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Ágrip 

Stórhöfði er hluti af eldstöðvakerfi Vestmannaeyja sem myndar suðurenda Eystragosbeltisins 

(EVZ). Talið er að eldstöðvakerfi Vestmannaeyja sé á fyrstu stigum þess að verða 

megineldstöð. Stórhöfði er staðsettur á suðurenda Heimaeyjar, en Heimaey er staðsett 10 km 

suður af suðurströnd Íslands og er stærst af 18 eyjum Vestmannaeyjaklasans. Einnig er hún í 

miðju eldstöðvakerfisins. Stórhöfði myndaðist við sprengigos, sem hófst á sjávarbotni, fyrir 

rúmlega 6000 árum. Mikil gjóska fylgdi gosinu. Gígbarmarnir byggðust upp þannig að þeir 

einangruðu gosopið frá sjónum, þar af leiðandi breyttist gosið í hraungos. Stórhöfðahraunin 

einkennast af mörgum þunnum hraunlögum, 10-30 cm þykk hver og eru þau af alkalíbasalt 

gerð. Áætlað er að gosið hafi staðið yfir í 4 mánuði og magn gosefna var  0,08 km
3
. Rúmlega 

60% gosefna var gjóska, en tæplega 40% voru hraun og gjall. Í dag er ekki unnt að greina 

gígskálina þar sem höfðinn er mikið gróinn, en reiknað er með að hún sé undir hákolli 

höfðans. 

Abstract 

Stórhöfði is part of the Vestmannaeyjar volcanic system that forms the southern end of the 

Eastern Volcanic Zone (EVZ). It has been suggested the system might be at an early stage of 

developing into a central volcano. Stórhöfði is located at the southern part on Heimaey, but 

Heimaey is located 10 km south of the south coast of Iceland and is the largest of 18 islands in 

the Vestmannaeyjar archipelago. Heimaey also represents the centre of volcanism in the 

system. Stórhöfði was formed in a eruption for over 6000 years ago. It was a phreato-

magmatic eruption that started at the seafloor and developt lots off tephra. Crater rim were 

built up and that isolated the vent from the sea, sequent the eruption shifted to effusive. The 

Stórhöfði lava flows are characterised by numerous of thin flows, 10-30 cm each, and they are 

of alkalibasalt type. It is estimated that the eruption duration has been approximately 4 months 

and the volume of erupted material is 0,08 km
3
. Over 60% erupted material was tephra, but 

almost 40% was lava and scoria. It is not possible to distinguish the crater because Stórhöfði 

is so grassy, but it is expected to be under the highest point of Stórhöfði. 
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1 Inngangur 

Vestmannaeyjar eru jarðsögulega séð ungar að aldri. Norðurklettarnir mynduðust við gos 

undir jökli fyrir um 10.000 ár BP (before present). Restin af eyjunum mynduðust fyrir 5-6000 

ár BP (miðbik Holósen), að undanskildum Eldfelli á Heimaey sem myndaðist 1973 og Surtsey 

sem myndaðist á árunum 1963-1967. Eldstöðvakerfi Vestmannaeyja er syðsti hlutinn á 

eystragosbeltinu (EVZ). Heimaey er stærsta eyjan í klasanum og jafnframt stærsta eyjan við 

Ísland, einnig er hún eina eyjan sem myndast hefur í fleiri en einu gosi. 

Stórhöfði er syðsti hlutinn á Heimaey. Rís hann hæðst 122 m yfir sjávarmál. Höfðinn 

myndaðist í gosi sem hófst á hafsbotni fyrir a.m.k. 6.000 ár BP. Byrjaði gosið sem sprengigos 

með mikilli gjósku myndun. Einangraðist gígurinn svo frá sjónum og hófst þar af leiðandi 

hraungos. Rannsóknir Trausta Einarssonar (1970) gefa til kynna að þegar á gosinu stóð var 

sjávaryfirborð 40 m lægra en það er í dag. Hafa nýlegar rannsóknir stutt þá tilgátu þar sem 

hraun frá höfðanum finnast undir sjávarmáli fyrir norðan og austan höfðann. Stórhöfði er 

samtengdur Heimaey um mjóa flá sem heitir Aur, en hún gengur til norðurs frá Stórhöfða og 

myndar þar Brimurð að austan og Vík og Klauf að vestan (Vestmannaeyjabær, 2005-2009). 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að reyna að komast að því hvenær Stórhöfðagosið hafi átt 

sér stað, hversu lengi það hafi staðið og hvernig þróun gossins hafi verið. Var þá haldið í fellt 

til að skoða uppbyggingu Stórhöfða. Jarðlögin voru skoðuð og metin. Fyrri heimildir voru 

notaðar til setja saman samfellda jarðfræðilega sögu svæðisins og til að finna mögulegan aldur 

gossins í Stórhöfða.  
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2 Eldstöðvakerfið Vestmannaeyjar 

Jónas Hallgrímsson (1807-1845) taldi það eftir að hafa dvalið Eyjum 1837 að „undirlag 

þeirra er allt móberg með blágrýtis- og stuðlalaggrjótskömbum, er ganga upp í gegnum það i 

hingað og þangað, og sumsstaðar ofan á því nokkur lög af grásteini, sumstaðar eldhraun sem 

komið er úr Helgafelli. Má af öllu sjá að hið sama jarðlag og í undirstöðu eyjanna, sem 

liggur undir rótum Eyjafjallajökuls, og á saman við Seljalandsmúla og Fljótshlíðarhálsana. 

Hefur það allt verið samfast til forna, fyrr en hafið braut það í sundur“ (Trausti Einarsson, 

1948). Með öðrum orðum taldi Jónas að eyjarnar hafi verið hluti meginlandinu, framhald af 

Eyjafjöllum uns hafið hafi brotið þær frá. Það var svo Surtseyjargosið 1963-1967 og 

Heimaeyjargosið 1973 sem færðu jarðfræðingum nýja sýn á myndun Vestmannaeyja. Með 

því var kenning Jónasar, endanlega afsönnuð. 

Til eldstöðvakerfis Vestmannaeyja teljast, auk margra neðansjávarhóla, 18 eyjar (Sveinn P. 

Jakobsson, 1979). Miðja eldstöðvakerfisins er á Heimaeyjarsvæðinu og þar hefur virknin 

verið mest (Sveinn P. Jakobsson, 1968). Vestmannaeyjar eru allar taldar tiltölulega ungar að 

aldri og eru hluti af megineldstöð sem er  yngst af eldstöðvakerfunum á suðurhluta eystra 

gosbeltisins (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Mynda þær sérstakt 

eldstöðvakerfi sem er á suðurenda Eystra gosbelti (EVZ) landsins (Hannes Mattson & 

Ármann Höskuldsson, 2003). EVZ hefur að geyma níu eldstöðvakerfi, frá Bárðabungu í 

norðri að Vestmannaeyjum í suðri (Hannes Mattson & Ármann Höskuldsson, 2003). Allar 

þrjár bergraðir Íslands finnast á svæðinu. Suðvesturhlutinn er alkalískur, miðja þess einkennist 

af millibergröðinni og norðausturhlutinn tilheyrir þóleiísku bergröðinni (Sveinn P. Jakobsson, 

1979). Þetta gosbelti er framsækið gosbelti, talið er að eldvirknin sé að brjóta sér leið til 

suðvesturs í gegnum eldri jarðskorpu (Sveinn P. Jakobsson, 1979). Þetta er virkasta gosbelti 

landsins og er á því að finna nokkrar af virkustu og stærstu eldstöðvum landsins, Grímsvötn, 

Lakagíga, Heklu og Kötlu (Sigurður Þórarinsson, 1965).  

Eldstöðvakerfi Vestmannaeyja er 38 km að lengd, mesta breidd þess er 30 km og er það u.þ.b. 

850 km
2
, eins og sjá má á mynd 1 (Hannes Mattson & Ármann Höskuldsson, 2003). Talið er 

að Heimaey hafi byrjað að myndast í lok Pleistósen (Pleistocene), en hins vegar eru öll 10 

gosin á Heimaey frá nútíma (Holocene) (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). 

Það eru 22 eldgos þekkt í öllu eldstöðvakerfi Vestmannaeyja, líklegt er þó að þau hafa verið 

fleiri (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Framleiðni gosefna hefur í heildina 

verið lítil í eldstöðvakerfinu, miðað við aðra hluta EVZ, eða að meðaltali 0,17 km
3
 (Hannes 

Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Vestan við þetta belti eru dreifðar gosmyndanir á 

hafsbotni, en einungis Þrídrangar og Einidrangur eru ofan sjávar eins og sjá má á mynd 1.  
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Mynd 1. Eldstöðvakerfi Vestmannaeyja liggur frá Surtsey og Stóra-Hrauni, en það er grunn suðaustur af Surtsey til 

norðausturs um Heimaey, Bjarnarey og Elliðaey að Háfadjúpi í austri. Mynd smávægilega breytt af höfundi (Hannes 

Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). 

