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Útdráttur 

Reykjaneseldar voru hrina eldgosa sem urðu úti fyrir ströndu Reykjaness sem og á 

skaganum sjálfum á árunum 1211-1240 e. Kr. Yngsta hraun Reykjaness, Yngra-

Stampahraunið, rann í þessum eldum í gosi sem byrjaði úti fyrir ströndu en náði svo upp á 

land. Yngra-Stampagosið hlóð upp tvo gíga af hverfjallsgerð í fjörunni sem nú eru að 

mestu rofnir burt. Fyrst myndaðist um 650 m breiður gígur í fjörunni þar sem Vatnsfell er 

nú og kallast sá gígur Vatnsfellsgígur. Síðan gerði stutt goshlé og svo tók að gjósa lengra 

undan ströndu og þá myndaðist um 1600 m breiður gígur sem er nefndur Karlsgígur. Að 

lokum opnaðist sprunga á landi og frá henni rann Yngra-Stampahraunið. Vatnsfells- og 

Karlsgígur hafa uppbyggingu sem er dæmigerð fyrir gíga af hverfjallsgerð. Í gígleifunum 

sést að aðaluppbygging þeirra samanstendur af gjóskueiningum sett til af gusthlaupum og 

gjóskufalli og margar einingarnar bera þess merki að þessi ferli voru að gerast á sama tíma. 

Vettvangsathuganir á uppbyggingu gjóskunnar í Karlsgígnum ásamt 

kornastærðargreiningum sýna að í upphafi gossins hafi gusthlaup verið ráðandi 

setmyndunarferli. Síðan varð breyting á takti gossins og gjóskufall varð smám saman 

ríkjandi setmyndunarferli. Munur er á þykkt eininga milli sniða sem gefur til kynna að 

mikil breyting hefur orðið á afli flæðis í þeim gusthlaupum sem mynda Karlsgíg.  

Abstract 

The Reykjanes-fires refer to a volcano-tectonic episode with numerous eruptions that took 

place both on land at the point of Reykjanes and in the adjacent sea in the period 1211 to 

1240 AD. The youngest lava on Reykjanes, the Younger-Stampar lava flow field, was 

produced in these fires in the year 1211 AD. This event began offshore with a Surtseyan 

eruption and then migrated onshore where a 4 km-long fissure produced the lava of the 

Younger-Stampar flow field. The offshore activity formed two tuff cones that now have 

largely been removed by wave erosion. First formed was a 650 m in diameter tuff cone, 

referred to as “Vatnsfellsgígur” and following a short lull in eruptive activity, another 1600 

m wide tuff cone, “Karlsgígur”, was formed a bit further off shore. Then the Younger-

Stampar fissure opened on land with associated lava fountaining and effusion. Depositional 

structures preserved in both tuff cone successions show that the tephra was emplaced by 

low concentration pyroclastic density currents (l-cPCDs = pyroclastic surges) as well as 

tephra fall. It is also evident that in some instances, these deposition modes took place at 

the same time. Depositional structures and grain-size measurements on samples taken from 

Karlsgígur indicate that emplacement of PDCs governed the initial phase of the eruption. 

Then the rhythm of activity changed and pyroclastic fall became an important contributor 

to the tephra deposition. Change in average unit thickness between sites suggests that the 

surges lost depositional power over a short distance. 
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1 Inngangur 

Reykjaneseldstöðvarkerfið er vestasta eldstöðvakerfi Reykjanesskaga. Það er um 25 km 

langt og 8 km breytt (Jakobsson et. al., 1978). Reykjanesið er gróðurlaust og mikið 

eldbrunnið og eldvirkni hefur verið mikil frá lokum síðasta jökulskeiðs (Jón Jónsson, 1983, 

Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995). Tímabilið 1211-1240 e. Kr. kallast Reykjaneseldar en þá 

var eldvirkni mikil á skaganum og urðu gos bæði á landi og í sjó (Magnús Á. 

Sigurgeirsson, 1995). Gosefnin sem komið hafa upp í þessum gosum eru aðallega þóleiít, 

ólivín-þóleiít og pikrít. Sprungugosin hafa aðallega framleitt þóleiít en ólivín-þóleiít og 

pikrít hafa runnið frá dyngjum (Jakobsson et. al. 1978).  

Þetta verkefni fjallar um uppbyggingu gjóskustaflans í Karlsgíg sem er myndun sem 

tilheyrir Reykjanesseldum sem urðu á Reykjanesi og úti fyrir ströndu þess á árunum 1211 

til 1240. Eldsumbrotin sem urðu í kringum árið 1211 hafa verið nefnd Yngra-Stampagosið 

og byggðu upp tvo gjóskugíga af hverfjallsgerð rétt utan strandar Reykjaness. Þessi 

hverfjöll eru nú að stórum hluta rofin burt vegna ágangs sjávar.  

Hverfjöll eru tegund gjóskugíga sem myndast í surtseyskum gosum, en surtseysk gos eru 

sprengigos sem verða vegna samverkan kviku og utanaðkomandi vatns (þ.e. grunnvatns 

og/eða yfirborðsvatns). Flutningsmátar gjósku í sprengigosum, og þar með talið 

surtseyskum gosum, eru í raun eðlisþyngdarstraumar sem stjórnast af þyngdaraflinu. 

Þessum straumum er gjarnan skipt upp í þrjár gerðir: (a) gjóskufall (e. tephra fall), (b) 

gusthlaup og (c) gjóskuflóð. Gjóskufall hefst með lóðréttum flutningi í gosmekki, síðan 

láréttum flutningi undan vindi og falli gjóskukorna í samræmi við burðargetu straumsins. 

Gusthlaup og gjóskuflóð eru láréttur flutningur gjósku og gass eftir yfirborði jarðar. 

Gusthlaup (low-concentration Pyroclastic Density Currents = l-cPDCs) eru þunn, gasrík 

hlaup þar sem rúmmál efnis er minna en 0.1 til 1% og flutningur efnis er aðallega með 

iðustreymi. Gjóskuflóð (high-concentration PDCs = h-cPDCs) eru eðlisþéttari en gusthlaup 

og rúmmál efnis í gjóskuflóðum getur verið tugir prósenta og flutningur efnis innan 

hlaupsins getur stjórnast af hvort tveggja iðustreymi eða lagstreymi (Wilson og Houghton, 

2000). Gusthlaup og gjóskufall eru talin vera þeir þættir sem ráða mestu um myndun 

hverfjalla eins og þeirra sem myndast í surtseyskum gosum (Francis og Oppenheimer, 

2004). Gjóskumyndanir surtseyskra gosa eru frekari athugana verð til að varpa betur ljósi á 

þau ferli sem eru ráðandi þegar eldgos verður í blautu umhverfi sem og við myndun 

hverfjalla.  

Leifar Vatnsfells- og Karlsgígs gefa góða innsýn í uppbyggingu slíkra gíga og því tilvaldir 

til rannsókna sem beinast að því að skilja betur þau gos- og setmyndunarferli sem mynda 

hverfjöll. Hér eru þessi ferli athuguð út frá vettvangsathugunum á lagskiptingu, 

uppbyggingu og kornastærð gjóskustaflans sem einkennir Karlsgíg. 
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2 Jarðfræði Íslands 

Jarðfræði Íslands endurspeglast í staðsetningu þess í Norður Atlantsshafi milli Grænlands 

og Noregs á Mið-Atlantshafshrygg og á Grænlands-Færeyja þverhryggnum (Thordarson 

og Larsen, 2007, Thordarson og Höskuldsson, 2008). Landið er jarðfræðilega mjög ungt og 

talið hafa byrjað að myndast fyrir um 24 milljónum ára en elsta aldursgreinda berg á 

landinu er 14-16 milljón ára gamalt. Á Íslandi rís Mið-Atlantshafshryggurinn úr sæ vegna 

þess að Ísland er heitur reitur. Heitur reitur er svæði þar sem eldvirkni er meiri þar en á 

aðliggjandi svæðum. Ástæðan fyrir heita reitnum á Íslandi er sú að Mið-

Atlandshafshryggurinn liggur yfir möttulstrók, sem er eðlisléttari en möttulinn umhverfis 

og rís því í átt að yfirborði. Talið er að möttulstrókurinn undir Íslandi hafi verið virkur að 

minnsta kosti síðustu 65 milljón árin. Möttulstrókar eru almennt taldir vera tiltölulega 

kyrrstæð fyrirbæri og flekaskilin á Íslandi leitast við að vera fyrir ofan hann. Rekbeltastökk 

hefur orðið í jarðsögunni en það er þegar flekaskilin hliðrast til að fylgja möttulstróknum 

(Ingi Þ. Bjarnason, 2008). 

Eldvirkni á Íslandi tengist 

gliðnun á flekaskilum Norður-

Ameríkuflekans og 

Evrasíuflekans. Eldvirkni á 

suðurhluta landsins er aðallega 

takmörkuð við tvö gosbelti, 

Eystragosbeltið og Vestra-

gosbeltið (Mynd 1) en á 

norðurhluta landsins er eldvirkni 

á Norðurgosbeltinu sem nær frá 

Vatnajökli til Öxarfjarðar en þar 

hliðrast það til vesturs á Tjörnes-

brotabeltið (Jakobsson et. al., 

1978). Það eru tvö innanfleka 

gosbelti á Íslandi en það eru 

Öræfajökuls og Snæfellsnes-

gosbeltið. Snæfellsnesgosbeltið 

er leifar gömlu flekaskilanna og 

talið er að Öræfagosbeltið kunni 

að vera byrjun á nýjum skilum 

(Sæmundsson, 1979, 

Thordarson og Höskuldsson, 

2002). Eldvirkni á Íslandi 

spannar svið frá 

neðansjávargosum til eldgosa 

undir jökli og eldgosum á þurru landi. Samsetning er frá basalti upp í rýólít (Jakobsson et. 

al., 1978).  

 

Mynd 1: Lega flekaskila og gosbelta á Íslandi. Rauðar línur eru 

flekaskil. Sjá lykil hvað varðar skilgreiningar á jarðmyndunum 

og plötuskilum. RH, Reykjaneshryggur; RGB Reykjanes-

gosbeltið; SGB, Snæfellsnes-gosbeltið; VGB, Vestur-gosbeltið; 

AGB, Austur-gosbeltið; MIB, Mið-Ísland-beltið; ÖGB, Öræfa-

gosbeltið; NGB, Norður-gosbeltið; TB, Tjörnes-brotabeltið og 

KH, Kolbeinseyjarhryggur. Breytt eftir Thordarson og Larsen 

(2007). 
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3 Surtseysk eldgos og afurðir þeirra 

Eldvarp er samheiti margbreytilegra jarðfræðimyndana sem myndast kringum gosop vegna 

eldvirkni, hvort sem það myndast í einum atburði eða mörgum endurteknum atburðum. 

Uppbygging eldvarps fer eftir gerð kvikunnar, goshegðunar, lögun gosops og umhverfis og 

eldvörp geta því verið margbreytileg í útliti. Á Íslandi má finna margvíslegar gerðir 

eldvarpa (Thordarson og Larsen, 2007). Eldvörp eru ekki staðsett tilviljanakennt á jörðinni. 

