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Útdráttur 

Austast á Reynivallahálsi í Kjós við Hvalfjörð stendur fjallið Sandfell en það er nánast 

fullkomin keila og rís aðeins 150 metra yfir umhverfi sitt í 390 metra hæð. Þetta er 

móbergsfjall sem hvílir mislægt á berglögum frá síðtertíer eða fyrri hluta ísaldar og hefur 

líklega myndast undir jökli á síðasta jökulskeiði. Eldvirkni á kuldaskeiðum ísaldar 

einkenndist af móbergsmyndunum sem skipt er í tvo hópa, móbergsstapa og 

móbergshryggi. Full myndaður móbergsstapi byggist upp af fjórum ásýndarhópum, 

bólstrabergi, móbergi, hraunósamyndun og hraunskildi. Móbergsstaparnir eru vanalega 

myndaðir út frá einu gosopi og mynda kistulaga fjöll. Móbergshryggina skortir 

hraunskjöldinn og stundum bólstrabergið, móbergið eða hraunósana. Móbergshryggirnir 

myndast iðulega í sprungugosum og verða til tindaraðir þegar gosvirkni einangrast við 

ákveðin svæði. Á Sandfelli má finna móbergsmyndanir, bólstraberg og hraunósamyndanir. 

Móbergið er mjög fyrirferðarmikið, ásýndir innan þess eru túff, lapilli túff, þursaberg og 

jökulvatnaset. Áhrif hraunósamyndunarinnar er að sjá alls staðar á fjallinu, í skriðum sem 

þekja fjallið. Upphafsfasi í myndun Sandfells var bólstrabergsmyndunin, kvika streymdi 

upp í djúpt vatn eða í grunnt vatn undir þykkum jökli. Næsti fasi byrjar þegar kvikan tætist 

í sundur og móberg eða basalt gler fer að myndast. Móbergið myndast í nokkrum formum 

eftir því á hvaða tíma það myndast í framvindu gossins. Síðasta ferlið í myndun Sandfells 

er hraunósamyndunin, sprengivirkni stöðvaðist og hraun fóru að renna frá gosrás fjallsins 

niður hlíðar þess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Sandfell stands on the eastern most part of the Reynivallaháls mountain ridge in the area of 

Kjós located in Hvalfjörður, west Iceland. Sandfell is shaped like an almost perfect cone 

and rises only 150 metres above its surrounding area to the height of 390 meters. It is a 

móberg formation which rests unconformably upon a late-tertiary or early ice-age lavas 

and was likely formed during the last major glaciation. Volcanic formations under the ice-

age ice sheet are described as a tindar and tuyas formations. Fully formed tuya is made up 

by four faces groups; pillow lavas, basalt glass, lava deltas and lava shields. Tuyas builds 

up around a single volcanic vent and forms a chest like shaped mountains. Tindars 

however do not have the lava shield face and sometimes the pillow lava, basalt glass or the 

lava deltas are absent. The tindars are usually formed in a fissure eruption and built up a 

steep-sided linear ridges and linear groups of steep-sided mountains when the eruptions 

activity isolates in to specific areas. Sandfell possesses three of the faces; basalt glass, 

pillow lavas and lava deltas. The basalt glass is a large part of the mountains edifice and 

has four textures; tuff, lapilli tuff, hyaloclastites and glaciolacustrine sediments. The effect 

of the lava delta formation can be seen all over the mountain were loose basaltic rock lies 

in taluses all over the mountainsides. The starting phase of the Sandfell eruption was the 

pillow lava formation, hot magma streamed up to the crusts surface in to a deep melt water 

lake or a shallow one with a thick glacier on top. The next phase started when the magma 

began to explode and started to form a basaltic glass. It formed variables textures 

depending on which stages of eruptive activity were taking place. The last phase in 

Sandfell formation was the lava delta formation which begun when explosive activity 

ended and lavas started to flow from the summit and down the slopes of the mountain.     
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1 Inngangur 

Margar rannsóknir á eldgosum í sjó eða undir jökli hafa verið gerðar í gegnum tíðina. 

Rannsóknirnar hafa hjálpað til við að gera mönnum betur ljóst hvað í raun gerist þegar 

kvika brýst upp úr jarðskorpunni og kemst í snertingu við vatn eða sjó. Árið 1924 leiddu 

Skotarnir M. A. Peacock og G. W. Tyrell rök að því að þegar kvika kemur upp til yfirborðs 

í vatn og snöggkólnar myndar móberg og bólstraberg. Á árunum eftir það, 1930 til 1940 

voru nánast allir jarðfræðingar, sem eitthvað fjölluðu um myndun móbergs á Íslandi 

sammála Skotunum tveim. Guðmundur Kjartansson skrifaði fyrst um tilurð móbergsfjalla í 

náttúru Íslands upp úr 1940 og styðst hann helst við skýringar Skotanna og svokallaða 

Upphleðslukenningu. Tveir aðrir jarðfræðingar úr sitt hvorri áttinni, annar frá Kanada og 

hinn frá Hollandi komust einnig að svipuðum niðurstöðum og Guðmundur á árunum 1947 

og 1950. Þegar Surtseyjargosið á sér stað á árunum 1963 til 1967 voru menn búnir að fá 

nokkuð góða hugmynd um myndun móbergsfjalla og var gosið einstaklega gott sýnidæmi 

og staðfesti margar kenningar þessum málum tengdum (Guðmundur Kjartansson, 1943; 

1966). 

Ekkert eldgos er eins en ákveðnir þættir eldgosa eru keimlíkir. Sprengivirkum eldgosum 

hefur verið raðað niður eftir VEI skala en í honum er notast við magn gjósku sem framleitt 

er í hverju eldgosi. Hæð gosmakkar helst einnig í hendur við sprengivirknina (Newhall og 

Self, 1982). Skalinn er frá 0 upp í 8, eldgos af svokallaðri hawaii gerð eru minnst 

sprengivirk, strombolian kemur næst, svo vulcanian, síðan plinian og mest sprengivirk eru 

gos af gerðinni ultraplinian. Mikill munur er á eðli eldgosa eftir þessum flokkum, til dæmis 

eru gos af hawaii gerð nokkuð róleg og einkennast af háum kvikustrókum og miklu 

hraunstreymi, en plinian gosin einkennast af miklum öskustrók og stöðugum sprengingum. 

Þegar eldgos verða undir vatni getur eldvirknin gengið í gegnum nokkrar tegundir eldgosa. 

Gosin byrja oftast með hraunrennsli en þróast síðan yfir í sprengigos. Þegar næg gosefni 

hafa hlaðist upp við gíginn og lokað á streymi vatns í hann getur eldgosið breyst aftur yfir í 

hraunrennsli. Fjölmörg dæmi um eldgos undir jökli eða í sjó er að finna og þá sérstaklega á 

Íslandi en einnig í Bresku Kólumbíu og á Suðurskautslandinu (Francis og Oppenheimer, 

2004). Dæmi um mjög fræg gos eru líklega gosin í Eyjafjallajökli 2010 og Surtseyjargosið 

1963 en mikið hefur verið skrifað um eldgosin í Vatnajökli, þar má nefna til dæmis gosin í 

Grímsvötnum og Gjálpargosið 1996. Gjálpargosið var fyrsta eldgosið af sinni tegund sem 

var fylgst með af nákvæmni. Gosið byrjaði undir 600 til 750 metra þykkum ís á sex 

kílómetra langri sprungu og stóð yfir í 13 daga. Það tók aðeins 31 klukkustund fyrir 

kvikuna að bræða sér leið upp til yfirborðs, hafði þá langmestur hluti gosefnanna streymt 

upp úr kvikuhólfinu. Í Gjálpargosinu myndaðist 6 kílómetra langur, og um 500 metra hár 

móbergshryggur (Sveinn P. Jakobsson og Magnús T. Gudmundsson, 2008).  

