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Útdráttur 

Rrannsóknir á gjóskulögum eru mikilvægar að tímasetja atburði og tengja saman gagnasöfn 

frá mismunandi umhverfum s.s. jarðvegi, stöðuvötnum, ískjörnum og sjávarseti. Auk þess 

geta gjóskulaga rannsóknir veitt ítarlegar upplýsingar um eldstöðvakerfi og myndun gjósku, 

gossögu, efnasamsetningu og gostíðni. Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar til að skilja 

hegðun eldfjalla en einnig við gerð hættumats. 

Eldgossaga Íslands á nútíma, þ.e. á síðustu 11.700 árum, er nokkuð vel þekkt vegna þeirra 

fjölda gjóskulaga sem hefur verið lýst í jarðvegi, stöðuvatnaseti og sjávarseti hér á landi. 

Fáar rannsóknir ná aftur ná aftur til síð-jökultíma.  

Markmið þessarar rannsóknar er að auka skilning á gjóskulögum og sprengigosavirkni á 

Íslandi með því að skoða og greina gjóskulög útfrá sjávarsetkjarnanum MD99-2275 sem 

sóttur var af norðanverðu landgrunni Íslands. Sérstök áhersla var lögð á að finna 

gjóskuleiðarlagið Askja S í kjarnanum. Sjö sýni voru líkleg til að innihalda gjóskulög og 

sýndu niðurstöður efnagreininga 5 áður óþekkt basísk gjóskulög. Flest eiga uppruna sinn frá 

Veiðivöta-Bárðabungu kerfinu en einnig fundust gjóskulög frá Grímsvötnum og 

Kverkfjöllum. Eitt af sjö sýnum var efnasamsetningu sem tengt hefur verið við leiðarlagið 

Askja S. Fjögur gjóskulög af þeim fimm sem fundust eru tengd við  Veiðivötn-Bárðabungu 

kerfið og það fimmta er tengt bæði við Veiðivötn-Bárðabungu kerfið og Grímsvötn. 

Áætlaður aldur þessara fjögurra gjóskulaga er á bilinu 15.888 til 16.821 ár og það fimmta er 

talið vera 17.000 ár eða eldra. Aldursgreining á Öskju S leiðarlaginu er 10.830 ± 57 ár. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Abstract 

Tephrochronology has proven to be a powerful dating tool, linking together databases from 

terrestrial soil, ice cores, lakes and ocean sediments. Tephrochronology has made it easier 

to gather information on eruption history, frequency and the chemical composition of 

volcanoes. This information can help with increased understanding on volcanic-systems and 

risk assessment on them. 

Iceland’s eruption history during the Holocene, the last 11.700 years, has been well 

documented with the help of tephra layers previously described in lakes, marine sediments 

and in terrestrial soil. Few studies date back to the Late Glacial period. 

The aim of this study is to gather information on tephra layers and explosive volcanic activity 

in Iceland by analyzing the tephra from marine core MD99-2275, which was extracted from 

the North Icelandic shelf. In addition, a special focus was put on finding Askja S tephra 

marker. Seven samples where chosen as they where likely to contain tephra layers and the 

results revealed 5 new basic tephra layers. The origin of the tephra layers is mainly from 

Veiðivötn-Bárðabunga system but also from Grímsvötn and Kverkfjöll. One of the analysed 

ample had the same chemical composition as Askja S tephra marker. Four tephra layers 

originates from Veiðivötn-Bárðabunga system, while the fifth originates from both 

Veiðivötn-Bárðabunga system and Grímsvötn. Estimated age of the four tephra layers ranges 

from 15.888-16.821 yr. BP and the fifth rephra layer is estimated to be older than 17.000 yr. 

BP. Askja S tephra marker has been dated to 10.830 ± 57 yr. BP. 
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1 Inngangur 

Ísland er framarlega í rannsóknum í gjóskulagafræði og gjóskulagatímatali (e. 

tephrochronology), með háa sprengigosatíðni þar sem famleiðnin er að hluta til eða eingöngu 

gjóska. Slíkt veitir einstakt tækifæri fyrir gjóskulagarannsóknir og gerir Ísland eitt af 

ákjósanlegustu stöðunum fyrir þesskonar rannsóknir (Esther R. Gudmundsdottir et al., 

2012b). Nýlega hefur gjóskulagafræði verið skilgreint sem almennt hugtak yfir alla þætti 

gjóskulagarannsóknar. Gjóskulagafræði er því vaxandi svið innan jarðfræðinnar, enda ekki 

að ástæðulausu. Gjóskulagatímatal er ein af þeim fáum aðferðum sem hægt er að nota til að 

tímasetja og tengja atburði í jarðfræðilegu samhengi. Fáar aðferðir jafnast á við nákvæmni 

gjóskulagatímatals, enda hefur það sýnt sig að vera eitt mikilvægasta verkfærið til að 

tímasetja Kvarter tímabilið (Esther R. Guðmundsdottir o.fl., 2012a).  Öflugt aldursgreiningar 

tæki er nauðsynlegt til þess að geta tengt saman gagnasöfn frá vötnum og ískjörnum til 

hafsbotna heimsins (Esther Ruth Guðmundsdóttir, 2010). Dæmi um rannsóknir þar sem 

gjóskulagatímatal spilar mikilvægt hlutverk, eru verkefni eins og INTIMATE (Integrating 

ice-core, marine and terrestrial global records 60.000 to 8.000 years ago), SMART 

(Synchronizing marine and ice-core, marine records using tephrochronology), SUPRAnet 

(Studying uncertainty in paleo environmental reconstructing – a net), HOLSMEER, 

Millenium og VASST (e.g. Lowe, 2011; Esther R. Guðmundsdottir o.fl., 2012a).  

Gjóskulög hafa reynst mikilvæg tímasetningaraðferð t.d. í fornloftslagsrannsóknum því að 

það er hægt að tímasetja atburði með enn frekari nákvæmni en oft á tíðum með 14C 

aldursgreiningum og hefur því rannsóknum á gjóskulögum og gjóskulagatímatali aukist til 

muna síðustu áratugi.  

Auk þess að vera notað til að tímasetja atburði í jarðfræðilegu getur gjóska einnig veitt 

upplýsingar um eldfjallakerfið sem myndaði gjóskuna, eins og eldgosasögu eldstöðavkerfis, 

efnasamsetningu og gostíðni þess (Esther R. Guðmundsdottir o.fl., 2012a).  Sú vitneskja er 

nauðsynleg þeim íbúum sem búa nálægt eldfjöllum m.t.t hættumats. 

Hægt er að rekja gjóskulagafræðina aftur til 1930, að upphafsmanni og frumkvöðli 

gjóskulagafræðinnar, Dr. Sigurðar Þórarinssonar. Rannsóknir hans snéru að Hólósen (e. 

Holocene) gjóskulögum á Íslandi eða á gjóskulög sem hafa myndast á síðustu 11.700 árum. 

Margar gjóskulagarannsóknir hafa verið framkvæmdar bæði á Íslandi og í öðrum 

heimshlutum út frá íslenskum og erlendum gjóskulögum (e.g. Larsen o.fl., 2002; Óladóttir 

o.fl., 2011; Esther R. Guðmundsdottir o.fl., 2012a; 2016; 2018; Harning o.fl., 2018). 

Eldgosasaga Íslands er því nokkuð vel þekkt á Hólósen þar sem fjöldi gjóskulaga hefur verið 

lýst í jarðvegi, stöðuvatnaseti og sjávarseti (e.g. Larsen o.fl., 2002; Óladóttir o.fl., 2011; 

Guðmundsdóttir o.fl., 2012a; 2016; 2018; Harning o.fl., 2018),  

Nú þegar hafa nokkrar gjóskulaga rannsóknir í sjávarseti á landgrunni Íslands verið gerðar 

(e.g. Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 2012a,b; Gréta B. Kristjánsdóttir o.fl., 2007; 

Thornalley o.fl., 2011) en þessar rannsóknir hafa að mestu eða öllu leyti snúið 

Hólósentímabilinu. Þetta verkefni mun einblína á að finna og greina gjóskulög frá síð-

jökultíma í sjávarsetskjarnanum MD99-2275, af norðanverðu landgrunni Íslands, með það 

að markmiðið að fá betri og ýtarlegri upplýsingar um sprengigosavirkni íslenskra eldfjalla í 
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þessum tíma. Gögn um gjóskulög frá síð-jökultíma á Íslandi eru af skornum skammti vegna 

legu ísaldarjökulsins yfir landinu þess vegna geta sjávarsetlög gefið mikilvægar upplýsingar 

um eldvirkni í lok síðasta jökulskeiðs á Íslandi. Auk þess verður lögð sérstök áhersla á að 

greina gjóskuleiðarlagið Öskju S (10.830 ± 57 kvörður ár) sem ekki hefur fundist til þessa í 

kjarna MD992275. 

1.1 Fyrri rannsóknir 

1.1.1 Gjóskulög í sjávarseti 

Í sjávarseti finnsat gjóskulög sem ná mun lengra aftur í tímann en gjóskulög á landi, vegna 

betri varðveisluskilyrða. Fjölmargir sjávarsetkjarnar verið rannsakaðir úr landgrunni Íslands, 

sérstaklega norður af Íslandi (sjá Mynd 1). Rannsóknir á þeim kjörnum hafa nú þegar borið 

kennsl á um 130 gjóskulög þar sem elsta gjóskulagið er 15 þúsund ára gamalt, og það yngsta 

frá 1947 AD. Fjörutíu gjóskulög af þessum 130 hafa einnig fundist á landi og erlendis, 26 af 

þeim hafa síðan verið aldursgreind að fullu. Gjóskulög á landgrunni Íslands hafa fundist í 30 

sjávarsetkjörnum sem voru sóttir í 5 rannsóknarferðum frá 1995-2006. Gjóskulagarannóknir 

á sjávarsetkjörnum á landgrunni Íslands hafa sýnt sömu sprengigosatíðni á nútíma eins og 

hefur verið lýst á landi, sem gefur til kynna að hægt sé að nota sjávarsetkjarna til að safna 

upplýsingum um eldvirkni á Íslandi frá fyrri tímum. Talið er að hægt sé finna gjóskulög á 

landgrunni Íslands aftur til Míósen (Verhoven o.fl., 2013; Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 

2012a) fyrir um 5,3 milljónir ára (Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.), Því þykir líklegt að 

landgrunnsset kringum Ísland innihaldi eldri gjóskulög en hafa fundist hingað til (Esther R. 

Guðmundsdóttir o.fl., 2012a). 

Mikill meirihluti greindra gjóskulaga í sjávarsetkjörnum frá landgrunni Íslands eru basísk að 

uppruna og hægt að tengja flest þeirra við ákveðin eldstöðvakerfi á Íslandi. Þau helstu eru 

Grímsvötn, Bárðabunga-Veiðivötn og Katla. Einnig finnast gjóskulög frá Heklu, 

Eyjafjallajökli, Öræfajökli, Öskju, Snæfellsjökli og Kolbeinseyjarhrygg og 

Tjörnesbrotabeltinu. Gjóskulög frá Grímsvötnum eru algengust, enda hafa Grímsvötn gosið 

að meðaltali sjö sinnum á öld á nútíma, sem gerir það að virkasta eldfjallakerfi Íslands. 

Bárðabunga-Veiðivötn fylgja fast á eftir sem og Katla. Hingað til hafa 26 leiðarlög verið 

efnagreind í sjávarsetkjörnum frá landgrunni Íslands. Helstu leiðarlögin eru Hekla 1947, 

V1717, KOL 1372, Hekla 1104, Sn-1, Hekla 3, Hekla 4, Suduroy, Saksunarvatn, Vedde og 

gjóskulag með efnasamsetningu svipaða og Borrobol gjóskan (Esther R. Guðmundsdóttir 

o.fl., 2012a). 

Ýmsar aðferðir eru notaðar til að greina gjóskulög í sjávarseti en slíkt getur oft reynst erfitt, 

sérstaklega í kringum Ísland þar sem setið er ríkt af gjóskugleri. Sjávarsetið getur einnig 

auðveldlega raskast og blandast til dæmis vegna hafstrauma, líftruflanna (e. bioturbation) 

eða eðjustrauma. Þær aðferðir sem eru hvað mest notaðar í dag við gjóskulagagreiningu er 

sjónræn skoðun, smásjárgreining, röntgenmyndatökur, segulmælingar, 

kornastærðarmælingar (e. Grain size analyses) og kornatalning. Þær aðferðir sem hafa reynst 

hvað best við gjóskulagagreiningu á sjávarseti er smásjárskoðun, kornarstærðagreining og 

kornatalning. Sjónræn skoðun á gjóskulögum í sjávarseti hefur reynst áhrifalítil þar sem 

gjóskulögin eru næstum aldrei sýnileg berum augum. Röntgenmyndatökur og segulmælingar 

hafa einnig ekki reynst áhrifarík leið til að greina gjóskulög í sjávarseti vegna þess hversu 

ríkjandi setið er af endurfluttum gjóskukornum. Ásamt kornastærðarmælingum og 
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kornatalningu hefur notkun örgreinis reynst vel til að greina hvort gjóskukornin séu 

endurflutt eða sest til sem loftborin gjóska. Gjóska getur verið endurflutt með ýmsum 

leiðum, t.d. með hafstraumum, hafís eða eðjustraumum (Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 

2012a).  

 

Mynd 1. Sjávarsetkjarnar sem hafa verið sóttir úr landgrunni Íslands (Guðmundsdóttir o.fl., 2012a). Rauður puntkur 

sýnir staðsetningu kjarna MD99-2275. 

1.1.2 Kjarni MD99-2275 

Enginn annar sjávarsetkjarni úr norðanverðu landgrunni Íslands hefur verið rannsakaður eins 

ítarlega m.t.t. til gjóskulagagreininga eins og kjarni MD99-2275, (Esther R. Guðmundsdóttir 

o.fl., 2012a,b). Nákvæm gjóskulagaskipan hefur verið byggð upp fyrir síðustu 7050 kvörðuð 

ár BP (Before Present, 1950) og sýnir hún að mikill meirihluti gjóskulöga sem hafa fundist 

í þessum kjarna eru basísk að uppruna og flest þeirra hafa efnasamsetningu sem samsvarar 

eldstöðvarkerfum Grímsvatna og Veiðivötn-Bárðabungu. Gjóskulög frá Grímsvötnum eru 

um rúmlega 27% af gjóskulögunum og Veiðivötn-Bárðabunga um 33%. Önnur 6% hafa 

efnasamsetninga blöndu frá báðum eldstöðvakerfum. Hekla og Katla spanna hvort um sig 

10-14% af heildar gjóskulögum kjarnans. Restin er ýmist frá Snæfellsjökli, Eyjafjallajökli, 

Tjörnes þverbrotabeltinu (TÞB) eða Kolbeinseyjarhrygg (KOL). Gjóskulagaskipan neðar en 

1556 cm, þ.e. eldra en 7050 kvörðuð ár BP, er ekki eins nákvæm vegna takmarkaðra 

rannsókna á því dýptarbili (Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 2012b). 



  

  

18 

1.1.3 Íslensk Gjóskulög 

Gjóskulög frá íslenskum eldfjöllum sem myndast hafa á síðjökultíma hafa fundist víðsvegar 

á meginlandi Evrópu í Grænlandsískjörnum og á landgrunni Íslands e.g. Mortensen o.fl., 

(2005); Wastegård og Davies, (2009); Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., (2012a); Lawson 

o.fl., (2012); Davies o.fl., (2012); Timms o.fl., (2016); Wulf o.fl., (2016).  

Eins og komið hefur verið að áður eru gjóskulög sem ná aftur til síð-jökultíma á Íslandi af 

skornum skammti. Hafa jöklar þess tíma að öllum líkindum náð að skafa eða skola í burtu 

þeim gjóskulögum sem hafa sest til. Hins vegar hefur verið greint frá gjóskulögum frá 

þessum tíma, þ.e. frá 13.000 árum til 17.000 árum BP, af landgrunni Íslands. Í þeirri 

rannsókn fundust gjóskulög frá Veiðivötnum-Bárðabungu, Kötlu, Grímsvötnum, TÞB/KOL 

(Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 2012a).  

