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Útdráttur 

Gjóskulög hafa verið notuð í áratugi til þess að veita okkur upplýsingar um goshegðun og 

gossögu. Auk þess að vera mikilvægt tól til þess að aldursgreina jarðlög og tengja á milli 

jarðlaga. Á síðustu árum hafa rannsóknir á gjóskulögum í sjávarseti aukist þar sem sjávaset 

gefur möguleika á samfelldum gögnum lengra aftur í tímann en á landi. Markmið þessarar 

rannsóknar var að auka þekkingu á gossögu Íslands á síðjökultíma. Rannsökuð voru 

gjóskulög í sjávarsetkjarna, MD99-2275, af norðanverðu landgrunni Íslands á tímabilinu 

11.894 til 11.942 a. BP og >17.000 a. BP. Í rannsókninni fundust fimm gjóskulög á 

dýptarbilinu 3302 til 3684 cm. Yngsta gjóskulagið, 11.894 ár fannst á 3302-3303 cm dýpi 

og er rakið til Veiðivatna-Bárðabungu. Á 3324-3325 cm dýpi fannst einnig gjóskulag frá 

Veiðivötnum-Bárðabungu og er áætlaður aldur þess 11.942 ár. Elsta lagið sem rakið var til 

Veiðivatna-Bárðabungu er  á 3680-3681 cm dýpi og áætlaður aldur þess er >17.000 ár. Það 

fundust einnig tvö gjóskulög á dýptarbilunum 3384-3385 cm og 3683-3684 cm uppruni 

þeirra er óþekktur. Áætlaður aldur yngra lagsins er 12.071 ár og seinna lagsins >17.000 ár. 

Gjóskulögin sem fundust í þessari rannsókn hefur ekki verið lýst áður í kjarna MD99-2275.  

 

 

 

Abstract 

Tephra layers have been used for decades to provide information about eruption behavior 

and history. In addition, they are an important tool for dating and correlation of geological 

strata and events. In recent years research on marine tephrochronology has increased as they 

can give more continous data further back in time than terrestrial archives. The aim of this 

research was to increase the knowledge of eruption history in Iceland during the late glacial 

period. Tephra layers from the marine sediment core, MD99-2275 were examined from the 

north Icelandic shelf from the period 11,894 to 11,942 cal. a. BP and >17,000 cal. a. BP. In 

the study five tephra layers were identified at the depths of 3302 to 3684 cm. The youngest 

tephra layer, 11,894 cal. a. BP was identified at 3302-3303 cm and originates from 

Veiðivötn-Bárðabunga volcanic system. At the depth of 3324-3325 another tephra layer 

from the Veiðivötn-Bárðabunga was identified dated to 11,942 cal. a. BP. The oldest tephra 

layer, >17,000 cal. a. BP originating from the Veiðivötn-Bárðabunga system was at the depth 

of 3680-3681 cm. In addition to these tephra layers there were two other tephra layers 

identified but their origin is still unknown. They are located at the depth of 3384-3385 cm 

and 3683-3684 cm. The younger layer has an age estimate of 12,071 cal. a. BP and the older 

is  >17,000 cal. a. BP. The tephra layers described in this thesis have not been identified 

before in the marine sediment core, MD99-2275. 
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1 Inngangur 

Hugtakið gjóska (e. tephra) var fyrst notað af Sigurði Þórarinssyni (Þórarinsson, 1944). 

Gjóska er samheiti yfir allt fast efni sem myndast í sprengigosum án tillits til stærðar, gerðar 

og lögunar (Larsen, 1996). Gjóska myndast í sprengigosum, annars vegar vegna útþenslu 

gass í kvikunni (magmatísk gos) og hins vegar snöggkólnunar kvikunnar þegar það kemst í 

snertingu við utanaðkomandi vatn (phreaotomagmatísk/hydromagmatísk gos) (e.g. Francis 

o.fl.,1993; Höskuldsson o.fl., 2013). Sprengigos geta verið súr, ísúr eða basísk. Á Íslandi eru 

sprengigosin algengust á eystra gosbeltinu en þar má finna virkustu eldstöðvakerfi Íslands; 

Grímsvötn, Bárðabunga, Katla og Hekla (e.g. Þórarinsson, 1968; Larsen, 1996).  

Upphaf notkunar gjóskulagatímatals má rekja til 20. aldar (e.g. Þórarinsson, 1944; 

Hafliðason o.fl., 2000). Gjóskulagatímatal er notað á tvennan hátt; til aldursgreininga og 

t.a.m. til þess að afla upplýsinga um goshegðun, goshætti og gossögu eldstöðvakerfa (e.g. 

Þórarinsson 1944, Larsen og Eiríksson, 2008a; Óladóttir o.fl., 2008; 2011; Guðmundsdóttir 

o.fl., 2012a). Við eldgos fellur gjóska til jarðar, á land, í sjó eða á ís og myndar gjóskulög. 

Gjóskulögin eru jafngömul allstaðar sem þau finnast og myndast yfirleitt á skömmum tíma 

(e.g. Larsen, 1996; Larsen og Eiríksson, 2008a). Í eldfjallafræði eru gjóskulögin nýtt til þess 

að afla upplýsinga um eðli gossins sem myndaði þau og hvernig það breytist með tíma. 

Eldstöðvakerfi á Íslandi hafa mörg hver einkennandi efnasamsetningu. Með því að skoða 

efnasamsetningu gjóskunnar er því hægt að rekja hana til ákveðins eldstöðvakerfis (e.g. 

Jakobsson, 1979; Larsen og Eiríksson, 2008a; Óladóttir o.fl., 2011) og þannig hægt að fá 

upplýsingar um sprengigossögu eldstöðvakerfa. Sprengigossaga eldstöðvakerfa á Íslandi á 

síð og mið Hólósen er nokkuð vel þekkt og byggist að mestu leiti á gjóskulagaskipan í 

jarðvegi og stöðuvatnaseti (e.g. Larsen o.fl., 2001; 2008a,b; Óladóttir o.fl., 2008; 2011; 

Gudmundsdóttir o.fl., 2012; 2016). Á ár Hólósen og Pleistósen eru upplýsingarnar um 

sprengigossögu á landi ekki eins ýtarlegar vegna verri varðveislu jarðvegs og stöðuvatnasets 

(e.g. Gudmundsdóttir o.fl., 2016). Það hafa fundist yfir 130 gjóskulög frá Hólósen í 

landgrunnseti norður af Íslandi (e.g. Kristjánsdóttir, 2007; Eiríksson o.fl, 2000; 2004; 2011; 

Andrews o.fl., 2002; Søndergaard, 2005; Knudsen o.fl., 2008; Thornalley o.fl., 2011; 

Gudmundsdóttir o.fl., 2011; 2012b).  

Rannsóknir á gjóskulögum í sjávarseti í kringum Ísland hafa sýnt að sjávarset varðveitir 

gjóskulög vel (e.g. Kvamme o.fl., 1989; Sejrup o.fl., 1989; Sjøholm o.fl., 1991; Lacasse o.fl., 

1998; Eiríksson o.fl., 2000; Lacasse og Garbe-Schønberg, 2001; Knudsen og Eiríksson, 

2002; Andrews o.fl., 2002; Rasmussen o.fl., 2003; Wastegård o.fl., 2005; Kristjánsdóttir 

o.fl., 2007; Brendryen o.fl., 2010; 2011; Thornally o.fl., 2011; Davies o.fl., 2010; 2012; 

Gudmundsdóttir o.fl., 2011;2012). Gjóskulög hafa verið mikið rannsökuð á Íslandi og notuð 

til aldursgreininga. Staðsetning Íslands á flekaskilum og yfir heitum reit gerir það að verkum 

að tíðni eldgosa er há, eldgos á um það bil 5 ára fresti að meðaltali og framleiðsla gjósku 

mikil (Þórðarson og Larsen, 2007).   

Þau gögn sem til eru um gjóskulög á landi frá síðjökultíma eru takmarkandi vegna íshulunnar 

sem lá yfir landinu. Gjóska hefur ekki varðveist vel og eru því rannsóknir í sjávarseti 

mikilvægar þegar kemur að því að fá ítarlegar upplýsingar um sprengigossögu Íslands. 

Gjóskulög í sjávarseti geta því hjálpað okkur við að setja saman gossögu Íslands 
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(Guðmundsdóttir o.fl., 2012a). Markmiðið með þessari rannsókn er að auka þekkingu og 

upplýsingar um sprengigos á síðjökultíma með því að skoða gjóskulög í sjávarsetkjarna af 

norðanverðu landgrunni Íslands. Það tímabil sem skoðað var í þessari rannsókn var bæði frá 

11.894 til 12.045 ár en einnig voru skoðuð tvö sýni >17.000 ár sem eftir átti að skoða. Til  

hvaða eldstöðvakerfa má rekja gjóskulögin frá því tímabili? 
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2 Gjóska 

Orðið gjóska á uppruna sinn í gríska orðinu ͲεΦρα. Orðið var sett fram af Sigurði 

Þórarinssyni árið 1944 (Þórarinsson, 1944) en Sigurður var brautryðjandi í notkun 

gjóskulagatímatals á Íslandi og alþjóðlega (e.g. Thorarinsson, 1974; Lowe o.fl, 2015). 