Þau tengjast jarðskorpuflekunum og eru aðallega á flekaskilum og flekamótum eða á 

öðrum stöðum þar sem hitauppstreymi í möttlinum er mikið (Perfit og Davidson, 2000). 

Eldstöðvakerfi samanstendur af sprungusveim og/eða megineldstöð. Megineldstöðvar 

myndast vegna endurtekinna eldgosa frá sama gosopi. Hvert eldstöðvakerfi er virkt í um 

0.5-1.5 milljónir ára. Það eru um 30 virk eldstöðvakerfi á Íslandi í dag (Thordarson og 

Höskuldsson, 2008). 

Eldgos eru stórbrotin dæmi um myndun bæði gos- og setbergs á yfirborði jarðar. Í þeim 

myndast allt frá eldheitu fljótandi hrauni til örsmárrar ösku sem þeytist upp í andrúmsloftið 

af miklum krafti. Gjóska er notað sem samheiti yfir allt það efni sem berst til andrúmslofts 

í eldgosi (Sigurður Þórarinsson, 1944). Gjóska myndast þegar bráðin kvika sundrast vegna 

sprengivirkni og kornastærð hennar getur verið breytileg, frá afar fínni ösku aðeins nokkrir 

míkrómetrar í þvermál upp í hnullunga nokkra metra í þvermál (Francis og Oppenheimer, 

2004). 

Eldgos eru breytileg eftir samsetningu kviku og umhverfis. Basísk kvika hefur meiri 

tilhneigingu til að mynda eldfjöll sem framleiða mikið magn hrauns en lítið af ösku. 

Eldfjöll með kísilríkri kviku gjósa oft með meiri sprengivirkni og því er meira magn efnis 

sem þeytist upp í andrúmsloftið sem gjóska (Francis og Oppenheimer, 2004). Sprengigos 

verða þegar bráðin kvika sundrast vegna öflugrar suðu í efri hluta gosrásarinnar. Ef suðan 

verður eingöngu vegna útþenslu uppleystra gastegunda er sagt að eldgosið sé magmatískt. 

Þetta getur gerst þegar kvikan rís hratt upp í eldgosi eða þegar snarpur þrýstiléttir verður á 

kvikunni ofarlega í gosrásinni, til dæmis vegna hruns á hraungúl. Til að tvístrun geti orðið í 

kvikunni þarf hún fyrst að vera mettuð með tilliti til gastegunda. Þegar bergþrýstingur 

minnkar fara blöðrur að myndast í kvikunni vegna þess að gastegundirnar leysast úr 

kvikunni. Blöðrurnar halda svo áfram að vaxa að því gefnu að nægt framboð sé af 

gastegundum í kvikunni. Tvístrun kvikunnar á sér svo stað þegar blöðruhlutfall kvikunnar 

er orðið um 60-80% af heildarrúmmáli. Þá breytist kvikan úr því að vera vökvi með 

blöðrur í að vera gas með einstökum vökvabólum. Sú mikla breyting á eðlismassa sem 

verður við þetta ferli veldur því að hraðinn eykst gífurlega á gasblöndunni og gasið í 

blöðrunum á auðveldara með að þenjast út og kvikan þeytist upp um gosopið. Kraftur eða 

sprengivirkni gossins stjórnast af seigju kvikunnar og magni uppleystra lofttegunda sem í 

henni eru (Cashman et. al., 2000).  

Ef sundrun verður vegna samspils kviku við yfirborðsvatn, grunnvatn eða jökulbráð, er 

sagt að eldgosið sé hýdrómagmatískt. Hýdrómagmatísk sprengivirkni getur orðið þegar 

utanaðkomandi vatn kemst í samband við glóandi heita kvikuna og hvellsýður. 

Sprengivirknin getur líka orðið vegna útleysingar gastegunda í blöðrur líkt og gerist í 
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magmatískum gosum eða vegna sprengivirkrar útþenslu vatnsgufu þegar kvika umlykur 

vatn og við samdrátt vegna kælingar (Kokelaar, 1986, Morrissey et al 2000). 

Sprengiafl slíkra gosa ræðst af massahlutfalli utanaðkomandi vatns og kviku. Í grennd við 

hlufallið 0.3 er sprengiaflið mest og getur samsvarað sprengivirkni í öflugustu magmatísku 

gosum (Kokelaar, 1986, Wohletz, 1986). Kvika af margvíslegri gerð, súr til útbasísk, getur 

tekið þátt í þessari tegund af sprengigosi. Þessi gos þarfnast virkrar blöndunar kviku og 

vatns og eldsnöggs hitaflutnings frá kviku til vatns. Þrýstingur gufunnar eykst og þar af 

leiðandi verða sprengingar. Gosmökkurinn sem myndast í kjölfarið inniheldur gufu, 

aðallega úr vatninu, aðrar rokgjarnar lofttegundir, gjósku og bergbrot úr grannbergi. 

(Wohletz, 1986, Lorenz, 1987). Surtseysk gjóska myndast í basískum hýdrómagmatískum 

gosum í vötnum eða í sjó og einkennast af frekar öflugri sprengivirkni og skilgreiningin er 

byggð á upphafsfösum gossins í Surtsey árin 1963-64 (Walker og Croasdale, 1972). 

Hýdrómagmatísk eldgos mynda oft djúpa sprengigíga, sem kallast hverfjöll (e. tuff cone) 

þegar þeir eru umkringdir allháum gígbörmum úr gjósku og öskugígar (e. tuff ring) þegar 

þeir eru víðir og umkringdir lágum gígbörmum úr ösku (Þorvaldur Þórðarson, 1991). Þegar 

sprengigígur inniheldur standandi vatn er hann kallaður ker (e. Maar; Lorenz, 1987).  

Eitt helsta einkenni hýdrómagmatískra gosa er mikil tvístrun á kviku og því verður 

meðalkornastærð gjóskunnar minni, þ.e. meira af ösku, og aðgreiningin verri en í 

magmatísku eldgosi af sambærilegri stærð. Ríkjandi vindátt og vindstyrkur á gostíma 

ræður svo mestu um útbreiðslu gjóskunnar (Francis og Oppenheimer, 2004). En þó svo að 

meðalkornastærðin sé mjög fín, getur heildarkornastærðin verið mjög breytileg og því 

spannar hýdrómagmatísk gjóska skalann frá vel aðgreindum einingum/lögum í mjög illa 

aðgreind lög/einingar. Hýdrómagmatískar gjóskumyndanir eru oft þunnlagskiptar sem 

bendir til þess að sprengivirknin hafi samanstaðið af mörgum stuttum púlsum. Nálægt 

gosopinu er auðvelt að greina surtseyskar myndanir, því tvístrun kvikunnar ásamt tíðum 

gusthlaupum í surtseyskum gosum veldur því að aska sest til fyrr en ef venjulegt gjóskufall 

væri til staðar. Næst gígum eru oft stórir hnullungar úr grannbergi gosrásarinnar í fínni 

massa af ösku. Þetta geta verið meters stór niður í nokkurra sentímetra bergbrot. Þessir 

hnullungar skilja oft eftir sig fargför í fínkorna gjóskunni og trufla oft lagskiptinguna 

(Francis og Oppenheimer, 2004). Frumlögun gjóskukorna getur breyst við flutning frá 

gosrás, t.d. í gusthlaupum.  

Það hefur verið sýnt fram á að hlutfallið vatn/kvika hefur áhrif á sprengivirkni gossins og 

umfang sundrunar kvikunnar. Sprengivirkni er mest þegar vatn/kvika hlutfallið er 0.1-0.3, 

og þá myndast afar fínkorna gjóska. Hlutfall lægra en 0.1 er líklegra til að mynda gjall og 

hraunflæði (Wohletz, 1983, 1986, Kokelaar, 1986). 

3.1 Hverfjöll 

Skipta má gjóskugígum í fjórar megingerðir, gjallgíga, hverfjöll, öskugíga og ker. 

Hverfjöll myndast þar sem aðgengi yfirborðsvatns er gott að gosrás en öskugígar þar sem 

aðgangurinn er takmarkaðri (Walker, 1973 og Þorvaldur Þórðarson, 1991). Gott dæmi um 

hverfjall er Hverfjall í Mývatnssveit, enda er flokkurinn nefndur eftir því fjalli (Thordarson 
og Höskuldsson, 2008). Yfirleitt eru hverfjöll nánast hringlaga til skeifulaga keilur með 

breiðan gíg (allt að 1000 m í þvermál) sem er umkringdur af allt að 150 m háum veggjum 

úr mörgum gjóskulögum sem halla 15-35° út frá gígnum. Hverfjöll myndast í litlum (<3.5 
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km
3
) eldgosum sem einkennast af lotukenndum sprengingum þar sem skiptast á stakir 

gjóskustrókar og samfellt uppstreymi (Thordarson og Larsen, 2007).  

Það eru tveir flokkar gjóskumyndana sem einkenna gjóskusyrpu hverfjalla, gjóskufall og 

gusthlaup. Gjóskufall fellur lóðrétt úr gosmekki og hjúpar landslagið jafnt. Gusthlaup 

streyma lárétt út frá gosopi (Houghton og Wilson, 2000).  

3.1.1 Gjóskufall 

Gjóskufallsmyndanir myndast þegar gjósku „rignir“ úr gosmekki eða strókum. 

Gjóskufallsmyndanir eru vel aðgreindar og eiga það til að hjúpa landslagið jafnt en þykktin 

minnkar þó með aukinni fjarlægð frá gosopi (Valentine og Gianetti, 1995, Houghton, 

Wilson og Pyle, 2000). Gjóskufallsmyndanir mynda yfirleitt dreifð gjóskulög sem leggjast 

yfir landið og skiptast í gjall, vikur eða öskufall. Einstök gjóskulög eru yfirleitt grófari og 

þykkari nær upptökum en þynnast svo með fjarlægð (Thordarson og Höskuldsson, 2008). 

Gjóskufallsmyndanir geta verið þunnlagskiptar, en það gerist aðallega vegna breytinga í 

vindátt/vindstyrk á meðan gosi stendur eða breytinga á krafti eldgossins (Houghton og 

Wilson, 2000). Samloðun efnis í gosmekki getur valdið því að það fellur fyrr úr honum en 

ella og jafnþykktarkort geta því sýnt annan þykktartopp (Francis og Oppenheimer, 2004). 

 

3.1.2 Gusthlaup 

Gusthlaup eru tegund eðlisþyngdar-

strauma sem geta orðið í eldgosum. 

Gusthlaup ferðast lárétt út frá eldgosi 

með iðustreymi og eru blöndur af 

gastegundum og gjósku og eðlisþyngd 

þeirra er meiri en umlykjandi 

andrúmslofts. Hlutfall gjósku í 

gusthlaupum er minna en 0.1-1% af 

heildarmassa og stuðningur gjósku í 

flæðinu kemur frá iðustreyminu. 

Gusthlaup geta ferðast með hraða frá 

nokkrum tugum metra á sekúndu til 100 

m/s (Valentine og Fisher, 2000). 

