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Christa M. Feucht 
Meðhöfundar: Þorvaldur Þórðarson, Ármann Höskuldsson

Samfagnaður í Breiðdalssetri vegna 
níræðisafmælis dr. George Patrick 
Leonard Walkers 
Jarðhiti á Austurlandi, hafsbotnsrannsóknir við Ísland og jarðfræðirannsóknir Walkers á 
Kyrrahafseyjum

Þann 2. mars síðastliðinn hefði hinn vel þekkti 
jarðfræðingur og eldfjallafræðingur, George P. 
L. Walker, orðið níræður (fæddur 1926 – lést 17. 
janúar 2005). Breiðdalssetur tengir starfsemi sína 
sterklega við brautryðjendastarfið sem Walker 
vann í jarðfræðikortlagningu á Austfjörðum á 
sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Hvað þetta 
varðar eiga Austfirðingar sem og allir Íslendingar 
Walker mikið að þakka. 

Á fæðingardaginn, 2. mars 2016, var boðið 
upp á kaffi í Gamla kaupfélaginu í tilefni dagsins. 
Laugardaginn 5. mars var haldin stutt ráðstefna 
í Breiðdalssetri til heiðurs Walker, þar sem þrír 
íslenskir jarðfræðingar fluttu erindi:

Þorvaldur Þórðarson, (Jarðvísindadeild Háskóla 
Íslands) – Yfirlit um rannsóknir Walkers á Kyrra-
hafseyjum. 

Ármann Höskuldsson, (Jarðvísindastofnun 
Háskóla Íslands) – Eldfjöll í hafi og hafsbotns-
rannsóknir við Ísland á 21. öld

Ómar Bjarki Smárason, (Stapi ehf. – Jarð-
fræðistofa) – Jarðhitaleit á Austurlandi í aldar-
fjórðung – í minningu George P. L. Walkers.

Ómar Bjarki og Þorvaldur nutu leiðsagnar 
Walkers í doktorsnámi. Fyrirlestrarnir eru 
aðgengilegir á heimasíðu Breiðdalsseturs: www.
breiddalssetur.is

(Ómar Bjarki skrifaði grein um jarðhitaleit á 
Austurlandi í síðasta tölublað Glettings (1.–2. tbl. 
2016).

George Patrick Leonard Walker ólst upp í 
Middlessex England til 12 ára aldurs eða þangað til 
fjölskyldan flutti til Norður Írlands árið 1939. Hann 
lauk BSc prófi í jarðfræði frá Queens University í 
Belfast 1949 og PhD prófi frá University í Leeds 
árið 1956. Árið 1954 kom hann fyrst til Íslands 
og dvaldi þar á hverju sumri fram um miðjan 
sjöunda áratuginn (mynd 1). Á þessum tíma var 
hann kennari í Imperial College of London. Sjálfur 
sagði hann að Ísland hefði kennt honum jarðfræði. 

Árið 1978 flutti hann til Nýja-Sjálands og kenndi 
þar í tvö ár. Þar á eftir fór hann til Hawaii og var 
prófessor þar til loka starfsævinnar, árið 1996. 
Þegar hann var kominn á eftirlaun uppfyllti hann 
ósk eiginkonu sinnar, Hazel, og flutti aftur heim 
til Englands. 

Walker er oft nefndur faðir nútíma eldfjallafræði 
vegna þess brautryðjendastarfs sem hann vann 
á því sviði vísindanna, þar sem hann lagði 
grunninn að jarðfræðikortlagningu á Íslandi, 
magnbundnum rannsóknum á sprengigosum, 
kerfisbundnum athugunum á gjóskuflóðum og 
athugunum á myndunarferlum hrauna.

Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði 
og deildarforseti Jarðvísindadeildar Háskóla 
Íslands, fjallaði um rannsóknarverkefni Walkers 
á Kyrrahafseyjum, Nýja-Sjálandi og Hawaii. 
Walker var einn af leiðbeinendum Þorvaldar í 
hans doktorsnámi og má segja að Þorvaldur hafi 
að hluta til fetað í fótspor Walkers þar sem hann 
vann við jarðfræðirannsóknir á Nýja-Sjálandi og 
síðar á Hawaii að loknu námi (mynd á bls. 43). 