Gjóska er samheiti yfir allt það gosefni sem myndast og berst til lofts í sprengigosum óháð 

stærð og lögun eins og áður sagði (e.g. Larsen, 1996; Larsen og Gíslason, 2013). Gjóska er 

flokkuð á ýmsan hátt t.d. eftir stærð; aska (ash) (<2,00mm), öskubaunir (lapilli) (2,0-

64,0mm) ogblokkir (blocks),bombur (bombs) (>64,0mm) og kornagerð (gjall, vikur, 

nornahár) (e.g. Fisher, 1961; Francis o.fl., 1993; Hafliðasson, o.fl., 2000; Lowe o.fl., 2015). 

Nýlegt hugtak yfir gjósku er leynigjóska (cryptotephra) en sú skilgreining á við gjósku sem 

sést ekki með berum augum. Orðið crypto er dregið frá gríska orðinu kryptein sem þýðir að 

fela. Leynigjóska er verulega fíngerð aska að stærð, minni en 125 μm, og finnst til dæmis í 

stöðuvötnum, sjávarseti, ískjörnum eða jarðveg (Guðmundssdóttir o.fl., 2012a; Lowe, D.J., 

2015). 

2.1 Myndun gjósku og goshættir 

Eldgosum er skipt aðallega í tvo megin flokka; flæðigos og sprengigos. Millistig þeirra eru 

kölluð blandgos. Það gosefni sem myndast í flæðigosum er aðallega hraun (>95%) og 

gjóskumyndun sem er lítill hluti heildarrúmmáls. Í sprengigosum eru gosefnin að mestu 

gjóska (>95%) (e.g. Þórðarsson og Larsen, 2007; Larsen og Eiríksson, 2008a; Höskuldsson 

o.fl., 2013). Magn gjósku sem myndast í sprengigosum fer eftir gerð og stærð gossins. 

Sprengigosum er skipt í tvo flokka; þeytigos og tætigos. Í þeytigosum eða að öðru nafni 

magmatískum gosum tvístast kvikan vegna útþenslu gass í kvikunni við minnkandi þrýsting 

þegar hún rís til yfirborðs. Í tætigosum er tvístrun kvikunnar að mestu vegna snertingu við 

utanaðkomandi vatn. Í tætigosum hitar kvikan upp vatnið sem sýður og eykur rúmmál sitt 

sem veldur tætingu á kvikunni. Þessi gos eru einnig þekkt sem 

hydromagmatísk/phreatomagmatísk gos (e.g. Francis o.fl.,1993; Larsen, 1996; Höskuldsson 

o.fl., 2013). Eldgosum er skipt í undirflokka eftir virkni þeirra og vísar heiti þeirra til 

ákveðins eldfjalls eða svæðis þar sem tiltekin gosvirkni hefur verið skilgreind. Þeir flokkar 

eru meðal annars Strombólsk gos, Vúlkönsk gos, Plinísk gos, Surtseysk gos og Hawaísk gos 

(Francis o.fl., 1993; Höskuldsson o.fl., 2013). Sprengigos eru flokkuð í Vúlkönsk, lág-

Plinísk eða Plinísk gos. Vúlkönsk gos eru þekkt fyrir öflugar stuttar sprengingar með 

tilheyrandi gosmökk upp í allt að 20 km. Lág-Plínisk gos sem geta myndað allt að 10 til 20 

km gosmökk með samfelldu streymi kviku. Plinísk gos eru einnig öflug með tilheyrandi 

gösum eins og lág-Plínísk og gosmökkurinn nær allt að 20 til 45 km á hæð upp í heiðhvolfið 

og fylgir þessum gosum mikið af gosefnum sem berst víða. Gjóskan í þessum gosum er súr 

eða ísúr og er að mestu leyti samsett af ösku, bergbrotum og ljósum vikurkornum með dasít 

eða rhýólíska samsetningu. Plinísk gos má finna á samreksbeltum (e.g. Francis o.fl., 1993; 

1996; Höskuldsson o.fl., 2013) en einnig á flekaskilum og heitum reitum eins og á Íslandi 

og í Yellowstone þjóðgarðinum (e.g. Þórarinsson, 1967; 1971; Dugmore o.fl.., 1995b; 

Dugmore og Newton, 1998; Eiríksson o.fl., 2000, 2004; Boygle, 2004; Wastegård, 2005; 

Kristjánsdóttir o.fl., 2007; Sejrup o.fl., 2011; Larsen o.fl., 1977; 2011; 2012; 

Gudmundsdóttir et al., 2012a;. Wotzlaw, J-F., o.fl. 2015). Á Íslandi hefur eldvirkni á 

flekaskilum einkennst aðallega af flæðigosum en dæmi eru um stór lág-Plíníks og eins og 

Heklu gosið árið 1104, Askju gosið árið 1875 og Öræfajökuls gosið árið 1362 (Þórðarson 
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og Larsen, 2007). Á Hólósen hefur eldvirkni einkennst af sprengigosum með bæði basískri 

og ríólítískri eldvirkni. Ástæða mikillar basískrar sprengivirkni er að virkustu 

eldstöðvarkerfi Íslands; Grímsvötn, Bárðarbunga og Katla liggja undir jökli (e.g. Larsen, 

1996; Larsen og Eiríksson, 2008a,b). Hekla hefur líka verið virk í framleiðslu gjósku á 

Hólósen en þar er um að ræða þeytigos í stað tætigosa (Larsen og Eíríksson, 2008a). Gjóskan 

sem myndast samanstendur af mismunandi kornum; gjóskugleri, kristöllum og bergbrotum 

sem koma úr berggrunni eða frá veggjum gosrásarinnar. Glerið verður til vegna snöggrar 

kólnunar á kviku og kristallar myndast bæði sem frumsteindir í kvikunni en eru einnig sem 

framandsteindir úr skorpu eða bergi innan úr veggjum eldfjallsins (Larsen og Eiríksson, 

2008a). 

2.2 Dreifing gjósku 

Það eru mörg ferli sem flytja gjósku frá gosopi, t.d. uppdrif í gosmekki, gusthlaup, 

eðjustraumar, gjóskuflóð eða jökulhlaup. Það eru þrjú mismunandi ferli sem flytja gjósku 

með gjóskufalli frá gosopi í gosmekki, sjá mynd 1 (Larsen og Gíslason, 2013). Rétt fyrir 

ofan gosop og upp í nokkra 

kílómetra er hraði efnis 

gríðarlegur og veldur því að 

mökkurinn rís upp 

(gasspyrnuhluti; gas thrust 

region). Eðlismassi gosmakkarins 

er þá lægri en andrúmsloft og 

veldur uppdrifi gjóskunnar 

(Uppdrifshluti; convection 

region). Í efsta lagi makkarins 

færist hann ofar eða allt þar til að 

skriðþungi hans er genginn til 

þurrðar og berst hann þaðan með 

ríkjandi vindum til jarðar (Kúfur; 

Umbrella region) (Parfitt o.fl., 

2008). Þegar gjóska gýs getur það 

tekið mis langan tíma fyrir hana 

að falla niður á land, á jökla, eða sjávarbotn. Sprengigos geta varið í nokkra klukkutíma, 

daga, vikur eða mánuði (Lowe, D.J., 2011). Dreifing gjóskunnar fer ekki aðeins eftir 

efnasamsetningu gjóskunnar heldur einnig hversu öflugt gosið var, magn kviku, hæð 

gosmakkar, vindi og vindátt (Larsen og Eiríksson, 2008a). Skali sem notaður er til þess að 

gefa til hlutfallslega kynna stærð eldgosa er kallaður Volcanic Explosivity Index (VEI) eða 

sprengivísitala og er frá 0 til 8 á stærð eða frá >10000 m3 til 10 km3 (e.g. Newhall o.fl., 

1982; Francis o.fl., 1996; Pyle, 2000). Stærð íslenskra eldgosa á Hólósen hefur verið frá 0 

Mynd 1 Þrjú ferli gosmakkar (Parfitt o.fl. 2008) 
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til 6 á VEI. Á mynd 1 má sjá VEI skala frá 70 íslenskum sprengigosum (Larsen og Eiríksson, 

2008a). 

 

Áætlun á stærð eða rúmmáli gjósku eru gerðar með kortlagningu. Notuð eru útbreiðslukort 

til þess að sjá dreifingu gjóskulaga og þykktarkort sem notuð eru til þess að áætla rúmmál 

gjóskunnar (e.g. Francis o.fl., 1993; Larsen og Eiríksson, 2008a). Súr og ísúr lög hafa 

venjulega meiri útbreiðslu en basísk gjóskulög vegna meira gasinnihalds í kvikunni sem 

veldur meiri tætingi og myndar léttari gjósku (Larsen og Gíslasson, 2013). Flest basísk gos 

á Íslandi verða ekki nægilega stór eða kröftug til þess að gjóskan berist út fyrir strandir 

Íslands (e.g. Larsen og Eiríksson, 2008b; Óladóttir o.fl., 2009; 2011; Guðmundsdóttir, o.fl., 

2012b). Það hafa hins vegar mörg súr gjóskulög borist út fyrir landsteinana eins og 

Heklulögin Hekla 1104, Hekla 3, Hekla 4 og Hekla 5 (e.g.Guðmundsdóttir, o.fl., 2012a). 

Dæmi um basískt gjóskulög sem náð hafa talsverðri útbreiðslu er Saksunarvatns askan sem 

nú er talin vera fleiri en eitt gos og hefur fengið nafnið G10 ka serían (G10ka series) (e.g. 

