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Útdráttur 

Sprengigos í Heklu fyrir 3700-3750 árum myndaði gjóskulagið Heklu S. Í þessari rannsókn 

eru kannaðar lita-, kornastærðar og þáttabreytingar í gegnum eitt snið af Heklu S sem staðsett 

er við Herbjarnarfellsvatn, um 22 km frá toppgíg Heklu. Notuð eru 9 sýni sem Guðrún 

Larsen safnaði árið 1998. Markmið rannsóknarinnar er að meta gang gossins sem myndaði 

þetta gjóskulag. Gjóskan er hvít neðst en dökknar eftir því sem ofar dregur í sniðinu sem 

sýnir glöggt hvernig gosið varð basískara eftir því sem á það leið. Gjóskan er mestmegnis úr 

vikurkornum. Miklar kornastærðarbreytingar verða upp eftir sniðinu.  Sniðinu er skipt upp í 

fjórar einingar. Neðsta einingin er úr fínni og mjög illa aðgreindri gjósku, um fjórðungur 

hennar er fínni en 4 Φ. Mikið magn fíns efnis bendir til plínísks eða fretóplínísks gosfasa. 

Önnur einingin er mun grófari og virðist mynduð í öflugum plínískum gosfasa, hún sýnir 

tvítoppa kornastærðardreifingu sem er ýktust efst í einingunni en þar er einn toppur í -4 Φ 

og annar í -0,5 Φ. Kornastærð minnkar verulega í þriðju einingu sem er til merkis um að 

mjög hafi dregið úr krafti gossins. Þriðja og fjórða einingin sýna báðar eintoppa 

kornastærðardreifingu með top í 0,5 Φ. Niðurstaða þessarar rannsóknar bendir til þriggja 

gosfasa í gosinu sem  myndaði Heklu S. Gosið hófst með súrum plínískum eða 

fretóplínískum upphafsfasa. Annar fasinn var öflugt plínískt þeytigos þar sem upp kom 

dasítkvika en þá var kraftur gossins í hámarki. Þriðji gosfasinn var mun kraftminni, upp kom 

kvika af andesít- og basaltísk andesítkvika. 

Abstract 

An explosive eruption in Hekla volcano 3700-3750 years ago formed the tephra layer Hekla 

S. This research aims to investigate changes in color, grain size and components through one 

section of Hekla S wich is located near Herbjarnarfellsvatn lake, about 22 km from Hekla‘s 

top crater. The 9 sambles used here where collected by Guðrún Larsen in 1998. This research 

aims to determine the processes and changes throughout the eruption that formed this tephra 

layer. The tephra at the bottom is white but gets darker up through the section wich indicates 

how the eruption became more and more basaltic. The tephra is mainly composed of pumice 

fragments. The section is composed of four units. Grain size changes significally up trough 

the section. The lowest unit is composed of fine and very poorly sorted tephra, about fourth 

of it is finer than 4 Φ. Large amount of fine material points to plinian or freatoplinian eruption 

phase. The second unit is much courser and seems to be formed by a powerful plinian phase, 

it shows a bimodal grain size distribution wich is most obvious in the uppermost part of the 

unit, wich shows modes in -4 Φ and -0,5 Φ. Grain size is significantly reduced in the third 

unit indicating much calmer eruption phase. The third and fourth units both show unimodal 

grain size distribution with a mode in 0,5 Φ. The results from this research points to three 

different eruption phases in the eruption that formed Hekla S. The eruption started with a 

silicic plinian or phreatoplinian phase. The second phase was a powerful plinian phase with 

dacitic magma, this was the most intense part of the eruption. The third eruption phase was 

much less intense, andesitic- and basaltic andesitic magma was erupted. 
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1  Inngangur 

Gjóskulagið Hekla S myndaðist við eldgos í Heklu fyrir 3700-3750 árum síðan (Wastegård 

ofl., 2008). Það byrjaði sem plínískt, ríólískt gos en varð basískara þegar á það leið. Hekla S er 

staðsett milli gjóskulaganna Heklu 4 og Heklu 3 (Larsen & Þórarinsson, 1977) . Það hefur 

mikla útbreiðslu til austurs og finnst víða í norðurhluta Evrópu (Dugmore, Larsen & Newton, 

1995; Boygle, 1998; Dugmore & Newton, 1998; Gunnarson, Borgmark & Wastegård, 1998; 

Bergman ofl., 2004; van den Bogaard & Schmincke, 2002; Wastegård ofl., 2008). Þessu lagi 

var fyrst gefið nafnið Hekla 2 en þá var það talið yngra en Hekla 3 (Þórarinsson, 1951). Hekla 

S er eitt af fimm súrum gjóskulögum frá Heklu sem hafa fundist en hin eru Hekla 1, Hekla 3, 

Hekla 4 og Hekla 5 (Larsen & Þórarinsson, 1977).  

Eldstöðvakerfi Heklu hefur gosið 23 sinnum frá landmámi og þar af hafa 18 gos orðið í Heklu 

sjálfri sem er megineldstöð kerfisins. Plínísk þeytigos og blandgos sem hefjast með plínískum 

gosfasa einkenna Heklu sjálfa en annars staðar í eldstöðvakerfinu verða strómbólísk og 

hawaiiísk gos (Larsen ofl., 2013). 

Eldstöðvakerfi Heklu hefur verið virkt síðan á síðasta jökulskeiði. Í fyrstu myndaði það 

aðallega basalthraun. Fyrir 7000 árum byrjaði mesta eldvirknitímabil Heklu sem einkenndist 

af öflugum þeytigosum sem mynduðu súr gjóskulög. Eftir að gjóskulagið Hekla 3 féll fyrir 

2900 árum tók við tímabil blandgosa þar sem gosefni voru að mestu ísúr. Tímabil tíðra og 

stuttra gosa hófs árið 1947 og þá jukust rannsóknir á Heklu til mikilla muna. Síðast gaus í 

fjallinu árið 2000 (Guðmundsson, 2001; Larsen ofl., 2013). 

Eldgos í Heklu hafa mörg hver valdið miklu tjóni, sérstaklegi fyrsta gosið eftir landnám sem 

vitað er um, en það var hreint gjóskugos sem átti sér stað árið 1104. Það skyldi eftir sig stór 

landsvæði í auðn,  mest í Þjórsárdal. Það er ekki vitað hversu margar jarðir hafa lagst í eyði 

vegna Heklugosa. Í eldritum Markúsar Loftssonar er sagt frá 5 hreppum sem eyddust að mestu, 

a.m.k. 90-100 býlum en að öllum líkindum eru þau fleiri (Guðmundsson, 1986). 

Markmiðið með þessu verkefni er að rannaska breytingar í gegnum eitt snið af gjóskulaginu 

Hekla S með því að notast við kornastærðargreiningu, þáttagreiningu og athuganir á útliti 

gjóskunnar. Þær breytingar verða notaðar til að fá hugmynd um þróun gossins sem myndaði 

það og hversu líkt eða ólíkt það var öðrum Heklugosum á nútíma. Fyrri rannsóknir á Heklu og 

öðrum eldstöðvum eru nýttar við túlkun niðurstaðna. Tilgangur þessarar rannsóknar er að auka 

þekkingu á eldstöðvakerfi Heklu, hegðun eldgosa og sögu Heklu sem megineldstöðvar. 
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2 Goshættir og gjóskumyndun 

Efnasamsetning kviku er breytileg og er henni skipt í fjóra meginflokka eftir SiO2 innihaldi. 

Kvika telst útbasísk ef magn SiO2 er minna en 45% af þyngd hennar, basísk ef það er 45-52%, 

ísúr ef það er 52-66% og súr ef það er yfir 66%. Ýmsir þættir ráða efnasamsetningu kviku, m.a. 

efnasamsetning frumbergs, hversu mikið af frumbergi bráðnar og blöndun við aðrar kvikur. 

Þegar kvika situr í kvikuhólfi breytist efnasamsetning hennar vegna þess að hún bræðir veggi 

kvikuhólfsins og efni þaðan blandast henni (Marshak, 2012).  

2.1 Goshættir 

Erfitt er að flokka eldgos, sum þeirra eru stutt en önnur löng og oft eru goshættir breytilegir í 

einu og sama gosinu. Einnig getur margskonar vikrni verið í gangi í einu á mismunandi stöðum 

í sama eldfjalli. Í stað þess að flokka eldgos í heild er hentugra að flokka mismunandi fasa af 

eldvirkni. Flokkun í sprengigos og flæðigos, með samfelldum skala þar á milli er óumdeild. Í 

sprengigosum kemur upp mikið af lausum gosefnum en í flæðgosum aðallega rennandi hraun. 

Almennt eru stór basísk gos flæðigos og stór súr gos sprengigos en í smáum gosum getur kvika 

með hvaða efnasamsetningu sem er gosið ýmist sem flæði- eða sprengigos. Sprengivirkni 

eldgosa eykst gríðarlega þegar kvika kemst í snertingu við utanaðkomandi vatn (Francis, 1996). 

Millistig frá hreinum sprengigosum yfir í hrein flæðigos eru oft kölluð blandgos. Sprengigosum 

má skipta í tvo flokka sem eru þeytigos og tætigos. Í þeytigosum ráðast goshættir fyrst og 

fremst af eiginleikum kvikunnar og tvístrun hennar stafar aðallega af þennslu gasa í henni. Í 

tætigosum er það hins vegar utanaðkomandi vatn sem veldur tætingu kvikunnar að hluta eða 

öllu leyti (Höskuldsson ofl., 2013) 

Í byrjun 20. aldar þróaði Ítalinn Mercalli flokkunarkerfi fyrir eldvirkni sem enn er notað, þó 

með breytingum (Francis, 1996). Eldvirkni er þá flokkuð eftir sprengivirkni. Hawaiiísk gos 

hafa mjög litla sprengivirkni. Heit basaltkvika með lága seigju og lágt gasinnihald kemur upp 

úr sprungu í gosbrunnum sem oft verða 100 m háir (hafa mest mælst 1600 m) og eru drifnir af 

útþenslu gasa. Hraun flæða yfir stór svæði, oft tugi ferkílómetra. Lakagígar 1783 er dæmi um 

stórt hawaiiískt gos (Lopes, 2005). Lítið myndast af gjósku í Hawaiiískum gosum og er hún er 

aðallega á formi gjalls (Francis, 1996). 

Strombólísk eldvirkni, nefnd eftir ítalska eldfjallinu Stromboli, einkennist af stökum 

sprengingum sem hver stendur í nokkrar sekúndur og milli þeirra geta verið löng hlé, stundum 

lengri en tuttugu mínútur, stöðugur gosmökkur nær því ekki að myndast. Gosefni þeytast upp 

í loftið, tugi til hundruði metra. Kvika er yfirleitt basísk, en seigari en í hawaiiískum gosum 

svo að meiri þrýsting þarf til að valda tætingu í henni og verða gosin því öflugri. Mikið gjall er 

einkennandi fyrir strombólísk gos en lítið myndast af fínni ösku. Vúlkanísk gos hafa meiri 

srengivirkni en strombólísk, gosefni þeytast upp í 10-20 km hæð en rúmmál þeirra er lítið, 

minna en 1 km3. Gjóska berst lengra frá eldfjallinu en í strombólískum gosum. Kvika er seig, 

oft andesít. Lágplínísk eða vesúvísk eldvirkni er öflugri en vúlkanísk, gosmökkur viðheldur sér 

lengur og getur náð nærri 30 km hæð. Mikil gjóskumyndun verður. Yfirleitt er um að ræða 

dasít- eða ríólítkviku. Lágplínískt gos í Vesúvíus árið 1631 varð 4000 manns að bana. Næsti 

flokkur er plínísk gos, þau eru ekki algeng en tvö til þrjú verða á öld. Dæmi er slíkt gos varð í 

eldfjallinu Santa Maria í Guatamala árið 1902, það drap þúsundir manna. Annað dæmi er 

Vesúvíus 79. Við plíníska eldvirkni nær gosmökkur langt upp í heiðhvolf og getur náð 45 km 
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hæð, gjóska nær mikilli útbreiðslu og hylur stór landsvæði (Francis, 1996). Aska getur haldist 

í heiðhvolfinu í nokkur ár sem hefur áhrif á loftslag á jörðinni. Í plínískum gosum er algengt 

að toppur eldfjalls sígi og askja myndist. Plínísk gos verða oftast við niðurstreymisbelti en geta 

einnig orðið í úthafshryggjaeldfjöllum t.d. Heklu og Öskju (Lopes, 2005). Vikur og bergbrot 

eru dæmigerðar afurðir lágplínískra og plínískra gosa sem yfirleitt eru ríólísk eða andesísk hvað 

efnasamsetningu kviku varðar (Bonadonna & Phillips, 2003).  

Þegar hæð gosmakkar verður meiri en 45 km er talað um últraplínísk gos en ekkert slíkt hefur 

orðið á sögulegum tíma. Pelésk eldvirkni er oft tengd plínískri og vúlkanískri virkni (Francis, 

1996). Aðaleinkenni Peléskrar virkni er myndun hraungúla úr mjög seigri kviku í gíg eldfjalla, 

þrýstingur eykst inni í hraungúlnum og að lokum springur hann og myndar gusthlaup sem 

streymir niður hlíðar fjallsins (Lopes, 2005).  

Þegar kvika kemst í snertingu við vatn sýður það og þennst út og veldur tætingu í kvikunni og 

þar með aukinni sprengivirkni og mikilli myndun fíngerðrar ösku. Talað er um tvær gerðir af 

,,blautum” eldgosum: Surtseysk gos sem ,,blauta” hliðstæðu strombólískra gosa og fretóplínísk 

gos sem ,,blautu” gerðina af lágplínískum og plínískum gosum (Francis, 1996). 

2.2 Gjóska og myndun hennar 

Afurðir eldgosa eru þrenns konar: hraun, gjóska og gas. Gjóska myndast þegar kvika sem 

þeytist upp í loftið storknar. Bergbrot sem brotna frá gosopi við sprengingar teljast einnig til 

gjósku sem og efni sem sest til eftir skriðuföll í hlíðum eldfjalla. Hraunflæði getur svo myndað 

gjósku við sundrun (Marshak, 2012).  

Vegna minnkandi þrýsings í gosrás þenjast loftbólur í kvikunni uns þær springa og veggir 

þeirra verða að kvikuslettum sem storkna og mynda gjóskukorn, þetta ferli nefnist frumtæting. 

