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Útdráttur 

Þorbjarnarfell var skoðað sem lokaverkefni í B.Sc. gráðu í jarðfræði. Tvær berggerðir fundust, 

bólstraberg og hyaloclastite, og voru þau skoðuð og mismunurinn á milli þeirra greindur. 

Bólstrabergið var undir hyaloclastite laginu og hefur því myndast fyrr. Hyaloclastite lagið 

liggur aftur á móti yfir öllu fellinu, og því yfir bólstraberginu. Í flestum opnunum mátti sjá 

bólstramyndanir og þá helst neðarlega í lögunum. Þetta varð algengara þegar ofar í fellið var 

komið. Ekki voru greinileg skil á milli laganna tveggja, en það efra virtist taka smám saman 

við af hinu. Innan í sprungum á toppi fellsins mátti einungis finna bólstraberg. Þorbjarnarfell 

hefur því myndast í einum atburði, en sökum þess hversu brotið fellið er má álykta að margir 

atburðir hafi stuðlað að útliti þess. Sigdalur liggur í gegnum mitt fellið og hafa margar 

sprungur orsakast af því.  

Abstract 

Mt. Þorbjarnarfell was researched as final assignment for B.Sc degree in geology. The layers 

were studied and the difference between them analyzed. The rock types were two, pillow lava 

and hyaloclastite. The pillow lava was below the hyaloclastite layer, so the pillow lava was 

formed first. The hyaloclastite layer covers the whole mountain, and therefore the pillow lava.  

In the outcrops there were a few pillow formations on the bottom but they became more 

common higher in the mountain. There were no visible boundaries between the layers and 

only pillow lava was found in the faults on the top of the mountain. Mt. Þorbjarnarfell was 

formed in one eruption, but due to how fractured it is one would conclude that multiple events 

formed its appearances, most of which were caused by faulting. In the middle of the mountain 

there is a graben that goes through the mountain, and many of the faults formed as a result. 
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1 Inngangur 

Ritgerðin var lokaverkefni fyrir B.Sc. gráðu í jarðfræði sem snérist um að kortleggja Þorbjörn 

(Þorbjarnarfell), finna við hvernig aðstæður það var myndað og í hversu mörgum atburðum. 

Verkefnið var úthlutað af leiðbeinanda, en rannsakandi valdi það af tveimur mögulegum 

valmöguleikum. Tilgangurinn var að læra að kortleggja og greina berglög og reyna að sjá 

hvort einhver misgengi væru til staðar. Með því er hægt að fá innsýn í það hvernig fellið 

myndaðist, eins og hvort það hafi myndast undir vatni/jökli og/eða berum himni, og í hversu 

mörgum atburðum.  

Þorbjarnarfell er staðsett norðan við Grindavík á Reykjanesi og er um 243 m hátt (Jón 

Jónsson 1978). Í kringum fellið má finna hraun sem hefur líklegast gosið eftir síðasta 

jökulskeið.  

Allt fellið var tekið fyrir, en bröttustu köflunum sleppt af öryggisástæðum þar sem 

rannsakandi var oftast einn á ferð. Farnar voru nokkrar ferðir í fellið og nokkrar leiðir valdar 

til að fara upp. Fellið stendur stakt og lítið um önnur fjöll í næsta nágrenni þess þó einhver séu 

NA við það.  
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2 Bergfræði 

2.1 Bólstraberg 

Bólstraberg myndast þegar kvika kemst í snertingu við vatn. Það getur gerst undir jöklum, 

undir sjávarborði eða vötnum, eða þegar hraun rennur út í vatn eða á. (Moore, J. G. 1997) 

Á háum breiddargráðum er mjög algengt að fjöll séu einungis byggð upp af bólstrabergi og 

hyaloclastite, og mynduðust þau undir jökli. Hryggir sem myndast undir jökli hafa yfirleitt 

hærra hlutfall á hæð/lengd heldur en önnur, og geta náð hundruðum metra hæð og lengd allt 

að nokkrum kílómetrum. Eldgos undir jökli sem mynda ekki hryggi, svokallaðir stapar eða 

,,basaltic point-source eruption”, mynda fjöll sem eru með brattar hlíðar (Höskuldsson & 

Sparks 1997). 

Á Íslandi myndast þrjú byggingarform bólstrabergs.  

1. Hryggir og hólar sem eru einungis byggðir upp sem bólstraberg, en það finnst aðalleg í 

kringum miðju Íslands. 

2. Neðri hlutinn af hyaloclastite myndun í stöpum (e. tuya-mountain). Þessi gerð finnst á 

miðhálendinu og við strendurnar. 

