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Móbergsmyndunin og
gos undir jöklum
Móbergsmyndunin á Íslandi er afar sérstæð á heimsvísu. Hún myndaðist
við gos undir jökli á síðari hluta ísaldar (fyrir 0,78–0,01 milljón árum) og
þekur um 11.200 ferkílómetra. Helstu grunneiningar gosmyndananna eru
bólstraberg, hýalóklastít (óhörðnuð eða hörðnuð gjóska), óregluleg innskot
og hraunþekja. Móbergsfjöllum er skipt í hryggi og stapa. Móbergshryggir
geta orðið 44 km á lengd og í þeim má sjá samsvörun við sprungugos á
nútíma. Í stöpum má greina einn stóran gíg og bent hefur verið á samsvörun
þeirra við dyngjur á nútíma. Rúmmál stapanna er oft mikið; stærstur er
Eiríksjökull, 48 rúmkílómetrar. Í hallandi landslagi geta við gos undir jökli
myndast lög sem runnið hafa sem hraun langa vegu. Móbergshraunum af
þessu tagi hefur verið lýst frá Suðausturlandi og Suðurlandi. Að stofni til
er hluti hýalóklastítsins set sem flust hefur til í vatni stuttan veg frá gosopinu. Hýalóklastít sem myndast hefur við gos undir jökli á ísöld er yfirleitt
harðnað og kallast almennt móberg. Margt bendir til þess að skammvinn
jarðhitakerfi, sem líklega myndast í flestum móbergsfjöllum, valdi þessari
ummyndun. Athuganir á nýlegum eldgosum styðja þetta, en flest bendir til
að þetta eigi við bæði í Surtsey og Gjálp. Eldgos í jöklum á undanförnum
árum hafa varpað nýju ljósi á hegðun gosa í jöklum og sýnt hve hröð
bráðnun íss getur verið, jafnvel svo að stór jökulhlaup hljótast af. Móbergshryggur myndaðist í Gjálpargosinu 1996, óregluleg hrúgöld í gosum í
Grímsvötnum, en engin dæmi eru um stapa sem myndast hafa í nýlegum
eldgosum. Vatnsborð í stapagosum á jökulskeiðum gefur vísbendingar um
þykkt ísaldarjökla. Allir þekktir stapar virðast hafa myndast í gosum undir
jöklum sem voru mun minni en ísaldarjökullinn þegar hann var í hámarki.

anir af þessu tagi frá fyrri hluta
ísaldar og eldri eru nær ókannaðar.
Hér verður leitast við að greina frá
stöðu þekkingar á móbergsmynduninni á Íslandi.

Saga rannsókna

Þorvaldur Thoroddsen 5,6 taldi
að móbergsmyndunin væri gosmyndun frá síðplíósen á íslausu
landi. Helgi Pjeturss7,8 sýndi hins
vegar fram á að myndunin væri frá
ísöld, að minnsta kosti að hluta til, og
stök móbergsfjöll, eins og Hestfjall í
Árnessýslu, Botnssúlur og Hvalfell,
taldi hann sjálfstæð eldfjöll.9 Með
rannsóknum Peacocks10,11 varð ljóst
að öll móbergsmyndunin á uppruna sinn að rekja til eldgosa undir
jökli eða í vötnum en að töluverður
hluti myndunarinnar er setberg sem
myndast hefur samfara gosunum
eða í kjölfar þeirra. Hann sýndi
einnig fram á að meginþáttur bergsins er basaltgler, sem að verulegu
Inngangur
Sá hluti jarðmyndananna á Íslandi leyti er ummyndað í palagónít. Noesem varð til á síðari hluta ísaldar Nygaard12,13 fjallaði um ummerki
Jarðmyndanir sem orðið hafa til við hefur verið nefndur móbergsmynd- eftir eldgos undir jökli á Síðu og
gos undir eða í jökli hafa fundist víða unin. Útbreiðsla hennar er nú í heild í Vatnajökli og varð fyrstur til að
á jörðinni. Einkum eru þær áberandi sinni vel þekkt og allnokkrar greinar reyna að lýsa þróun goss undir jökli
á Íslandi,1,2 á Antartíkuskaga á hafa birst um myndunarferli ein- á myndrænan hátt. Hann taldi að
Suðurskautslandinu3 og í Bresku-Kól- stakra gosmyndana á undanförnum ummyndun basaltglers í palagónít
umbíu í Kanada.4 Þetta eru flóknar tveimur áratugum. Enn vantar þó hæfist nær strax í kjölfar eldgossins.
og sérkennilegar jarðmyndanir sem töluvert á að ljóst sé hvernig og við
Guðmundur Kjartansson14 lýsti
setja svip sinn á gosbeltin á þessum hvaða aðstæður þessar myndanir móbergsmynduninni í Árnessýslu
svæðum. Eldgos undir jöklum eru hafa orðið til og raunaldur þeirra er og skipti móbergsfjöllunum í tvær
oftast margþætt, þar geta skipst á oft óþekktur. Þá hafa setmyndanir gerðir, hryggi og stapa. Hann ræðir
sprengigos og flæðigos og mikil þær sem tengjast gosum undir jökli þrjár skýringar á tilurð móbergsjökulhlaup fylgja oft gosunum.
lítið verið rannsakaðar. Jarðmynd- fjallanna,14 þar á meðal að þau hafi
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hlaðist upp af eldgosum undir jökli,
en telur ekki að nein skýringanna sé
einhlít. Í yfirlitsgreinum sínum15,16
tók Guðmundur hins vegar af skarið,
taldi móbergsfjöllin hafa orðið til við
gos undir og í jökli og lagði þar með
grunninn að núverandi þekkingu
okkar um megindrætti móbergsmyndunarinnar. Áður hafði þýskur
jarðfræðingur, Oetting, getið sér
þess til að Hrútfell á Kili hefði
myndast við eldgos sem hefði hafist
undir ísaldarjökli og síðan náð upp
í gegnum jökulinn, en grein hans
virðist í fyrstu hafa farið framhjá
íslenskum jarðfræðingum.17 Það
er einnig athyglisvert að Jakob H.
Líndal, bóndi og jarðfræðingur á
Lækjarmóti í Víðidal, hafði komist að sömu niðurstöðu þegar árið
1941. Jakob greinir frá því í dagbók sinni18 að móberg geti verið
afleiðing eldgosa undir jökli, og
rjúfi gosið gat á jökulinn muni það
sennilega geta breyst í hraungos og
basalthella myndast. Nefnir hann
Eiríksjökul sem sérlega stílhreint
dæmi um slíkt gos.
Á sama tíma og Guðmundur
Kjartansson viðraði tilgátu sína um
myndun móbergsfjalla við upphleðslu í eldgosum komst Mathews19 að sömu niðurstöðu um
stapafjöll í norðurhluta Bresku-Kólumbíu í Kanada. Bók Bemmelen og
Rutten20 um móbergsstapa í Norðurgosbeltinu mun hafa orðið til þess
að jarðfræðingar hafi almennt sannfærst um að þessi fjöll hefðu orðið
til við eldgos undir jökli. Þorleifur
Einarsson21,22 lýsti móbergsfjöllum
á Hellisheiðarsvæðinu og sýndi
fyrstur manna fram á að í sökkli
þeirra er yfirleitt bólstrabergseining sem verður til í upphafi gossins.
Þetta kemur m.a. fram í Skarðsmýrarfjalli og Stóra-Meitli. Guðmundur
Sigvaldason23 undirstrikaði mikilvægi bólstrabergsins og taldi að
ummyndun hýalóklastítsins, sem
ofan á lægi, yrði í skammvinnum
jarðhitakerfum sem hefðu orku sína
frá bólstraberginu. Ítarlegar rannsóknir Jones24,25 á móbergsfjöllunum norður af Laugarvatni leiddu
í ljós hvernig og við hvaða aðstæður
einstakar goseiningar fjallanna hafa
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árum) og tengdar setmyndanir.16
Þetta hugtak hefur á seinni tímum
enn fremur verið notað sem samheiti yfir allt gosberg og setberg
sem myndast hefur á síðari hluta
ísaldar.33
Ekki hefur verið full samstaða um
notkun hugtaka á þessu fræðasviði,
Skilgreiningar hugtaka á það jafnvel við um hugtök sem
oft hafa sést á prenti, eins og gjóska,
Í þessari grein er hugtakið móbergs- móberg og hýalóklastít. Í 1. töflu er
myndun einungis notað í þrengri safnað saman helstu hugtökunum
merkingu þess, þ.e. um þær jarð- með tillögum um skýringar þeirra.
myndanir sem orðið hafa til við Hraunþekja, hraunfótsbreksía og
gos undir jökli eða í vatni á síðari móbergshraun eru tillögur okkar
hluta ísaldar (fyrir 0,78–0,01 milljón um ný hugtök á þessu sviði.
myndast. Rit Jones hafa jarðfræðingar síðan haft til viðmiðunar í
fræðum þessum. Á síðustu árum
hafa framfarir, einkum í setlagafræði, verið hagnýttar til nánari lýsingar og skilnings á móbergsmyndunum.26–32