Gusthlaup og gjóskumyndanir þeirra eru 

vel aðgreindar, lagþynnóttar og gjarnan 

skálagaðar. Lághalla skálögun er algengt 

byggingareinkenni gusthlaupa og verður 

vegna færslu á sköflum eða baksköflum. 

En þau geta líka verið einsleit, þó oft komi fram ýmis konar skaflamyndanir (Valentine og 

Gianetti, 1995, Valentine og Fisher, 2000). Wohletz og Sheridan (1979) rannsökuðu leifar 

nokkurra gusthlaupa og flokkuðu ásýndir þeirra niður í þrjár megin einingar sem eru (1) 

einsleit eining, (2) slétt lagskipt eining með öfugri lóðgreiningu og (3) bylgjótt eining með 

öldum, gárum og víxllögun, og baksköflum. Næst gosrás eru bylgjóttar einingar ráðandi, 

sem svo verða einsleitar fjær gosrás og að lokum sléttar lagskiptingar einingar.  

 

Mynd 2: Myndunarferli gjóskumyndana. A) 

Gjóskufall og B) Gusthlaup (Haraldur Sigurðsson, 

2000) 
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Gusthlaup geta verið blaut eða þurr, en það fer eftir magni vatns í vökvaformi í flæðinu. 

Þurr gusthlaup eru tveggja fasa hlaup, þau innihalda gosefni og gastegundir og geta verið 

meira en 100°C heit. Blaut gusthlaup innihalda líka vatn í vökvaformi og hitastig þeirra er 

yfirleitt minna en 100°C. Vatnið í blautum gusthlaupum veldur því að smáar agnir loða við 

yfirborð stærri agna vegna rafkrafta og yfirborðsspennu. Í blautum gusthlaupum má því oft 

finna öskubaunir (Valentine og Fisher, 2000, Mattson og Höskuldsson, 2011).  

Aðgreining korna er mun meiri í þurrum gusthlaupum en blautum. Vegna samloðunar agna 

sýna sumar gjóskumyndanir tvítoppa kornastærðardreifingu. Gusthlaupamyndanir eru 

þykkastar í lægðum í landslagi en geta þó hjúpað landslagið þunnt, einskonar millivegur 

milli gjóskufalls og gjóskuflóðs (t.d. Valentine og Gianetti, 1995, Francis og Oppenheimer, 

2004, Mattson og Höskuldsson, 2011).  

Oft getur verið erfitt að greina á milli gjóskufalls- og gusthlaupsmyndana. Gusthlaup geta 

myndað samsíða lög sem geta verið vel aðgreind og líkja eftir gjóskufallsmyndunum. Að 

auki geta vindar í andrúmsloftinu haft áhrif á gjóskufall þannig að skálögun eða aðrir vísar 

að hliðlægri færslu myndast (Valentine og Gianetti, 1995). 

3.1.3 Öskubaunir 

Öskubaunir eru litlar kúlur úr mjög fínni ösku, sem hafa mælst meira en 2 cm í þvermál. 

Oft eru þær úr þunnri (<1 mm) ytri skel af harðri, mjög fínni (kornastærð <50 μm) ösku og 

að innan er mjög fín til fín aska sem verður grófari inn að kjarna. Kjarninn inniheldur oft 

stakt korn sem oft er basaltgler eða klasa af grófri ösku eða bergbrotum. Talið er að 

öskubaunir myndist þegar regndropar falla í gegnum þétt gjóskuský þar sem fínaskan loðir 

við regndropana og fellur þannig til jarðar en að auki geta þær myndast við samloðun 

vegna rafkrafta. (Vespermann og Schmincke, 2000, Francis og Oppenheimer, 2004, 

Thordarson, 2004).  
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4 Reykjanes 

4.1 Jarðfræði Reykjaness 

Reykjanesskagi er eldvirkt áframhald Reykjaneshryggjar á landi sem myndar hluta 

Atlantshafshryggs. Þar liggja mót Evrasíu og N-Ameríkuflekannn og öll eldvirkni þar er 

tengd gliðnunarhrinum en gliðnun flekaskilanna er talin vera um 2 cm á ári. Reykjanes er 

vestasti hluti Reykjanesskaga 

og er um 5 km langur og dregur 

nafn sitt af háhitasvæði sem er 

þar. Reykjanesskagi liggur 

innan Reykjanes-gosbeltisins 

sem liggur vestur af Vestur-

gosbeltinu og skaginn er þakinn 

hraunum sem runnið hafa á 

núverandi hlýskeiði, sem upp 

úr standa en móbergshryggir og 

stapar sem hafa myndast á 

meðan jökull lá yfir landinu eða 

sjávarborð hefur verið hærra. 

Innan Reykjanesskaga eru þrjú 

til fjögur eldstöðvarkerfi, 

Reykjanes-Svartsengi (stundum 

talin sem sitt hvort kerfið), 

Krýsuvík og Brennisteinsfjöll. 

Þessi eldstöðvarkerfi eða 

sprungusveimar hafa stefnuna 

suðvestur til norðaustur 

(Jakobsson et. al., 1978, 

Thordarson og Höskuldsson, 

2008, Páll Einarsson, 2008).  

Eldstöðvakerfin sitja öll vestur af hvert öðru á skaganum (Mynd 3). Gosefnin úr þessum 

kerfum eru aðallega basísk og samanstanda af pikríti, ólivín-þóleiíti og þóleiíti. Þóleiít eru 

einkennandi fyrir sprungugos en pikrítin og ólivín-þóleiítin koma yfirleitt frá dyngjum 

(Peate et. al., 2008). Það eldstöðvarkerfi sem liggur vestast á Reykjanesskaga er 

Reykjaneseldstöðvarkerfið sem liggur frá suðvestri til norðausturs á Reykjanesi. 

Reykjaneseldstöðvarkerfið er um 25 km langt og 10 km breitt og syðstu 9 km eru 

neðansjávar (Jakobsson et. al., 1978). Gígaraðir á Reykjanesi liggja á tveimur aðskildum 

gosreinum og hafa orðið sprungugos á þeim að minnsta kosti þrisvar sinnum á nútíma. 

Reykjanes er eldbrunnið og að mestu gróðurlaust og þakið úfnum hraunum. Eldvirkni 

hefur verið mikil á Reykjanesskaga á sögulegum tíma. Þar má nefna að á fyrri hluta 13. 

aldar voru eldgos tíð og er tímabilið frá 1211-1240 e. Kr. nefnt Reykjaneseldar. Bæði urðu 

eldgos á landi og í sjó og finna má fjögur gjóskulög á Reykjanesskaga sem tengjast 

Reykjaneseldum, þ.e. gjóskulögin R-7 – R-10. Eldgos á gossprungum kerfisins hafa náð í 

 

Mynd 3: Yfirlitskort af Reykjanesi og helstu örnefni þar (Jón 

Eiríksson o.fl. 1996). 
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sjó fram með tilheyrandi sprengivirkni við ströndina en að auki hefur runnið hraun á landi 

(Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995). Athuganir hafa sýnt að það hafa verið að minnsta kosti 

10 eldgos í sjó undan Reykjanesi síðan ísaldarjökullinn hörfaði (Sigurður Þórarinsson, 

1965). Hraun sem runnið hafa á Reykjanesi eru úr basalti. Þóleiít hefur runnið frá 

gossprungum en ólivínþóleiít eða pikrít úr dyngjum (Jakobsson et. al., 1978). 

4.2 Fyrri rannsóknir á Reykjanesi 

Magnús Á. Sigurgeirsson (1995) lýsir vel áætluðum framgangi gossins sem myndaði 

gígrimana tvo í ströndinni við Kerlingarbás og skal hér gera stutta grein fyrir því. 

Yngsta hraun Reykjaness, Yngra-Stampahraunið rann í Reykjaneseldum og er talið hafa 

markað upphaf þeirra. Ekki er hægt að staðfesta nákvæmt gosár en út frá rituðum 

heimildum og gjóskulagatímatali má leiða líkur að því að það hafi verið árið 1211. 

Gossprungan er talin hafa náð í sjó fram og myndað þar tvo gjóskugíga en hraun runnið á 

landi. Þetta gos er kallað Yngra-Stampagosið. Þar sem gossprungan lá á landi mynduðust 

margir gígar en tveir þeirra, sem kallast Stampar, eru stærstir og er gígaröðin kennd við þá. 

Stampar liggja nyrst á gígaröðinni en hún liggur svo í suðvestur í átt að sjó og er 4 km 

löng. Þau eldvörp sem finna má á gígaröðinni eru byggð úr hraunslettum eða kleprum. Má 

því áætla að hawaiísk gosvirkni hafi verið ráðandi með tilskyldri kvikustrókavirkni og 

hraunframleiðslu. Hraunið þekur um 4 km
2
 lands og flokkast sem klumpa- og helluhraun. 

Við endamörk gígaraðarinnar við ströndina er grunn vík sem kallast Kerlingarbás. Út af 

Kerlingarbás í sjónum er drangurinn Karl, sem er 51 m hár og úr móbergi. Hluta þeirra 

gjóskugíga sem mynduðust í Yngra-Stampagosinu má sjá í ströndinni við Kerlingarbás. 

Sjórinn hefur rofið talsverðan hluta þeirra en að sama skapi útbúið góðar jarðlagaopnur þar 

sem skoða má innviði gíganna (Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995).  

Undir Yngra-Stampahrauninu má finna dökkmóbrúnt gjóskulag sem er nefnt R-7. 

Vatnsfell, sem er við ströndina við Kerlingarbás, er að verulegum hluta úr þessari gjósku 

en þar er þykktin orðin allt að 20 m. Því má áætla að upptök þessa gjóskulags (R-7) séu við 

ströndina og í Vatnsfelli sé varðveittur gígriminn. Athuganir benda til þess að Yngra-

Stampahraunið og gjóskulagið R-7 hafi myndast á svipuðum tíma á gossprungu sem náði 

frá landi og út í sjó. Kannanir á gígleifunum benda til þess að þar séu tveir aðskildir 

gjóskugígar og sá yngri hefur kaffært þann eldri. Gígarnir eru ólíkir að byggingu og því 

auðvelt að greina þá í sundur. Sá eldri er nefndur Vatnsfellsgígur og er talinn hafa átt 

upptök í fjöruborðinu við Vatnsfell og verið 650 m í þvermál. Sá yngri er nefndur 

Karlsgígur eftir dranginum Karli og er talið að hann hafi átt upptök um 500 m frá landi og 

verið stærri að þvermáli eða um 1600 m. Drangurinn Karl er talinn vera hluti yngri gígsins 

og markar gígskálina. Talið er að Yngra-Stampahraunið hafi svo runnið að jaðri 

Karlsgígsins á meðan hann var heill og markar nú útlínur hans. Bæði Vatnsfellsgígur og 

Karlsgígur teljast til hverfjalla (Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995). Walker og Croasdale 

(1972) notuðu sýni úr Vatnsfells- og Karlsgígnum til þess að skilgreina surtseyska gjósku. 

