði fór minnkandi. Eitthvað fór eldvirknin þó rólega af stað því þar má sjá að tvö 

jökulskeið skilja eftir sig ummerki skriðjökla bæði við ós Kiðafellsár og í hömrum norðan í 

Eyrarfjalli (Ingvar Birgir Friðleifsson, 1985). Á kvartertímabilinu, sem hefst fyrir um 2,58 

milljón árum (International Commission on Stratigraphy, 2014), fara að skiptast á hlýskeið og 

jökulskeið. Öll eru þessi skeið mislöng en að meðaltali má segja að jökulskeiðin komi á um 

100 þúsund ára millibili (Jens Tómasson, Þorsteinn Thorsteinsson, Hrefna Kristmannsdóttir 

og Ingvar Birgir Friðleifsson, 1977). 

Yngri jarðmyndanir þykkna allar í átt til Kjalarness, sem gefur til kynna að hleðslan hafi farið 

þar fram. Næstu tvö jökulskeið ganga svo yfir á meðan eldvirkni er mikil og hlaðast upp mikil 

móbergsfjöll við mynni Blikadals en þetta móberg er uppistaðan í uppbyggingu vesturenda 

Mynd 3: Segulmælingakort sem sýnir Reykjkavík og nágrenni. Brotalínurnar sýna útlínur 

megineldstöðvarinnar á Kjalarnesi (Leó Kristjánsson og Geirfinnur Jónsson, 2007). 
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Esjunnar. Þegar svo hlýnar verða mikil hraungos í norðurhluta Esju. Hægt er að skoða 

hraunlög þess tíma í Kerlingagili í Miðdal. Þessi lög eru merkileg fyrir þær sakir að þar er að 

finna mörkin milli Gauss og Matuyama segulskeiða jarðarinnar (Ingvar Birgir Friðleifsson, 

1985), sem gefur okkur aldur uppá 2,588 milljónir ára (International Commission on 

Stratigraphy, 2010). 

Eftir segulskiptin á Gauss og Matuyama verða gríðarleg eldsumbrot í Kjalarneseldstöðinni. 

Þegar þyngdarkort og segulkort af svæðinu eru skoðuð má með góðum vilja sjá fyrir sér stórar 

öskjur á svæðinu sem myndast hafa í þessum eldsumbrotum (mynd 3) (Ingvar Birgir 

Friðleifsson, 1985). 

2.1.2 Stardalseldstöðin 

Þegar ekið er sem leið liggur í gegnum Mosfellsbæ og beygt inn Mosfellsdal sést hvernig 

ásýnd Esjunnar breytist. Í stað móbergs og jökulbergslaga fara hraunlögin að vera regluleg og 

er hægt að fylgja þeim allt austur að Móskarðshnúkum. Þessi hraunlög hafa öll myndast á 

hlýskeiði og hafa þau runnið í átt til fjallgarðsins sem Kjalarneseldstöðin hafði byggt upp áður 

en eldsumbrot hófust í Stardal. Þegar þarna er komið er Kjalarneseldstöðin komin út fyrir 

virka gosbeltið vegna landreks eins og áður sagði (Ingvar Birgir Friðleifsson, 1985). 

Þrátt fyrir að útlit Skálafells sé nokkuð frábrugðið útliti Esju er Skálafell þó jarðfræðilegur 

hluti hennar. Í hábrúnum Esju höfum við lárétt hraunlög en toppur Skálafells er úr móbergi. 

Neðan til í eystri hlið Svínaskarðs er að finna móberg sem hefur verið aldursgreint jafn gamalt 

rýólítinu í Móskarðshnúkum. Efstu hraunlögin í Esju mynda einnig efri hluta Skálafellsháls 

norðan Svínadals, en þessi lög er einnig að finna aflöguð í suðurhlíðum Skálafells. Hægt er að 

finna töluvert magn af gjalli og kleprahaugum á milli hraunlaganna sem óneitanlega bendir til 

nálægðar við gosstöðvarnar, þó ekki sé hægt að staðsetja þær með fullri vissu (Ingvar Birgir 

Friðleifsson, 1985). 

Stardalseldstöðin líkist að miklu leyti Kjalarneseldstöðinni þrátt fyrir að hafa lifað mun 

skemur og verið töluvert minni um sig. Þegar eldvirknin kulnaði í Kjalarneseldstöðinni var 

gosbeltið komið austur fyrir Kistufell. Þarna var eldvirknin bundin við sprungu- og dyngjugos 

bæði á hlýskeiðum og jökulskeiðum. Hægt er að finna móbergsháls grafinn í miðju Kistufells 

frá þessum tíma (Ingvar Birgir Friðleifsson, 1985).  

Þar sem mestur hluti Stardalseldstöðvarinnar er nú rofinn í burtu eða kominn á kaf í yngri 

jarðlög er mjög lítið vitað um nákvæma lögun eldstöðvarinnar miðað við það sem þekkt er um 

Kjalarneseldstöðina. Hraungos voru mjög algeng á svæðinu og því hefur lítill tími gefist til að 

mynda millilög á milli hraunlaga. Talið er að kvikuhólfið hafi tæmst og fallið saman og við 

þetta hefur myndast gríðarstór askja. Virðist sigið hafa verið langsamlega mest í miðri 

öskjunni (Ingvar Birgir Friðleifsson, 1985). 