Elstu jarðmyndanir ofansjávar eru Norðurklettarnir, nyrst á Heimaey, þeir mynduðust á 500 

ára tímabili fyrir um það bil 10.000 árum. Vísbendingar eru um að eldvirknin á svæðinu hafi 

verið lotubundin, þar sem lotunar hafa verið þrjár. Í fyrstu goshrinunni mynduðust 

Norðurklettarnir, í þeirri annarri, fyrir um 5.000-6.000 árum, myndaðist Stórhöfði, Sæfell og 

Helgafell, ásamt Bjarnarey og Elliðaey (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Á 

sögulegum tíma hafa orðið tvö gos, Surtseyjargosið 1963-1967 og Heimaeyjargosið 1973 

(Haukur Jóhannesson, 1983) sem var síðasta goshrinan. Þó eru óljósar sagnir um tvö önnur 

gos, hið fyrra átti að vera í október og nóvember 1673, sunnan við Hellisey (Haukur 

Jóhannesson, 1983). Hið seinna átti að vera 23. september 1896, við Geirfuglasker (Sigurður 

Þórarinsson, 1965).  
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Heimaey er stærst Vestmannaeyja og eina eyjan sem hefur myndast í fleiri en einu gosi, sjá 

mynd 2 (Hannes Mattsson, Ármann Höskuldsson, 2003). Heimaey er miðja eldstöðvakerfisins 

og þar hefur komið upp þróaðasta bergkvikan, hawaiít og múgerít, sem gefur til kynna að þar 

undir sé kvikuþró. Líklega er hún neðarlega í jarðskorpunni. Þesskonar bergkviku er að finna í 

Dalfjalli og Eldfelli (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Talið er að bráðin 

bergkvika myndist við hlutbráðnun efst í jarðmöttli undir öllu eldstöðvakerfinu, á um það bil  

Mynd 2. Kort af Heimaey, með upplýsingar um útbreiðslu gosefna úr hverri eldstöð (Jarðfræðikort 

teiknað af Óttar Steingrímsson, maí 2011). 



5 

 

 

50 km dýpi (Sveinn P. Jakobsson, 

1979). Í sumum tilvikum berst þessi 

upphafsbráð óhindrað til yfirborðs 

og það hefur líklega gerst í 

Surtseyjargosinu (Sveinn P. 

Jakobsson, 1979). Í öðrum tilvikum 

hefur hún safnast saman í kviku-

hólfum í jarðskorpunni í lengri eða 

skemmri tíma (Sveinn P. Jakobsson, 

1979). Í kvikuhólfum breytist 

samsetning bergkvikunnar vegna 

þess að steindir myndast í kvikunni 

en einnig getur hluti skorpunar 

bráðnað og blandast kvikunni 

(Sveinn P. Jakobsson, A. K. Rønsbo 

& L. M. Larsen, 1973). Talað er um 

að kvika sé frumstæð ef hún er lík 

upphafsbráðinni, en þróuð hafi hún 

orðið fyrir breytingu í kvikuhólfum 

(Sveinn P. Jakobsson o.fl., 1973).  

Tvær djúpar borholur hafa verið 

boraðar í Heimey. Sú fyrri frá árinu 

1964 er 1.565 m djúp og kennd við 

Skiphelli en sú síðari var boruð árið 

2005 og er 2.265m djúp. Kjarnar og 

svarf, sem safnað var við borun 

holanna, gefa mikilsverðar 

upplýsingar um þykkt jarðmyndana. 

Þannig má sjá að hraun- og 

móbergslögin, sem orðið hafa til við 

eldgos í eldstöðvakerfi Vestmanna-

eyja ná niður á  180 m dýpi. Eru þau 

mörk talin vera þau mörk þar sem 

sjávarstaða hefur verið lægst í 

myndun Heimaeyjar. Frá 180 til 740 

m dýpi er lagskipt sjávarset með 

skeljaleifum og loks frá 740 m niður 

botn holunnar er berggrunnurinn, en hann er úr basalt hraunlögum (mynd 3) (Hannes 

Mattsson, Ármann Höskuldsson, 2003).  

Eins og kom fram hér að ofan hafa verið 10 eldgos á Heimaey. Í töflu 1 má sá reiknað magn 

gosefna úr hverju eldgosi fyrir sig. Vekur það athygli að stærstu gosin hafa orðið á miðju 

hvers gosbeltis fyrir sig (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Það var einmitt 

raunin í Surtseyjargosinu einnig. Meðalmagn gosefna úr hverju eldgosi er 0,38 km
3
. 

Mynd 3. Borholan er boruð var austan við Skipshelli árið 1964. Mynd 

smávægilega breytt af höfundi (Hannes Mattsson, Ármann Höskuldsson, 

2003). 
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Tafla 1. Upplýsingar um magn gosefna sem komið hafa upp í eldgosum á Heimaey (Hannes Mattsson & Ármann 

Höskuldsson, 2003) 

Eldstöð Móberg (km3) Hraun og gjall (km3) Samtals (km3) 

Háin 0,74 0,27 0,91 

Blátindur 0,05 0,07 0,12 

Klifið 0,05 0,01 0,06 

Dalfjallshryggur 0,00 0,02 0,02 

Heimaklettur 0,24 0,10 0,34 

Ystiklettur 0,07 0,03 0,10 

Stórhöfði 0,05 0,03 0,08 

Sæfell 1,30 0,00 1,30 

Helgafell 0,00 0,65 0,65 

Eldfell 0,00 0,23 0,23 

Samtals: 2,49 1,41 3,80 

 

2.1 Norðurklettar 

Nyrsti hluti Heimaeyjar, Norðurklettar (mynd 4), eru jafnframt elsti hluti hennar. 

Norðurklettarnir samanstanda af, Hánni, Blátindi, Dalfjallshryggi, Klifinu, Heimakletti, 

Miðkletti og Ystakletti. Hefur töluverð óvissa ríkt um aldur og myndun þeirra, taldi 

Guðmundur Kjartansson (1967) klettana vera frá síðjökultíma, en Sveinn P. Jakobsson (1979) 

hélt því fram að þeir hafi myndast, a.m.k. að hluta til, við lok síðustu ísaldar. Byggði hann 

tilgátu sína á því hversu hátt, yfir núverandi sjávarmáli, mörkin á milli móbergs og hrauns 

liggja í eldstöðinni í Norðurklettunum. Sú hæð er frá 160 m.y.s. til 220 m.y.s. Hinsvegar eru 

þessi mörk við elstu eldstöðina í Norðurklettunum, Hánni, einungis 60 m.y.s. Þar eru engar 

vísbendingar sem gefa til kynna að Háin var þá mynduð, eða rofin, af jökli (Hannes Mattsson 

& Ármann Höskuldsson, 2003). Hinsvegar hefur eitthvað af móberginu frá Hánni rofist burt 

áður en næsta gos átti sér stað, Blátindur. Hæðin þar sem mörkin milli móbergs og hrauns eru 

í Norðurklettunum sýnir lækkun eftir því sem eldstöðin er yngri, að undanskildum Hánni, eins 

og sjá má í töflu 2, þar sem Blátindur er næst elstur af þessum eldstöðum og Ystiklettur 

yngstur (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). 

Tafla 2. Hæð þar sem mörkin eru á milli móbergs og hrauna (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). 

Eldstöð 

sssss 

ssssssss 

Hæð marka þar sem móberg 
mætir hrauni yfir núverandi 
sjávarmál (m) 

Háin 60 

Blátindur 220 

Klifið 190 

Heimaklettur 180 

Ystiklettur 160 
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Til að skilja breytinguna á hæð þessara marka, er mikilvægt að skilja jöklunarsögu svæðisins. 

Síðustu jökulskeiðin voru Yngra Dryas, og Preboreal . Yngra Dryas var kuldaskeið sem stóð 

yfir fyrir 10-11 þúsund árum þar sem jöklar voru í framrás. En Preboreal kuldaskeiðið var 

styttra, stóð yfir fyrir 9,7-9,9 þúsund árum (Hannes Mattson & Ármann Höskuldsson, 2003). 