Gosið er talið hafa byrjað með sprengigosi út fyrir ströndinni og þar hleðst upp 

Vatnsfellsgígurinn (Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995). Vatnsfellsgígurinn er að hluta til 
þakinn leifum Karlsgígsins og hefur öðruvísi uppbyggingu. Gígbarminum má skipta í neðri 

og efri gjóskulagasyrpu. Neðri syrpan er fín aska, mjög þunnlagskipt með gárum. Efri 

syrpan er úr vikri og bergbrotum sem verður grófari eftir því sem ofar dregur. Efsti hlutinn 

er nánast eingöngu úr vikri.  Eftir upphleðslu Vatnsfellsgígsins gerir síðan stutt goshlé, 
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ekki lengra en nokkrir mánuðir og þá tekur aftur að gjósa undan ströndu en lengra frá 

landi. Þar hleðst upp Karlsgígurinn og gjóskan frá honum (R-7) berst svo um Reykjanesið 

en mest út á sjó. Karlsgígurinn er hverfjall sem er uppbyggður úr gusthlaupa- og 

gjóskufallslögum sem skiptast á. Algengt er að finna öskubaunir og þétt blöðrótt lög í 

gígbarminum, sem gefur til kynna að gjóskan hefur verið mettuð gufu þegar hún settist til. 

Bygging gígsins einkennist í fyrsta lagi af þunnum til þykkum (3-30 cm) lögum af 

einsleitum gjóskulögum og í öðru lagi af mjög þunnum til þunnum (1-3 cm) lagþynnóttum 

til lagskiptum lögum. (Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995). Í framhaldi af þessum 

gjóskugosum við ströndina hefst svo hraungosið á landi. (Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995). 
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5 Gögn og aðferðir 

5.1 Athuganir á vettvangi 

Aðaláherslan var að skoða leifar hverfjallanna tveggja, Vatnsfellsgígs og Karlsgígs, sem 

eru við strönd Reykjaness. Rannsóknarvinnan fór fram frá 9. október 2015 til 15. apríl 

2016. Alls voru farnar sex ferðir til að athuga upphleðslu gíganna, teikna og mæla upp snið 

og taka sýni. Áherslan er lögð á þrjú snið og voru sýni tekin úr einu þeirra. Sniðin voru 

mæld upp og lýst. Snið 1 og Snið 2 voru mæld upp í Karlsgígnum, en Snið 3 í 

Vatnsfellsgígnum. Í feltbók var skráð þykkt sniða, helstu einkenni lagmóta, 

byggingareinkenni hvers lags, uppbygging efnis innan laga, kornastærð, hlutfall bergbrota 

og gjalls í laginu ásamt öðru sem áhugavert þótti. Í einhverjum tilfellum varð að styðjast 

við ljósmynd til að áætla heildarþykkt lags vegna erfiðs aðgengis. 

Ljósmyndir voru teknar með Canon EOS 400D. Önnur áhöld voru 6 m langt málband, 

múrskeið, lítill hamar, lúpa, feltbók og blýantur. Við sýnatöku var notast við múrskeið og 

skóflu og stóra plastpoka sem merktir voru með staðsetningu sýnis og dagsetningu 

sýnatöku. Alls voru tekin 12 sýni, öll tekin úr sniði 2 úr Karlsgíg. Sýnin voru tekin úr 

einstökum einingum í sniðinu til þess að reyna að varpa ljósi á uppbyggingu og 

myndunarferli. Sýni 1 til 5 voru tekin úr einingu 1 í sniði 2. Sýni 3B er gróf linsa í einingu 

1 í sniði 2. Sýni 6 til 9 voru tekin úr einingum 2 til 3 og sýni 10 og 11 tekin úr einingu 4 í 

sniði 2.  

Jarðlagasniðin voru unnin í tölvu af höfundi í forritinu PowerPoint og yfirlitskort unnin í 

ArcGIS 10.3.1. Gögn fyrir yfirlitskort voru fengin frá Landmælingum Íslands og loftmynd 

fengin af já.is. 

5.2 Úrvinnsla á rannsóknarstofu 

Sýnin 12 sem tekin voru í sniði 2 í Karlsgíg voru sigtuð til athugunar á  

kornastærðardreifingu, en einnig voru þau skoðuð í víðsjá til frekari greininga. Áður en 

úrvinnsla gat hafist á þeim varð að þurrka öll sýnin í þurrkofni við 40°C í tvo til þrjá daga. 

5.2.1 Kornastærðargreining 

Algengasti skalinn til að ákvarða kornastærð er Wentworth skalinn. Skalinn er 

logaritmískur í öðru veldi. Phi skalinn er svo einingarlaus fulltrúi Wentworth skalans. Þar 

er gríski stafurinn ϕ (phi) notaður sem eining fyrir skalann. Kornastærðardreifing verður 

því samkvæmt phi skalanum: 

                                  

Neikvæða formerkið er notað því venja er að kornastærð sé varpað á graf með stærstu 

kornastærð vinstra megin og minnkandi til hægri (Nichols, 2009). 
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Í töflu 1 má sjá flokkun kornastærðar fyrir gjósku sem og íslensk og ensk heiti á þeim 

(Þorvaldur Þórðarson, 1991). 

Tafla 1: Kornastærðarflokkun gjósku (Þorvaldur Þórðarson, 1991). 

Kornastærð (mm) Kornastærð (ϕ) Íslensk hugtök Ensk hugtök 

>64 <-6 Hnullungar og bombur Blocks and bombs 

32-64 -5 til -6 Gróf gosmöl Coarse lapilli 

16-32 -4 til -5 Meðalgróf gosmöl Medium lapilli 

2-16 -1 til -4 Fín gosmöl Fine lapilli 

1-2 0 til 1 Gróf aska Coarse ash 

0.064-1 4 til 1 Meðalgróf aska Medium ash 

<0.064 >4 Fín aska Fine ash 

 

Fyrir sigtun voru sýnin sett í þurrkofn eins og áður var nefnt. Við sigtun er sýni hellt í 

gegnum sigtarsúlu sem samanstendur af uppröðuðum sigtum með mismunandi 

möskvastærð. Stærsta möskvastærðin er efst og fer síðan minnkandi eftir því sem neðar 

dregur í súlunni. Við sigtun þessara sýna var notast við sigti með möskvastærð frá -5,5ϕ til 

4ϕ sem hlaupa á heilum og hálfum gildum. Neðst var síðan panna sem grípur alla þá ösku 

sem er fínni en 4ϕ og flokkast því sem fín aska. Áður en sigtin voru notuð voru þau 

hreinsuð með bursta skáhallt á möskvana og það var einnig gert á milli sýna. Fyrst var 

heildarþyngd sýnis skráð niður. Í einhverjum tilfellum voru sýnin of stór til að geta farið 

heil í gegnum sigtun og því var þeim skipt niður í svokölluðum skiptara. Þegar búið var að 

skrá heildarþyngd sýnis var því hellt í gegnum sigtarsúluna sem síðan var lokað og 

handhrist í dágóða stund. Ekki er unnt að setja gjóskusýni í sjálfvirkan hristara vegna þess 

að gjóska er viðkvæm og brotnar auðveldlega og því gæti lögun hennar breyst og skekkt 

niðurstöður. Eftir að súlan hafði verið hrist í góðan tíma var gjóskunni hellt úr hverju sigti 

á glansandi pappír sem gjóska loðir ekki við, hreinsað úr sigtinu á blaðið með bursta og 

gjóskan vigtuð upp á annan aukastaf og skráð niður. Síðan var efninu úr hverju sigti fyrir 

sig sett í sérmerktan poka og geymt. 

Niðurstöðurnar úr hverjum kornastærðarflokki voru síðan skráðar í excelskjal og einnig var 

notast við forritið Gradistat til að reikna út ýmsa eiginleika kornstærðargreiningarinnar. 

Gradistat reiknar meðal annars út meðalkornastærð, aðgreiningu, hliðrun og topplögun og 

notast var við aðferð Folk & Ward. 
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6 Niðurstöður og túlkun 

6.1 Lýsing sniða 

Sniðin sem fjallað er um hér eru sýnd á 4. mynd, snið 1 og 2 sem eru mæld upp í gegnum 

gjóskusyrpu Karlsgígs og snið 3 sem mælt er upp í syrpu Vatnsfellsgígs. 

 

Mynd 4: Staðsetning sniða á Reykjanesi. Kort unnið af höfundi (Landmælingar Íslands). 

Á 5. mynd má sjá afstöðu gíganna tveggja til hvors annars. Vatnsfellsgígurinn liggur undir 

Karlsgígnum og rauða brotalínan táknar mörk þeirra.  

 

Mynd 5: Afstaða Vatnsfellsgígs og Karlsgígs til hvors annars. Rauða brotalínan táknar mörkin milli þeirra. 

Vatnsfellsgígurinn er neðan við rauðu brotalínuna og Karlsgígurinn fyrir ofan. 
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6.1.1 Snið 1 – Karlsgígur 

Snið 1 er 295 cm á hæð og staðsett suðaustast á rannsóknarsvæðinu (mynd 4). Það 

einkennist helst af láréttri lagskiptingu milli misgrófra ösku og vikurlaga (mynd 6). Það 

liggur ofan á helluhrauni sem talið er hafa runnið frá Skálafelli (Magnús Á. Sigurgeirsson, 

1995). Nánari lýsingar á einingum jarðlagasúlu sniðs 1 má finna í Viðauka A.  

 

  

 

Mynd 7: Jarðlagasúla: snið 1 í Karlsgíg. Til hliðar er 

tilvísun í lýsingar ásýnda, frá ásýnd 1 til ásýndar 5. 

Nánari lýsingar á einingum má finna í Viðauka A. 

 

Mynd 6: Snið 1 - Karlsgígur 
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6.1.2 Snið 2 – Karlsgígur 

Snið 2 er 515 cm þykkt og þar skiptast á lárétt lög af ösku og vikri (mynd 8). Neðst í 

sniðinu má greina bylgjulögun en ofar í því er lagskiptingin lárétt. Bæði má sjá einsleit lög 

af gjósku sem og þunnlagskipt lög af fínni ösku. Úr sniði 2 voru tekin sýni til 

kornastærðargreiningar og staðsetningar þeirra innan jarðlagasúlunnar má sjá á mynd 9. 

Nánari lýsingar á einstökum einingum jarðlagasúlunnar má finna í viðauka A. 

 

  

 

Mynd 9: Snið 2 - Karlsgígur. Rauðir 

stafir tákna þau sýni sem voru tekin. 

Tilvísun í lýsingar ásýnda, frá ásýnd 1 til 

ásýndar 5, má finna á mynd 7. Nánari 

lýsingu á einingum má finna í Viðauka A. 

 

Mynd 8: Snið 2 – Karlsgígur. 
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6.1.3 Snið 3 – Vatnsfellsgígur 

Snið 3 er 820 cm þykkt og þar skiptast á misþykk lög af ösku og vikri og hnullungar eru 

algengir (mynd 10). Neðarlega í sniðinu má greina gárur, bakskafla og linsur en ofar er 

lagskiptingin láréttari en linsur eru áfram nokkuð algengar. Nánari lýsingar á einingum 

jarðlagasúlu sniðs 3 má finna í Viðauka A. 