Við þessa rannsókn á Sandfelli verður leitast við að útskýra myndun fjallsins og að lýsa 

jarðfræðilegum fyrirbrigðum þess. 
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2 Efni og aðferðir 

Við vinnslu þessa verkefnis voru jarðlög og yfirborð Sandfells athuguð með 

jarðfræðilegum aðferðum. Ákveðnum opnum eða jarðmyndunum lýst og berginu skipt upp 

í ásýndarhópa. Venjubundin fellt verkfæri voru notuð; svo sem jarðfræðihamar, GPS 

staðsetningartæki, myndavél, áttaviti, lúpa og fellt bók. Við úrvinnslu gagna og kortagerð 

var notast við teikniforritið ArcGIS.    
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3 Eldvirkni undir jökli 

3.1 Ísöld 

Með athugunum á forsögulegu setbergi hafa ummerki ísaldar tímabila fundist á fjórum til 

fimm stöðum í jarðsögunni. Fyrstu ummerkin eru síðan á Archean tímabilinu fyrir 2,7 

milljörðum ára síðan, þar er þó ekki fullvíst að um ísöld hafi verið að ræða. Næstu 

ummerki ísaldar tímabila fundust í 2,2 milljarða ára gömlu bergi við upphaf Proterozoic 

tímabils og einnig við lok þess fyrir 600 til 700 milljón árum síðan. Fyrir 280 milljón árum 

síðan, á Perm tímabilinu, var fjórða ísaldar tímabilið og það síðasta hófst á Pleistocene 

fyrir um 2,5 milljónum ára. Hvert ísaldar tímabil skiptist upp í lengri eða skemmri skeið, á 

hverju skeiði fellur hitastig jarðar og rís. Síðasta ísaldar tímabil er nefnt Kvarter og spannar 

Pleistocene tíma og Nútíma. Jarðlög á Íslandi gefa til kynna að á þessum rúmlega 2,5 

miljónum ára hafi gengið yfir landið allt að 20-24 jökulskeið (Leifur A. Símonarson og Jón 

Eiríksson, 2008). Almennt er talað um að síðasta kuldaskeið hafi endað fyrir 11000 árum 

og í dag stendur yfir hlýskeið ísaldar, sá tími er nefndur Holocene (Marshak, 2008).  

Á síðasta hámarki jöklunar á Íslandi var allt landið langt út á landgrunnsbrún hulið þykkum 

jökli (sjá mynd 1). Móbergsstapar, jökulrákir og grettistök á fjallstoppum benda til þess að 

lágmarks þykkt jökulsins yfir miðhálendinu hafi verið 1000 til 1500 metrar. Þegar 

fyrrgreindir þættir, sem og gögn um hæðarstaðsetningu hvilftarjökla, frostveðrun hárra 

fjallstinda og önnur landform eru keyrð inn í þrívítt hitalíkan, fæst að þykkt jökulsins hefði 

getað náð 2000 metum. Við hámark síðasta jökulskeiðs voru fjörumörk 100 til 130 metrum 

neðar en í dag. Hörfun jökla hófst eftir hámark jöklunar, fyrir 20 til 19 þúsund árum. Fyrir 

15,5 til 13,6 þúsund árum síðan, þegar hlýir hafstraumar Atlantshafsins náðu norður fyrir 

land, jókst hraði hörfunar til muna og var jökullinn horfinn fyrir 12,6 þúsund árum. Þennan 

gríðar mikla hraða í hörfun jökulsins má rekja til þess að sjávarstaða í heiminum fór ört 

hækkandi og kelfdi þá jöklana í sjó. Bráðnun jöklanna í Norður Ameríku, Skandinavíu og 

Barentshafi hafði staðið yfir í nokkur þúsund ár. Eftir að jökullinn tók að minnka byrjaði 

landið að rísa það hratt og mikið að risið tók fram úr sjávarborðshækkunum og færðust þá 

fjörumörk vel niður fyrir núverandi sjávarstöðu (Hreggviður Norðdahl, Ólafur Ingólfsson, 

Halldór G. Pétursson og Margrét Hallsdóttir, 2008) 
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Mynd 1. Ísland á síðasta hámarki jöklunar. Ljós gráa svæðið er áætluð útbreiðsla jökuls 

og gráa svæðið er áætlað landsvæði sem var ofansjávar, byggt á líkanreikningum o.fl. 

(Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008). 

Á vesturlandi finnast gömul fjörumörk í 150 metrum yfir núverandi sjávarmáli á Stóru 

Fellsöxl, þau mynduðust fyrir 12600 árum. Önnur fjörumörk finnast í Breiðafirði í 90 til 

110 metra hæð, þau eru síðan á bölling skeiði. Fyrir 12500 árum á svo kölluðu yngra-drías 

fór aftur að kólna og jöklar tóku að stækka, þeir náðu hámarki fyrir um 10300 árum. Vegna 

fergingar þrýstist landið niður og sjávarstaðan hækkaði í 60 metra yfir núverandi sjávarmál 

á suðvesturlandi. Á næstu öldum fóru jöklar aftur að hörfa. Í Dölunum á vesturlandi náði 

jökullinn út í sjó þegar sjávarmál var í 30 til 35 metra hæð yfir núverandi sjávarmáli og 

innst í Hvalfirði var skriðjökull þegar sjávarmál var 65 metrum ofar en í dag. Fyrir 8600 

árum runnu svo hin gríðar miklu Þjórsárhraun úr gígum sem staðsettir voru 140 km inn af 

suðurströndinni sem staðfestir að jökulhvel ísaldar á Íslandi hafi þá verið búið að minnka 

umtalsvert (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008). 

3.2 Eldvirkni á ísöld 

Eldvirkni hófst á svæðinu frá Grænlandi til Bretlands með opnun norður Atlantshafsins 

fyrir 61 Ma. Eldvirknin er skýrð með tilkomu möttulstróks á svæðið sem nú er staðsettur 

undir suðaustur Íslandi (Thorvaldur Thordarson og Ármann Höskuldsson, 2008). 

Elsta berg landsins má finna á Vestfjörðum og hefur verið aldursgreint eldra en 15 milljón 

ára, Ísland hefur þá gengið í gegnum tvö tímabil (e. period) í jarðsögunni, neogene (skiptist 
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í miocene og pliocene) og quaternary (skiptist í pleistocene og holocene). Sú hefð hefur 

skapast á Íslandi að skipta berggrunni landsins upp í fjóra hluta. Tertíer berggrunnurinn 

(3,3 – 16 ma), síð-tertíer berg og berg myndað á fyrri hluti ísaldar (0,78 – 3,3 ma), berg frá 

síðari hluta ísaldar (0,015 – 0,78 ma) og berg frá nútíma (0 – 0,015 ma). Tertíer 

berggrunnurinn, elsti hluti Íslands hefur aðallega byggst upp með gígaröðum og dyngjum, 

þó er talið að gígaraðir hafi verið mun algengari. Þykkt hraunanna er oftast á milli 5 til 15 

metrar en getur farið upp í 50 metra. Á síðari hluta ísaldar og nútíma hefur 

dyngjumyndunin verið ráðandi, þessi munur í hegðun eldgosanna hefur verið skýrður með 

breytingum á fergingu ísaldarjökulsins. Meira en 40 megineldstöðvar hafa fundist í tertíer 

staflanum (Björn S. Harðarson, Fitton og Árni Hjartarson, 2008). 