3. Þegar hraun kemst ítrekað í snertingu við vatn. Munurinn á því hvort það myndist 

bólstraberg eða hyaloclastite er einungis þrýstingur. 

(Höskuldsson & fleiri 2005) 

Bólstraberg byggst þegar sprunga opnast undir vatni eða jökli og kvika flæðir út. Skurn 

myndast utan um kvikuna, sem síðar brotnar vegna þrýstings og kvikan rennur út um 

sprunguna. Þetta gerist aftur og aftur, á meðan kvikan er ennþá undir vatni. (Moore, J. G. 

1997) 

Bólstraberg kólnar á tveimur stigum. Fyrst kólnar það vegna snertingar við vatnið, þar sem 

það snöggkólnar. Á seinna stiginu þá eru bólstrarnir búnir að hlaðast upp og verða að heilli 

einingu. Bergið kólnar að mestu vegna vatns sem lekur um bergið. (Höskuldsson & fleiri 

2005) 

Skurnin á bólstrunum er mjög glerjuð vegna snöggrar storknunar bergsins þegar það snertir 

vatnið, svo það nær ekki að kristallast yst. Strax innan við skurnina finnast litlir kristalar í 

bland við glerjuð efni, en kristalana er aðallega hægt að sjá í smásjá. Innan við skurnina er 

mikið af loftbólum í berginu, en þær minnka nær kjarnanum. Þegar komið er inn að 

kjarnanum er glerjaða efnið að mestu horfið og kristalarnir teknir við. Kristalarnir ná nokkrum 

millimetrum að stærð. (Moore, J. G. 1997) 

2.2 Hyaloclastite 

Hyaloclastite stendur fyrir fínkornótt, glerjað og brotið hraun og er ákveðið form af brotabergi 

(e. volcanic breccia) og stundum blandað móbergi.  (Francis & Oppenheimer 2004) 

Brotabergið er hálfgerður samlímingur af afurðum frá eldfjöllum sem er myndaður af brotum 
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sem ná yfir víðan stærðarskala og geta þau verið mjög lítil upp í að vera mjög stór. 

Hyaloclastite myndast við gos undir jökli eða vatni, þegar kvikan storknar fljótt með miklum 

látum (e. violently shatters) vegna snertingar við vatn og myndar mjög glerjaðan grunnmassa. 

(Marshak, S. 2012). Hyaloclastite veðrast auðveldlega og því getur reynst erfitt að greina það, 

eða það hreinlega horfið. (Francis & Oppenheimer 2004) 

2.3 Móberg 

Móberg er fínt berg sem er myndað úr ösku, eða ösku sem er samblönduð vikri sem myndast 

þegar kvika snöggkælist og splundrast. Móberg getur myndast þegar aska fellur niður úr 

loftinu eða lag sem flæðir niður hlíðar eldfjallsins eins og gjóskuflóð. Þar getur askan verið 

svo heit að hún bráðnar saman. (Marshak, S. 2012). 
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3 Gögn og aðgerðir 

Byrjað var á því að skoða skoða fjallið neðan frá og finna þá staði sem hafa stærstu opnurnar, 

sem byrja neðst og ná alla leið upp á topp. Einnig var reynt að sjá hvort einhverjar sprungur 

væru í fjallinu og þá að skoða jarðlögin beggja vegna við þær til að athuga breytingar og sjá 

hvort þar væru mögulega misgengi. Nokkrar stórar sprungur eru í fellinu og ákveðið var að 

vinna út frá þeim.  

Útivinnan var gerð á tímabilinu 22. mars 2015 til 29. apríl 2015. Margar ferðir voru farnar á 

fellið og vor þær fyrstu fljótfarnar þar sem spurningar vöknuðu og leita þurfti svara. Sökum 

veðurfars var erfitt að byrja feltvinnuna snemma, en fellið var hvítt alveg fram undir miðjan 

mars. Snjóa tók aftur í kringum mánaðarmótin mars og apríl, sem gerði feltvinnuna erfiðari og 

fækkaði mögulegum vinnudögum. Hætta þurfti einni ferðinni snemma vegna hvassvirðis, þar 

sem erfitt var að halda jafnvægi í brattanum. 

Norður og norðvestur hlíðirnar reyndust vera mjög brattar og þverhníptar á köflum og voru 

því ekki rannsakaðar vel. Var það bæði sökum snjóalaga og áhættumats þar sem rannsakandi 

var oftast einn á ferð. Þar sem fellið er mjög brotið og veðrað hafa myndast mikið af skriðum 

sem fela hluta fellsins. Skriðurnar hafa falið margar af neðri opnum fellsins, þó að nokkrar 

opnur sjáist hér og þar. Sumstaðar mátti þó finna margar opnur sem ná alla leið upp. 