Í Grænldansísnum hafa nokkur súr og basísk gjóskulög með íslenskan uppruna verið fundin 

úr ískjarna NGRIP frá Grænlandsjökli. Rannsóknir voru gerðar þar frá 1400-1640 m dýpi 

sem samsvarar rúmlega 10.000-16.000 kvörðuðum árum BP. Gjóskulög voru greind í 20 

sýnum og þau borin saman við ískjarna, sjávarsetkjarna, stöðuvatna- og jarðvegsgögn frá 

virkum svæðum á Norðurhveli jarðar. Eitt þeirra gjóskulaga sem voru greind var rakið til 

Veiðivatna-Bárðarbungu kerfisins, það lag fannst á 1595,1 m dýpi og samsvarar 15.4-ka-

BAS-1 gjóskunni sem hefur áður fundist í Færeyjum. Annað gjóskulag með basíska 

efnasamsetningu fannst á 1573 m dýpi í kjarnanum sem hefur svipaða efnasamsetningu og 

basísk gjóska frá Kötlu kerfinu (Mortensen o.fl., 2005). 

Gjóskulagið Askja S, sem er eitt af viðfangsefnum þessarar rannsóknar, er ríólít gjóska og 

kemur frá eldstöðvakerfinu Öskju. Gjóskulagið Askja-S fannst fyrst hér á Íslandi af 

Guðmundi E. Sigvaldasyni, (2002) og var tímasett til 10.000 14C BP ár sem samsvarar 

rúmlega 11.700 kvörðuðum ár BP. Þessi rannsókn leiddi í ljós að rúmmál hafi verið 1,15 ± 

0.5 km3 og að gjóskan hafi aðeins náð að dreifa sér á íslausu svæðin á norðaustur og 

norðurlandi. Síðan þá hafa gjóskulög með svipaða efnasamsetingu og Askja-S fundist 

víðsvegar á norðurhveli jarðar og að gjóskan hafi í raun náð mun lengra en á þau íslausu 

svæði Íslands þess tíma Guðmundi E. Sigvaldasyni, (2002). Askja S hefur fundist á 

landgrunninu norður á Íslandi í kjarna MD99-2271, vestur af kjarna MD99-2275. Hann var 

sóttur í Eyjarfjarðarál á 365 cm vatnsdýpi þar sem Askja S gjóskulagið fannst á 650,5-652,5 

cm dýpi (Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 2011). Nýlegar aldursgreiningar öskulagsins hafa 

gefið aldurinn  10.910 ± 160 kvörðuð ár BP (Wohlfarth o.fl., (2006)) og 10.830 ± 57 kvörðuð 

ár BP (Bronk Ramsey, o.fl., (2015)). 

Flest þekkt leiðarlög á Íslandi hafa annaðhvort ísúra eða súra efnasamsetningu. Þau 

gjóskulög hafa oft greinilegri einkenni, eru útbreiddari vegna eldgosa sem framleiða ísúr eða 

súra gjósku og eru ekki jafn mörg og basísku gjóskulögin. Einnig getur verið erfitt að greina 

á milli basískra gjóskulaga úr sama eldstöðvakerfi vegna þess hversu mörg og svipuð í 

efnasamsetningu þau geta verið (Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 2012a). 
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2 Gjóska og goshættir 

2.1 Eldvirkni á Íslandi 

Eldvirkni Íslands er vegna samspils flekareks og möttulstróks. Norður-

Atlantshafshryggurinn liggur í gegnum miðju Íslands, þar sem Evrasíuflekinn og N-

Ameríkuflekinn gliðna í sundur með tilheyrandi uppstreymi kviku eftir endilöngum 

hryggnum (Ari T. Guðmundsson og Ragnar Th. Sigurðsson, 2004). Til viðbótar er Ísland 

staðsett á heitum reit, þ.e. staður sem stendur hátt yfir umhverfinu sínu með virkari 

eldsumbrot en annarstaðar í kring. Heiti reiturinn undir Íslandi er talinn vera möttulstrókur 

sem flytur varma frá iðrum jarðar til yfirborðs (Freysteinn Sigmundsson o.fl., 2013). 

Eldvirka svæði Íslands er bundið við gosbeltið, sem nær yfir fjórðung landsins. Gosbeltunum 

er skipt upp í mismunandi belti sem hægt er að sjá á Mynd 2 (Ari T. Guðmundsson og Ragnar 

Th. Sigurðsson, 2004). Eldvirkni Íslands er fjölbreytt miðað við að vera úthafseyja, en hér á 

landi er hægt að finna allar gerðir goshátta, allt frá flæðigosum til sprengigosa. Slík 

fjölbreytni á sér stað vegna sérstakra jarðfræðilegra og veðurfarslegra aðstæðna á Íslandi. 

Basísk eldvirkni er ríkjandi, en á sögulegum tíma er hægt að finna eldvirkni frá basalti, 

andesíti, dasíti til rhýólíts (Þorvaldur Þórðarson og Guðrún Larsen, 2007). Ísland er eitt af 

eldvirkustu svæðum á yfirborði jarðar, með gostíðni yfir 20 eldgos á öld sem framleiða 

rúmlega 5 km3 af kviku. Á síðustu 11.000 árum hafa átt sér stað 2400 eldgos á Íslandi sem 

hafa sameiginlega framleitt 566±100 km3 af kviku. Algengasta gerð eldgosa hér á landi eru 

sprengigos sem framleiða gjósku, en 77% þeirra eru basísk gos undir jökli. Basísk flæðigos 

hafa hinsvegar framleitt mesta rúmmál gosefna, en 55% af heildarrúmmáli gosefna voru 

framleidd í aðeins 50 slíkum eldgosum á nútíma. Austurgosbelti Íslands (sjá Mynd 2) er 

virkasta gosbeltið þar sem ~60% alls gosefnis hefur verið framleitt í >80 eldgosum. Mest af 

heildarrúmmáli gosefna, eða um 70%,  mynduðust fyrir 5.000-11.000 árum síðan en aðeins 

30% rúmmál gosefna mynduðust á síðustu 5.000 árum (Þorvaldur Þórðarson og Ármann 

Höskuldsson, 2008). 
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Mynd 2. Gosbelti Íslands ásamt eldstöðvakerfum þess úr grein Þórðarsonar og Ármann Höskuldssonar (2008). Útskýringar 

skammstafa eru sem hér segir: RR, Reykjaneshryggur (e.Reykjanes Ridge); RVB, Reykjanes gosbeltið (e. Reykjanes 

Volcanic Belt); SISZ, jarðskjálfasvæði Suður Íslands (e. South Iceland Seismic Zone); WVZ, Vestur gosbeltið (e.West 

Volcanic Zone); MIB, Gosbelti Mið-Íslands (Mid-Iceland Belt); EVZ, Austur gosbeltið (e. East Volcanic Zone); NVZ, 

Norður gosbeltið (e. North Volcanic Zone); TFZ, Tjörnes þverbrotabeltið (e. Tjörnes Fracture Zone); KR, 

Kolbeinseyjarhryggur (e. Kolbeinsey Ridge); ÖVB, Öræfia gosbeltið (e. Öræfi Volcanic Belt); og SVB, Snæfellsnes 

gosbeltið (e.Snæfellsnes Volcanic Belt). 

2.2 Gjóska 

Gjóska kemur frá gríska orðinu τεϕρα, sem þýðir aska og var kynnt árið 1944 af Sigurði 

Þórarinssyni, einn af upphafsmönnum og frumkvöðli gjóskulagafræðinnar, sem samheiti yfir 

loftbornin laus gosefni frá gosopum og gígum eldfjalla, óháð tegund, stærð og lögun þeirra 

efna (Sigurður Þórarinsson, 1944). Gjóska er því frekar víðtækt orð, en gjóskuheiti fer 

aðallega eftir efnasamsetningu kvikunar og eðli gossins. Kornastærð gjósku getur verið frá 

örfínu ryki sem eru nokkrir þúsundustu hlutar úr millimetrum, og upp í tugi metra (e.g. 

Guðrún Larsen og Sigurður R. Gíslason, 2013). Kornastærð er skipt niður í gjósku (<2.00 

mm), gjall og vikur (2.0-64.0 mm) og blokkir og hraunbombur (>64.0 mm) (Francis og 

Oppenheimer, 2004). 

Laus gosefni eru aðallega þrenns konar: a) glerfrauð, b) kristallar, lausir eða greyptir í 

glerfrauð, og c) bergbrot af ýmsu tagi. Glerfrauð er hraðkæld kvika sem myndast við 
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útþenslu og tætingu í sprengigosum, þau geta því verið misjafnlega blöðrótt og misjafnlega 

sterk og þung í sér. Gjóska er oftast notað yfir smágert efni, en vikur er notað yfir glerfrauð 

úr súrri eða ísúrri kviku þar sem kornin eru það þéttblöðrótt og létt að þau geta flotið á vatni. 

Dæmi eru um vikur úr basískri kviku með svipaða eiginleika og vikur úr súrri eða ísúrri 

kviku. Gjall er gjóskukorn sem hefur minna magn blaðra þannig að þau sökkva í vatni. 

Kleprar eru bráðnaðar eða hálfbráðnaðar kvikusléttur sem skellast niður á jörðina og 

aflagast, fletjast út eða springa við áreksturinn. Kleprar lóðast gjarnan saman eins og finnst 

á gígveggjum eldfjalla (e.g. Guðrún Larsen og Sigurður R. Gíslason, 2013). 

Loftbornir kristallar frá gosgígum eru yfirleitt ættaðir úr kvikunni sjálfri, en geta einnig 

brotnað frá eldra bergi í gosrásinni. Kristallar eru oftast mjög lítill hluti af gjóskunni sem 

berst frá eldsumbrotum. Kristallahluti gjóskunar er annað hvort greyptur í glerfrauðið eða 

þeir finnast stakir og mynda þá einn þátt gjóskunnar. Bergbrot kvarnast að mestu úr veggjum 

gosrásarinnar eða úr jarðlögum á yfirborði (e.g. Guðrún Larsen og Sigurður R. Gíslason, 

2013).  

Gjóska myndast almennt á þrenns konar vegu: 1) Við afgösun kviku vegna 

þrýstingsbreytinga þegar kvika rís á yfirborðið, 2) sundrun og kólnun kviku ef hún kemst í 

snertingu við vatn eða ís á yfirborði, og 3) við mulning og útkast agna frá gígveggjum vegna 

útþenslu vatns eða gufu í eldgosi (gufugos). Gjóska getur myndast við allar þessar aðstæður 

yfir tímabil staks eldgos, dæmi um það er t.d. eldgos Mount St. Helens árið 1980 (Heiken 

og Wohletz, 1992). 

2.2.1 Sprengigos og dreifing gjósku 

Gjóska myndast að miklu leiti í sprengigosum. Sprengigos eru eldsumbrot þar sem mikið af 

gosefni kastast upp frá gosgígnum. Til eru tvær gerðir sprengigosa, þeytigos og tætigos. 

Þeytigos á við ef sprengikraftur gossins verður vegna útþenslu gass í kvikunni sjálfri. Slík 

gos eru yfirleitt kísilrík, súr eða ísúr, og tiltölulega gasrík. Tætigos er þegar kvika kemst í 

snertingu við utanaðkomandi vatn, eins og grunnvatn, sjó eða ís. Sprengikraftur slíkra gosa 

myndast vegna útþenslu vatnsgufu við snertingu kviku. Slíkt tætir, sundrar og kælir kvikuna 

í smáar agnir og gjóska myndast. Kvikan í tætigosum er yfirleitt basísk (kísilsnauð), þar sem 

gasinnihaldið er tiltölulega lítið. Tætigos hefðu myndað hraun ef vatn hefði ekki komist í 

snertingu við kvikuna. Ef súr eða ísúr kvika kemst í snertingu við utanaðkomandi vatn verður 

tætingamáttur gossins enn meiri, og gjóskan verður fínni fyrir vikið (Guðrún Larsen og 

Sigurður R. Gíslason, 2013). 

Gjóska getur borist frá gosopi á marga vegu, sem gjóskufall, gjóskuflóð, í gusthlaupum eða 

með eðjustraumum. Jökulhlaup geta einnig borið gjósku með sér. Margir þættir hafa áhrif 

hversu langt gjóska getur borist frá gosopi, en þeir helstu eru annars vegar stærð og gerð 

gossins, og hinsvegar veðurskilyrði í lofthjúpnum á þeim tíma sem gosin eiga sér stað. 

Gosmekkir, sem bera oftast mikið magn af gosefnum frá gosgíg, eru flóknir og breytilegir 

eftir gerð gosa. Gjóska fellur úr gosmekki þegar sprengikraftur frá gosinu eða iðuhreyfing í 

gosmekki ber gjósku ekki lengur. Vindar geta þá borið gjóskukornin enn lengra ef þau eru 

nógu létt. Hæð gosmakkar fer eftir gerð gossins, en að mestu eftir magni kviku sem kemur 

uppúr gosopi á tímaeiningu. Hæð gosmakkarins, og vindstyrkur (aðallega fyrir ofan 5 

kílómetra), skiptir mestu máli fyrir dreifingu gjósku að undanskildu stærstu bombum og 

blokkum. Vindrægni gjósku margfaldast eftir því sem kornin eru minni. Vindátt í efra 

veðurhvolfinu (~5-10 km hæð) ræður því hvert gjóskan muni berast á meðan gos á sér stað. 
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Þar sem vindátt og vindstyrkur breytist nánast daglega, skiptir lengd gossins miklu máli 

varðandi dreifigu gjóskunnar yfir gostímabilið. Stærri og lengri gos valda því að gjóskan 

berst lengra, t.d. í stórum sprengigosum nær fínasta gjóskan að berast uppí heiðarhvolfið þar 

sem hún getur borist hundruði til þúsundir kílómetra frá eldstöðinni. Heiðarhvolfið hefur 

stöðuga vindátt og breytist aðeins eftir árstíma. Kornastærð og kornagerð hafa einnig áhrif, 

en kornastærð fer eftir gerð gossins og kornagerð eftir efnasamsetningu gossins sem það 

myndast í. Vikur, sem myndast yfirleitt í súrum eða ísúrum gosum, berst til dæmis mun 

lengra frá uppruna sínum en t.d. gjall eða kleprar sem eru af basískum uppruna (Guðrún 

Larsen og Sigurður R. Gíslason, 2013).  

3 Rannsóknarsvæðið og jarðfræðilegt 

umhverfi 

3.1 Rannsóknarsvæði 

Sjávarsetkjarni MD99-2275, sem verður rannsakaður í þessu verkefni, var sóttur úr íslenska 

landgrunninu á 470 m vatnsdýpi úr setlægðinni í Skjálfandadjúpi (sjá Mynd 3). Kjarninn var 

sóttur af franska rannsóknarskipinu RV Marion Dufresne sem hluti af IMAGES-V árið 1999, 

en svæðið var vandlega valið með lítinn dýptarhalla til þess að minnka líkur á sethlaupum 

og eðjustraumum. Setlægðin í Skjálfandadjúpi er rétt fyrir utan eyjuna Grímsey á 

Norðurlandi og er staðsett í miðju Tjörness þverbrotabeltinu (66°33‘10‘‘N og 

17°‘41‘99‘‘W). Tjörness þverbrotabeltið (TÞB) er röð af dældum og hryggjum með almenna 

N-S stefnu sem liggur að Kolbeinseyjarhryggnum í norðri en fyrir sunnan að frárekisbeltinu 

sem liggur þvert yfir miðju Íslands (Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 2011) og samanstendur 

af samantengdum, tektónískum og eldvirkum svæðum (Páll Einarsson o.fl., 2016).  

Setlægðirnar í TÞB fylltust af seti sem nemur tugum metra á þykkt við síðustu afjöklun, og 

með setmyndun sem nemur 2-5 cm á ári. Slík setmyndun veitir háa upplausn en því hærri 

sem hún er því nákvæmari upplýsingar er hægt að fá (Esther R. Gudmundsdottir o.fl., 

2012b). Til dæmis í kjarna MD99-2275 sjást síðustu 15,000 kvörðuðu ár BP í 37 metra 

þykkum setstafla, sem þýðir að setmyndunarhraðinn á þessum tíma hefur verið að meðaltali 

3-5 cm á ári (Esther Ruth Guðmundsdóttir, 2010). Á Norðurlandi mætast einnig kaldir og 

heitir hafs- og loftstraumar. Svæðið er því viðkvæmt fyrir loftlagsbreytingum (Unnsteinn 

Stefánsson, 1994) og er því mikilvægt svæði til að rannsaka forn hafs- og loftlags breytingar, 

enda eru flestir sjávarsetkjarnar teknir þaðan. 