Því er haldið fram að þegar Yngra Dryas stóð yfir hafi víðáttumikill jökull verið yfir 

suðurhluta Íslands (Árni Hjartarson & Ólafur Ingólfsson, 1998), sem útskýrir hvers vegna 

engar jökulminjar er að finna þar ofan sjávar. Hinsvegar hafa fundist jökulminjar við Búða 

(20 km fyrir norðan Heimaey), sem gefur vísbendingu að jökullinn hafi ekki náð lengra en að 

Búða og þ.a.l. hefur hann ekki náð yfir Heimaey (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 

2003). Sannar það að Norðurklettarnir hafa ekki myndast við gos undir jökli heldur 

mynduðust þeir við gos undir sjó. Þegar að Háin myndast við lok Yngra Dryas, fyrir u.þ.b. 10 

þúsund árum síðan, var sjávarstaðan lærri en hún er í dag og þess vegna eru mörkin milli 

móbergs og hrauns svona lág (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Í upphafi 

Preboreal stækka jöklar aftur og var þá sjávarmál hærra við Heimaey. Blátindur og hinar 

eldstöðvarnar gjósa við lok Preboreal, fyrir u.þ.b. 9.500 árum, þá voru jöklanir hörfandi og 

sjávaryfirborðið lækkaði hægt og rólega, sem skýrir lækkun markanna milli móbergs og 

hrauna á eldstöðunum. Það er hins vegar nokkuð óljóst þar sem hæðin þar sem móberg mætir 

hrauninu er breytilegur yfir höfuð (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003), aldrei 

nein hámarks- eða lágmarkshæð sem þessi mörk geta orðið.    

 

Mynd 4. Kort af Norðurklettunum sem saman standa af sex eldstöðvum. Mynd breytt smávægilega af höfundi (Hannes 

Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). 

Talið er að lengri tími hafi liðið frá því að gosið í Hánni lauk og þar til gosið var í Blátind, 

sem er næst elsta myndunin, heldur en hefur tekið að mynda restina af Norðurklettunum. En 

Hannes Mattsson og Ármann Höskuldsson (2003) telja að u.þ.b. 500 ár hafi liðið frá Blátinds 

gosinu og þangað til það gaus í Ystakletti, sem er yngsta myndun Norðurklettanna. 

Háin er sú eldstöð í Norðuklettunum sem gosið hefur mestri gjóskunni eða 0,74 km
3
 og nær 

fjallið upp í 200 m hæð (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Mikið af þeim 

gosefnum sem komu upp í gosinu hefur rofist í burtu, en þvermál eldstöðvarinnar er mest 3 

km og nær það undir Blátind og allveg út í Stafsnes (mynd 5) (Hannes Mattsson & Ármann 
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Höskuldsson, 2003). Lítil gjall keila myndaðist í gosinu og runnu minniháttar hraun úr 

eldstöðinni. Um það bil 85% af gjall keilunni hefur rofist burt. 

 

Mynd 5. Greinilegt er að Háin er elst þar sem hún liggur undir Klifið, Blátind og Dalfjallshrygg. Einnig sést það á myndinni 

hversu mikið þvermál Háin hefur. Lóðrétta svarta línan samsvarar 100 m og lárétta svarta línan er 500 m. Mynd 

smávægilega breytt af höfundi (Hannes Mattsson, Ármann Höskuldsson, 2003). 

Staðsetning gosopsins sem myndaði Dalfjallshryggs-hraunin er ekki kunn, en hugsanlega er 

það Stóri Örn, hringlaga klettur sem kemur uppúr sjónum 700 m fyrir norðan 

Dalfjallshrygginn (mynd 4) (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). 

Dalfjallshryggs-hraunin eru 30-40 m þykk úr þróuðu bergi af múgerít og hawaiít gerð, en 

aðrir hlutar Norðurklettanna eru úr basalti. Þessi mikla þykkt hraunanna, miðað við önnur 

hraun á Heimaey, benda til þess að þau séu leifar af storknaðri hrauntjörn. Einnig eru leifar af 

storknaðir hrauntjörn, 20-30 þykkri í Klifinu (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 

2003). Klifið er mikið sprungið og þar er talsverð hrunhætta, sérstaklega norðan megin. 

Miklar sprungur eru í móberginu að norðanverðu og er hætta á að þar eigi stór spilda eftir að 

fara í sjó fram líkt og gerðist í byrjun seinasta sumars í Bjarnarey (Árvakur, 2010). 

2.2 Stórhöfði 

Stórhöfði er 122 m hár og myndar syðsta hluta Heimaeyjar. Þróun gossins er talin hafa verið 

eins og í Surtseyjargosinu. Gosið hófst á sjávarbotni með miklu gjóskugosi. Upp hlóðst 

gjóskugígur sem náði að einangra gosopið frá sjónum og hraun tóku að renna (Guðmundur 

Kjartansson, 1966). Í dag er ekki unnt að greina gígskál á Stórhöfða en gera má ráð fyrir að 

gígurinn sé á hákolli höfðans (Trausti Einarsson, 1948). 

Stórhöfðahraunin eru af alkalíbasalt-gerð og sjást á nokkrum stöðum utan í höfðanum, sem og 

ofan á honum. Hraunin hafa runnið út frá gíginum til norðurs, austurs og suðurs og hægt og 

rólega þakið nánast alla gjóskuna. Einkenni hraunana eru fjölmörg þunn hraunlög, eða 10-30 

cm þykk (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Ástæða þess að hraunlögin eru 

eins þunn og raun ber vitni er sú að þegar á gosinu stóð fylltist hrauntjörnin í gíginum og 

hraunið flæddi þá yfir gígbarmana í stuttum lotum (Hannes Mattson & Ármann Höskuldsson, 

2003). Einnig  var lítil seigja í hrauninu, sem veldur því að hraunlögin verða þynnri fyrir 

vikið. Hins vegar eru nokkur þykk hraunlög sem runnið hafa í norður, en þau hraunlög er nú 

undir yfirborði sjávar, norðan við Stórhöfðann (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 

2003). 

Aldur Stórhöfða er ekki vitaður með vissu en Guðmundur Kjartansson (1966) tók sýni af 

örþunnulagi af leirbornum mó og af trjárætum af víði, sem voru ofan á Stórhöfðahraununum 

og undir Sæfells gjóskunni, við Garðsenda. Aldursgreiningin var gerð með geislakols-
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aðferðinni, en aðferðin byggist á sundrun kolefnissamsætunnar 
14

C. Niðurstöðunar voru þær 

að aldurinn á leirborna mónum var 5470 ± 160 ár, en trjáræturnar voru nokkuð yngri 5160 ± 

160 ár (Guðmundur Kjartansson, 1967). Niðurstöður þessar hafa svo verið endurskoðaðar og 

er aldurinn nú talinn 6220 ± 180 ár (Hannes B. Mattsson, Ármann Höskuldsson & Sonja 

Hand, 2005).  Er þetta allgjör lágmarks aldur, líklega þykir að höfðinn sé nokkrum hundruð 

árum eldri (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Nokkrar af þeim plöntuleifum 

sem fundust við Garðsenda þola illa salt (Trausti Einarsson, 1970). Út frá því ályktaði Trausti 

Einarsson (1970) að gosið hafi átti sér stað þegar sjávarborð var u.þ.b. 40 m lægra en það er í 

dag. 

2.3 Sæfell 

Sæfell er hluti sprengigígs sem var 1.300 m í 

þvermál með miðju í Stakkabótinni (mynd 6) 

(Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 

2003). Hins vegar er þvermál sprengigígsins 

nálægt 3 km við rætur fjallsins (Hannes 

Mattson o.fl., 2005). Austurhluti gjallkeilurnar 

hefur rofist í burtu vegna ágangs sjávar 

(Hannes Mattson o.fl., 2005). Hæð fjallsins er 

188 m fyrir ofan núverandi sjávarstöðu, auk 

þess sem 42 m af fjallinu er neðansjávar, en 

það er talið hafa verið örlítið hærra eftir gos 

(Hannes Mattson o.fl., 2005). Í upphafi gaus 

mikið af gjósku, þar sem gosið var fyrir neðan 

sjávarmál, úr 3 km langri sprungu (Hannes 

Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Þessi 

gjóska er nú að mestu orðin samlímd, 

misjafnlega mikið þó. Gosefnin sem komu upp 

í eldgosinu eru af alkalí-basalt gerð (Hannes 

Mattsson o.fl., 2005). 

Aldur Sæfells hefur verið rannsakaður við 

Garðsenda og Klauf (mynd 6) eins og kom 

fram hér að ofan, eru þetta einu geislakols 

aldursákvarðanir sem gerðar hafa verið á 

Heimaey hingað til (Hannes Mattsson o.fl., 2005). Var niðurstaðan sú að gosið við Sæfell hafi 

verið fyrir 6220 ± 180 ár BP (Hannes Mattsson o.fl., 2005). 

Rannsóknir á framandsteinum í gjóskulögum frá Sæfellsgosinu leiddi í ljós að sprengivirknin 

í gosinu hafði misjafna staðsetningu (Hannes Mattsson o.fl., 2005). Fyrst var sprengivirknin í 

gosinu grunnt eða á um 177 m dýpi. Flæddi sjórinn þá inní gosopið, en þegar leið á gosið 

byggðust upp 50-75 m háir gígbarmar og sjórinn átti ekki eins greiða leið að gosopinu. 