1. tafla. Nokkur hugtök sem lýsa gosefnum og gosmyndunum undir eða í jökli eða
vatni; sbr. m.a. Fisher og Schmincke,34 Þorleifur Einarsson33 og Sveinn P. Jakobsson
& Magnús T. Guðmundsson.2 – Table with the principal Icelandic terms as regards
sub- and intraglacial volcanism.
Hugtak – Term

Skýring – Definition

Gjóska

ósamlímt brotaberg, sem myndast við sprengigos, án tillits til
kornastærðar eða efnasamsetningar

Túff

fínkorna, samlímd og ummynduð gjóska, oft lagskipt

Túffbreksía

túff með stórum bergbrotum, stundum lagskipt (þursaberg)

Hraunfótsbreksía

skálaga brotaberg sem myndast framan við hraun sem rennur
út í vatn

Hýalóklastít

brotaberg sem myndast þegar bergkvika kemst í snertingu við
vatn; án tillits til kornastærðar eða efnasamsetningar og hvort
það er óharðnað eða harðnað

Palagónít

ummyndað berggler, basískt eða ísúrt

Móberg

samlímt og ummyndað hýalóklastít, basískt eða ísúrt

Bólstraberg

gert úr ílöngum bólstrum sem eru oftast 0,5–1 m í þvermál;
bólstrarnir eru gjarnan smástuðlaðir og glerjaðir að utan

Kubbaberg

smástuðlað berg, oft með sveipóttum stuðlum

Hraunþekja

hraun sem myndast í lok gossins og þekur hýalóklastítið að
einhverju leyti og liggur ofan á hraunfótsbreksíunni

Gosmyndun

allt það gosefni sem myndast í einu eldgosi, einnig berggangar
og önnur innskot sem rekja má til sama eldgoss

Móbergsfjall

eldfjall sem orðið hefur til við gos undir eða í jökli, eða í vatni

Móbergshryggur

ílangt eldfjall sem myndast hefur við gos undir eða í jökli, eða í
vatni; lengd er meiri en tvöföld breidd; oftast án hraunþekju

Móbergsstapi

eldfjall sem myndast hefur við gos undir eða í jökli, eða í
vatni; lengd er minni en tvöföld breidd fjallsins; yfirleitt með
hraunþekju

Móbergshraun

flatt og víðáttumikið lag af hýalóklastíti sem hvílir á stuðluðu
basalti; hefur runnið sem hraun undir jökli
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svipuð og í jarðmyndunum á nútíma.
Þannig eru líklega í allt nálægt 92%
rúmmáls móbergsmyndunarinnar
basískt berg, um 5% ísúrt berg og
um 3% súrt berg, en þessi hlutföll
eru breytileg á milli eldstöðvakerfa.
Í þessari grein verður einungis rúm
til að fjalla um basískar gosmyndanir, en þess má geta að súru hýalóklastíti og bólstrabergi hafa verið
gerð allgóð skil.29,36–39

hýalóklastít, óregluleg innskot og
hraunþekja. Bólstraberg myndar
oft sökkul basískra gosmyndana (2.
Jarðmyndanir sem orðið hafa til
mynd) og verður til þegar kvikan
við gos undir jöklum á síðari hluta
kólnar án þess að tvístrast og springa,
ísaldar þekja um 11.200 ferkílómetra
yfirleitt þar sem þrýstingur vatns(1. mynd).35 Sé líkleg útbreiðsla
súlu og/eða íssúlu er hár. Erfitt er
undir núverandi jöklum frá síðari
að segja til um þykkt bólstrabergshluta ísaldar og nútíma talin með
einingarinnar vegna þess hversu
er heildarútbreiðslan nálægt 15.000
opnur eru yfirleitt lélegar neðan til
ferkílómetrar. Þessar gosmyndanir
í móbergsfjöllum. Í Vesturgosbelthafa yfirleitt meira rúmtak og ná
inu (1. mynd) hefur þykkt bólstrameiri hæð en sambærilegar gosbergsins mælst mest um 300 m í
Grunneiningar
myndanir sem alfarið verða til á
sökkli Rauðafells og Högnhöfða25
þurru landi. Samsetning gosmynd- Helstu grunneiningar (ásýndir) gos- og 270 m í sökkli Efstadalsfjalls.40
ana er að sjálfsögðu breytileg en myndana sem orðið hafa til við Á nokkrum stöðum, eins og í Rana
hlutföll bergtegunda eru sennilega eldgos undir jökli eru bólstraberg, suðaustan í Hlöðufelli (3. mynd),

Gosmyndanir á síðari
hluta ísaldar
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1. mynd. Útbreiðsla jarðmyndana frá síðari hluta ísaldar (fyrir 0,78–0,01 Ma), sem orðið hafa til við gos undir eða í jökli. Flatarmál
þeirra er um 11.200 km2. Byggt á jarðfræðikorti Hauks Jóhannessonar og Kristjáns Sæmundssonar2,35 með nokkrum breytingum. SGB:
Snæfellsnesgosbeltið, VGB: Vesturgosbeltið, AGB: Austurgosbeltið, ÖGB: Öræfajökulsgosbeltið, NGB: Norðurgosbeltið. – Exposures
of subglacial and intraglacial volcanic rocks of Late Pleistocene age (0.01–0.78 Ma) in Iceland. They cover an area of 11.200 km2.
Modified from Jóhannesson and Sæmundsson.2,35
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má sjá hvernig sökkulbólstraberg
myndar tungur út frá eldfjallinu.
Nærtækasta skýringin á þessu fyrirbrigði er að bólstrabergið hafi
leitað út frá fjallinu í bræðsluvatnsgöngum í jöklinum. Á Tungnaáröræfum, t.d. norðan Ljósufjalla, eru
mjög sérstæðar flatar gosmyndanir
úr bólstrabergi sem ná allt að 3 km
breidd og 15 km lengd.41,42
Þvermál einstakra bólstra sökkulbólstrabergsins er háð efnasamsetningu bergkvikunnar,43 en það
er allt að 0,6 m í þvermál þegar
um basalt er að ræða. Sums staðar
má sjá að greipni bólstra eykst
með hæð, sem er afleiðing þess að
heildarþrýstingur fer minnkandi
þegar ofar dregur.25,44 Óreglulegar
kubbabergseiningar, sem geta orðið
allt að 200 m breiðar, eru algengar
í sökkulbólstraberginu. Þessar einingar myndast líklega þegar vatnið
nær síður til bergkvikunnar, en í
nokkrum tilvikum virðist vera um
að ræða innskot sem verða nær
samtímis eða stuttu eftir að bólstrabergið myndast.