 

 

  

 

Mynd 11: Jarðlagasúla: snið 3 í 

Vatnsfellsgíg. Tilvísun í lýsingar ásýnda, 

frá ásýnd 1 til ásýndar 5, má finna á mynd 

7. Nánari lýsingu á einingum má finna í 

Viðauka A. 

 

 

Mynd 10: Snið 3 - Vatnsfellsgígur 
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6.1.4 Ásýndir 

Fimm mismunandi ásýndir finnast í sniðunum í Vatnsfellsgíg og Karlsgíg (sjá myndir 7, 9 

og 11). 

Ásýnd 1: Lághalla skálöguð gjóska með bakskafla úr fínlagskiptri ösku. 

Lýsing 

Ásýnd 1 einkennist af lögum sem eru mjög breytileg að þykkt. Í Vatnsfellsgíg er slík ásýnd 

um 150 cm þykk í sniði 3, en í Karlsgíg er hún 50 cm í sniði 2. Í sniði 2 í Karlsgíg er linsa 

úr grófri ösku, meðalkornastærð (Mdϕ) 0,47ϕ. Bakskaflar ásýndarinnar í Karlsgíg hafa 

meðalkornastærð milli 1,5ϕ og 2,7ϕ (Viðauki B og C). Í sniði 3 í Vatnsfellsgíg er algengt 

að finna linsur úr meðalgrófri gosmöl sem ná lárétt allt að 50 cm. Þeir bakskaflar sem 

finnast í Vatnsfellsggígeru skálagaðir úr fínni og meðalgrófri ösku.  

Kornastærðargreining ásýndar 1 

Sýni 1 til 5 eru tekin til athugunar við lýsingu kornastærðardreifingar ásýndar 1 (mynd 12). 

Sýni 3B er sleppt vegna þess að það er gróf linsa og gæti því skekkt heildarmynd. Ásýnd 1 

er eintoppa og hefur meðalkornastærð (Mdϕ) frá 1,54 til 2,71 eða meðalgróf aska. 

Aðgreining (σϕ) er frá 1,10 til 1,57 og telst illa aðgreind. Hliðrun 

kornastærðardreifingarinnar (Skϕ) er frá -0,18 til 0,25 og er því frá því að vera samhverf og 

upp í bæði gróft og fínt hliðruð. Topplögun (Kϕ) ásýndar 1 er frá 1,08 til 1,61 og er frá því 

að vera mjög hárisinn í það að vera lágrisin. Safntíðnikúrva ásýndar 1 hefur brattan halla 

og samsvarar sér með safntíðnikúrvum þurra gusthlaupa samkvæmt Walker (1984) (mynd 

17). 

 

Mynd 12: Kornastærðardreifing ásýndar 1. 

Túlkun 

Lághalla skálögun og bakskaflar eru einkennandi fyrir gjóskumyndanir sem verða vegna 

gusthlaupa sem hafa lágt hlutfall efnis. Það að lögin eru þykkari nær gígmiðjum er í 

samræmi við lýsingar á gusthlaupum (Wohletz og Sheridan, 1979, Waters og Fisher, 

1971). Ekki er unnt að greina til fulls hvort þessi ásýnd hafi myndast í þurrum eða blautum 
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gusthlaupum. Blaut, þriggja fasa, gushlaup innihalda oft öskubaunir og aska á það til að 

hjúpa hluti í farveginum. Einnig veldur samloðun fínni ösku við stærri agnir því meira 

magn af fínni ösku sest til með gusthlaupinu (Walker, 1984). Þessi einkenni fundust ekki í 

þeim sniðum sem voru skoðuð, en ekki er ólíklegt að þau séu til staðar utan 

rannsóknarsvæðis. Þó bendir safntíðnikúrva ásýndar 1 á mynd 17 til þess að ásýnd 1 sé 

frekar þurr gusthlaup sem og sú staðreynd að lítið magn af mjög fínni ösku (kornastærð > 

4ϕ) mældist í sýnum (mynd 12) (Walker, 1984). 

Ásýnd 2: Fínlagskipt aska, þunn lög af fínni og meðalgrófri ösku. 

Lýsing 

Ásýnd 2 einkennist af lárétt lagskiptum 1-5 cm þykkum lögum af fínni og meðalgrófri til 

grófri ösku. Lögin virðast vera samfelld í láréttu sniði. Ásýnd 2 er um 50 -200 cm þykk í 

sniði 2 í Karlsgíg en mælist 30 cm í sniði 1 í Karlsgíg. Meðalkornastærð (Mdϕ) í sniði 2 í 

Karlsgíg úr þessari ásýnd er 1,39 (Viðauki B og C).  

Kornastærðargreining ásýndar 2 

Sýni 6 er tekið úr einingu sem samsvarar ásýnd 2 og er notað til að lýsa 

kornastærðardreifingu ásýndar 2 (mynd 13). Ásýnd 2 hefur margtoppa 

kornastærðardreifingu þar sem meðalkornastærðin (Mdϕ) er 1,39 eða meðalgróf aska. 

Aðgreining (σϕ) er 1,89 og flokkast því sem svo að vera illa aðgreint. Hliðrun (Skϕ) 

kornastærðarferilsins er 0,07 og er samhverf og topplögunin er 0,97 eða lágrisin. 

Safntíðnikúrva ásýndar 2 er nokkuð brött en þó ekki líkt og ásýnd 1 (mynd 17). 

 

Mynd 13: Kornastærðardreifing ásýndar 2. 

Túlkun 

Lárétt lagskipting á fínni og meðalgrófri til grófri ösku hefur stundum verið túlkuð sem 

öskufallsmyndun (Cole et. al., 2001) eða sem gusthlaup þar sem gjóskufall á sér stað á 

sama tíma (Wohletz og Sheridan, 1979). Hér er ásýnd 2 túlkuð sem gusthlaup þar sem 

minniháttar gjóskufall hefur átt sér stað á sama tíma, sérstaklega þar sem í sniði 2 hefur 

ásýnd 2 greinilega rofið ofan af ásýnd 1 og er það vísir að kröftugu láréttu flæði. 
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Ásýnd 3: Fínlagskipt gosmöl og aska. 

Lýsing 

Ásýnd 3 einkennist af lárréttri lagskiptingu af fínni til grófri gosmöl og fínni til grófri ösku 

sem í flestum tilfellum þynnast út og hverfa að lokum þegar þeim er fylgt í láréttu sniði. 

Ásýndirnar eru breytilegar að þykkt, 20-50 cm í sniðum 1 og 2 í Karlsgíg en allt að 200 cm 

þykk í Vatnsfellsgíg. Meðalkornastærð (Mdϕ) í Karlsgíg er á milli 0,2-0,8ϕ (Viðauki B og 

C). Einstök lög geta verið breytileg að þykkt, frá 1 til 10 cm.  

Kornastærðargreining ásýndar 3 

Sýni 7 til 9 voru tekin úr einingu í sniði 2 sem samsvarar ásýnd 3 og notuð til að lýsa 

kornastærðardreifingu ásýndar 3 (mynd 14). Kornastærðardreifingin er tvítoppa og 

meðalkornastærðin (Mdϕ) er frá 0,27 til 0,87 sem samsvarar grófri ösku. Aðgreining (σϕ) er 

frá 1,78 til 2,79 og telst illa til mjög illa aðgreind. Hliðrun (Skϕ) kornastærðarferilsins er frá 

-0,18 til 0,17 og fer úr grófri í fína hliðrun. Topplögun (Kϕ) ásýndar 3 er frá 0,73 til 0,89 og 

telst vera flattoppa. Safntíðnikúrva ásýndar 3 hefur minni bratta en bæði ásýnd 1 og 2 

(mynd 17). 

 

Mynd 14: Kornastærðardreifing ásýndar 3. 

Túlkun 

Ásýnd 3 er túlkuð svo að þar skiptist á gusthlaup og gjóskufall, þar sem gjóskufall er í 

einhverjum tilfellum ríkjandi þáttur. Á mynd 8 má sjá að kornastærðardreifing ásýndar 3 er 

tvítoppa. Fínni toppur kornastærðardreifingar ásýndar 3 fellur nokkuð vel saman við fínan 

topp kornastærðardreifingar ásýndar 1 sem túlkuð er sem þurr gusthlaup. Grófari toppur 

kornastærðargreiningarinnar er líklegri að hafa myndast vegna gjóskufalls. Ásýnd 3 er 

túlkuð svo að gusthlaup streymi yfir gjóskufallslag sem áður hafði sest til og endurflutt 

eitthvað af gjóskunni. Í ásýnd 3 sé því gjóskufall og gusthlaup að skiptast nokkurn veginn 
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Ásýnd 4: Óljóst lagskipt gosmöl og aska. 

Lýsing 

Þessi ásýnd einkennist af láréttri ógreinilegri lagskiptingu af meðalgrófri til grófri gosmöl 

þar sem lagskiptingin kemur helst fyrir sem mislangar, 10-20 cm, raðir af eins korna þykkri 

gosmöl. Í Vatnsfellsgíg er þessi ásýnd 100-150 cm þykk en aðeins 15-35 cm þykk í sniði 1 

í Karlsgíg.  

Kornastærðargreining ásýndar 4 

Engin sýni voru tekin úr einingu sem samsvarar ásýnd 4 og því liggur ekki fyrir nein 

kornastærðardreifing fyrir þá ásýnd. 

Túlkun 

Þessi ásýnd sýnir einkenni togs sem er greinilegt vegna mismunar í kornastærð, sem gefur 

til kynna að gusthlaup hafi verið að verki en þar sem lagskiptingin er reglulegri má túlka 

sem gjóskufall (Cole et. al., 2001). Þessi ásýnd er því túlkuð sem svo að gusthlaup og 

gjóskufall hafi verið á sama tíma og að gjóskufallið hafi fallið í gegnum lárétt flæðandi 

gusthlaup og kornin því flust til einhverja vegalengd.  

 

Ásýnd 5: Einsleit gjóska 

Lýsing 

Ásýnd 5 einkennist af einsleitri gjósku, yfirleitt meðalgrófri til grófri gosmöl. Einhver 

lóðgreining er greinanleg í neðri hluta þessarar ásýndar í sniði 2 í Karlsgíg. Ásýnd 5 er 50-

70 cm þykk í þeim sniðum sem voru skoðuð. Meðalkornastærð (Mdϕ) reyndist -0,3 til 0,9ϕ 

í sniði 2 í Karlsgíg (Viðauki B og C).  

Kornastærðargreining ásýndar 5 

Sýni 10 og 11 voru tekin úr einingu í sniði 2 sem samsvarar ásýnd 5 og verða notuð til að 

lýsa kornastærðardreifingu (mynd 15). Ásýnd 5 hefur tvítoppa kornastærðardreifingu þar 

sem meðalkornastærðin (Mdϕ) er milli -0,32 og 0,96 eða frá fínni gosmöl í grófa ösku. 