 

 

Mynd 2. Berggrunnskort af Íslandi. Blái hlutinn eru tertíer berglög, græni frá síðtertíer og 

fyrrihluta ísaldar, brúni er móbergsmyndun frá síðari hluta ísaldar og sá bleiki eru 

nútímahraun (Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson, 2009). 

Við lok tertíer tímabilsins fóru jöklar að myndast á Íslandi í fyrsta skiptið svo einhverju 

nemi. Elsta móberg og jökulberg sem fundist hafa á landinu eru frá þessum tíma og er það 

að finna á suðausturlandi. Í bergi frá síðari hluta pliocene og fyrri hluta pleistocene fer að 

bera á gríðar miklum áhrifum jöklunar ekki bara á suðaustur helmingi landsins heldur í 

öllum landshlutum. Bergið skiptist upp í hraunlög og móbergslög en einnig jökulbergslög. 

Þessa skiptingu má rekja til breytinga í veðurfari en talið er að lota hlýskeiðs og 

jökulskeiðs hafi tekið um 100 þúsund ár þar sem skeiðin tvö voru jafn löng. Þegar komið 

er fram á efra pleistósen voru jökulskeiðin orðin mun lengri en hlýskeiðin og er bergið frá 

þessu tímabili kallað einu nafni móbergsmyndunin. Bergið er aðal byggingarefni fjallanna 

sem raða sér eftir gosbeltunum (sjá brúnu svæðin á mynd 2), móbergshryggir og 



 

20 

móbergsstapar sem mynduðust undir jökli (Guðmundur Kjartansson, 1943; Freysteinn 

Sigmundsson, Guðrún Larsen, Gunnar B Guðmundsson, Kristján Sæmundsson, Magnús 

Tumi Guðmundsson, Páll Einarsson, Sigurður Steinþórsson og Sveinn P Jakobsson, 2013). 

3.3 Gosmyndanir undir jökli 

Mest áberandi gosmyndanir sem verða til við eldgos undir jökli eru móbergshryggir og 

móbergsstapar. Dæmigert útlit móbergshryggjanna ef lítið rof hefur orðið á fjöllunum og 

upprunaleg mynd þeirra hefur náð að halda sér eru nokkuð langar reglulegar tindaraðir þar 

sem bil milli tindanna er nokkuð svipað. Þeir raðast í ágætlega beina línu og er lengd 

hryggjanna yfirleitt lengri en tvöföld breidd þeirra, lengst ná þeir allt að 9 kílómetrum í 

suðvestur gosbeltinu og 44 kílómetrum í austur gosbeltinu. Góð dæmi um móbergshryggi 

eru fjallgarðar eins og Jarlhettur við suðurenda Langjökuls og Kálfstindar við Laugarvatn. 

Móbergsstaparnir eru talsvert frábrugðnir hryggjunum, þeir eru afleiðing goss frá einum 

stað en ekki sprungugoss eins og á við um móbergshryggina. Hin dæmigerði móbergsstapi 

er oft formfagurt kistulaga fjall með brattar hlíðar, allt að 35° halla og nánast flatan topp. 

Hlutfall lengdar og breiddar móbergsstapa er oftast minna en tveir. Fjöllin geta orðið mjög 

stór og má þar nefna Eiríksjökul sem er þeirra stærstur með flatarmál um 77 ferkílómetra 

og rís þúsund metra yfir nágrennið. Einnig má nefna Herðubreið sem er sérstaklega 

formfagurt fjall og hefur dæmigerða stapalögun. (Jones, 1968; Sveinn P. Jakobsson og 

Magnús T. Gudmundsson, 2008).  

Myndanirnar tvær hafa einkennandi uppbyggingu hvað varðar berggerðir. Ef tekinn er 

þverskurður af nokkrum móbergsstöpum (tuya) eða móbergshryggjum (tindar) kemur 

nánast alltaf sama uppbyggingin í ljós með fjórum ásýndum. Neðst má finna bólstraberg, 

fyrsti ásýndarhópur. Það er berg sem hefur myndast það djúpt í vatni að nægur þrýstingur 

er til að koma í veg fyrir að kvikan springi og tætist upp (Ármann Höskuldsson, Sparks og 

Carrol, 2006). Bólstrar eru kúlulaga eða ílangar kúlur, í þversniði má sjá geislótta stuðla 

sem standa hornrétt frá brúnunum inn að kjarna bólstrans. Á milli bólstra er oft að finna 

þunna brúna skán eða uppfyllingu, það er talið að þetta séu agnir sem brotna utan af 

bólstrunum við myndun þeirra sem fara í upplausn í vatninu og falla síðar til botns ofan á 

og á milli bólstranna (Jones, 1968; Bennett, Huddart og Gonzalez, 2009). Blöðrumyndun í 

bólstrum getur verið auðkennandi á umhverfið sem bólstrinn myndaðist í. Til dæmis ef 

bólstri sem finnst í bergi sem hann hefur ekki myndast í og hefur blöðrur sem fara 

stækkandi frá jöðrum bólstrans til kjarna þýðir það að hann hafi myndast áður en 

sprengingar rifu hann upp til yfirborðs. Til ákvörðunar á dýpinu sem bólstri myndast á er 

hægt að mæla innihald vatns í glerjuðum jöðrum bólstrans. Sem dæmi má nefna að 

vatnsinnihald í bólstrum mynduðum á síðasta jökulskeiði í sýnum frá Kverkfjöllum var 

mælt 0,85-1,04% og bendir það til að bólstrarnir hafi myndast á 1,2 til 1,9 km dýpi 

(Ármann Höskuldsson o.fl., 2006). Þegar kvika kemur upp í djúpu vatni myndast bólstrar, 

einn á fætur öðrum, sem oftast eru um einn metri í þvermál. Þegar þrýstingur kvikunnar 

innan í bólstranum er orðinn meiri en fyrir utan hann opnast gat á hann og nýr bólstri 

myndast. Þannig flæðir kvikan gegnum bólstrana og býr til lengju úr bólstrum þangað til 

að þrýstingurinn sem þarf til að búa til nýjan bólstra er orðinn meiri en sá þrýstingur sem 

þarf til að byrja á myndun nýrrar bólstralengju. Þannig geta bólstrarnir hrúgast upp í tugi 

eða hundruð metra þykk hraunlög. Þegar bólstrabergið hefur byggst það hátt upp að 

umhverfisþrýstingur kvikunnar hefur lækkað nægilega mikið til að gasmyndun í kvikunni 

nái því marki að vera í meira magni en kvikan verður til sprenging og kvikan tætist í 

sundur. Þá hefst myndun basaltglers, ásýndarhóps tvö, eða móbergs sem venjulega liggur 
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ofan á bólstraberginu (Ármann Höskuldsson o.fl., 2006; Fisher og Schmincke, 1984). Oft 

er hægt að greina neðri hluta móbergsmyndunar þar sem finnast bergbrot og fínkornótt 

gjóska af Surtseyjar gerð, oft er hún einnig grófkornótt og illa lagskipt. Algengt er að efri 

hlutinn sé fínkorna og lagskiptur. Syrpur þessara skiptinga á fínkorna og grófkorna 

móbergi finnast einnig sér í lagi víða í móbergsstöpum. Grófkorna móbergið myndast fyrir 

neðan vatnsborð, við mun minni sprengingar en fínkorna móbergið sem myndast í 

háorkuumhverfi fyrir ofan vatnsborð við miklar sprengingar. Askan eða túffið sem 

myndast hleðst ofan á bólstrabergið og fyllir upp í vatnið meðfram ísveggjum jökulsins og 

heildar uppbygging móbergsmyndunarinnar verður aurkeilumyndun (Jones, 1968; Bennett 

o.fl., 2009). Að endingu nær askan upp úr yfirborði vatnsins og þegar lokast hefur á 

streymi vatns að gosrásinni hættir sprengivirknin. Nýr fasi í eldgosinu hefst þegar 