Sprengivirknin færðist þ.a.l. neðar í jörðu, þvermál gígsins stækkaði og meira af gosefninu 

hrundi aftur ofan í gosopið (mynd 7) (Hannes Mattson o.fl., 2005). Gefur þetta til kynna að 

gosið hefur verið gríðalega öflugt. Framandsteinarnir eru af svipaðri gerð og 

Stórhöfðahraunin og bergið líkt og finnst á Eyjafjallasvæðinu, en þau bergbrot hafa komið úr 

gosrásinni þegar að sprengivirknin var sem dýpst í jörðu (Hannes Mattsson o.fl., 2005) 

Mynd 6. Sæfells gjóskan er ljósgráa svæðið á þessu korti. 

Svarta strikalínan táknar gígbarmana (Hannes Mattsson 

o.fl., 2005). 
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Mynd 7. Sýnir gosrásina undir Sæfelli. (a) Upphaf gos og sprengivirknin er grunnt. (b) Sprengivirknin færist neðar, þar sem 

sjávarsetlögin eru. (c) Sprengivirknin er komin niður á 820 m dýpi og byrjuð að rjúfa FeTi-basalt og cpx upp á yfirborðið. 

Svarta stjarnan táknar staðsetningu sprengivirkninar. Mynd smávægilega breytt af höfundi (Hannes Mattsson o.fl., 2005). 

2.4 Helgafell 

Helgafell er næst í aldri, hófst þá gos norðan í öxl Sæfells gígsins, ofan sjávarmáls og gaus úr 

því gosopi í 11 til 12 mánuði (Hannes B. Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2005). Þar 

byggist Helgafell upp, 120 m há gjallkeila sem stendur hæðst 228 m yfir sjávarmál (Hannes 

B. Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2005). Þvermál gígsins er u.þ.b. 500 m (Hannes 

Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). 

Helgafellshraunin runnu aðallega í þremur rásum til norðurs og vesturs. Fyrstu mánuði 

gossins runnu hraunin til vesturs, en undir lok gossins runnu hraunin einnig til norðurs. 

Hraunin tengdu Sæfell og Stórhöfða, sem voru þá mynduð við Norðurklettana og mynduðu 

Heimaey eins og sjá má á mynd 8 (Hannes B. Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2005). Alls 

er flatarmál Helgafellshraunsins um 6,6 km
2
, eða nálægt helmingurinn af flatarmál 

Heimaeyjar. Helgafellshraunin eru að mestu helluhraun (Pahoehoe) sem er algengasta 

hraungerð í heiminum (Hannes B. Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2005). 

Aldur Helgafells hefur verið metinn út frá geislavirku ójafnvægi 
226

Ra og 
230

Th og telst vera 

5900 ± 300 ár (Olgeir Sigmarsson, 1996). Sveinn P. Jakobsson (1979) hélt því fram að 

eldgosið í Helgafelli hafi átt sér stað strax í kjölfarið af Sæfells gosinu, þar sem Helgafells 

hraunin virðast leggjast beint ofan á órofna gjóskuna frá Sæfellinu. En eins og hefur komið 

fram er a.m.k. 300 ára aldursmunur á þessum tveimur eldgosum og einnig hafa fundist setlög 

ofan á Sæfells gjóskunni og undir Helgafells hraununum (Hannes B. Mattsson & Ármann 

Höskuldsson, 2005). 
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Mynd 8. Kortlagning á Helgafellshraununum þar sem + sýnir staðsetningu gígsins. (A) gosið á sér stað í norður hlíðinn á 

fyrirliggjandi Sæfelli, (B) hraun byrja að renna, (C) Helluhraun (II) rennur til vesturs frá gígnum, og (D) hraunin renna til 

norðurs að fyrirleggjandi Norðurklettum. Brotalínurnar tákna útlínur Heimaeyjar fyrir gosið í Eldfelli 1973 (Hannes B. 

Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2005). 

2.5 Surtsey 

2.5.1 Myndun Surtseyjar 

Surtseyjargosið stóð yfir frá 14. nóvember  1963 til 5. júní 1967 og er það næstlengsta gos 

sem sögur fara af hérlendis, en einungis Mývatnseldar (1725-1729) stóðu nokkrum mánuðum 

lengur (Sigurður Þórarinsson, 1966). Gosið kom öllum að óvörum enda gerði það lítil boð á 

undan sér og ekki var vitað með vissu um neitt gos á þessum slóðum á sögulegum tíma 

(Sigurður Þórarinsson, 1964). Einu fyrirboðarnir voru brennisteinsþefur sem gerði vart við sig 

á Heimaey og í Vík í Mýrdal nokkrum dögum fyrir gosið, og auk þess greindi togarinn 

Þorsteinn Þorskabítur tveggja gráður hækkun á hitastigi yfirborðssjávar þar sem Surtsey reis 

síðar úr sjó (Sigurður Þórarinsson, 1966). 

Gosið hófst í 400 m langri sprungu á 130 m dýpi á hafsbotninum (Sigurður Þórarinsson, 

1966). Vegna snöggkælingar bergkvikunnar þegar hún komst í snertingu við sjóinn byrjaði 

gosið sem sprengigos. Þegar á leið á gosið myndaði fínlagskipt basaltgjóskan tvo samvaxna, 

skeifulaga sprengigígi sem seinna voru nefndir Austurbunki og Vesturbunki (Sveinn P. 

Jakobsson & Guðmundur Guðmundsson, 2003). Í þessum fyrsta þætti gossins, sem var 

neðansjávar náði Austurbunki 174 m hæð yfir sjó og reis um 300 m frá sjávarbotni (Sigurður 

Þórarinsson, 1964). 

Á tímabilinu 28. desember 1963 til 6. janúar 1964 gaus auk þess gjósku á hafsbotni 2,5 km 

austnorðaustur af Surtsey (Sigurður Þórarinsson, 1964). Þar hlóðst upp hlíðbrattur hryggur 

sem náði 23 m dýpi eða u.þ.b. 100 m hár, kallaðist hann Surtla, þar sem menn voru ákveðnir 

að ný eyja væri að fæðast, en hins vegar náði hún aldrei yfirborði sjávar (Sigurður 

Þórarinsson,1964). Flæðigos hófst í vestari gíg Sursteyjar 4. apríl 1964, með því var eyjunni 

tryggt langlífi en það stóð það til 17. maí 1965 (Sigurður Þórarinsson, 1966). Flæðigosið hófst 

vegna þess að gígurinn var búinn að hlaða upp það þéttan vegg allt um kring að sjór komst 

ekki að bergkvikunni (Sigurður Þórarinsson, 1964). Skömmu síðar gaus aftur á sjávarbotni 

norðaustan við Surtsey og eyjan Syrtlingur varð til. Gosið stóð stutt, einungis gjóska 

myndaðist og eyjan varð að lokum sjávarbriminu að bráð í október 1965 (Sigurður 

Þórarinsson, 1966). 
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Á jólum 1965 hóst enn gos á hafsbotni 900 m suðvestan við Surtsey og önnur eyja, Jólnir, reis 

úr sæ. Þessi eyja hlaut sömu örlög og Syrtlingur, hún hætti að gjósa 10. ágúst 1966 og var 

horfin í október sama ár. Jólnir sást í nærfellt 10 mánuði og varð saga hennar um helmingi 

lengri en saga systureyjarinnar, Syrtlings, og mesta flatarmál varð líka u.þ.b. helmingi meira 

en Syrtlings, eða 28 hektarar, mesta hæð varð svipuð, eða í kringum 70 m yfir sjávarmál. 

Gosið hagaði sé líkt og gosið í Syrtlingi, en sígos voru þó meira áberandi í Jólni, enda var 

gígur hans oftar lokaður (Sigurður Þórarinsson, 1969). 

Þann 16. ágúst 1966 tók aftur að gjósa hrauni í Surtsey, að þessu sinni úr gossprungu í eystri 

sprengigígnum þ.e.a.s. Surti eldri, en hann hafði þá hvílt sig í meir en tvö og hálft ár. Þaðan 

rann hraun fram að 5. júni 1967 en þá lauk Surtseyjargosinu. Frá október 1966 til janúar 1967 

gaus auk þess hrauni úr fimm litlum gossprungum í eystri sprengigígnum (Sigurður 

Þórarinsson, 1969). 

Surtseyjargosið er að því leyti óvenjulegt að það dreifðist á alls níu gossprungur (mynd 1) á 

þeim 47 mánuðum sem gosið stóð. Gosið hófst sem sprungugos, varð svo að sprengigosi úr 

einu gosopi og var það fyrstu þrjá mánuðina, varð síðan að hraunstrókagos í nokkra daga, en 

það er millistig milli sprengigos og flæðigos, í kjölfar þess varð flæðigos (Sigurður 

Þórarinsson, 1966). Hraunin sem runnu í gosinu voru fyrst apalhraun, en seinna kom 

helluhraun vorið 1965 (Sigurður Þórarinsson, 1969). Surtsey var 2,65 km
2
 þegar gosinu lauk 

og er næststærsta eyja Vestmannaeyja. Rúmmál gosefna, sem upp komu í gosinu, var talið 

vera um 1,1 km
3
 (Sigurður Þórarinsson, 1969). 