Uppruni setsins í þessu dældum er mismunandi, t.d. efni sem borist hefur með, vindborið 

efni frá landi, efni sem fellur frá hafís eða ísjökum og lífrænt efni eins og götungar. 

Gjóskugler er stór hluti af hinu ólífræna efni sem flyst til út á landgrunnið. Gjóskuglerið 

kemur aðallega frá landi, rek- og eldvirka belti Íslands, en einnig frá Kolbeinseyjarhrygg í 

norðri eða TÞB. Vindborið efni kemur aðallega frá sprengigosum eða gosum undir jökli 

(Esther Ruth Guðmundsdóttir, 2010). 
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Mynd 3. Rannsóknarsvæðið útá landgrunni Íslands. Staðsetning kjarnanna MD99-2275 og MD99-2271 er merktir með 

rauðum punktum (Guðmundsdóttir o.fl., 2011). 

3.2 Ísland á síð-jökulskeiði 

Síð-jökultímabilinu er skipt upp í nokkur skeið sem hægt er að 

sjá á Mynd 4 (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2012). Á síð-

jökultímum (e. Late Glacial), sem hófst fyrir um 25.000 árum 

síðan og lauk fyrir 11.700 árum síðan (Hreggviður Norðdahl 

o.fl., 2012), mynduðust svo til öll gos undir jökli. Ef 

vatnsþtýstingurinn er nógu hár þegar kvika brýst uppá 

yfirborðið, eins og á sjávarbotni eða undir þykkum jökli, 

myndast engin gjóska heldur aðeins bólstraberg (Ármann 

Höskuldsson o.fl., 2013). Samkvæmt Hubbard o.fl. (2006) hefur 

ísaldar jökulbreiðan yfir Íslandi á hámarki síðasta jökulskeiðs, 

náð að öllum líkindum allstaðar út á landgrunn, og í sumum 

tilfellum út á landgrunnsbrún (sjá Mynd 5). Rannsóknir á landi 

benda einnig til þess að ísaldarjökullinn hafi náð út á 

landgrunnsbrún (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008; Hreggviður 

Norðdahl o.fl., 2012; Ólafur Ingólfsson o.fl., 2010). Þessar 

upplýsingar gefa til kynna að jökulbreiðan á landi hafi verið 

þykk og því þurft öflug gos til þess að ná upp í gegnum jökulinn 

og dreifa gjósku. Líkur eru á að sú gjóska sem komist hefur upp á yfirborðið og sest til á 

landi hafi skolast í burtu t.d. með jökulhlaupum eða framrás jökla. Vísbendingar um 

jökulhaup á síð-jökultíma hafa fundist á strandarsvæðum á suður-, vestur- og á norðurlandi 

(Áslaug Geirsdóttir o.fl., 2009).  

Mynd 4. Skipting jökulskeiða á  

síðjökultíma og upphaf nútíma. 

Geislakolsárin BP (14C árum BP) 

fyrir nútíma (AD 1950) hefur verið 

breytt í kvörðuð ár (calibrated 

[cal.] years BP) (Hreggviður 

Norðdahl o.fl., 2012) 
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Ör sjávarborðshækkun í kringum 13.0-12.5 ka BP (kilo annum Before Present) olli því að 

jökulbreiðan á Íslandi hörfaði hratt. Rannsóknir á kjörnum teknir út á landgrunni Íslands 

sýna að í kringum 15.5 og 13.6 ka BP hafi hlýr sjór komið upp að norður Íslandi og 

jökulbreiða yfir vestur Íslandi hafi byrjað að hörfa um 13.0 ka BP. Jökulbreiða Íslands 

byrjaði að hörfa mun seinna en aðrar jökulbreiður á norðurhveli jarðar, en þeirra hörfun hafði 

staðið yfir í nokkur þúsund ár (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008).  

Yngra Dryas er síðasta kuldatímabilið á síðjökultímanum, sem hófst fyrir 13.0 ka BP og lauk 

fyrir 11.5 ka BP (Ólafur Ingólfsson o.fl., 2010). Við upphaf Yngra Dryas, kólnaði í veðri og 

jöklar hófu framrás aftur (sjá Mynd 5) (Ólafur Ingólfsson o.fl., 2010; Hreggviður Norðdahl 

o.fl., 2012; Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008). Orsök kólnunarinnar er vegna gríðarlegs 

magns af ferskvatni sem flæddi til sjávar frá jöklum á stuttum tíma en talið er að það hafi 

tímabundið stoppað hlýja sjávarstrauma frá miðbaug (Dean o.fl., 2002). Jöklar náðu hámarki 

sínu á Yngri Dryas um 12.0 ka BP eftir síðasta jökulskeið (e. Last Glacial Maximum (LGM)) 

Hreggviður (Norðdahl o.fl, 2012). Á Norðurlandi er talið að jöklar hafi verið bundnir við 

hálendið sunnan til við Skaga og að nyrsti hluti hans hafi verið alveg íslaus. Útbreiðsla 

Skóga-Vedde gjóskunar (sem kom upp í sprengigosi fyrir rúmum 12.000 árum síðan) hefur 

verið notuð sem afmörkun jökuls við Eyjafjörð og Skjálfanda. Í Öxarfirði sýnir lega 

fjörumarka að jökuljaðarinn hafi verið innan við þáverandi strandlínu. Þetta samræmist vel 

þeim gögnum og niðurstöðum sem fengin hafa verið úr sjávarsetskjörnum úr landgrunni 

norðan við Ísland (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008; Ólafur Ingólfsson o.fl., 2010; 

Hreggviður Norðdahl o.fl., 2012). Ekki er vitað nákvæmlega hvenær jöklar byrjuðu að hörfa 

á Yngri Dryas, en ummerki eru um að hörfun hafi átt sér stað í áföngum, vegna raða 

jökulgarða fyrir innan jökulgarðinn sem markaði hámarksútbreiðslu  Yngri Dryas 

(Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008). Eftir að Yngra Dryas lauk, hófu jöklar að hopa hratt, 

samfara afflæði sjávar og hröðu landrisi (Hreggviður Norðdahl, Ólafur Ingólfsson og 

Halldór G. Pétursson, 2012).  

Vísbendingar eru um að við bráðnun jökulbreiðunnar á Íslandi hafi eldvirknin aukist, en 

merki um jökulhlaup hafa fundist bæði á Suðvestur og Norður af Íslandi (Áslaug Geirsdóttir, 

o.fl., 2009). Leitast er eftir því að svara því hvort eldvirkni hafi aukist og hvaða 

eldstöðvakerfi voru virk, með því að skoða gjósku sem myndaðist í eldsumbrotum á þessum 

tímum. Erfitt er að finna ummerki gjósku fyrir og eftir 11.5 ka BP á landi vegna landrofs 

jökla og því er leitað í sjávarsetið út á landgrunninu til að svara þessari spurningu. 
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Mynd 5. Líkleg stærð jökulsins yfir Íslandi á Yngra Dryas fyrir 12.000 árum síðan samkvæmt niðurstöðum rannsókna á 

legu fjörumarka og jökulgarða frá þeim tíma. Rauða línan umhverfis Ísland sýnir stærð jökulbreiðunnar við hámark 

síðasta jökulskeiðs (Norðdahl o.fl., 2012). 

4 Gögn og Aðferðir 

4.1 Kjarnaskoðun og mælingar 

Kjarni MD99-2275 var opnaður um borð franska rannsóknarskipsins RV Marion Dufresne 

árið 1999 þar sem kjarnaskoðun og segulviðtak (e. magnetic susceptibility (MS)) fóru 

fram. Kjarninn var klofinn í tvennt og annar helmingur kjarnans geymdur í upprunalegu 

ástandi og hinn helmingurinn notaður til frekari rannsókna. Rannsóknarhluti kjarnans leiðir 

oft til eyðingar kjarnans þar sem allur kjarninn er bútaður niður í cm þykkar sneiðar, eins 

og í þessu tilfelli (Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 2011). Litur, kornstærð og ásýnd var 

skráð niður um borð ásamt því að yfirborð kjarnans var hreinsað fyrir frekari mælingar 

(Esther R. Guðmundsdóttir, 2010; Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 2012b).   

4.1.1 Segulviðtak 

Segulviðtak var mælt á 1-2 cm millibili með Barington MS2 loop sensor um borð. 

Segulmagnað efni gefur hátt MS gildi á meðan lífrænn kísill og karbónat gefur lág MS 

gildi. Áberandi breytingar á háum og lágum MS gildum er ein af þeim breytum sem hægt 
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er að nota til að finna möguleg öskulög. Því næst var sjónræn skoðun og skráning 

framkvæmd á hreinum rannsóknar-helmingi kjarnans (Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 

2011).  

4.1.2 Röntgenmyndataka 

Eftir segulmælingu var allur rannsóknarhluti kjarnans myndaður með röntgen á 

rannsóknarstofu til að auðvelda myndræna greiningu á gjóskulögum. Það var gert með því 

að greina stór og gróf korn frá fínu efni á myndunum (Esther R. Guðmundsdóttir, 2010). 

4.2 Sýnataka og sigtun. 

4.2.1 Sýnitaka 

Í fyrri rannsókn var rannsóknarhelmingur kjarnans skorinn í 1 cm þykkar sneiðar, hvert sýni 

vigtað, sett í sýnipoka og þurrkað í ofni við 40°C. Þegar sýnin voru þurr, voru þau vigtuð og 

sett í geymslu. Í þessari rannsókn voru sýni frá 3612 - 3705 cm dýpi rannsökuð. Stefnt var 

að því að taka sýni með 2 cm millibili, en vegna fyrri rannsókna á kjarnanum var búið að 

eyða völdum sýnum við aðrar greiningar. Sýni voru því valin á 1 - 4 cm millibili eftir því 

sem sýni voru til.  Sum sýnin voru nú þegar sigtuð vegna fyrri rannsókna ásamt því að þyngd 

þeirra fyrir sigtun var skráð. Um helmingur af sýnunum í hverjum poka var vigtað. Fyrst var 

poki merktur og vigtaður og því næst var helmingur af þurrkaða sýninu vigtaður í þeim poka 

fyrir frekari rannsóknir.  Restin var geymd í upprunalega sýnapokanum og látið á sinn stað 

í geymslu. Tafla 4 í Viðauka A sýnir þyngd hvers poka og sýnis fyrir sigtun. Heildarfjöldi 

sýna til rannsóknar er 41 og þar af var búið að sigta 8. 

4.2.2 Sigtun 

Eftir vigtun var hvert sýni sett í 400 – 500 ml bikarglös sem voru merkt viðeigandi kjarnaheiti 

og dýpi. Til að leysa í burtu öll lífræn efni í sýnunum og auðvelda sigtun var peroxíð 

(Hydrogen peroxide solution, H2O2) notað. Sýnin voru sett í þurr bikarglösin, 20 ml af 

peroxíð og 200 ml af vatni  var því næst blandað út í. Bikarglösin voru síðan sett í hristara í 

rúmlega tvo sólarhringa. Ákveðið var að byrja á dýpsta hluta sýnanna og því byrjað á að 

leysa upp neðstu 6 sýnin, frá 3704 - 3588 cm dýpi. Eftir að sýnin höfðu verið í hristara í 

viðeigandi tíma kom í ljós að lífræna efnið leystst lítið sem ekkert upp. Sýni voru því þurrkuð 

í ofni, peroxíð tvöfaldað í 40 ml á móti 200 ml af vatni og ferlið endurtekið.  Þrátt fyrir það 

leystist lífræna efnið í sýnunum enn illa upp og var því ákveðið að mylja sýnin eftir þurrkun 

með mortéli þar til að sýnið var orðið að dufti til að auðvelda sigtun .   

Sigtað var í tveimur stærðum, 125 µm og 63 µm. Sýnin voru hinsvegar erfið í sigtun en þau 

inniheldu enn mikið af leir og lífrænum efnum. Ómbað (e. sonic bath) var því notað til leysa 

upp setið og lífræn efni. Oft á tíðum þurftu sýnin að eyða löngum tíma í ómbaðinu, oftast í 

1-2 klukkutíma til að getað sigta báðar stærðir. Sigtin voru hreinsuð vel á milli sýna til hindra 

mengun og passað var uppá að koma öllum kornum í gegn áður en sigtin voru hreinsuð. 

Eftir sigtun hvers sýnis var þeim safnað saman í lítil 50 ml bikarglös sem voru svo merkt 

viðeigandi kjarna, dýpi og möskvastærð. Sprautubrúsi með vatni var notaður til að ná öllum 
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kornum úr sigtinu og ofan í bikarglasið. Sýnin voru síðan þurrkuð í 40-50°C heitum ofni þar 

til allt vatn í bikarglasinu var uppgufað og aðeins efni eftir. Sýnin voru síðan sett í lítil 

sýnaglös sem voru merkt viðeigandi dýpi og möskvastæð og loks vigtuð. Hægt að sjá þyngd 

hvers sýnis í Töflu 5 í viðauka A. 

4.2.3 Smásjárskoðun  

Smásjárskoðun var framkvæmd til að finna möguleg öskukorn. Sýnin voru skoðuð í 

möskvastærð 125 µm til að einfalda greiningu vegna stærðar. Ef ekkert korn fannst var 

möskvastærð 63 µm notuð. Sýnunum var hellt á talningabakka og hvert korn var greint með 

augunum. Leitað var eftir ferskum gjóskukornum og breytingum í magni af fersku gleri. 

Byrjað var að skoða neðstu sýnin þar sem gjóskan kemur áberandi inn þegar eldgos á sér 

stað en getur verið lengi að fjara út í setinu vegna blöndunar og endurflutnings gjóskukorna.   

Við skoðun sýnanna var ásýnd korna, kornastærðir, litur og hversu glerjuð eða hrjúf kornin 

væru skráð niður. Þessar athugasemdir voru svo notaðar til athuga hvort augljósar breytingar 

ættu sér stað í samsetningu setsins sem gæti gefið til kynna að öskulag væri til staðar. Einnig 

var leitað eftir fersku gleri. Eftir athugun voru sjö af 41 sýni sem innihéldu möguleg 

gjóskulög sett í efnagreiningu. 

 

Mynd 6. Myndir úr smásjáarskoðun. Dæmi um ásýnd sýna sem skoðuð voru í stærð 125 m og 63 m. a) sýni á 3612-

3613 cm dýpi, b) sýni á 3659-3660 cm dýpi, c) sýni á 3662-3663 cm dýpi, sigauð í fyrri rannsókn, d) sýni á 3669-3670 cm 

dýpi, e) sýni á 3673-3674 cm dýpi, f) sýni á 3683-3684 cm dýpi, g) sýni á 2660-2661 cm dýpi eða Askja S sýnið. 

4.2.4 Efnagreining    

EMPA Örgreinir (e.Electron probe micro-analyzer) Jarðvísindadeildar Háskóla Íslands var 

notaður til að efnagreina þau sjö sýni sem valin. EMPA framkvæmir nákvæmar og 
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magnbundnar efnagreiningar á mjög litlum svæðum eða alveg niður í 1-2 µm í þvermáli. 

Rafeindamyndafræði EMPA leyfir einnig fyrir mun hærri upplausn mynda en hægt er að fá 

með svipuðum vélum og því hægt að skoða efni og áferðir korna í mun meiri smáatriðum 

(John Goodge, e.d.).  

Áður en er hægt að efnagreina sýni þarf að undirbúa þau. Fyrst þarf að fægja sýnin svo að 

yfirborð korna í sýnunum verði flöt, en ójafnt yfirborð getur valdið truflun við efnagreiningu. 

Sýnunum er svo komið fyrir á hringlaga disk, sem er 1 tomma í þvermáli, með epoxy lími. 

Sýnin eru fægð í þversnið og þunn kolefnisfilma sett yfir til að koma í veg fyrir að sýnið 

verði rafmagnað, enda eru kísilsteindir einangrandi á rafmagn en þesskonar steindir finnast 

í jarðfræðilegum efnum í miklu magni. Spenna og rafstraumur er svo valin fyrir greiningu. 