ásýndarhópur þrjú myndast, hraun byrja að flæða frá gosopinu og eftir nýmyndaðri 

öskunni út í lónið. Þegar kvikan rennur út í lónið brotnar hún iðulega upp og veltur eftir 

ösku og hraunbrotum niður hið nýmyndaða fjall. Kvikan myndar eins konar óseyri úr 

hrauni og nokkurs konar bergblöndu sem samanstendur af bólstrum, bólstrabrotum og 

grófkorna móbergi, þetta er fjórða ásýndin. Þykkt hraunskjaldanna getur oft verið 

umtalsverð, í vestur gosbeltinu geta þeir náð allt að 350 metrum en það á þó helst við um 

móbergsstapana. Hraunskildir finnast einnig á móbergshryggjum en þeir eru yfirleitt frekar 

smáir og ekki sambærilegir við hraunskildina á stöpunum hvað stærð varðar (Jones, 1968). 

Í rótum móbergsfjalla, undir bólstrabergsmynduninni eða til hliðar við hana má stundum 

finna set af jökulrænum toga. Það getur verið massífur tvistur, lagskiptur tvistur og 

grunnborin möl með lagþynnóttu silti og tvist. Þessi jarðlög myndast í vatnsumhverfi undir 

jökli í tengslum við jarðhita, oft áður en gos á sér stað en einnig meðan á gosi stendur. 

Bræðsluvatn jökulsins tekur með sér uppleyst jarðefni og flytur þau eftir farvegum undir 

jöklinum. (Bennett o.fl., 2009). Ekki allar gosmyndanir sem verða undir jökli hafa allar 

fjórar ásýndirnar, bólstraberg, móberg, hraunósa og hraunskjöld. Fjöll geta myndast aðeins 

í fyrsta fasa, úr bólstrabergi vegna of djúps vatns eða vegna þess að það hvílir of þykkur 

jökull ofaná. Fjall getur líka myndast eingöngu í öðrum fasa, sem stutt gos í grunnu vatni 

eða undir þunnum jökli. Þegar talað er um móbergsstapa er þó hægt að gera ráð fyrir að 

gosið hafi farið í gegnum alla fjóra fasana (Jones, 1968) 

3.4 Gos af Surtseyjargerð 

Í upphafi goss af Surtseyjargerð er ekki mikið að sjá á yfirborði, ef gosið á sér stað undir 

jökli má líklega sjá sprungur og sigkatla, síðar myndast lón ef gosið nær það langt og eru 

þá gosefni í námunda við yfirborð (Guðmundur Kjartansson, 1966). Þegar kvika kemur 

upp í vatnið kólnar hún hratt, filma af vatnsgufu myndast utan á kvikunni, á snertifletinum 

við vatnið. Gríðarlegur hitamunur í gufunni myndast á milli svæðanna sem snerta vatnið og 

kvikuna. Ójafnvægi myndast og fellur gufan endurtekið saman, varmaspenna byggist upp í 

ytri lögum kvikunnar sem veldur því að ysta lagið tætist í sundur. Stærri kólnunarflötur 

myndast og magnast því sprengingarnar stöðugt þangað til kvikan hefur öll sprungið. 

Miklar sprengingar myndast á nokkurra sekúndna eða mínútna fresti sem jafnast á við 

þriðjung úr dínamít sprengingu, gosefni þeytast upp í loftið í svörtum gusum. Gosið getur 

haldið svona áfram í margar vikur þangað til gosopið er komið nægilega hátt upp frá 

vatnsborði. Rólegri gosvirkni getur þá hafist, af strombólígerð eða jafnvel hawaiigerð og 

getur það leitt til myndunar hraunskjaldar (Francis og Oppenheimer, 2004). 
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3.4.1 Setmyndun 

Setmyndanir eldgosa af Surtseyjargerð eru auðþekkjanleg, mikilvægustu einkennin eru 

stærð kornanna sem eru í heildina séð fín vegna mikillar sprengivirkni í gosinu. 

Kornastærðardreifingin er mikil en flokkun gosefna almennt ekki góð en oft má þó finna 

fín lagskipt öskulög. Næst gosopi má oftast finna stór grjót í fínum grunnmassa. Grjótin 

geta verið allt frá því að vera frauðkenndir hraunmolar, metri að stærð, yfir í það að vera 

litlir steinar sem ekki eru nýmyndaðir heldur hafa verið rifnir upp frá eldri bergmyndunum 

á leið kvikunnar til yfirborðs. Oft má finna för eða gíga eftir grjót sem fallið hafa í öskuna 

(e. bomb sags) (Francis og Oppenheimer, 2004). 
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Mynd 3. Stig myndanna í eldgosi undir jökli. A) Fyrsta stig, bólstraberg myndast í djúpu 

bræðsluvatnslóni undir jökli. B) Annað stig, gosið hefur brotist uppá yfirborð jökulsins, 

sprengivirkni í fullum gangi, aska fellur í lónið og myndar móberg. C) Þriðja stig, 

hraunrennsli hafið, hraunósamyndun í gangi. Móbergshryggjamyndanir ná ekki lengra 

þetta. D) Hraunskjöldur og hraunósar í myndun. Fullbúinn móbergsstapi (Jones, 1968). 
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4 Niðurstöður 

Sandfell stendur austast á fjallarana sem nefnist Reynivallaháls, í Kjósinni við Hvalfjörð. 

Reynivallaháls er hluti af Hvalfjarðar megineldstöðinni og Kollafjarðar eldstöðvarkerfinu 

(Kristbjörn Egilsson, 1998). Þegar fjallið og umhverfi þess er skoðað úr fjarlægð má 

glögglega sjá hversu ólíkar myndanir Reynivallaháls og Sandfell eru. Reynivallaháls liggur 

með sín reglulegu hallandi hraunlög og stöku misgengi í landslaginu eftir endilöngum 

dalnum. Sandfell kemur þar ofan á með engin sjáanleg hraunlög og engin regluleg 

landform, heldur rís þetta smáa fjall lóðrétt upp úr hálsinum í ósamræmi við umhverfi sitt. 

 

 

Mynd 4.Yfirlitsmynd af nágrenni Sandfells, toppur fjallsins er merktur með rauðum punkt 

(LMÍ, 2014). 

Á jarðgrunnskorti af suðvesturlandi (sjá viðauka A), eftir Kristján Sæmundsson og 

Sigmund Einarsson síðan 1980, má greinilega sjá Reynivallaháls merktan sem síðtertíer 

grágrýtismyndun en einnig má finna tvö lítil svæði merkt sem móbergsmyndun frá 

síðtertíer eða ísöld, annað þessara svæða liggur við rætur Sandfells. Ofan á þessum 

jarðlögum stendur Sandfell, það er merkt inn á kortið sem móbergssvæði myndað á ísöld, 

yngra en 0,7 m. ára. Fjallið er nánast fullkomin keila, tæpir 900 metrar að lengd og rúmir 

800 metrar á breidd. Sandfell rís einungis 150 metra yfir umhverfi sitt í 390 metra hæð yfir 

sjávarmál.  

Yfirborð fjallsins einkennist af móbergsklettum sem er að finna frá fjallsrótum upp á 

fjallstopp og taka þeir á sig hin ýmsu form. Fjallið einkennist þó heldur af skriðum af 

basalt brotum sem þekja bróður part fjallsins. Fast basalt berg finnst þó ekki á mörgum 
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stöðum á fjallinu. Það er helst að finna sem brot áfast eða innlyksa í móbergi, sem gangar í 

gegnum móbergið, sem bólstrar í móberginu eða sem hraun ofan á móberginu. 