Þórðarsson o.fl., 2012; Þórðarsson, 2014; Jennings o.fl., 2014; Óladóttir ofl 2020).  

  

Mynd 2. VEI skali. Grafið sýnir stærð 70 íslenskra sprengigosa frá Holocene. (Larsen og Eiríksson o.fl., 2008) 
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3 Gjóskulagafræði og 

gjóskulagatímatal 

Gjóskulagafræðin/gjóskulagatímatal er ein af þeim greinum sem er sífellt að stækka innan 

jarðfræðinnar (e.g. Guðmundsdóttir o.fl., 2012a; Lowe, 2011; 2015). Gjóskulagatímatal en 

er notað á tvennan hátt; við rannsóknir í eldfjallafræði og einnig til aldursgreiningar eins og 

áður hefur komið fram (e.g. Þórarinsson, 1981; Larsen, 1996). Í eldfjallafræði hefur 

gjóskulagafræðin og gjóskulagatímatal reynst vel. Gjóskulagatímatal og skipan hefur meðal 

annars verið notað til þess að afla upplýsinga um tíðni eldgosa, jarðefnafræði eldfjalla og 

gossögu eldgosa (e.g. Larsen, 1996; Carter o.fl., 2003; Shane, 2000; 2005; Lowe, D.J., 2011; 

Guðmundsdóttir o.fl., 2012a). Hvert og eitt gjóskulag er notað sem svokallað tímamerki sem 

getur sagt okkur til um bæði raun- og afstæðan aldur (e.g. Larsen, 1996; Larsen og Eiríksson, 

2008a,; Lowe o.fl., 2011; 2015). Gjóskulagatímatalið er aðferð sem hefur verið notuð til þess 

að aldursgreina og tengja saman liðna atburði, hvort sem það sé í jarðfræði, í fornleifafræði 

eða til þess að tímasetja umhverfis- og fornloftslagsbreytingar (e.g. Þórarinsson, 1981; 

Larsen, 1996). Að búa til gjóskulagatímatal og nota það byggist á því að geta: greint 

gjóskulög hvert frá öðru; þekkt þau aftur á öðrum stað; fundið hvaðan gjóskulög eru ættuð; 

fundið hver aldur þeirra er“ (Larsen, 1996). 

Til þess að greina gjóskulag frá hvor öðrum eru notuð efnafræðileg einkenni; kornastærð, 

kornagerð (kristallar, bergbrot og blöðrur) útlitseinkenni gjóskunnar, til dæmis litur, og 

afstaða þeirra til annarra gjóskulaga. Hvert og eitt gjóskulag hefur ákveðna stöðu í 

gjóskulagaskipaninni þótt að það hafi svipaða samsetningu og önnur lög. Þessi einkenni 

gjóskulaga gera okkur kleyft að geta þekkt þau aftur á öðrum stað (Larsen, 1996). Þar sem 

að hvert eldstöðvakerfi hefur sitt efnafræðilega einkenni getur það orðið til þess að hægt er 

að rekja uppruna gjóskulaga til eldstöðvakerfa (Jakobsson, 1979; Óladóttir o.fl 2011; 

Gudmundsdóttir o.fl 2012; 2016). Gjóskulagafræði/gjóskulagatímatalið hefur verið 

gríðarlega mikilvægt þegar kemur að tímasetja jarðlög og atburði. Það er hægt að nota 

einstök lög af gjósku sem hafa einkennandi efnasamsetningu, útlit og kornagerð og hafa 

verið tímasett nákvæmlega sem tímamerki innan þess svæðis sem gjóskan féll á. Þegar lögin 

eru fundin óröskuð er hægt að nota þau til þess að tengja saman raðir yfir stór svæði (Larsen, 

1996; Lowe, D.J., 2015). Þetta eru svokölluð gjóskuleiðarlög. Gjóskuleiðarlög hafa verið 

aldursgreind með nokkrum mismunandi aðferðum t.a.m. með rituðum heimildum en þær 

heimildir geta gefið mjög nákvæma tímasetningu á eldgosum, jafnvel á hvaða mínútu þau 

hófust. Í sögulegum heimildum á Íslandi hefur verið getið til um allt að 130 þeytigos, 

gjóskuföll og jökulhlaup (Larsen og Eiríksson, 2008a). Algengt er að aldursgreina gjósku 

óbeint með 14C aðferðinni. Hún er notuð á lífrænum leifum fyrir ofan, neðan eða í 

gjóskulaginu. Reiknaður aldur er einnig notaður en hann byggist á hversu hratt jarðvegur 

eða vatnaset þykknar og getur þar með gefið upplýsingar um tímabilið sem gjóskan féll. 

Þessi aðferð gefur aldur í áratugum eða árum. Þá hefur verið notuð bein talning á árlögum í 

jökulís á Grænlandi. Þessar síðustu tvær aðferðir eru gefnar í flestum tilfellum með 

einhverjum skekkjumörkum. Ef það er hægt að tengja gjóskulög við allar þessar aðferðir; 

greint það frá hvor öðru, þekkt þau aftur á öðrum stað, fundið hvaðan þau eru ættuð og 

aldursgreint þau eru þau orðin að gjóskuleiðarlögum eins og áður sagði (Larsen, 1996). 

Gjóskulög frá Íslandi hafa verið til aldursgreininga í stórum alþjóðlegum verkefnum, til 

dæmis INTIMATE verkefninu þar sem að markmiðið er að skoða loftslagsbreytingar í 

jökulís og sjárseti (e.g. Turney o.fl., 2004; Davies o.fl., 2012; Guðmundsdóttir 2012a); 

SMART (e.g. Abbott o.fl., 2011; Abbott og Davies, 2012; Guðmundsdóttir 2012a). 
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SUPRAnet (e.g. Lowe, 2008); HOLSMEER og Millenium (e.g. Eiríksson o.fl., 2011; 

Guðmundsdóttir o.fl., 2012a) 
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4 Gjóska í sjávarseti 

Gjóskulagafræði einskorðast ekki bara við rannsóknir á gjósku í jarðvegi, setlögum eða 

jökulís á landi heldur einnig hafa rannsóknir á gjósku teygt sig út fyrir landsteinana í 

sjávarsetlög. Gjóska í sjávarseti er notuð til aldursgreininga og einnig til þess að afla 

upplýsinga um gossögu eldstöðvakerfa og útbreiðslu gjósku (e.g. Kvamme o.fl., 1989; 

Sejrup o.fl., 1989; Swøholm o.fl., 1991; Lacasse o.fl., 1998; Eiríksson o.fl., 2000; Lacasse 

and Garbe-Schönberg, 2001; Knudsen og Eiríksson, 2002; Andrews o.fl., 2002; Rasmussen 

o.fl., 2003; Wastegård o.fl., 2005; Kristjánsdóttir o.fl., 2007; Brendryen o.fl., 2010, 2011; 

Thornallay o.fl., 2011; Gudmundsdóttir o.fl., 2011; 2012a,b; Davies o.fl., 2010, 2012). Það 

eru gjóskuleiðarlög sem hafa gert okkur kleyft að aldursgreina sjávarset og loftlagsgögn en 

einnig geta þau áætlað sýndaraldur sjávar (e.g. Haflidason o.fl., 2000; Eiríksson o.fl., 2000, 

2004, 2011; Sejrup o.fl., 2010, 2011; Thornalley o.fl., 2011; Guðmundsdóttir o.fl., 2012a). 

Sýndaraldur sjávar er fundinn með því að bera saman aldur á sjávarsýnum (skeljum) og aldri 

á gjóskuleiðarlögum í sjávarsetinu sem hafa verið aldursgreind á landi. Þessi munur á 

aldursgreiningum á landi og í sjó stafar af ójafnvægi milli CO2 í sjó og í andrúmslofti. 

Mismunur á milli þessara aldursgreininga getur verið allt að 400 ár (e.g. Mangerud, 1975; 

Eiríksson ofl 2002; Guðmundsdóttir o.fl., 2012a). 

Við rannsóknir á gjóskulögum á Íslandi hefur komið í ljós að sjávarsetlög fara lengra aftur í 

tímann en setlög á landi og hefur sjávarset umhverfis Ísland því mikla möguleika á að veita 

háupplausnar upplýsingar um sprengigossögu Íslands á fyrri hluta Hólósen, síðjökultíma og 

Weischel (Guðmundsdóttir, o.fl., 2012b). Þar sem að meirihluti sjávargjóskulaga eru ekki 

sjáanleg með berum augum eru þau því samkvæmt skilgreiningu cryptotephra. Yfirleitt þarf 

að beita nokkrum aðferðum til þess að finna gjóskulögin til að mynda röntgen myndir, 

smásjárgreiningu, kornastærðargreiningu, XRF og efnagreiningum á mögulegum 

gjóskulögum. Það eru þó nokkur ferli sem geta haft áhrif á gjóskulögin í sjávarumhverfi eftir 

að þau hafa sest til. Þar á meðal eru lífverur á sjávarbotni sem róta upp seti og gjósku og 

sterkir botnstraumar geta bæði endurflutt gjóskuna og borið ný efni með sér. Til þess að sjá 

hvort þessi ferli hafi haft áhrif eru skoðaðar breytingar í kornastærð, hvort kornin séu rúnuð 

og ávöl og hvort efnasamsetning lagsins sé fjölbreytt (Guðmundsdóttir, o.fl., 2011; 2012a).  