milli vatns og kviku. Þegar gufulagið
fellur saman snöggkólnar kvikan og
molnar samfara því að vatnið hvellsýður. Með tilraunum hefur tekist
að framkalla sprengingar þar sem
verður til gjóska sem hefur sömu
kornastærðardreifingu og kornagerð
og dæmigerð er fyrir basísk sprengigos í vatni.46,47 Gufulagið sem nefnt
er hér að ofan gegnir lykilhlutverki
í ferlinu. Við háan þrýsting verður
það mjög þunnt og nær að leiða
varma hratt frá kviku að vatni. Við
það kólnar kvikan nægilega til þess
að molnun og hvellsuða verður ekki
þegar gufulagið fellur saman. Þetta
virðist vera meginástæða þess að
gufusprengingar af því tagi sem hér
er lýst verða yfirleitt ekki á miklu
dýpi.48
Í ljós hefur komið að ekki er
hægt að setja jafnaðarmerki milli
vatnsþrýstings og ísþykktar. Vegna
rennslis frá gosstað og aflögunar
sigketils í jökli yfir gíg getur vatnsþrýstingur undir jöklinum meðan á
gosi stendur verið miklu minni en
sem nemur þunga íssúlunnar.49 Flest
bendir því til þess að tvístrun kviku
geti orðið undir jökli sem er mun
þykkari en 200 m. Helgafell ofan
Hafnarfjarðar, sem eingöngu er úr
hýalóklastíti, er t.d. talið hafa myndast undir um 500 m þykkum jökli.28
Hýalóklastít, eða móberg, er
algengasta ásýnd gosmyndananna,
sjá 2. mynd. Neðan til í eldfjallinu
er hýalóklastítið yfirleitt grófkorna,
ólagskipt eða lítið lagskipt og bergbrot eru algeng.27 Þessi eining getur
orðið allt að 400 m á þykkt og hana
má m.a. sjá í Kálfstindum og Hlöðufelli í Vesturgosbeltinu. Sams konar
einingu má greina í borkjarna í
Surtsey á 20–130 m dýpi undir sjávarborði.50 Það er ljóst að þessi hluti
hýalóklastítsins í Surtsey barst aldrei
upp fyrir sjávarmál, heldur hlóðst
hann hratt upp í byrjun gossins og
myndaði frekar óreglulegan massa.
Lýsingar á Surtseyjargosinu51,52,53
og óbirtar rannsóknir á borkjarnanum úr Surtsey sýna að hýalóklastítið barst upp fyrir sjávarborð
2. mynd. Einfaldað þversnið af dæmigerðum móbergshrygg og móbergsstapa í Vesturgos- þegar sprengingarnar urðu á minna
beltinu. – Simplified cross-sections of a tindar (hryggur) and a tuya (stapi). Based on en 30–50 m dýpi. Þetta hýalóklastít
observations of subglacial and intraglacial mountains in the Western Volcanic Zone.2
myndaði í Surtsey hálfmánalaga
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Við upphleðslu bólstrabergsins
kemur að því að aðstæður fyrir
sprengingar og tvístrun kvikunnar
ná yfirhöndinni svo að hýalóklastít
myndast, þ.e.a.s. ef eldgosið stendur
nógu lengi. Dýptarmörkin þar sem
gosið breytist í sprengigos virðast
vera mismunandi, og er sennilegt að
þar ráði flókið samspil uppstreymishraða, efnasamsetningar, gasinnihalds bergkvikunnar og breytinga
í vatnsborði meðan á gosi stendur.
Rannsóknir í Vesturgosbeltinu benda
til að þessi mörk séu þar á 150–200 m
dýpi þegar um basísk gos er að ræða.
Því má bæta við að í Surtsey eru
engin ummerki þess að bólstraberg
hafi myndast í byrjun eldgossins; þar
var hafdýpi um 130 m fyrir gos.45
Yfirleitt verður tvístrun kvikunnar
og myndun hýalóklastíts í gosum
undir jökli vegna áhrifa vatnsins.
Forsenda sprenginga og tvístrunar
virðist vera blöndun vatns og kviku
þar sem vatnsbólur hrærast inn í
kvikuna. Vatnið er í upphafi 1000–
1200°C kaldara en kvikan. Það yfirhitnar síðan, en gufulag myndast
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gígi ofan sjávarmáls, úr fínlega
lagskiptum lögum sem mest náðu
175 m þykkt. Sams konar fínlagskipt hýalóklastít, sem sest hefur
til á þurru landi, má víða sjá efst
eða ofan til í hryggjum og stöpum
móbergsmyndunarinnar. Lauslega
áætlað er þessi fínlagskipti hluti
hýalóklastítsins innan við 10–20%
af rúmmáli alls hýalóklastíts eldfjallanna í Vesturgosbeltinu. Nokkur
hluti hýalóklastítsins ber merki um
flutning af völdum vatns og telst
því hreint setberg.27,28,30,54
Innskot, sem skotist hafa út frá
aðalaðfærsluæðum eldstöðvarinnar,
eru mjög algeng í móbergsfjöllum,
einkum í hýalóklastítinu (2. mynd).
Oft er um að ræða bergganga sem
eru <1 m í þvermál, en minniháttar
óregluleg innskot, sem kvíslast alla
vega um fjallið, sjást víða.25,32,55
Feltgreiningar og bergefnagreiningar benda til að þessi innskot
myndist tiltölulega seint í myndunarsögu fjallanna, hugsanlega vegna
þess að þá eru hliðar eldfjallsins
farnar að gefa meira eftir og síga
fram vegna sífelldrar bráðnunar
jökulsins. Gosrásin kann að teppast
tímabundið vegna slíkrar höggunar
og kvikuinnskotin eiga þá greiða
leið um plastískan og óreglulegan
massa hýalóklastítsins.
Til þessara innskota teljast einnig
misstórir eitlar og lög af bólstrabergi
í hýalóklastítinu.55,56 Í þessum tilvikum hefur innskotið líklega verið
það hægfara og hýalóklastítíð það
vatnsríkt að bólstrar hafa náð að
myndast. Þótt rúmmál innskotanna
sé lítið, miðað við heildarrúmmál
eldfjallsins, er líklegt að hlutverk
þeirra sé stórt, því athuganir í Vesturgosbeltinu58 benda til þess að ummyndun og hörðnun hýalóklastítsins verði aðallega fyrir áhrif jarðhitakerfa sem myndast tímabundið
af völdum innskotanna, líkt og í
Surtsey.45,50
Hraun myndast á kolli eldfjallsins
ef eldgosið brýtur sér leið í gegnum
jökulinn eða upp fyrir vatnsborðið
(2. mynd). Þessar hraunþekjur eru
frábrugðnar öðrum hraunum sem
renna á þurru landi, að því leyti
að við rennslið út í vatnið verða