Mismunandi uppsetning var valin eftir því hvort sýnin væru basísk eða súr að uppruna. 

Spennan 15 kV var notað fyrir efnagreininguna í báðum tilvikum súrra og basískra korna, 

rafstraumurinn 10nA var notaður í tilfelli basískra korna og 5nA í tilfelli súrra korna og 10 

m geisli. 

Til þess að fá sem bestu yfirsýn yfir gerð korna í hverju sýni voru 1-3 lóðréttar raðir valdar 

af handhófi og möguleg gjóskukorn valin úr þeim röðum til greininga. Punktagreining er 

notuð til að velja stað eða punkt þar sem geislinn úr örgreininum mun efnagreina, punktar 

eru því valdir á þeim kornum sem koma til greina sem gjóskukorn. 15 punktar voru valdir 

úr hverju sýni fyrir sig þar sem hægt var. Staðlar voru mældir í upphafi, í miðri og enda 

efnagreiningar lotu. Þekktir staðlar, þar sem efnasamsetning korna er þekkt, eru notaðir til 

núllstilla örgreininn og til að ganga í skugga um að efnagreiningin fari rétt fram. Þekkt basísk 

(A99) og súr korn (ATHO) voru notuð sem staðlar við þessa efnagreiningu og voru fimm 

greiningar framkvæmdar í hvert skipti þar sem staðlar voru teknir. 

Við úrvinnslu efnagreiningarinnar var efnasamsetning korna sem innihalda óvenjulegt magn 

af Al, Fe, Ti, Ca, Na eða K og endurspeglaði einhverskonar mengun tekin út úr niðurstöðum 

efnasamsetninga. Efnagreiningar sem innihéldu heildarsummu lægri en 95% voru einnig 

hreinsaðar út.  

Til þess að finna uppruna gjóskunar í hverju sýni fyrir sig er notast við niðurstöður rannsókna 

á gosefnum helstu eldstöðvakerfa á Íslandi (Sveinn P. Jakobsson, 1979; Guðrún Larsen o.fl. 

1999; Bergrún A. Óladóttir o.fl. 2011; Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 2012a). Skoðuð er 

þyngdarprósentuhlutfallið á milli efnanna TiO2, FeO, K2O, CaO og MgO fyrir basíska 

gjósku (<52% SiO2) (Guðmundsdóttir o.fl., 2011) og K2O, FeO, TiO2, CaO og MgO fyrir 

súra eða ísúra gjósku (>52% SiO2) (Larsen o.fl., 1999). Eldstöðvakerfi geta gefið frá sér 

gjósku með mismunandi efnasamsetningu sem veldur því að oft getur verið mikill munur á 

efnasamsetningu gjósku frá sama eldstöðvakerfi. Við þær aðstæður er hægt að greina 

efnasamsetningar einstakra eldgosa frá sama eldstöðvakerfi með sömu aðferð. Til dæmis má 

nefna efnasamsetningu Heklugosa, þar sem gjóskan hefur víða efnasamsetningu, allt frá súrri 

til basískrar (Larsen o.fl., 1999). Í þessari rannsókn var þyngdarprósentuhlutfallið á milli 

TiO2 og K2O skoðað til að greina basíska gjósku og þyngdarprósentuhlutfallið á milli FeO 

og CaO fyrir súra gjósku. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Smásjáarskoðun 

Fyrir efnagreiningu var gjóskulögunum lýst og lýsingarnar á þeim sjö sýnum sem fóru í 

efnagreiningu má sjá í Töflu 1. Hægt að sjá lýsingar á öllum sýnunum frá 3617 - 3705 cm 

dýpi í Töflu 6-7 viðauka A. Möskvastærð 125 µm var skoðuð í öllum sýnum og möskvastærð 

63 µm skoðuð í þeim tilvikum sem fá eða engin gjóskukorn fundust í 125 µm. Sýnin voru 

mismunandi eftir dýpi en innhéldu að mestu gler, bergbrot, lífrænt efni og endurflutt efni 

eins og kristalla. Þau sýni sem voru valin í efnagreiningu voru flest öll oddhvöss gler, sem 

þýðir að glerið hefur ekki verið endurflutt á svæðið og því líklega ferskt gler. Útfrá lýsingum 

má einnig sjá að þó nokkuð af kristöllum fundust í sýnunum, þá allra helst kvars. 

Tafla 1. Ásýndarlýsing sýna út frá smásjáarskoðun sem innihéldu möguleg gjóskulög. 

Dýpi Lýsing  

2660-2661 cm Nær enging korn í stærð 125 µm svo 63 µm skoðað í staðinn með mun fleiri 

kornum til staðar.  

Mikið gler, dökk brúnleit til ljós gulleit, frekar gegnsætt. 

Einnig finnast svört, hrjúf, glitrandi og ógegnsæ korn. Eru hálf rúnnuð (sub-

angular/rounded). Nokkur þessara korna eru slétt og minna á hrafntinnu. 

Gler og korn eru skífulegri eða teygðari en hefur sést. 

Hvítt og rautt gler finnst meðal glerjanna. Það gler líklegast kvars. Þessir 

kristallar eru að mestu gegnsæir og órúnnaðir (angular) eða hálf rúnnað (Sub-

angular/rounded). Rauði kristillinn finnst bæði glerjað og óglerjað. 

3617-3618 cm Sýni alveg eins og fannst á 3620-3621 cm dýpi. Lýsingar á kornum alveg eins 

nema það finnast líka örfáir óglerjaðir rauðir kristallar. Þeir eru rúnnaðri en í 

sýni á 3620-3621 cm dýpi. 

3620-3621 cm Aukning í basískum kornum frá því sem var fyrir neðan (3624-3625 cm dýpi). 

Gler og kristallar finnast einnig. 

Basísku kornin eru sum hrjúf og sum slétt (Hrafntinna), kornin eru órúnnuð 

(angular) til hálf rúnnuð (sub-rounded/angular).  

Einnig finnst gler, það eru dökk brúnleitt til ljós gulleitt, hálf rúnnað (sub-

rounded/angular) til rúnnað (rounded) og nær ógegnsætt til gegnsætt. 

Rauðir og hvítir kristallar finnast, þeir eru hálf rúnnaðir (sub-rounded/angular) 

til rúnnaðir (rounded) og hálf gegnsæir til gegnsæir. Allir glerjaðir. 
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Tafla 1. Framhald 

Dýpi Lýsing  

3637-3638 cm Aukning í kornum frá sýni á 3639-3640 cm dýpi. Mikið af basískum kornum 

og gleri.  

Glerið eru dökk brúnleitt til ljós gulleitt, sum nær órúnnað (angular) en flest 

rúnnað (rounded). Glerið eru hálf gegnsætt til gegnsætt.  

Basísku kornin sem finnast eru dökk, hrjúfótt og holótt. Þau glitra aðeins og 

eru rúnnuð (rounded) til hálf rúnnuð (sub-rounded/angular). Þau hrjúfu og 

holóttu eru flest frekar vel rúnnuð, þó eru nokkur þeirra órúnnuð. Þau glerjuðu 

og sléttu eru vel rúnnuð og sum þeirra pínu holótt.  

Nokkurt hvítt og rautt gler finnst meðal kornanna. Það gler eru rúnnað og 

gegnsætt, líklegast kvars. Bæði glerjuð og óglerjuð rauð korn finnast, þau 

óglerjuðu eru ógegnsæ og glitra. Talið sem endurflutt efni. 

3669-3670 cm Þó nokkuð af kornum/ gleri í sýni og mikil blanda. Basísk korn, gler og líklega 

kristallar finnast.  

Glerið er brúnleitt til gulleitt, það brúna nær ógegnsætt en gulleita gegnsæarra, 

hálf gegnsætt til gegnsætt. Sum kornin/ glerin eru hálf rúnnuð (sub-

rounded/angular) og sum rúnnuð (rounded).  

Basísku kornin sem finnast eru dökk eða svört á litinn, órúnnuð og hrjúf, 

ógegnsæ og með nokkuð af holum eins og hefur sést í öðrum svipuðum sýnum 

á undan.  

Hvítt gler og rauð og blá korn eru meðal kornanna í sýninu. Hvítu kornin eru 

gegnsæ og rúnnuð. Líklega kristallinn kvars. Rauðu kornin eru ógegnsæ, 

rúnnuð og rauð eins og ryð. Bláu kornin eru einnig alveg ógegnsæ og glitra. 

Órúnnaðir (angular) og líta út fyrir að hafa brotnað af stærri bitum. Þessi korn 

eru talin vera líklega endurfluttir kristallar. 

3683-3684 cm Aukning í kornum til staðar, þó aðallega í míkróstærð 63 µm. Þó nokkuð af 

gleri finnst. Þau eru ljós gulleit til dökk brúnleit. Órúnnuð (angular) til hálf 

rúnnuð (sub-angular/rounded) gler og hálf gegnsætt. 

Nokkur basalt korn finnast. Þau eru hjrúf, glansa og holótt. Svört á litinn. 

Ógegnsæ og órúnnuð að mestu en sum hálf rúnnuð . 

Örfá hvít og rauð korn finnast. Hvítu kornin eru glerjuð, gegnsæ og órúnnuð 

(angular) til hálf rúnnaðir (sub-anuglar/rounded), líklegast kvars kristallar. 

Þeir rauðu finnast bæði sem glerjaðir og óglerjaðir. Glerjuðu eru hálfgegnsæir 

og frekar rúnnaðir. Óglerjuðu eru ógegnsæir, glansandi og vel rúnnuð korn. 

Talin vera endurflutt efni. 
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5.2 Efnagreining 

Af þeim sjö sýnum sem tekin voru í efnagreiningu voru fimm af þeim basísk gjóskulög 

(<52% SiO2) og eitt súrt (>65% SiO2). Sjöunda lagið er ekki skilgreint sem gjóskulag vegna 

þeirra fjölda gjósku efnasamsetingar sem voru til staðar. Mæld aðalefni (SiO2, TiO2, Al2O3, 

FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O og P2O5) hvers sýnis voru svo notuð til að finna uppruna 

gjóskulaganna. Þær niðurstöður voru svo bornar saman við aðrar efnagreingar frá sömu 

eldfjallakerfum. Allar óeðlilegar mælingar voru teknar út úr niðurstöðum eins og nefnt var í 

kafla 4.2.4 og eru því ekki hluti af niðurstöðunum sem birtar verða hér. 

Efnagreiningar sýnanna innihéldu oftast gjóskukorn frá fleirum en einu eldstöðvakerfi. Slíkt 

er algengt frá sjávarsetkjörnum en blöndun vegna sjávarstrauma, öldugangs, eðjustrauma 

eða annarskonar raskandi áhrifa getur blandað saman gjóskulögum í setinu. Ef meira en 50% 

af greindum gjóskukornum eru af sömu efnasamsetningu er lagið skilgreint sem gjóskulag. 

Þar sem koma fyrir fleiri en ein efnasamsetning korna getur verið um að ræða endurflutta 

gjósku.  

Í basísku sýnunum var eldstöðvakerfið Veiðivötn-Bárðabunga ríkjandi, en einnig mátti finna 

gjósku frá Grímsvötnum og Kverkfjöllum. Sumar efnagreiningar innihéldu korn sem hafði 

allt aðra efnasamsetningu en var ríkjandi. Til dæmis hafði eitt gjóskukornið á 3637-3638 cm 

dýpi súra efnasamsetningu sem líklegast hefur verið endurflutt á rannsónarsvæðið og því 

ekki talið sem hluti af gjóskulaginu. Restin af gjóskukornunum í sýni á 3637-3638 cm dýpi 

höfðu basíska efnasamsetningu og var Veiðivötn-Bárðabunga mest áberandi þar. Einnig 

fundust þrjú ísúr korn (52-65% SiO2) í sýni á 3679-3680 cm dýpi og eitt í sýni á 3683-3684 

cm dýpi þar sem uppruni var óþekktur. 

Leitast var sérstaklega eftir Öskju-S gjóskulaginu frá 2657-2663 cm dýpi í kjarna MD99-

2275. Í þessari rannsókn var leitað frá 2660-2663 cm dýpi og í rannsókn Ingibjörgu R. 

Frostadóttur, (2019), sem var gerð samhliða þessari rannsókn, var leitað frá 2657-2660 cm 

dýpi. Þau gögn verða einnig birt hér, en í þeirri rannsókn fannst gjóskulag sem samsvarar 

Dyngjuhálsi í efnasamsetningu á 2659-2660 cm dýpi. 

Niðurstöður efnagreiningar ásamt meðaltali og staðalfráviki, er hægt að sjá í Töflu 2. 

Meðaltal og staðalfrávik voru aðeins tekin af skilgreindum gjóskulögum, þau eru feitletruð 

í Töflu 2. Engin efnasamsetning í sýni á 3679-3680 cm dýpi er skilgreint sem gjóskulag þar 

sem það lag innihélt mögulega endurflutta gjósku, meðaltal og staðalfrávik var því ekki tekið 

þar. 

Tafla 2. Niðurstöður efnagreingar úr kjarna MD99-2275 frá dýptarbilinu 3612-3705 cm og 2659-2661 cm. Allar 

óvenjulegar greiningar voru teknar úr niðurstöðum. 

Dýpi (cm) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SUM 

2660-2661 75.49 0.22 12.48 2,48 0,07 0,24 1,59 4,43 2,51 0,00 99,52 

  74.85 0.26 12.46 2,59 0,07 0,24 1,52 4,12 2,43 0,00 98,60 

Meðaltal 75,17 0,24 12,47 2,54 0,07 0,24 1,56 4,28 2,47 0,03 99,96 

Staðalfrávik 0,45 0,03 0,01 0,08 0,00 0,00 0,05 0,22 0,06 0,04 0,65 
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Tafla 2. Framhald 

Dýpi (cm) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SUM 

2659-2660 49.35 2.57 13.72 13.40 0.22 6.16 10.53 2.72 0.37 0.26 99.30 

  49.50 2.55 13.59 14.04 0.25 5.46 9.77 2.75 0.42 0.26 98.58 

 
            

  49.19 1.22 14.56 10.49 0.19 8.22 13.21 2.12 0.10 0.09 99.40 

  49.03 1.21 14.88 10.39 0.18 8.30 13.30 2.02 0.10 0.10 99.51 

  49.36 1.19 14.77 10.47 0.19 8.28 13.10 1.96 0.10 0.10 99.52 

  49.59 1.18 14.63 10.58 0.21 8.25 13.33 1.96 0.11 0.10 99.94 

  49.62 1.18 14.61 10.18 0.19 8.13 13.50 1.95 0.09 0.07 99.52 

  49.41 1.17 14.94 10.38 0.19 8.26 13.59 1.90 0.10 0.09 100.03 

  49.16 1.17 14.67 10.57 0.18 8.37 13.32 1.95 0.10 0.11 99.59 

  49.25 1.16 14.71 10.55 0.19 8.35 13.33 2.01 0.09 0.07 99.71 

  49.08 1.15 14.68 9.88 0.19 8.44 13.32 2.03 0.09 0.09 98.95 

  49.38 1.15 14.96 10.24 0.18 8.58 13.38 1.94 0.10 0.09 100.00 

  49.30 1.13 14.75 10.35 0.21 8.23 13.31 1.99 0.10 0.09 99.47 

  47.98 1.07 14.22 10.07 0.18 8.31 12.75 1.80 0.09 0.11 96.58 

Meðaltal 49.20 1.17 14.70 10.35 0.19 8.31 13.29 1.97 0.10 0.09 99.35 

Staðalfrávik 0.42 0.04 0.20 0.22 0.01 0.12 0.21 0.08 0.01 0.01 0.92 
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Tafla 2. Framhald 

Dýpi (cm) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SUM 

3617-3618 49,90 3,73 12,73 14,91 0,24 4,42 8,87 2,85 0,60 0,46 98,71 

 50,39 3,65 12,65 15,10 0,26 4,71 8,78 3,09 0,59 0,44 99,66 

 49,42 3,55 12,80 14,29 0,23 4,71 8,75 2,89 0,53 0,43 97,60 

 48,82 3,43 12,74 14,89 0,27 4,96 9,00 2,83 0,53 0,35 97382 

 

 