Aðgreining (σϕ) er frá 2,74 til 2,84 og er mjög illa aðgreind. Hliðrun (Skϕ) 

kornastærðarferilsins er frá 0,15 í 0,43 og telst því fínt til mjög fínt hliðruð. Topplögun 

(Kϕ) er svo frá 0,90 til 1,17 og telst því vera flattoppa til hárisin. Safntíðnikúrva ásýndar 5 

er ekki jafn brött og hjá fyrri ásýndum (mynd 17).  
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Mynd 15: Kornastærðardreifing ásýndar 5. 

Túlkun 

Einsleit gjóskulög eru túlkuð sem þétt gjóskufall sem setur af sér efni tiltölulega hratt, 

líklega vegna stöðugs uppstreymis gjósku í gosinu. Toppurinn í fínni ösku 

kornastærðardreifingarinnar (mynd 15) er túlkaður sem svo að fín aska loði saman og við 

yfirborð grófari korna í gosmekki og falli niður með þeim, en sundrist þegar hún lendir á 

jörðinni. Þess vegna er fínaskan jafndreifð um ásýndina en ekki í lögum. (Kokelaar, 1986, 

Solgevik et. al. 2007).  

Hnullungar og fargför 

Á nokkrum stöðum í Vatnsfellsgíg finnast hnullungar í einingum og eru slíkir hnullungar 

túlkaðir sem svo að þeir hafi þeyst út frá gosi og lent í óhörðnuðum staflanum. Slíkir 

hnullungar eru algengir í surtseyskum eldgosum og sýna oft slóð af gufu og fínna efni 

þegar þeir þeytast frá gosi (Kokelaar, 1983). 

6.1.5 Nánari athugun á kornastærðargreiningu ásýnda 

Kornastærðardreifing þeirra sýna sem tekin voru úr sniði 2 – Karlsgíg má sjá á mynd 16. 

Nánari niðurstöður kornastærðardreifingarinnar má finna í Viðauka B en þau gildi voru 

síðan notuð til að varpa upp gröfum til að athuga nánar sérkenni 

kornastærðardreifingarinnar (mynd 17 og 18). 
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Á mynd 17 má sjá samanburð á safntíðnikúrvum milli ásýnda. Ásýnd 1 (blá lína) hefur 

greinilega mestan bratta á safntíðnikúrvunni og brattinn minnkar svo greinilega þegar 

komið er yfir í ásýndir 2, 3 og 5. Ásýnd 1 hefur eintoppa kornastærðardreifingu (mynd 12) 

í fínni kornastærðum og það kemur fram sem mikill bratti á safntíðnikúrvunni. Hinar 

ásýndirnar hafa annaðhvort margtoppa kornastærðardreifingu eða tvítoppa og því verður 

safntíðnikúrvan meira aflíðandi. Þetta gefur til kynna að ásýnd 1 hefur minnst hlutfall grófs 

efnis af þeim ásýndum sem hefur verið lýst. Ásýnd 5, sem jafnframt er túlkuð sem 

gjóskufall, hefur meira hlutfall af grófari kornastærðum. 

 

Mynd 16: Jarðlagasúla sniðs 2 í Karlsgíg sem og kornastærðardreifing og staðsetning þeirra sýna sem tekin 

voru úr sniðinu. Tilvísun í lýsingar ásýnda, frá ásýnd 1 til ásýndar 5, má sjá á mynd 7. Nánari lýsingar á 

einingum má finna í Viðauka A. 
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Mynd 17: Samanburður á safntíðnikúrvum hjá ásýndum. Bláar línur eru ásýnd 1, græn lína er ásýnd 2l, 

rauðar línur eru ásýnd 3 og appelsínugular línur eru ásýnd 5. 

Þegar niðurstöðum kornastærðargreiningar er varpað inn á graf sem sýnir meðalkornastærð 

(Mdϕ) á móti aðgreiningu (σϕ) með flokkun Walkers (1971) á mynd 18 sést hvernig ásýnd 

1 (sýni 1 til 5) raðast nokkurn veginn inn í svæði gusthlaupa skafla. Sýni 3B fellur utan við 

svæðið enda er það gróf linsa og flokkast því ekki sem ásýnd 1. Ásýnd 2 er utarlega inn á 

svæði gusthlaupaskafla, ásýnd 3 er nokkuð fyrir miðju grafs, fellur bæði inn í svæði 

gusthlaupa og gjóskufalls og ásýnd 5 gerir það einnig. 

 

 

Mynd 18: Meðalkornastærð og aðgreining gjóskunnar. Skipting svæða byggð á Walker (1971). Bláir hringir 

tákna ásýnd 1, grænn tígull er ásýnd 2, rauðir kassar eru ásýnd 3 og appelsínugulir þríhyrningar eru ásýnd 5. 
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6.1.6 Samanburður sniða í Karlsgíg og túlkun á uppbyggingu 

þeirra 

Karlsgígur hefur byggst upp í megindráttum af gusthlaupum og gjóskufalli. Sé 

samanburður milli sniða í Karlsgígnum borin saman má þó sjá breytingar á ásýnd staflans 

með fjarlægð frá gosopi. Snið 2 er norðvestan við snið 1 og því nær áætlaðri gígmiðju 

Karlsgígsins (Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995). Fyrsti fasinn í uppbyggingu Karlsgígsins 

hefur verið gusthlaup þar sem iðustreymið hefur ráðið ríkjum. Þessi fasi einkennist af 

ásýnd 1 sem má finna neðst í sniði 2. Hins vegar er ásýnd 1 ekki sjáanleg í sniði 2 sem 

gefur til kynna að gusthlaupið hafi ekki náð langt út frá upptakastað og misst kraft 

tiltölulega fljótt. Lárétt vegalengd milli sniða 1 og 2 er tæplega 100 m þannig gusthlaupið 

hefur tapað orku á sem samsvarar þeirri vegalengd.  

Ásýnd 2 er fyrir ofan ásýnd 1 í sniði 2 og er neðsta ásýndin í sniði 1. Í sniði 2 hefur ásýnd 

2 rofið ofan af ásýnd 1 (mynd 20). Hér er túlkað sem svo að þessar ásýndir tengist milli 

sniða líkt og sjá má á mynd 19. Þar hefur þá verið að verki kraftmikið gusthlaup en að auki 

minniháttar gjóskufall. Ásýnd 3 liggur fyrir ofan ásýnd 2 í báðum sniðum. Hún bendir til 

þess að gjóskufall verði ríkjandi þáttur í gjóskumyndun og að gjóskufall og gusthlaup 

skiptist á. 

Í sniði 2 tekur svo við ásýnd 5 en í sniði 1 er ásýnd 4 undir ásýnd 5. Ásýnd 5 er talin hafa 

myndast vegna gjóskufalls en ásýnd 4 er talin hafa einhvern lóðréttan þátt að auki. Það að 

ekki sé sjáanleg ásýnd 4 í sniði 2 gæti táknað að þegar ásýnd 4 í þessu tilfelli hafi myndast 

hafi gjóskufall minnkað í afmarkaðan tíma, vegna breytingar á vindátt eða gosstyrk, og 

gusthlaup því náð að hreyfa betur til það efni sem sest hafði til. Fyrir ofan ásýnd 5 í báðum 

sniðum (eining 4, snið 2, mynd 16; eining 4, snið 1, mynd 7) tekur aftur við svipuð syrpa 

og finna má að neðan, fyrst ásýnd 3 í báðum sniðum, svo ásýnd 5 í sniði 2 en ásýnd 4 í 

sniði 1 og svo ásýnd 5 ofan á ásýnd 4 í sniði 1. Þetta er túlkað aftur sem svo að stutt hlé 

hafi orðið á gjóskufalli og gusthlaup náð að setjast til en síðan hafi gjóskufall aftur hafist. 

Efst í sniði 2 er ásýnd 2 sem er túlkuð sem gusthlaup með minniháttar gjóskufalli. Efst í 

sniði 1 er ásýnd 3 sem kann að tengjast yfir í snið 2 (mynd 19) en þá hefur greinilega 

talsvert dregið úr krafti gusthlaupa. 
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Mynd 19: Samanburður sniða 1 og 2 í Karlsgíg. 

 

 

Mynd 20: Neðsta skálagaða eining í sniði 2. Rauða línan táknar hvar eining 2 hefur rofið ofan af einingu eitt. 

  

Snið 1 Snið 2 

Ásýnd 1 

Ásýnd 2 

Ásýnd 3 
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6.1.7 Túlkun á uppbyggingu Vatnsfellsgígs 

Fyrsta eining Vatnsfellsgígs er ásýnd 1, einsleit 

gróf gosmöl. Það er talið marka fyrsta fasann í 

gosinu sem hefur verið kröftug sprenging 

(Solgevik et. al., 2007). Því næst taka við 

fjölmargar einingar af ásýnd 3 og er svo túlkað að 

vegna nálægðar við gígmiðju að þá hafi gusthlaup 

verið ríkjandi uppbyggingarafl gígsins. Neðst í 

staflanum eru einstaka bylgjótt lög sem gefur til 

kynna iðustreymisflæði en þegar ofar dregur verða 

gróflinsur og lárétt lög algengari en bylgjótt 

byggingareinkenni og þá hefur gjóskufall verið 

orðið nógu mikið til að marka sitt spor í staflann. 

Öðru hverju hafa þeyst hnullungar út frá gosopi og þeir lent í staflanum og skilið eftir 

fargför og í einhverjum tilfellum slóð af meðalgrófri gosmöl (mynd 21). Efst í staflanum 

má svo finna ásýnd 4 sem gefur til kynna að öskufall hafi minnkað staðbundið, hvort sem 

það hefur verið vegna breytingar á vindátt eða gosstyrk. 

 

Mynd 21: Dæmi um fargfar eftir 

bergbombu og gróf linsa þar fyrir ofan. 

 



29 

7 Umræður 

Uppbygging Vatnsfellsgígs og Karlsgígs er greinilega mismunandi og leikur enginn vafi á 

því að þeir eru tveir aðskildir gígar. Uppbygging Vatnsfellsgígsins einkennist af því hversu 

nálægt gígmiðjan hefur verið við fjöruborðið og styður það við áætlaða gígmiðju 

Vatnfellsgígsins í grein Magnús Á. Sigurgeirssonar (1995). Þar sem snið 3 var skoðað má 

áætla að gígurinn hafi að mestu leyti hlaðist upp af gusthlaupum og gjóskufalli. Ekki þarf 

að vera að gusthlaupin hafi verið sérstaklega stór heldur er fjöldi þeirra í sniðinu meira 

vegna þess hve nálægt sniðið er áætluðu gosopi. Linsur af grófri ösku eða fínni gosmöl í 

sniðinu kunna að myndast vegna hliðlægrar færslu þegar gusthlaup hreyfir til nýfallna 

gjósku eða þegar einstakir strókar af gjósku, einkennandi fyrir surtseysk gos, falla til jarðar 

(Kokelaar, 1983). Sumir af stærri hnullungunum sem finna má sniðinu hafa skilið eftir sig 

fargför, sem er vísir að því að þeir hafa fallið lóðrétt úr lofti. 

Karlsgígurinn sýnir önnur byggingareinkenni en þar skiptast á lög af fínni ösku og vikri. 