Seinni tæting verður þegar loftbólur sem eftir eru í kvikuslettunum halda áfram að þenjast og 

springa. Seinni tæting eykur hlutfall fínnar gjósku (Kamanski & Jaupart, 1998). 

Hæð gosmakkar í eldgosi stýrist af ýmsum þáttum en það hversu mikið magn gosefna kemur 

upp á tímaeiningu er mikilvægasti þátturinn. Hitabreytingar í lofthjúpi hafa einnig áhrif. 

Gosmökkur rís þar til eðliþyngd hans er orðin jöfn andrúmsloftinu umhverfis hann en þar byrjar 

hann að breiða úr sér lárétt. Vindur getur haft mikil áhrif á dreifingu lausra gosefna þar sem 

gosmökkur sveigist með vindátt. Áhrif vinds eru mest þegar gosmökkur nær ekki upp fyrir 

veðrahvörf (Francis, 1996). 

Útbreiðsla gjósklulaga er háð efnismagni, gerð og lengd goss, vindstyrk og breytingum í vindátt 

meðan á gosi stendur. Þar sem vindátt og vindsyrkur breytist nánast á hverjum sólarhring skiptir 

lengd goss miklu máli varðandi áhrif vinds á gjóskudreifingu. Vari gos í vikur eða mánuði eins 

og algengt er með basísk tætigos t.d. Kötlugos, dreifst gjóska í margar áttir. Plínískir 

upphafsfasar sem vara frekar í klukkusundir en daga mynda hins vegar afmarkaðan geira. Það 

síðarnefnda má sjá í Heklugosum (Larsen & Gíslason, 2013). 

Þegar gjóska fellur til jarðar hylur hún landið líkt og snjór og getur þakið þúsundir ferkílómetra. 

Hún myndar set sem segir mikið um viðkomandi eldgos, þykkt þess og kornastærð eru þar 

mikilvægir eiginleikar. Stór korn falla til jarðar nær gosopi heldur en smærri korn af sömu 

eðlisþyngd, stærð stærstu korna í tiltekinni fjarægð frá gosopi fer að miklu leyti eftir hæð 

gosmakkar (Francis, 1996). Það er þó ekki auðvelt að meta hæð gosmakkar í fornum gosum út 



4 

frá stærð stærstu korna í gjósku. Glerfrauðskorn í gjósku hafa tilhneigingu til að vera minni en 

upprunaleg stærð þeirra var vegna þess að þau eiga það til að brotna við að lenda á jörðinni. 

Eðlisþyngd korna skiptir einnig máli, t.d. eru vikurkorn oft 2-5 sinnum stærri en bergbrot sem 

finnast á sama stað vegna eðlisþyngdarmuns (Bonadonna ofl., 2013). 

Í hverju gjóskulagi eru korn af ýmsum stærðum til staðar, í mörgum rannsóknum er stærð 

stærstu kornanna mikilvæg.  Aðrir mikilvægir eiginleikar í gjóskulagarannsóknum eru 

aðgreining, blöðruhlutfall, kristallahlutfall og hlutfall bergbrota. Aðgreining er mælikvarði á 

hlutfall korna af mismunandi stærðum, í vel aðgreindu seti lenda flest kornin á þröngu 

stærðarbili. Blöðruhlutfall er svipað í flestum ,,þurrum” gosum en í ,,blautum” gosum er það 

mjög breytilegt (Francis, 1996). Blöðrurnar myndast þegar kvika sem inniheldur loftbólur 

kólnar og storknar hratt þannig að gösin ná ekki að sleppa úr henni (Marshak, 2012). 

Súr gos hafa tilhneigingu til að mynda mikið af fíngerðu efni, oft er yfir 30-50% þess agnir 

sem eru minni en 100 μm að þvermáli. Hlutfallið er aðeins nokkur prósent fyrir basísk gos. 

Talið er að lág seigja og þar af leiðandi lágur yfirþrýstngur í basískri kviku fyrir gos valdi því 

að tæting verður minni í gosinu (Rose & Durant, 2009). 

Algengt er að kvika sé byrjuð að kristallast neðanjarðar áður en hún kemur upp í eldgosi og er 

því rík af kristöllum þegar hún kemur upp. Kristalllarnir eru vanalega frá millimetrum og upp 

í nokkra sentimetra í þvermál. Það eru steindir með hátt bræðslumark sem mynda kristalla. 

Yfirleitt eru það feldspör í kísilríku bergi en ólivín og pýroxen í basalti. Kíslilríkt berg er oft 

ríkara af kristöllum en basískt, í dasíti geta krisallar verið yfir 40% af rúmmáli bergsins en 

oftast aðeins nokkur prósent í basalti. (Francis, 1996). Kristallar sem finnast í gjósku hafa í 

sumum tilvikum brotnað úr bergi í gosrás en algengara er þeir séu ættaðir úr kvikunni sjálfri. 

Þeir eru ýmist til staðar sem stök korn eða greyptir í glerfrauð. (Larsen & Gíslason, 2013). 

Hátt kísilhlutfall gerir kristallavöxt erfiðari og því er súr kvika líklegri en basískt til að storkna 

sem gler, gler myndaðst þó einnig í basískri kviku ef hún storknar nógu hratt. Gerður er 

greinarmunur á mismunandi tegundum glers. Hrafntinna er blöðrulaus, súr glermassi, yfirleitt 

svört eða brún. Takkýlít er blöðrulaus glermassi sem samanstendur yfir 80% af basísku gleri. Í 

samanburði við hrafntinnu er takkýlít fremur sjaldgæft. Vikur er blöðruríkt súrt gler, hefur 

tilhneigingu til að vera ljóst á litinn og minnir á froðu, það er í sumum tilfellum svo ríkt af 

holrýmum að það flýtur á vatni. Gjall sem er basískt blöðruríkt gler, hefur vanalega stærri 

blöðrur en vikur og er dekkra á litinn (Marshak, 2012). 

Flest gjóska inniheldur bergbrot, efni sem hefur brotnað frá veggjum gosops eða frá jarðlögum 

á yfirborði, rannsóknir á stærð, eðli og hlutfalli bergbrota í gjósku gefur ekki síður mikilvægar 

upplýsingar en rannsóknir á kornum upprunnum úr kviku. Bergbrot geta verið ýmist úr 

hraunum, móbergi, setlögum, eða djúpbergi og segja þau því til um hvaða berggerðir voru til 

staðar við gosstöðvarnar (Larsen & Gíslason, 2013; Francis, 1996). Hlutfall bergbrota í gjósku 

lækkar eftir því sem fjær dregur gosupptökum (Sosa-Ceballos ofl., 2012). 
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3 Jarðfræði Íslands 

Ísland er eitt af eldvirkust svæðum jarðar en hér verða yfir 20 gos á öld. Landið er á Norður - 

Atlantshafshryggnum, úthafshrygg sem skilur milli Ameríkuflekans og Evrasíuflekans en þá 

er að reka hvor frá öðrum. Gliðnunin hér á landi er um 2 cm á ári, hún er ekki samfelld heldur 

verður hún í rikkjum, yfirleitt í einu eldstöðvakerfi í einu og fylgir því aukin eldvirkni í 

viðkomandi kerfi (Þórðarson & Höskulsson, 2008; Sigmundsson, Steinþórsson & Einarsson, 

2013). Það er einnig heitur reitur undir landinu sem veldur því að hér er mun meiri eldvirkni 

en gengur og gerist á flekaskilum (Bjarnason, 2008). 

Talið er að Ísland hafi að mestu byggst upp vegna samspils flekaskilanna og möttulstróksins 

undir landinu, en það rís um 3000 m yfir sjávarbotnin umhverfis. Talið er uppbygging landsins 

hafi byrjað fyrir 24 milljón árum, elsta berg sem finnst ofansjávar er þó aðeins 14-16 milljón 

ára gamalt. Möttulstrókurinn hefur hins vegar verið virkur í um 65 milljón ár (Þórðarson & 

Larsen, 2007). 

Eldvirkni á nútíma er bundin við gosbelti sem samanstanda af 30 eldstöðvakerfum. 

Eldstöðvakerfin samanstanda af sprungusveim og/eða megineldstöð en hún er þá virknimiðja 

kerfisins (Þórðarson & Höskuldsson, 2008). 

 

Mynd 1 - Flekamörk og gosbelti á Íslandi með eldstöðvakerfum. Hringurinn sýnir u.þ.b. 

hvar miðja möttulstróksins undir landinu er (Jóhannesson & Sæmundsson, 1998; 

Þórðarson & Höskuldsson, 2008).  

Íslensk eldgos eru ýmist basísk flæðigos eða sprengigos sem geta verið basísk, íssúr eða súr. 

Þau spanna næstum allan skalan af eldgosategundum á jörðinni. Basísk eldvirkni er 

langalgengust en um 91% gosefna fá nútíma eru basísk, 6% eru ísúr en aðeins 3% súr. Þrátt 

fyrir lágt hlutfall súrrar eldvirkni þá hefur hún valdið mörgum af stærstu sprengigosum í 

Evrópu á nútíma og myndað gjóskulög sem báðum megin Atlantshafsins eru mikilvæg 

leiðarlög (Þórðarson & Höskuldsson, 2008). 
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3.1 Heklukerfið 

Eldstöðvarkerfi Heklu er 40-50 km langt og 7 km breitt. Það er staðsett á mörkum 

Suðurlandsgosbeltisins og  Austurgosbeltisins. Hekla er um 1500 m hár eldhryggur sem hefur 

verið að hlaðast upp síðan á ísöld. Eftir fjallshryggnum liggur 5,5 km löng gossprunga sem 

nefnist Heklugjá,  í henni hafa öll stærri Heklugosin orðið en lítil basaltgos hafa komið upp í 

fjallshlíðunum. Hekla hefur gosið a.m.k. 23 sinnum á sögulegum tíma, þar af hafa a.m.k. 18 

gos komið úr Heklu sjálfri en hún er megineldstöð kerfisins (Jakobsson, 1979; Larsen ofl., 

2013).  

Heklukerfið myndar bæði gjósku og hraun. Í Heklu sjálfri verða annars vegar öflug plínísk 

þeytigos þar sem gosefnin eru fyrst og fremst gjóska og hins vegar blandgos sem byrja með 

plínískum eða lágplínískum fasa en enda sem flæðigos. Annars staðar í eldstöðvakerfinu verða 

hawaiiísk og strombólísk gos, þar sem upp kemur basaltkvika en lítið myndast af gjósku  

(Larsen ofl., 2013). 

Eftir því sem lengra líður milli gosa verður fyrsta kvikan sem kemur upp súrari, talið er að það 

stafi af hlutbráðnun á veggjum kvikhólfs (Larsen & Þórainsson, 1977; Þórarinsson, 1967). 

Algengt er að eftir því sem líður á gosin verði kvikan sem upp kemur basískari, það er talið 

stafa af lagskiptingu í kvikuhólfi, þar sem að eðlislétt súr kvika flýtur ofan á eðlisþyngri 

basískari kviku (Sverrisdóttir, 2007).  

Reynt hefur verið að staðsetja kvikuhólf undir Heklu og benda flestar rannsóknir til að það sé 

á 4-14 km dýpi (Soosalu & Einarsson, 2004; Höskuldsson ofl., 2007; Ófeigsson ofl., 2011). 

Annað sem bendir til djúpstæðs kvikuhófls er að enginn jarðhitavirkni er við Heklu og í henni 

verða sjaldan jarðskjálftar utan gostíma. Jarðhitavirkni og jarðskjálftavirkni fylgja oft 

grunnstæðum kvikuhólfum t.d. í Grímsvötnum og Kröflu (Soosalu & Einarsson, 2003). 

Grunnstæðara kvikuhólf gæti hafa verið til staðar undir Heklu þegar stærstu gosin urðu 

(Sverrisdóttir, 2007). 

Gosórói í Heklugosum er það beintengdur gosunum sjálfum að hann hefst á sama tíma og gosin 

og hættir um leið og þeim lýkur. Síðan mælingar hófust hefur aldrei orðið vart við neinn 

gosóróa þegar það er ekki gos í gangi. Lítill fyrirvari hefur verið á síðustu fjórum gosum, þau 

hófust öll 25-80 mínútum eftir að vart varð við skjálfta í fjallinu (Soosalu, Einarsson & 

Jakobsdóttir, 2003). 

Öll þekkt Heklugos hafa byrjað sem plínísk sprengigos (Larsen, Dugmore & Newton, 1999). Í 

sumum gosum tekur strombólískur gosfasi við þegar plíníska fasanum líkur (Janebo ofl., 2018). 

Aldur Heklukerfisins er ekki þekktur en móbergsmyndinar frá síðasta jökulskeiði sýna að 

gosvirkni var hafin þá (Jakobsson, 1979). Mörg basalthraun runnu á fyrstu árþúsundum eftir 

ísöld. Fyrir 7000 árum hófst tímabil plínískra þeytigosa, þá fell súra gjóskulagið Hekla 5, elsta 

gjóskulagið sem víst er að komi frá Heklu en a.m.k. eitt ísúrt lag sem er eldra gæti tilheyrt 

henni. Frá þessu tímabili sem stóð í 4000 ár eru aðeins þekkt átta gjóskulög en þau gætu þó 

verið fleiri (Larsen ofl., 2013).   

Tvö stærstu Heklugosin á Hólósen urðu fyrir 4300 árum og um 3000 árum og mynduðu þau 

gjóskulögin Heklu 4 og Heklu 3. Í báðum þeirra kom fyrst upp ríólísk kvika en næst dasít og 

síðast basaltískt andesít. Gjóskan úr súru upphafsfösunum er ljós á litinn og með sýnilegum 

kristöllum en gjóska úr basaltísku andesítfösunum dökk og kristallasnauð. Í Heklu 4 finnast 

mikið af bergbrotum úr basaltísku andesíti sem gefur til kynna mikla framleiðslu á því eftir að 
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Hekla 5 myndaðist (Sverrisdóttir, 2007). Ríólítbrot finnast einnig í Heklu 4 þó flest bergbrotin 

séu basísk (Larsen & Þórarinsson, 1977). Í gjóskulaginu Heklu 5 eru öll bergbrot basísk, en 

það lag er talið vera myndað af fyrsta súra Heklugosinu. Kristallar sem finnast í gjóskulögunum 

Heklu 4 og Heklu 3 hafa verið rannsakaðir og virðast hafa myndast í jafnvægi við kvikuna, 

þeir eru aðallega plagíóklas en einnig finnst ólivín, klínópýroxen, magnetít og ilmenít.  