Á landgrunni Íslands hafa flest gjóskulög fundist í kjarna MD99-2275. Kjarni MD99-2275 

var sóttur í Skjálfandadjúpi á norðanverðum landgrunni Íslands (Guðmundsdóttir, o.fl., 

2012a). Gjóskulög sem hafa verið greind í fyrrnefndum kjarna spanna síð- og mið Hólósen 

og eru yfir 100 talsins (Guðmundsdóttir o.fl 2012). Á tímabilunum 5.220 til 8.485 ár og     ~ 

10.000 til >17.000 ár hafa fundist 28 gjóskulög (Søndegaard, 2005). Þau gjóskuleiðarlög 

sem hafa fundist í kjarna MD99-2275 eru fyrst og fremst úr Heklu; Hekla 1, Hekla 3, Hekla 

4, Hekla 5, Hekla Ö og Hekla-DH. Einnig hefur verið notuð gjóskuleiðarlög frá 

Veiðivötnum-Bárðabungu, Grímsvötnum og Kötlu (Guðmundsdóttir o.fl., 2011; 2012a,b). 

Nýrri rannsóknir frá kjarna MD-992275 hafa verið lýst í BS-ritgerðum Ingibjargar R. 

Frostadóttur og Jónu S. Pálmadóttur (2019). Í þeim rannsóknum kemur fram að á tímabilinu 

10.513 til >17.000 BP eru gjóskulögin aðallega frá Veiðivatna-Bárðabungu kerfinu en 

nokkur frá Grímsvötnum (e.g. Pálmadóttir, 2019; Frostadóttir, 2019). Flest gjóskulög frá 

Hólósen sem fundist hafa á landgrunni umhverfis Ísland eru basísk og hafa verið rakin til 

Grímsvatna, Veiðivatna eða Kötlu. Grímsvötn er talin vera virkasta eldstöðin á Hólósen og 

mögulega hafi verið allt að sjö eldgos á hverri öld (e.g. Óladóttir o.fl., 2008, 2011; 

Guðmundsdóttir o.fl., 2012a). Á eftir Grímsvötnum koma Veiðivötn-Bárðabunga og Katla. 

Þetta eru þó ekki einu eldfjöllin sem höfðu gosið á þessum tíma. Gjóska frá allt að sjö 
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eldstöðvum í viðbót, til dæmis frá Heklu, Eyjafjallajökli og Öskju sem finnast í landgrunnseti 

umhverfis Ísland. Þau svæði á landgrunninu sem hafa verið rannsökuð eru aðallega á 

norðvestanverðu og norðanverðu landgrunni Íslands. Ástæða þess er sú að setmyndun þar er 

hröð, þ.e., há tímaupplausn og einnig vegna þess hversu næmt svæðið er fyrir veður- og 

umhverfisbreytingum þar sem mætast heitir og kaldir sjávar- og loftmassar (e.g. Eiríksson 

o.fl., 2000, 2004, 2011; Larsen o.fl., 2002; Knudsen o.fl., 2004; Kristjánsdóttir o.fl., 2007; 

Gudmundsdóttir o.fl., 2011; 2012a). Gjóskulög úr kjarna MD99-2275 hafa verið tengd við 

gjóskulög úr fyrri rannsóknum eins og t.d leiðarlagið Saksunarvatns gjóskan eða G10ka 

serían í Grænlandsjökul (Abbott og Davies, 2012). Í rannsókn Abbott og Davies (2012) 

fannst það í þremur mismunandi ískjörnum frá Grænlandsjökli; GRIP, NGRIP og GISP2. Í 

kjarna NGRIP má síðan finna Vedde gjóskulag upprunið frá Kötlu en það finnst einnig í 

kjarna MD99-2275. Áætlaður aldur þess er um það bil 12.120 ár. Elsta gjóskulagið sem var 

hægt að tengja á milli var frá kjarna, NGRIP má rekja það til Veiðivatna-Bárðabungu en 

áætlaður aldur þess er ~14.500 ár. Það má finna það lag á dýptarbilinu 3542-3543 cm 

(Frostadóttir, 2019). Í grein Abbot og Davies (2012) var ekki hægt að tengja saman 

gjóskulög við kjarna MD99-2275 frá tímabilinu, 11.894 til 12.071 ár og >17.000 ár. Í grein 

Mortensen o.fl. (2004) er greint frá gjóskulögum í kjarna NGRIP. Þar eru tvö gjóskulög sem 

hægt er að tengja við gjóskulög í kjarna MD99-2275 en þó ekki á tímabilinu 11.894 til 12.071 

ár og >17.000 ár. Það er Saksunarvatns gjóskan, um það bil 10.300 ára, sem einnig var nefnt 

hér að undan (G10ka), og má finna á dýptarbili 2549-2560 cm. Einnig var greint frá Vedde 

gjóskulaginu upprunið frá Kötlu, 12.120 ára, það lag má finna á dýptarbilinu 3390-3407 cm 

í MD99-2275. Þessum lögum hefur verið lýst í fyrrum rannsóknum frá Noregi, Svíþjóð, 

Grænlandi og Skotlandi, Saksunarvatns gjóskunni var einnig var fyrst lýst í Færeyjum og 

kemur nafnið þaðan og Vedde gjóskunni var fyrst lýst í Noregi frá Vedde (e.g. Mangerud 

o.fl., 1984; Mortensen o.fl., 2004; Turney o.fl. 2005). 
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5. Rannsóknarsvæði og jarðfræðilegt 

umhverfi þess 

Ísland er staðsett á Norður-Atlantshafs hryggnum á 

flekaskilum samsettum úr gliðnunarbeltum og 

þverbrotabeltum. Eitt slíkt þverbrotabelti er 

Tjörnesbrotabeltið en svæðið einkennist af hryggjum 

og dældum sem liggja í átt að Kolbeinseyjarhrygg á 

norðanverðu landgrunni Íslands. Gjóskulög sem 

rannsökuð er í þessu verkefni eru í 

sjávarsetkjarnanum MD99-2275. Kjarninnn er 

staðsettur innan Tjörnesbrotabeltisins, nánar tiltekið í 

Skjálfandadjúpi (Mynd 3). Kjarninn var tekinn á 440 

m vatnsdýpi 50 km úti fyrir norðurströnd Íslands. 

Hann var sóttur árið 1999 á franska 

rannsóknarskipinu, RV Marion Dufresne sem hluti af 

IMAGES-V verkefninu (e.g. Eiríksson ofl, 2004; 

2011; Guðmundsdóttir o.fl., 2011). 

 

Í sigdældum Tjörnesbrotabeltisins hefur safnast mikið set meðal annars frá síðasta jökuskeiði 

og Hólósen. Þykkt setsins í kjarna MD99-2275 er ~37 m (Guðmundsdóttir o.fl., 2011). 

Setmyndunarhraðinn er áætlaður um tveir til fimm cm á hvert ár í kjarna MD99-2275 

(Guðmundsdóttir o.fl., 2012b). Síðasta jökulskeið, Weichsel, hófst fyrir um 115.000 árum 

og lauk fyrir um 11.700 árum. Hámark síðjökultíma var fyrir um það bil 25.000 árum og á 

þeim tíma var Ísland og landgrunnsbrún þess nánast allt þakið um þykkum jökli. Meginjökull 

síðasta jökulskeiðs á Íslandi náði allt að 10 til 20 km út á landgrunnið eins og má sjá á mynd 

4. Jökulskeið hafa því haft veruleg áhrif á setmyndun á landgrunni Íslands þar með talið á 

rannsóknarsvæði þessa verkefnis (e.g. Norðdahl o.fl., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 Staðsetning á kjarna MD99-2275 (Guðmundsdóttir, 

2010). 

Mynd 4 Landgrunnskort af Íslandi frá síð jökultíma (Norðdahl o.fl., 2012). 
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Fyrstu ummerkin um að jökullinn væri að hörfa og ísaldarlok væri í vændum á Norðurlandi 

eru fyrir um 18.500 til 16.700 ára. Ummerki á landi eru meðal annars jökulrákir, 

jökulruðningur, landslag og landform. Í kjarna MD99-2275 má finna um það bil 17.000 ára 

jökulrænt set á 3680 til 3700 cm dýpi (munnleg heimild; Guðmundsdóttir, 2021). Hörfun 

jökulsins gekk hratt fyrir sig en var brotin upp með framrásum jökla á Yngra Dryas og 

Preboral. Í þeim framrásum náði jökullinn ekki út á landgrunnið. Talið er að afjöklun hafi 

verið lokið fyrir um 8.800 árum og jöklar verið þá að svipaðri stærð og núverandi jöklar 

(Norðdahl o.fl., 2012). 
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6 Gögn og aðferðir 

6.1 Sýni 

Í tengslum við fyrri rannsóknir hafði kjarna MD99-2275 þegar verið skipt upp í eins cm 

þykkar sneiðar. Í þessari rannsókn var tekið fyrir dýptarbilið 3300 til 3683 en áhersla var 

lögð á dýpið milli 3300 og 3340 cm. Sýnin voru vigtuð og færð í ofn til þurrkunar á 45° C í 

um það bil tvo sólarhringa. Hvert sýni var síðar tekið og skipt til helminga, annar til geymslu 

og hinn til rannsóknar. Sýnin sem voru tekin til rannsóknar voru sigtuð og greind með bæði 

í smásjá og örgreini Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands. Hver cm á dýptarbilinu var 3300 

til 3340 var skoðaður. Af þeim 40 sýnum sem voru rannsökuð, voru níu talin innihalda 

gjósku. Þessi sýni voru tekin til frekari rannsóknar og sett í þunnsneiðar fyrir 

aðalefnagreiningu í örgreini.  