Er búið var að ákveða hentugustu staðina til að fara upp á hófst rannsóknin. Farnar voru 

margar leiðir upp fellið til að sjá muninn á milli staða, alls átta talsins og þær allar 

rannsakaðar á sama hátt. Allar reyndust leiðirnar vera mismunandi, sumar með fram 

sprungum, í skriðumiklu umhverfi og því opnulitlu eða mjög opnuríku með lítið um 

skriðuefni. Þar sem flestar leiðirnar lágu framhjá toppi fellsins var tekin sú ákvörðun að skoða 

hann sér. Leiðirnar enduðu því upp á hálfgerðum flata.Toppurinn á fjallinu er að mestu í 

suðvestur horninu og er flatinn því mestur í norðaustur horninu. 

Fyrsti staðurinn var sunnan megin í fellinu, við stóra sprungu sem hægt var að fylgja hálfa 

leið í gegnum fellið. Við sprunguna var mikið um skriðuefni sem þurfti að fara yfir til að 

komast á milli eyðna í opnunni. Tvær leiðir voru farnar sunnan  megin í fellinu, báðar 

meðfram sprungum. Suðvestur hornið var einnig skoðað, bæði skiptin meðfram sprungum. 

Önnur sprungan dó fljótlega út, en hin sprungan virtist ganga í gegnum fellið með NA-SV 

stefnu. Sprungunni var fylgt alla leið út á enda og hún skoðuð. Á SA horninu var opna sem 

hægt var að fylgja alla leið upp á flatann. Margar skriður og mikill bratti er í vestur, norður og 

austur hlíðum fellsins og reyndist því erfitt að finna góðar opnur sem lágu nokkurn veginn 

beint upp. Einnig var erfitt að meta hvort allar opnurnar séu hrun úr fellinu eða á sínum 

upprunarlega stað en stundum virðast þær vera stór berg sem hafi hrunið niður. Farið var eina 

leið upp fellið vestanvert en ekki var hægt að fylgja henni beint upp. Sprungurnar, sem má 

fylgja þvert í gegnum fjallið, má bæði sjá á loftmynd af fellinu (mynd 1) og einnig á mynd af 

hlíð fellsins (mynd 2). Farnar voru fimm leiðir upp á toppinn, tvær í vestur hlutanum og þrjár 

í austur hlutanum.  
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Mynd 1: Loftmynd af Þorbjarnarfelli. Rauðu línurnar eru leiðirnar sem farnar voru upp fellið 

en þær ómerktu eru leiðirnar sem farnar voru upp toppinn. Bláa línan er vegurinn en 

meðfram honum mátti finna margar góðar opnur. Græna línan er áframhald af leið 7 sem 

sýnir hvert sprungan lá. Þar var skoðað í veggina í sprungunni en henni ekki fylgt beint eftir. 

Gula línan er skali og er 200 metrar. (Google Inc, 20. ágúst 2014). 

 

Mynd 2: Hér má sjá sprungurnar tvær sem lágu í gegnum allt fellið. Sprungan hægra megin 

er leið 5 og sprungan vinstra megin er leið 7 (Ferlir, óvitað)..  
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Þar sem vegur liggur upp fellið var tilvalið að nota hann til þess að skoða. Skera hefur þurft 

inn í bergið á mörgum stöðum þegar vegurinn var lagður, mögulega með því að sprengja, og 

því var hægt að sjá hvernig bergið leit út langt inn í það.   

Athugun bergsins fór þannig fram að rýnt var í ytra yfirborð bergsins ásamt því að notuð var 

sleggja til þess að fá fersk sýni svo mögulegt væri að lýsa innri einkennum þess. Skoðuð var 

kornastærð grunnmassa, hvort hann væri glerjaður eða ekki, ásamt stærð og lögun vala og 

hversu algengar þær væru. Í bólstraberginu var stærð bólstranna skoðuð (lengd og breidd), 

athugað hvort bólstramyndanir væru algengar eða hvort bólstrabergið væri í algjörri óreglu. 

Í upphafi reyndist erfitt að ákvarða hvað neðsta lagið var, og tók langan tíma að finna út úr 

því. Farnar voru stuttar ferðir á fellið til þess að skoða fáein atriði í neðsta laginu, sem síðar 

voru borin saman við lýsingar á álíka lögum. 