(Sverrisdóttir, 2007).  

Gjóskulagið Hekla S er staðsett á milli Heklu 4 og Heklu 3 og er það talið myndað af þriðja 

stærsta gosi þessa tímabils. Eftir að gjóskulagið Heklu 3 féll tók svo við nýtt tímabil þar sem 

gos voru minni og goshlé 15-300 ár. Þessi gos byrjuðu með plínískum eða lágplínískum fasa. 

Lágt kísilhlutfall efst í gjóskulögunum bendir til að þau hafi líkt og gos á sögulegum tíma endað 

með hraunrennsli þó hraun frá þessum gosum séu ekki þekkt. Í hverju gosi rennur nýtt hraun 

yfir eldri hraun í hlíðum fjallsins og hefur yfirborð þess mestmegnist endurnýjast í gosum 20. 

aldar (Larsen ofl., 2013).  

Fyrsta Heklugos á sögulegum tíma var hreint plínískt sprengigos með ríólískri kviku árið 1104. 

Öll gos eftir það hafa verið blandgos með bæði gjósku og hrauni með efnasasetningu frá dasíti 

til basaltísks andesíts. Þessi blandgos byrja yfirleitt með stuttum plínískum eða lágplínískum 

fasa en hálfri til tveimur klukkustundum seinna tekur við hraungos sem varir lengur. Á 

sögulegum tíma hafa orðið eitt til þrjú gos á öld, nema á 20. öldinni en þá voru gosin fimm. 

Heildarrúmmál kviku úr sögulegum Heklugosum er 13-14 km3. Yngstu sjö Hekluhraunin, sem 

runnið hafa eftir árið 1700 eru 0,1-1,5 km3 hvert og eitt og er útbreiðsla þeirra vel þekkt en 

eldri hraun eru flest að öllu leiti hulin yngri hraunum. Elsta þekkta hraunið úr Heklu er þó frá 

árinu 1158, það er dasíthraun. Hins vegar eru gjóskulög og dreifing þeirra úr öllum sögulegum 

gosum vel þekkt (Þórðarson & Larsen, 2007).  

Eftir 1947 tók við stuttgosatímabilið, það einkenndist af tíðum gosum en síðan hefur gosið árin 

1970, 1980-1981, 1991 og 2000 (Guðmundsson, 2001). Rannsóknir á þessum gosum hafa sýnt 

jákvæða fylgni milli lengd goshlés og stærð jarðskjálfta, því er talið að skorpan ofan við 

kvikuhólf Heklu styrkist þannig að meiri spennu þurfi til að brjóta hana eftir því sem lengra 

líður á milli gosa (Guðmundsson & Sæmundsson, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

3.1.1 Gjóskulagið Hekla S 

Gosið sem myndaði gjóskulagið Heklu S er talið hafi orðið í lygnu veðri að vetri til. Því var 

eitt sinn gefið nafnið Hekla 2 þar sem það var talið yngra en Hekla 3 en síðar hefur komið í 

ljós að það er milli laganna Heklu 4 og Heklu 3 í aldri (Þórarinsson 1951; Larsen &  

Þórarinsson, 1977). 

 

Mynd 2 - Útbreiðsla gjóskulagsins Heklu S er sýnd með grárri brotalínu. Krossar sýna 

staði þar sem það hefur fundist og spurningarmerki hvar óstaðfestar athuganir benda til 

að gjóskulagið sé einnig til staðar (Wastegård ofl., 2008). 

Gjóskulagið Hekla S hefur verið geislakolsgreint og mældist um 3700-3750 ára gamalt. Það 

myndaðist í stóru gosi eftir stutt goshlé miðað við önnur stór Heklugos, 300-400 árum eftir að 

Hekla 4 myndaðist fyrir um 4260 árum (Zillén ofl., 2002; Larsen & Þórarinsson, 1977; Pilcher 

ofl.,1995; Wastegård ofl, 2008). 

Þetta gjóskulag hefur mikla útbreiðslu til suðausturs sem nær til Færeyja, Hjaltlands, suðurhluta 

Noregs og Svíþjóðar, Danmörku og norðurhluta Þýskalands (Dugmore, Larsen & Newton, 

1995; Boygle, 1998; Dugmore & Newton, 1998; Gunnarson, Borgmark & Wastegård, 1998; 

Bergman ofl., 2004; van den Bogaard & Schmincke, 2002; Wastegård ofl., 2008). 

 

Athuganir í Mustärvemýri í Eystlandi og í Sellvollmýri í Noregi benda til að Hekla S sé einnig 

til staðar þar sem bendir til enn meiri útbreiðslu en það hefur ekki verið staðfest með 

jarðefnafræðilegum rannsóknum. Ekkert hefur fundist af laginu á Grænlandi (Hang ofl., 2006; 

Vorren ofl., 2007; Wastegård ofl., 2008). 

 

Efnasamsetning Heklu S lagsins fylgir svipuðu mynstri og önnur stór gjóskulög frá Heklu, SiO2 

innihald er á skalanum 57-75%, frá basaltísku andesíti til ríólíts.  Gjóskukorn með 75-78% 

SiO2 innihald hafa fundist í gjóskulögum annarra stórgosa sem hafa orðið eftir lengri goshlé, 

þau eru talin hafa myndast við upphaf gosanna (Larsen, Dugmore & Newton, 1999; Wastegård 

ofl., 2008). Í Heklu S gosinu kom fyrst upp ríólísk kvika með allt að 75% SiO2 innihaldi, gjóska 

dreifðist til Færeyja, Hjaltlands og Skandinavíu eins og áður sagði. Eftir það kom upp 
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dasítkvika (66-70% SiO2) og síðast andesítkvika (52-57% SiO2). Færeyjar eru eini staðurinn 

utan Íslands sem gjóska úr andesítfasa gossins hefur fundist (Wastegård ofl., 2008).  

Nýleg rannsókn bendir til að mýrarset í Degerö Stormyr í norður Svíþjóð innihaldi ríólít- og 

dasíthluta gjóskulagsins Heklu-S (Watson ofl., 2016).  

 

 
Mynd 3 – Kort sem sýnir staðsetningar mýrar- og vatnasetlaga sem hafa verið rannsökuð 

með tilliti til fornra gjóskulaga. Gjóskulag sem fannst í Degerö Stormyr er talið vera Hekla 

S (Watson, Swindles, Lawson & Savov, 2016).  

 

Í gosinu sem gjóskulagið Hekla S myndaðist í virðast sem mest af bombum og heitum vikri 

hafi fallið á norðvesturhlíðar Heklu sem voru þakktar snjó og svo borist niður fjallið með 

bræðsluvatninu sem við það myndaðist og sest fyrir í stöðuvatni sem var í dal milli Bjólfells 

og Selsundsfjalls (sjá mynd 5) og myndað 2-3 metra þykkt vikurlag, Selsundsvikurinn. Á sama 

svæði er loftborið set frá gosinu fíngert og þunnt, rúmmál þess er óþekkt en vitað er að það er 

mun minna en í hinum súru gjóskulögum Heklu: Heklu 1, Heklu 3, Heklu 4 og Heklu 5 (Larsen 

& Þórarinsson, 1977). 

Selsundsvikurinn má rekja suðvestur til Ytri-Rangár en þar má einnig finna a.m.k tvö önnur 

umtalsverð vikurhlaup sem virðast tengd Heklu-3 og Heklu-4 gosunum en þau eru ekki eins 

viðamikil og Selsundsvikurinn, það sýnir að gosið sem myndaði Heklu-S hefur verið all 

sérstakt. Af einhverjum ástæðum hefur stór hluti gjóskunnar leitað með jörðu frá gosopi og 

vikureðjan að mestu flætt til suðvesturs (Vilmundardóttir & Hjartarson, 1985). Vikurhlaupið 

sem myndaði Selsundsvikurinn flokkast sem eðjuflóð en slík flóð eru ólík jökulhlaupum og 

vatnsflóðum að eiginleikum, þau eru vatnsmettuð og að lágmarki 50-60% úr föstu efni og 

eiginleikar þess líkir blautri steypu. Það sjást engin merki um að þetta hafi verið heitt 

gjóskuflóð, m.a. hafa trástofnar sem það hreif með sér ekki kolast. Það er ljóst að mikið vatn 

hefur verið til staðar, a.m.k 0,2 rúmmkílómetrar. Þetta bendir til að stöðuvatn hafi verið til 

staðar í gíg Heklu og gosið brotist upp um það (Larsen ofl., 2013).  
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Rannsóknir á einu sniði Heklu S við Laufafell suðaustan Heklu voru hluti af doktorsverkefni 

Meara árið 2011. Efnagreiningar sýna samsetningu frá ríólíti til basaltísks andesíts (55,74-

73,19% SiO2). Mikið magn af dasíti bendir til að kvika hafi ekki verið jafnþróuð í Heklu S 

gosinu og hún var í Heklu 3 og Heklu 4 gosunum enda varð það eftir styttra goshlé, einnig 

sést að Hekla S er dekkar en hin súru gjóskulögin. Gap er í andesítfasa sem gæti þýtt að 

gosfasa með þeirri efnasamsetningu hafi vantað sem gæfi mikilvægar upplýsingar um 

myndun súrrar kviku undir Heklu, önnur skýring er að gosmökkur hafi fallið í andesítfasa 

gossins. 

 

Mynd 4 – Graf sem sýnir niðurstöður efnagreininga upp eftir sniði af Heklu S við Laufafell. 

Efnasamsetning gjóskunnar er frá ríólíti til basaltísks andesíts. Hér sést að gap er í 

andesítfasa en ekki er vitað hvað því hefur valdið (Meara, 2011). 

Sniðið sýnir lagskiptingu með lita og kornastærðarbreytingum sem eru taldar endurspegla fjóra 

gosfasa. Sá fyrsti myndaði fína gosmöl, annar grófa ösku, þrijði grófa gosmöl og fjórði 

meðalgrófa gosmöl. Meðalkornastærð í sniðinu er 2 cm en stærstu kornin eru 3 cm. Þessar 

breytingar eru taldar endurspegla breytingar í krafti gossins þar sem grófustu kornastærðirnar 

endurspegla öflugustu gosfasana. Talið er að magmatísk ferli hafi verið ráðandi og áhrif 

utanaðkomandi vatns hverfandi (Meara, 2011).  
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4 Efni og aðferðir 

Guðrún Larsen safnaði sýnum úr gjóskulaginu Heklu S í gili vestan við Herbjarnarfellsvatn 

(u.þ.b. 22 km frá Heklu)(mynd 5) þann 6. september 1998 og eru þau sýni notuð í þessu 

verkefni.  

 

Mynd 5 – Kort sem sýnir staðsetningu sýnatökustaðar, Heklu, Bjólfells og Selsundsfjalls.  

Við gerð þess voru notuð gögn frá Landmælingum Íslands. 

Sýnin eru 9 talsins. Um er að ræða stakt snið sem sýnin eru tekin úr. Það skiptist upp í fjórar 

einingar. Gjóskulagið liggur ofan á jarðvegi og undir honum er aska. Lýsingar Guðrúnar Larsen 

á sniðinu eru í töflu 1. 

Tafla 1 - Lýsingar á mismunandi lögum sniðsins eru hafðar beint eftir Guðrúnu Larsen, en 

höfundur gefur þeim einingum sem tilheyra Heklu S nöfnin Lag 1, Lag 2, Lag 3 og Lag 4. 

            Rofinn toppur en hreinn. 

Lag 4:  5 cm grábrún og svört aska og vikur, s-m (1-10 mm).  Sýni 1 úr öllu laginu 

Lag 3:  16-20 cm grágul og svört aska og vikur, s-m (1-10 mm).  Sýni 2 úr efstu 10 cm, sýni 3 

úr (næstu) 5-10 cm, sýni 4 úr neðstu 4 cm. 

Lag 2:  10-12 cm gulgráhvít aska og vikur, s-g (1- >20 mm), max 5,2 x 4,8 cm.  Sýni 5 er úr 

grófum kornum á lagmótum efst, sýni 6 er úr efri helmingi, sýni 7 úr neðri helmingi. 

 Lag 1:  24-5 cm frá fín aska með hvítum vikurkornum s-g (1- >20 mm).  Sýni 8 er á mörkum 

laganna, sýni 9 er úr öllu laginu. 

          0,5 cm jarðvegur 

          Svört aska - ekki mæld. 
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Mynd 6 - Teikning af sniði gjóskulagsins Heklu-S sem sýnin sem notuð eru í þessu verkefni 

voru tekin úr. Teikningin er unnin eftir lýsingum Guðrúnar Larsen og athugunum höfundar 

á sýnunum. 
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4.1 Kornastærðargreining 

Set samanstendur af kornum sem geta verið frá míkrómetrum upp í marga metra. Hlutföll korna 

af mismunandi stærðum í seti gefur upplýsingar um þau ferli sem mynduðu setið, 

flutningsleiðir og setmyndun.Við flokkun korna í sýnunum eftir stærð var notast við 

Wentworth kvarðann. Grunnurinn að honum er einingin Φ (phí) sem táknar lógaritman með 

grunntöluna 2 af þvermáli korna í mm á eftirfarandi hátt: 

Φ = -log2 (þvermál korna í mm) 

Neikvæðu formerki er bætt í jöfnuna vegna þess að hefð er fyrir því að sýna kornastærð á grafi 

þannig að hún fari minnkandi frá vinstri til hægri. Þegar flest setkornin lenda í einum 

kornastærðarflokki (sjá töflu 2) telst setið vel aðgreint en í illa aðgreindu seti dreifist 

kornastærð yfir marga flokka. Því lengri vegalengd sem efni flyst áður en það sest fyrir, því 

betri verður aðgreining. Þegar kornastærðardreifing er teiknuð upp sem súlurit er talað um litla 

skekkju ef hún myndar samfellda kúrfu þannig að sú kornastærð sem mest er af lendir nokkurn 

veginn í miðjunni, en mikla skekkju ef hún er mikið teigð til hægri eða vinstri vegna hás 

hlutfalls af fínu eða grófu efni (Nichols, 2009). 