6.2 Sigtun 

Sýnin voru blautsigtuð í tveimur möskvastærðum, 63 μm og 125 μm og sett í bikarglös. 

Helmingur upprunalega sýnisins hafði nú þegar verið sigtað eins og áður var nefnt. Sýnin 

voru mjög hörð eftir þurrkun og til þess að auðvelda sigtunina var losað um þau í morteli. 

Bikarglösin voru merkt með stærð sýnis (μm) og dýpi (cm). Þegar lokið var við sigtun voru 

sýnin færð á bakka í bikarglösunum inn í ofn til þess að þurrka þau við 45 °C, þar til allt vatn 

var gufað upp. Sýnin voru í ofninum í um það bil tvo sólarhringa.  

6.3 Smásjáarskoðun 

Eftir sigtun og þurrkun var komið að því að greina sýnin í smásjá til þess að athuga hvort 

einhver gjóskukorn væru að finna. Fyrst og fremst voru stærri sýnin skoðuð, 125 μm, þar 

sem að gjóskukorn af þeirri stærð á þessu svæði eru talin endurspegla loftborna gjósku 

(Gudmundsdóttir o.fl., 2011). Einungis voru skoðuð sýni í stærð 63 μm þegar verið var að 

skoða nánar hvort gjóska væri til staðar áður en sýnin voru sett í þunnsneiðar.  

Sýnin voru sett á talningarbakka til þess að auðvelda smásjárskoðunina. Þegar sýnin voru 

skoðuð var aðallega einblýnt á að skoða hvort hægt væri að finna gler, takkelít, sideromelan 

og gjall. Gjóskugler í gjóskulögum getur verið mjög mismunandi, bæði að lit og gerð. 

Sideromelan er gagn- eða hálfgagnsætt. Takkelít inniheldur ördíla og er því ógagnsætt. 

Basísk gjóska er dökkleit og inniheldur hálfgagnsætt eða gagnsætt gler sem myndast hefur 

vegna tætingu eða snöggkólnun vegna viðkomu vatns. Í súrri gjósku er glerið tært, gagnsætt, 

gult eða hvítt. Liturinn dökknar með lækkandi SiO2.  

Ef þessar gjóskugerðir voru áberandi hluti af sýninu var það talið benda til þess að gjóskulag 

væri til staðar. Skoðaðir voru eiginleikar kornanna og þeim lýst eins og sjá má í töflu 1. Eftir 

skoðun á öllum sýnum voru valin níu sýni sem talin voru gjóskulög eða sem innihalda 

gjóskukorn. Þau sýni voru efnagreind til þess að staðfesta endanlega hvort gjóska væri til 

staðar.   
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Tafla 1 Lýsing á þeim kornagerðum sem finna má í gjóskulögum 

Efni                      Lýsing 

Takkelít  Svart, líkist Hrafntinnu. 

Sideromelan Gagnsæ, geta verið ljós- til dökkbrún á lit. 

Súrt gler  Glært, gagnsætt, ljóst, hvítt og engin ákveðin formlögun 

Gjall   Dökkt til svart á lit, ógegnsætt og hrjúf áferð.  

6.4 Efnagreining sýna 

Við undirbúning sýna fyrir efnagreiningu er fyrsta skrefið að setja sýnin í sneið og fægja til 

þess að fá flatt yfirborð korna. Sýnin voru færð á hringlaga disk sem er 2,54 cm í þvermáli. 

Diskurinn er þakinn epoxy lími og kolefnisfilma sett yfir til þess að búa til leiðni í sýninu. 

Uppsetningin örgreinis var mismunandi eftir því hvort væri verið að vinna með basísk eða 

súr korn. Sú spenna sem var notuð í báðum tilfellum var 15 kV og 10 nA rafstraumur fyrir 

basísk korn en 5 nA fyrir súr korn. Stærð geislinn var 10 μm. Valdar voru ein til þrjár raðir 

í sýninu af handahófi og möguleg gjóskukorn efnagreind. Efnagreiningin greinir 

mismunandi aðalefni, svo sem SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O og 

P2O5.  

Fyrsta skref til þess að rekja gjóskulag til uppruna er að skoða hvort það sé basískt, súrt eða 

ísúrt. Til þess er skoðað hlutfall SiO2. Basísk kvika hefur SiO2 á bilinu 45% til 52%, ísúr 

kvika 52% til 63% og súr kvika hefur meira en 63% SiO2 (e.g. Larsen og Eiríksson, 2008a,b; 

Carey, S., 2005). Þegar verið var að skoða efnasamsetningu basískrar gjósku var 

efnagreiningunum raðað upp eftir þyngdarprósentu efnanna FeO, MgO og TiO2. Í tilfelli 

bæði súrrar og ísúrrar gjósku var greiningunum raðað upp eftir þyngdarhlutfalli FeO og K2O. 

Efnagreiningarnar voru síðan settar inn í gröf með FeO á móti MgO og FeO á móti TiO2. 

Fyrir bæði súr og ísúr gjóskukorn var sett FeO á móti K2O. Í töflu 3 má sjá allar 

efnagreiningar ásamt meðaltali og staðalfráviki. Til þess að staðfesta uppruna gjóskulaganna 

voru efnafræðileg gögn frá mismunandi eldstöðvakerfum borin saman við efnasamsetningu 

gjóskulaga í MD99-2275 (Myndir 7,8,11 og 12). Ef efnasamsetning var sú sama má gera ráð 

fyrir sú eldstöð sé uppruni gjóskunnar. Niðurstöður efnagreininga sem notaðar voru til 

samanburðar á kjarna MD99-2275 fyrir Grímsvötn, Veiðivötn-Bárðabungu og Kverkfjöll 

voru fengnar frá Óladóttir o.fl., 2011. 
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7 Niðurstöður 

7.1 Smásjárskoðun 

Í smásjárskoðun voru skoðaðir eiginleikar sýnanna í möskvastærð 125 μm og þeim lýst. Í 

þeim tilfellum þar sem kornastærð 125 μm innihélt lítið sem ekkert magn af gjóskukornum 

var skoðuð kornastærð 63 μm. Sýnin níu sem valin voru innihéldu aðallega gler, sideromelan 

og takkelít. Í sumum sýnum mátti þó finna aðrar kornagerðir, svo sem lífræn korn, bergbrot 

og steindir. Þær athugasemdir og lýsingar sem gerðar voru á þessum sýnum má finna í töflu 

2 hér að neðan en hún var notuð til aðstoðar á greiningum sýnanna. Sýni sem voru skoðuð 

eru á dýptarbilunum 3302 til 3345 cm. Öll sýnin voru skoðuð í kornastærð 125 μm nema 

3302-3303 og 3324-3325 en þau voru bæði skoðuð í möskvastærð 125 μm og 63 μm. Á 

myndum 5 og 6 má sjá dæmi um hvernig ásýnd gjóskukorna lítur út í smásjárskoðun. Á 

Mynd 5 má sjá gjóskukorn frá fimm mismunandi eldstöðvum og á mynd 6 er lágtítan 

gjóskulag frá Veiðivötnum-Bárðabungu (11.942 ár). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 2 Lýsing á ásýnd sýna 

Dýpi (cm)                 Lýsing 

3302-3303      Inniheldur mikið magn af sideromelan og kvars. Það má einnig finna      

takkelít, gjall og smá gler. 

3303-3304      Í þessu sýni má finna mikið af gleri og sideromelan. Einnig er til staðar    

takkelít, kvars og gjall 

3313-3314      Mikið gler og kvars einnig má finna sideromelan, takkelít, gjall og smá  

magn af ólivín. 

3314-3315       Mikið gler og smá kvars. Má finna einnig lítið magn af takkelít og 

sideromelan. 

3324-3325       Nokkur glerkorn. Takkelít, sideromelan, gjall og mögulega smá kvars. 

Mynd 5 Ásýnd gjóskukorna á 

dýptarbilinu 3333-3334 cm 
Mynd 6 Ásýnd gjóskukorna frá 

11.942 ár. 
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Framhald af Töflu 2  

3329-3330       Takkelít, kvars og einnig smá magn af gleri, sideromelan og gjalli. 

3333-3334       Í þessu sýni má finna takkelít, sideromelan, gjall, kvars og gler.  

3343-3344       Hér má finna mikið gler, takkelít, sideromelan, gjall og smá kvars. 

3344-3345       Mikið magn af gleri, kvars, takkelít, sideromelan og gjall. 