2.5.2 Bergfræði Surtseyjar 

Ítalregar rannsónir hafa verið gerðar á bergefnafræði Surtseyjarhrauna. Þær þykja benda til 

þess að upprunalega bergkvikan hafi myndast við hlutbráðnun möttulefnis á um 50 km dýpi. 

Kvikan hafi síðan smám saman flust upp á við inn í jarðskorpuna og myndað þar grunnstæð 

kvikuhólf. Við myndun sprungna í jarðskorpunni hafi bergkvikan síðan átt leið til yfirborðs 

(Sveinn P. Jakobsson, 1979). 

Í Surtsey hefur gefist einstak tækifæri til að fylgjast með myndun móbergs. Þessi bergtegund 

er útbreidd á Íslandi og hana mætti kalla einkennisbergtegund landsins. Fram að 

Surtseyjargosinu var óljóst við hvaða aðstæður móberg myndast og hversu hratt ummyndunin 

gerist (Sveinn P. Jakobsson, 1972). Móberg er ummynduð basaltgjóska sem orðið hefur til í 

sprengigosum, hvort sem er undir jökli eða í sjó (Sveinn P. Jakobsson, 1972). Eins og kom 

fram áður myndaðist gjóskan einungis í byrjun gosanna, á meðan sjórinn hafði greiðan 

aðgang að bergkvikunni, er upp kom í gígunum (Sveinn P. Jakobsson, 1972). Þegar heit 

bergbráðin (1150°-1180°C) komst í snertingu við sjóinn (5°-12°C) urðu sprengigos, 

bergkvikan varð nær öll að glerögnum, sem þeyttust upp í loftið og lögðust í misjafnlega þykk 

lög í kringum gígana (Sveinn P. Jakobsson, 1972, 1996). Gjóskan var yfirleitt fínlagskipt og 

kornastærðardreifing mikil (Sveinn P. Jakobsson, 1996). 

Rannsóknir í Surtsey hafa sýnt að þessi ummyndun er mjög háð hita bergsins. Við t.d. 80-

100°C verður gjóskan að hörðu móbergi á nokkrum árum. Við venjulegan umhverfisthita á 

Íslandi, þ.e. við lægri hita en u.þ.b. 15°C, er hins vegar líklegt að myndbreytingin taki 

þúsundir ára (Sveinn P. Jakobsson, 1972). 

Gjóskan er, líkt og hraunin sem mynduðust í Surtsey, alkalíólivínbasalt með mismikið af 

ólivín- og plagíoklasdílum (Sveinn P. Jakobsson, 1996) Samkvæmt mælingum á borkjarna 
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sem tekin var á austurhluta eyjarinnar árið 1979 er basaltgler (síderómelan) að jafnaði 94% 

rúmmáls bergsins (að frátöldu loftrými), basaltbergbrot 2.2%, ólivíndílar 2% og plagíóklas-

dílar 1,8% (Sveinn P. Jakobsson, 1996). 

Fyrstu ummerki ummyndunar gjóskunnar sáust í september 1969, í suðausturhorni 

Austurbunka, og var það tæpum þremur árum eftir að jarðhitasvæðið myndaðist í 

gjóskubunkanum í Surtsey (Sveinn P. Jakobsson, 1972). Síðan þá hefur móbergssvæðið 

stækkað stöðugt og árið 1994 var það orðið 0,21 km
2
 (Sveinn P. Jakobsson, 1996) og nú er 

flatarmál móbergskjarna eyjarinnar áætlaður 0,4 km
2
 (Sveinn P. Jakobsson & Guðmundur 

Guðmundsson, 2003). Veruleg efnahvörf verða á basaltglerinu á míkro- og millimetrakvarða 

um leið og það breytist í palagónít (mógler) (Sveinn P. Jakobsson, 1972). Ýmis efni losna úr 

glerinu og mynda útfellingar, einkum seólíta, kalsít og ópal, sem setjast að í holrými og líma 

bergið þannig saman (Sveinn P. Jakobsson, 1972). Ummerki um gerla hafa fundist víða í 

móbergssýnum frá Surtsey og sterkar vísbendingar eru fyrir því að gerlar hafi valdið 

staðbundinni, en smávægilegri upplausn basaltglersins og þannig stuðlað að myndun 

móbergsins (Sveinn P. Jakobsson, 1996). Móberg stenst sjávarrof afar vel vegna þess hversu 

þétt það er og lítið sprungið þar af leiðandi mun móbergskjarninn lengja líftíma eyjarinnar 

verulega (Sveinn P. Jakobsson & Guðmundur Guðmundsson, 2003). 

2.5.3 Sjávarrof og framtíðarspá 

Við Vestmannaeyjar er sterk hafalda úr suðvestri og er það aðalorsök þess að rofið er 

langmest suðvestan og sunnan í Surtsey (Sveinn P. Jakobsson & Guðmundur Guðmundsson, 

2003). Síðan 1967, er gosinu lauk, hefur allt að 530 m breið spilda horfið af hrauninu 

suðvestan megin á eynni (mynd 9), enda er öldurótið oft á tíðum gríðalega mikið á þessu 

svæði og til vitnis um það mældist 16,7 m há kennialda í ofsveðrinu 8.-9. janúar 1990 (Sveinn 

P. Jakobsson & Guðmundur Guðmundsson, 2003). Einnig hafa GPS-mælingar sýnt að 

Surtsey hefur sigið töluvert, eða frá 1966 til 1991 seig eyjan um rúmlega einn metra, og 

undanfarin ár hefur miðbik eyjarinnar enn verið að síga um einn sentimetra á ári (Sveinn P. 

Jakobsson & Guðmundur Guðmundsson, 2003). Þykir það líklegt að þetta sig hafi leitt til 

meira sjávarrofs en ella hefði orðið (Sveinn P. Jakobsson & Guðmundur Guðmundsson, 

2003). Á mynd 9 er sýnt á einfaldan hátt hvernig Surtsey hefur minnkað á tímabilinu 1967-

2002. Eyjan var stærst 2,65 km
2
 vorið 1967, en mældist 1,40 km

2
 sumarið 2002 (Sveinn P. 

Jakobsson & Guðmundur Guðmundsson, 2003) og mældist það einnig 2007, mun  það vera 

nýlegasta mælingin. Einnig er sýnd líkleg lögun móbergskjarnans en gert er ráð fyrir að 

móberg sé einnig undir hraununum (Sveinn P. Jakobsson & Guðmundur Guðmundsson, 

2003). Fyrsta árið eftir að gosinu lauk minnkaði flatarmál Surtseyjar um 0,23km
2
 vegna 

sjávarrofs en síðan hefur jafnt og þétt dregið úr rofinu (Sveinn P. Jakobsson & Guðmundur 

Guðmundsson, 2003). Á undanförnum árum hefur brotnað af eynni tæpur hektari á ári og hún 

var 1,4km
2
 þegar síðasta mæling var gerð sumarið 2007. 
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Mynd 9. Flatarmálsbreytingar Surtseyjar frá því árið 1967 til 2002 (Sveinn P. Jakobsson & Guðmundur Guðmundsson, 

2003). 

Breytingar á flatarmáli Surtseyjar frá því að gosi lauk hafa fylgt reglulegum ferli. Gert hefur 

verið reiknilíkan í því skyni að spá fyrir um framtíð Surtseyjar. Niðurstaðan er sú að flötur 

eyjarinnar verði kominn að móbergskjarnanum eftir tæplega 160 ár (Sveinn P. Jakobsson & 

Guðmundur Guðmundsson, 2003). Það er hins vegar erfiðara að spá fyrir hversu lengi 

móbergskjarni eyjarinnar muni standast áganginn. Einungis er hægt að beita ónákvæmum 

samanburði við aðrar úteyjar Vestmannaeyja (Sveinn P. Jakobsson & Guðmundur 

Guðmundsson, 2003). Aldursgreining á mó frá Garðsenda í Stórhöfða sýndi að Stórhöfði 

myndaðist líklega fyrir að minnsta kosti 6220 árum (Hannes B. Mattsson o.fl., 2005). 

Samanburður á gjóskulögum í Bjarnarey og Elliðaey við gjóskulög í Stórhöfða benda til að 

þessar þrjár myndanir séu allar af svipuðum aldri (Sveinn P. Jakobsson, 1968). Þar sem 

Bjarney og Elliðaey hafa myndast á sama hátt og Surtsey og eru eins upp byggðar, má telja 

líklegt að móbergskjarni Surtseyjar muni standa uppi um þúsundir ára (Sveinn P. Jakobsson & 

Guðmundur Guðmundsson, 2003).  