2.2 Landmótun jökla 

Við flokkun jökla horfa jarðfræðingar oft til varmaástands jöklanna, sem gefur okkur tvær 

tegundir jökla, hjarnjökla og þýðjökla. Hjarnjöklar eru frosnir fastir við undirlagið en 

þýðjöklar ekki, heldur fljóta þeir á einskonar vatnsfilmu. Á háum breiddargráðum er að finna 

miklar vísbendingar um jökla og miklar ísbreiður (Marshak, 2008). Þegar jöklarnir hörfa af 
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svæðum skilja þeir eftir sig landform. Sem dæmi um slík landform eru jökulskálar, u-laga 

dalir, jökulöldur og jökulgarðar svo eitthvað sé nefnt (Benn og Evans, 1998). 

2.2.1 Jökulrof 

Þegar landslag er skoðað má finna vísbendingar um að jöklar hafi mótað landið. Þeir flytja 

með sér bergmylsnu, sem verður á leið þeirra og nota hana sem eins konar graftól. Sú mylsna 

sem festist við botn jökulsins er þar mikilvirkust. Hún rispar og sverfur berggrunninn og 

skilur eftir sig jökulrispaðar klappir, sem eru einmitt oft besta vísbending þess að jökull hafi 

farið um svæðið. Með athugun er hægt með nokkurri vissu að álykta skriðstefnu jökulsins út 

frá þessum rákum (Þorleifur Einarsson, 1991). 

2.2.2 Útlit og uppbygging jökulsets 

Í jöklum berst mikið af bergmylsnu fram sem botnurð og þar fyrir utan er töluvert magn á víð 

og dreif í jökulísnum. Þessu efni skilar jökullinn af sér fyrir framan sig og þannig myndar 

hann jökulgarða þegar hann er í framrás. Mestir verða þó jökulgarðarnir þegar skriðjöklarnir 

halda sér lengi á sama stað (Benn og Evans, 1998). Í jökulgörðunum finnast allar 

kornastærðir, frá leir og upp í stórar bergblokkir og þar ægir öllum kornastærðum saman 

(Þorleifur Einarsson, 1991). 

Jökulöldur eru straumlínu laga öldur, sem standa uppúr umhverfinu þar sem jökull hefur 

verið. Einkenni þeirra er að þær eru mun brattari þeim megin sem snýr frá jöklinum. Innri 

bygging þeirra getur verið misjöfn. Sumar öldurnar hafa grjót í miðjunni með örþunnri skel af 

jökulurð en aðrar eru algjörlega byggðar upp af ósorteruðu efni (Benn og Evans, 1998). 

Malarásar eru ílangir hryggir, sem geta innihaldið margar kornastærðir, allt frá vel sorteruðu 

silti upp í hnullunga. Þetta eru rásir í jöklum þar sem vatn rennur, það er að segja eins konar 

frárennsliskerfi fyrir jöklana til að losa sig við vatn (Benn og Evans, 1998). 

Það efni, sem jökullinn skilur eftir fyrir framan sig kallast jökulgarður. Í jökulgörðum er efnið 

illa sorterað og finnst þar allur kornastærðarskalinn, frá silti upp í stóra hnullunga og jafnvel 

grettistök liggja í jökulgörðum (Marshak, 2008). 
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Skriðubrík (e. protalus) er hugtak notað yfir það þegar berg brotnar úr hlíð og fellur á snjó, 

sem ekki bráðnar yfir sumartímann. Þetta getur verið jökull eða lítill skafl, sem ekki nær að 

bráðna. Bergmolarnir rúlla niður eftir ísnum vegna þyngdarafls og mynda malarhrúgu framan 

við snjóinn (mynd 4) (Benn og Evans, 1998). 

2.2.3 Jöklanir á svæðinu 

Í Esju má finna á nokkrum stöðum setlög og þar á meðal jökulbergslög (Jón Jónsson, 1960). 

Þegar jökull er yfir svæðinu breytist upphleðslan þannig að í staðinn fyrir nokkuð slétt og 

áþekk hraunlög koma grófkorna jökulbergslög. Þar hefur einnig verið að finna upphleðslur af 

móbergi sem myndast hefur við eldgos undir jökli. Þegar jöklar tóku að hörfa urðu eftir 

móbergshryggir sem voru þá mest áberandi í landslaginu. Í eldsumbrotum á hlýskeiðum 

runnu svo hraun upp að móberginu eða niður eftir því. Oft fór það svo að dalir á milli 

móbergshryggja fylltust af hraunum á meðan aðrir dalir þar sem ekkert var um hraunflæði 

söfnuðu bara seti (Leó Kristjánsson, Ingvar Birgir Friðleifsson og  Watkins, 1980). 