7.2 Efnagreining 

Valin voru sex sýni til efnagreiningar á tímabilinu 11.894 til 12.071 ár; 3302-3303; 3324-

3325; 3333-3334; 3384-3385; og 3680-3681 og 3683-3684 >17.000 ár Sýnunum var fyrst 

og fremst skipt niður eftir gerð gjóskunnar, basísk, súr eða ísúr eins og áður sagði. Í öllum 

sýnum mátti finna basíska gjósku sem innihélt <52% af SiO2 magni (Tafla 5). Ísúr 

gjóskukorn mátti finna í tveimur af fimm sýnum, með SiO2 magni frá 52% til 63%. Í þremur 

af fimm sýnum mátti finna súr gjóskukorn sem innihélt >63% af SiO2 magni (e.g. Larsen og 

Eiríksson, 2008a,b; Carey, S., 2005). Til þess að finna uppruna gjóskulaganna voru skoðuð 

hlutföll aðalefna (SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O og P2O5). Hver og 

ein eldstöð hefur sérstaka efnasamsetningu og er notuð skipting Sveins Jakobssonar (1979) 

og Óladóttir ofl (2011) til þess að greina milli þeirra. Katla er venjulega með >4 af TiO2 

hlutfalli, Grímsvötn og Kverkfjöll eru með TiO2 hlutfall á milli 3 til 2,5 en einnig má sjá 

mun í magni K2O. Kverkfjöll eru oft með K2O yfir 0,6 en Grímsvötn undir því hlutfalli 

(Óladóttir o.fl., 2011). Veiðivötn má þekkja á lægra TiO2 hlutfalli >2,5 en til dæmis 

Grímsvötn og Katla. Ef eldstöðvar eru með svipað TiO2 hlutfall má nota önnur efnahlutföll 

til þess að skera úr hver uppruni gjóskunnar er. Þegar unnið er með ísúra eða súra gjósku eru 

skoðuð bæði hlutföll K2O og FeO (Larsen o.fl., 1999). 

Á hverju dýptarbili mátti yfirleitt finna gjóskukorn frá fleiri en einni eldstöð. Þetta er algengt 

fyrir sjávarumhverfi þar sem miklir straumar ríkja. Sjávarstraumar, eðjustraumar og fleiri 

ferli koma að setmyndun á hafsbotni (e.g. Guðmundsdóttir o.fl. 2011; Guðmundsdóttir o.fl 

2012a). Sýnatakan hefur einnig áhrif á niðurstöður greiningar þar sem gjóskulög í 

sjávarsetinu er flest leynigjóska og setið er skorið í eins cm skífur og er sýnataka ekki úr 

hreinu lagi . Því gæti þá sýnið innihaldið fleiri en eitt lag eða gjóskukorn sem ekki eiga heima 

í því gjóskulagi (Guðmundsdóttir 2012a; 2012b) Notuð er sú skilgreining á gjóskulögum í 

sjávarseti að ef rúmur helmingur lagsins hefur efnasamsetningu frá sama uppruna þá er það 

gjóskulag. Allt það sem fellur ekki inn í þá skilgreiningu er talið vera endurflutt efni 

(Guðmundsdóttir o.fl., 2011). Í þeim sýnum með basíska efnasamsetningu má aðallega finna 

gjóskulög upprunin frá Veiðivötnum-Bárðabungu með lágtítan efnasamsetningu. Í töflu 3 

eru settar fram efnagreiningar sýnanna á hverju dýpi fyrir sig. Fyrir neðan efnagreiningarnar 

er meðaltal gjóskulagsins og staðalfrávik þess. Gott er að geta til þess að gjóskulagið er 

aðeins hluti af þeim efnagreiningum sem má finna í töflunum, einnig eru gjóskukorn frá 

öðrum uppruna sýnd með en þó ekki inn í meðaltali eða staðalfráviki.  

Fyrir þau sýni með basískan uppruna er meðaltal SiO2 á bilinu 48,24% til 50,15%. Fyrir ísúr 

sýni var meðaltal SiO2 á bilinu 53,46% til 58,88% og fyrir súr var meðaltalið 70,39 % til 

73,76%. 
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Á dýpi 3302- 3303 cm var basískt gjóskulag sem sýndi sem hefur sömu efnasamsetningu og 

lágtítan Veiðivötn-Bárðabunga (L). Samanburður á gjóskulaginu úr kjarna MD99-2275 og 

frá Veiðivötnum-Bárðabungu má sjá á mynd 7. Einnig mátti rekja eitt endurflutt gjóskukorn 

til Veiðivatna-Bárðabungu og þrjú gjóskukorn til Grímsvatna. Gjóskulagið hefur meðaltalið 

SiO2 49,65%, FeO 10,90%, TiO2 1,18% og MgO 7,96% eins og má sjá í töflu 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á dýpi 3324-3325 cm var gjóskulag sem rakið var til Veiðivatna-Bárðabungu (L). Einnig 

fundust tvö endurflutt gjóskukorn frá Vedde og tvö frá Grímsvötnum. Gjóskulagið hefur 

meðaltalið SiO2 49,45%, FeO 10,58%, TiO2 1,15% og MgO 8,23%. Efnasamsetning 

gjóskulagsins má sjá á töflu 3.  

Á dýpi 3333-3334 cm var aðeins endurflutt gjóska frá fimm mismunandi eldstöðvakerfum. 

Basísku kornin mátti rekja til Grímsvatna en það voru tvö korn, tvö frá Kötlu og eitt frá 

Kverkfjöllum. Súru gjóskukornin eru talin vera úr gjóskuleiðarlögunum Vedde (fjögur korn) 

og Borrobol (eitt korn).  

Á dýpi 3384-3385 cm fannst ísúrt gjóskulag frá óþekktum uppruna ásamt einu gjóskukorni 

af  Borrobol samsetningu og lágtítan Veiðivötnum-Bárðabungu (L) samsetningu auk tveggja 

korna frá Grímsvötnum. Gjóskulagið hefur meðaltalið SiO2 52,57%, FeO 13,64%, TiO2 

3,02% og MgO 3,50%. 

Á dýpi 3680-3681 cm er lágtítan gjóskulag frá Veiðvötnum-Bárðabungu. Það voru tíu 

gjóskukorn sem öll eru með sömu efnasamsetninguna. Meðaltal aðalefna var SiO2 49%, FeO 

10,43%, TiO2 1,15% og MgO 8,21%. 

Mynd 7 Niðurstöður efnagreininga á sýni af 3302-3303 cm dýpi. 

Efnagreiningar úr kjarna MD99-2275 (rauður ferhyrningar í samanburði við 

efnagreiningar frá Óladóttir o.fl. (2011). (punktar). Á gröfunum má sjá hlutfall 

milli efnanna FeO og MgO, FeO og TiO2 
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Á dýpi 3683-3684 cm var lag frá óþekktum uppruna, með samskonar efnasamsetningu og 

gjóskulagið á dýptarbilinu 3384-3385 cm en einnig fundust nokkur korn frá Grímsvötnum, 

Veiðivötnum-Bárðabungu og Kötlu. Meðaltal aðalefna gjóskulagsins sem er frá óþekktum 

uppruna er SiO2 53,46%, FeO 12,26% og K2O 0,79.  

Á mynd 8 hér að neðan má sjá samanburð á gjóskulögum frá 3384-3385 og 3683-3684 cm 

dýpi og sést að samsetningin er afar lík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Aldursmódel 

Á mynd tíu má sjá aldursmódel af kjarna MD99-

2275. Aldursmódelið sýnir niðurstöður frá 80 14C 

AMS (Atomic Mass Spectrometry) greiningum sem 

hafa verið framkvæmdar á sjávarskeljum 

(Gudmundsdóttir ofl. 2012). Á X-ás er dýpi 

gjóskulaga og á Y-ás er aldur í kvörðuðum árum 

(BP). Aldur gjóskulaganna á dýpi 3302- 3385 cm 

eru frá 11.894 til 12.071 ár en þau gjóskulög á dýpi 

3680- 3684 cm eru >17000 ár. Í töflu 4 má sjá 

áætlaðan aldur fyrir hvert gjóskulag fyrir sig. Í töflu 

3 má sjá gjóskulagaskipan í kjarna MD99 2275 fyrir 

Hólósen og síðjökultíma þar sem gjóskulög fundin í 

þessari rannsókn eru sérmerkt. Litir á 

gjóskulögunum vísa til lita á mynd 9. Þessir litir 

voru einnig notaðir til þess að greina á milli 

eldstöðva í töflu 5. 

 

 

 

Mynd 8 Niðurstöður efnagreininga á sýnum á 3384-3385 og 3683-3684 cm 

dýpi í kjarna MD99-2275.Á gröfunum eru sýnd hlutföll milli efnanna FeO og 

K2O. 

Mynd 9 Kort af Íslandi. Helstu eldstöðvakerfi merkt með 

einkennandi lit. Á rauða punktinum efst á mynd má sjá staðsetningu 

kjarna MD99-2275 (Guðmundsdóttir o.fl., 2012a) 
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Tafla 3 Sýnir aldursgreiningu gjóskulaga ásamt uppruna þeirra. 