4.1 Lýsing opna 

Ljóst var að á fjallinu var ekki að finna einn stað þar sem hægt var að taka snið sem 

spannaði allt fjallið eða stóran hluta þess. Margar litlar opnur voru teknar sunnan og austan 

í fjallinu. Nánast allur vestur helmingur fjallsins er þakinn skriðum og því hentugra að taka 

snið austan megin. Staðsetningar sniðanna eru merktar á mynd 15 og GPS hnit þeirra er að 

finna í töflu 1. Opnurnar geta gefið hugmynd af þeim ferlum sem voru í gangi þegar fjallið 

var í myndun. 

4.1.1 Opna 1 

Brúnn gunnmassi með um 50 % basalt bergbrotum sem eru um 1 til 30 sentímetrar að 

stærð. Geislótt stuðlun sjáanleg í stærstu bergbrotunum.  

 

 

Mynd 5. Opna 1. Bólsturinn sem sjá má fyrir miðri mynd er um 35 sentímetrar í þvermál. 

4.1.2 Opna 2 

Lýsing: Alveg eins og opna 1 að því frátöldu að bergbrotin eru að meðaltali u.þ.b. 5 

sentímetrum stærri. 
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4.1.3 Opna 3 

Lýsing: Staðsett í gili austan við fjallið. Í lækjarfarvegi er rauðleitt móberg, ofan á því er 

dílótt basalt og þar ofan á 4-5 metra þykkur tvistur. Í gegnum tvistinn gengur gangur með 

stefnuna norðaustur - suðvestur. Tvisturinn er að stærstum parti massífur en einnig má 

greina lagskiptingu. Móberg sem lýst var í opnu 2 má finna ofan á tvistinum. 

 

 

Mynd 6. Opna 3, í gilinu austan við fjallið. 

4.1.4 Opna 4 

Lýsing: Um 10 metra há opna. Neðst er um 50 % basaltbrot með kornastærð upp í allt að 

40 sentímetra. Ofar fækkar stóru bergbrotunum snögglega en smáu bergbrotin eru í svo 

miklu magni að það líkist upphleðslu gjalls en eftir því sem ofar dregur fækkar þeim. 

Grunnmassi opnunnar er allur mjög svipaður, brúnleitt basalt gler. Opnan er hluti af stórri 

klöpp sem virðist hafa færst til á fjallinu.  
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Mynd 7. Opna 4. 

4.1.5 Opna 5 

Lýsing: Um 4 metra há opna. Neðstu tveir metrarnir eru lagskipt brúnt túff. Neðst koma 

nokkur lög inn í með grófari kornum, bergbrot eða gjall með allt að 4 sentímetra stórum 

kornum. Lagskiptingin í túffinu ofar ræðst af litabreytingu og kornastærðarbreytingu, þar 

sem túffið er dekkra er það grófara en fínna þar sem það er ljóst. Fyrir ofan má sjá stór 

basaltbrot í miklu magni, 50 % eða meira. Á mörkum þess þegar bólstrabrotin taka við af 

túffinu (við jarðfræðihamarinn á mynd 8) má sjá inngrafinn kannt. 
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Mynd 8. Opna 5. 

4.1.6 Opna 6 

Lýsing: Um þriggja metra há opna neðarlega í fjallinu, í 250 metra hæð. Kornastærð fer 

minnkandi eftir því sem ofar dregur í opnuna. Á neðstu 50 sentímetrunum skiptist á mjög 

fínt efni, brúnt túff og bergbrot eða gjall sem er um 1 sentímetri en stækkar upp í allt að 4 

sentímetra á efri 25 sentímetrunum. Þar fyrir ofan hverfur gjallið nær alveg og lagskipta 

túffið tekur við. Kornastærð túffsins minnkar eftir því sem ofar dregur. 
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Mynd 9. Opna 6. 

4.1.7 Opna 7 

Lýsing: 15 metra hár móbergsveggur, stendur ofar í fjallinu en opnur 5 og 6. Grunnmassi 

er brúnt basalt gler með um 30 % bergbrot sem eru um 1 til 3 sentímetrar að stærð en 

einnig eru um 5 % bergbrot sem eru stærri, allt að 150 sentímetrar að stærð.  
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Mynd 10. Opna 7, jarðfræðihamar má sjá neðarlega við miðju til viðmiðunar. 

4.1.8 Opna 8 

Lýsing: Um 5 metra há móbergsopna skipt í fimm hluta. Grunnmassinn er mjög svipaður í 

öllum hlutunum en það sem er helst breytilegt er kornastærð bergbrotanna. Í neðsta 

hlutanum eru bergbrotin hvað grófust, frá einum og upp í 10 sentímetra, hluti brotanna er 

allt að 20 %. Brotin liggja í hér um bil láréttum lögum með þunnu lagi af túffi á milli ( ≤ 1 

sentímetri). Þar ofan á liggur lagskipt túff, lögin skiptast í ljós fínni lög og dökk grófari 

lög. Þetta lag liggur með um 30° horni á lagið fyrir neðan. Þriðji hluti opnunnar er einnig 

lagskipt móberg en þó mun grófara og tæplega túff, grófustu kornin allt að sentímetri að 

stærð en einungis 1 % af laginu. Í fjórða hluta er kornastærð orðin meiri og liggja lögin 

ekki í sama halla og lögin í þriðja hluta, örlítið horn er á milli þeirra. Skáhallandi rendur 

skera lögin, þær standa örlítið út úr túffinu en enginn efnismunur er á röndunum sjálfum og 

laginu. Fimmti hluti opnunnar er lagskipt túff sem er nánast eins og annar hluti. Við lagmót 

fjórða og fimmta hluta má sjá rúnnaðan kant þar sem fimmti hluti slútir yfir fjórða hluta. 
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Mynd 11. Opna 8, samsett mynd af efri og neðri hluta opnunnar. 
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Tafla 1. GPS staðsetningar opna á Sandfelli 

Opna nr. Breidd Lengd 

Opna 1 64,30358 -21,44972 

Opna 2 64,30511 -21,45236 

Opna 3 64,30674 -21,45009 

Opna 4 64,30895 -21,45994 

Opna 5 64,30453 -21,46265 

Opna 6 64,30521 -21,45556 

Opna 7 64,30555 -21,4553 

Opna 8 64,30505 -21,45797 

 

4.2 Sýni 

Hér verður lýst þrem dæmigerðum sýnum af Sandfelli fyrir viðkomandi myndanir.  

Sýni 1 var tekið úr bólstra neðarlega í fjallinu (sjá mynd 15), sem stóð fastur innan í 

móbergi. Vinstri hluti sýnisins var utar í bólstrinum (sjá mynd 12). Loftbólur stækka eftir 

því sem innar dregur og eru plagíóklas kristallar sjáanlegir víða með berum augum í dökk 

blágráum grunnmassa.   

 

 

Mynd 12. Sýni 1, tekið úr bólstra neðarlega í fjallinu. 

Sýni 2 var tekið úr bólstra mjög ofarlega í fjallinu (sjá mynd 15), sem stóð fastur innan í 

móbergi. Vinstri hluti sýnisins var utar í bólstrinum (sjá mynd 13). Loftbólur stækka eftir 

því sem innar dregur og eru plagíóklas kristallar sjáanlegir víða með berum augum í dökk 

blágráum grunnmassa.   
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Mynd 13. Sýni 2, tekið úr bólstra ofarlega í fjallinu. 