2.3 Skriðuföll 

Við skriðufall er það ávallt aðdráttarafl jarðar sem sér beint eða óbeint um flutning lausa 

efnisins en til að efnið fari af stað þarf einhver önnur öfl. Ef jörðin okkar væri hulin ósnortinni 

bergskorpu væri vandinn ekki fyrir hendi, fjöll byggðust upp og héldu lögun sinni alla tíð. 

Hlutirnir eru hins vegar eilítið flóknari en svo, bergið veðrast, beygist og brotnar og það eru 

þessi öfl, sem koma af stað hreyfingum bergmassa. Þegar heilar fjallshlíðar hrynja fram í 

einum vetfangi myndast haugar af mölbrotnu bergi og nefnast þetta bergskriður (Þorleifur 

Einarsson, 1991). Hér á landi hafa berghlaup að mestu einskorðast við blágrýtismyndunina 

fyrir austan og vestan. Þar hafa ísaldarjöklar og vatnsföll aukið halla fjallshlíða sem og 

breikkað forna dali. Þetta endar oft með því að jafnvæginu er raskað og allt fer af stað.  

Mynd 4: Skýringamynd fyrir skriðubrík (e. protalus) (Geography 

Department of Lord Wandsworth College, e.d.). Þýdd af höfundi. 
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2.3.1 Landform skriða 

Skriður geta verið af mjög misjöfnum toga. Forsenda þess að hægt sé að komast að því hvaða 

tegund skriðu hefur átt sér stað er að fram fari rannsókn á jarðfræði og landmótun svæðisins. 

Á þeim svæðum þar sem skriða hefur farið um eru landform, sem viðeigandi fræðingar með 

þjálfun gætu komið auga á. Þannig er svo hægt að skrá, flokka og kortleggja þessi svæði og 

bera kennsl á landform sem segja okkur hvað hefur átt sér stað (Dikau, Brunsden, Schrott og 

Ibsen, 1996). 

Fall (e. fall), er flokkað í grjót-, urð- og jarðvegsfall, gefur til kynna að efnið hafi fallið í 

frjálsu falli úr brattri hlíð eða úr bjargi (Dikau o.fl., 1996). Sökum þess að þetta fellur í nánast 

frjálsu falli beint á það land, sem undir liggur myndast þar hrúga af mikið brotnu efni þar sem 

það hættir að geta hreyfst. 

Hrun (e. topple) er um margt líkt falli. Það er einnig flokkað í sömu þrjá flokka, grjót-, urð- og 

jarðvegshrun. Hægt væri að líkja þessu við að efnið brotnar framfyrir sig. Það efni, sem liggur 

eftir er mjög bramlað en stórir hnullungar og brotnir stuðlar liggja neðar í hallanum (Dikau 

o.fl., 1996). 

Skriðum (e. slides) er skipt niður í tvo flokka, „rotational“ og „translational“. Aðgreiningin 

liggur í skriðflötunum. „Rotational“ hefur íhvolft upp á við eða skeiðlaga skriðflöt, sem liggur 

yfirleitt undir skriðunni þannig að það sést ekki. Þessari tegund er líka skipt niður í grjót-, urð- 

og jarðvegsskriður. „Translational“ hefur hins vegar beinan skriðflöt, sem liggur yfirleitt í 

sama halla og skriðan sjálf. Í „rotational“ skriðum eru stór svæði þar sem mjög áberandi 

landform eru til staðar. Sem dæmi má nefna þverhryggi, sem liggja hornrétt á halla 

hlíðarinnar og einnig eru hólaþyrpingar áberandi. Við nánari athugun sést frekar lítil innri 

aflögun berglaganna sem falla. Þó svo að berglögin sjálf séu mölbrotin halda þau innbyrðis 

afstöðu sinni nokkuð vel. Oft er hægt að sjá uppröðun hryggjanna í jarðlagaskipan brotsársins. 

Vegna þess hversu lítil lekt er í skriðunni eftir að hún fellur geta myndast litlar tjarnir eða 

pollar á milli hryggjanna. Þegar þessar tjarnir tæmast geta myndast litlir lækjarfarvegir. Neðsti 

hluti skriðunnar er auðþekkjanlegur því þar hefur myndast mikill urðarbingur sem lítur mjög 

svipað úr og laufblað af tré. 

„Translational“ skriður eru eins og hinar sem áður eru nefndar flokkaðar í grjót-, urð- og 

jarðvegsskriður. Hvað verður um efnið fer eftir hraða skriðunnar sem fellur. Ef hraðinn er 

lítill og í litlum halla verða eftir stórar urðarblokkir, en ef hraði og halli er mikill brotnar efnið 

mikið og myndar sundurlausan massa eða urð (Dikau o.fl., 1996). 

Flóðum (e. flows) er einnig skipt niður eftir kornastærð í grjót-, urð- og jarðvegsflóð. Efri 

hluti brotsárs er yfirleitt skörðóttur og flóðið sjálft mjótt með hryggjum samsíða halla 

hlíðarinnar. Efsti hluti er jafnvel ekki til staðar og miðhluti flóðsins langur og mjór. Neðsti 

hluti flóðsins breiðist út eins og laufblað og frambrún er brött, um það bil einn meter á hæð. 