Bergið reyndist vera mjög sprungið og engin greinileg lagmót var að finna. Því var ekki hægt 

að taka strik og halla og mæla þannig þykktina á lögunum. Teknir voru GPS-punktar við 

rætur fjallsins á hverjum stað sem var skoðaður, þar sem breytingu mátti sjá í berginu og við 

enda hverrar ferðar. Ásamt GPS-hnitum var gerð hæðarmæling með GPS tæki, en þar sem 

hún er ekki áreiðanleg verður að taka henni með fyrirvara. Hægt er að nota GPS-punktana og 

GPS-hæðarmælinguna sem grófa mælingu til að sjá þykkt jarðlaga og breytingu á hæð 

jarðlaga á milli svæða. GPS-punktarnir reyndust einnig vel til að sjá leiðirnar sem farnar voru 

upp en tekin voru tracks af öllum ferðunum. Því var hægt að skoða hvar var farið í Basecamp, 

og færa leiðirnar þaðan inná loftmynd og sjá nokkuð námvæmlega hvar var mest unnið.  

Gengið var inn í opnar sprungur í toppi fellsins og veggirnir þar skoðaðir. Ekki var tekin nein 

áhætta með að brjóta bergið þar af hættu við að eitthvað ofar myndi hrynja niður. Skoðuð var 

ytri bygging bergsins og henni lýst. Ómögulegt reyndist að sjá efst í veggina, þar sem þeir 

voru of háir.  

Toppurinn var skoðaður með því að ganga upp hann báðum megin við sprungu. Ekki var 

löbbuð bein leið upp, heldur meira til hliðar í báðar áttir til að komast í fleiri opnur.   

Jarðfræðikort af Þorbjarnarfelli var gert með forritinu ArcGIS og voru GPS punktar sem 

teknir voru hafðir til hliðsjónar. Hæðarlínur voru fengnar frá leiðbeinanda.  
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4 Niðurstöður 

Greining fellsins leiddi í ljós að tvær gerðir bergs eru áberandi. Ekki var hægt að finna 

áberandi lagmót á milli laganna, þar sem bergið var mjög brotið og ekki hægt að finna heila 

opnu sem lá frá botni upp á topp. Leiðirnar sem farnar voru upp fellið má sjá á mynd 1. Fyrsta 

opnan á leið eitt sem var skoðuð er í u.þ.b. 70 m hæð (hæð mæld með GPS tæki og er því 

ónákvæm) og þar mátti finna mjög glerjaðan grunnmassa með völum í, bæði kantaðar og 

rúnaðar, með algenga stærð frá 5 til 15cm. Þetta verður hér með kallað lag eitt. Finna mátti 

einstaka bólstramyndanir neðarlega í sumum opnunum, en verða þó ekki algengar fyrr en í um 

80-100 m hæð. Þar byrjuðu bólstramyndanir að vera algengari og alveg upp í að vera 

allsráðandi í opnunum. Sprungan sem opnan var í lá í gegnum nær allan flatann og þegar hún 

var skoðuð voru bólstramyndanir algengar neðst. Bólstrarnir voru flestir um 10-20 cm á lengd 

og 5-10 cm á breidd, með ljósgráa yfirborðsskán. Þetta lag verður hér með kallað lag tvö. Efst 

í opnunni voru litlar völur límdar nálægt hvorri annarri, með grófan og þunnan grunnmassa í 

kringum sig. Í opnunum virtist að því nær bólstramyndununum sem var farið væru litlar völur 

meira áberandi. 

Leið tvö lá upp vestan megin við leið eitt. Þar sem opnur voru litlar mátti aðallega finna lag 

eitt þar, en þegar opnurnar voru stærri mátti finna stöku bólstramyndanir neðst. Lítið var um 

stórar opnur á þessari leið og var hún að mestu leyti í skriðu.  

Byrjunin á leið þrjú hafði mjög svipað berg og sást á leið eitt og tvö. Grófur og glerjaður 

grunnmassi, með köntuðum og rúnuðum völum (sem gætu verið bombur) (mynd 3) allt frá 0,5 

cm upp í 10 cm á lengd. Bergið er mjög brotið og því auðvelt að komast í ferskar opnur. 

Grunnmassinn er brúnn á lit með svörtu gleri. Yfirborðsskánin á grunnmassanum sýnir dekkri 

lit, og glerið mjög áberandi. Ekkert ólivín fannst í handsýni í hringlaga völunum. Í um 80 m 

hæð yfir sjávarmáli virtist lagið taka enda og þar tók lag með bólstrum við. Engin áberandi 

lagmót var að finna, þar sem eyða í opnum var á milli laganna. Lagið var með svipaða lýsingu 

og lag tvö, þar sem litlir bólstrar voru áberandi, eða um 5-15 cm á lengd og yfirborðsskán 

grábrún. Efri hluti lagsins leit álíka út og áður. Í um 128 m hæð mátti finna um 2-3 m þykkt 

lag, sem var eins og lag eitt. Glerjaður brúnn grunnmassi með völum.  