2.6 Eldfell 

2.6.1 Gosið í bænum 

Heimaeyjargosið hófst klukkan 01:55, aðfaranótt 23. janúar 1973 þegar elds varð vart 400 m 

frá Kirkjubæ (Sigurður Þórarinsson, 1977). Gossprungur Heimaeyjargossins skiptast í fjóra 

hluta. Í fyrstu gaus lítillega, 300-400 m frá austurmörkum bæjarins (Sigurður Þórarinsson, 

Sigurður Steinþórsson, Þorleifur Einarsson, Hrefna Kristmannsdóttir & Níels Óskarsson, 
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1973). Vart munu hafa liðið meir en 20 mínútur frá því að elds varð fyrst vart þar til nær 

samfelldur 1.600 m langur kvikustrókaveggur var kominn, sprungan var ekki þráðbein, en 

heildarstefnan sem næst N20°A (Sigurður Þórarinsson, 1977). Á hádegi fyrsta gosdaginn var 

virknin farin að takmarkast við miðju sprungunnar og þar hlóðst upp stór gígur (Sigurður 

Þórarinsson o.fl., 1973) sem seinna var nefndur Eldfell. Eldfell hlóðst hratt upp og var við lok 

gossins orðin 245 m (Sveinn P. Jakobsson, E. Leonardsen, T. Balic-Zunic & Sigurður S. 

Jónsson, 2008). 

Aðskilin 600 m löng sprunga gaus 23.-24. janúar, og aftur 6.-7. febrúar, norðnorðaustur af 

aðalsprungunni, og náði af landi og út í sjó. Hryggur hlóðst þá upp á hafsbotni og rafstrengur 

og vatnsleiðsla eyðilögðust (Sigurður Þórarinsson, 1977). Þriðja sprungan, líklega 100-200 m 

löng, gaus síðan á sjávarbotni í Stakkabót 26. janúar en bærði ekki á sér eftir það. Þann 26. 

maí, mánuði fyrir lok gossins, urðu sjómenn varir við kraumandi sjó yfir „innbrúninni á 

Álnum“, á stað N63°29´50“ og V 20°09´10“, á um 70 m dýpi, einungis 4 km frá 

Landeyjarsandi (Sigurður Þórarinsson, 1977). Þarna var dauður fiskur á floti og lýsingar þykja 

benda til þess að um neðansjávargos hafi verið að ræða, tengt Heimeyjargosinu. 

Gossprungukerfi Heimaeyjargossins var þar með orðið um 10 km á lengd (Sigurður 

Þórarinsson, 1977). 

Gosvirknin hægði verulega á sér þegar leið á fyrstu viku gossins og framleiðni gosefna 

minnkaði jafnt og þétt þegar leið á gosið. Síðast heyrðist til gossins í Eldfelli að kvöldi 26. 

júní en hraunrennsli sást síðast 28. júní og eru goslok miðuð við þann dag (Oddur Sigurðsson, 

1974). Flatarmál hraunsins var þá orðið 3,2 km
2
, þar af voru 2,2 km

2
 nýtt land. Magn gosefna 

hefur verið áætlað 0,23 km
3
 (Oddur Sigurðsson, 1974). 

2.6.2 Rannsóknir á Heimaeyjargosinu 

Heimaeyjargosið vakti mikla athygli, ekki síður en Surtseyjargosið, og segja má að 

jarðvísindamenn hafi flykkst til Eyja til að stunda þar rannsóknir. Það vakti strax athygli að 

hraunið var þykkt og seigfljótandi og tiltölulega mikið gjall myndaðist í gosinu, einkum í 

byrjun (Sigurður Þórarinsson o.fl., 1973). Efnagreiningar sýndu að hraunið, sem myndaðist 

fyrstu daga gossins, var af múgerít-gerð, en það berg finnst á einstaka stöðum á Íslandi, í 

Dalfjalli á Heimaey og á örfáum stöðum á Snæfellsnesi (Sveinn P. Jakobsson, A. K. Pedersen, 

J.G. Rønsbo & L.M. Larseon, 1973). Eftir að eldarnir höfðu logað í viku þá gaus gosefnum af 

hawaiít-gerð (Sveinn P. Jakobsson o.fl., 1973). 

Hraunið breytti töluvert um efnasamsetningu þegar leið á gosið, það varð smám saman 

basískara og ekki eins seigfljótandi (Sveinn P. Jakobsson o.fl., 1973). Hiti hraunkvikunnar 

mældist um 1.030°C í byrjun gossins en hækkaði seinna í 1.080°C (Sveinn P. Jakobsson o.fl., 

2008). Þykkt hraunsins er allt að 110 m austur af Eldfelli og stórir hlutar þess eru um 40-60 m 

á þykkt (Sveinn P. Jakobsson o.fl., 2008). 

Þær breytingar sem urðu á efnasamsetningu hraunsins benda til þess að bergkvikan hafi 

komið úr lagskiptri bergkvikuþró undir Heimey (Sveinn P. Jakobsson o.fl., 2008). Þess má 

geta að jarðskjálftar í aðdragandi og byrjun gossins reyndust vera óvenju djúpir eða á um 20-

22 km dýpi (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). Ekki er ólíklegt að þeir tengist 

tilvist bergkvikuþróar sem er á mörkum jarðskorpu og efri möttuls, eða neðarlega í 

jarðskorpunni (Hannes Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2003). 
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Samsæturannsóknir á Surtseyjarhrauninu og Eldfellshrauninu benda til að bergkvika af 

Surtseyjargerð hafi sest til neðarlega í jarðskorpunni undir Heimaey á meðan á 

Surtseyjargosinu stóð, þ.e. 6-10 árum áður en gaus í Heimaey (Hannes Mattsson & Ármann 

Höskuldsson, 2003). Bergkvikan hefur síðan smám saman breytt um samsetningu í 

kvikuþrónni og loks borist upp á yfirborð í Heimaeyjargosinu (Hannes Mattsson & Ármann 

Höskuldsson, 2003). 

Margskonar eldfjallaútfellingar myndast yfirleitt í eldgosum eða í kjölfar þeirra hér á landi. 

Vegna þess hversu gasrík bergkvikan var í Heimaeyjargosinu myndaðist þar mikið magn 

eldfjallaútfellinga. Þeirra varð vart strax í byrjun á yfirborði hraunsins og seinna einnig á 

Eldfelli. Þar sem hitinn er mestur hafa þessar útfellingar haldið áfram að myndast fram til 

þessa (Sveinn P. Jakobsson o.fl., 2008). Þess má geta að í nóvember 1995 mældist enn 585°C 

hiti á tæplega eins m dýpi í toppi Eldfells. Þessar útfellingar hafa verið rannsakaðar og hefur 

komið í ljós að þær eru samsettar úr fjölda mismunandi steindategunda. Margar tegundir hafa 

ekki fundist áður hér á landi, ein steindin hefur öðlast viðurkenningu sem ný heimstegund og 

hefur hlotið nafnið eldfellít (Sveinn P. Jakobsson o.fl., 2008).  
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3 Aðferðir og áhöld 

Haldið var til Vestmannaeyja dagana 2. og 3. apríl 2011 til þess að kortleggja Stórhöfða í 

Vestmannaeyjum. Áætlað var að fara mun fyrr en snjóþungt var með eindæmum allan mars 

mánuð þar af leiðandi komst rannsakandi ekki fyrr á staðinn. Rannsóknarvinna fólst í því að 

kortleggja útbreiðslu móbergs. Einnig var skoðuð útbreiðsla hraunanna, þau hallamæld og 

þykkt hraunlaganna áætluð. Með því var hægt að áætla hvernig höfðinn hafi myndast og sjá 

þróun gossins. Áhöld í felti voru: áttaviti, feltbók, blýantur, GPS, hamar, málmband og Canon 

Digital Ixus 75 myndavél. Við úrvinnslu gagnanna var stuðst við forritið ArcGis, teikniforritin 

Paint og AutoCAD 2011, student version.  
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3 Rannsóknarvinna  

Áður en haldið var í feltvinnu voru loftmyndir skoðaðar til að athuga hvar bestu opnunar voru 

í höfðanum. Því næst var farið út til eyja um miðbik febrúar mánaðar til að skoða aðstæður. 

Reyndust opnunar nokkuð góðar, þótt þær hefðu mátt vera fleiri þar sem höfðinn er gríðalega 

gróinn. Var þá haldið aftur til Eyja í byrjun apríl mánaðar og höfðinn kortlagður. Afrakstur og 

úrvinnsla útivinnu og annarra rannsókna af minni hálfu eru settar fram í þessum kafla. 

 

Mynd 10. Loftmynd af Stórhöfða með helstu kennileitum. (Lítillega breytt mynd af höfundi, fengin á vefsíðunni: 

http://ja.is/kort/#x=435598&y=322296&z=8&type=aerial). 