Að lokum hefur verið notast við flokk sem kallaður er samsett skriðuföll (e. complex) og er 

þá átt við atburði sem bera með sér einkenni fleiri en einnar tegundar skriðufalla (Dikau o.fl., 

1996). 

2.3.2 Skriðuföll í Esju 

Við Kjalarnes eru hlíðar Esjunnar gríðarlega brattar og efst er mikið hamrabelti með giljum 

og skörðum (Magnús Á. Sigurgeirsson og Árni Hjartarson, 2011). Hægt er að telja á 

jarðfræðikortum þrjú berghlaup frá Kollafirði og að Jörfalæk ofan Grundarhverfis einnig 

margar ár- og aurkeilur. 
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Við Sjávarhóla á Kjalarnesi (mynd 5) er að finna stórt og mikið berghlaup sem gengur alla 

leið fram í sjó við Hofsvík (Magnús Á. Sigurgeirsson og Árni Hjartarson, 2011). Uppi í 

fjallshlíðinni má sjá mikla skál sem myndar brotsárið. Í hraunlögum í skálinni er að finna 

mikið af sprungufyllingum, jaspis, kalsít, silfurberg og litlum geislasteinum. Þessar 

sprungufyllingar tengjast sprungu eða misgengi, sem þarna gengur upp með brotinu í skálinni. 

Er þetta greinilega jarðhitaummyndun sem myndar veikleika í berggrunninum og afmarkar 

suðausturhlið brotskálarinnar af sprungu þessari (Tómas Jóhannesson, Árni Hjartarson og 

Halldór G. Pétursson, 2010). Í hlíðinni nær urðin allt að 500 m hæð að austan en ekki nema 

200 m að vestan. Eins og áður segir nær skriðan alla leið til sjávar, en þar myndar hún 

skerjaklasa í víkinni. Stærstu skerin í klasanum eru í raun stærðar björg sem berghlaupið hefur 

flutt alla þessa leið. Á stórstraumsfjöru sér í allmikinn fjörumó sem liggur ofan á urðinni úr 

hlaupinu (Tómas Jóhannesson o.fl., 2010). 

Magnús Á. Sigurgeirsson og Árni Hjartarson athuguðu þennan fjörumó og birtu grein í 

Náttúrufræðingnum árið 2011, „Gjóskulög og fjörumór á berghlaupi við Sjávarhóla á 

Kjalarnesi“. Við Hofsvík var mórinn skoðaður og fundið út að í sjávarmálinu var þykkt hans 

á bilinu 2,2 - 3,2 m. Borað var á fimm stöðum í móinn og fundust allmörg gjóskulög í honum, 

sem gefa kost á aldursgreiningum og útreikningum á því hve hratt mórinn þykknaði. Elsta 

lagið var Reykjaneslag frá því fyrir um 6000 - 6100 árum. Gerð var mikil leit af svokölluðu 

Saksunarvatnslagi sem er um 10200 ára, en það fannst ekki (Magnús Á. Sigurgeirsson og 

Árni Hjartarson, 2011). 

 Þá var þykknunarhraði mósins athugaður. Þeir útreikningar leiddu í ljós að mómyndunin gæti 

hafa hafist fyrir um 9600 - 9800 árum, en hlaupið sjálft gæti vel verið eitthvað eldra. Út frá 

þessum útreikningum og miðað við að Saksunarvatnslagið fannst ekki bendir flest til að þarna 

sé um að ræða berghlaup, sem hefur fallið fyrir um það bil 10000 árum (Magnús Á. 

Sigurgeirsson og Árni Hjartarson, 2011). 

Kvensöðlar eru bergstykki sem standa út úr hlíðum Esju rétt austan við Sjávarhóla. Þessi 

stykki eru uppbyggð af þunnum basaltlögum og hallar þeim í allt aðra stefnu en annað berg á 

svæðinu. Við athugun kemur í ljós að þessi bergstykki hafa runnið niður eftir hlíðinni án þess 

að steypast fram og brotna. Líklegt þykir að aldur hlaupsins sé býsna hár því ekki er hægt með 

fullri vissu að segja að hlaupið hafi orðið á nútíma eða síðjökultíma, sem væri þá síðustu 10-

15 þúsund árin (Tómas Jóhannesson o.fl., 2010). 

Mynd 5: Sjávarhólaskriðan (Magnús Á. Sigurgeirsson 

og Árni Hjartarson, 2011). 
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3 Gögn og aðferðir 

Farnar voru þrjár vettvangsferðir upp í hlíðar Esju. Fyrst var gengið yfir svæðið 30. júlí 2014 

og reynt að gera sér grein fyrir hvað þyrfti að skoða betur. Ýmislegt kom í ljós, sem ekki hafði 

verið greinilegt á loftmyndum. Ítarlegri ferðir voru farnar 15. og 16. september. Staðir voru 

kannaðir þar sem grunur lék á að um fast berg væri að ræða. Einnig voru mögulegir atburðir á 

svæðinu reifaðir. 