sprengingar, hluti hraunkvikunnar
kvarnast og grófkorna hýalóklastít
myndast. Framan við hraunfótinn
myndast þannig hraunfótsbreksía,
skálaga brotaberg þar sem lögum
hallar 25–35° hornrétt frá hraunfætinum. Algengt er að bólstrabergstaumar eða stakir bólstrar myndist
innan um skálagað brotabergið.
Hraunþekjur stapanna geta náð
töluverðri þykkt og þau eru oft
beltuð. Landslag það sem hraunin
hvíla á er stundum mjög ójafnt þar
sem stórir gjóskugígar hafa myndast ofan við vatnsborðið, líkt og í
Surtsey.52 Í Þórisjökli, suðvestan við
Langjökul, er hraunstaflinn líklega
allt að 300 m á þykkt, um 230 m í
Hrútfelli á Kili og 220 m í Geitlandsjökli. Þar sem hraun er að finna á
móbergshryggjum Vesturgosbeltisins er þykkt þeirra yfirleitt aðeins
10–40 m. Mesta þykktin er í Klukkutindum, norðan Laugarvatns, um
70 m. Margt bendir til þess að
brotaberg það sem myndast framan
við hraunfótinn í móbergsfjöllunum
hafi varðveist illa. Ástæðan er líklega sú að hraunfótsbreksían hefur
oft ekki náð að harðna þar sem
brotabergið er fjærst upptökum jarðhitasvæða sem oft virðast myndast
í þessum gosmyndunum, og það

er því auðrofið af jöklum. Óvenjufalleg opna með hraunfótsbreksíu
er vestan til í Eiríksjökli.

Form gosmyndana
Guðmundur Kjartansson skipti móbergsfjöllunum í tvær formgerðir,
hryggi og stapa.14,16 Þær rannsóknir
sem síðan hafa farið fram á móbergsmynduninni sýna að fyrrnefnd
flokkun á fullan rétt á sér svo langt
sem hún nær.3 En bæta þarf við þriðju
formgerðinni, hinum sérkennilegu
móbergshraunum sem stundum eru
víðáttumikil og myndast hafa við
sérstakar aðstæður. Meginuppistaðan í flestum þessum fjöllum og
lögum er móberg.31,57–59

Móbergshryggir og móbergsstapar
Það er einkenni móbergshryggja,
sérstaklega þeirra sem lítt eru rofnir,
að þeir mynda röð af tindum með
nokkuð jöfnu millibili. Hér má
sjá samsvörun við sprungugos á
nútíma, þar sem virknin hefur oftast einangrast við ákveðna gíga
sem einnig standa með nokkuð
jöfnu millibili, þótt gosið hafi á
endilangri sprungunni í byrjun
(3. mynd). Lengd hvers hryggjar

3. mynd. Móbergshryggir í Vesturgosbeltinu, suðvestur af Hlöðufelli. Aðgreining gosmyndana er byggð bæði á kortlagningu og bergfræðilegum athugunum. – Typical tindar
morphology southwest of Hlöðufell, the Western Volcanic Zone. Ljósm./Photo: Sveinn P.
Jakobsson.
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4. mynd. Móbergsstapar og móbergshryggir í Vesturgosbeltinu, suðvestan Langjökuls.
Skriða er í forgrunni og Hlöðufell til vinstri. Skriðutindar sjást handan við Skriðu. –
Intraglacial volcanoes in the region north from Laugarvatn. The tuyas Skrida (in the
foreground) and Hlödufell (to the left). Skridutindar is seen behind Skrida. Ljósm./
Photo: Björn Rúriksson.

(gosmyndunar) er oftast meira en
tvöföld breidd hans. Í Vesturgosbeltinu eru lengstu hryggirnir á
Jarlhettu- og Kálfstindasvæðunum,
allt að 10 km á lengd (4. mynd).
Stærstu hryggirnir hafa margir
hverjir sökkulbólstraberg, eins og
t.d. Kálfstindar eystri, en smærri
hryggirnir eru flestir eingöngu úr
hýalóklastíti. Nokkrir hryggir eru
nánast eingöngu úr bólstrabergi.
Þar á meðal eru Undirhlíðar sunnan
Hafnarfjarðar, hryggir í Krepputungu og Kverkfjallarana í Norðurgosbeltinu60 og Arnarbæli við Kjalveg á Auðkúluheiði. Þar hefur eldgosið hætt áður en kom að því að
tvístrun kvikunnar hæfist og hýalóklastít myndaðist. Í Vesturgosbeltinu58 hafa fundist 20 hryggir þar
sem eldgosið hefur komist í upp
gegnum jökulinn og myndað hraun á
toppnum; meðal þeirra eru Brekknafjöll og Langafell sunnan Langjökuls.
Móbergshryggir einkenna Austurgosbeltið, sérstaklega á Skaftár- og
Tungnaáröræfum. Lengsti hryggurinn er Skuggafjöll. Hann er 44 km
á lengd, en mesta breidd er 3,8 km;
Grænifjallgarður við Langasjó er 34
km á lengd.61,62 Í Norðurgosbeltinu,
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einkum í suðurhluta þess, er einnig
að finna stóra móbergshryggi.63–65
Í stöpunum má yfirleitt aðeins
greina einn stóran gíg, en þar sem
staparnir eru flestir myndaðir á
gliðnunarsvæðum er líklegt að í upphafi eldgossins hafi gosið úr sprungu,
þótt hún kunni að hafa verið stutt.
Ýmsir jarðfræðingar hafa bent á
augljósa samsvörun stapanna við
dyngjur á nútíma. Staparnir eru af
ýmsum stærðum, en stærsti stapinn á Íslandi er Eiríksjökull; mesta
breidd hans er 8,1 km og mesta
afstæð hæð er 0,9 km (5. mynd). Allt
bendir til þess að fjallið hafi myndast í einu eldgosi, ef undan er skilin
lítil gosmyndun við Ögmundarjökul
í austurhlíð fjallsins. Rúmmál Eiríksjökuls er nú nálægt 48 km3. Ekki er
hægt að meta nákvæmlega hversu
mikið hefur rofist utan af fjallinu né
hvernig landslag var fyrir myndun
þess. Þó má fullyrða að Eiríksjökull
sé langstærsta gosmyndunin sem
hingað til hefur greinst á Íslandi.
Aðrir stórir og vellagaðir móbergsstapar eru t.d. Þórisjökull, Hlöðufell,
Hrútfell á Kili, Herðubreið og Bláfjall
í Norðurgosbeltinu. Stapagosin virðast oft hafa staðið lengur en hryggja-