Kornastærð gjósku getur verið frá nokkrum þúsundustu hlutum úr millimetra upp í tugi metra 

og fer það eftir gerð gossins sem myndaði hana. Stærstu kornin falla til jarðar skammt frá 

gosopi á meðan þau smæstu geta borist milli heimsálfa. Aska er stór hluti gjósku sem myndast 

í fretóplínískum gosum en í plínískum gosum er gosmöl ráðandi (Larsen & Gíslason, 2013). 

Eftir því sem kvika er súrari og sprengivirkni er meiri myndast meira af fíngerðu efni (Rose & 

Durant, 2009). Lítið myndast af fíngerðu efni í strombólískum og hawaiiískum gosum (Francis, 

1996). 

Mikil kvikutæting þar sem varmaorka kvikunnar er að breytast í hreyfiorku er einkenni 

sprengigosa. Kornastærð gjósku endurspeglar þetta ferli, mikil tæting þýðir að mikil varmaorka 

er að losna og við það myndast mikið af fíngerðu efni. Fín aska (< 0,064 mm/ 4 Φ) er einkenni 

mikillar tætingar og mikillar sprengivirkni og því einkennir hún fretóplínísk gos þar sem kvikar 

tætist í snertingu við utanaðkomandi vatn. Hún myndast þó einnig í þurrum plínískum gosum 

við tætingarferli þar sem uppleyst vatn í kvikunni er að losna, við það getur hlutfall fínnar ösku 

jafnvel orðið yfir 40% (Zimanowski ofl,  2003). 

Veðurfar hefur áhrif á kornastærðardreifingu en vindur getur margfaldað vegalengdina sem 

gjóskukorn berast (Larsen & Gíslason, 2013). Gjóska hefur tilhneigingu til að vera betur 

aðgreind eftir því sem vindstyrkur er meiri þegar hún sest fyrir (Bonadonna ofl., 2015). 

Snjókorn geta svo haft áhrif með því draga til sín öskukorn og bera þau niður með sér (Lacasse 

ofl., 2003). 

Áður en sýnin voru sigtuð var þeim skipt til helminga með skiptara. Ef helmingurinn sem átti 

að sigta var þyngri en 400 g var honum skipt aftur til helminga til að auðvelda sigtunina og 

fjórðungur af upphaflega sýninu sigtað, eitt sýni var það stórt að það þurfti að skipta því þrisvar. 

Þeir hlutar sýnanna sem ekki voru sigtaðir voru settir í merkta poka og geymdir. Hlutinn sem 

var sigtaður var vigtaður fyrir sigtun, notuð var vigt sem sýnir þyngd í grömmum með tveimur 

aukastöfum. 

Sigtunin fór þannig fram að sigtunum var raðað upp í súlu þar sem grófasta sigtað var efst en 

það fínasta neðst og undir neðsta sigtið sett panna sem tók við fínasta efninu. Hverju sýni var 

svo hellt ofan í efsta sigtið og súlan handhrist. Grófasti sigtið hafði möskvarstærðina -4,5 Φ en 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027302004717#!
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það fínasta 4 Φ. Til að auðvelda sigtunina voru gerðar tvær minni súlur í stað einnar stórar 

þannig að sýnin voru fyrst sigtuð í gegnum súlu úr sigtum frá -4,5 Φ til -0,5 Φ og panna sett 

neðst sem tók við efni fínna en -0,5 Φ. Það sem lenti í pönnuni var svo sigtað með súlu úr 

sigtum sem voru 0 Φ til 4 Φ og önnur panna tók við efni sem var fínna en 4 Φ.  

Efnið úr hverju sigti þ.e. hvert phí-gildi fyrir sig og það sem lenti í seinni pönnunni var vigtað 

og sett í merkta plastpoka.  

Niðurstöður úr vigtun hvers sýnis og mismunandi Φ gilda þess voru settar upp í Excel og 

forritið Gradistat notað til að greina niðurstöðurnar. Notast var við töfluna hér fyrir neðan til 

að flokka mismunandi kornastærðir. 

Tafla 2 - Flokkun gjósku eftir kornastærð (Óladóttir ofl., 2005). 

Kornastærð (mm) Kornastærð Φ Íslensk heiti Ensk heiti 

> 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 0 Meðalgróf aska Medium ash 

< 0,064 > 4 Fín aska Fine ash 
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4.2 Þáttagreining 

Kornagerð gjósku fer bæði eftir gerð gossins og efnasamsetningu kvikunnar. Vikur er yfirleitt 

myndaður úr súrri kviku en gjall og kleprar úr basískri. Af þessum kornagerðum er vikurinn 

eðlisléttastur og berst því að öðru jöfnu lengra frá gosopi en gjall og kleprar (Larsen & 

Gíslason, 2013). Bergbrot og vikur einkenna plínísk og subplínísk gos (Bonadonna & Phillips, 

2003). Gjall er einkennandi fyrir hawaiiísk og strombílísk gos, sé það rautt á litinn hefur gufa 

leikið um það og járnið sem það inniheldur oxast. Stakir kristallar í gjósku eru merki um 

öflugan gosfasa og mikla tætingu kviku sem aðskilur kristalla frá gleri. Þess vegna er hlutfall 

stakra kristalla stundum borið saman við hlutfall þeirra kristalla sem eru fastir í vikurkornum. 

Hvaða steindir mynda kristallanna fer eftir efnasamsetingu kvikunnar (Francis, 1996). 

Þáttagreining var framkvæmd eftir að búið var að sigta sýnin og setja korn af hverju Φ gildi 

fyrir sig í sér plastpoka. Gerð var þáttagreining á kornum úr af stærð Φ = 1 og Φ = 0 úr öllum 

9 sýnum. Hún fór þannig fram að að fyrst var plastpokinn með þeim hluta hvers sýnis sem var 

notaður hristur til þannig að það blandist og síðan hellt úr honum á málmplötu þannig að það 

sé tilviljunarkennt hvaða korn úr pokanum lenda á plötunni. Platan var svo sett undir víðsjá og 

a.m.k. 50 korn skoðuð og flokkuð í gjall, rautt gjall, vikur, bergbrot, glært gler, gulbrúnt gler, 

dökkbrúnt gler, takkýlít og kristalla. Kristallar voru flokkaðir nánar til tegunda og berbrot nánar 

í basísk, ísúr, súr og kristallaknippi. Þegar fleiri en einn þáttur var til staðar í sama korni var 

það flokkað til þess þáttar sem tók mestan hluta þess. Þáttagreiningin byggði eingöngu á 

sjónrænu mati. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Ásýndarlýsing  

Teknar voru myndir af kornastærðarflokknum 1 Φ í öllum sýnum með hjálp víðsjár. 

Lýsingarnar hér að neðan eiga eingöngu við þann flokk. 

      

Mynd 7 – Sýni úr lagi 1, frá vinstri: sýni 9 úr öllu lagi 1 sýni 8 frá mörkum laga 1 og 2. 

      

Mynd 8 – Sýni úr lagi 2, frá vinstri: sýni 7, sýni 6, sýni 5.             

     

Mynd 9 – Sýni úr lagi 3, frá vinstri: sýni 4, sýni 3, sýni 2. 

 

Mynd 10 – Sýni 1 úr lagi 4. 

Myndirnar sýna gjósku úr kornastærðarflokknum 1 Φ úr öllum sýnum. Myndavélin lætur sýnin 

virðast gulleitari en þau eru í raun, blaðið í bakgrunni er snjóhvítt. 
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Greinilegt er að gjóskan dökknar eftir því sem ofar dregur í sniðinu. Lag 1 (sýni 9) er hvítt á 

litinn, að mestu vikur en einstaka dökkt gjallkorn er sjáanlegt. Vikurkornin eru mjög brothætt 

en það eru gjalkornin ekki. Mikil litabreyting verður í sýni 8 sem er frá mörkum laga 1 og 2. 

Dökkum kornum fjölgar, sjá má einstaka rautt gjallkorn. Örfá glær korn sjást (gler eða 

kristallar). Sum vikurkorn eru ílöng. Sýni 8 líkist sýni 7 mun meira en sýni 9. 

Sýni 7, 6 og 5 eru úr lagi 2. Sýni 7 og 6 sýna svipaða liti og sýni 8, eru dökkum og ljósum 

kornum. Vikurkorn í lagi 2 eru ýmist hvít, grágul eða brúnleit. Í sýni 7 er fjölgar ílöngum 

vikurkornum frá sýni 8 og í sýni 6 fjölgar þeim enn meira og þau verða einnig flatari. Sýni 5 

sem er frá lagmótum efst er dekkra en hin og inniheldur lítið af hvítum kornum. 

Sýni 4, 3 og 2 eru úr lagi 3. Þau eru öll svipuð í ásýnd, lík sýni 5 en dekkri en hin sýnin úr lagi 

2. Vikurkornin í þessu lagi eru flest grágul og brúnleit, örfá eru hvít. 

Sýni 1 sem er úr lagi 4 er áberandi dekkra en önnur sýni. Mikið af gjalli, vikurkorn eru dökk, 

brún og gráleit. 

Myndir 10-12 sýna dæmi um gjóskukorn, bergbrot og kristalla til að sýna mismunandi tegundir 

korna eða þætti. Kornin sem voru myndið eru öll úr sýni 6 og tilheyra kornastærðarflokknum 

- 0,5 Φ. 

 Gler 

 

Mynd 11 – Glerkorn, frá vinstri: Súr vikur, ísúr vikur, gjall, rautt gjall, massívt brúnt gler. 

Kornin eru úr sýni 6 og tilheyra kornastærðarflokknum - 0,5 Φ. Skalinn sem sýndur er í 

horni myndanna er 250 µm. 

Kristallar 

 

Mynd 12 – Tveir plagíóklaskristallar, sá hægra megin er með óhreinindum í. Kornin eru 

úr sýni 6 og tilheyra kornastærðarflokknum - 0,5 Φ. Skalinn sem sýndur er í horni 

myndanna er 250 µm. 

Bergbrot 
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Mynd 13 – Mismunandi bergbrot, frá vinstri: basalt, mjög ummyndað basalt, 

kristallaknippi. Kornin eru úr sýni 6 og tilheyra kornastærðarflokknum - 0,5 Φ. Skalinn 

sem sýndur er í horni myndanna er 250 µm. 

 

                                                              

 

5.2 Niðurstöður kornastærðargreiningar 

 

 

Mynd 14 - Kornastærðardreifing í sýni 9. 

Sýni 9 sem er úr öllu lagi 1 er úr mjög illa aðgreindri, meðalgrófri ösku. Það sýnir fjöltoppa 

kornastærðardreifingu, mjög stór toppur er í efni fínna en 4 Φ, 24% sýnisins lenda í þeim flokki 

en kornin í þessu sýni eru óvenju brothætt. Meðalkornastærð er 2,2 Φ (meðalgróf aska), 

aðgreining 3,2 Φ, skekkja -0,14 Φ og topplögun 0,99 Φ. 
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Mynd 15 – Kornastærðardreifing í sýni 8. 

 

Sýni 8 er frá mörkum laga 1 og 2. Það er grófara en sýni 9 og að mestu úr fínni gosmöl og 

grófri ösku. Kornastærðardreifingin er tvítoppa, stærri toppurinn er í Φ = -0,5 (gróf aska), 12% 

sýnisins lenda í þeim flokki. Sýnið er mjög illa aðgreint. Meðalkornastærð er -0,8 Φ (gróf aska), 

aðgreining 2,2 Φ, skekkja 0,1 Φ og topplögun 1,3 Φ. 

 

Mynd 16 – Kornastærðardreifing í sýni 7. 

Sýni 7 er úr neðri helmingi lags 2. Það er grófara en sýni 8. Það sýnir tvítoppa 

kornastærðardreifingu með toppa í -3,5 Φ (fín gosmöl) og -2,5 Φ (fín gosmöl) og er seinni 

toppurinn stærri og inniheldur 16% sýnisins. Gosmöl er 89% þessa sýnis. Það er illa aðgreint. 

Meðalkornastærð er -2,5 Φ (fín gosmöl), aðgreining 1,3 Φ, skekkja - 0,0 Φ og topplögun 0,9 

Φ. 
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Mynd 17 – Kornastærðardreifing í sýni 6. 

Sýni 6 er úr efri helmingi lags 2. Það er að mestu úr fínni gosmöl. Um 78% þess er gosmöl en 

afgangurinn er að mestu gróf aska. Sýnið er illa aðgreint og sýnir tvítoppa 

kornastærðardreifingu, mjög stutt er á milli toppanna sem eru jafnstórir. 

Kornastærðarflokkarnir -2,5 til -1,5 (fín gosmöl) innihalda 37% gjóskunnar. Meðalkornastærð 

er -2,1 Φ (fín gosmöl), aðgreining 1,4 Φ, skekkja 0,0 Φ og topplögun 0,9 Φ. 

 

Mynd 18 – Kornastærðardreifning í sýni 5. 

Sýni 5 er frá mörkum laga 2 og 3. Það er illa aðgreint og sýnir þrítoppa kornastærðardrefingu. 

Stærsti toppurinn er í -4 Φ (meðalgróf gosmöl), minni toppur er í  -0,5 Φ (gróf aska), svo er 

mjög lítill toppur í -2,5 Φ (fín gosmöl) en þetta er mjög nálægt því að vera tvítoppa dreifing. 

Um 70% sýnisins er gosmöl og um 30% aska. Meðalkornastærð er -2,4 Φ (fín gosmöl), 

aðgreining 1,8Φ, skekkja -0,0 Φ og topplögun 0,9 Φ. 
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Mynd 19 – Kornastærðardreifning í sýni 4. 

Sýni 4 er úr neðstu 4 cm lags 3. Það er fínna en sýnin úr lagi 2, að mestu úr grófi og meðalgrófri 

ösku. Það sýnir eintoppa kornastærðardreifingu með topp í 0,5 Φ (meðalgróf aska) og er 

meðalaðgreint. Meðalkornastærð er -0,1 Φ (gróf aska), aðgreining 0,9 Φ, skekkja -0,1 Φ og 

topplögun 1,0 Φ. 

 

Mynd 20 – Kornastærðardreifning í sýni 3. 