Leið fjögur lá meðfram sprungu sem byrjaði í SV horni fellsins, og miðað við mynd 1 hefur 

sprungan nokkurn veginn N-S stefnu. Neðst í leiðinni var að finna lag með álíka lýsingu og 

lag eitt. Neðarlega í opnunum má sjá bólstramyndanir. Í um 57 m hæð virtist vera um 2,5 – 3 

metra há opna með engum bólstramyndunum og lítið af völum. Því ofar sem farið var urðu 

bólstramyndanirnar algengari, en virðast þær þó aldrei fylla alla opnuna. Sprungan endaði við 

þverhnípi.  

Fimmta leiðin lá meðfram sprungu sem lá í gegnum næstum allt fellið, og var staðsett austan 

megin við sprunguna við leið fjögur. Sprungan hefur NA-SV stefnu. Neðsta lagið var með 

álíka lýsingu og er neðst annarsstaðar í fellinu. Þegar komið var ofar í fellið mátti sjá einstaka 

bólstramyndun en þeim fjölgaði í um 80 m hæð og bólstrarnir virtust stækka því ofar sem 

komið var og urðu allt að 40 cm langir. Þegar komið var upp á flata var hægt að fylgja 

sprungunni  í gegnum fellið og var hún eins alla leiðina. Neðri hluti opnunnar var  
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Mynd 3: A. Hér má sjá kanntaðar völur sem fundnar voru í grunnmassanum. B. 

Grunnmassinn sem er í berginu. C. Rúnuð vala sem fannst í grunnmassanum. 

eins og áður (frá 80 m hæð og upp úr) en ofan á henni mátti finna svipað lag og neðsta lagið. 

Næst bólstramyndununum voru völurnar algengari, en þeim virtist fækka því fjær sem farið 

var frá bólstrunum. Veðrunarkápan var grábrún og grunnmassinn mjög glerjaður. Völurnar 

voru allt að 5cm. Neðst í laginu virtust vera hálfgerðir stakir bólstrar, eða stórar rúnaðar völur, 

sem fór minnkandi. Lagið virðist byrja í um 150 m hæð og ná allt að þriggja metra þykkt. Á 

sumum stöðum í opnunni virtist lagið vera horfið og einungis lag tvö stóð eftir. Erfitt var að 

sjá nákvæmlega hvar annað lagið hvarf og hitt tók við og virtist neðra lagið deyja út og hitt 

byrja á svipuðum stað. Við endann á sprungunni tók við mjög mikill bratti, nánast þverhnípi.  

Leið sex byrjar í um 22 m hæð í suðurhluta fellsins. Neðsta lagið líkist því sem er neðst í leið 

tvö, lag eitt. Í um 63 m hæð verða bólstrarnir algengari og verða stundum ráðandi í opnunum. 

Flestir bólstrarnir eru eins og áður, frekar litlir, eða um 5-15 cm á lengd. Í um 75 m hæð er að 
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finna nokkra fallega og hringlaga bólstra með mjög slétt yfirborð. Í um 140 m hæð er komið 

upp á flatann og eru engar opnur að finna eftir það.  

Sjöunda leiðin er í suðurhluta fellsins og liggur að hluta til meðfram sprungu, sem nær í 

gegnum fellið. Neðsta lagið er eins og áður, brúnn, grófur og glerjaður grunnmassi með 

völum. Í um 100 m hæð fara bólstramyndanir að vera algengari. Þær eru vel algengar í 

lögunum frá þessum stað alveg upp að flatanum. Þegar sprungan er skoðuð uppi á flatanum 

má sjá að neðst eru bólstramyndanir mjög áberandi en svo deyja þær hægt og rólega út því 

ofar sem er farið. Efst í veggjum sprungunnar virðast litlar völur sem liggja þétt við hver aðra 

vera áberandi. Þar sem veggurinn var of hár var ómögulegt að kanna það betur.  

Áttunda leiðin upp fellið er í austur hlutanum, aðeins norðan við mitt fellið. Gengið var upp í 

VSV átt. Fyrsta opnan er í um 50 m hæð, og var þar að finna sama berg og er neðst í leið tvö. 