gosin, í sumum tilvikum jafnvel í
áratugi. Þjófafell á Kili er hins vegar
dæmi um stapa sem hætt hefur gosi
á bólstrabergsstiginu, og Innra-Sandfell á Kili er stapi sem hætt hefur gosi
á hýalóklastítstiginu. Víða má sjá
augljós merki þess að jöklar hafa
rofið burt hraunþekju af stöpum og
er Geldingafell sunnan Hvítárvatns
einn slíkra stapa. Í Norðurgosbeltinu
hafa tveir stapar verið rannsakaðir
ítarlega, Bláfjall66 og Herðubreið.55
Nokkrir stapar úr súru bergi hafa
verið greindir hér á landi og nægir
þar að nefna Prestahnúk í Vesturgosbeltinu.29
Á 5. mynd eru mælingar á lengd
og breidd 68 lítt rofinna hryggja
og stapa í Vesturgosbeltinu58 og
16 ungra hryggja í Austurgosbeltinu.41,61 Hér sést að lítt rofnir hryggir
og stapar greinast nokkuð vel í
sundur, nema þeir minnstu. Með
hliðsjón af því sem á undan er sagt
má hugsa sér að skilgreina stapa
sem móbergsfjall sem er styttra en
sem nemur tvöfaldri breidd fjallsins.
Móbergshryggur væri þá móbergsfjall sem væri lengra en sem svarar
tvöfaldri breidd. Vissulega koma
upp vafaatriði með þessari flokkun.
En með henni er sneitt hjá vandamálum vegna tilvistar hraunþekju á
hryggjum, en þær eru æði algengar
eins og fram hefur komið.
Nú er spurningin sú hvernig
stendur á því að stundum myndast
móbergshryggir og stundum stapar.
Sennilegt er að form hvers fjalls ráðist einkum af þrennu: (1) upphaflegri
lengd gossprungunnar, (2) magni
bergkviku hverju sinni, og (3) hversu
lengi gosið varir. Hér ber að athuga
að lengd hvers goss ræðst m.a. af
því hversu mikil bergkvika er fyrir
hendi. Myndist löng gossprunga í
tiltölulega skammlífu eldgosi dreifist
bergkvikan á tiltölulega stórt svæði.
Myndist stutt gossprunga, eða þá
að kvikustreymi einangrast hratt á
einn gíg, samfara því að framboð
á bergkviku er nægt, getur eldgos
varað lengi. Rannsóknir í Vesturgosbeltinu58 sýna að aðrir þættir, eins
og mismunur á efnasamsetningu
(seigju) bergkvikunnar, þykkt jökuls
meðan á gosi stendur eða jökulrof
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eftir að gosi lýkur, eru ekki líklegir
til skýringar.

undir jöklinum, hraunið hafi síðan
smám saman víkkað göngin út og
við það hafi myndast hýalóklastít
vegna hraðkælingar ofan frá og frá
Móbergshraun
hliðum. Í Svínafelli í Hornafirði og
Gosefni hlaðast ekki alltaf upp við Borgarhafnarfjalli í Suðursveit eru
gos undir jökli á þann hátt sem á samskonar móbergshraun.57
undan er lýst. Í hallandi landslagi
Á Síðu og í Fljótshverfi í Vesturhafa stundum myndast lög, einkum Skaftafellssýslu er að finna víðáttuúr hýalóklastíti, sem greinilega hafa mikil móbergshraun frá fyrri hluta
runnið langa vegu, líkt og venjuleg ísaldar.67 Hraunin hafa oftast samhraun. Móbergshraunum af þessu bærilega uppbyggingu og Dalstagi, frá fyrri hluta ísaldar, hefur heiðarlagið og þau hvíla oft á jökulverið lýst frá nokkrum stöðum á bergi.12,31 Talið er að þessi hraun
Suðausturlandi og Suðurlandi. Í hafi myndast við eldgos undir jökli
efri hluta Dalsheiðar í Skyndidal í á svæðinu suðaustan Lakagíga og
Lóni er 22 km löng gosmyndun sem Grímsvatna og hafi síðan runnið
mælist að jafnaði um 2 km á breidd til suðausturs undir jökli. Stærstu
og um 150 m á þykkt – upprunaleg gosmyndunina af þessu tagi er að
lengd kann að hafa verið 35 km.57 finna í Skaftártungu og er hún talin
Þessi móbergshraun koma úr jaðri vera um 35 rúmkílómetrar.68 SamÖræfajökulsgosbeltisins, sem nú er bærileg en verulega umfangsminni
hulinn jökli. Meginhluti Dalsheiðar- hraun af þessari gerð hafa verið
lagsins er hýalóklastít með einstaka greind í hlíðum Eyjafjallajökuls.59
bólstrum, en neðsti hluti lagsins er Þessi móbergshraun sem tilheyra
samhangandi smástuðlað basaltlag móbergsmynduninni hafa runnið
og frá því kvíslast kubbabergsæðar undir jökli út frá háhrygg Eyjaupp í hýalóklastítið. Skýring Walker fjallajökuls til suðurs, vesturs og
og Blake57 var sú að Dalsheiðar- norðurs.
lagið hafi myndast undir daljökli í
Á svæðinu vestan Vatnajökuls
Skyndidal. Upprunalega hafi runnið eru allmargar stórar en flatvaxnar
hraun í göngum eftir bræðsluvatn bólstrabergsmyndanir, t.d. Laun-

öldumyndun við suðvestanvert
Þórisvatn og Bláfjöll norðan Jökulheima.41 Þessar bólstrabreiður geta
verið 100–300 m þykkar en breiddin
margfalt meiri enda ná sumar
nokkrum rúmkílómetrum að stærð.
Þær eru yfirleitt teygðar í suðvesturnorðausturstefnu eins og aðrar gosmyndanir á þessu svæði. Möguleg
skýring á þessum myndunum er að
þær hafi orðið til í stórum gosum
undir þykkum jökli.

Setmyndanir

Eins og áður var getið er hluti
hýalóklastíts móbergsmyndunarinnar í raun og veru setmyndanir.20,24,27,28,30,69 Þessi hluti hennar
er lítið rannsakaður og er erfitt að
svo stöddu að segja til um hversu
útbreiddar þessar setmyndanir eru.
Þó er þær að finna við flestöll
móbergsfjöll. Þetta er að stofni til
hýalóklastít sem flust hefur til um
tugi eða hundruð metra frá gosopinu. Þetta berg hefur stundum
verið kallað setmóberg til aðgreiningar frá gosmóbergi. Skriðumyndanir, sérstaklega eðjustraumar, eru
algengar í hlíðum fjallanna; eins
hefur hýalóklastít víða sest til við
eldfjallið í rennandi eða kyrrstæðu
vatni. Í sumum tilvikum hafa myndast settungur í geilar í jöklinum sem
umlukið hefur eldfjallið meðan á
gosi stóð, líkt og suðaustan í Kálfstindum,24 vestan í Tindaskaga54 og
í Brekknafjöllum og Jarlhettum.30
Bólstrabrotabreksíu þá sem stundum
myndast í jöðrum sökkulbólstrabergsins, t.d. í Mosfelli í Mosfellssveit70, verður einnig að flokka sem
set, því sennilega er þar um hrun
að ræða í nýmynduðu bólstrabergi.
Hraunfótsbreksían, sem myndast
þegar hraunþekja rennur út í vatn,
er hins vegar af flestum talin hluti
af hraunmynduninni.
Töluverður hluti hins óharðnaða
hýalóklastíts hefur borist með jökulám langt út á láglendi og þaðan út
á landgrunn meðan á eldgosum
5. mynd. Lengd og breidd móbergsfjalla frá síðari hluta ísaldar, sem greind hafa verið í
ýmsum heimildum sem hryggir og stapar í Vesturgosbeltinu og Austurgosbeltinu. stóð og í kjölfar þeirra, einkum í
Hryggurinn sem myndaðist í Gjálpargosinu 1996 er einnig sýndur.81 – Length and jökulhlaupum. Hér bætist svo við
width of tindars and tuyas in the Western Volcanic Zone and Eastern Volcanic Zone. The venjulegt jökulrof og vatnsrof á fjölltindar formed in the 1996 Gjálp eruption is also shown.81
unum, en þessi fjöll eru greinilega
119