 Dr. Walker við Litlanesfoss og 
Hengifoss í kringum 1960.
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Fyrsta greinin sem fjallaði sérstaklega um 
jarðfræðina inni í Breiðdal er eftir Walker og 
birtist árið 1963. Hún fjallaði um kulnuðu 
megineldstöðina sem þar sést í fullum skrúða 
og nefndist einfaldlega „The Breiddalur Central 
Volcano“. Þorvaldur benti á að núna, sextíu árum 
eftir að Walker hóf sínar rannsóknir, er hann 
að leiðbeina Robert Askew, doktorsnema við 
Háskóla Íslands, og eru þeir að vinna að frekari 
rannsóknum á Breiðdalseldstöðinni og þá sér í 
lagi tengslum hennar við aðliggjandi gangasveim. 
Hringurinn er sem sagt að lokast.

Nýja Sjáland er einstakur staður fyrir rannsóknir 
á súrum sprengigosum og þar dvaldi Walker 
í tvö ár við slíkar rannsóknir. Niðurstöður 
þeirra rannsókna mörkuðu ákveðin þáttaskil í 

skilningi okkar á gosferlum stórra sprengigosa. 
Á Norðureyjunni eru mörg öflug og stór eldfjöll. 
Þau öflugustu og hættulegustu koma fyrir sem 
risastórar holur (þ. e. öskjur) í jörðina og er hin 
vatnsfyllta Taupo askja, sem er 100 km í þvermál, 
gott dæmi um slíkt eldfjall. Taupo er eitt af 
þremur öflugustu eldfjöllum heims, hin eru Toba 
(Indónesíu) og Yellowstone (Bandaríkjunum). 
Toba gaus síðast 1864 en hin tvö hafa ekki gosið 
á sögulegum tíma. Norðureyjan státar jafnframt 
af mikilfenglegum eldkeilum og þar er keilan 
Ruhapeu (3999 m) mikilfenglegust. Þar gaus 
síðast árið 2007. Stærsta og hættulegasta eldfjallið 
á eyjunni er hins vegar risastór hola í jörðinni: 
sjálft Taupo vatnið. 

Kennarinn Walker vinstra 
megin og Þorvaldur Þórðarson 
í miðju sem nemandi. Myndin 
er tekin á Hawaii árið 1992. 

Þorvaldur að halda 
fyrirlesturinn 5. mars 2016 í 
Breiðdalssetri.

Nýja-Sjáland og þykktarlínur 
öskulaga frá Oranui gosi í 
Taupo eldfjalli, fyrir 26.500 
árum síðan.1
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Hawaii eyjar liggja um miðbik Kyrrahafsflekans 
og eru ummerki möttulstróksins sem rís úr iðrum 
jarðar og bræðir sig upp í gegnum Kyrrahafsflekann 
og keyrir áfram þá eldvirkni sem einkennir heita 
reitinn á Hawaii. Í dag er möttulstrókurinn undir 
Stóru eyjunni (þ. e. the Big Island of Hawaii) og 
kyndir undir eldfjöllum eins og Kilauea, Mauna 
Kea og Mauna Loa. Kilauea mætti þýða sem 

„gubbarann“ og vísar til tíðra hraungosa. Mauna 
Kea dregur nafn sitt af  himnaföðurnum Wakea, 
sem er tilvísun til þess að þetta er hæsta fjallið 
í eyjaklasanum. Stundum er það „Hvíta Fjallið“ 
vegna snjóþekjunnar sem leggst á fjallið á vetrum. 
Mauna Loa þýðir „Langa Fjallið“ og er stærsta 
eldfjall jarðar. Það er allt að 17 km hátt frá rótum 
talið og með rúmmál upp á 75.000 km3. Margt 
er líkt með eldvirkninni á Hawaii og á Íslandi en 
helsti munurinn er að á Íslandi bætast flekaskil 
ofan á möttulstrókinn. 

Hawaii er tilvalinn staður til þess að rannsaka 
hraungos sem og bergganga. Hraungosin eru tíð 
og hraunmyndanir aðgengilegar. Þess vegna er 
auðvelt að gera á þeim athuganir og mælingar til 
þess að auka skilning okkar á myndunarferlum 
hrauna. Walker nýtti sér þetta til hins ýtrasta 
meðan hann starfaði á Hawaii. Pāhoehoe (þ. e. 
helluhraun) og ́ ā´ā (apalhraun) eru nú notuð sem 
alþjóðaheiti fyrir þessar gerðir hrauna. 