Dýpi (cm) gjóskulag Eldstöðvakerfi 
Aldur 
(cal. a 

BP) 

Aldur 

(AD) 
gjóskuleiðarlög Heimildir 

9-10   Veidiv-Bár or Reykjanes? 70 1880 

  
12-13   Veidivötn-Bárdarbunga 75 1875 

  
34-35   Veidivötn-Bárdarbunga 111 1839 

  
39-40   Veidiv-Bár or Reykjanes? 119 1831 

  
60-61   Veidivötn-Bárdarbunga 153 1797  V1797   

71-72   Veidivötn-Bárdarbunga 175 1775 

  
92-93   Veidivötn-Bárdarbunga 215 1735 

  
100-101   Veidivötn-Bárdarbunga 233 1717 V1717 Eiríksson (2004) 

134-135   Veidivötn-Bárdarbunga 336 1614 

  
157-158   Hekla 406 1544 

  
168-169   Veidivötn-Bárdarbunga 439 1511 

  
178-179   Veidivötn-Bárdarbunga 473 1477  V1477 Larsen (2002) 

208-209   Veidivötn-Bárdarbunga 539 1411 V1410 Larsen (2002) 

238-239   Hekla 650 1300 Hekla 1300 Larsen (2002) 

275-276   Hekla 850 1100 Hekla 1104 Larsen (2002) 

304-305   Veidivötn-Bárdarbunga 995 955 

  
310-311   Katla 1025 925 

  
320-321   Veiðivötn-Bárðarbunga 1075 875 Settlement layer Larsen (2002) 

323-324   Katla  1091 859 Katla 9th century Larsen (2002) 

341-342   Katla (+ Grímsvötn) 1186 764 Hrafnkatla 

 
349-350   Grímsvötn 1229 721 

  
382-383   Hekla 1405 545 

  
390-391   Veidivötn-Bárdarbunga 1447 503 

  
437-438   Grímsvötn 1698 252 

 

Larsen (2002) 
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440-441   Grímsvötn 1714 236 

  
445-446   Snæfellsjökull 1815 135 Snæfellsjökull I Larsen (2002) 

559-560   Katla + Veidiv-Bárdarb 2337 

   
578-579   Grímsvötn 2436 

   
585-586   Katla 2473 

   
595-596   Veidivötn-Bárdarbunga 2525 

   
600-601   Grímsvötn 2551 

   
609-610   Veidivötn-Bárdarbunga 2598 

   
615-616   Veiðivötn-Bárðarbunga 2629 

   
686-687   Hekla 3000   Hekla 3 Larsen (2002) 

689-690   Veidivötn-Bárdarbunga 3014 

   
704-705   Unknown 3085 

   
794-795   Grímsvötn 3508 

   
873-874   Veidivötn-Bárdarbunga (L) 3880 

   
941-942   Hekla  4200   Hekla 4  Knudsen (2008)  

963-964   Veidiv-Bár (L) + Grímsvötn 4307 

   
1020-1021   Veidiv-Bár (L) + Grímsvötn 4586 

   
1033-1034   Veidivötn-Bárdarbunga (L) 4649 

   
1053-1054   Veidiv-Bár (L) + Grímsvötn 4747 

  

  

1063-1064   Veidivötn-Bárdarbunga (L) 4796 

   

1150-1151   Veidiv-Bár (L) + Grímsvötn 5220 

  

Søndergaard 
(2005) 

1159-1162   Grímsvötn 5264 

   
1163-1164   Veidiv-Bár (L) + Grímsvötn 5284 

   
1177-1178   Veidiv-Bár (L) + Grímsvötn 5352 

   
1190-1191   Grímsvötn 5416 
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1251-1252   Veidivötn-Bárdarbunga (L) 5713 

  

Søndergaard 
(2005) 

1261-1262   Veidivötn-Bárdarbunga (L) 5762 

  

Søndergaard 
(2005) 

1271-1272   Veidivötn-Bárdarbunga (L) 5811 

  

Søndergaard 
(2005) 

1275-1276   Grímsvötn 5831 

   
1279-1280   Veidivötn-Bárdarbunga (L) 5850 

   
1299-1300   Grímsvötn 5948 

   
1315-1316   Grímsvötn 6026 

   

1322-1323   Hekla + Grímsvötn 6060   Hekla-Ö/Grí 
Gudmundsdóttir 
(2011b) 

1350-1351   Grímsvötn 6175 

  

Søndergaard 
(2005) 

1385-1386   Grímsvötn 6208 

   
1399-1400   Grímsvötn 6378 

   
1407-1408   Katla 6411 

   
1439-1440   Grímsvötn 6543 

   
1445-1446   Grímsvötn 6567 

   
1460-1461   Katla 6629 

   

1462-1466   Hekla  6650   Hekla-DH 
Gudmundsdóttir 
(2011b) 

1470-1471   Grímsvötn 6672 

   
1472-1473   Katla+Grímsvötn 6681 

   
1480-1481   Katla 6717 

   

1491-1492   Hekla? 6766 

  

Søndergaard 
(2005) 

1495-1496   Grímsvötn 6783 

   
1497-1498   Katla 6792 

   
1505-1506   Grímsvötn 6872 

   
1523-1524   Veidiv-Bár (L) + Grímsvötn 6908 
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1550-1551   Grímsvötn 7028 

   
1554-1555   Grímsvötn 7046 

   
1555-1556   Hekla 7050   Hekla 5 Eiríksson o.fl. 2004 

1556-1557   Grímsvötn 7054 

  

Søndergaard 
(2005) 

1570-1571   

 

7108 

   
1574-1575   Grímsvötn 7123 

   
1578-1579   Grímsvötn 7139 

   
1559-1599   Grímsvötn 7216 

   
1629-1630   Blanda 7336 

   
1634-1635   Grímsvötn 7355 

   

1652-1653   Veidivötn-Bárdarbunga 7425 

  

Søndergaard 
(2005) 

1681-1682   Grímsvötn+KOL 7537 

   
1693-1694   Grímsvötn 7583 

   
1698-1699   Grímsvötn 7602 

   

1701-1702 
Vedde 
like Katla 7614 

  

Søndergaard 
(2005) 

1714-1715   Grímsvötn 7664 

   
1717-1718   Grímsvötn 7676 

   
1738-1739   Veidiv-Bár  + Grímsvötn 7757 

   
1793-1794   Grímsvötn 7969 

   

1801-1802 
Vedde 
like Katla 8000   Suduroy  

Søndergaard 
(2005) 

1881-1882   Grímsvötn 8243 

  

Søndergaard 
(2005) 

1931-1932   Eyjafjallajökull 8394 

  

Søndergaard 
(2005) 

1961-1962   Grímsvötn 8485 

  

Søndergaard 
(2005) 
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2532-2533   Grímsvötn 10218 

  

Søndergaard 
(2005) 

2549-2560   Grímsvötn 10300   Saksunarvatn Eiríksson (2004) 

2575-2655   TFZ or KOL 10334 

  

Søndergaard 
(2005) 

2632-2633   Veidivötn-Bárdarbunga 10457 

  

Søndergaard 
(2005) 

2659-2660   Dyngjuháls 10513 

  

Frostadóttir 
(2019); Pálmadóttir 
(2019) 

2660-2661         Askja S   

2708-2709   TFZ or KOL 10620 

  

Søndergaard 
(2005) 

2722-2780   TFZ or KOL 10650 

  

Søndergaard 
(2005) 

2912-2913   TFZ or KOL 11058 

  

Søndergaard 
(2005) 

2935-2936   TFZ or KOL 11107 

  

Søndergaard 
(2005) 

3302-3303   Veidivötn-Bárdarbunga (L) 11894 

  

Þessi rannsókn 

3324-3325   Veidivötn-Bárdarbunga (L) 11942 

  

Þessi rannsókn 

3372-3373   Veiðivötn-Bárdarbunga 12045 

  

Søndergaard 
(2005)  

3384-3385   Óþekkt 12071 

  

Þessi rannsókn 

c.3390-
3407   Katla 12120   Vedde Ash Eiríksson (2004) 

3412-3413   Veidivötn-Bárdarbunga 12210 

  

Søndergaard 
(2005) 

3417-3418   Katla 12299 

  

Søndergaard 
(2005) 

3468-3469   Grímsvötn 13214 

  

Søndergaard 
(2005) 

3505-3506   Veidivötn-Bárdarbunga 13878 

  

Søndergaard 
(2005) 

3508-3509   Veidivötn-Bárdarbunga 13932 

  

Frostadóttir (2019) 
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3542-3543   Veidivötn-Bárdarbunga 14542 

  

Frostadóttir (2019) 

3552-3553   TFZ or KOL 14721 

  

Frostadóttir (2019) 

3553-3553   TFZ or KOL 
14739 

  

Søndergaard 
(2005) 

3564-3565   Veidivötn-Bárdarbunga 14937 

  

Frostadóttir (2019) 

3584-3585   Veidivötn-Bárdarbunga 15009 

  

Frostadóttir (2019) 

3592-3593   Veidivötn-Bárdarbunga 15439 

  

Frostadóttir (2019) 

3617-3618   Veidivötn-Bárdarbunga 15888 

  

Pálmadóttir (2019) 

3620-3621   Veidivötn-Bárdarbunga 15941 

  

Pálmadóttir (2019) 

3637-3638   Veidivötn-Bárdarbunga 16246 

  

Pálmadóttir (2019) 

3660-3661   Veidivötn-Bárdarbunga 16659 

  

Søndergaard 
(2005) 

3669-3670   Veidivötn-Bárdarbunga 16821 

  

Pálmadóttir (2019) 

3678-3679   Óþekkt 17000   
Borrobol like 
tephra  

Søndergaard 
(2005) 

3679-3680   Veidiv-Bár (L) + Grímsvötn >17000 

  

Pálmadóttir (2019) 

3680-3681   Veidivötn-Bárdarbunga (L) >17000 

  

Þessi rannsókn 

3683-3684   Óþekkt >17000     Þessi rannsókn 
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Tafla 4 Áætlaður aldur gjóskulaga sem fundust í kjarna MD99-2275 í þessari rannsókn 

Dýpi gjóskulaga     Uppruni                                         Áætlaður aldur (cal. BP) 

3302-3303 cm        Veiðivötn-Bárðabunga (L)             11.894   

3324-3325 cm        Veiðivötn-Bárðabunga (L)             11.942 

3384-3385 cm        Óþekktur uppruni                           12.071 

3680-3681 cm        Veiðivötn-Bárðabunga (L)             >17.000 

3683-3684 cm        Óþekktur uppruni                           >17.000  

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 Aldursmódel fyrir kjarna MD99-2275. Upprunalega fengið frá 

Guðmundsdóttir, o.fl., 2012b. 
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8 Umræður og túlkun 

Í þessari rannsókn fundust fimm gjóskulög á tveimur tímabilum á síðjökultíma 11.894 til 

12.071 ár og >17.000 ár (Tafla 3). Þrjú gjóskulög var hægt að rekja til Veiðivatna-

Bárðabungu kerfisins og eru svokölluð lágtítan lög en tvö af þessum fimm var ekki hægt að 

rekja til eldstöðvakerfis.  