Uppbygging sniðanna tveggja ásamt kornastærðardreifingu þeirra sýna sem tekin voru úr 

sniði 2 leiða í ljós að neðri hluti sniðanna einkennist af gusthlaupum en svo hafi gjóskufall 

orðið ráðandi þáttur í efri hluta. Einingar Karlsgígs virðast þynnast til suðausturs, frá sniði 

2 til sniðs 1. Sem dæmi þá virðist ásýnd 1 í sniði 2 þynnast út í láréttu sniði þar til kemur 

að sniði 1 um 100 m til suðausturs þar sem eingöngu ásýnd 2 er að finna. Breyting úr 

lághalla skálöguðum baksköflum yfir í lárétta fínlagskiptingu gefur til kynna minnkandi afl 

gusthlaups og passar við lýsingu Wohletz og Sheridan (1979) á að bylgjótt ásýnd geti 

breyst í lárétta lagskiptingu þegar dregur úr flæði gusthlaups fjær gosmiðju. Einnig er þessi 

þynning sérstaklega greinileg þegar efsta eining sniðs 2, eining 7 sem er 200 cm, er rakin 

yfir í snið 1 en þar er sú eining einungis um 25 cm. Samkvæmt grein Magnúsar Á. 

Sigurgeirssonar (1995), var gígmiðja Karlsgígsins í grennd við drangann Karl (mynd 4), og 

snið 1 og 2 eru greinilega þá staðsett á miklum vendipunkti þegar kemur að afli flæðis frá 

gusthlaupum. Kornastærðardreifing sýna úr sniði 2 ber ágætlega saman við skiptingu 

Walkers (1971) (mynd 11) og styður það fyrri tilgátur um myndun gígsins.  

Lengi mætti áfram halda með frekari rannsóknir á leifum þessara gíga til að staðsetja 

gosopið nánar, áætla kraft gossins og gostíma. Þetta er sérstaklega áhugavert í ljósi þess að 

Reykjanesskagi er enn virkur og því gæti svipað gos orðið aftur í framtíðinni. Það er 

verðugt verkefni handa jarðfræðingum framtíðarinnar.  
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8 Lokaorð 

Þetta verkefni hefur farið yfir uppbyggingu Vatnsfellsgígs og Karlsgígs eins og hún birtist í 

þremur sniðum á Reykjanesi. Út frá ásýndarlýsingum og kornastærðardreifingum var hægt 

að gera ágæta grein fyrir upphleðslu gíganna og þeirra ferla sem að verki voru við myndun 

gíganna. Séu góðar jarðlagaopnur fyrir hendi er unnt að greina sniðin niður í ásýndir sem 

hver um sig táknar ákveðin ferli í gjóskumyndun. Kornastærðargreiningar styðja við 

kenningar ásýndartúlkana og varpa betur ljósi á kornastærðardreifingu gusthlaupa og 

samfara gjóskufalls. 
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Viðauki A 

Snið 1 – Karlsgígur  

Staðsetning: N 63°48.848´ V022°43.300´ 

 Þykkt (cm) Innri uppbygging Lýsing Lagmót Litur 

Eining 1 30 Fínlagskipting,  1-3 cm lög af F, MA ösku; 1-3 cm G aska  Bein, neðri 

liggja ofan á 

helluhrauni 

Brúngrátt 

Eining 2 50 Lagskipt aska/gosmöl 5-8 cm lög af F, IA gosmöl og 5 cm MG, VA ösku Bein Brúngrátt 

Eining 3 35 Óljós lagskipting MG-G gosmöl, G korn koma í röðum, 10 cm langar og 1 

korna þykkar 

Bein Brúngrátt, 

dekkra en eining 

2 

Eining 4 55 Einsleit MG-G gosmöl  Bein Brúngrátt, sama 

og eining 3 

Eining 5 30 Lagskipt aska/gosmöl 8-10 cm lög af F, ösku og 5 cm lög af F gosmöl Bein F aska 

ljósbrúngrá, F 

gosmöl brúngrá 

Eining 6 15 Óljóst lagskipt MG-G gosmöl Bein Brúngrátt 

Eining 7 55 Einsleit MG-G gosmöl, berghnullungur ofan v/ neðri lagmót Bein Brúngrátt 

Eining 8 25 Lagskipt aska/gosmöl Lög af F gosmöl og MG-F ösku Bein Ljósbrúngrátt og 

brúngrátt 

 

F = Fínt MG = Meðalgróft G=Gróft 

IA = Illa aðgreint  MA = Meðalaðgreint VA = Vel aðgreint 
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Snið 2 – Karlsgígur  

Staðsetning: N 63°48.863´ V022°43.340´ 

 

 Þykkt (cm) Innri uppbygging Lýsing Lagmót Litur Sýni 

Eining 1 50 Fínlagskipt, bylgjótt, lághalla 

skálögun 

F aska, linsa úr G ösku, 

bakskaflar 

Neðri lagmót á 

helluhrauni, efri 

lagmót rofin 

Ljósbrúngrátt til 

ljósgrátt 

1-5 

Eining 2 55 Fínlagskipt, lárétt 3-5 cm lög af F, MA ösku og 5 

cm G ösku 

Neðri lagmót 

rofmörk, efri bein 

Brúngrátt 6 

Eining 3 50 Lagskipt aska/gosmöl 10 cm lög af F, LG gosmöl og 

5-8 cm MG, VA aska 

Bein Brúngrátt 7-9 

Eining 4 70 Einsleit MG gosmöl, LG við neðri 

lagmót 

Bein Dökkbrúngrátt 10-11 

Eining 5 40 Lagskipt aska/gosmöl 10-12 cm lög af F gosmöl og 

10 cm MG aska 

Bein Brúngrátt  

Eining 6 50 Einsleit MG gosmöl Bein Dökkbrúngrátt  

Eining 7 200 Fínlagskipt, lárétt Nokkurra cm þykk lög af F og 

MG ösku 

Bein Ljós og 

dökkbrúngrátt 

 

 

F = Fínt MG = Meðalgróft G=Gróft 

IA = Illa aðgreint  MA = Meðalaðgreint VA = Vel aðgreint 

LG = Lóðgreint 
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Snið 2 – Vatnsfellssgígur  

Staðsetning: N63° 48.893' V22° 43.390' 

 Þykkt (cm) Innri 

uppbygging 

Lýsing Lagmót Litur 

Eining 1 30 Einsleit G gosmöl Neðri lagmót á helluhrauni, 

efri bein 

Dökkbrúngrár 

Eining 2 150 Fínlagskipt, 

bylgjótt 

10 cm lög af F ösku og 1 cm lög af G 

ösku og F gosmöl, linsur úr MG 

gosmöl 

Bein Brúngrátt 

Eining 3 210 Lagskipt 

aska/gosmöl 

1-3 cm lög af F ösku og 5 cm G 

gosmöl og hnullungar. Linsur m/ 

hnull. allt að 50 cm, og útfrá þeim 

slóð af G gosmöl. Hlutfall H/L linsa 

er 0,6-0,8 

Bein Brúngrátt, ljósbrúngrátt 

Eining 4 80 Lagskipt aska 5 cm lög af F og MG ösku Tiltölulega bein Ljósbrúngrátt 

Eining 5 170 Ógreinileg 

lagskipting 

MG aska og MG-G gosmöl Bein Brúngrátt 

Eining 6 80 Lagskipt 

aska/gosmöl 

5 cm lög af MG ösku og F gosmöl Bein Ljósbrúngrátt 

Eining 7 100 Ógreinileg 

lagskipting 

MG gosmöl og G aska Bein Dökkbrúngrátt 

 

F = Fínt MG = Meðalgróft G=Gróft 

IA = Illa aðgreint  MA = Meðalaðgreint VA = Vel aðgreint 

LG = Lóðgreint 
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Viðauki B 

Niðurstöður kornastærðargreiningar 

Sýni 1: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-01 

   Heildarþyngd (g): 413,24 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,50 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,00 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,50 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

-3,50 11,31 0,00 0,00 0,00 

-3,00 8,00 0,34 0,08 0,08 

-2,50 5,66 0,12 0,03 0,11 

-2,00 4,00 0,36 0,09 0,20 

-1,50 2,83 1,24 0,30 0,50 

-1,00 2,00 3,85 0,93 1,43 

-0,50 1,41 4,82 1,17 2,60 

0,00 1,00 10,61 2,57 5,16 

0,50 0,71 18,02 4,36 9,52 

1,00 0,50 21,36 5,17 14,69 

1,50 0,35 39,58 9,58 24,27 

2,00 0,25 48,09 11,64 35,91 

2,50 0,18 57,68 13,96 49,87 

3,00 0,13 96,94 23,46 73,33 

3,50 0,09 41,22 9,97 83,30 

4,00 0,06 34,66 8,39 91,69 

panna 

 

32,65 7,90 99,59 
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Sýni 2: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-02 

   Heildarþyngd (g): 377,52 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,50 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,00 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,50 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

-3,50 11,31 0,00 0,00 0,00 

-3,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

-2,50 5,66 0,48 0,13 0,13 

-2,00 4,00 0,28 0,07 0,20 

-1,50 2,83 1,42 0,38 0,58 

-1,00 2,00 2,80 0,74 1,32 

-0,50 1,41 3,39 0,90 2,22 

0,00 1,00 3,51 0,93 3,15 

0,50 0,71 4,71 1,25 4,39 

1,00 0,50 7,70 2,04 6,43 

1,50 0,35 16,65 4,41 10,84 

2,00 0,25 51,02 13,51 24,36 

2,50 0,18 81,01 21,46 45,82 

3,00 0,13 66,69 17,67 63,48 

3,50 0,09 40,62 10,76 74,24 

4,00 0,06 46,82 12,40 86,64 

panna 

 

48,81 12,93 99,57 
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Sýni 3: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-03 

   Heildarþyngd (g): 206,08 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,5 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,0 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,5 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,0 16,00 0,00 0,00 0,00 

-3,5 11,31 1,87 0,91 0,91 

-3,0 8,00 1,59 0,77 1,68 

-2,5 5,66 1,76 0,85 2,53 

-2,0 4,00 2,59 1,26 3,79 

-1,5 2,83 3,00 1,46 5,25 

-1,0 2,00 3,85 1,87 7,11 

-0,5 1,41 7,26 3,52 10,64 

0,0 1,00 11,50 5,58 16,22 

0,5 0,71 15,50 7,52 23,74 

1,0 0,50 19,38 9,40 33,14 

1,5 0,35 23,88 11,59 44,73 

2,0 0,25 25,71 12,48 57,21 

2,5 0,18 27,56 13,37 70,58 

3,0 0,13 29,22 14,18 84,76 

3,5 0,09 11,94 5,79 90,55 

4,0 0,06 10,46 5,08 95,63 

panna 

 

8,10 3,93 99,56 
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Sýni 3B: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-03B 

   Heildarþyngd (g): 62,36 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,50 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,00 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,50 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