Það vildi svo skemmtilega til að starfsmaður 
Breiðdalsseturs, Martin Gasser, dvaldi á Hawaii 
á fæðingardegi Walkers við að pakka niður 
munum hans sem hafa verið geymdir við Hawaii 
háskólann í Honolulu frá því hann fór á eftirlaun 
árið 1996. Þessir munir verða framvegis varðveittir 
í Breiðdalssetri.

Ármann Höskuldsson fjallaði um eldfjöll í 
hafi, á sjávarbotni í kringum Ísland. Hann lagði 
aðaláherslu á Reykjaneshrygginn. 

Hawaii-eyjar ásamt hafsbotni 
(bathymetric image) í 

kringum eyjarnar séð frá suðri, 
virk eldfjöll eru stærsta eyja 

„the Big Island of Hawaii“, by 
Hawaii Mapping Research 

Group.

Walker að rannsaka 
helluhraun (Pahoehoe lava) 

á Hawaii í kringum 1990.

Gögn Walkers og munir á 
Hawaii (aðallega sýni) á 

tveimur brettum, tilbúin til 
flutnings til Breiðdalsvíkur 

í byrjun mars 2016, ásamt 
starfsmanni Breiðdalsseturs, 

Martin Gasser.
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Ísland er risastórt eldfjall sem stendur yfir 
sjávarmáli vegna heits reits sem bætir eldvirkni 
upp á eldvirkni sem til er á flekaskilum. 
Reykjaneshryggurinn er framlenging landsins 
til suðurs og spurningin var lengi hversu langt 
hryggurinn næði. Ármann og samstarfsmenn 
hans hófu könnun á því með því að kortleggja 
sjávarbotninn af nákvæmni. Í dag eru notaðar  
fjölgeislamælingar sem skiptast í: segul- (tímasetja 
bergið), endurkasts- (finna setlög í grunnbergi) 
og þyngdarmælingar (tilgreinir bergtegundir). 
Allt sem er stærra en 50 cm að lengd er hægt að 
tilgreina á sjávarbotni með nútímatækni sem er 
gríðarlega góð upplausn.

Breskur leiðangur kortlagði Reykjaneshrygg 
árið 1992 og fyrsta rannsóknarferð Háskóla Íslands 
þangað var farin árið 2007. Mun betri upplýsingar 
um svæðið fengust í þeirri ferð og þá var hægt að 
tilgreina fjall sem var ekki til árið 1992. Um er 
að ræða eldfjall sem gaus líklega árið 1998 en á 
svæðinu var mikil skjálftavirkni á þessum tíma. 
Edfjallið liggur 150 km frá landi og fékk nafnið 
„Njörður“. Njarðareldstöðin er með mikla öskju 
og líkist því mest Hofsjökli og/eða Bárðarbungu á 
Íslandi og er um það bil 500–800 m há. Vatnssúlan 
(þ. e. sjávardýpið við Njörð) er um 1 km.

Mikil eldvirkni er á Reykjaneshrygg og þar 
verða að meðaltali eitt til tvö eldgos á öld. Síðasta 
sjáanlegt gos var þar 1973 í nokkra daga úti í 
sjó, ekki langt frá landi. Eldgos á hryggnum á 
meira dýpi en nokkur hundruð metrar sést ekki á 
yfirborði hafsins vegna þrýstings vatnssúlunnar.

Mjög sterkur hafstraumur er vestan megin við 
hrygginn sem kemur með kaldan sjó að norðan 
og myndar sandbylgjur á hafsbotninum. Kafbátar 
láta ekki að stjórn á þessum slóðum vegna straums. 
Straumurinn er líka ástæða þess að ekki hefur 
verið hægt að rannsaka jarðhitakerfin sem eru 
til staðar.

Mikil vinna er eftir við kortlagningu hafs-
botnsins í kringum Ísland en geislamælingar,2 
sem gerðar eru á fiskibátum, eru líka notaðar við 
að grunnkortleggja hafsbotninn.
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Kort af sjávarbotninum í 
kringum Ísland gert með 
mælingum úr fiskibátum, 
tækni sem notuð er til 
að finna fisk gefur líka 
upplýsingar um hafsbotn þó 
upplausn sé ekki mjög mikil.2  

Reykjaneshryggurinn eftir 
að Ármann Höskuldsson og 
samstarfsmenn hans höfðu 
mælt hann nákvæmlega. 
Upplausn er mikil og sést allt 
á hafsbotni sem er stærra 
en 50 cm.3

Ármann Höskuldsson flytur 
fyrirlestur sinn í Breiðdalssetri 
þann 5. mars 2016.