3.1 Ritaðar heimildir 

Þó menn hafi lengi rökrætt hvaða atburðir hafi átt sér stað á svæðinu hefur ekki verið mikið 

um þetta skrifað, sem er athyglisvert í ljósi þess að svæðið mjög áhugavert og liggur rétt við 

borgarmörkin. 

Magnús Á Sigurgeirsson og Árni Hjartarson, (2011), birtu í Náttúrufræðingnum grein sína 

„Gjóskulög og fjörumór á berghlaupi við Sjávarhóla á Kjalarnesi“. Þar nýttu þeir sér fjörumó 

og gjóskulög til að aldursgreina berghlaupið við Sjávarhóla. 

Ágúst Guðmundsson, (1995), jarðfræðingur skrifaði grein í Náttúrufræðinginn, sem hann 

kallaði „Berghlaup eða urðarjöklar?“. Þar lýsir hann þeim hugmyndum sínum að á umræddu 

svæði sé um að ræða fornan urðarjökul en ekki berghlaup. 

Í „Ofanflóðamat fyrir Kerhóla á Kjalarnesi“ er nokkuð góð lýsing á því sem Tómas 

Jóhannesson, Árni Hjartarson og Halldór G. Pétursson, (2010), höfundar skýrslunnar, kalla 

Kollafjarðarflóðið. Mest er það þó fengið úr bók Ólafs Jónssonar, (1976), Berghlaup. Þar lýsir 

Ólafur nokkuð vel því sem fyrir sjónir ber á svæðinu og leggur í lokin fram þá hugmynd að 

um eitt flóð sé að ræða. Telur hann að efnið í skriðunni sé allt komið úr Virkinu. Þar hafi 

gríðarlega stór bergspilda fallið fram. Hefur þessi bergspilda einangrað Gunnlaugsskarðið og 

gert það að einskonar dalbotni. Í bók Ólafs ferðast hann um landið og skrifar um þau 

berghlaup sem fyrir augun bera. 

3.2 Loftmyndir 

Margar loftmyndir af svæðinu voru skoðaðar, jafnt á netinu sem og í rúmsjá. Frá 

Landmælingum Íslands voru fengnar fjórar loftmyndir af svæðinu og sáu þeir hjá Samskiptum 

ehf. um að prenta þær í ljósmyndagæðum. 

Þessar loftmyndir voru teknar 20. ágúst 2000 í 5486 m hæð yfir sjávarmáli. Númer myndanna 

eru P-8507 – P-8510 og sköruðust um 60% sem gaf góða þrívídd (Landmælingar Íslands, 

2000). 

Rúmsjá eða víðsjá eins og þetta er einnig kallað snýst um það að hafa sitt hvora loftmyndina 

tekin úr sömu fluglínu. Lykilatriði er þó það að myndirnar þurfa að ganga vel yfir hvor aðra, 

það er að segja stór hluti annarar myndarinnar þarf einnig að vera til staðar á hinni. Þessum 

myndum er svo komið fyrir undir sérstakri rúmsjá sem lætur myndirnar renna saman og 

mynda þrívídd. 
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3.3 Kortalestur 

Þó svo að megnið af athugunum utan vettvangsins hafi farið fram í rúmsjá eða á kortavefum 

map.is og lmi.is. Einnig var stuðst við jarðfræðikort ÍSOR af suðvesturhorni landsins. Kortin 

voru notuð til að skoða rannsóknarsvæðið gróflega áður en farið var á þá staði sem þurfti að 

skoða betur. 

3.4 Vettvangsrannsókn 

Farnar voru þrjár ferðir til vettvangsrannsókna, enda svæðið torfært og stórt. Mikið var af 

stöðum, þar sem athuga þurfti hvort um hreyft eða fast berg var að ræða. Teknar voru 

fjölmargar myndir af því sem fyrir bar og reynt að leggja mat á hvaða atburðir hafa átt sér stað 

á svæðinu. Jarðfræðihamar nýttist vel til að finna sýni til berggreiningar á staðnum sem og að 

róta í lausum jarðlögum, þá einna helst í leit að föstu bergi. 
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4 Vettvangsrannsókn 

Til þess að gera vettvangsrannsókn sem markverðasta fór mikill undirbúningur fram við að 

skoða loftmyndir og kort af svæðinu. Á loftmyndum mátti strax sjá greinilegan mun á efri og 

neðri hluta rannsóknasvæðisins. 

Á efra svæðinu voru það töluverðir hryggir sem skáru sig úr umhverfinu en lega þeirra var 

hornrétt á halla hlíðarinnar. Næst brotsárinu voru þeir stærstir og mest áberandi en urðu minna 

áberandi eftir því sem neðar dró í hlíðinni. Austan megin á svæðinu voru miklir hólar 

áberandi. Eins og þverstæðu hryggirnir fóru þeir minnkandi eftir því sem neðar dró í 

hlíðinnni. Á um það bil miðju efra svæðinu lá mikill hryggur samhliða halla hlíðarinnar, sem 

virtist sveigja til vesturs við Rauðhólsurðir. Efsti hluti hryggjarins náði alveg upp að stærstu 

þverstæðu hryggjunum. Í miðju vesturhluta svæðisins stóð Rauðhóll en á loftmyndum leit 

þetta út fyrir að vera hraunlag, sem stóð upp úr urðinni. 