49,44 3,06 12,94 13,97 0,26 5,36 9,95 2,83 0,45 0,31 98,57 

 50,35 2,92 13,39 13,22 0,20 5,26 9,35 2,91 0,59 0,33 98,52 

 50,21 2,61 13,03 13,88 0,26 4,82 9,09 2,81 0,55 0,35 97,61 

 

 

50,31 2,25 13,25 13,50 0,27 5,40 9,87 2,74 0,34 0,28 98,20 

 49,47 2,06 13,39 13,24 0,25 6,23 11,16 2,52 0,23 0,16 98,70 

 51,96 1,88 13,71 12,71 0,20 5,71 10,04 2,67 0,40 0,22 99,51 

 49,90 1,88 14,55 10,59 0,17 7,31 12,11 2,34 0,34 0,18 99,37 

 49,73 1,83 13,53 12,60 0,23 6,67 10,94 2,47 0,25 0,18 98,43 

 49,70 1,68 13,99 11,82 0,23 6,94 11,78 2,29 0,20 0,17 98,80 

 49,95 1,51 14,13 11,05 0,22 7,56 12,35 2,36 0,21 0,14 99,48 

Meðaltal 50,15 1,87 13,79 12,22 0,22 6,55 11,18 2,48 0,28 0,19 98,93 

Staðalfrávik 0,84 0,24 0,46 1,10 0,03 0,81 0,97 0,17 0,08 0,05 0,53 
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Tafla 2. Framhald 

Dýpi (cm) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SUM 

3620-3621 49,50 3,51 12,81 14,45 0,25 4,63 8,70 2,82 0,57 0,38 97,62 

 49,40 3,27 13,13 14,16 0,23 4,87 9,08 3,06 0,55 0,39 98,14 

 

 

48,98 2,66 13,48 13,44 0,25 5,89 10,18 2,64 0,38 0,31 98,21 

 49,62 2,35 13,57 13,95 0,25 5,67 10,23 2,77 0,31 0,26 98,99 

 

 

49,45 2,05 13,55 13,28 0,23 6,32 11,05 2,45 0,25 0,18 98,82 

 49,21 2,05 13,42 13,49 0,23 6,24 10,99 2,50 0,27 0,20 98,60 

 50,59 2,02 13,61 12,87 0,25 5,95 10,43 2,64 0,29 0,23 98,87 

 50,49 1,85 13,58 12,59 0,20 6,17 10,37 2,66 0,34 0,18 98,43 

 49,63 1,84 14,04 12,15 0,22 6,76 11,9 2,40 0,24 0,14 99,11 

 49,60 1,77 14,09 12,24 0,22 6,92 11,43 2,46 0,23 0,16 99,12 

 49,96 1,76 13,56 12,40 0,19 6,44 10,98 2,60 0,26 0,16 98,30 

 49,41 1,75 14,05 12,03 0,21 7,06 11,83 2,23 0,20 0,17 98,94 

 49,90 1,74 13,60 12,54 0,17 6,65 11,12 2,47 0,25 0,20 98,64 

 50,22 1,70 13,61 12,66 0,22 6,51 11,20 2,44 0,24 0,16 98,97 

Meðaltal 49,85 1,85 13,71 12,63 0,21 6,50 11,11 2,49 0,26 0,18 98,78 

Staðalfrávik 0,45 0,13 0,23 0,45 0,02 0,33 0,45 0,12 0,04 0,02 0,26 
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Tafla 2. Framhald 

Dýpi (cm) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SUM 

3637-3638 79,92 0,16 13,32 1,166 0,03 0,10 0,95 3,49 3,75 0,03 99,41 

 

 

50,62 3,52 12,64 14,56 0,22 4,40 8,60 2,99 0,62 0,45 98,61 

 50,27 3,44 12,96 14,90 0,23 4,75 8,95 2,97 0,57 0,40 99,43 

 50,22 3,30 13,06 14,34 0,25 4,60 8,84 3,10 0,59 0,45 98,74 

 

 

50,49 2,77 13,23 13,71 0,23 5,19 9,67 2,91 0,46 0,39 99,05 

 

 

49,37 2,44 14,27 12,83 0,19 6,56 10,71 2,55 0,31 0,20 99,44 

 49,88 2,24 14,19 11,90 0,22 6,93 11,35 2,42 0,31 0,21 99,65 

 49,79 2,10 13,33 13,05 0,25 6,35 11,27 2,51 0,27 0,12 99,04 

 50,66 2,02 13,88 12,78 0,25 5,89 10,47 2,52 0,31 0,19 98,97 

 50,30 1,87 13,52 12,91 0,21 6,43 11,21 2,56 0,25 0,21 99,47 

 50,19 1,85 13,53 12,01 0,22 6,50 11,18 2,47 0,26 0,19 98,39 

 50,96 1,84 13,72 12,51 0,22 6,12 10,68 2,65 0,34 0,21 99,25 

 50,17 1,81 13,70 12,58 0,20 6,46 11,16 2,42 0,24 0,17 98,91 

 50,22 1,80 13,61 12,64 0,24 6,54 11,06 2,28 0,24 0,15 99,09 

 49,75 1,69 14,06 11,68 0,20 7,34 12,35 2,24 0,19 0,15 99,66 

Meðaltal 50,17 2,00 13,75 12,58 0,22 6,42 11,01 2,52 0,28 0,18 99,13 

Staðalfrávik 0,44 0,22 0,29 0,44 0,02 0,38 0,49 0,11 0,04 0,03 0,37 
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Tafla 2. Framhald 

Dýpi (cm) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SUM 

3669-3670 49,84 3,33 13,01 14,95 0,27 4,64 9,02 2,96 0,58 0,41 99,01 

 49,68 3,33 12,80 14,69 0,25 4,63 8,93 2,86 0,57 0,40 98,14 

 51,05 3,26 12,66 14,21 0,24 4,21 7,89 3,09 0,68 0,47 97,76 

 

 

49,06 3,07 12,92 14,36 0,23 5,38 9,79 2,96 0,46 0,31 98,53 

 

 

49,13 2,23 14,00 11,84 0,20 6,83 11,37 2,50 0,30 0,26 98,66 

 48,60 2,18 14,78 10,85 0,20 7,16 11,26 2,33 0,29 0,23 97,89 

 

 

50,33 1,88 13,83 12,60 0,22 6,61 11,33 2,54 0,23 0,16 99,73 

 49,86 1,87 13,91 11,95 0,24 6,77 11,65 2,31 0,21 0,18 98,96 

 50,08 1,85 13,82 12,27 0,20 6,35 11,10 2,62 0,28 0,21 98,79 

 49,53 1,83 13,65 12,34 0,23 6,69 11,27 2,42 0,25 0,19 98,40 

 50,31 1,78 13,76 12,49 0,19 6,32 11,29 2,50 0,25 0,19 99,09 

 52,18 1,77 13,93 11,87 0,19 5,23 9,32 2,95 0,52 0,22 98,48 

 50,10 1,76 13,57 12,55 0,25 6,52 11,21 2,56 0,25 0,14 98,90 

 50,07 1,69 13,67 12,23 0,20 6,46 10,79 2,36 0,26 0,19 97,98 

Meðaltal 50,35 1,80 13,77 12,30 0,22 6,37 11,00 2,53 0,28 0,19 98,79 

Staðalfrávik 0,84 0,06 0,12 0,25 0,02 0,45 0,67 0,19 0,09 0,02 0,49 
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Tafla 2. Framhald 

Dýpi (cm) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SUM 

3679-3680 56,18 2,39 13,23 12,46 0,24 2,86 6,76 3,09 0,98 0,67 98,86 

 55,50 2,55 13,53 11,85 0,24 3,46 7,39 3,06 0,87 0,44 98,89 

 52,98 2,71 13,17 13,25 0,23 3,96 8,20 3,11 0,67 0,52 98,80 

 

 

50,00 3,44 13,04 14,17 0,24 4,60 8,85 3,01 0,57 0,40 98,32 

 49,83 3,40 12,68 14,77 0,26 4,92 9,09 2,89 0,52 0,35 98,71 

 49,80 3,19 13,46 13,44 0,20 5,15 9,25 2,78 0,50 0,36 98,13 

 

 

50,15 2,06 13,42 13,24 0,24 6,37 11,31 2,31 0,23 0,21 99,54 

 50,08 2,00 13,56 13,01 0,24 5,94 10,85 2,51 0,27 0,21 98,66 

 49,44 1,89 14,49 10,77 0,17 7,41 12,03 2,38 0,33 0,19 99,11 

 50,65 1,79 13,69 12,71 0,22 6,70 11,27 2,49 0,24 0,15 99,91 

 48,60 1,71 16,05 10,10 0,19 8,18 11,98 2,10 0,23 0,15 99,29 

 

 

49,92 1,41 14,25 10,93 0,22 7,78 12,51 2,22 0,14 0,11 99,49 

 48,11 1,39 15,95 10,62 0,19 8,60 12,36 2,30 0,04 0,15 99,71 

 47,84 1,37 16,17 10,28 0,16 9,08 12,40 2,12 0,05 0,13 99,60 
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Tafla 2. Framhald 

Dýpi (cm) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SUM 

3683-3684 53,88 2,28 12,83 13,38 0,27 2,92 7,15 3,27 0,91 1,03 97,93 

 50,00 3,81 12,53 15,44 0,23 4,60 8,59 2,86 0,54 0,48 99,08 

 50,11 3,54 12,66 14,74 0,25 4,58 8,99 3,07 0,56 0,45 98,95 

 50,89 3,46 12,83 14,23 0,23 4,39 8,17 2,99 0,65 0,47 98,31 

 50,28 3,39 12,94 14,65 0,25 4,72 8,84 2,92 0,55 0,43 98,97 

 50,12 3,37 12,99 14,89 0,24 4,59 9,01 2,94 0,56 0,36 99,07 

 

 

50,45 2,21 13,59 13,53 0,24 5,64 9,86 2,81 0,33 0,22 98,88 

 50,85 2,17 13,71 13,38 0,21 5,47 10,10 2,66 0,34 0,25 99,14 

 50,45 2,16 13,72 13,56 0,22 5,60 10,25 2,66 0,31 0,24 99,17 

 50,63 2,11 13,75 12,49 0,21 5,64 10,32 2,57 0,32 0,19 98,22 

 50,49 2,06 13,97 12,79 0,20 5,90 10,39 2,65 0,32 0,22 98,99 

 49,90 1,89 13,60 12,87 0,19 6,41 11,23 2,44 0,24 0,22 99,00 

 50,29 1,79 13,75 12,70 0,23 6,57 11,14 2,51 0,25 0,16 99,39 

 49,49 1,74 13,86 11,89 0,19 7,05 11,99 2,44 0,20 0,18 99,03 

 50,59 1,70 13,98 11,62 0,22 6,46 11,06 2,56 0,26 0,17 98,62 

Meðaltal 50,30 2,59 13,38 13,63 0,22 5,47 9,91 2,73 0,40 0,30 98,94 

Staðalfrávik 0,37 0,76 0,49 1,13 0,02 0,84 1,10 0,20 0,14 0,12 0,31 

 

Efnasamsetning allra basískra sýna, að undanskildu sýni á 3679-3680 cm dýpi, var á bilinu 

49,85-50,35% SiO2. Greiningar sem innihéldu gjóskukorn með ísúra eða súra 

efnasamsetningu voru ekki tekin með í meðaltal á SiO2.  

Til að geta greint rétt frá hvaða eldstöðvakerfi efnagreindu gjóskukornin komu frá er 

mikilvægt að velja réttu aðalefnin til samanburðar. Eins og kom fram í kafla 4.2.4 var 

þyngdarprósentuhlutfallið á milli TiO2 og K2O notað til að greina frá hvaða eldstöðvakerfi 

basíska gjóskan kæmi frá og þyngdarprósentuhlutfallið milli FeO og CaO notað fyrir súra 

gjósku. Fyrir sýni á 2659-2660 cm dýpi var hlutfallið á milli TiO2 og Al2O3 og FeO og Cao 

notað til að staðfesta uppruna gjóskulagsins. Á Myndum 7-14 má sjá niðurstöður 

efnagreininga settar fram í gröf ásamt gögnum frá sömu eldstöðvakerfum til samanburðar. 

Efnagreiningar frá Grímsvötnum og Veiðivötn-Bárðabungu voru fengin frá Esther R. 

Gudmundsdóttur o.fl., (2012b). Viðmiðunargögn fyrir Kverkfjöll voru fengin frá Hemond 



39 

o.fl., (1993) og Bergrúnu A. Óladóttir o.fl., (2011b). Einnig var ákveðið að bæta við 

efnagreiningu á gjóskulögum frá Vatnajökli, en bæði Kverkfjöll og Grímsvötn finnast þar. 

Þær upplýsingar fengust frá gögnum Sveini P. Jakobssonar (1979). 

Súra gjóskulagið sem fannst á 2660-2661 cm dýpi hafði svipaða efnasamsetningu og Askja-

S leiðarlagið. Á Mynd 8 sést efnasamsetning þessarar rannsóknar ásamt öðrum birtum 

efnagreiningum Öskju-S seinustu ára. Efnagreiningar frá Öskju-S sem notuð voru til 

samanburða voru fengin frá gögnum Gúðrúnar Larsen (1999), Esther R. Guðmundsdóttur 

o.fl., (2011), Lind o.fl., (2011) og Davies o.fl., (2003). Gögn til viðmiðunar á gjóskulaginu 

sem fannst í sýni á 2659-2660 cm dýpi af Ingibjörgu R. Frostadóttur (2019) voru fengin frá 

Bergrúnu A. Óladóttur o.fl., (2011b) sem færði efnagreingar frá Dyngjuhálsi og frá Esther 

R. Guðmundsdóttur o.fl., (2012b) sem færði efnagreingar frá lág-títan Veiðivötnum-

Bárðabungu (sjá á Mynd 7). 

 

Mynd 7 Niðurstöður efnagreininga á 2659-2660 cm dýpi merkt með appelsíugulum punktum ásamt greiningum á 

eldstöðvakerfum Veiðivötn-Bárðabungu (lág títan) og Dyngjuhálsi merkt með grænum og bláum punktum. Birt gögn voru 

fengin frá Bergrúnu A. Ólafsdóttur o.fl., (2011b) og Esther R. Guðmundsdóttur o.fl., (2012b). 
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Mynd 8. Niðurstöður efnagreininga á 2660-2661 cm dýpi merkt með gulum punktum ásamt birtum efnagreiningum á Öskju 

S  fengnar frá Guðrúnu Larsen o.fl., (1999), Esther R. Guðmundsdóttur o.fl., (2011),  Lind o.fl., (2011) og Davies o.fl., 

(2003). 

 

Mynd 9. Niðurstöður efnagreinga á 3617-3618 cm dýpi merktar með bleikum, gulum og rauðum kassa ásamt birtum 

efnagreiningum á eldstöðvakerfum Veiðivatna-Bárðabungu, Grímsvötnum, Kverkfjöllum og úr Vatnajökli, fengnar frá 

Esther R. Guðmundsdóttur o.fl., (2012b), Hemond o.fl. (1993), ), Bergrúnu A. Óladóttur o.fl., (2011b) og Sveini P. 

Jakobssonar (1979). 
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Mynd 10. Niðurstöður efnagreinga á 3620-3621 cm merktar með bleikum, gulum og rauðum kassa ásamt birtum 

efnagreiningum á eldstöðvakerfum Veiðivatna-Bárðabungu, Grímsvötnum, Kverkfjöllum og úr Vatnajökli fengnar frá 

Esther R. Guðmundsdóttur o.fl., (2012b), Hemond o.fl., (1993), Bergrúnu A. Óladóttur o.fl., (2011b) og Sveini P. 

Jakobssonar (1979). 

 



  

  

42 

 

Mynd 11. a) Niðurstöður efnagreinga á 3637-3638 cm dýpi merktar með bleikum, gulum og rauðum kassa ásamt virtum 

efnagreiningum á eldstöðvakerfum Veiðivatnar-Bárðabungu, Grímsvötnum, Kverkfjöllum og úr Vatnajökli, fengnar frá 

Esther R. Guðmundsdóttur o.fl., (2012b), Hemond o.fl., (1993), Bergrúnu A. Óladóttur o.fl., (2011b) og Sveini P. 

