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Hazel and George Walker – 1983.

George Walker (1926-2005) in Hawaii – 1983.



Ferð stúdenta frá Imperial College í 
London til Íslands – 1956, upphaf 
kortlagningar í Reyðarfirði. 

Peter Ibbotson, Malcolm McQueen og 
Ian Carmichael. Sá síðastnefni kortlagði 
Þingmúlaeldstöðina og varð mjög 
þekktur bergfræðingur, vann í USA.

Aðeins um starf Walkers og hans manna





Jarðlagasnið fyrir Reyðarfjörð, tekið úr riti Walkers frá 1959. Hér 
má sjá helstu leiðarmyndanir í alls 5 km þykkum stafla. Fyrir koma 
4 túff-myndanir (setlög), sýndar með rauðu. Þær eru Barðatangi-, 
Reyðarfjörður-, Hólmatindur- og Skessa-túffið.
Flest túff lög eru súr og tengjast sprengigosvirkni í 
megineldstöðvum. Undantekning í Reyðarfirði er 
Hólmatindstúffið, það er alfarið basískt setlag, einkum fínkorna 
silt til sandsteinn.
Í því koma fyrir surtarbrandslög. Tekin voru sýni úr 
surtarbrandslinsum og frjókorn þeirra greind. Í ljós kom að 
frjókornin sýna mjög skyndilega kólnun á Tertíertímanum.



Hólmatindur, halli jarðlaga inn fjörðinn til vesturs.

Snið RF í Hólmatindi



Gibson, Kinsman og Walker, 1964: 
The geology of the 
Fráskrúðsfjörður area, Eastern 
Iceland.

Vestar og innar í Reyðarfirði, t.d. í farvegi 
Njörvadalsár, hefur setlagið allt aðra ásýnd. Hér er 
það einsleitt, grátt til grábrúnt, silt- og sandsteinn, 
ásamt völubergi. Þykkt þess við Njördalsá er um 
30 m.
Enn innar, þ.e. í IRDP-borkjarnanum er það að 
minnsta kosti tvískipt og yfir 20 m og gert af 
basískri gosösku.



Hólmatindstúffið í farvegi 
Njörvadalsár.

Tvö örþunn hvít/súr 
öskulög sjást nálægt efra 
borði setlagsins. Að öðru 
leyti hefur það basíska 
efnasamsetningu.



Hólmatindstúffið, opna í gili við Njörvadalsá, 
skammt innan við Reyðarfjarðarbæ.



Megineldstöðvar og gangasveimar



Borstaðurinn að Áreyjum árið 1978, innst í Reyðarfirði.



Þrír þátttakendur í verkefninu við 
vinnuskýlið á Reyðarfirði 1978: 
Hans-Uhlrich Schmincke, Gerhard 
Wörner og Jim Mehegan.



„Vatnsrennslið úr borholunni hefur haldist 
stöðugt undanfarin ár og rennur um 1 l/sek af 
um 40°C heitu vatni úr holunni“ Ásmundur 
Svavarsson, Áreyjum (9. ágúst, 2017).

Prófessor Marcos Zentilli við 
borholuna. Mynd – 1980.



Borkjarnasafnið á Breiðdalsvík. Þangað kom 
IRDP-kjarninn í maí – 2017.

Fagmenn við safnið að störfum.



Eftir: J. Helgason – 1983.



Njörvadalsá



Hólmatindur tuff

Í IRDP-borkjarnanum er 
Hólmatindstúffið tengt við 
einingar 58.1 og og 67.1 á 
344.15-362.25 m dýpi (18.10 
m þykkt) og 402.33-409.60 m 
dýpi (7.27 m þykkt). Á milli 
þessara eininga í kjarnanum 
(þ.e. 362.25-402.33 m) eru 
blágrýtishraunlög og 
berggangur.

IRDP 
kjarnahola

Njörvadalsá





Upphleðsla í gosbeltinu, landrek/gliðnun og sig. Líkan Guðmundur Pálmasonar, 1986.

Reyðarfjörður



Hólmatindur túff –
lega í sniði.

Þykknun hraunamyndana 
TH4 til TH6 í átt að 
gosbeltinu.
Upphaflega, fyrir sig og 
landrek, hefur þessum 
myndunum hallað niður 
austurs.

AusturVestur



Hólmatindur: hraunlag RF79 og 
surtarbrandslög þar fyrir neðan.



Stuðlað hraunlag 
RF80.

Setlag á skilum hraunlaga RF80 / RF79.
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Hlýtt loftslag Kalt loftslag



Duncan og Helgason, 1988.

Aldursgreiningar, Ar-Ar, vegna Hólmatindstúffsins í Reyarfirði





Fyrri mynd stækkuð: veruleg 
lækkun sjávarborðs fyrir um 
10.8 M árum.

Duncan og Helgason (1988): 
Aldur kólnunar sem fer saman 
við Hólmatindstúffið er: 10.72 
M ár (+/- 0.16 M ár).



Gagnrýni:
Denk og fleiri (2005) gagnrýndu framangreinda rannsókn, m.a. að gögnin geti sýnt 10°C 
lækkun á hitastigi. Einnig telja þeir að hliðstæðar gróðurbreytingar sé að finna víðar í 
ólíkum sniðum frá Tertíer, t.d. Brjánslækur vs. Seljá og Tröllatungu vs. Húsavík, án þess að 
þær þurfi að merkja kólnun eða hlýnun loftslags.

Andsvar: Rétt getur verið að 10°C hitastigslækkun sé ofmetin. Hins vegar er rétt að benda 
á að í Hólmatindi, má finna verulegar gróðurbreytingar, á grundvelli frjókorna, í einu sniði 
(RF). Að auki minnast þeir ekki á að tímasetningin á þessari kólnun fer mjög vel saman við 
gríðarlega sjávarborðslækkun sem var hnattræn (John et al., 2011). Talið er að þessi 
lækkun heimshafanna, fyrir um 10.7-10.8 M ára, hafi stafað af ísmyndun, einkum á og 
suðurhvelinu. Einnig líta þeir fram hjá því að Hólmatindstúffið er gert af basískri gjósku, 
víða 20-30 m þykkri, en hér er því haldið fram að slík gjóska hafi myndast við eldgos sem 
tengjast vatni, jafnvel einhvers konar ísmyndunar, á hálendi hins tertíera Austurlands. 
Slíkar aðstæður væru eðlileg afleiðing umtalsverðrar kólnunar á heimsvísu.



Niðurstaða:

• Á grundvelli frjókorna í seti við Hólmatind er sýnt fram á verulega 
kólnun.

• Frjókornin finnast í basísku gjóskulagi sem ætla má að hafi myndast 
við eldgos í tengslum við vatn eða ís.

• Aldursgreining þessa sets er 10.72 M ár.

• Þessi aldur fer náið saman við verulega hnattræna kólnun sem leiddi 
til verulegrar lækkunar sjávarborðs.

• Þessi atburður virðist fara saman við kólnunaratburð Mi6 sem finnst í 
setlögum heimshafanna.
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