-3,50 11,31 0,00 0,00 0,00 

-3,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

-2,50 5,66 0,18 0,29 0,29 

-2,00 4,00 0,43 0,69 0,98 

-1,50 2,83 3,02 4,84 5,82 

-1,00 2,00 5,59 8,96 14,79 

-0,50 1,41 8,07 12,94 27,73 

0,00 1,00 9,51 15,25 42,98 

0,50 0,71 8,62 13,82 56,80 

1,00 0,50 5,72 9,17 65,97 

1,50 0,35 5,97 9,57 75,55 

2,00 0,25 3,92 6,29 81,83 

2,50 0,18 3,46 5,55 87,38 

3,00 0,13 3,47 5,56 92,94 

3,50 0,09 2,10 3,37 96,31 

4,00 0,06 1,12 1,80 98,11 

panna 

 

0,74 1,19 99,29 
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Sýni 4: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-04 

   Heildarþyngd (g): 228,55 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,5 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,0 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,5 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,0 16,00 0,00 0,00 0,00 

-3,5 11,31 0,00 0,00 0,00 

-3,0 8,00 0,00 0,00 0,00 

-2,5 5,66 0,27 0,12 0,12 

-2,0 4,00 0,21 0,09 0,21 

-1,5 2,83 0,20 0,09 0,30 

-1,0 2,00 1,14 0,50 0,80 

-0,5 1,41 1,95 0,85 1,65 

0,0 1,00 3,23 1,41 3,06 

0,5 0,71 5,45 2,38 5,45 

1,0 0,50 9,89 4,33 9,77 

1,5 0,35 18,59 8,13 17,91 

2,0 0,25 26,23 11,48 29,39 

2,5 0,18 37,14 16,25 45,64 

3,0 0,13 54,14 23,69 69,32 

3,5 0,09 28,39 12,42 81,75 

4,0 0,06 22,50 9,84 91,59 

panna 

 

18,16 7,95 99,54 
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Sýni 5: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-05 

   Heildarþyngd (g) : 274,94 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,5 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,0 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,5 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,0 16,00 0,00 0,00 0,00 

-3,5 11,31 0,00 0,00 0,00 

-3,0 8,00 0,00 0,00 0,00 

-2,5 5,66 0,19 0,07 0,07 

-2,0 4,00 0,13 0,05 0,12 

-1,5 2,83 1,01 0,37 0,48 

-1,0 2,00 1,59 0,58 1,06 

-0,5 1,41 3,36 1,22 2,28 

0,0 1,00 5,28 1,92 4,20 

0,5 0,71 9,91 3,60 7,81 

1,0 0,50 16,91 6,15 13,96 

1,5 0,35 29,11 10,59 24,55 

2,0 0,25 48,92 17,79 42,34 

2,5 0,18 56,98 20,72 63,06 

3,0 0,13 51,60 18,77 81,83 

3,5 0,09 18,66 6,79 88,62 

4,0 0,06 17,63 6,41 95,03 

panna 

 

13,13 4,78 99,81 
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Sýni 6: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-06 

   Heildarþyngd (g) : 370,65 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,5 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,0 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,5 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,0 16,00 0,00 0,00 0,00 

-3,5 11,31 0,00 0,00 0,00 

-3,0 8,00 0,33 0,09 0,09 

-2,5 5,66 1,27 0,34 0,43 

-2,0 4,00 3,79 1,02 1,45 

-1,5 2,83 8,08 2,18 3,63 

-1,0 2,00 17,89 4,83 8,46 

-0,5 1,41 26,82 7,24 15,70 

0,0 1,00 29,55 7,97 23,67 

0,5 0,71 37,37 10,08 33,75 

1,0 0,50 37,67 10,16 43,91 

1,5 0,35 28,20 7,61 51,52 

2,0 0,25 35,31 9,53 61,05 

2,5 0,18 31,47 8,49 69,54 

3,0 0,13 40,11 10,82 80,36 

3,5 0,09 23,41 6,32 86,68 

4,0 0,06 23,86 6,44 93,11 

panna 

 

24,45 6,60 99,71 
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Sýni 7: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-07 

  Heildarþyngd (g) : 452,66 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,5 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,0 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,5 22,63 2,87 0,63 0,63 

-4,0 16,00 5,94 1,31 1,95 

-3,5 11,31 17,81 3,93 5,88 

-3,0 8,00 19,59 4,33 10,21 

-2,5 5,66 25,20 5,57 15,78 

-2,0 4,00 25,45 5,62 21,40 

-1,5 2,83 27,33 6,04 27,44 

-1,0 2,00 32,30 7,14 34,57 

-0,5 1,41 33,43 7,39 41,96 

0,0 1,00 31,46 6,95 48,91 

0,5 0,71 26,93 5,95 54,86 

1,0 0,50 25,64 5,66 60,52 

1,5 0,35 24,83 5,49 66,01 

2,0 0,25 19,56 4,32 70,33 

2,5 0,18 20,17 4,46 74,78 

3,0 0,13 30,26 6,68 81,47 

3,5 0,09 24,02 5,31 86,77 

4,0 0,06 23,16 5,12 91,89 

panna 

 

35,28 7,79 99,68 
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Sýni 8: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-08 

  Heildarþyngd (g) : 347,74 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,5 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,0 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,5 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,0 16,00 3,00 0,86 0,86 

-3,5 11,31 1,19 0,34 1,20 

-3,0 8,00 6,55 1,88 3,09 

-2,5 5,66 13,51 3,89 6,97 

-2,0 4,00 16,15 4,64 11,62 

-1,5 2,83 26,19 7,53 19,15 

-1,0 2,00 31,56 9,08 28,23 

-0,5 1,41 28,16 8,10 36,32 

0,0 1,00 25,04 7,20 43,52 

0,5 0,71 20,86 6,00 49,52 

1,0 0,50 19,26 5,54 55,06 

1,5 0,35 17,32 4,98 60,04 

2,0 0,25 15,32 4,41 64,45 

2,5 0,18 17,21 4,95 69,40 

3,0 0,13 28,79 8,28 77,68 

3,5 0,09 26,78 7,70 85,38 

4,0 0,06 19,64 5,65 91,02 

panna 

 

29,57 8,50 99,53 
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Sýni 9: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-09 

  Heildarþyngd (g) : 421,63 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,5 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,0 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,5 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,0 16,00 0,00 0,00 0,00 

-3,5 11,31 0,95 0,23 0,23 

-3,0 8,00 3,10 0,74 0,96 

-2,5 5,66 6,41 1,52 2,48 

-2,0 4,00 11,97 2,84 5,32 

-1,5 2,83 22,52 5,34 10,66 

-1,0 2,00 33,75 8,00 18,67 

-0,5 1,41 38,32 9,09 27,75 

0,0 1,00 30,32 7,19 34,95 

0,5 0,71 27,75 6,58 41,53 

1,0 0,50 28,15 6,68 48,20 

1,5 0,35 28,81 6,83 55,04 

2,0 0,25 37,81 8,97 64,00 

2,5 0,18 57,17 13,56 77,56 

3,0 0,13 60,64 14,38 91,95 

3,5 0,09 13,62 3,23 95,18 

4,0 0,06 4,13 0,98 96,16 

panna 

 

12,28 2,91 99,07 
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Sýni 10: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-10 

  Heildarþyngd (g) : 176,13 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,5 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,0 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,5 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,0 16,00 5,99 3,40 3,40 

-3,5 11,31 7,37 4,18 7,59 

-3,0 8,00 8,70 4,94 12,52 

-2,5 5,66 13,61 7,73 20,25 

-2,0 4,00 17,64 10,02 30,27 

-1,5 2,83 19,52 11,08 41,35 

-1,0 2,00 21,66 12,30 53,65 

-0,5 1,41 14,37 8,16 61,81 

0,0 1,00 10,24 5,81 67,62 

0,5 0,71 6,62 3,76 71,38 

1,0 0,50 5,24 2,98 74,35 

1,5 0,35 4,23 2,40 76,76 

2,0 0,25 3,19 1,81 78,57 

2,5 0,18 2,94 1,67 80,24 

3,0 0,13 5,18 2,94 83,18 

3,5 0,09 6,98 3,96 87,14 

4,0 0,06 7,27 4,13 91,27 

panna 

 

13,51 7,67 98,94 
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Sýni 11: 

Nafn sýnis: 2016-04-15-11 

  Heildarþyngd (g) : 230,76 

   

φ gildi 

Stærð möskva 

(mm) 

Massi 

(g) 

Massi 

% Safn % 

-5,5 45,25 0,00 0,00 0,00 

-5,0 32,00 0,00 0,00 0,00 

-4,5 22,63 0,00 0,00 0,00 

-4,0 16,00 0,00 0,00 0,00 

-3,5 11,31 4,98 2,16 2,16 

-3,0 8,00 3,77 1,63 3,79 

-2,5 5,66 7,76 3,36 7,15 

-2,0 4,00 9,76 4,23 11,38 

-1,5 2,83 14,83 6,43 17,81 

-1,0 2,00 17,72 7,68 25,49 

-0,5 1,41 17,43 7,55 33,04 

0,0 1,00 17,18 7,44 40,49 

0,5 0,71 13,89 6,02 46,51 

1,0 0,50 12,58 5,45 51,96 

1,5 0,35 10,83 4,69 56,65 

2,0 0,25 9,45 4,10 60,75 

2,5 0,18 9,35 4,05 64,80 

3,0 0,13 15,57 6,75 71,55 

3,5 0,09 20,49 8,88 80,43 

4,0 0,06 15,39 6,67 87,09 

panna 

 

28,73 12,45 99,54 
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Viðauki C 

Heiti 

sýnis Meðalkornastærð (ϕ) Aðgreining (σ) Hliðrun (Sk) Topplögun (K) 

1 2,34 1,44 -0,03 1,46 

 

Meðalgróf aska Illa aðgreint Samhverf Hárisinn 

2 2,71 1,43 0,25 1,61 

 

Meðalgróf aska Illa aðgreint Fínt skekkt Mjög hárisinn 

3 1,54 1,57 -0,18 1,08 

 

Meðalgróf aska Illa aðgreint Gróft skekkt Lágrisinn 

3B 0,47 1,50 0,23 0,96 

 

Gróf aska Illa aðgreint Fínt skekkt Lágrisinn 

4 2,50 1,32 0,03 1,49 

 

Meðalgróf aska Illa aðgreint Samhverf Hárisinn 

5 2,14 1,10 -0,06 1,22 

 

Meðalgróf aska Illa aðgreint Samhverf Hárisinn 

6 1,39 1,89 0,07 0,97 

 

Meðalgróf aska Illa aðgreint Samhverf Lágrisinn 

7 0,27 2,79 0,14 0,89 

 

Gróf aska Mjög illa aðgreint Fínt skekkt Flattoppa 

8 0,73 2,54 0,17 0,86 

 

Gróf aska Mjög illa aðgreint Fínt skekkt Flattoppa 

9 0,87 1,78 -0,18 0,73 

 

Gróf aska Illa aðgreint Gróft skekkt Flattoppa 

10 -0,32 2,84 0,43 1,17 

 

Fín gosmöl Mjög illa aðgreint Mjög fínt skekkt Hárisinn 

11 0,96 2,74 0,15 0,90 

 

Gróf aska Mjög illa aðgreint Fínt skekkt Flattoppa 

 

 

 