Náttúrufræðingurinn

auðrofin. Það er því ljóst að á ísöld
og nútíma hefur samanlagt borist
gífurlegt magn af hýalóklastíti og
bólstrabergs- og hraunmylsnu frá
gosbeltunum. Mikill hluti þessa sets
hefur borist út á sanda og þaðan að
einhverju leyti út á landgrunn.
Móbergsfjöllin eru greinilega
einnig rofin af skriðjöklum eftir
að gosum líkur, þótt í mismiklum
mæli sé. Þeir sem unnið hafa við
rannsóknir á móbergsfjöllum hafa
stundum skipt þeim í flokka, allt
eftir því hversu rofin þau eru af
jöklum. Í elsta rofflokki í Vesturgosbeltinu eru t.d. Botnssúlur, Efstadalsfjall í Laugardal og Bláfell við
Hvítárvatn. Fjöll eins og Skriðutindar (4. mynd) og Skefilsfjöll í
Vesturgosbeltinu eru aftur á móti
mun minna rofin og eru líklega frá
síðustu jökulskeiðum. Með því að
rannsaka vel hlíðar móbergsfjalla
sem eru á mismunandi rofstigi, og
hafa í huga reynsluna úr Surtseyjargosinu, má oft með nokkrum líkum
meta heildarrof einstakra fjalla.
Niðurstaðan er sú að allt að 25–30%
rúmmáls yngstu móbergsfjallanna
í Vesturgosbeltinu gætu hafa rofist
burt og hugsanlega allt að 40–50%
af eldri móbergsfjöllunum. Staparnir eru líklega hlutfallslega meira
rofnir en hryggirnir, því það er
greinilegt að í mörgum tilvikum
er verulegur hluti upprunalegrar
hraunfótsbreksíu horfinn.

myndist í móbergsfjöllum. Í Surtsey
mynduðust innskotin aðallega undir
lok gossins45 og út frá þeim þróaðist
jarðhitasvæði. Rannsóknir í Surtsey
sýndu að ummyndun bergglersins
í palagónít er í venjulegu hýalóklastíti aðallega fall af hita.71 Þessi
ummyndun var mun hraðari en
menn höfðu áður gert sér í hugarlund, og má sem dæmi nefna að við
80–100°C var gjóskan í Surtsey orðin
að hörðu móbergi á aðeins 2–3 árum.
Annað sem hefur áhrif á hörðnun
gjóskunnar er kornastærð og efnasamsetning bergsins. Margt bendir
til þess að skammvinnt jarðhitakerfi af svipuðum toga og í Surtsey
myndist í flestum móbergsfjöllum.
Móbergið verður þess vegna líklega
oft til undir lok gossins á hverjum
stað eða næstu ár á eftir. Þetta atriði
skiptir miklu máli þegar meta skal
rofhraða fjallanna.
Palagónít getur einnig myndast á
annan hátt, t.d. við venjulegar veðrunaraðstæður,45,72 en sú ummyndun er
miklum mun hægari en innan jarðhitakerfanna. Því hefur nýlega verið
haldið fram að örverur (gerlar) geti
átt þátt í myndun móbergs. Örverur
fundust fyrst í íslensku móbergi
1991, í sýnum frá Mosfelli í Mosfellssveit, en síðar einnig í Surtsey.73 Tilraunir hafa staðfest að örverur geti
leyst upp berggler,74 og flestir telja
nú að örverur eigi einhvern þátt

í þessu ummyndunarferli þótt þá
greini á um hversu mikill hann sé.75

Nýleg gos undir jökli –
Gjálpargosið
Rannsóknir á gjóskulögum sýna að
yfir helmingur allra sögulegra eldgosa hér á landi varð í jöklum.76
Flest þessara gosa urðu í Vatnajökli
þar sem Grímsvötn eiga drýgstan
hlut að máli. Lætur nærri að í
Vatnajökli gjósi að jafnaði á um 10
ára fresti. Virknin er þó lotubundin,
með lotuna 130–140 ár þar sem
róleg tímabil skiptast á við tímabil
tíðra gosa.77 Skráð gos í Kötlu út
frá gjóskulögum og ritheimildum
eru 20 á sögulegum tíma.78 Gosin
í Öræfajökli 1362 og 1727 voru að
a.m.k. að hluta í jökli og orsökuðu
mikil jökulhlaup.79 Eyjafjallajökull
hefur fjórum sinnum gosið á sögulegum tíma og gos í Heklu hafa
nokkrum sinnum brætt hjarn og ís
í hlíðum fjallsins svo af hafa hlotist
jökulhlaup, þótt í smáum stíl hafi
verið.
Í öflugum eldgosum getur ísbráðnun orðið geysihröð, svo magn
bræðsluvatns sem myndast á fáum
dögum eða jafnvel klukkustundum
nemur rúmkílómetrum. Jökulþekja
á eldfjalli hefur þau áhrif að sprengivirkni, jökulhlaup og gjóskufall
fylgir gosum sem annars væru

Myndun móbergs
Hýalóklastít sem myndast hefur
við gos undir jökli á ísöld er yfirleitt harðnað og orðið að móbergi,
einkum ef grunnmassinn er fínkorna. Óharðnað hýalóklastít er þó
víða að finna í jöðrum þessara eldfjalla. Hýalóklastítið er úr berggleri
(síderómelan) auk steindadíla og
bergbrota; algengt er að 80–90% basísks hýalóklastíts sé berggler, 5–12%
steindadílar og 2–8% bergbrot. Bergglerið er mjög óstöðugt og ummyndast auðveldlega. Síðsteindir taka þá
að falla út, hýaló-klastítið harðnar
og verður að móbergi.
6. mynd. Grímsvatnagosið 2004. Gígurinn var á botni ísketils með bröttum veggjum. –
Eins og áður er getið virðist Explosive eruption in Grímsvötn in 2004; the melted ice provides water for the vents and
nokkuð algengt að net innskota leads to phreatomagmatic activity. Ljósm./Photo: Magnús T. Guðmundsson.
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meinlítil flæðigos (6. mynd). Jökulþekjan verður þannig til þess að
hætta af völdum eldgosa er mun
meiri en annars væri.
Allmörg eldgos urðu í jöklum hér
á landi á fyrstu fjórum áratugum 20.
aldar. Í kjölfarið lá eldvirkni undir
jöklum nánast niðri, og er tímabilið
1938–1996 það rólegasta sem um
getur í íslenskum jöklum frá því á
fyrri hluta 16. aldar.77 Aðeins eitt
staðfest gos í jökli varð á þessu
tímabili, smágosið í Grímsvötnum
vorið 1983. Kyrrðartímabilinu lauk
með Gjálpargosinu 1996, en í kjölfar
þess hafa orðið þrjú gos í Gríms-

vötnum (1998, 2004 og 2011), gosið
í Eyjafjallajökli 2010 fór í gegnum
200 m þykkan ís og mögulegt er
að snögg jökulhlaup frá Mýrdalsjökli í júlí 1999 og 2011 hafi stafað af
smágosum undir jöklinum. Þessir
atburðir hafa stóraukið þekkingu
á hegðun eldgosa í jöklum. Mörg
þessara gosa hafa verið að miklu
leyti gjóskugos gegnum 100–200 m
þykkan jökul. Þau skilja eftir sig
óregluleg hrúgöld úr hýalóklastíti,
sem gjarnan hlaðast upp að óstöðugum ísveggjum og hrynja síðan og
missíga þegar veggirnir bráðna eða
skríða til. Varðveisla þessara mynd-

ana er ótrygg, t.a.m. í Grímsvötnum
þar sem gos verða endurtekið á
sömu sprungunum.
Hvað varðar myndun móbergsfjalla var Gjálpargosið (7. mynd)
sérstaklega lærdómsríkt en þar varð
til 6 km langur og um 550 m hár
móbergshryggur.49,80,81 Gosið hófst
undir 600–750 m þykkum jökli,
milli Bárðarbungu og Grímsvatna,
að kvöldi 30. september 1996. Daginn eftir, 1. október, fundust tveir
sigkatlar, 50–100 m djúpir og 2 km
breiðir (7. mynd). Stækkuðu þeir
yfir daginn og augljóst var að undir
þeim var kröftug ísbráðnun. Ílöng