Jakobssonar (1979). b) Niðurstöður efnagreinga Borrobol líkrar ösku í sýni á 3637-3638 cm dýpi merkt með bláum kassa  

ásamt birtum Borrobol efnagreiningum fengnar frá Davies o.fl. (2003) og Søndergaard (2005). 

a) 

b) 
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Mynd 12. Niðurstöður efnagreinga á 3669-3670 cm dýpi merktar með bleikum, gulum og rauðum kassa ásamt birtum 

efnagreiningum á eldstöðvakerfum Veiðivatnar-Bárðabungu, Grímsvötnum, Kverkfjöllum og úr Vatnajökli, fengnar frá 

Esther R. Guðmundsdóttur o.fl., (2012b), Hemond o.fl., (1993), ), Bergrúnu A. Óladóttur o.fl., (2011b) og Sveini P. 

Jakobssonar (1979). 

 

Mynd 13. Niðurstöður efnagreinga á 3679-3680 cm dýpi merktar með gulum, rauðum og grænum kassa ásamt birtum 

efnagreiningum á eldstöðvakerfum Veiðivatnar-Bárðabungu, Grímsvötnum og úr Vatnajökli, fengnar frá Esther R. 

Guðmundsdóttur o.fl., (2012b) og Sveini P. Jakobssonar (1979). 
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Mynd 14. Niðurstöður efnagreinga á 3683-3684 cm dýpi merktar með gulum og rauðum kassa ásamt birtum 

efnagreiningum á eldstöðvakerfum Veiðivatnar-Bárðabungu, Grímsvötnum og úr Vatnajökli, fengnar frá Esther R. 

Guðmundsdóttur o.fl., (2012b) og Sveini P. Jakobssonar (1979). 
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5.3 Aldursmódel 

Á Mynd 15 sést aldursmódel kjarna MD99-2275 ásamt nýjum gjóskulögum úr þessari 

rannsókn og rannsókn Ingibjörgu R. Frostadóttur (2019). Aldursmódelið er byggt á 80 14C 

AMS (e. Atomic Mass Spectrometry) greiningum sjávarskelja. Láréttu og lóðréttu línurnar í 

aldursmódelinu endurspegla þau sextán leiðarlög sem notuð eru til að reikna áætlaðan aldur 

gjóskulaga. Áætlaður aldur er metinn út frá setmyndunarhraða á rannsóknarsvæðinu og út 

frá þekktum leiðarlögum sem finnast innan þess (e.g. Esther R. Guðmundsdóttir o.fl., 

2012b). Áætlaður aldur fyrir gjóskulagið sem fannst á 2659-2660 cm dýpi er talinn vera um 

10.800 ára, svipaður og Askja-S þar sem gjóskan myndast við svo mikla nálægð við hvort 

annað. Í Töflu 3 hefur aldur hvers gjóskulags í þessari rannsókn verið settur fram. 

 

Mynd 15. Uppfært breytt aldursmódel fyrir kjarna MD99-2275. Upprunalegt aldursmódel fengið úr grein Esther R. 

Guðmundsdóttur o.fl,. (2012b) 
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Tafla 3 Reiknaður áætlaður aldur fyrir sjö gjóskulög sem funduts í kjarna MD99-2275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dýpt öskulaga Eldstöðvakerfi Áætlaður aldur 

(cal. BP) 

Staðfestur aldur 

(cal. BP) 

2659-2660 cm Veiðivötn-Bárðabunga (L) ~10.800  

2660-2661 cm Askja-S  10.830 ± 57 

3617-3618 cm Veiðivötn-Bárðabunga 15.888  

3620-3621 cm Veiðivötn-Bárðabunga 15.941  

3637-3638 cm Veiðivötn-Bárðabunga 16246  

3669-3670 cm Veiðivötn-Bárðabunga 16.821  

3683-3684 cm Veiðivötn-Bárðabunga og 

Grímsvötn 

>17.000  
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6 Umræður og túlkun 

Í heildina tókst að finna 6 gjóskulög frá síð-jökultíma í kjarna MD99-2275 á 3612 til 3705 

cm dýpi, þar af 5 ný lög sem ekki hefur verið greint frá áður í öðrum sjávarsetskjörnum af 

landgrunni Íslands. Meirihluti þeirra hafa basíska efnasamsetningu. 

Niðurstöður efnagreiningar basísku sýnanna sýndu að þau voru með mjög svipaða 

efnasamsetningu. Veiðivatna-Bárðabungu eldstöðvakerfið var mjög ríkjandi en einnig 

fannst mikið af Grímsvatna gjósku, þó aldrei í jafn miklu magni og Veiðivatna-Bárðabungu 

gjóskan. Meirihluti gjóskulaganna, eða 5 af 7, á uppruna sinn frá Veiðivötnum-Bárðabungu, 

eða frá dýptarbilinu 3617-3618, 3620-3621, 3637-3638 og 3669-3670. Sýni á 3683-3684 cm 

dýpi hafði gjóskulög frá bæði Veiðivötnum-Bárðabungu og Grímsvötnum. Lagið á 2660-

2661 cm dýpi á uppruna frá Öskju eldstöðvakerfinu eins og greint hefur verið frá hér áður 

og hefur gjóskan úr þessari rannsókn verið tengd við gjóskuleiðarlagið Öskju-S. Gjóska sem 

talin er vera með uppruna frá Kverkfjöllum var í fjórum af sex basísku sýnunum. Erfitt getur 

verið að greina efnasamsetningar á milli Grímsvatna og Kverkfjalla þar sem greiningarnar 

eru oft mjög svipaðar, sérstaklega ef efnagreiningarnar eru á bilinu 3,0 og 3,5 í TiO2. 

Snefilefnagreiningar geta skorið úr uppruna, en þær verða ekki gerðar hér í þessari rannsókn. 

Sýnið á 3683-3684 cm dýpi er það eina sem innihélt engin gjóskukorn frá Kverkfjöllum. 

Óvissa er um sýnið á 3679-3680 cm dýpi þar sem erfitt var að greina á milli 

Grímsvatnagjósku og Kverkfjallagjósku. Hér á eftir verður farið yfir hvert gjóskulag frá því 

efsta til þess neðsta sem fundist hefur í þessari rannsókn í stuttu máli. 

2659-2660 cm: Við fyrstu sýn einkenndist efnasamsetningin lág-títan gjósku Veiðivatna-

Bárðabungu, en við nánari athuganir og samanburð kom í ljós að gjóskulagið tilheyrir Öskju 

eldstöðvakerfinu, n.tt. Dyngjuhálsi. Eins og sést á Mynd 7 fellur efnasamsetning aðalefna 

mun betur við Dyngjuháls en gjóskulög lág-títan Veiðivatnar-Bárðabungu. Aldursgreining 

gjóskulagsins er talin vera svipuð og aldursgreining Öskju S, en það gjóskulag liggur aðeins 

1 cm fyrir ofan Dyngjuháls lagið í kjarnanum. Ástæða þess er að setmyndun í sjó er hæg og 

1 cm getur innihaldið nokkur gjóskulög úr eldgosum sem hafa gosið á svipuðum tíma. 

Dyngjuháls gjóskulagið er fyrsta sýnið í kjarna MD99-2275 með uppruna frá þeirri eldstöð 

og áætlaður aldur er rúmlega 10.800 ár BP. Talið er að Dyngjuhálsar gjóskulagið sé svipuð 

í aldri og Askja S vegna þess hversu nálægt í staflanum þau eru, aðeins einum cm fyrir ofan. 

2660-2661 cm: Vegna mistaka við undirbúning sýnis fyrir efnagreiningu var aðeins hægt að 

efnagreina tvö korn þar sem sýnið var pússað of mikið. Efnagreining þessara korna hafði 

svipaða efnasamsetningu og leiðarlagið Askja-S. Eins og sést á Mynd 8 fellur efnagreining 

þessa sýnis vel að efnagreiningum Estherar R. Guðmundsdóttur o.fl., (2011),  Lind o.fl., 

(2011) og Davies o.fl., (2003). Nýjasta aldursgreining Öskju-S, 10.830 ± 57 ára BP, er úr 

rannsókn Ramsey, o.fl., (2015). Þessi fundur og efnagreining hefur bætt gjóskulagalíkan 

Öskju S. 

 

3617-3618 cm: Meirihluti efnagreininga samsvarar Veiðivötnum-Bárðabungu kerfinu. Eins 

og sést á Mynd 9 falla efnagreiningar úr þessari rannsókn í sama hóp og birtar efnagreiningar 

frá Veiðivötnum-Bárðabungu. Gjóskukornin sýna efnasamsetningu með uppruna úr bæði 

Grímsvötnum og Kverkfjöllum. Efnagreiningarnar voru of fáar og líklega endurflutt gjóska 

og því ekki um eiginlegt gjóskulag að ræða. Áætlaður aldur gjóskunnar er talinn vera um 

15.888 ár BP. 
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3620-3621 cm: Meirihluti efnagreininga samsvarar Veiðivatna-Bárðabungu kerfinu. Eins og 

sést á Mynd 10 falla efnagreiningar í sama hóp og birtar efnagreiningar frá Veiðivötnum-

Bárðabungu. Gjóskukorn með uppruna úr Grímsvötnum og Kverkfjöllum voru meðal þeirra 

greininga sem kom út úr niðurstöðum. Þær greiningar voru of fáar og líklega endurflutt 

gjóska og því ekki um eiginlegt gjóskulag að ræða. Áætlaður aldur gjóskulagsins er talin 

vera um 15.941 ára BP gamalt. 

3637-3638 cm: Meirihluti efnagreininga samsvarar Veiðivatna-Bárðabungu kerfinu. Eins og 

sést á Mynd 11a þá falla sumar efnagreiningar í sama hóp og birtar efnagreiningar frá 

Veiðivötnum-Bárðabungu og nokkrar efnagreiningar falla í sama hóp og birtar 

efnagreiningar Grímsvatna. Efnagreining gjóskulagsins sýnir heildstæða samsetningu sem 

líklega á uppruna sinn í Veiðivatna-Bárðabungu kerfinu. Nánari efnagreiningu þyrfti til að 

finna uppruna gjóskunnar sem hefur sömu efnasamsetningu og Grímsvatna kerfið. 

Bakgrunnsgjóskukorn með mismunandi uppruna er meðal þeirra greininga sem kom út úr 

niðurstöðum þessa dýpis. Eitt þessara bakgrunnsgjóskukorna  er með svipaða samsetningu 

og gjóskulag á 3678-3679 cm dýpi í sama kjarna, MD99-2275, sem fannst í fyrri rannsókn 

Søndergaard (2005). Einnig eru líkindi með gjóskulagi GS-2.1-RHY í Grænlandsjökli (Cook 

ofl., 2018). Mynd 11b sýnir hvernig efnasamsetning Borrobol líkrar gjósku fellur með öðrum 

birtum greinum Borrobol lagsins. Hinsvegar fundust ekki nægilega mörg gjóskukorn með 

þessari efnasamsetningu til að hægt sé að staðfesta þennan fund sem gjóskulag og er því 

ennþá talin vera bakgrunnsgjóska. Frekari rannsóknir á Borrobol gjóskulaginu og kjarna 

MD992275 þarf til að staðfesta það. Önnur bakgrunnsgjóskukorn voru meðal þeirra 

greininga sem kom út úr niðurstöðum, eitt gjóskukorn með svipaða efnasamsetningu og 

Grímsvötn fannst ásamt þremur gjóskukornum frá Kverkfjöllum. Áætlaður aldur 

gjóskulagsins er talin vera um 16.246 ár BP. 

3669-3670 cm: Meirihluti efnagreininga samsvarar Veiðivatna-Bárðabungu kerfinu. Eins og 

sést á Mynd 10 þá falla þær efnagreining í sama hóp og birtar efnagreiningar frá 

Veiðivötnum-Bárðabungu. Gjóskukorn með uppruna í Grímsvötnum og Kverkfjöllum voru 

á meðal þeirra greininga sem komu úr niðurstöðum. Þær greiningar voru of fáar og líklega 

endurflutt gjóska og því ekki um eiginlegt gjóskulag að ræða. Áætlaður aldur gjóskulagsins 

er talin vera um 16.821 ára BP gamalt. 

3679-3680 cm: Engar efnagreiningar voru í sérstökum meirihluta, en fjórar mismunandi 

samsetningar fengust úr niðurstöðunum. Vegna fjölda efnasamsetninga er lagið talið vera 

samsetning endurfluttra gjóskukorna og því ekki um eiginlegt gjóskulag að ræða. Þrjú 

gjóskukorn höfðu svipaða efnasamsetningu og Grímsvötn, átta gjóskukorn höfðu svipaða 

efnasamsetningu og Veiðivötn-Bárðabunga og þar af voru þrjú þeirra sem fella undir lág-

títan skilgreiningu kerfisins. Önnur þrjú gjóskukorn höfðu efnasamsetningu sem var óþekkt 

og ekki tókst að finna uppruna þeirra korna. Efnasamsetning þeirra er hinsvegar mjög 

áhugaverð og eru ekki algeng sem bakgrunnsgjóska. Frekari efnagreiningar á kjarna MD99-

2275 á þessu dýptarbili þyrfti til að fá frekari upplýsingar um uppruna gjóskunnar. Áætlaður 

aldur var ekki reiknaður þar sem lagið var ekki metið sem gjóskulag.  

3683-3684 cm: Niðurstöður efnagreininga gaf tvö gjóskulög. Eitt sem samsvarar Veiðivatna-

Bárðabungu kerfinu og annað sem samsvarar annaðhvort Grímsvatna kerfi eða Kverkfjalla 

kerfi. Eitt gjóskukorn hafði óþekktan uppruna en svipaða efnasamsetningu og óþekktu 

gjóskukornin að ofan, í sýni 3679-3680 cm. Þar sem aðeins eitt gjóskukorn með slíka 

efnasamsetningu fannst er þetta skilgreint sem bakgrunnsgjóska. Eins og sést á Mynd 14 þá 

falla efnagreiningar í sama hóp og birtar efnagreiningar frá Veiðivötnum-Bárðabungu en 
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efnagreiningar Grímsvatna og Kverkfjalla falla mitt á milli birtra efnagreininga Kverkfjalla, 

Vatnajökuls og Grímsvatna. Eins og hefur verið nefnt áður er erfitt að greina á milli greininga 

Grímsvatna og Kverkfjalla. Frekari efnagreiningar eru nauðsynlegar til að áætla uppruna 

gjóskulagsins. Í þessari rannsókn, og þar til annað kemur í ljós, er talið að gjóskulagið sé 

komið frá Grímsvatna kerfinu. Ekki hægt að reikna áætlaðan aldur nákvæmlega, þar sem 

gjóskulagið er það elsta sem greint hefur verið í þessum kjarna og enginn annar samanburður 

fundinn enn sem komið er. Elsta þekkta gjóskulagið í kjarna MD99-2275 er Borrobol lík 

aska sem Søndergaard (2005) fann á 3678-3679 cm dýpi sem er talið vera 17.000 ár BP. 

Gjóskulagið er því áætlað eldra en 17.000 ár. 

Áhugarvert er að sjá hversu mikil virkni hefur verið á Veiðivatna-Bárðabungu kerfinu á síð-

jökultíma. Svipaðar niðurstöður fundist einnig í ritgerð Frostadóttur (2019) sem skoðaði sýni 

ofar úr sama kjarna, frá 3500-3600 cm dýpi. Samanborið við birt gjóskulög frá nútíma er 

svipuð virkni á Veiðivatna-Bárðabungu kerfinu á síð-jökultíma. Á Mynd 16 sjást 

gjóskulagagreiningar úr kjarna MD99-2275 frá nútíma til síð-jökultíma. Fleiri gjóskulög 

hafa verið efnagreind á nútíma, enda lengra tímabil en síð-jökultíminn. Þrátt fyrir það sést 

hvernig virkni Veiðivatna-Bárðabungu kerfisins sveiflast. 