Grófur brúnn grunnmassi, mikið glerjaður og með völum frá 0,5 cm til 10 cm á lengd, bæði 

kantaðar og rúnaðar. Á leiðinni upp má sjá stöku bólstramyndanir í opnunum, misalgengar en 

yfirleitt neðarlega í þeim eða í nýlegum stórum brotum. Í um 105 m hæð virðist lagið deyja út 

og bólstraberg byrjar að sjást. Á mynd 9, jarðfræðikorti af fellinu, má sjá nokkra punkta þar 

sem bólstraberg byrjar að vera algengara og er það yfirleitt í kringum 100 m hæð. Á þessum 

stað er mikill bratti, og gæti hitt lagið verið horfið af yfirborði. Bólstrarnir eru um 10-20 cm 

langir og 5-10 cm breiðir. Engin hrein lagmót voru að finna vegna óreiðu. Í kringum 

bólstraopnuna var að finna álíka berg og neðar. Í um 115 m hæð er bólstrabergið allsráðandi 

(mynd 4) og hitt bergið dáið út. Bólstrarnir ná allt að 40-50 cm lengd og 10-20 cm breidd 

(mynd 5). Bólstrabergið nær alla leið upp á flatann, í um 125 m hæð.  

 

Mynd 4: Opna þar sem einungis bólstraberg var að finna. Hún er staðsett á leið 8 nálægt 

flatanum. 

Þegar veginum var fylgt upp fellið voru að finna margar góðar opnur. Flestar opnurnar virtust 

vera mjög bólstra ríkar, alveg frá því að vera að mestu bólstrar upp í að vera alveg byggðar 

upp af bólstrum. Ekki var hægt að sjá mikinn grunnmassa í opnunum sem voru nálægt 

veginum.    

Inni í sprungum á toppi fellsins reyndust einungis vera bólstramyndanir og enginn grunnmassi 

eða völur. Ekki sást nógu vel í efri hluta veggjanna og því ekki hægt að finna út hvernig efsti 

hlutinn var.  
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Toppurinn á fellinu, austan megin við stóra sprungu sem nær í gegnum hann, er í mjög mikilli 

óreiðu. Efsta opnan sunnan megin við hann byrjar í um 170 m hæð yfir sjávarmáli, en neðan 

við hann er engin opna niður að flatanum. Neðsta lagið er álíka byggt upp og neðsta lagið í 

fellinu, lag eitt, en síðan  virðast opnur skiptast á að vera eins og lag eitt og lag tvö. Engin 

regla virðist vera á því hvort lagið finnst í hverri opnu, eða hvort þau finnist bæði. Neðst í 

mörgum opnunum er hægt að sjá bólstramyndanir, en þær minnka því ofar sem í opnurnar er 

farið. Þegar komið er efst í opnurnar má oft finna grunnmassa í kringum litlar völur, sem eru 

algengastar í kringum 5 cm á lengd. Því nær bólstramyndununum því stærri eru völurnar og 

minna er um grunnmassann. Þrátt fyrir það var þetta alls ekki allsráðandi og var oft mikill 

grunnmassi nálægt bólstramyndunum og á milli þeirra (mynd 6).  

 

Mynd 5: Bólstrar sem eru um 40-50 cm á lengd og 10-20 cm á breidd. 

Austan megin við sprunguna í gegnum toppinn var svipað útlit og var vestan megin við. Efst í 

flestum opnum var mikið um litlar völur (flestar um 5 cm) sem lágu nokkuð þétt við hver 

aðra, með smá grunnmassa á milli. Neðst í opnunum mátti oft sjá bólstramyndanir og flestir 

bólstrarnir voru 10 cm á lengd eða lengri. Misjafnt var hvernig opnurnar voru, sumar voru 

með mikinn grunnmassa og völur, aðrar með lítinn grunnmassa og mikið af völum sem lágu 

þétt við hverja aðra og svo bólstramyndanir. Algengt var að síðarnefndu tveir hlutirnir væru 

saman, en bólstramyndanirnar voru sjaldan stakar.  
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Mynd 6: Hér sjást bólstramyndanir neðst. Fyrir miðju fer grunnmassi að sjást í kringum 

bólstramynanirnar. Efst virðast völur vera farnar að aukast. 

Upp á miðju fellinu mátti finna gígmyndun. Gígurinn var gróinn og ekkert um opnur þar 

ofaní, ásamt því að hann var mikið skemmdur af mannavöldum. Því fundust engin ummerki 

um rennandi hraun. Toppurinn á fellinu er sunnan- og suðvestan megin við gíginn.  