Við Hvítárbotna sást hvernig ásýnd svæðisins breyttist. Þverstæðu hryggirnir hættu að vera 

áberandi og við tóku hryggir, sem lágu samhliða halla hlíðarinnar. Hvítárbotnar var líka 

svæði, sem þurfti að skoða betur en á loftmyndum leit það út fyrir að vera eins konar upptök 

skriðu. Austan við þetta svæði var Nípa, sem af loftmyndum að dæma virtist vera óhreyft 

berg, sem stóð uppúr urðinni líkt og Rauðhóll. Fjarkönnun á svæði neðan Nípu úr hlíðum 

Helgafells í Mosfellsdal benti til að þar væru hraunlög og þurfti því að kanna það betur. 

  

Mynd 6: Höfundur í vettvangsferð, Reykjavík í bakgrunni (Ljósmynd: 

Hreggviður Norðdahl, 2014) 
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Um mitt svæðið vestanvert, beint vestur af Rauðhólaurðum, sést einnig hvernig ásýnd 

hlíðarinnar breytist. Af þverstæðu hryggjunum taka við hryggir samhliða hallanum. Neðarlega 

vestan megin stendur upp úr það sem af loftmyndum leit út eins og óhreyfður berggrunnur og 

heitir þessi staður Kögunarhóll. Þar sem rannsóknarsvæðið nær niður á flatlendið neðan við 

hlíðina má sjá hvernig stefna samhliða hryggjana breytist og urðartungur breiða úr sér. 

4.1 Lýsing gagna 

Nákvæmar athuganir á loftmyndunum og kortum ásamt því að skoða hlíðina úr fjarska leiddu 

í ljós svæði, sem greinilega þurfti að kanna betur og var það gert í vettvangsferðum. 

Þverstæðu hryggirnir efst vestan megin báru með sér hraunlagaskipan úr efstu hlíðum 

Esjunnar. Hægt var að sjá hvernig hraunlögin hölluðu inn að hlíðinni. Að öðru leyti virtist 

bergið nokkuð óbrotið. Gengið var niður að Rauðhól, sem úr fjarska leit út eins og óhreyft 

berg, sem stæði uppúr urðinni. Þar var bergið mikið brotið en hélt nokkurn veginn innbyrðis 

uppröðun. Sama má segja um bergið á þessu svæði að því hallaði inn að Esjuhlíðum. Rétt 

austan við Rauðhól er að finna mikinn hrygg, sem liggur samhliða halla hlíðarinnar. Var hann 

töluvert hærri austan megin en að vestan. Gengið var eftir toppi hryggjarins sem leið lá upp 

hlíðina. Áberandi var að móberg varð allt í einu ríkjandi berggerð í hryggnum en nokkrum 

metrum ofar var það nánast hvergi sjáanlegt. Austan við hrygginn er að finna mikla 

hólaþyrpingu. Við athugun á innri byggingu eins hólsins kom í ljós að allt var þetta hreyft 

berg (mynd 8). 

Neðan við hólana og þverstæðu hryggina er Nípa, klettastrýta, sem stendur upp úr urðinni. Þar 

var halli hraunlaga að því er virtist jafn hallanum á fasta berginu í hlíðunum í kring. Suðvestur 

af Nípu sjást nokkur hraunlög á yfirborðinu (mynd 7). Vestan megin við Nípu eru 

Hvítárbotnar, þar sem sést móta fyrir eins konar skál í umhverfinu. Suður af Hvítárbotnum eru 

margir hryggir, sem liggja samhliða halla hlíðarinnar. Efnið er allt brotið og ægir öllu saman. 

Hryggir þessir liggja alla leið niður á láglendi, þar sem stefna þeirra breytist og þeir þykkna 

aðeins. Við þetta myndast eins konar laufblað af hryggjum og efni á flatlendinu fyrir neðan en 

þar framan við er svo töluverður stallur. Vestan megin við Hvítárbotna nokkuð neðan við 

Rauðhól er að finna svipaða skál og við Hvítárbotna, en eitthvað er hún minni um sig. Þar 

neðan við verða hryggir samhliða hallanum einnig áberandi og ná þeir niður á flatlendið 

Mynd 7: Nípa og hraunlögin í forgrunni, Kistufellið tignarlegt í 

bakgrunni (Ljósmynd: Hreggviður Norðdahl, 2014). 



14 

neðan hlíðarinnar. Inn á milli þessara hryggja er að finna Kögunarhól, sem líkt og Nípa virðist 

hafa sama hraunlagahalla og fasti berggrunnurinn í nágrenninu. Tilvist Kögunarhóls á þessu 

svæði verður til þess að lega hryggjanna breytist og fer einn hryggurinn vestan megin við 

Kögunarhól. Ólíkt eystra svæðinu er neðsti hluti þessa svæðis nokkuð óljós en hann nær ekki 

eins langt niður á flatlendið og breiðir því lítið úr sér. 