Sýni 3 er úr lagi 3, úr næstu 4-10 cm ofan þess hluta lagsins sem sýni 4 er úr. Þetta sýni er mjög 

líkt sýni 4. Það er meðalaðgreint og sýnir eintoppa kornastærðardreifingu með topp í 0,5 Φ 

(meðalgróf aska). Mestur hluti þess er úr meðalgrófri ösku en einnig er mikið af grófri ösku. 

Meðalkornastærð er 0,0 Φ (á mörkum grófrar og meðalgrófrar ösku), aðgreining 0,9 Φ, skekkja 

-0,2 Φ og topplögun 1,1 Φ. 

0% 0% 0% 1% 1% 2%
3%

8%

14%

20%
21%

19%

8%

1% 0% 0% 0% 0% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Þ
yn

gd
ar

p
ró

se
n

ta

Phi gildi

Sýni 4

0% 0% 0% 0% 1% 2%
3%

6%

12%

19%

23%22%

9%

1% 0% 0% 0% 0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Þ
yn

gd
ar

p
ró

se
n

ta

Phi gildi

Sýni 3



22 

 

Mynd 21 – Kornastærðardreifning í sýni 2. 

Sýni 2 er úr efstu 10 cm lags 3. Það er mjög líkt sýnum 3 og 4, er meðalaðgreint með eintoppa 

kornastærðardreifingu með topp í 0,5 Φ (meðalgróf aska). Það er að mestu úr grófri og 

meðalgrófri ösku. Meðalkornastærð er -0,0 Φ (á mörkum grófar og meðalgrófrar ösku), 

aðgreining 0,9 Φ, skekkja -0,1 Φ og topplögun 1,0 Φ. 

 

Mynd 22 – Kornastærðardreifning í sýni 1. 

Sýni 1 er úr ölllu lagi 4. Það svipar mjög til sýnanna úr lagi 3 en inniheldur örlítið meira af 

fíngerðu efni. Það er meðalaðgreint með eintoppa kornastæðrardreifingu með topp í 0,5 Φ 

(meðalgróf aska). Meðalkornastærð er -0,1 Φ (gróf aska), aðgreining 0,8 Φ, skekkja -0,0 Φ og 

topplögun 1,0 Φ. 
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Mynd 23 – Breytingar á meðalstærð gjóskukorna í hverju sýni upp eftir sniðinu, 

sýni 9 er neðst en sýni 1 efst. 

Meðalkornastærð hækkar um u.þ.b. 4,5 Φ (þ.e. Φ gildi lækkar) frá sýni 9 til 7 þar sem hún nær 

hámarki, lækkar svo um tæpt hálft Φ í sýni 6 en hækkar aftur um tæpt hálft Φ í sýni 7. Í sýni 4 

lækkar meðalkornastærð um tæp 2,5 Φ. Í sýnum 4-1 helst meðalkornastærð mjög stöðug nálægt 

0 Φ. 

 

Mynd 24 – Breytingar á þvermáli stærstu kornanna í hverju sýni upp eftir sniðinu, sýni 9 

er neðst en sýni 1 efst. 

Þvermál stærstu kornanna í sýnunum eykst frá sýni 9 til sýnis 7 og helst í hámarki í -4.5 Φ til 

sýnis 5. Í sýnum 4-1 fer það minnkandi og nær lágmarki í sýnum 2 og 1. 
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5.3 Niðurstöður þáttagreiningar 

 

 

Mynd 25 – Hlutföll þátta í sýni 9. 

Í sýni 9 er súrt gler sem hér er allt á formi vikurs í miklum meirihluta. Reyndust korn af stærð 

1 Φ vera nánast eingöngu vikur. Vikurkornin eru hvít á litinn og mjög brothætt og eru flest 

þeirra sambrædd smáum gjallkornum. Örfá gjallkorn eru til staðar og eru þau ekki brothætt. 

Korn af stærð 0 Φ eru einning að langmestu leyti hvít, mjög brothætt vikurkorn. Af þeim 

kornum sem voru skoðuð var 1 bergbrot, basískt. Skoðuð voru 74 korn af stærð 1 Φ og 62 af 

stærð 0 Φ 

       

 Mynd 26 – Hlutföll þátta í sýni 8.                        

Sýni 8 hefur meiri fjölbeytni en sýni 9. Talsvert hefur dregið úr súru gleri og basískt gler aukist 

frá sýni 9. Athygli vekur að sum vikurkornanna eru ílöng. Auk vikurs finnst hér glært og 

dökkbrúnt gler, takkýlít, gjall og bergbrot sem öll eru basalt. Eitt ljósgrátt glerkorn fannst af 

kornastærð 1 Φ sem er flokkað undir “annað súrt gler”. Skoðuð voru 60 korn af stærð 1 Φ og 

58 korn af stærð 0 Φ. 
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Mynd 27 – Hlutföll þátta í sýni 7. 

Í sýni 7 eru 12% korna af stærð 1 Φ bergbrot sem er mikil aukning frá sýnum 8 og 9. Af þessum 

bergbrotum eru 5 basaltkorn, 1 kristallaknippi og 1 ljósbleikt korn sem er talið vera annað hvort 

súrt korn eða ummyndað basalt. Af kornum af stærð 0 Φ var eitt bergbrot, ummyndað basískt. 

Hlutfall súrra glerkorna af stærð 1 Φ minnkar en af stærð 0 Φ eykst það. Sum vikurkornin eru 

ílöng, sértaklaga þau af stærð 0 Φ. Skoðuð voru 59 korn af stærð 1 Φ og 47 af stærð 0 Φ. 

 

Mynd 28 – Hlutföll þátta í sýni 6. 

Sýni 6 inniheldur meira af bergbrotum en sýni 7, sérstaklega í kornastærðarflokknum 0 Φ. Þetta 

eru 1 kristallaknippi, 1 ísúrt kotn og 3 ummynduð basaltkorn. Bergbrot af stærð 1 Φ eru 5 

kristallaknippi, 1 ísúrt korn og 2 ummynduð basaltkorn. Fjöldi vikurkorna af stærð 1 Φ eykst 

en breytist lítið af stærð 0 Φ. Vikurkorn í þessu sýni eru flest ílöng, flöt og mjög ljós á litinn. 

Ílengd vikurkorna er meira áberandi hér en í sýni 7. Það dregur mikið úr gjalli frá sýni 7. 

Skoðuð voru 52 korn af stærð 1 Φ og 51 af stærð 0 Φ. 
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Mynd 29 – Hlutföll þátta í sýni 5. 

Í sýni 5 eru 38% korna af stærð 1 Φ bergbrot sem er mikil aukning frá sýni 6. Aðeins 2% korna 

af stærð 0 Φ eru bergbrot, það eru tvö ummynduð basaltkorn. Berbrotin af stærð 1 Φ eru 2 

kristallaknippi, 10 ísúr korn og 6 basaltkorn en þrjú þeirra eru mjög ummynduð og ljós á litinn. 

Mikið er um að korn af mismundandi gerðum séu sambrædd. Í þessu sýni eru stakir kristallar, 

allt plagíóklas. Skoðuð voru 51 korn af stærð 1 Φ og 82 korn af stærð 0 Φ. 

 

Mynd 30 – Hlutföll þátta í sýni 4. 

Í sýni 4 eru öll korn af stærð 0 Φ vikur en 35% korna af stærð 1 Φ. Bergbrotum fækkar frá sýni 

5 en bergbrotin hér eru 2 kristallaknippi og 16 basaltkorn og 1 móbergskorn. Hér finnast einnig 

stakir kristallar, 4 plagóaklaskristallar og eru tveir þeirra með litlum rauðbrúnum kristöllum 

áföstum. Skoðuð voru 54 korn af stærð 1 Φ og 57 af stærð 0 Φ. 
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Mynd 31 – Hlutföll þátta í sýni 3. 

Í sýni 3 fækkar bergbrotum frá því í sýni 4.  Þau bergbrot sem fundust voru 2 basaltkorn, 1 ísúrt 

korn og 1 kristallaknippi og 1 móbergskorn. Hlutfall takkýlíts af kornum af stærð 1 Φ er hærra 

en í öllum sýnum á undan. Hlutfall vikurs lækkar í kornastærðarflokknum 0 Φ en hækkar í 

flokknum 1 Φ. Skoðuð voru 54 korn af stærð 1 Φ og 58 korn af stærð 0 Φ. 

 

Mynd 32 – Hlutföll þátta í sýni 2. 

Í sýni 2 aukast bergbrot frá sýni 3 en eru þó mun færri en í sýni 4. Þessi bergbrot eru 1 ísúrt 

korn og 8 basaltkorn. Eitt af basaltkornunum er af stærð 0 Φ en hin bergbrotin eru öll af stærð 

1 Φ. Vikur eykst frá sýni 3. Einn stakur plagíóklaskristall er til staðar. Skoðuð voru 59 korn af 

stærð 1 Φ og 66 korn af stærð 0 Φ. 
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Mynd 33 – Hlutföll þátta í sýni 1. 

Sýni 1 sýnir verulega aukningu á gjalli frá því í sýni 2.  Sýnið innheldur tvo plagíóklaskristalla 

og 7 bergbrot, þar af er eitt ísúrt en hin eru basaltkorn. Tvö rauð gjallkorn fundust og er annað 

þeirra með áföstum plagíóklas- og pýroxenkristöllum. Skoðuð voru 77 korn af stærð 1 Φ og 70 

korn af stærð 0 Φ. 
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6 Túlkun og umræður 

Bæði kornastærðargreining og þáttagreining á gjóskulaginu sýna breytingar í tíma upp í 

gegnum gjóskulagið. Bæði á milli laga og innan hvers lags fyrir sig. Goshegðun í gosinu sem 

myndaði Heklu-S hefur því verið breytileg ef gert er ráð fyrir litlum breytingum í vindi.  

Útbreiðsla gjóskulagsins er til austurs sem segir til um vindátt. Þar sem sýnatökustaður er 

austanmegin við Heklu má gera ráð fyrir að vindstyrkur hafi aukið kornastærð sýnanna. 

Litabreytingarnar upp eftir sniðinu þar sem gjóskan verður sífellt dekkri endurspegla hvernig 

kvikan verður basískari eftir því sem líður á gosið eins og algengt er í Heklugosum og sýnir að 

kvika undir Heklu var lagskipt eftir eðlisþyngd fyrir gosið. Þetta samræmist efnagreiningum 

sem gerðar hafa verið á Heklu-S og sýna að efnasametning kvikunnar var frá ríólíti til basaltísks 

andesíts. (Meara, 2011; Wastegård ofl., 2008). Rannsókn Meara (2011) sýnir þó ekki miklar 

breytingar í efnasamsetningu gjóskunnar upp eftir sniðinu. 

Eftir því sem ofar dregur verða vikurkorn dekkri og líkari gjallkornum. Það er að öllum 

líkindum vegna fjölgunnar ísúrra korna á kostnað súrra sem gjóskan dökknar upp eftir sniðinu 

fremur en fjölgunnar basískra korna. Litabreytingar verða ekki samtímis miklum 

kornastærðarbreytingum nema milli sýna 9 og 8.  

Litabreytingarnar í gegnum Heklu-S eru mjög svipaðar því sem gerist í gjóskulagnu Heklu-4. 

Líkt og Heklu-S er Heklu-4 skipt upp í fjórar einingar. Neðsta einingin í Heklu-4 er hvít og 

m.a. úr hvítum vikri, næst tekur við grágult lag, svo grábrúnt lag og síðast brúnsvart lag. Mjög 

svipaðar litabreytingar eru einnig í gjóskulaginu Heklu-3 nema að í því hafa tvær neðstu 

einingarnar bleikan blæ. Í Heklu-4 fylgja litabreytingar ekki breytingum í 

kornastærðardreifingu. Ofarlega í neðstu einingu Heklu-4 verður snögg aukning í bæði 

kornastærð og hlutfalli bergbrota (Larsen & Þórarinsson, 1977), þess konar breytingar má sjá 

milla laga 1 og 2 í Heklu-S en þar verður einnig litabreyting úr hvítu í gulbrúnt. 

 Milli laga 3 og 4 í Heklu-S verður snörp litabreyting, gjóskan dökknar verulega en breytingar 

á kornastærðardreifingu eru litlar. Efnagreiningar á gjóskulaginu Heklu-4 hafa sýnt að neðsta 

einingin hefur 69,0-73,9% SiO2 hlutfall, önnur einingin 64,4%. þriðja 61,5% og sú efsta 57,7% 

(Larsen & Þórarinsson, 1977). Ef sama samræmi er milli lita- og efnasamsetningar í Heklu S 

og í Heklu 4 þá ættu lög 1 og 2 í Heklu S að endurspegla ríólít- og dasítfasa gossins, lag 3 

andesítfasa og lag 4 basaltískan andesítfasa. Hins vegar sýna efnageiningar á Heklu S að gjósku 

af andesískri efnasamsetningu vanti (Meara, 2011), svo gera má ráð fyrir að lag 3 sé að mestu 

úr basaltísku andesíti, þó ekki eins basísku og því sem myndar lag 4. 

Hlutfall bergbrota eykst þegar líður á gosið, það tekur stökk milli lags 1 og 2 og nær hámarki í 

sýni 5 en þar eru 38% korna af stærð 1 Φ bergbrot. Þar sem bergbrot í gjósku þýða að fast berg 

hefur verið að brotna sundur í sprengingum (Marshak, 2012) samræmist þetta vel niðurstöðum 

kornastærðargreiningar sem benda til lag 2 og sérstaklega sýni 5 hafi myndast þegar kraftur 

gossins var í hámarki. Hátt hlutfall bergbrota í sýni 4 gæti þá skýrst af því að berg í gosrás hafi 

verið laust í sér eftir fyrri sprengingar eða því að gosrás hafi víkkað og því sé meira yfirborð 

til að brjóta úr bergbrot. 