 

 
Mynd 16. Gjóskulagagreiningar kjarna MD99-2275 fyrir rúmlega síðustu 17.000 ár BP. Lóðrétti ásinn (x-ás) sýnir aldur 

í 100 ára bilum og lárétti ásinn (y-ás) sýnir fjölda gjóskulaga sem hafa verið greind. Eldstöðvakerfin eru flokkuð í litum; 

Veiðivötn-Bárðabunga er grænt, lág-títan Veiðivötn-Bárðabunga er grængult, Grímsvötn blátt, Hekla rautt, Katla 

fjólublátt, Snæfellsnes appelsínugult, Eyjafjallajökull brúnt, TÞB/KOL ljós gænt og Dyngjuháls svart. Efnagreindu 

gjóskulögin í þessari rannsókn eru með svartan ramma og efnagreindu gjóskulög úr rannsókn Ingibjargar Frostadóttur 

(2019) eru með appelsínugulan ramma. Súluritið er úr grein Esther R. Guðmundsdóttur o.fl., (2012b) hefur verið uppfært.  

Í kjarna MD99-2275 eru 33% gjóskulaganna frá Veiðivötnum og 27% frá Grímsvötnum, 

slíkt hið sama virðist vera á síðjökultíma.  

Ekki er hægt að útiloka að önnur kerfi hafi verið jafn virk á síð-jökultíma þar sem afurðir 

annarra eldgosa hafa hugsanlega ekki náð að skila sér út á landgrunn Ísland fyrir norðan eða 

hörfun og framganga jökla á síðjökultíma hafi rofið efnið í burtu.  

 

Nýju gjóskulögin sem hér hefur verið greint frá, fyrir utan gjóskulögin á 2659-2661 cm dýpi,  

spanna rúmlega 1.200 ár eða meira. Eins og áður hefur komið fram var áætlaður aldur 

gjóskulaganna reiknaður út frá þekktum setmyndunarhraða rannsóknarsvæðiðisins og 

þekktum leiðarlögum sem hafa fundist í kjarnanum. Slíkir reikningar gefa aðeins hugmynd 

um aldur gjóskulaganna en ekki raunaldur. Með þessari rannsókn er hægt að bæta 

aldursmódel kjarna MD99-2275 og auka þekkingu okkar á eldgosa tíðni Íslands á síð-
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jökultímanum. Greining gjóskulagsins Askja-S í fyrsta sinn í kjarna MD99-2275 er mjög 

mikilvæg til að betrumbæta tímasetningu gjóskulaga í kjarnanum, auk þess að vera 

mikilvægt tól til þess að tengja saman mismunandi jarðfræðileg umhverfi. 

 

Ekki náðist að tengja nýju gjóskulögin í þessari rannsókn við aðrar svipaðar rannsóknir eins 

og Mortensen o.fl. (2005), Esther R. Guðmundsdóttur o.fl. (2012a) eða aðrar nýlegar 

gjóskulagarannsóknir frá norður Evrópu. Vonast er til að frekari rannsóknir gjóskulaga í 

kringum Ísland eða á norðurhveli jarðar tengi þessi nýju gjóskulög við aðrar rannsóknir.  

 

Að greina gjóskulög í sjávarsetkjörnum er ekki einfalt eins og hefur komið að. Margir þættir 

geta haft áhrif á myndun og flutning gjósku og aðeins ákveðnar aðferðir hafa verið 

árangusríkar í að greina og finna gjóskulög. Þau sýni sem valin voru fyrir þessa rannsókn 

voru erfið viðureignar, en hugsanlegt er að sýnin á þessu dýpi hafi orðið fyrir áhrifum 

jarðhita sem veldur erfiðleika við undirbúning þeirra til rannsókna. Þrátt fyrir margar nýlegar 

rannsóknir á gjósku í sjávarseti umhverfis Ísland er enn talsvert verk óunnið, þó helst fyrir 

austan, vestan og sunnan. Gjóskulaga rannsóknir eru mikilvægar til að auka þekkingu okkar 

á dreifingu og útbreiðslu gjósku og þeim áhrifum sem eldsumbrot gætu haft í för með sér. 

Sú þekking getur nýst t.d. til að gera áhættumat fyrir eldstöðvakerfi og við gerð 

gjóskudreifingalíkans ásamt því að gefa okkur betri þekkingu á eldgosasögu Íslands. 
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Viðauki A 

Tafla 4. Þyngd hvers sýnis í kjarna MD99-2275. Fyrst var vigtaður poki hvers sýnis og svo sýni og poka saman. Sum sýnin 

voru nú þegar sigtuð vegna fyrri rannsókna svo aðeins þyngd sýnis sjálfs var uppgefið.   

Kjarni Dýpi [cm] Þyngd poka [g] Þyngd poka og sýnis [g] 

MD99-2275 2660-2661 0,88 g 11,69 g 

MD99-2275 2663-2664 0,90 g 12,51 g 

MD99-2275 2664-2665 0,86 g 13,56 g 

MD99-2275 3612-3613 -  

MD99-2275 3614-3615 -  

MD99-2275 3617-3618 0,88 g 6,35 g 

MD99-2275 3619-3620 0,89 g 6,11 g 

MD99-2275 3620-3621 0,76 g 7,94 g 

MD99-2275 3622-3623 -  

MD99-2275 3624-3625 0,85 g 8,60 g 

MD99-2275 3627-3628 0,89 g 5,32 g 

MD99-2275 3629-3630 0,85 g 5,90 g  

MD99-2275 3632-3633 -  

MD99-2275 3634-3635 -  

MD99-2275 3637-3638 0,84 g 7,71 g 

MD99-2275 3639-3640 0,85 g 8,23 g 

MD99-2275 3642-3643 -  

MD99-2275 3644-3645 0,86 g 8,28 g 

MD99-2275 3648-3649 0,88 g 7,86 g 

MD99-2275 3650-3651 0,83 g 7,04 g 

MD99-2275 3652-3653 -  

MD99-2275 3654-3655 0,85 g 9,48 g 
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MD99-2275 3657-3658 0,89 g 4,32 g 

MD99-2275 3659-3660 0,89 g 8,92 g 

MD99-2275 3662-3663 -  

MD99-2275 3664-3665 0,88 g 6,64 g 

MD99-2275 3667-3668 0,93 g 8,57 g 

MD99-2275 3669-3670 0,91 g 8,41 g 

MD99-2275 3673-3674 0,87 g 3,37 g 

MD99-2275 3674-3675 0,89 g 2,54 g 

MD99-2275 3677-3678 0,89 g 3,66 g 

MD99-2275 3679-3680 0,89 g 5,59 g 

MD99-2275 3683-3684 0,88 g 5,62 g 

MD99-2275 3685-3686 0,88 g 3,37 g 

MD99-2275 3687-3688 0,88 g 4,06 g 

MD99-2275 3689-3690 0,88 g 7,71 g 

MD99-2275 3693-3694 0,89 g 7,44 g 

MD99-2275 3695-3696 0,90 g 9,96 g 

MD99-2275 3697-3698 0,91 g 3,00 g 

MD99-2275 3699-3700 0,90 g 7,59 g 

MD99-2275 3704-3705 0,83 g 4,25 g 

 

Tafla 5. Þyngd hvers sigtaðs sýnis, sigtað var í míkróstærðinni 125 µm og 63 µm. 

Kjarni Dýpi [cm] 125 µm [g] 63 µm [g] 

MD99-2275 2660-2661 0,003 g 0,086 g 

MD99-2275 2663-2664 0,004 g 0,018 g 

MD99-2275 2664-2665 0,003 g 0,011 g 

MD99-2275 3617-3618 0,025 g 0,018 g 
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MD99-2275 3619-3620 0,010 g 0,012 g 

MD99-2275 3620-3621 0,070 g 0,030 g 

MD99-2275 3624-3625 0,116 g 0,016 g 

MD99-2275 3627-3628 0,001 g 0,003 g 

MD99-2275 3629-3630 0,002 g 0,001 g 

MD99-2275 3637-3638 0,098 g 0,026 g 

MD99-2275 3639-3640 0,005 g 0,003 g 

MD99-2275 3644-3645 0,023 g 0,009 g 

MD99-2275 3648-3649 0,030 g 0,014 g 

MD99-2275 3650-3651 0,008 g 0,004 g 

MD99-2275 3654-3655 0,001 g 0,002 g 

MD99-2275 3657-3658 0,001 g 0,002 g 

MD99-2275 3659-3660 0,001 g 0,030 g 

MD99-2275 3664-3665 0,003 g 0,004 g 

MD99-2275 3667-3668 0,004 g 0,004 g 

MD99-2275 3669-3670 0,015 g 0,013 g 

MD99-2275 3673-3674 0,005 g 0,002 g 

MD99-2275 3674-3675 0,024 g 0,009 g 

MD99-2275 3677-3678 0,020 g 0,014 g 

MD99-2275 3679-3680 0,171 g 0,117 g 

MD99-2275 3683-3684 0,072 g 0,036 g 

MD99-2275 3685-3686 0,002 g 0,002 g 

MD99-2275 3687-3688 0,003 g 0,002 g 

MD99-2275 3689-3690 0,006 g 0,003 g 

MD99-2275 3693-3694 0,010 g 0,003 g 

MD99-2275 3695-3696 - - 
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MD99-2275 3697-3698 0,002 g 0,001 g 

MD99-2275 3699-3700 0,004 g 0,002 g 

MD99-2275 3704-3705 0,004 g 0,006 g 

 

Tafla 6. Lýsing á sýnum í kjarna MD99-2275 frá 3617 - 3705 cm dýpi frá smásjáarskoðun. Sýni á 1-4 cm millibili voru 

skoðuð og lýst gróflega. Stefnt var að skoða sýni á 2 cm millibili en vegna fyrri rannsókna á kjarnanum var búið að eyða 

völdum sýnum við aðrar greiningar svo ekki náðist alltaf að taka sýni á því bili. Skoðað upp kjarnann til að greina betur 

þær breytingar sem geta hafa átt sér stað við setmyndun. 

Dýpt Lýsing  

3704-3705 cm  Mjög lítið af kornum, um ~2-3 basísk korn finnast. Þau eru dökk og hrjúf. 

Einnig finnast korn sem eru gullhúðuð eða lýta út fyrir að vera úr gulli, 

mögulega pýrít. 

3699-3700 cm Svipað og í sýni á 3704-3705 cm dýpi. Mjög lítið af kornum.  

Örfá dökk, hrjúf, örlítið holótt og ógegnæ basísk korn.  

lítið af glerjum, þau eru hálf gegnsæ glerkorn og brúnleit (minna á nammið 

kandís). 

Gullhúðuðu korninn eða gull kornin finnast aftur hér. 

3697-3698 cm Aftur svipað og kornin á 3704-3705 cm dýpi. Mjög lítið af kornum.  

Örfá og fara minnkandi af dökkum, hrjúfum og ógegnsæum basískum kornum.  

Nokkur, ~3-4 korn af frekar rúnuðum (rounded), hálf gegnsæjum hvítum 

glerkornum. Líklegast Kvars kristallar. 

Gullhúðuðu korninn eða gull kornin finnast ennþá. 

3693-3694 cm Örfá korn.  

Þau gler sem finnast eru brúnleit til gulleit korn. Þau eru hálf gegnsæ til gegnsæ 

glerkorn. 

Örfá svört, hrjúfleg og ógegnsæ basísk korn. 

2 bláleit korn fundust, líklega kristallar. Brotnuðu ekki við þrýsting frá nálinni. 

Annað kornið hafði fallega gullna rönd og hitt var blágrænleitt á litinn. 

3689-3690 cm Aukning í basísklegum kornum. Þau korn eru dökk, hrjúf, holótt og ógegnsæ. 

Nokkur glerkorn meðal þeirra korna sem finnast. Þau eru dökk brúnleit til 

gulleit og hálf gegnsæ til gegnsæ glerkorn. Þau ljósari voru gegnsæari en þau 

dökku.  
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Örfá hvít korn finnast. Frekar rúnuð og gegnsæ, talin vera kvars kristall 

endurfluttr á svæðið. 

3687-3688 cm Svipað af kornum og í sýninu á 3689-3690 cm dýpi. Brúnleit og hálf gegnsæ 

glerkorn finnas aftur hér en engin gulleit eða ljós gulleit glerkorn. Basísk korn 

finnast aftur og eru eins og var lýst á 3689-3690 cm dýpi. 

3679-3680 cm Mikil blanda af kornum. Basísk korn og gler finnast.  

Basísku kornin eru dökk, hrjúf og ógegnsæ. Brúnleitu glerkornin eru all flest 

gegnsæ, þau eru brúnleit til gullleit.  

Nokkur hvít og gegnsæ korn, sum rúnuð (rounded) og sum ekki. Rauð óglerjuð 

og glerjuð korn eru meðal kornanna sem finnast. Þau glerjuðu eru gegnsæ og  

hálf rúnuð (sub-angular/rounded). Óglerjuðu eru ógegnsæ og rúnuð (rounded). 

Hvítu og rauðu kornin eru talin vera endurflutt efni inná svæðið, líklega kvars 

kristallar. 

3677-3678 cm Aftur mikil blanda. Svipað og sýni á 3679-3680 cm dýpi. Lýsingar korna og 

glerja eins og sýni á 3679-3680 cm dýpi nema að brúnleitu glerkornin eru 

hinsvegar annaðhvort gegnsæ eða hálf gegnsæ, sum jafnvel ekkert gegnsæ og 

hrjúf. 

Minna finnst af hvítum og rauðum kornum og fannst á 3679-3680 cm dýpi. Þau 

sem finnast lýsa sér samt eins og var gert á 3679-3680 cm dýpi. 

3674-3675 cm Aftur svipað og í sýni á 3679-3680 cm dýpi. Lýsingar korna og glerja eins og 

sýni á 3679-3680 cm dýpi nema brúnleitu glerkornin eru hér ógegnsæ.  

Einnig finnast hvít ógegnsæ og gegnsæ glerkorn sem eru rúnuð til órúnuð. 

Líklegast kristallar að einhverju tagi eins og kvartz. Rauðleitir kristallar finnast 

aftur, frekar rúnaðir.  

3673-3674 cm Mjög lítið af gjóskukornum.  

Örfá svört basísk korn (~2-5) fundust. Dökk, hrjúf og holótt. 

Svipað fannst af glerjum. Bæði dökk brúnleit til ljós gulleit glerkorn. Ljósu 

glerkornin eru gegnsæari en þau dökku. Þau voru rúnuð til órúnuð. 

Mjög fá hvít gler (~5) voru til staðar. Þau voru gegnsæ til hálf gegnsæ og órúnuð 

(angular) til rúnuð (rounded). 

Tvö frekar stór korn fundust hér (~2-3 cm stærri en hin kornin). Þau voru gullleg 

á litinn í dökkum grunn. Mögulega pýrit í borti af basískum bergrunni. 

3669-3670 cm Þó nokkuð af kornum og glerjum. Mikil blanda. 

Þó nokkuð af svörtum og basískum kornum. Þau eru ógegnsæ, hrjúf og holótt. 
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Glerin sem finnast eru brúnleit til gulleit. Ljósu glerkornin eru gegnsæari en þau 

dökku. Glerin eru hálf rúnuð (sub-rounded) til rúnuð (rounded). 

Hvít gler voru meðal þeirra glerja sem fannst. Þau voru gegnsæ, þó sum 

gegnsæjari en önnur, og rúnuð (rounded). Mjög líklega kvartz eins og hefur 

fundist áður. 

Rauður og bláir kristallar finnast aftur hér. Þau eru alveg ógegnsæ og glitra. 

3667-3668 cm Miðað við önnur sýni var meðal mikið af kornum og glerjum til staðar.  

Þó nokkuð mikið af basískum dökkum og ógegnsæum kornum. Þau voru 

órúnuð (angular) og holótt. 

Bæði brúnleit til gulleit gler fundust. Þau voru hálf gegnsæ til gegnsæ og hálf 

rúnuð (sub-angular/rounded) til rúnuð (rounded). 

Nokkur hvít gler einnig, þau eru gegnsæ og rúnuð. Eins og áður hefur komið 

fram eru þessi korn talin vera Kvars kristallar endurfluttir inná svæðið. 

Einnig fannst eitt hringlótt grænt (sjávargrænt) korn. Það er dekkri í báða 

endanna en í miðjunni er það ljós grænt. Glitrar og er ógegnsætt. Endurflutt 

korn. 

3664-3665 cm Ekki mikið af kornum. 

Mun færri basísk korn er í sýni á 3667-3668 cm dýpi. Þau eru dökk eða svört á 

litinn, ógegnsæ og aðeins rúnaðri en í sýni á 3667-3668 cm dýpi. 