3.1 Jarðvegssnið á Stórhöfða 

Tekin voru tvö jarðvegssnið á Stórhöfða, við Lambhillu og við Napa. 

3.1.1 Lambhilla 

GPS hnit: 63°23,850´N og 20°17,052´V 

Staðsetning: Lóðrétta sniðið er tekið á Lambillu suðaustast í höfðanum. 
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Snið: Lag 1. Sem sjá má á mynd 11 nær niður fyrir 

sjávarmál. Mun það vera ljósbrúnt á lit, mjög samlímt 

og inniheldur stór korn í grunnmassanum, þar sem 

þau stærstu eru 20 cm í þvermál en flest kornin eru í 

kringum 10 cm. Engin sjáanleg lagskipting er í 

berginu og það hefur mikla hörku. Lag 2. Er 345 cm 

hátt og svart á lit. Greinileg lagskipting þar sem lögin 

eru 1-10 mm á þykkt. Grunnmassinn er fínkornóttur 

sandur neðst í laginu en verður grófari eftir því sem 

ofar dregur í laginu. Stærð kornanna er 7-10 mm í 

þvermál, en þau stærstu 7 cm í þvermál. Gjóskan er 

illa samlímd og auðrjúfanlegt. Samlímdari gjóskulög 

koma fyrir ofarlega í gjósku staflanum og svipar þau  

til vel samlímdu gjóskunnar sem undirliggur, en þessi 

lög koma vel í ljós á mynd 12. Mörkin á milli 

gjóskunnar og hraunlaganna (lag 3) er mjög áberandi 

og sést sumsstaðar í rautt lag þar sem mörkin liggja í 

höfðanum, eins og sjá má neðarlega í hægra horni 

myndar 12. Ofan á gjóskunni eru hraunlögin og eru 

þau 20-22 m hár stafli. Kemur vel í ljós hvernig hvert 

hraunlagið hefur runnið ofan á fyrra hraunlag. Mikill 

kargi er á milli hraunlaganna eins og sjá má á mynd 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Þverssnið við Lambhillu. 

Mynd 12. Hraunlögin ofan á Lambhillu. (Breytt ljósmynd: Óttar Steingrímsson, apríl 2011) 
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3.1.2 Napi 

GPS hnit: N 63°24,203´ og V 20°17,444´ 

Staðsetning: Lóðrétt snið tekið í 

austurhlíðum Napa, en Napi er staðsettur á 

norðaustur hluta Stórhöfða. Ekki var hægt 

að komast allveg neðst í opnuna sökum 

mikils halla en neðsti hluti sniðsins er 20 

m.y.s. 

Snið: Þar sem merkt er 1 á mynd 13 er 

beinlagskipt gjóska, svört á lit, með stórum 

kornum, þau stærstu allt að 15 cm í 

þvermál. Gjóskan neðst í sniðinu er illa 

samlímd og greinilegt rof hefur átt sér stað 

þar. Fyrir neðan illa samlímdu gjóskuna er 

vel samlímd gjóska og nær hún allveg 

niður fyrir sjávarmál. Fyrir ofan má sjá 

skáhallandi lög af vel samlímdri gjósku þar 

sem gusthlaup hefur átt sér stað (2) (mynd 

13). Þykkt þess er frá 10 cm og upp í 25 

cm. Fyrir ofan gusthlaupið var lagskipt vel 

samlímd gjóska (3). Gjóskan var lárétt 

lagskipt fjærst miðju höfðans en hallaði svo 

Mynd 14. Gusthlaupið sést vel neðst sem og gjósku-skriðan. 

(Breytt ljósmynd: Óttar Steingrímsson, apríl 2011). 

 

 

Mynd 13. Þversnið við austurhlíð Napa 

Mynd 15. Gosbaunir í túffinu. (Ljósmynd: Óttar 

Steingrímsson, apríl 2011). 
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í átt frá höfðanum þegar það færðist nær miðju höfðans (5) eins og sjá má á myndum 13 og 

15. Hins vegar hallaði það ekki samsíða núverandi hlíðum höfðans, heldur hurfu undir 

gróðurinn í núverandi hlíðinni eins og sjá má á mynd 17. Gjósku-lögin eru flest 1-3 mm á 

þykkt, nokkur þó 10-12 mm þykk. Á nokkrum stöðum í gjóskunni mátti þó finna stærri steina 

sem höfðu allt að 7 cm þvermál. Nokkur gosbaunalög fyrirfinnast í gjóskustaflanum (mynd 

15). Baunirnar voru 10-12 mm í þvermál. Ofarlega í gjósku staflanum er gjósku-skriða (4) 

sem hefur skriðið fram þegar að á eldgosinu stóð. Þar sem gjósku-staflinn mætir hrauninu (6) 

er mun meira holrými heldur en við sömu mörk á Lambhillu. Hraunlögin (7) eru þunn, 10-40 

cm og er áberandi minni kargi heldur en við Lambhillu og meira af gasopum (mynd 16). Það 

sem merkt er 8 á mynd 13 er núverandi hlíð höfðans, hún er mjög gróin og öll gjósku-lögin 

fóru undir þessa hlíð.  

 

 

 

3.1.3 Kaplapyttir 

GPS hnit: 63°23,959´N og 17,548´V 

Staðsetning: Bjargið fyrir ofan Kaplapytti í suðvesturhluta Höfðans. 

Mynd 16. Gasopin eru mjög áberandi í hrauninu við Napa. 

(Ljósmynd: Óttar Steingrímsson, apríl 2011) 

Mynd 17. Sést vel hvernig túfflögin fara undir núverandi 

hlíðina. Einnig má sjá hraunin ofan á túffinu, efst á 

myndinni. (Ljósmynd: Óttar Steingrímsson, apríl 2011) 
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Snið: Gjösku-lögin neðst 

í staflanum eru eins og 

við Lambhillu, vel 

samlímd, ljósbrún að lit 

og engin áberandi 

lagskipting. Nær gjósku-

staflinn niður fyrir 

sjávarmál. Líkt og við 

Lambhillur eru efstu 3-4 

m af gjósku-staflanum 

illa samlímd. Eins og sjá 

má á mynd 18 og 19 sést í 

rauðalagið austanmegin á 

myndinni en  hverfur það 

svo undir steinahrúgur 

sem hrunið hafa niður úr 

hraunlögunum. 

Hraunlögin liggja síðan 

ofan á gjósku-staflanum og eru þau eins og við Lambhillu, þunn eða 10-30 cm þykk og eru 

kargarík. Eins og sjá má á mynd 19 eru þau gríðalega mörg. 

 

 

  

Mynd 19. Bergið fyrir ofan Kaplapytti. Rauðalegið sést bersýnilega, en það þynnist til austurs, ásamt því sem það 

hverfur undir hrun þar sem gróðurinn er á myndinni í vinstra horninu. Mynd tekin í austur, en yfirborð sjávar er 

nokkrum metrum neðar. (Ljósmynd: Óttar Steingrímsson, 2011 april). 

Mynd 18. Bergið fyrir ofan Kaplapytti. 
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3.1.4 Súlukrókur 

GPS hnit: 63°23,930´N og 16,953´V 

Staðsetning: Súlukrókur er staðsettur á austurhlíð Höfðans, 100 m fyrir norðan Lambhillu. 

Snið: Eins og sjá má á mynd 20 ná hraunlögin allveg niður fyrir yfirborð sjávar. Hraunlögin 

efst eru þykkari heldur en þau sem undir liggja og innihalda lítinn karga. Þykkt þessara 

hraunlaga eru um 4 m á þeim stað sem er næst á myndinni en 8 m á tanganum sem er fjær. 

Fyrir neðan þau koma svo þessi þunnu hraunlög með mikinn karga, líkt og hraunlögin við 

Lambhillu og Kaplapytti. Þykkt þessara hraunlaga er um það bil 15 m næst á myndinni en 40 

m á tanganum sem liggur fjær. Fyrir neðan þau kemur þykkt lagskipt stál án nokkurra 

millilaga og ná þau allveg niður undir sjávarmál. Sams konar syrpu mátti sjá myndast í 

Surtseyjargosinu þegar þunnir hraunstraumar runnu hver yfir annan án þess að full storknun 

yrði milli strauma. 

 

Mynd 20. Hraunlögin við Súlukrók. Mynd tekin af Lambhillu í norðnorðaustur. (Ljósmynd: Óttar Steingrímsson, apríl 2011). 

3.1.5 Hánef 

GPS staðsetning: 63°23,905´N og 20°17,391´V 

Staðsetning: Hánef er staðsett á vesturhluta Stórhöfða, 300 m fyrir norðan Kaplapytti. 
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Snið: Eins og sést á mynd 21 er ekkert hraun sjáanlegt. Vel samlímd gjóska er við Hánef og 

nær hún niður fyrir sjávarmál og upp alla hlíðina. Efstu 5-8 m á Hánefinu er bein lagskipt 

gjóska, með fínkornóttum grunnmassa og inniheldur korn sem eru 10-30 mm í þvermáli. Fyrir 

neðan efsta hlutann vottar ekki á lagskiptingu og nær sú syrpa niður fyrir sjávarmál. 