Sýni 3 var tekið úr hrauni sem lá ofarlega í hlíðum Sandfells (sjá mynd 15). Blöðrur eru 

jafndreifðar um sýnið og eru allir kristallar mjög smáir og illgreinanlegir með berum 

augum. Grunnmassinn er ljós grár (sjá mynd 14). 

 

 

Mynd 14. Sýni 3, tekið úr hrauni ofarlega í fjallinu. 
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Mynd 15. Yfirlitsmynd yfir staðsetningar opna og sýna á Sandfelli. 

4.3 Eldfjallafræðileg fyrirbrigði á Sandfelli 

Bólstra má sjá víða á Sandfelli (sjá mynd 16), þeir finnast inni í móbergi sem heilir bólstrar 

eða bólstrabrot, þá má sjá við basaltkletta sem liggja í hlíðum fjallsins ofan á móbergi, eða 

sem bólstra í bergi sem byggt er upp nær eingöngu af bólstrum. Bólstrar fundust einnig í 

nágrenni við ganga en í litlu magni. Bólstrarnir í móberginu og bólstraberginu eru að 

mörgu leiti líkir, magn og tegund kristalla er sú sama, blöðrumyndun er eins, blöðrurnar 

vaxa jafnt og þétt frá jaðri og niður í kjarna, einnig eru blöðrurnar í sömu stærðum. 

Bólstrarnir við basaltklettana eru talsvert frábrugðnir. Kristallar eru ekki þeir sömu og í 

mun minna magni, stærð blaðranna breytist í stökkum frá jaðri bólstrans inn að kjarna. Á 

þeim svæðum þar sem blöðrurnar eru stærri er litur bergsins einnig dekkri og gljáandi. 

Bólstrar voru almennt að svipaðri stærð, 20 til 40 sentímetrar. Í bólstraberginu voru þeir 

einnig ílangir og því svolítið stærri. 
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Mynd 16. Efst t.v. Beltaður bólstri. Efst t.h. dæmigerður bólstri á Sandfelli, um hálfur metri 

í þvermál. Neðri myndin er af lóðréttum hamri sunnan í fjallinu þar sem eingöngu bólstra 

var að sjá á þykkum kafla, veggurinn á myndinni er um 4 metrar á hæð. 

Efst í fjallshlíðinni, nálægt toppnum liggur basalt klettur ofan á skriðuefni, bólstrum og 

móbergi. Ytra byggingarlag svipar til hefðbundins hraunstraums sem hefur runnið niður 

hlíð Sandfells. Geislóttu stuðlarnir sem einkenna bólstrana eru ekki sjáanlegir, þó eru 

greinilegir stuðlar alveg á jöðrunum, sem ná stutt inn í klettinn. Bergið er dulkornótt með 

plagíóklas kristalla og 20 % blöðrur, sjá mynd 17. 
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Mynd 17. Hraunklettur ofarlega í fjallinu sem liggur ofan á móbergi. 

Fleiri sambærilega kletta má finna á fjallinu, í suðaustur hlíðum fjallsins má finna þá flesta 

þar sem þeir stingast uppúr skriðunum eins og blómkálshausar í laginu eftir nánast 

endilangri fjallshlíðinni. Neðsti kletturinn er í 260 metra hæð og sá efsti nánast við topp 

fjallsins. Við austur jaðar þessa svæðis, þar sem minna var um skriðuefni mátti sjá lagmót 

móbergsins og basaltsins, móbergið var iðulega eldrautt á lit þar sem það snerti basaltið og 

u.þ.b. 10 sentímetra niður í móbergið frá lagmótum, sjá mynd 18. 
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Mynd 18. Hraun sem liggur ofan á rauðu bökuðu móbergi. 

Á nokkrum stöðum má sjá móbergskletta, oft lagskipt túff, sem skera sig úr hvað varðar 

straumlínulögun og sléttleika. Þeir eru með lóðréttan sléttan flöt sem snýr ávalt frá fjallinu 

og stundum í stöllum, sjá mynd 19.  

 

 

Mynd 19. Þar sem þurri og blauti parturinn mætast má sjá inngrafinn kannt í móbergið. 
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Annað einkennilegt form móbergsins má sjá hér að neðan (á mynd 20). Miklar fellingar og 

munstur má sjá í fínkornóttu og lagskiptu túffi. Nákvæmlega þessi form voru ekki algeng á 

fjallinu og voru aðeins sjáanleg á um metra þykkum kafla. 

 

 

Mynd 20. Fellt móberg. 

Gangar eru nokkuð algeng fyrirbrigði á Sandfelli og má finna þá á nánast öllum svæðum 

þar sem fast berg fyrirfinnst (sjá mynd 21). Sex gangar eru merktir inn á kortið á mynd 22 

og eru þeir allir nema einn mjög líkir. Þeir eru með dökkbláan dulkorna grunnmassa og 

ganga allir í gegnum móberg. Gangur eitt er talsvert frábrugðinn, hann er úr massífum 

brúnum sandi sem blánar út til veggjanna, en veggirnir eru svartir og glerjaðir. Gangur eitt 

gengur í gegnum tvist af jökulrænu vatnaseti. Tölulegar upplýsingar um gangana er að sjá í 

töflu 2. 

Tafla 2. Upplýsingar um ganga í Sandfelli 

Gangur nr. Þykkt (cm) Halli (gráður) Stefna (gráður) Staðsetning  

1 36 90° 45° 64,30687 -21,4509 

2 39 78° 104° 64,30784 -21,4564 

3 28 45° 11° 64,30775 -21,4581 

4 30 40° 10° 64,30783 -21,4582 

5 40 32° 19° 64,30735 -21,4563 

6 21 60° 62° 64,3067 -21,4591 
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Mynd 21. Jafnhæðarlínukort af Sandfelli, athugaðir gangar eru merktir á kortið. 

 

 

Mynd 22. Uppi t.v. er gangur 4, sjá má áframhald af ganginum fjær á myndinni. Uppi t.h. 

er gangur 1 Niðri t.v. er gangur 5 og niðri t.h. er gangur 6 (jarðfræðihamarinn er neðst 

t.h. til viðmiðunnar á þeirri mynd). 
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Tafla 3. Lýsing ásýnda á Sandfelli. 

Ásýnd   Tákn Lýsing 
Stig 

myndunar 
Túlkun 

Bólstraberg B 

Berg með hringlaga eða 

blöðrótt byggingaform 

sem einkennist af 

geislóttum stuðlum.  

1. stig 

Berg sem myndast það djúpt 

í vatni að nægur þrýstingur er 

til að koma í veg fyrir að 

kvikan springi, í staðin 

myndast bólstrar. 

Gangar 

 

G 

Mjög mismunandi basalt 

berggerðir. 20 - 60 cm 

þykkir með halla frá 15° 

til 70°, allir halla að 

miðju fjallsins. 

2. til 4. stig 

Kvika sem hefur þrýst sér í 

gegnum fyrrmynduð jarðlög 

frá aðal gosæð fjallsins í 

stefnu minnstu mótstöðu. 

Hraunós Hraunstraumur Hh 

Dulkornótt með 

plagíóklas kristalla. 20 

% blöðrur. Byggingalag 

svipar til hefðbundins 

hraunstraums, 

greinilegir stuðlar alveg 

á jöðrunum sem ná stutt 

inní klettinn.  

3. og 4. stig 

Hraun sem runnið hefur í 

heilu lagi frá toppgígi 

fjallsins, niður eftir hlíðum 

þess og útí lónið. 