Basaltkorn eru 66% allra bergbrota en hlutfall þeirra er breytilegt eftir sýnum. Í sýnum 8 og 9 

fundust aðeins basísk bergbrot. Í sýni 7 eru 6-7 af 8 bergbrotum basalt en sýnum 5 og 6 eru 

minna en helmingur (um 40%) bergbrota basalt, en í staðinn verða ísúr korn og kristallaknippi 

áberandi. Í sýnum 1-4 eru svo 84% bergbrota basalt. Þetta bendir til að berggrunnur umhverfis 
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gosop hafi verið basalthraun en þegar mestur kraftur var í gosinu hafi það sprengt sé leið inn í 

andasít-eða dasíthraun, lítið er um önnur bergbrot en basalt í sýni 7 en þá virðast sprengingarnar 

ekki hafa náð út úr basalthrauninu nema hugsanlega að litlu leiti.  Önnur skýring á þessum 

breytingum á bergbrotum í gegnum lagið er að andesít- eða dasíthraun hafi legið undir 

basalthrauni í gosrásinni og öflugasti gosfasinn náð að þeyta upp brotum af meira dýpi en hinir 

fasarnir. Það er einnig mögulegt að nýtt gosop hafi opnast í hlíðum fjallsins eða á öðrum stað í 

Heklugjánni. Fjölbreytileiki bergbrotanna er til marks um það hvernig hraun hafa runnið hvert 

yfir annað og fjallið byggst upp af mörgum mismunandi hraunlögum. 

Í gjóskulaginu Heklu-4 sjást breytingar á gerðum bergbrota sem raktar eru til þess að 

staðsetning sprenginga í gosinu breytitst, annaðhvort færðust þær lárétt eftir gossprungu eða 

dýpra niður í jörðina (Larsen & Þórarinsson, 1977). 

Í flestum sýnum eru korn af stærð 1 Φ fjölbreyttari að gerð en korn að stærð 0 Φ. Vikur og gjall 

eru meira áberandi í 0 Φ flokknum en þau eru eðlislétt og berast því lengra frá gosopi en önnur 

korn sömu stærðar. 

Stakir kristallar sem sem finnast í gjóskunni eru allir plagíóklas. Plakóklas er samheiti yfir 

grindsíliköt af feldsparhópi sem innihalda natríum- og kalsíumjónir í mismiklu magni en 

feldspör sem innihalda natríum- og kalíumjónir en ekkert kalsíum nefnast alkalífeldspör. 

Feldspör eru algengustu steindirnar á jörðinni og finnast í flestu bergi, storkubergi, 

myndbreyttu bergi og setbergi (Nesse, 2012). 

 Feldspör hafa hátt bræðslumark og mynda oft díla í kísilríku bergi (Francis, 1996). Hekla S 

gjóskan er greinilega mynduð úr kísilríkri kviku sem var byrjuð að storkna í kvikuhólfi áður en 

gos hófst en storkunin ekki náð það langt að aðrar kristallategundir en feldspör mynduðust að 

neinu ráði. Stakir kristallar birtast fyrst í lagi 5 en þar eru þeir 10% korna af stærð 1 Φ. Í lagi 4 

eru þeir 8% korna af stærð 1 Φ en 0-3% í næstu sýnum fyrir ofan.  

Skortur á kristöllum í sýnum 9-6 er vísbending um að kvika hafi þá verið mjög kísilrík og því 

eðlislétt og kristallar sokkið neðar í kvikuhólfið, auk þess er kristallamyndun í mjög kísilríkri 

kviku erfið (Marshak, 2012). 

Í sniði Heklu S við Laufafell sem fjallað er um í doktorsverkefni Meara  (2011) er fyrsta 

einingin úr fínni gosmöl, önnur úr grófi ösku, þriðja úr grófri gosmöl og fjórða  úr meðalgrófri 

gosmöl. Fyrsta einingin sem þar er lýst er ekki til staðar í sniðinu við Herbjarnarfellsvatn en 

það stafar líklega af breytingum í vindátt, þessi eining er innan við 5 cm þykk. Önnur einingin 

við Laufafell virðist vera Lag 1 í sniðinu við Herbjarnarfellsvatn, þriðja eininging lag 2 og sú 

fjórða lög 3 og 4. Laufafell er staðsett suðaustan við Heklu, það er nær gosupptökum en 

Herbjarnarfellsvatn, því er eðlilegt að sniðið við Laufafell sýni grófari kornastærðardreifingu. 

 

6.1 Upphafsfasi 

Sýni 9 sem markar upphaf gossins sker sig verulega úr hinum sýnunum hvað varðar 

kornastærðardreifingu. 24% þess eru fínni en 4 Φ en í örðum sýnum er það 0-3%. Stór korn 

finnast einnig, allt upp í -3,5 Φ. Þáttagreiningin sýndi að 99% af kornum af stærð 0 Φ og 92% 

korna af stærð 1 Φ væru vikur. Mikið magn fíns efnis og hvíts vikurs í sýninu bendir til að það 

sé myndað úr mjög kísilríkri kviku, það er í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna fram á að 



31 

gosið hafi byrjað sem plínískt ríólítgos. Þar sem vikurkornin eru mjög brothætt er líklegt að 

þau hafi að einhverju leiti mulist niður við sigtun og safnast fyrir í smærri 

kornastærðarflokkum, en gert er ráð fyrir að það sé í lágmarki vegna þess að öll sýni voru 

handsigtuð.  Þó er ljóst að raunverulegt magn af fínu efni er mjög mikið en það sést þegar sýnið 

er skoðað með berum augum. Korn gætu einnig hafa brotnað þegar þau féllu úr gosmekki.   

Hugsanlegt er að þetta sýni hafi orðið til í fretóplínískum gos fasa. Gos verða fretóplínísk þegar 

mikið magn kísilríkrar kviku tætist í sneringu við vatn. Mikið af mjög fíngerðu efni, jafnvel 

nálægt gosopi einkennir fretóplíníska gjósku. (Francis, 1996). Þetta mikla eðjuflóð sem fylgdi 

Heklu-S gosinu tengist hugsanlega stöðuvatni sem þá var í gíg Heklu (Guðrún Larsen ofl., 

2013). Hafi súr kvika brotist upp í gegnum þetta stöðuvatn hlítur upphafsfasi gossins að hafa 

verið fretóplínískur en ef ekki þá hefur hann verið plínískur en plínísk gos mynda mikið af fínni 

ösku, jafnvel yfir 40% (Wohletz, Dellino & Büttner, 2003).  

Lítið af fretóplínískum gjóskulögum eru þekkt og hefur ekkert fretóplínískt gos verið rannsakað 

meðan á því stóð, allt sem vitað er um þau er því komið úr gjóskurannsóknum (Francis, 1996). 

1800 ára gömul fretóplínísk gjóska frá Taupo á Nýja-Sjálandi einkennist af mjög fíngerðum 

kornum en miðgildi kornastærða er 4-5 Φ (Smith & Houghton, 1994). Kornastærðargreining á 

fretóplínískri gjósku úr Öskjugosi 1874 sýndi að 99% hennar var fínni en 1 mm (Sigurðsson 

ofl., 2015). Bæði Taupo- og Öskju-gjóskan eru fíngerðari en gjóskan úr sýni 9. Stórt ríólískt, 

fretóplínískt sprengigos varð í Öræfajökli árið 1362. Gjóska frá því gosi er mjög fíngerð og 

blöðrurík. Auk fretómagmatískra ferla er talið að mjög hröð hreyfing kvikunnar upp úr gosrás 

hafi valdið mikilli tætingu en 53-84% gjóskunnar eru fínni en 2 Φ (Selbekk & Trønnes, 2007). 

Í sýni 9 eru 58% gjóskunnar fínni en 2 Φ. 

 

Fleiri gos eru þekkt í Heklu sem gætu hafa byrjað sem fretóplínísk. Mjög fíngerða gjósku er að 

finna neðst í gjóskulaginu Heklu-4 sem bendir til tætingar kviku vegna utanaðkomandi vatns 

(Larsen ofl., 2013). 

B.s. ritgerð Sigrúnar Tómasdóttur (2015) fjallar um gjóskulagið Heklu Ö sem myndaðist fyrir 

um 6060 árum. Vísbendingar eru um að vatn hafi þar komið við sögu. Í Heklu Ö er að finna 

fíngerða og samlímda gjósku sem liggur ofan á grófari gjósku neðst í laginu. Sigrún túlkar þetta 

þannig að annað hvort skýrist þetta af breytingu í vindátt meðan á gosinu stóð eða að fínni, 

samlímda gjóskan sé mynduð vegna áhrifa vatns og að magmatískur upphafsfasi skýrist þá af 

því að gosið hafi þá haft of mikinn sprengikraft og of mikið kvikuuppstreymi til að vatn næði 

að hafa áhrif. 

Rannsókn Meara (2011) sýndi að neðst í Heklu S er gosmöl en ofan á henni liggur aska. Meara 

telur þetta endurspegla breytingar í krafti gossins sem skýra má með magmatískum ferlum 

fremur en áhrifum utanaðkomandi vatns. Eins og áður segir er umrætt gosmalarlag ekki til 

staðar við Herbjarnarfellsvatn. 

Plínísk gjóska getur einnig innihaldið mikið af fínni ösku og er það þekkt í Heklu. Rannsókn á 

gjósku frá plínískum upphafsfösum fjögurra sögulegra Heklugosu, frá árunum 1004, 1300, 

1693 og 1796 hefur leitt í ljós að hlutfall fínnar ösku er 11-25%. Þau tvö fyrrnefndu voru plínísk 

gos og innihalda meira af fínni ösku en hin tvö sem voru lágplínísk (Janebo ofl., 2018). 

Samanburður við rannsókn Janebo ofl. (2018) og þessari rannsókn á sýnum sem eru tekin í 

svipaðri fjarlægð frá gosstöðvum (um 22 km) sýnir að hlutfall fínnar ösku í öllum af þessum 

fjórum gosum er mun minna en í sýni 9 í gjóskulaginu Heklu S. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027302004717#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027302004717#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027302004717#!
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Mynd 34 – Kornastærðardreifing fjögurra sögulegra gjóskulaga frá Heklu, í mismunandi 

fjarlægð frá gosstöðvum (Janebo ofl., 2018). 

Sýni 8 sem er á mörkum laga 1 og 2 sýnir einkenni þeirra beggja hvað kornastærð varðar en er 

líkara lagi 2 í útliti. 

6.2 Miðfasi 

Þetta er öflugasti hluti gossins. 

Í Heklu S má sjá ein-, tví-, og þrítoppa kornastærðardreifingu. Sýni 7-5 sem eru úr lagi 2 sýna 

öll tvítoppa kornastærðardreifingu. Skýringar á geta legið ýmist í kvikutætingarferlum sem 

auka magn ösku eða setmyndunarferlum sem flýta því að aska sest fyrir (Guðmundsson, 2017). 

Fleiri gjóskulög frá Heklu sýna tvítoppa dreifingu m.a. Hekla 1, Hekla 1300, Hekla 1693, Hekla 

1766. Það hefur ekki tekist að útskýra með ferlum í gosunum sjálfum en snjór gæti verið 

áhrifavaldur (Janebo ofl., 2018). Öskukorn sem festast í snjókornum og berast með þeim niður 

til jarðar. Einnig geta ískristallar myndast og vaxið á yfirborði gjóskukorna svo þau þyngjast 

og falla fyrr niður úr gosmekki (Lacasse ofl., 2003). Tvítoppa kornastærðardreifing getur 

orsakast af eðlisþyngdarmun milli bergbrota og vikurs- og gjallkorna (Bonadonna & Costa, 

2013) en mikið er um bergbrot í lagi 2.  
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Ekki er útilokað að þessir tveir toppar stafi af því að það hafi verið að gjósa á tveimur stöðum 

í fjallinu. Annað gosop gæti hafa opnast annars staðar í Heklugjánni eða í hlíðum fjallsins. Þá 

myndi eintoppa kornastærðardreifing í lagi 3 þar sem grófari toppurinn hverfur skýrast af því 

að fyrra gosopið hafi orðið óvirkt. 

Hátt hlutfall stórra korna bendir til að lag 2 sýni kröftugan plínískan gosfasa sem nær hámarki 

efst í laginu, í sýni 5 sem líklega myndaðist þegar hæð gosmakkar var mest.  

Í stærstu Heklugosunum geta gjóskukorn sem lenda í 20-30 km fjarlægð frá fjallinu verið 5-6 

cm í þvermál. Stæstu kornin hér eru undir 32 mm en þetta eru vikurkorn sem gætu hafa brotnað 

við lendingu, því þarf að líta á þetta sem lágmarksstærð (Larsen & Gíslason, 2013). 

Hátt hlutfall gosmalar í lagi 2 gæti endurspeglað breytingu úr fretóplínískum gosfasa yfir í 

plínískan en eins og áður segir er plínísk gjóska mun grófari en fretóplínísk auk þess sem plínísk 

gos mynda mun hærri gosmökk og stærri korn berast því lengra (Larsen &. Gíslason, 2013). 

Það eru þó fleiri þættir sem gætu skírt þetta t.d. aukinn vindstyrkur eða víkkun gosops. 

Víkkun gosops breytir eiginleikum eldgoss, yfirþrýstingur í gosrás lækkar svo gös í kvikunni 

þenjast út, hún rís hraðar og meira af gosefnum kemur upp í einu (De' Michieli Vitturi ofl., 

2008). Algengt er gjóskulög plínískra gosa séu öfugt lóðgreind vegna víkkunar gosrásar með 

tíma sem leiðir af sér hærri gosmökk (Wilson, Sparks & Walker, 1980). Þetta má sjá í Heklu-

S, þar sem lag 2 er mun grófara en lag 1 og meðalkornastærð nær hámarki á mörkum laga 2 og 

3.  

6.3 Lokafasi 

Allt bendir til að hér sé gosið í rénun. 

Sýni 4-1 eru öll mjög svipuð hvað kornastærðardreifingu varðar, hún er eintoppa með topp í 

0,5 Φ. Sýni 4-2 eru úr lagi 3 en sýni 1 úr lagi 4. Skortur á stórum kornum bendir til að verulega 

hafi dregið úr krafti gossins frá því í sýni 5. Nánast ekkert er af efni sem er fínna en 1,5 Φ.  Hér 

virðist sem lágplínískur eða jafnvel millistig lágplínísks og strombólísks gosfasa hafi tekið við 

af plínískum. Samkvæmt lýsingum Guðrúnar er sýni 4 er úr neðstu 4 cm lags 3 en sýni 5 úr 

lagmótum efst í lagi 2 svo ætla má að stutt sé milli þeirra í tíma. Stærð stærstu korna fer 

minnkandi frá sýni 4 til sýnis 1 sem bendir til að kraftur gossins og hæð gosmakkar fari 

minnkandi, skýringin gæti einnig verið sú að vindstyrkur fari minnkandi. 