7. mynd. Upphleðsla móbergshryggjar í jökli og gos í gegnum ís. (a) Sigkatlar í Gjálp á fyrsta gosdegi. (b) Gígur Gjálpar tveimur dögum
eftir goslok. Veggir gígsins voru úr ís. (c) Þróun móbergshryggjar og hvernig gos getur náð til yfirborðs gegnum gat í ísinn.81 – Buildup
of a hyaloclastite ridge under glacier. (a) The Gjálp eruption in day 1; the eruption was fully subglacial. (b) The Gjálp craters in the ice
two days after the end of the eruption. (c) Evolution of a hyaloclastite ridge and onset of a subaerial explosive eruption. Ljósm./Photos:
(a) Magnús Tumi Guðmundsson, (b) Snæbjörn Guðbjörnsson.
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dæld lá frá kötlunum suður til
Grímsvatna og af sprungumynstri
mátti ráða að íshellan yfir vötnunum lyftist vegna aðrennslis frá
gosstaðnum. Snemma að morgni 2.
október, eftir 31 klukkustundar gos,
steig gosstrókur upp úr jöklinum og
gjóskugos hófst. Aðeins einn gígur
myndaðist; annars staðar á hinni
6 km löngu gossprungu náði gosið
ekki upp úr jöklinum. Næstu daga
stækkuðu sigkatlarnir og íshellan í
Grímsvötnum fór hærra en dæmi
voru um áður. Gosinu lauk þann
13. október. Fyrstu fjóra dagana
bræddi gosið um 2 km3 af ís og í lok
þess höfðu 3 km3 bráðnað. Á næstu
vikum bráðnaði einn rúmkílómetri
til, en alls nam heildarbráðnun
rúmlega 4 km3.49,81 Vatn safnaðist
fyrir í Grímsvötnum í fimm vikur
en braust síðan fram í stórhlaupi
á Skeiðarársandi 5.–6. nóvember.
Verður sú saga ekki rakin nánar hér.
Ísbráðnun varð undir vel afmörkuðum sigkötlum og yfir rennslisleið bræðsluvatnsins frá þeim. Annars staðar varð jökullinn ekki fyrir
áhrifum. Vatn virðist hafa runnið
nær stöðugt frá gígunum og ekki
varð umtalsverð vatnssöfnun á
gosstaðnum. Út frá bráðnun íss
sunnan gosstöðvanna, yfir rennslisleið bræðsluvatnsins, var hægt að
reikna út að meðalhiti þess hafi
verið um 20°C. Þessi tiltölulega hái
hiti gegndi lykilhlutverki við að
víkka rennslisleiðir bræðsluvatnsins og auðveldaði mjög afrennsli frá
gosstöðvunum. Vatnsborð í gígnum
var 150–200 m lægra en yfirborð
jökulsins fyrir gosið.
Eftir að gosinu lauk kom í ljós
að gígurinn var í raun aflangt op í
ísinn (7. mynd). Ísgígurinn bráðnaði burtu á nokkrum vikum og
þegar kom fram yfir áramót 1997
fór að sjást í koll fjallsins. Í júní
1997 reis þessi tindur um 40 m yfir
botn sigketilsins. Hann var hrygglaga og allur gerður úr óhörðnuðu
hýalóklastíti (8. mynd). Mælingar
með íssjá og þyngdarmæli sýndu
að kollurinn var efsti hluti 6 km
langs og um 550 m hás hryggjar sem
er 0,7 km3 að rúmtaki.80 Veturinn
1997–98 kaffærði jökullinn fjallið
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og hefur dældin grynnkað stöðugt
síðan. Sumarið 2005 var ísþykkt yfir
kollinum um 70 m.
Í Gjálp kom í ljós hve hraði ísbráðnunar í eldgosi getur verið
mikill. Meirihluti kvikunnar virðist hafa tvístrast og myndað hýalóklastít, en þannig næst mun hraðari
kæling og bráðnun en fyrir bólstraberg. Þyngdarmælingar styðja þessa
túlkun, því að eðlismassi fjallsins er
svipaður því sem búast má við fyrir
fyrir hrúgald gert úr hýalóklastíti og
mun minni en fengist ef fjallið væri
úr bólstrabergi.80 Gögnin útiloka þó
ekki að bólstraberg sé að finna neðst
í fjallinu, en rúmtak þess er varla
nema 10–30% af heildinni. Fylgst
hefur verið með þróun sigdældarinnar í Gjálp allt frá goslokum.
Túlkun mælinganna leiddi í ljós að
verulegt útstreymi jarðhita var frá
fjallinu fyrstu fimm árin, en eftir 2001
hefur það verið óverulegt.82 Líkanreikningar af hræringu jarðhitavatns í fjallinu benda til þess að til að
byrja með hafi lekt þess verið svipuð
og í lausri gjósku. Á nokkrum mánuðum minnkaði lektin og benda
reikningarnir til þess að hún hafi
verið af svipaðri stærðargráðu og
mældist í dálítið ummynduðu og
samanlímdu móbergi af 60–100 m
dýpi úr borkjarna sem tekinn var
í Surtsey 1979.82,83 Hiti í mestum

hluta fjallsins í Gjálp er jafnframt
talinn hafa verið yfir 100°C fyrsta
árið. Eins og fram kom hér á undan
var móbergsmyndun í Surtsey mjög
hröð við háan hita. Það eru því líkur
á að Gjálparfjallið hafi að stórum
hluta orðið að móbergi á u.þ.b.
einu ári. Þetta er þó engan veginn
sannað, og ekki er hægt að skera
úr um ummyndunarstig bergsins
nema með borun niður í það. Slík
borun verður enginn barnaleikur,
því að fyrst þarf að fara gegnum
70–100 m þykkan ís. En með borun
fengjust svör við lykilspurningum
um íslensku móbergsmyndunina
og vonandi verður slíkri rannsókn
hrundið í framkvæmd á næstu
árum.