 
Bólstrar Hb 

Geislótt stuðlað kúlulaga 

berg, bólstrarnir eru frá 

20 til 40 sentímetrum í 

þvermál og í mörgum 

má greina beltun milli 

mjög blöðrótts og 

glerjaðs bergs 

annarsvegar og lítið 

blöðrótts óglerjaðs bergs 

hinsvegar. 

3. og 4. stig 

Hraun sem hefur aðskilist frá 

hraunstraumi sem runnið 

hefur útí lónið frá toppi 

fjallsins og myndað bólstra. 

Móberg Túff Mt 

Brúnt lagskipt berg. 

Lögin skiptast eftir 

kornastærð. Kornastærð 

þó alltaf minni en 2 mm. 

Basalt gler.  

2. stig 

Túffið myndast í 

háorkuumhverfi fyrir ofan 

vatnsborð við miklar 

sprengingar, kvikan tætist og 

þeytist uppí loft. Grófu 

gosefnin falla fyrst og fínu 

síðast. 

Kornastærðarbreytingar geta 

þýtt breytingar í hegðun 

gossins. 

 

Lapilli - túff Mlt 

Brúnt lagskipt berg þar 

sem 10% eða meira af 

efninu er af lapilli stærð. 

Lögin skiptast eftir 

kornastærð. 

2. stig 

Millibilsástand túff 

myndunar og 

þursabergsmyndunar. 
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Þursaberg Mþ 

Brúnt basalt gler þakið 

basalt brotum af 

stærðum frá 1 cm til 100 

cm. Margir steinanna 

hafa geislótta stuðla. 

2. stig 

Þursaberg myndast við 

upphaf 2. stigs. Þegar kvikan 

tekur að springa, það gerist 

við bólstrabergsmyndunina 

og þar með brotna bólstrar úr 

berginu og þeytast upp með 

basalt glerinu. 

  

Jökulvatnaset 

(glaciolacustrine)  
Mj 

Berg getur verið 

massífur tvistur, 

lagskiptur tvistur og 

grunnborin möl með 

lagþynnóttu silti og 

tvist. 

Á öllum stigum 

Myndast í vatnsumhverfi 

undir jökli í tengslum við 

jarðhita eða eldvirkni. 
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5 Túlkun og umræða 

Sandfell hefur aldrei áður verið rannsakað og hafa því engin gögn verið birt sem útskýra og 

lýsa fjallinu. Þessi rannsókn er því sú fyrsta þar sem jarðfræðilegar athuganir eru notaðar 

til að lýsa og útskýra fjallið Sandfell.  

Af framsettum gögnum að dæma er líklegt að fjallið hafi myndast undir jökli í 

bræðsluvatnslóni í eldgosi af Surtseyjargerð. Gögnin benda til þess að Sandfell sé venjuleg 

móbergshryggja myndun, að í kjarna fjallsins séu staflar af bólstrabergi, ofan á hefur basalt 

gler hlaðist og að endingu hraun runnið niður hlíðar fjallsins (Jones, 1968). 

Opnur 1 og 2 hafa að geyma berg sem myndast hefur þegar sprengivirkni var nýlega 

byrjuð, mikið af bergbrotum úr bólstrabergsmynduninni hefur borist með og sest til með 

öskunni. Muninn á stærð bergbrota í opnunum er hægt að skýra þannig að opna 2 er mun 

nær miðju fjallsins, gosefni sem finnast næst miðju fjallsins eru frá upphafi 

myndunarferilsins. Bergbrotin minnka eftir því sem það líður á gosið og sprengivirknin 

fjarlægist bólstramyndunina. (Jones, 1968). Við gilið austan við rætur fjallsins er enn 

móbergið úr opnum 1 og 2 að finna efst en neðar er þykkt lag af tvisti sem líklega hefur 

myndast undir jöklinum meðan á gosinu stóð. Gosefni hafa flætt með bræðsluvatninu undir 

jökulinn í átt að lægsta þrýstingi og sest til á þessu svæði, sjá á mynd 23, móbergssvæði 

austan við fjallið (Bennett o.fl., 2009). 

Í opnu 4 má sjá neðst gróft þursaberg, líklega frá upphafsstigi sprengifasans í gosinu þar 

sem gríðarlega stór hluti þessa hluta opnunnar eru bólstrabrot. Efri parturinn er talsvert 

frábrugðinn þeim neðri, sprengivirkni í gosrásinni hefur líklega verið búin að færast ofar 

og frá bólstraberginu þegar þessi gosefni setjast til. Stærð bólstrabrotanna breytist ekki 

jafnt og þétt frá grófu yfir í fínt heldur eru skýr skil á milli efri og neðri hluta. Geta þessi 

skýru skil þýtt að á ákveðnu tímabili hafi gosefni hlaðist upp á andstæðri hlið fjallsins en 

svo dreifst aftur yfir þessa hlið sökum upphleðslujafnvægis síðar. Þá hefur gosið verið búið 

að breytast og önnur gosefni farin að myndast. Mögulegt er að klöppin hafi færst til eftir að 

jökullinn hörfaði og stuðnings frá honum hætti að gæta (Bennett o.fl., 2009). Í opnu 5 (á 

einnig við um opnu 6) má sjá fínt túff sem gefur til kynna að gosið hefur verið komið á 

seinni hluta sprengivirkninnar og enn lengra frá bólstramynduninni. Sjá má lagskiptingu 

sem getur gefið vísbendingar um breytingar í sprengivirkni gossins, t.d. vegna breytinga í 

vatnshæð lónsins eða breytinga í kvikusamsetningu (Jones, 1968). Einnig má sjá 

yfirhangandi kant efst í túffinu sem er líklega afleiðing rofkrafta jökullóns sem umlukti 

fjallið. Fyrir ofan túffið er mjög mikið um bólstrabrotin sem gætu verið leifar hraunstraums 

sem hefur fallið niður fjallið og myndað hraunós, það gerist þegar sprengingarnar hætta og 

hraun fara að flæða (Jones, 1968; Bennett o.fl., 2009). 

Móbergið í opnu 7 er dæmigert fyrir móbergið á Sandfelli, á flestum stöðum þar sem 

móberg stendur út úr hlíðum fjallsins er það mjög áþekkt þessu. Bergið getur hafa myndast 

á milli þess sem stærð bólstrabrota í opnu 4 breyttist svo snarlega, þegar mikil 

sprengivirkni var enn í gangi og bólstrabrot bárust upp. Þessir atburðir í ferli goss undir 

jökli eru almennt taldir gerast á undan þeim sem voru í gangi í opnum 5 og 6. Opna 7 er þó 

staðsett fyrir ofan hinar, þetta er útskýrt með því að fjallið byggist upp eins og 

óseyramyndun, þannig að þó svo að opna 7 sé ofar er hún líka innar í fjallinu og því getur 

bergið þar hafa myndast á undan berginu í opnu 5 og 6 (Jones, 1968). 
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Opna 8 dregur marga hluta fyrri opna saman í eina opnu. Neðsti hlutinn getur hafa myndast 

þegar sprengivirkni var enn nægilega nálægt bólstramynduninni til að smágerð brot bærust 

upp til yfirborðs. Lagið er rétt lóðgreint sem getur gefið til kinna að gosopið sé að 

fjarlægjast bólstrabergs hlutann. Skörp brött lagmót milli lags eitt og tvö er mögulega hægt 

að túlka sem brotsár. Hrun í móbergsstaflanum geta verið tíð þegar stuðningur jökulsins 

hverfur eða breytist. Lagskipt túff frá síðari stigum gossins bætist síðan ofan á brotsárið í 

lagi tvö. Lagskipting í túffinu getur myndast ef á svæðinu eru tvö gos af ólíkum gerðum. 