3302-3303 cm: Gjóskan á þessu dýptarbili hefur efnasamsetningu sem er einkennandi fyrir 

lágtítan Veiðivötn-Bárðabungu (L). Áætlaður aldur gjóskulagsins er 11.894 ár. Gjósku frá 

Veiðvötnum-Bárðarbungu af þessum aldri hefur ekki verið lýst áður í kjarna MD99-2275 né 

heldur í öðrum kjörnum af landgrunni Íslands. Gjóskurannsóknir á þessu tímabili fyrir utan 

landgrunn Íslands sýna að ekki hefur verið lýst sambærilegu gjóskulagi af sama eða 

svipuðum aldri og gjóskulaginu á dýpi 3302-3303 (Haflidason ofl., 2000; Abbott og Davies, 

2012). 

3324-3325 cm: Efnagreining gjóskulagsins á þessu dýpi sýnir fram á samræmi við 

efnasamsetningu lágtítan Veiðivötn-Bárðabungu (L). Áætlaður aldur gjóskulagsins er 

11.942 ár. Þetta gjóskulag, frá Veiðivötnum-Bárðabungu hefur ekki verið lýst áður í kjarna 

MD99-2275, né í öðrum rannsóknum í Norður Atlantshafinu (Haflidason ofl., 2000; Abbott 

og Davies, 2012). 

3333-3334 cm: Við smásjárskoðun var talið að á þessu dýpi gæti mögulega reynst gjóskulag. 

Við efnagreiningar á laginu kom í ljós að um var að ræða endurflutta gjósku sem 

endurspeglast í breytilegri efnasamsetningu á kornunum sem voru greind. Á mynd 11 má sjá 

dæmi um samanburð á gjóskukorni frá Grímsvötnum við birtar greiningar á gjósku frá 

Grímsvötnum. Þessari efnasamsetningu hefur ekki verið lýst áður í kjarna MD99-2275. 
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3384-3385 cm: Gjóskan á þessu dýpi er ísúr og ekki var hægt að reka það til uppruna að svo 

stöddu. Áætlaður aldur gjóskulagsins er 12.071 ár. Ekki hefur verið lýst lagi af sama uppruna 

og aldri og gjóskulagið á dýpi 3384-3385 cm áður í kjarna MD99-2275 fyrir utan lagsins á 

dýptarbilinu 3683-3684 cm. Né hefur því verið lýst áður í fyrri rannsóknum á Norður 

Atlantshafssvæðinu (e.g. Hafliðasson, 2000; Abbott og Davies, 2012).  

3680-3681 cm: Á þessu dýptarbili sýndu efnagreiningar gjóskulagsins uppruna til  

Veiðivatna-Bárðabungu (L) og var lagið tiltölulega einsleitt í efnasamsetningu. Áætlaður 

aldur gjóskulagsins er >17.000 ár. Á mynd 12 má sjá hvernig gjóskulagið á dýpi 3689-3681 

er rakið til eldstöðvakerfis. Gjósku frá Veiðvötnum-Bárðarbungu (L) af þessum aldri hefur 

ekki verið lýst áður í kjarna MD992275 né í öðrum rannsóknum hvort sem það er innan eða 

utan landgrunns Íslands (e.g. Hafliðasson, 2000; Abbott og Davies, 2012).  

Mynd 11 Niðurstöður efnagreininga á sýnum frá kjarna MD99-2275 á 

3333-3334 cm dýpi. Efnagreiningar á kjarna MD99-2275 (rauður 

ferhyrningur í samanburði við efnagreiningar frá Óladóttir ofl., (2011). 

(punktar). Á gröfunum eru sýnd hlutföll milli efnanna FeO og TiO2 
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3683-3684 cm: Efnagreiningar á þessu dýptarbili sýndu fram á að gjóskulagið hefði sama 

uppruna og gjóskan á dýptarbili 3384-3385 cm, þ.e. ísúrt af óþekktum uppruna. Áætlaður 

aldur gjóskulagsins er >17.000 ár. Gjóskulagi af þessum aldri eða uppruna hefur ekki verið 

lýst á landgrunni Íslands áður né heldur í fyrri rannsóknum (e.g. Hafliðasson, 2000; Abbott 

og Davies, 2012). 

Í ritgerð Ingibjargar R. Frostadóttur (2019) voru rannsökuð gjóskulög úr kjarna MD99-2275 

á tímabilinu 13.878 til 15.439 ár. Í þeirri rannsókn fundust 7 gjóskulög sem voru upprunin 

frá Veiðivötnum-Bárðabungukerfinu, Tjörnes brotabeltinu(TB)/Kolbeinseyjahrygg(KOL), 

Öskju og Dyngjuhálsi. Í flestum tilfellum var þó um að ræða gjóskulög frá Veiðivötnum-

Bárðabungu. Í ritgerð Jónu S. Pálmadóttur (2019) voru rannsökuð gjóskulög á tímabilinu 

15.888 til >17.000 ár. Þar voru einnig gjóskulög frá Veiðivötnum-Bárðabungu ráðandi, 

fimm af sjö lögum, en voru þó einnig gjóskulög frá Öskju og Grímsvötnum. Niðurstöður 

Frostadóttur og Pálmadóttur eru því svipaðar þeim niðurstöðum sem voru fengnar úr þessari 

rannsókn.  

Í töflu 3 má sjá þau gjóskulög sem hafa fundist í kjarna MD99-2275, aldur þeirra og uppruna. 

Í töflunni má sjá að gjóskulög frá Veiðivötnum-Bárðarbungu eru mjög ríkjandi á 

síðjökultíma í kjarna MD99-2275 ásamt gjósku frá TB/KOL. Nokkur gjóskulög úr kjarna 

MD99-2275 hafa verið tengd við gjóskulög úr fyrri rannsóknum eins og t.d leiðarlagið 

Saksunarvatns gjóskan eða G10ka serían í Grænlandsjökul (Abbott og Davies, 2012). Það 

gjóskulag mátti rekja til þriggja kjarna sem var greint frá í grein Abbot og Davies (2012). Í 

einum af þeim kjörnum voru einnig fundin tvö önnur gjóskulög sem hægt var að tengja við 

Mynd 12 Niðurstöður efnagreininga á sýnum frá kjarna MD99-2275 frá 

>17.000 ár. Efnagreiningar á kjarna MD99-2275 (rauður ferhyrningur í 

samanburði við efnagreiningar frá Óladóttur o.fl. (2011). (punktar). Á 

gröfunum eru sýnd hlutföll milli efnanna FeO og TiO2 
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kjarna MD99-2275 en það var Vedde gjóskulag, upprunið frá Kötlu og gjóskulag upprunið 

frá Veiðivötnum-Bárðabungu. Ekki var hægt að tengja nein gjóskulög við það tímabil sem 

þessi rannsókn fjallar um (Abbott og Davies, 2012). 

Eins og áður sagði sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að engin af þeim gjóskulögum sem 

fundin voru frá tímabilinu 11.894 til 12.071 ár og >17.000 ár hefur verið lýst áður í kjarna 

MD99-2275 né í rannsóknum utan landgrunns Íslands. Niðurstöður þessara rannsóknar eru 

því mikilvæg viðbót við þekkingu okkar á eldvirkni Íslands á síðjökultímanum og dreifingu 

gjóskulaga. Auk þess eru möguleikar til þess að framlengja og bæta gjóskulagatímatal 

Íslands sérstaklega varðandi gjóskulögin á dýpi 3384-3385 og 3683-3684 vegna einkennandi 

efnasamsetningar þeirra. Þessi rannsókn hefur því sýnt fram á að rannsóknir á sjávarseti geta 

gefið okkur enn meiri þekkingu á gossögu og hegðun eldstöðva á Íslandi, þá einkum á 

síðjökultíma. Því meiri og betri þekkingu sem við höfum á eldstöðvum því betur er hægt að 

spá fyrir um framtíðar eldvirkni og áhrif hennar á nútíma samfélög.  
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9 Töflur 

Tafla 5 Sýnir niðurstöður frá efnagreiningum sýna frá kjarna MD99-2275, á dýptarbilinu 3302 til 3384 og 3680 til 3684 

cm ásamt standardkeyrslum. Litamerkingar má sjá á mynd 9.  
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Framhald af töflu 5 
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