Plagíoklas í sýni 1 sem er efst gæti hafa myndast í kísilríkari kviku ofar í kvikuhólfi og sokkið 

neðar. Gosið gæti þó varla hafi verið orðið mjög basískt þegar það sýni myndaðist því þá að 

ólivín eða pýroxen væri til staðar en hvorugt fannst. Eins og áður segir bendir litur sýnisins til 

þess að það endurspegli basaltískan andesítfasa gossins. Gosið sem myndaði gjóskulagið 

Heklu-S gæti hafa endað sem basískt flæðigos eins og mörg önnur Heklugos þó gjóska frá þeim 

hluta þess hafi ekki náð að berast til sýnatökustaðar. Samkæmt lýsingum Guðrúnar Larsen á 

sniðinu úr gjóskulaginu Heklu-S sem um ræðir hefur orðið rof á topp þess. Líklegt er að gosið 

hafi haldið áfram eftir að sýni 1 myndaðist en gjósku frá þeim hluta þess vantar.  
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Samantekt 

Niðurstöður benda til að gosinu sem myndaði gjóskulagið Heklu S megi skipta upp í þrjá hluta. 

Í byrjunarfasa hefur komið upp súr kvika í plínísku sprengigosi sem myndaði lag 1 (sýni 9 og 

8), vísbendingar eru um fretómagmatísk ferli en vatn gæti hafa verið til staðar í formi 

stöðuvatns í gíg Heklu, fyrri rannsókn bendir til magmatísks upphafsfasa á undan þessum fasa 

sem myndaði fínt gosmalarlag neðan við lag 1 en það lag er ekki til staðar í sniðinu sem var 

notað í þessari rannsókn. Miðfasi gossins sem myndaði lag 2 (sýni 8, 7, 6 og 5), hefur verið 

þurrt plínískt sprengigos þar sem upp kom dasítkvika, en það virðist hafa verið öflugasti fasinn. 

Síðasti fasinn sem hægt er að lesa út gjóskulaginu myndaði lög 3 og 4, hann var kraftminni en 

miðfasinn, og virðist kraftur gossins þá fara minnkandi, efnasamsetning kviku hefur líklega 

verið frá andesíti til basaltísks andesíts. Ekki er hægt að segja til um áframhald gossins út frá 

þessu sniði þar sem toppur þess er rofinn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Heimildir 

 

Bergman, J., Wastegård, J., Hammarlund, D., Wohlfarth, B. & Roberts, S.J. (2004). Holocene 

tephra horizons at Klocka Bog, west-central Sweden: aspects of reproducibility in subarctic 

peat deposits. Journal of Quaternary Science, 19, 241–49. 

 

Bjarnason, I.Þ. (2008). An Iceland hotspot saga, Jökull, 58, 3-16. 

Bonadonna, C. & Costa, A. (2013). Plume height, volume, and classification of explosive 

volcanic eruptions based on the Weibull function. Bulletin of Volcanology, 75(8), 1-19. 

Bonadonna, C., Cioni, R., Pistolesi, M., Connor, C., Scollo, S., Pioli, L. & Rosi, M. (2013). 

Determination of the largest clast sizes of tephra deposits for the characterization of explosive 

eruptions: a study of the IAVCEI commission on tephra hazard modelling. Bulletin of 

Volcanology, 75(1), 1-15. 

Bonadonna, C., Cioni, R., Pistolesi, M., Elissondro, M. & Baumann, V. (2015). 

Sedimentation of long-lasting wind-affected volcanic plumes: the example of the 2011 

rhyolitic Cordón Caulle eruption, Chile. Bulletin of Volcanology, 44, 1-19. 

Bonadonna, C. & Phillips, J.C. (2003). Sedimentation from strong volcanic plumes. Journal 

of Geophysical Research: Solid Earth, 108, 2340.    

Boygle, J. (1998). A little goes a long way: discovery of a new mid-Holocene tephra in 

Sweden. Boreas, 27, 195–99. 

De' Michieli Vitturi, M., Clarke, A.B., Neri, A. & Voight, B. (2008). Effects of conduit 

geometry on magma ascent dynamics in dome-forming eruptions. Earth and Planetary 

Science Letters, 272, 567-578.        

Dugmore, A.J., Larsen, G. & Newton, A.J. (1995). Seven tephra isochrones in Scotland. The 

Holocene, 5, 257–66. 

 

Dugmore, A.J. & Newton, A.J. (1998). Holocene Tephra Layers in the Faroe Islands. 

Fróðskaparrit, 46, 191–204. 

                                                                                        

Guðmundsson, A.T. (1986). Íslandseldar. Reykjavík: Vaka-Helgafell. 

Guðmundsson, Á. & Sæmundsson, K. (1992). Heklugosið 1991: Gangur gossins og aflfræði 

Heklu. Náttúrufræðingurinn, 61, 145-158. 

Guðmundsson, J. (2017). Magma fragmentation and tephra dispersal in explosive eruptions: 

The 1991 and 1845 Hekla eruptions. Doktorsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. 

 

Gunnarson, B., Borgmark, A. & Wastegård, S. (2003). Holocene humidity fluctuations in 

Sweden inferred from dendrochronology and peat stratigraphy. Boreas, 32, 347–60. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0012821X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0012821X


36 

Hang, T., Wastegård, S., Veski, S. & Heinsalu, A. (2006): First discovery of cryptotephra in 

Holocene peat deposits of Estonia, eastern Baltic. Boreas, 35, 644–49. 

 

Höskuldsson, Á., Óskarsson, N., Pedersen, R., Grönvold, K., Vogfjörð, K. & Ólafsdóttir R. 

(2007). The millienium eruption of Hekla in February 2000. Bulletin of Volcanology, 70, 

169-182. 

 

Höskuldsson, Á., Guðmundsson, M.T., Larsen, G. & Þórðarson, Þ. (2013). Eldgos. Sólnes, J., 

Sigmundsson, F. & Bessason, B. (ritstj.), Náttúruvá á Íslandi, Eldgos og Jarðskjálftar (bls. 

89-100). Reykjavík: Viðlagatrygging Íslands/Háskólaútgáfan. 

Jakobsson, S.P. (1979). Petrology of Recent Basalts of the Eastern Volcanic Zone, Iceland. 

Nátturfræðistofnun Íslans, Acta Naturalia Islandica, 26, 1-103. 

Janebo, M.H., Houghton, B.F., Þórðarson, Þ., Bonadonna, C. & Carey, R.J. (2018). Total 

grain-size distribution of four subplinian–Plinian tephras from Hekla volcano, Iceland: 

Implications for sedimentation dynamics and eruption source parameters. Journal of 

Volcanology and Geothermal Research, 357, 25-38. 

 

Jóhannesson, H. & Sæmundsson, K. (1998). Geological map of Iceland, 1:500.000. Bedrock 

geology. Reykjavík: Náttúrufræðistofnun Íslands og Landmælingar Íslands. 

 

Kamanski, E. & Jaupart, C. (1998). The size distribution of pyroclasts and the fragmentation 

sequence in explosive volcanic eruptions. Journal of geophysical research, 103, 29,759-

29,779. 

Lacasse, C., Karlsdóttir, S., Larsen, G., Soosalu, H., Rose, W.I. & Ernst, G.G.J. (2003). 

Weather radar observations of the Hekla 2000 eruption cloud, Iceland. Bulletin of 

Volcanology, 66, 457-473. 

Larsen, G., Dugmore, A. & Newton, A. (1999). Geochemistry of historical-age silicic tephras 

in Iceland. The Holocene, 9, 463-171. 

 

Larsen, G. & Gíslason S.R. (2013). Gjóska. Sólnes, J., Sigmundsson, F. & Bessason, B. 

(ritstj.), Náttúruvá á Íslandi, Eldgos og Jarðskjálftar (bls. 130-146). Reykjavík: 

Viðlagatrygging Íslands/Háskólaútgáfan. 

Larsen, G., Sverrisdóttir, G., Jóhannesson, H., Hjartarson, Á., & Einarsson, P. (2013). Hekla. 

Sólnes, J., Sigmundsson, F. & Bessason, B. (ritstj.), Náttúruvá á Íslandi, Eldgos og 

Jarðskjálftar (bls. 189-209). Reykjavík: Viðlagatrygging Íslands/Háskólaútgáfan. 

Larsen, G. & Þórarinsson, S. (1977). H4 and Other Acid Hekla Tephra Layers. Jökull, 27, 28-

46. 

 

Lopes, R. (2005). The Volcano Adventure Guide. Cambridge, Cambridge University Press. 

Meara, R.H. (2011). Geochemical fingerprinting of Icelandic silicic Holocene tephra layers. 

Doktorsritgerð, The University of Edinburgh, Edinburgh. 

Marshak, S. (2012). Earth - Portrait of a Planet: fourth edition. New York, W.W. Norton & 

Company. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027317307400#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027317307400#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027317307400#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027317307400#!


37 

Nesse, W.D. (2012). Introduction to Mineralogy: second edition. New York, Oxford 

University Press. 

Nichols, G. (2009). Sedimentology and stratigraphy: second edition. Chichester, Wiley-

Blackwell. 

Ófeigsson, B.G., Hooper, A., Sigmundsson, F.m Sturkell, E. & Grapenthin, R. (2011). Deep 

magma storage at Hekla volcano, Iceland, revealed by InSAR time series analysis. Journal of 

Geophysical research, 116), 1-15. 

 

Óladóttir, B.A., Larsen, G., Þórðarson, Þ. & Sigmarsson, O. (2005). The Katla volcano S-

Iceland: holocene tephra stratigraphy and eruption frequency. Jökull, 55, 53-74. 

 

Pilcher, J.R., Hall, V.A. & McCormac, F.G. 1995: Dates of Holocene Icelandic volcanic 

eruptions from tephra layers in Irish peats. The Holocene, 5, 103–10. 

 

Rose, W.I & Durant, A.J. (2009). Fine ash content of explosive eruptions. Journal of 

Volcanology and Geothermal Research, 186, 32-39. 

Selbekk, R.S. & Trønnes, R.G. (2007). The 1362 AD Öræfajökull eruption, Iceland: 

Petrology and geochemistry of large-volume homogeneous rhyolite. Journal of Volcanology 

and Geothermal Research, 160, 42-58. 

Sigmundsson, F., Steinþórsson, S. & Einarsson, P. (2013). Ísland og Innri Gerð Jarðar. 

Sólnes, J., Sigmundsson, F. & Bessason, B. (ritstj.), Náttúruvá á Íslandi, Eldgos og 

Jarðskjálftar (bls. 45-58). Reykjavík: Viðlagatrygging Íslands/Háskólaútgáfan. 

Sigurðsson, H., Houghton, B., Mcnutt, S., Rymer, H. & Stix, J. (2015). The Encyclopetia of 

Volcanoes: second edition. Academic Press. 

Smith, R.T & Houghton, B.F. (1994). Delayed deposition of plinian pumice during 

phreatoplinian volcanism: the 1800-yr-B.P. Taupo eruption, New Zealand. Journal of 

Volcanology and Geothermal Research, 67, 221-226. 

Soosalu, H. & Einarsson, P., (2004). Seismic constraints on magma chambers at Hekla and 

Torfajökull volcanoes, Iceland. Bulletin of Volcanology, 66, 276-286. 

Soosalu, H., Einarsson P. & Jakobsdóttir, S. (2003). Volcanic tremor related to the 1991 

eruption of the Hekla volcano, Iceland. Bulletin of Volcanology, 65, 562-577. 

Sosa-Ceballos, G., Gardner, J.E., Siebe, C. & Macías, J.L. (2012). A caldera-forming 

eruption ~ 14,100 14C yr BP at Popocatépetl volcano, México: Insights from eruption 

dynamics and magma mixing. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 213-214, 

27-40. 

Sverrisdóttir, G. (2007). Hybrid magma generation preceding Plinian silicic eruptions at 

Hekla, Iceland: evidence from mineralogy and chemistry of two zoned deposits. Geological 

Magazine, 144, 643-659. 

 



38 

Tómasdóttir, S. (2015). Gjóskulagið Hekla-Ö í Tagli. Kornastærðar-, kornalögunar- og 

þáttagreining. BS ritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík.  

Van den Bogaard, C. & Schmincke, H.U. (2002). Linking the North Atlantic to central 

Europe: a high resolution Holocene tephrochronological record from northern Germany. 

Journal of Quaternary Science, 17, 3–20. 

 

Vilmundardóttir, E.G. & Hjartarson, Á. (1985). Vikurhlaup í Heklugosum. 

Náttúrufræðingurinn, 54, 17-30. 

Vorren, K.-D., Blaauw, M., Wastegård, S., van der Plicht, J. & Jensen, C.A.H. (2007). High-

resolution stratigraphy of the northernmost concentric raised bog in Europe – Sellevollmyra, 

Andøya, northern Norway. Boreas, 36, 253–77. 

 

Wastegård, S., Rundgren, M., Schoning, K., Andersson, S., Björck, S., Borgmark, A. & 

Possnert, G. (2008). Age, geochemistry and distribution of the mid-Holocene Hekla-

S/Kebister tephra. The Holocene, 18, 539-549. 

Watson, E.J., Swindles, G.T., Lawson, I.T., & Savov, I.P. (2016). Do peatlands or lakes 

provide the most comprehensive distal tephra records? Quaternary Science Reviews, 139, 

110-128. 

Wilson, L., Sparks, R.S.J.  & Walker, G.P.L. (1980). Explosive volcanic eruptions — IV. The 

control of magma properties and conduit geometry on eruption column behaviour. 

Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 63, 117-148. 

Þórarinsson, S. (1951). Laxárgljúfur and Laxárhraun. A tephrochronological study.  

Geografiska Annaler, 1–2, 1–89. 

 

Þórarinsson, S. (1967). The Eruptions of Hekla in Historical Times. The Eruption of Hekla 

1947–1948 I. Soc. Sci. Islandica, Reykjavík. 

                                                                                                                                                                

Þórðarson,. Þ. & Höskuldsson, Á. (2008). Postglacial Volcanism in Iceland. Jökull, 58, 197-

228. 

Þórðarson, Þ. & Larsen, G. (2007). Volcanism in Iceland in historical time: Volcano types, 

eruption styles and eruptive history. Journal of Geodynamics, 43, 118-152. 

Zillén, L. Wastegård, S. & Snowball, I. 2002: Calendar year ages of three mid-Holocene 

tephra layers identified in varved lake sediments in west central Sweden. Quaternary Science 

Reviews, 21, 1583–91. 