Svo virðist sem sprungurnar á leið fimm og sjö snúi á móti hvor annarri, þar sem veggir þeirra 

liggja að hvor öðrum. Opnurnar tvær liggja þvert í gegnum fellið, með NA – SV  stefnu. Á 
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milli opnanna tveggja virðist hafa myndast nokkurs konar dæld í landið, þar sem landið á 

milli þeirra liggur neðar heldur en opnurnar. Opnurnar tvær liggja hvor sín megin við toppinn, 

eða gíg fellsins. Megin sprungurnar í fellinu má sjá á mynd 9.  



13 

5 Ályktanir 

Þorbjarnarfell virðist vera myndað úr tveimur berggerðum og engin þunn setlög voru að finna 

á milli þeirra. Fyrri gerðin sem var greint frá reyndist vera hyaloclastite, en lýsingin passar vel 

við niðurstöðurnar. Seinni gerðin reyndist vera bólstraberg. Í neðri hluta fellsins var á 

mörgum stöðum einungis hægt að sjá hyaloclastite, en bólstramyndanirnar urðu algengari því 

hærra sem var farið. Þegar þær sáust neðarlega þá var það að mestu í stórum og góðum 

opnum. Hyaloclastite lagið er ráðandi í fellinu þó stöku opnur sýni aðeins bólstraberg og var 

bólstrabergið oft ráðandi í opnum ofarlega, eða nálægt flatanum. Toppurinn af fellinu var 

aftur á móti hálfgerð óreiða, þar sem finna mátti bæði lögin á víxl.  

Þrátt fyrir að hyaloclastite lagið finnist neðst í fellinu þá hefur bólstrabergið líklegast myndast 

á undan því, þar sem bólstrabergið myndast við meiri þrýsting. Það gæti útskýrst af því að 

stöðuvatn hafi myndast undir jöklinum og hyaloclastic lagið hafi lagst alveg yfir bólstrabergið 

og falið það (mynd 7) Síðar hafi veðrun og jarðskjálftar haft mikil áhrif, tekið hyaloclastite 

lagið að hluta í burtu og opnað fyrir bólstrabergið. Þar sem toppurinn af fellinu er mjög 

brotinn gæti verið hægt að finna ástæðu fyrir óreiðunni þar með jarðskjálftum og veðrun. 

Fellið hafi brotnað mikið efst, hyaloclastite lagið brotnað niður og jafnvel horfið, og opnast 

fyrir bólstrabergið. Þar sem mikið er um fínt efni í hyaloclastite á það auðveldara með að 

veðrast og hverfa heldur en bólstrabergið. Magn skriðuefna í fellinu bendir til þess að mikil 

veðrun hafi átt sér stað og mikið hafi brotnað úr fellinu. Bólstramyndanir í opnum virtust 

aukast í kringum 100 m hæðarlínuna. Sjá má á jarðfræðikorti af Þorbjarnarfelli á hvaða 

stöðum bólstramyndunum í opnum fór að fjölga. Innan í sprungunum á toppnum mátti finna 

bólstraberg og virtust veggirnir vera alveg byggðir upp af því. Það styður fyrri útskýringu.  

Hafi fellið myndast með þessum hætti hefur þetta líklegast einungis verið einn atburður. 

 

Mynd 7: Myndun á hyaloclastite í vatni (Francis & Oppenheimer 2004).  
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Þar sem leið fimm var farin var hægt að sjá hvernig hyaloclastite lagið lá ofaná 

bólstraberginu. Leiðin lá meðfram sprungu, sem var mögulega misgengi. Á sumum stöðum 

var lagið alveg horfið, en annarsstaðar mátti sjá það standa eftir. Virtist það yfirleitt byrja í 

svipaðri hæð, og voru því stundum dældir í opnunni þar sem lagið vantaði og virtist það ná 

allt að þriggja metra þykkt (þetta var ekki mælt nákvæmlega). Það gæti stutt það að 

hyaloclastite lagið hafi lagst ofaná bólstrabergið og sé að veðrast hægt og rólega í burtu.  

Þetta mátti reyndar sjá á mörgum stöðum og var einnig mjög áberandi ofarlega í leið eitt. Þar 

var mjög áberandi hvernig hyaloclastite lag lá ofaná bólstraberginu. (mynd 8) Bólstrabergið 

innihélt engan grunnmassa, og var hreint, en fyrir ofan það mátti sjá hvernig 

bólstramyndanirnar dóu út, völur og grunnmassi fór að sjást í kringum þær.  

 

Mynd 8: Bólstraberg undir hyaloclastite. 