Aðstæður við myndun
móbergsfjalla á síðari
hluta ísaldar
Móbergsfjöll með hraunþekju á
kolli veita upplýsingar um þykkt
jökulsins meðan á eldgosinu stóð.
Í mörgum þessara fjalla er hægt að
greina mörk hraunþekju og hraunfótsbreksíu og þar með sjá í hvaða
hæð vatnsborðið hefur staðið. Jarðfræðingar, eins og t.d. Walker,84
virðast yfirleitt hafa gert ráð fyrir
að vatnsborðið hafi verið í svipaðri
hæð og yfirborð jökulsins meðan á

8. mynd. Fjarvíddarmynd af Gjálp, byggð á niðurstöðum íssjármælinga og öðrum gögnum.80
Yfirborði jökulsins er hér lyft til að sýna hrygginn. – A 3D perspective image of the Gjálp
hyaloclastite ridge under Vatnajökull.80 The glacier surface has been lifted to reveal the ridge.
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eldgosinu stóð. Reynslan úr Gjálpargosinu sýnir þó að hér verður að
hafa allan vara á. Í þessu gosi
rann bræðsluvatn burt jafnharðan,
og vatnsborðið stóð allan tímann
um 150–200 m fyrir neðan yfirborðsflöt jökulsins eins og hann
var fyrir gosið. Engin hraunþekja
myndaðist í gosinu. Athuganir á
móbergsfjöllum í Vesturgosbeltinu
og víðar benda ennfremur til þess
að hæð vatnsborðs hafi stundum
verið breytileg meðan á gosi stóð. Í
nokkrum fjöllum, m.a. Hlöðufelli
og Skriðu í Vesturgosbeltinu, eru
hraunþekjur beinlínis á tveimur
hæðum með lagi af hýalóklastíti á
milli. Í þeim tilvikum hefur vatnsborðið hækkað verulega meðan á
gosi stóð. Að öllu samanlögðu er
líklegt að aðstæður séu það breytilegar, þegar gos verður undir jökli,
að bræðsluvatn standi í sumum
tilvikum uppi skammt neðan við
jökulbrún en renni í öðrum tilvikum
jafnharðan burt.
Mót hraunþekju og hraunfótsbreksíu hafa verið ákvörðuð eða
áætluð í 32 móbergsfjöllum í Vesturgosbeltinu. Hæð vatnsborðs í þessum
fjöllum virðist hafa legið frá 50
til 550 m yfir landinu umhverfis.
Þessar tölur gefa hugmynd um
þykkt jökuls í Vesturgosbeltinu
þegar þessi fjöll mynduðust, en
myndunartíminn dreifist á 2–3 síðustu jökulskeið. Flest bendir til þess
að stærð og þykkt jökuls hafi verið
töluvert breytileg á hverju jökulskeiði. Nú er talið að við hámark síðasta jökulskeiðs, fyrir um 25 þúsund
árum, hafi jökull þakið allt landið og
náð langt út á landgrunnið.85 Tengsl
eru milli stærðar og þykktar jökla.86
Við hámarksútbreiðslu ísaldarjökulsins voru um 120–150 km frá Vesturgosbeltinu að jökuljaðri, en það
svarar til 1–1,5 km ísþykktar. Ekkert
móbergsfjall í Vesturgosbeltinu með
hraunþekju virðist því myndað í
ísaldarjöklinum þegar hann var í
hámarki.
Leidd hafa verið að því sterk rök
að þegar jöklar minnka og draga fer
úr því fargi sem þeir eru á landinu
aukist myndun kviku í möttlinum
undir því.87 Hefur öflug gosvirkni

í upphafi nútíma, einkum myndun
stórra dyngja, verið rakin til þessarar auknu kvikumyndunar.88 Dreifing hryggja og stapa á síðari hluta
ísaldar er mjög svipuð og dreifing
gossprungna og dyngja á nútíma í
hinum ýmsu hlutum gosbeltanna.
Þetta bendir til þess að sama skýring eða sömu skýringar eigi við um
dreifingu hryggja og stapa á ísöld
og um dyngjur og gossprungur
á nútíma. Tengist stapar fargléttingu vegna minnkandi jökla myndi
það skýra af hverju þeir eru svo
rúmmálsmiklir í samanburði við
aðrar gosmyndanir, því að kvikuaðstreymi væri meira og stöðugra en á
öðrum tímum. Jökulfargið er mest
í hámarki jökulskeiðs, þegar jökulinn er stærstur og þykkastur. Standi
hámarkið í tiltölulega skamman
tíma miðað við lengd jökulskeiðsins má vera að líkur á myndun
stapa við þær aðstæður séu litlar,
þar sem kvikuframboð ætti að vera
mun minna en þegar farginu tekur
að létta.

Lokaorð
Þótt skilningur á meginatriðum í
uppbyggingu móbergsfjalla hafi
legið fyrir um nokkurt skeið, og
nýleg eldgos í Surtsey og í Vatnajökli hafi varpað ljósi á mikilvæga
þætti í hegðun slíkra gosa, er enn
margt óunnið. Nákvæm kortlagning
móbergsmyndunarinnar og sundurgreining í einstakar gosmyndanir er
skammt á veg komin. Margt er á
huldu um aðstæður við myndun
móbergshrauna og bólstrabreiða.
Þótt óljóst sé hver afdrif íslenskra
jökla verða á næstu öldum, er ljóst
að eldgos í jöklum verða enn um
sinn eitt helsta einkenni eldvirkni
hér á landi. Að sama skapi er ljóst
að jökulhlaup í tengslum við eldgos
verða, a.m.k. í náinni framtíð, fylgifiskur margra eldgosa. Áframhaldandi rannsóknir á móbergsmynduninni og á gosum í jöklum geta
því í senn verið mikilvægur liður
í framlagi Íslendinga til vísinda
og nauðsynlegur hluti viðbúnaðar
vegna jökulhlaupa og gjóskufalls í
tengslum við eldsumbrot.

Summary
The Moberg formation and
sublacial volcanic eruptions
Over the last 3 million years glaciers
have repeatedly covered parts of
Iceland, and during the height of recent glaciations they covered the whole
island and large parts of the insular
shelf. Volcanic eruptions under these
Pleistocene glaciers have created landforms that are prominent in the volcanic zones. These subglacially and intraglacially generated formations
range from tuyas, tindars (hyaloclastite
ridges), moberg and pillow lava sheets
and several types of sedimentary beds.
These landforms are not unique to
Iceland, they are also found in other
volcanically active and at times icecovered regions, such as Northwestern
Canada and parts of Antarctica. In
Iceland, volcanism in glacial periods
has been very prominent, and it defines the Moberg formation, composed
of rocks formed during 0.78–0.01 Ma
before present (the Brunhes geomagnetic epoch excluding the Holocene).
This formation covers about 11,200 km2
of the present volcanic zones and if
presently ice-covered regions of the volcanic zones are included, the formation
covers 15,000 km2. The formation is
mostly composed of basalts and the
main units found are pillow lavas, hyaloclastite tuffs, flow-foot breccias, cap
lavas and minor intrusions. Transport
of the hyaloclastites by meltwater and
glaciers led to re-deposition of parts of
the hyaloclastites, forming sedimentary
beds in places. Although the Pleistocene
edifices are eroded to some degree, it is
clear that some of the landforms generated in eruptions under ice sheets have
been resistant to erosion. A key factor in
preserving the edifices seems to be relatively fast alteration of the unconsolidated hyaloclastites into consolidated
palagonite. This process seems to be
quite fast and data from the submarine
eruption in Surtsey in 1963–1967 and
the subglacial Gjálp eruption in 1996 indicates that mild hydrothermal alteration had consolidated these edifices
within a few years after their formation.
It has long been noted that the height of
the passage zone (water level during
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eruption) provides an indication of the
thickness of the glaciers during their
formation. These water levels provide
some constraints on the thickness of the
glacier at the time of formation and indicate that the tuyas were formed

within a glacier that was less than 1 km
thick and therefore considerably smaller
than e.g. the ice sheet covering Iceland
at the time of the last glacial maximum.
This may be explained by the scarcity or
absence of tuya producing eruptions at
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