Þegar skoðuð er loftmynd af svæðinu sést hvað eystri urðartungan er mikið stærri en sú 

vestari. Endir hennar er ekki eins augljós. Við Kögunarhól verður stefnubreyting á tungunni 

og virðist hún renna undir eystri skriðuna (mynd 10). Neðan Löngubrekku eru það bara 

einstöku tungur sem ná neðar og þá enda þær annað hvort á láglendinu eða inn undir eystri 

skriðuna (mynd 9). 

Mynd 8: Yfirlitsmynd yfir landform á rannsóknarsvæðinu. 1) Þverstæðir hryggir á svæðum eitt og tvö. 2) 

Sýnir hvernig „protalus“ hefur myndast við Rauðhól. 3) Fótur eystri skriðunnar, á að giska um 30-40 m 

hár. 4) Hryggur samhliða halla hlíðarinnar, finnst á svæðuð þrjú og fjögur. 5) Horft inní einn af hólunum á 

svæði tvö. 6) Stóri hryggurinn milli svæða eitt og tvö, eystri hliðin er til vinstri (Ljósmyndir 1, 2, 5 og 6: 

Hreggviður Norðdahl, 2014). 
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5 Niðurstöður 

Niðurstaða athuganna var sú að best var að skipta svæðinu upp í fjögur minni svæði byggð á 

útliti landforma hvers svæðis.  Ákveðið var að svæði eitt væri vestan megin í efri hluta 

svæðisins og svæði tvö lægi þar austan við. Svæði þrjú og fjögur væru svo vestari og austari 

hlutar neðri helmings rannsóknarsvæðisins (mynd 1). 

5.1 Athuganir 

Á svæðum eitt og tvö eru eins og áður hefur komið fram mjög áberandi þverhryggir sem 

liggja í austur-vestur stefnu, sem er hornrétt á þá stefnu, sem talið er að lausu jarðlögin hafi 

runnið. Úr fjarska leit út eins og þetta væru óhreyfð hraunlög, sem hefðu bara veðrast á 

þennan hátt. Við athugun kom í ljós að allt þetta berg var hreyft og hafði fallið úr hlíðinni 

fyrir ofan. Sama má segja um bergið í Rauðhól en efnið, sem þar er hefur greinilega færst og 

við það brotnað upp en náð að halda innbyrðis uppröðun sinni. Einnig má sjá hvernig þar 

hefur myndast skriðubrík (mynd 8). Neðar á svæðunum sáust sams konar fyrirbæri en ekki 

eins áberandi. Á svæði tvö var ásamt austur-vestur hryggjum einnig að sjá stóra og mikla 

hóla, sem höfðu greinilega hreyfst (mynd 8 og 9). 

 Mitt á milli svæða eitt og tvö liggur stór og mikill hryggur og bar hann með sér lagskiptingu 

upp á við, sem bendir til þess að hann sé hluti af skriðunum á svæðinu. Þar sem 

ásýndarbreyting verður á milli efri og neðri svæðanna má finna tvær skálar. Sú eystri, staðsett 

við Hvítárbotna er nokkuð greinilegri en sú vestari. 

Svæði þrjú og fjögur eru aftur á móti áberandi fyrir hryggina, sem liggja samhliða halla 

hlíðarinnar. Á loftmyndum sést vel hvernig hryggirnir sýna rennslisfarveg urðartungnanna, 

Mynd 9: Þarna sést hvernig straumflögunin liggur í berginu. Bandið er 

lóðrétt og ætti straumflögunin því að vera hornrétt á bandið ef þetta lægi í 

sinni upprunanlegu stöðu. Myndin tekin í opnu í einum af hólunum á svæði 

tvö (Ljósmynd: Hreggviður Norðdahl, 2014). 



16 

sem ná niður á flatlendið neðan hlíðarinnar. Hægt er að sjá hvar straumarnir voru mestir og er 

nokkuð auðvelt að sjá til dæmis hve langt eystri skriðan rann. Á tveimur stöðum standa uppúr 

óhreyfð hraunlög, við Nípu og Kögunarhól. Nípa er staðsett austan megin við upptök eystri 

skriðunnar en Kögunarhóll hefur greinilega klofið vestari skriðutunguna. 

5.2 Öfl að verki 

Má leiða að því líkum að samspil frosts og þíðu hafi unnið mikið verk í því að brjóta niður 

bergið í bergspildunni, sem fór fram. Algengir atburðir, sem geta komið svona skriðu af stað 

eru til dæmis jarðskjálftar, skyndilegur ofþungi á hlíðinni og hækkun á grunnvatnsborði 

sökum mikilla rigninga eða snjóbráðar (Dikau o.fl., 1996). Verður síðasta skýringin að teljast 

líkleg þó sennilega verði aldrei hægt að komast að þessu með algjörri vissu. 

5.3 Landmótunarkort 

Út frá loftmyndum og athugunum á vettvangi var svæðið kortlagt og áhersla lögð á 

landformin á svæðinu (mynd 11). Óhreyft berg er merkt inn á ásamt árseti, sem 

Kollafjarðaráin hefur borið með sér niður eftir austurjaðri rannsóknarsvæðisins. Var 

landmótunarkortið ásamt staðháttakorti unnið í ArcMap 10.2.2. Notaður var kortagrunnur frá 

Landmælingum Íslands við vinnslu kortanna. 