Það að Þorbjarnarfell sé byggt upp af bólstrabergi og hyaloclastite passar við lýsingar 

Ármanns og fleirum á því hvernig bólstraberg á Íslandi myndast. Þeir taka fram að munurinn 

á því hvort bólstraberg eða hyaloclastite myndist sé aðallega þrýstingsmunur (Höskuldsson & 

fleiri 2005). Því hafi bolstraberg myndast á undan hyaloclastite laginu, þar sem það myndast 
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við minni þrýsting. Hyaloclastite lagið hefur síðar lagst ofan á bólstrabergið, og myndað 

hálfgerða kápu utanum bergið.  

Þar sem engin ummerki fundust um rennandi hraun í fellinu hefur gosið líklegast aldrei 

komist upp á yfirborð. Gosið hefur því verið alveg undir jökli eða vatni, en samkvæmt Jóni 

Jónssyni þá var gosið alveg undir jökli (Jón Jónsson 1978) og gígurinn hefur líklegast 

myndast eftir að bólstrabersgflæðið hætti og hyaloclastite fór að myndast. Þá hefur 

þrýstingurinn verið orðinn töluvert minni en áður og gosið komið nær yfirborði. Þar sem 

toppurinn á fellinu liggur ofan við gígmyndunina er líklegt að toppurinn sé hluti af 

gígbörmunum og að þeir hafi fallið saman hinum megin.  

Ef toppurinn er hluti af gígbörmunum þá útskýrir það mögulega hvers vegna toppurinn er 

svona mikil óreiða. Þar hafi sprengivirkni verið meiri og bólstrabergið því brotnað mikið upp 

og dreifst út um allt. Því gæti móberg eða hyaloclastite lagst inn á milli laganna og lögin því 

blandast mikið saman.  

Jón Jónsson lýsir Þorbjarnarfelli þannig að það sé úr bólstrabergi og móbergsþursa með 

bólstrum á víð og dreif og að engar vísbendingar um rennandi hraun séu í fellinu.  

Það hversu brotið fellið er gæti útskýrst af því að það liggur á flekaskilunum. Reykjanesskagi 

er þekkt jarðskjálftasvæði og mikið er um misgengi þar. Því er líklegast að sprungurnar sem 

finnst í fellinu séu misgengi. Samkvæmt Jóni þá er Þorbjarnarfell mjög brotið og mikið finnst 

af misgengjum og að má finna sigdal í miðju fellinu. Siggengið liggur einmitt á milli leiðar 

fimm og sjö. Samkvæmt honum eru margar sprungur í kringum sigdalinn tengdar honum, sem 

og misgengin. Misgengin má sjá á mynd 9 en þar er einnig hægt að lesa stefnuna á þeim. má 

einnig sjá stefnuna á þeim (NA-SV).  

Þrátt fyrir að Þorbjarnarfellið sjálft hafi líklegast verið myndað í einu gosi hafa líklegast 

margir mismunandi atburðir stuðlað að útliti þess. Má þar á meðal nefna þegar sigdalurinn í 

fellinu myndaðist ásamt öllum sprungum og misgengjum. Sigdalur, eða siggengi, myndast 

þegar tvö misgengi falla í átt að hvor öðru, og það sem er á milli sígur niður. (Marshak, S. 

2012). 

Í fellinu fundust sex áberandi misgengi. Tvö þeirra eru staðsett í veggjum sigdalsins með 

stefnuna NA-SV. Í öðru misgenginu er það vestur hliðin fellur niður og í hinu fellur austur 

hliðin niður. Í þeim er að finna mestu breytinguna en sprunguveggirnir ná allt að 5-6 m hæð. 

Eitt misgengið er að finna í miðjum sigdalnum með stefnuna NA-SV og fer það í gegnum 

toppinn. Ekki var var neitt áberandi sig þar. Tvö misgengi eru staðsett austan við sigdalinn 

með svipaða stefnu og áður og fellur austur hliðin í þeim báðum niður. Misgengið sem er 

staðsett nær sigdalnum var ekki með mikið sig og virtist það vera um 1-2 m. Misgengið sem 

var staðsett fjær dalnum var með aðeins meira sig og náði allt að þrem metrum þar sem það 

var stæðst. Vestan við sigdalinn var eitt misgengi sem var með aðeins öðruvísi stefnu heldur 

en hin. Þar var stefnan meira í N-S átt. Ekki var að finna neitt áberandi sig þar. 
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Viðauki 

 

Mynd 9: Jarðfræðikort af Þorbjarnarfelli. Grænu punktarnir eru þeir staðir þar sem sjáanleg 

bólstramyndun fór að aukast á völdum leiðum.  