Þó nokkuð af glerjum og eru alveg eins og er lýst í sýni á 3667-3668 cm dýpi 

nema hér eru þau rúnaðri. 

Lítið fannst af hvítum glerjum, þau voru samt gegnsæ og rúnuð, Kvartz. Einn 

blár kristall finnst aftur hér og er alveg eins og er lýst í sýni 3669-3670 cm dýpi. 

Rauðir kristallar finnast, bæði óglerjaðir og glerjaðir. Lýsa sér alveg eins og 

hefur verið lýst í sýni 3679-3680 cm dýpi. 

3659-3660 cm Rosalega lítið af kornum í míkróstærð 125 µm svo míkróstærð 63 µm var 

skoðað í staðinn. Það innihélt aðeins meira af kornum. 

Kornin sem finnast hér eru alveg eins og er lýst í sýni á 3664-3665 cm dýpi 

nema að basísku korninn eru órúnaðri og kristallarnir sem finnast eru meira 

rúnaðir og ógegnsæari. Blár kristall er eitt af þeim kristöllum sem finnst aftur 

hér og fannst í sýni á 3664-3665 cm dýpi. 

3657-3658 cm Nær enginn korn í míkróstærð 125 µm svo míkróstærð 63 µm skoðuð í staðinn. 

Það innihélt aðeins meira af kornum. 

Örfá basísk korn finnast. Þau eru ógegnsæ, dökk eða svört og rúnuð (rounded) 



63 

Þó nokkuð af glerjum. Þau voru brúnleit til gulleit, rúnuð (rounded) og hálf 

gegnsæ til gegnsæ. 

Mest var af hvítum kristöllum eða glerjum. Þau voru rúnuð (rounded) og 

gegnsæ. Rauðir kristallar finnast aftur hér, bæði glerjaðir og óglerjaðir. Grænt 

korn finnst, það er ógegnsætt, vel rúnað, gljáir og ólívugrænt. 

3654-3655 cm Nær enginn korn í míkróstærð 125 µm svo míkróstærð 63 µm skoðuð en einnig 

örfá korn þar til staðar. 

Basísk korn er eitt af þeim fáum kornum sem finnast. Þau eru dökk, óglerjuð 

og ógegnsæ. 

Glerinn sem finnast eru brúnleit til gulleit. Þau eru að mestu hálf rúnuð (sub-

angular/rounded) til rúnuð (rounded) og eins og áður voru dökku ógegnsæari 

og ljósu kornin gegnsæari. 

Hvítir, rauðir og bláir kristallar finnast. Hvítu kornin eða glerin voru gegnsæ og 

hálf rúnuð (sub-angular/rounded) til rúnuð (rounded). Rauðu og bláu eru alveg 

eins og hefur verið lýst hér áður. 

3650-3651 cm Ekki mikið af kornum til staðar.  

Þó nokkuð af basískum kornum. Eru alveg eins og var lýst á 3654-3655 cm 

dýpi. 

Minna finnst svo af glerjum. Þau sem finnast eru að mestu dökk brúnleit, hálf 

rúnuð (sub-angular/rounded) og nær ógegnsæ. 

Hvítir og rauðir kristallar finnast. Þessi hvítu eru vel rúnuð (rounded) og hálf 

gegnsæ til gegnsæ. Það finnst bæði glerjaðir og óglerjaði rauðir kristallar. 

3648-3649 cm Meðal mikið af kornum, mun meira en var í sýni á 3650-3651 cm dýpi. Þó 

nokkuð mikið af basískum kornum. 

Basísku kornin eru vel rúnuð. Sum korn voru virkilega dökk og glerjuðog minna 

á hrafntinnu. Einnig fundust nokkur hrjúf og ógegnsæ korn meðal kornanna. 

Þó nokkuð af glerjuðu kornum. Þau eru brúnleit til gulleit, hálf gegnsæ til 

gegnsæ, hálf rúnuð (sub-angular/rounded) til rúnað (rounded). 

Minnst er af kirstöllum. Hvítir og rauðir finnast. Þau eru glerjuð og vel rúnuð 

3644-3645 cm Meðal mikið af kornum (svipað og í sýni á 3648-3649 cm dýpi). 

Meira af glerjuðum kornum en fannst í sýni á 3648-3649 cm dýpi. Þau sem 

finnast eru brúnleit til gulleit, þau gulleitu eru gegnsæari en þau brúnleitu. Þau 

eru hálf rúnuð (sub-angular/rounded) til rúnuð (rounded). 
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Þó nokkuð af basískum kornum. Þau eru eins og er lýst í sýni á 3648-3649 cm 

dýpi, nema sum þeirra eru rúnaðri (rounded). 

Hvítir og rauðir kristallar eru meðal þeirra korna sem finnast. Bæði glerjaðir og 

óglerjaðir rauðir kristallar eru til staðar. Þau glerjuðu eru hálf-gegnsæ til gegnsæ 

og vel rúnuð. Þau óglerjuðu eru ógegnsæ og órúnuð. 

3639-3640 cm Lítið af kornum til staðar. 

Mjög fá basísk korn, þau sem finnast eru rúnuð, dökk og ógegnsæ. Flest 

kornanna eru örlítið holótt. 

Mest er af glerjuðum kornum, þau eru dökk brúnleit til gulleit, hálf rúnuð (sub-

angular/rounded) til rúnuð (rounded) og hálf gegnsæ til gegnsæ. 

Lítið af kristöllum, aðeins hvítir finnast. Þeir eru hálf rúnaðir til rúnað og 

gegnsæ. 

3637-3638 cm Aukning í kornum frá sýninu sem var fyrir neðan (3639-3640 cm dýpi). Basísk 

og hvít korn áberandi (hvítu kornin líklega kristallar, Kvartz), mest af glerjum. 

Glerin eru dökk brúnleit til ljós gulleit, sum nær órúnuð (angular) og sum rúnuð 

(rounded) en flest eru frekar rúnuð (rounded). Glerin eru hálf gegnsæ til 

gegnsæ.  

Hvítu kornin eða kristallarnir eru rúnuð og gegnsæ, örfá rauð glerjuð og 

óglerjuð korn finnast sem eru líklegasr rauður kvartz. 

Basísku kornin sem finnast eru dökk, hrjúfótt og holótt, glitra aðeins og rúnuð 

(rounded) til hálf rúnuð (sub-rounded/angular) 

3629-3630 cm Nær enginn korn í 125 µm svo 63 µm skoðað í staðinn, þó lítið af kornum einnig 

í 63 µm. 

Basísk korn eru meðal þeirra korna sem finnast. Þau korn eru rúnuð, hrjúf og 

glitra. Flest kornanna eru örlítið holótt.  

Glerjuð korn sem finnast eru dökk brúnleit til gulleit, hálf gegnsæ til gegnsæ 

(Sum nær alveg ógegnsæ) og hálf rúnuð (sub-rounded) til rúnuð (rounded). 

Hvítir, rauðir og bláir kristallar finnast. Rauðu kristallarnir finnast bæði sem 

óglerjaðir og glerjaðir, lýsa sér alveg eins og hefur áður verið lýst hér áður. 

Hvítir kristallarnir eru alveg eins og er lýst í sýni á 3637-3638 cm dýpi. Blái 

kristallinn er alveg eins og var lýst í sýni á 3669-3670 cm dýpi. 

3627-3628 cm Nær enginn korn í míkróstærð 125 µm svo míkróstærð 63 µm skoðuð í staðinn, 

þó var einnig lítið af kornum í 63 µm stærðinni. 

Basísk korn er eitt af þeim gerðum korna sem finnast hér. Þau eru rúnuð 

(rounded) og dökk.  
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Glerjuðu kornin sem finnast eru dökk brúnleit til gulleit, hálf gegnsæ til gegnsæ 

(Sum nær alveg ógegnsæ) og hálf rúnuð (sub-rounded) til rúnuð (rounded).  

Kristallarnarir sem finnast eru hvítir, bláir og rauðir. Hvítu kristallarnir eru 

gegnsæir og hálf rúnaðir (sub-rounded) til rúnaðir (rounded). Bláu kristallarnir 

eru alveg eins og þeim var lýst í sýni á 3669-3670 cm dýpi. Rauðu kristallarnir 

voru ógegnsæir og óglerjaðir. 

3624-3625 cm Blanda af kornum. 

Basísku kornin sem finnast eru sum hrjúf og önnur slétt, þau sléttu og glerjuðu 

líklega hrafntinna. Kornin eru órúnuð (angular) til hálf rúnuð (sub-angular). 

Glerjuð korn, sem lýsa sér alveg eins og er lýst í sýni á 3627-3628 cm dýpi. 

Tveir rauðir kristallar finnast. Þeir eru glerjaðir, rúnaðir og nær ógegnsæir. 

3620-3621 cm Aukning í basískum kornum frá sýnum dýpra í kjarna. 

Basísku kornin eru alveg eins og er lýst í sýni á 3624-3625 cm dýpi. 

Glerjuð korn, sem lýsa sér alveg eins og er lýst á 3627-3628 cm dýpi, þó eru 

kornin aðeins ljósari. 

Hvítir og rauðar kristallar finnast. Aðeins glerjaðir rauðir kristallar finnast hér. 

Þeir kristallar sem eru til staðar eru hálf rúnaðir (sub-angular/rounded) til rúnað 

(rounded) og hálf gegnsæ til gegnsæ. 

3619-3620 cm Svipað mikið af kornum og er í sýni á 3620-3621 cm dýpi. 

Glerin og korninn sem finnast lýsa sér eins og í sýni á 3624-3625 cm dýpi. 

Hvítir og rauðir kristallar finnast. Það finnst bæði glerjað og óglerjaðir rauðir 

kristallar. Lýsingar kristallanna eru eins og í sýni á 3620-3621 cm dýpi, fyrir 

utan að rauðu kristaallarnir eru rúnaðri hér.  

3617-3618 cm Minna finnst af kornum. 

Þau korn sem finnast lýsa sér eins og í sýni á 3620-3621 cm dýpi). 

Basísk korn, brúnleit til gulleit gler eru aðallega þau korn sem finnast hér. Þó 

finnast einnig nokkrir hvítir og rauðir kristallar. 

2660-2661 cm Nær enging korn í stærð 125 µm svo 63µm skoðað í staðinn með mun fleiri 

korn til staðar.  

Nær einungis gler, flest þeirra eru mjög ljós. Glerin eru frá ljós gulum (Nærrum 

hvít) til brons litað. Nokkur korn eru dekkri en er ríkjandi og því brúnleitari á 

litinn, sum nær brún svört. Þau ljósu eru gegnsæari en þau dökku sem eru nær 

ógegnsæ. Glerin eru flest órúnuð (angular). 



  

  

66 

Hvítir og Rauðir kristallar, líklegast kvars, finnast í blandi með. Kristallarnir 

eru að mestu gegnsæ, en þó eru nokkur alveg ógegnsæ korn. Kristallarnir eru 

að mestu órúnuð (angular), þó eru nokkur sem eru frekar rúnuð (rounded) eða 

hálf rúnuð (sub-rounded/angular). Rauðu kristallkornin finnast bæði sem 

glerjuð og óglerjuð korn. 

Örfá basalt korn finnast. Þau eru Svört að litinn, ógegnsæ, glitra og sum eru 

hrjúf og önnur sléttari (Hrafntinna). Hér eru kornin hálf rúnuð (sub-

Rounded/angular) til rúnuð (rounded). 

Flest Gler og korn eru skífulegri eða teygðari en hefur sést. 

2663-2664 cm Aftur eru ljós eða ljós gul gler ráðandi. Færri basísk korn og aðeins fleiri af 

ógegnsæjum hvítum og húðlituðum kornum/ glerum. 

Kornin hér lýsa sér eins og er lýst í sýni á 2660-2661 cm dýpi. 

2664-2665 cm Alveg eins og í sýni á 2660-2661 cm dýpi, enginn sjáanlegur munur. 

 

Tafla 7. Lýsingar sýna frá kjarna MD99-2275 frá smásjárskoðun sem sigtuð voru fyrirfram vegna fyrir rannsókna. 

Sýninunum sem lýst er hér hafa ekki verið sigtuð jafnvel og var gert í þessari rannsókn. Byrjað var að skoða frá dýpsta 

sýni. 

Dýpt Lýsing  

3662-3663 cm  Engin gjóskukorn hægt að sjá vegna leirs sem umvefur kornin. Skoðað var bæði 

míkróstærð 125 µm og 63 µm. Leirinn var mjög sléttur. 

3652-3653 cm Sama sést hér og sást í sýni á 3662-3663 cm dýpi. Aðeins leir til staðar, engin 

gjóskukorn sjást. Aðeins skoðað míkróstærð 125 µm. Míkróstærð 63 µm leit út 

fyrir að sýna það sama og sæist í stærð 125 µm. 

3642-3643 cm Sama sést hér og sást í sýni á 3662-3663 cm dýpi og 3652-3653 cm dýpi. Þó 

sást einn steinn til staðar, líklega bergbrot frá basískum grunni. Steininn var vel 

rúnaður og líklega endurflutt efni. 

3634-3635 cm Örfá gjóskukorn sjást, þó er sýnið að mestu enn leir. 

Kornin sem finnast eru mjög dökk og glerjuð. Sum kornin eru oddhvöss og sum 

slétt. Þau sléttu eru nær svört á litinn og minna á Hrafntinnu, svipað og 

gjóskukorn sem hefur t.d. fundist í sýnum á 2660-2661 cm dýpi og á 3620-3621 

cm dýpi. Nokkur þeirra korna sem eru til staðar eru brúnleitari frekar en svört. 

Minna á brúnleitu glerkornin sem hefur verið lýst í sýnum í töflu 5 hér að ofan.  

Örfá svört basísk korn eru til staðar. Þau eru hrjúf, holótt og hálf rúnuð (sub-

angular/rounded). 

Leirinn lýsir sér öðruvísi en leirinn t.d. á 3662-3663 cm dýpi. Leirinn hér er 

hrjúfari og það glittir í svarta depla á sumum leirkornum. 
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3632-3633 cm Sama sést hér og sást í sýni t.d. á 3662-3663 cm dýpi. Engin gjóskukorn 

sjáanleg, aðeins leir til staðar.  

Leirinn hér er þó hrjúfari og lýsir sér eins og leirinn í sýni á 3634-3635 cm dýpi. 

3622-3633 cm Gjóskukorn sjáanleg meðal leirkorna.  

Þau korn sem finnast eru örfá. Flest eru þau svört á litinn en sum þeirra eru 

gráleit og örfá eru dökk brúnleit og glerjuð. Þau eru að mestu órúnuð (angular) 

en þó eru nokkur sem finnast sem eru vel rúnuð (rounded). Þau rúnuðu eru 

holótt með hvíta kristalla í þeim.  

Dökk brúnleitu glerkornin eru örfá. Eitt þeirra glerkorna er gulleit. Þessi korn 

minna á gjóskukorn eins og hefur t.d. fundist í sýnum á 2660-2661 cm dýpi og 

á 3620-3621 cm dýpi. 

Leirinn er sléttur með engum svörtum deplum til staðar. 

3614-3615 cm Örfá gjóskukorn sjáanlega meða leirkorna.  

Nokkur basísk korn finnast meðal þeirra örfáu korna sem eru sjáanleg. Sum eru 

svört að litinn og glerjuð en þó órúnuð (angular) og minna á Hrafntinnu, en 

önnur eru grárri, hrjúfari og rúnaðri. Grárri kornin innihalda svo holur sem eru 

fylltar af leir. 

Þau gler sem finnast eru mjög dökk og brúnleitin. Þau eru hálf gegnsæ til 

ógegnsæ. 

Leirinn er hrjúfur með fullt af litlum svörtum deplum.  

3612-3613 cm Gjóskukorn eru sjáanlega meða leirkorna. 

Aukning í sjáanlegum glerjum. Þau gler sem finnast eru dökk brúnleit til gulleit 

og oddhvöss (angular). Ljósari glerkornin eru gegnsæari en þau dökku. 

Meðal glerkornanna og leirsins finnast nokkur basísk korn. Þau eru að mestu 

hrjúf, oddhvöss og holótt. Holurnar eru fylltar af leir. Örfá korn eru slétt og 

glerjuð og minnir á Hrafntinnu. 

 