Mynd 10: Mynd sem sýnir vestri skriðuna renna undir þá eystri 

(Ljósmynd: Hreggviður Norðdahl, 2014). 
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  Mynd 11: Landmótunarkort af rannsóknarsvæðinu 
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6 Ályktanir 

Á svæði eitt hefur fallið skriða með skriðfleti, sem er íhvolfur upp á við (e. rotational slide). 

Sést þetta nokkuð vel á þeim hryggjum á svæðinu, sem liggja í austur-vestur. Þeir bera með 

sér jarðlagaskipan út hlíðunum fyrir ofan, en halli laganna er ekki sá sami og í staflanum fyrir 

ofan. Við Rauðhól sést þetta líka býsna vel en ástæða þess að bergið þar er meira brotið er 

einfaldlega sú að það hefur runnið lengra en það sem ofar liggur.  

Þegar svæðið er allt skoðað í heild sinni út frá öllum þeim rannsóknum, sem framkvæmdar 

voru má eins og fyrr segir álykta að um tvo stóra atburði sé að ræða. Fyrst fellur vestari 

skeiðlaga skriðan úr Rauðhamri og verður að teljast líklegt að sá atburður hafi verið töluvert 

minni um sig en sá eystri. Svæðið, þar sem er að finna landform, sem fylgja slíkum skriðum 

er mikið minna. Aurflóðið, sem verður í framhaldinu hefur greinilega líka verið kraftminna en 

það má sjá þegar skoðuð er urðartungan sem skeiðlaga skriðan kveikir á. Við athugun á 

loftmyndum og á vettvangi var hægt að sjá hvernig urðartungur frá vestara aurflóðinu renna 

undir eystri tunguna (mynd 10). Gefur þetta til kynna að sú vestari hafi runnið á undan. 

Á milli eystri og vestari skriðanna á svæði eitt og tvö, liggur töluvert mikill hryggur í norður-

suður stefnu, sem ber með sér lagskiptingu. Þessi lagskipting gefur vísbendingu um að það 

efni, sem í hryggnum er hafi runnið niður í sömu skeiðlaga skriðu og vestari hluti svæðisins. 

Þessa ályktun er hægt að draga af því að austari hlið hryggsins er mun hærri en sú vestari, 

þannig að vísbendingar eru þess efnis að austari skriðan hafi haft áhrif á þennan hrygg og 

tekið í burtu það efni sem fyrir var. Þetta leiðir einnig til þeirrar niðurstöðu að vestari hlutinn 

hafi fallið á undan. 

Telja má næsta víst að austari skriðan hafi fallið úr því sem kallað er Virkið, sem er stórt og 

mikið bergstál, sem stendur tignarlega þarna norðan við. Ólafur Jónsson kom með þá 

hugmynd að efni alls svæðisins kæmi úr þessari hlíð, sem hefur þá legið þarna út frá Virkinu 

og lokað af Gunnlaugsskarðið, sem hefur þá verið dalbotn lítils dals, sem legið hefur þarna í 

norður-suður stefnu í hlíðum Kistufells. Í þessari ritgerð verður hugmynd Ólafs varðandi 

dalinn ekki rengd, heldur er það hugmynd hans um að allt efnið sé þaðan komið, sem er 

véfengd, enda sýnir rannsóknin allt aðra niðurstöðu. Austari skriðan hefur borið með sé 

Mynd 12: Gömul fjörumörk í u.þ.b. 40 m yfir sjávarmáli í dag 

(Ljósmynd: Hreggviður Norðdahl, 2014). 
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ógnarmikið magn efnis úr Virkinu og myndað töluverða hólaþyrpingu fyrir miðju svæði tvö. 

Þegar grannt er skoðað má sjá að allir þessir hólar eru uppbyggðir af hreyfðu efni. Við nánari 

athugun finnast þverstæðir hryggir á svæðinu, sem eru greinilegt merki þess að þarna hafi 

fallið skeiðlaga skriða. 

Við upptök urðarflóðsins, við Hvítárbotna, sést hvernig útlit svæðisins breytist mikið. Á sama 

hátt og í þeirri vestari breytist skeiðlaga skriðan í urðarflóð, sem hefur að öllum líkindum 

verið sett af stað þegar skriðan féll úr Virkinu. Mikið afl hefur verið í þessum atburðum, enda 

nær urðartungan töluvert niður á láglendið og myndar talsvert háan stall neðan við sig (mynd 

8). Má sjá að lítið sem ekkert hefur gengið framan af þessari urðartungu og má því leiða að 

því líkum að skriðan sé yngri en efstu sjávarstöður á svæðinu, í um það bil 60 m hæð sem er 

frá því fyrir um 10300 árum. Sama gildir um sjávarstöður fyrir um 9700 árum (mynd 12), þær 

eru í 40 m hæð yfir sjávarmáli eins og það er í dag (Hreggviður Norðdahl og Halldór G. 

Pétursson, 2005). 
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