Einnig ef um eitt gos er að ræða með stöðugar breytingar á sprengivirkni eða vegna 

breytinga á kvikumagni í gosrás. Seinni skýringin er mun líklegri þar sem að einungis eitt 

móbergsfjall er að finna á svæðinu. Hluti þrjú er grófari, það getur gerst ef breytingar verða 

í gosfasa eins og fyrr segir. Tímabundin breyting í kvikumagni getur valdið því að 

sprengivirkni eykst og þar með aukið á ólgu í lóninu sem getur orðið þess valdandi að vatn 

hlaupi úr lóninu, en það veldur minnkuðum þrýstingi á gosrás og eikur sprengivirkni. 

Þegar mikið farg gosefna eða jökuls leggst ofan á óharðnaða eða deiga öskuna getur 

massinn þjappast og hreyfst til, það getur mögulega útskýrt skáhallandi rendurnar í lagi 

fjögur. Rúnnaði kanturinn er líklega afrakstur rofkrafta jökullóns sem hefur lamið á 

móberginu þegar það var enn að harðna. Hluti fimm er lítið lagskipt túff sem gefur til 

kynna að goshegðun hefur verið nokkuð stöðug (Jones, 1968; Bennett o.fl., 2009). 

Ætla má að Sandfell hafi myndast í síðasta lagi á síðasta jökulskeiði og líklegt má teljast að 

mikið hafi rofist af fjallinu vegna jökulrofs síðan það myndaðist. Það má því ætla að 

Sandfell hafi risið talsvert hærra en 150 metra yfir umhverfi sitt í fyrstu. Þykkt jökulsins 

hefur þá verið að lágmarki 150 metrar á því svæði sem Sandfell myndaðist (Walker, 1965). 

Jökullinn hefur líklega skriðið niður dalinn suðvestan við fjallið (Marshak, 2008) og hefur 

því lágþrýstistefna vatns undir jökli legið í norðaustur frá fjallinu í það svæði sem merkt er 

móberg á korti Kristjáns og Sigmundar. Má því ætla að móbergið á því svæði sé upprunnið 

í Sandfelli en hafi borist með bræðsluvatni í minnsta þrýsting undir jökli (Magnús T. 

Gudmundsson, Freysteinn Sigmundsson, Helgi Björnsson og Thórdís Högnadóttir, 2004).  

Stök ummerki jökuls var víða að finna á fjallinu. Á nokkrum stöðum mátti sjá mjög bratta 

og slétta móbergskletta, stundum líktust þeir sjávarrofnum móbergshömrum, sjá myndir 8, 

9, 11 og 19. Sá flötur klettanna sem snýr frá fjallinu er sléttur og hefur iðulega kanta eða 

dældir þar sem bræðsluvatn jökulsins hefur líklega rofið í móbergið. Basaltglerið hefur 

líklega ekki verið full ummyndað í móberg og þar með veikara fyrir ágangi vatnsins. 

Klettarnir hafa síðan grafist í laus gosefni og varðveist. Að lokum þegar kletturinn kemur 

aftur undir bert loft eftir árþúsunda rof fjallsins tekur vindurinn við og pússar flötinn enn 

frekar. Annað líklegt ummerki eftir jökul má sjá á lagskiptu móbergi sem gengur í fellingar 

(sjá mynd 20). Þarna gæti jökullinn hafa þrýst á og hreyft við basaltglerinu þegar það var 

enn veikt og ekki fullmyndað móberg (Bennett o.fl., 2009). 

Basaltbrotin sem mynda skriðurnar og þekja stærstan part fjallsins eiga líklega uppruna 

sinn á nokkrum stöðum. Basaltklettarnir sem fundust í hlíðum fjallsins á stöku stað (sjá 

myndir 17 og 18) eru líklega hlutar hrauns sem runnið hefur úr toppgíg fjallsins. Hraunið 

hefur runnið fram af fjallsbrúninni, yfir móbergið og út í bræðsluvatn. Þegar hraunið rann 

út í vatnið fór það að endingu fram af hraunkanti í vatninu og veltur niður hlíðar þess, við 

þetta myndast skálaga hraunlög eða svokallaðir hraunósar (Jones, 1968). Þar sem lagmót 

hraunsins og móbergsins sáust var móbergið rautt nokkra sentímetra niður (sjá mynd 17). 

Það getur bent til þess að hraunið hafi valdið oxun á móberginu, eða m.ö.o. bakað 

móbergið. Bökun af þessu tagi getur aðeins átt sér stað ef gufa er til staðar, en gufa 

myndast aðeins fyrir ofan vatnsborð og er því hægt að fullyrða að allstaðar þar sem bakað 
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móberg fannst hafi Sandfell líklega verið fyrir ofan vatnsborð (Helgason, O., 

Steinthorsson, S., Jonsson, K., Oskarsson, N., Jiang, Jianzhong, 1998). Skriðuefni fjallsins 

á líklega uppruna sinn á þremur stöðum; sem bergbrot úr þursaberginu, úr göngum og 

líklega að stærstum hluta til sem hraunstreymi úr toppgíg fjallsins. Bólstrar sem finnast við 

yfirborð á fjallinu (sjá mynd 16) hafa myndast á nokkra vegu. Bólstrar og bólstrabrot sem 

finnast í þursaberginu eru líklega mynduð í bólstrabergsmynduninni í kjarna fjallsins. Þau 

færast svo úr stað þegar kvikan springur, brýtur bólstrana og þeytir þeim með sér upp til 

yfirborðs. Þeir bólstrar sem eru staðsettir í námunda við basaltkletta hafa líklegast myndast 

þegar kvika streymdi frá hrauninu sem myndar hraunósana. Kvikan streymdi út úr 

hrauninu, sem komið var út í lónið og myndaði bólstra. Bólstrarnir hlóðust upp og 

mynduðu nokkurs konar aurkeilu. Bólstramyndunin sem sjá má neðst á mynd 16 er hægt 

að útskýra með aurkeilu bólstramyndun en einnig með því að þarna sé 

bólstrabergsmyndunin frá frumstigum gossins komin í ljós. Uppbygging og gerð 

bólstranna er lík bólstrunum og bólstrabrotunum í þursaberginu en ólík bólstrunum við 

hraunósana, þar af leiðandi er hægt að áætla að þarna sé um bólstra frá 

bólstrabergsmyndun frumstiga fjallsins að ræða (Bennett o.fl., 2009). 
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6 Samantekt 

Sandfell er 390 metra hár móbergshryggur, myndaður á kuldaskeiði ísaldartíma. Fjallið 

myndaðist undir að lágmarki 150 metra þykkum jökli í bræðsluvatnslóni, og ber þess merki 

að gosið hafi náð yfirborði. Á fjallinu er að finna bólstrabergsmyndun, móberg og 

hraunósa. Ummerki bræðsluvatnslóns er að finna, sem og ummerki eftir farvegi 

bræðsluvatns undir jökli. Ef farið yrði í frekari athuganir á fjallinu væri áhugavert að skoða 

betur rautt bakað móberg sem oft var að finna þar sem hraun lá ofan á móbergi, og ef 

mögulegt er, finna reglu í tilvist þess í jarðlagastafla efri hluta fjallsins.  
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Viðauki A - Jarðfræðikort 

 

Mynd 23. Jarðfræðikort af Sandfelli. 
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Mynd 24. Hluti af korti Kristjáns Sæmundssonar og Sigmundar Einarssonar. Hér er 

Sandfell merkt inn á myndina fyrir miðju, brúna svæðið merkir móberg en svæðið merkt 

með „+“ táknar að móberg sé einnig að finna á því svæði innan um annað berg (Kristján 

Sæmundsson og Sigmundur Einarsson, 1980). 

 