 

Mynd 21. Hánef í Stórhöfða. Mynd tekin í suður af Óttar 

Steingrýmssyni (apríl, 2011). 

Mynd 22. Efsti hlutinn af Hánefi sem sést efst fyrir miðju á 

mynd 21. Lagskiptingin í gjóskunni kemur vel fram. 

(Ljósmynd: Óttar Steingrímsson, apríl 2011).                                                                       

3.2 Kortlagning ásýnda 

Hlutfall hrauna í Stórhöfða er örlítið minna heldur hlutfall móbergs. Meirihluti yfirborðs 

höfðans er mikið gróinn en þó glittir víðsvegar í hraunið undir jarðveginum, eða í móbergið. 

Á mynd 23 má sjá kort af höfðanum þar sem útbreiðsla hraunanna og gjóskunnar er kortlögð. 

Einnig er merkt inná kortið þeir gígbarmar sem sáust á yfirborði. Kemur bersýnilega í ljós að 

hraunin hafa runnið til allra átta nema til vesturs, en þar hefur hraunin ekki náð að renna þar 

sem gígbarmarnir hafa verið það háir að hraunstraumurinn hefur leitað í aðrar áttir, kemur það 

vel í ljós á mynd 24 einnig. Efst á mynd 23 er Sæfells gjóskan, en hún leggst að einhverju 

leyti yfir hraunin frá Stórhöfða. Á mynd 24 má sjá bergopnurnar við strendur Stórhöfða, allar 

lagðar saman og útbreiðsla hrauns og gjósku kortlögð. Kemur vel í ljós á myndinni að magn 

hvorrar ásýndar fyrir sig er svipuð. Einnig sést það að hraunin ná niður fyrir sjávarmál á 

stórum hluta. Eru þetta einungis sjávarhamrar Stórhöfða á mynd 24, en ekki hlíðarnar fyrir 

ofan sjávarhamrana. 
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Mynd 23. Kort af Stórhöfða sem sýnir útbreiðslu Hrauna og gjóskunnar, ofan sjávar. 

 

 

Mynd 24. Hér er búið að fletja út sjávarhamra Stórhöfða og setja saman á eina mynd. 
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4 Niðurstöður 

Talið er að þróun gossins í Stórhöfða hafi verið svipaður og gosið í Surtsey. Hinsvegar 

dreifðist gosið í Surtsey á alls níu sprungur en engar heimildir eru fyrir því að svo hafði gerst í 

Stórhöfða gosinu. Í Surtsey gaus rúmlega 0,02 km
3
 gosefna á mánuði í 47 mánuði sem gerir í 

heildina 1,1 km
3
 af gosefnum (Sigurður Þórarinnsson, 1969). Helgafellsgosið er talið hafa 

staðið yfir í 11 til 12 mánuði þar sem magn gosefna hefur verið 0,05-0,06 km
3
 (Hannes B. 

Mattsson & Ármann Höskuldsson, 2005). Eldfellsgosið stóð yfir yfir í 5 mánuði þar sem 

magn gosefna á mánuði var að meðaltali 0,04 km
3
 (Hannes B. Mattsson & Ármann 

Höskuldsson, 2005). Í Stórhöfða gaus í heildina 0,08 km
3
 af gosefnum og út frá því að 

Surtseyjargosið og gosið í Stórhöfða hafi verið keimlík er hægt að álykta að magn gosefna 

hafi verið með svipuðu móti á mánuði, 0,02 km
3
. Þ.a.l. er hægt að álykta svo að gosið í 

Stórhöfða hafi staðið yfir í u.þ.b. 4 mánuði. 

Hannes B. Mattson ásamt fleirum (2005) komust að því að leirborni mórinn ofann á 

hraununum frá Stórhöfða var 6220 ± 180 ár. En Guðmundur Kjartansson (1967) fann 

trjárætur af víði sem hann áætlaði eitthvað yngri, þar sem töluverðan tíma tekur nýja 

trjátegund að nema nýtt land, sem Stórhöfði var þá. Þegar að Stórhöfða gosið átti sér stað var 

sjávaryfirborð 40 m lægra en það er í dag, eða í raun var Vestmannaeyja spildan 40 m hærri 

(Trausti Einarsson, 1970). Kemur það bersýnilega í ljós í höfðanum þar sem hraunlögin ná 

niðurfyrir sjávarmál á austur og norður hluta höfðans. Einnig skoðaði ég neðansjávarkort af 

Vestmannaeyjum og sjást þá hraunlögin ná niður á allt að 40 dýpi. Þegar að gosið í 

Stakkabótinni átti sér stað fyrir 6220 ± 180 var sjávaryfirborðið svipað og þegar 

Stórhöfðagosið var, en hraunin frá Helgafelli, sem átti sér stað fyrir 5900 ± 300 árum, ná ekki 

eins djúpt. Út frá neðansjávarkortum má áætla að yfirborð sjávar hafi verið 30-35 m neðar en 

það er í dag þegar að Helgafellshraunin runnu. En samkvæmt Trausta Einarssyni (1970) var 

Vestmannaeyja spildan byrjuð að síga töluvert þegar að Helgafell gaus. Út frá þessu álykta ég 

að Stórhöfðagosið hafi átt sér stað fyrir 6.300 til 6.500 árum BP, þar sem í fyrsta lagi tekur 

það gróðurinn töluverðan tíma að nema nýtt land, eins og raunin er í Surtsey. Þar sem lögin 

við Garðsenda mynduðust líklega á 100-300 árum. Í öðru lagi að sjávaryfirborðið hefur verið 

svipað þegar að Stórhöfða gosið átti sér stað og gosið í Stakkabót, þ.a.l. hefur gosið í 

Stórhöfða ekki verið mjög langt á undan gosinu í Stakkabót. 

Hlutfall ásýnda er mjög svipað í Stórhöfða. Hins vegar álykta ég svo að hlutfall gjósku sé 

örlítið meira þar sem nánast allur vestari hluti höfðans er úr móbergi og rúmlega helmingur á 

suðurhluta höfðans. En nánast allur austari hluti höfðans er úr hrauni og rúmlega helmingur af 

norður hluta höfðans er úr hrauni. Erfitt er þó að gera sér grein fyrir því hver hlutföllinn eru 

fyrir neðan sjávarmál, en líklegt er þó að hlutfallið sé jafnt þar á milli. Einnig er líklegt að 

meira hafi rofist burt af hrauni heldur en af gjóskunni þar sem hún er vel samlímd á neðri 

hluta höfðans, þar sem sjávarrofið er hvað öflugast. Hannes Mattsson og Ármann 

Höskuldsson ályktuðu svo að hlutfall gjósku væri 63% af höfðanum, ætla ég ekki að véfengja 

þá niðurstöðu þó að ég telji að munurinn sé minni, en tel þó að meira sé að gjósku í höfðanum 

heldur en af hrauni. 

Nokkuð ljóst þykir að gosið hafi hafist undir sjó sem sprengigos. Gosopið hefur fljótlega 

takmarkast við einn stað, líklega undir hákolli höfðans, þar sem gígskálin er talinn vera 
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samkvæmt Trausta Einarssyni (1948). Eins og kom fram hér að ofan tel ég gosið hafa staðið 

yfir í 4 mánuði og í fyrstu hafi einungis gosið gjósku en þegar að sjórinn náði ekki lengur að 

snöggkæla kvikuna og brjóta hana niður hafi gosið breyst í hraungos og hraun tekið að renna, 

út frá hlutföllum ásýnda í höfðanum álykta ég svo að það hafi gerst um miðbik gos tímans. 

Hraunin hafa hægt og rólega þakið stærstan hluta af gjóskunni uns eldsumbrotin hættu í 

Stórhöfða. 

Framtíðarhorfur Stórhöfða munu vera bjartar. Raunin er sú að Stórhöfði hefur ekki minnkað 

mikið frá goslokum, allavegna samanborið við Surtsey. Ástæðurnar geta verið margar s.s. 

berggerð og staðsetning. Stórhöfði er 17 km nær Íslandi heldur en Surtsey og er því sjávarrof 

mun meira við Surtsey heldur en Stórhöfða. Hins vegar kom það í ljós í feltferð minni að við 

brúnirnar á Stórhöfða eru stórar sprungur sem ná allt að 2 m frá brúninni og er einungis 

tímaspursmál hvenær stórar spildur munu hrynja í sjó fram. En líklega mun Stórhöfði verða 

stök eyja í framtíðinni þar sem Aur, eiðið sem tengir Stórhöfða við Heimaey er stöðugt að 

minnka og á endanum mun það hverfa. 
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