 

Zimanowski, B., Wohletz, K., Dellino, P. & Büttner, R. (2003). The volcanic ash problem. 

Journal of Volcanology and Geothermal Research, 122, 1-5.  

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027302004717#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027302004717#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027302004717#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027302004717#!


39 

Viðauki A 

Niðurstöður kornastærðardreifingar 

 

Tafla 3 – Kornastærðardreifing fyrir sýni 9. 

Φ Þyngd (g) Þyngdarhlutfall (%) Safnað þyngdarhlutfall (%) 

-4.5 0 0.0% 0.0% 
-4 0.0 0.0% 0.0% 

-3.5 7.0 2.4% 2.4% 
-3 4.5 1.5% 3.9% 

-2.5 11.5 3.9% 7.8% 
-2 9.4 3.2% 11.1% 

-1.5 11.0 3.8% 14.8% 
-1 12.5 4.3% 19.1% 

-0.5 12.3 4.2% 23.3% 
0 9.0 3.1% 26.3% 

0.5 7.4 2.5% 28.9% 
1 10.9 3.7% 32.6% 

1.5 14.5 4.9% 37.5% 
2 14.3 4.9% 42.4% 

2.5 15.9 5.4% 47.8% 
3 26.0 8.9% 56.7% 

3.5 21.4 7.3% 64.0% 
4 34.9 11.9% 75.9% 

panna 70.8 24.1% 100.0% 
samtals 293.2 100.0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

Tafla 4 – Kornastærðardreifing fyrir sýni 8. 

Φ Þyngd (g) Þyngdarhlutfall (%) Safnað þyngdarhlutfall (%) 

-4.5 0 0.0% 0.0% 
-4 10.0 5.6% 5.6% 

-3.5 7.6 4.3% 9.9% 
-3 6.8 3.9% 13.8% 

-2.5 12.3 6.9% 20.7% 
-2 13.1 7.4% 28.1% 

-1.5 16.1 9.1% 37.1% 
-1 19.8 11.2% 48.3% 

-0.5 21.8 12.3% 60.6% 
0 18.0 10.2% 70.8% 

0.5 13.2 7.4% 78.2% 
1 8.4 4.7% 82.9% 

1.5 2.9 1.6% 84.6% 
2 2.6 1.4% 86.0% 

2.5 3.0 1.7% 87.7% 
3 5.9 3.3% 91.1% 

3.5 5.0 2.8% 93.9% 
4 4.7 2.7% 96.6% 

panna 6.0 3.4% 100.0% 

samtals 177.3 100.0%  
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Tafla 5 – Kornastærðardreifing fyrir sýni 7. 

Φ Þyngd (g) Þyngdarhlutfall (%) Safnað þyngdarhlutfall (%) 

-4.5 8.4 4.2% 4.2% 
-4 16.5 8.2% 12.4% 

-3.5 24.1 12.0% 24.5% 
-3 17.4 8.7% 33.2% 

-2.5 32.7 16.4% 49.5% 
-2 28.2 14.1% 63.6% 

-1.5 28.4 14.2% 77.8% 
-1 22.4 11.2% 89.0% 

-0.5 12.4 6.2% 95.2% 
0 4.8 2.4% 97.6% 

0.5 1.7 0.8% 98.4% 
1 1.2 0.6% 99.0% 

1.5 0.5 0.3% 99.3% 
2 0.1 0.1% 99.3% 

2.5 0.1 0.0% 99.4% 
3 0.1 0.1% 99.4% 

3.5 0.1 0.1% 99.5% 
4 0.1 0.1% 99.6% 

panna 0.9 0.4% 100.0% 
samtals 200.0 100.0%  
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Tafla 6 – Kornastærðardreifing fyrir sýni 6. 

Φ Þyngd (g) Þyngdarhlutfall (%) Safnað þyngdarhlutfall (%) 

-4.5 3.1 1.0% 1.0% 
-4 22.8 7.3% 8.3% 

-3.5 27.4 8.8% 17.1% 
-3 34.1 10.9% 28.0% 

-2.5 40.2 12.9% 40.9% 
-2 37.3 11.9% 52.8% 

-1.5 39.6 12.7% 65.5% 
-1 37.5 12.0% 77.5% 

-0.5 27.8 8.9% 86.5% 
0 20.7 6.6% 93.1% 

0.5 9.5 3.0% 96.1% 
1 4.5 1.4% 97.6% 

1.5 1.0 0.3% 97.9% 
2 0.3 0.1% 98.0% 

2.5 0.2 0.1% 98.1% 
3 0.3 0.1% 98.1% 

3.5 0.4 0.1% 98.3% 
4 0.8 0.3% 98.5% 

panna 4.7 1.5% 100.0% 
samtals 312.1 100.0%  
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Tafla 7 – Kornastærðardreifing fyrir sýni 5. 

Φ Þyngd (g) Þyngdarhlutfall (%) Safnað þyngdarhlutfall (%) 

-4.5 18.8 15.1% 15.1% 
-4 21.6 17.4% 32.5% 

-3.5 9.3 7.5% 40.0% 
-3 4.3 3.5% 43.4% 

-2.5 6.0 4.8% 48.3% 
-2 5.5 4.4% 52.7% 

-1.5 8.2 6.6% 59.3% 
-1 12.9 10.4% 69.7% 

-0.5 14.6 11.7% 81.4% 
0 12.7 10.2% 91.6% 

0.5 6.9 5.5% 97.1% 
1 2.8 2.3% 99.4% 

1.5 0.5 0.4% 99.8% 
2 0.0 0.0% 99.8% 

2.5 0.0 0.0% 99.8% 
3 0.0 0.0% 99.8% 

3.5 0.0 0.0% 99.8% 
4 0.0 0.0% 99.8% 

panna 0.2 0.1% 100.0% 
samtals 124.4 100.0%  
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Tafla 8 – Kornastærðardreifing fyrir sýni 4. 

Φ Þyngd (g) Þyngdarhlutfall (%) Safnað þyngdarhlutfall (%) 

-4.5 0.0 0.0% 0.0% 
-4 0.8 0.2% 0.2% 

-3.5 1.7 0.5% 0.7% 
-3 3.2 0.9% 1.6% 

-2.5 3.1 0.9% 2.5% 
2 6.5 1.9% 4.3% 

-1.5 12.1 3.4% 7.8% 
1 27.9 7.9% 15.7% 

-0.5 50.3 14.3% 30.0% 
0 69.9 19.8% 49.8% 

0.5 74.6 21.1% 70.9% 
1 68.7 19.5% 90.4% 

1.5 26.9 7.6% 98.0% 
2 3.4 1.0% 99.0% 

2.5 0.5 0.1% 99.1% 
3 0.4 0.1% 99.2% 

3.5 0.2 0.1% 99.3% 
4 0.3 0.1% 99.4% 

panna 2.2 0.6% 100.0% 
samtals 352.6 100.0%  
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Tafla 9 – Kornastærðardreifing fyrir sýni 3. 

Φ Þyngd (g) Þyngdarhlutfall (%) Safnað þyngdarhlutfall (%) 

-4.5 0 0.0% 0.0% 
-4 0.4 0.1% 0.1% 

-3.5 0.6 0.2% 0.3% 
-3 1.4 0.4% 0.7% 

-2.5 3.9 1.2% 1.9% 
-2 6.9 2.1% 4.0% 

-1.5 11.5 3.5% 7.4% 
-1 21.4 6.4% 13.9% 

-0.5 40.2 12.1% 26.0% 
0 64.6 19.5% 45.4% 

0.5 75.7 22.8% 68.2% 
1 71.9 21.6% 89.9% 

1.5 30.2 9.1% 99.0% 
2 3.1 0.9% 99.9% 

2.5 0.1 0.0% 99.9% 
3 0.0 0.0% 100.0% 

3.5 0.0 0.0% 100.0% 
4 0.0 0.0% 100.0% 

panna 0.2 0.0% 100.0% 
samtals 332.0 100.0%  
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Tafla 10 – Kornastærðardreifing fyrir sýni 2. 

Φ Þyngd (g) Þyngdarhlutfall (%) Safnað þyngdarhlutfall (%) 

-4.5 0 0.0% 0.0% 
-4 0 0.0% 0.0% 

-3.5 0 0.0% 0.0% 
-3 1.1 0.4% 0.4% 

-2.5 2.9 1.2% 1.6% 
-2 3.4 1.4% 3.0% 

-1.5 8.9 3.6% 6.6% 
-1 17.4 7.0% 13.7% 

-0.5 35.0 14.2% 27.8% 
0 51.5 20.8% 48.7% 

0.5 56.3 22.8% 71.5% 
1 49.9 20.2% 91.7% 

1.5 18.3 7.4% 99.1% 
2 1.5 0.6% 99.7% 

2.5 0.1 0.0% 99.7% 
3 0.1 0.0% 99.8% 

3.5 0.0 0.0% 99.8% 
4 0.0 0.0% 99.8% 

panna 0.6 0.2% 100.0% 
samtals 246.9 100.0%  
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Tafla 11 – Kornastærðardreifing fyrir sýni 1. 

Φ Þyngd (g) Þyngdarhlutfall (%) Safnað þyngdarhlutfall (%) 

-4.5 0 0.0% 0.0% 
-4 0 0.0% 0.0% 

-3.5 0.0 0.0% 0.0% 
-3 0.2 0.1% 0.1% 

-2.5 0.6 0.2% 0.3% 
-2 3.1 1.2% 1.6% 

-1.5 8.1 3.2% 4.8% 
-1 22.1 8.8% 13.6% 

-0.5 43.2 17.2% 30.9% 
0 57.1 22.8% 53.7% 

0.5 58.3 23.3% 77.0% 
1 40.6 16.2% 93.2% 

1.5 10.9 4.4% 97.6% 
2 0.7 0.3% 97.9% 

2.5 0.1 0.0% 97.9% 
3 0.1 0.0% 98.0% 

3.5 0.3 0.1% 98.1% 
4 0.8 0.3% 98.4% 

panna 4.1 1.6% 100.0% 
samtals 250.2 100.0%  
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Viðauki B 

Niðurstöður þáttagreiningar 

Tafla 12 – Þáttagreining fyrir sýni 9. 

0 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 57 91.9% 

 Gjall 4 6.5% 

 Bergbrot 1 1.6% 

 Samtals 62 100.0% 

1 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 73 98.6% 

 Gjall 1 1.4% 

 Samtals 74 100.0% 
 

Tafla 13 – Þáttagreining fyrir sýni 8. 

0 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 40 69.0% 

 Gjall 13 22.4% 

 Bergbrot 3 5.2% 

 Takkýlít 1 1.7% 

 Dökkbrúnt gler 1 1.7% 

 Samtals 58 100.0% 

1 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 23 38.3% 

 Gjall 28 46.7% 

 Bergbrot 3 5.0% 

 Takkýlít 2 3.3% 

 Glært gler 3 5.0% 

 Annað súrt gler 1 1.7% 

 Samtals 60 100.0% 
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Tafla 14 – Þáttagreining fyrir sýni 7. 

0 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 46 80.7% 

 Gjall 13 22.8% 

 Bergbrot 1 1.8% 

 Dökkbrúnt gler 1 1.8% 

 Samtals 57 100.0% 

1 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 15 25.4% 

 Gjall 24 40.7% 

 Bergbrot 7 11.9% 

 Takkýlít 5 8.5% 

 Glært gler 6 10.2% 

 Gulbrúnt gler 2 3.4% 

 Samtals 59 100.0% 
 

Tafla 15 – Þáttagreining fyrir sýni 6. 

0 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 38 74.5% 

 Gjall 7 13.7% 

 Bergbrot 5 9.8% 

 Glært gler 1 2.0% 

 Samtals 51 100.0% 

1 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 22 42.3% 

 Gjall 11 21.2% 

 Bergbrot 8 15.4% 

 Takkýlít 5 9.6% 

 Glært gler 5 9.6% 

 Gulbrúnt gler 1 1.9% 

 Samtals 52 100.0% 
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Tafla 16 – Þáttagreining fyrir sýni 5. 

0 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 76 92.7% 

 Gjall 4 4.9% 

 Bergbrot 2 2.4% 

 Samtals 82 100.0% 

1 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 9 18.8% 

 Gjall 11 22.9% 

 Rautt gjall 1 2.1% 

 Bergbrot 18 37.5% 

 Glært gler 2 4.2% 

 Dökkbrúnt gler 2 4.2% 

 Kristallar 5 10.4% 

 Samtals 48 100.0% 
 

Tafla 17 – Þáttagreining fyrir sýni 4. 

0 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 57 100.0% 

 Samtals 57 100.0% 

1 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 19 35.2% 

 Gjall 11 20.4% 

 Bergbrot 19 35.2% 

 Dökkbrúnt gler 1 1.9% 

 Kristallar 4 7.4% 

 Samtals 54 100.0% 
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Tafla 18 – Þáttagreining fyrir sýni 3. 

0 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 53 91.4% 

 Gjall 3 5.2% 

 Rautt gjall 1 1.7% 

 Dökkbrúnt gler 1 1.7% 

 Samtals 58 100.0% 

1 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 31 57.4% 

 Gjall 10 18.5% 

 Rautt gjall 1 1.9% 

 Bergbrot 5 9.3% 

 Takkýlít 7 13.0% 

 Samtals 54 100.0% 
 

Tafla 19 – Þáttagreining fyrir sýni 2. 

0 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 62 93.9% 

 Gjall 3 4.5% 

 Bergbrot 1 1.5% 

 Samtals 66 100.0% 

1 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 37 62.7% 

 Gjall 12 20.3% 

 Bergbrot 8 13.6% 

 Takkýlít 3 5.1% 

 Kristallar 1 1.7% 

 Samtals 59 100.0% 
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Tafla 20 – Þáttagreining fyrir sýni 1. 

0 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 57 81.4% 

 Gjall 13 18.6% 

 Samtals 70 100.0% 

1 Φ Þáttur Fjöldi Hlutfall (%) 

 Vikur 25 32.5% 

 Gjall 28 36.4% 

 Rautt gjall 2 2.6% 

 Bergbrot 7 9.1% 

 Takkýlít 11 14.3% 

 Dökkbrúnt gler 2 2.6% 

 Kristallar 2 2.6% 

 Samtals 77 100.0% 
 

 


