
b

Sb-, /'v:^i

'

nrißSfgirffiTii

."

\

 

 

'









Fra Forfatteren.

Separataftryk
af

Arehiv
for

Mathematik og Naturvidenskab.

Udgivet

af

Sophus Lie, Worm Miiller og G. 0. Sars.

21....8 i n d.

 Kristiania.

Forlagt af Alb. Cammermeyer.

JfK.







Om Islands Jøkler

og om Jøkelelvenes Vandmængde og Slamgehalt

af

AMUND HELLAND.

I. Om Jøklerne.

De fleste Geologer, som har besøgt Island, har fortrins
vis beskjæftiget sig med Vulkanerne og de vulkanske Berg
arter, medeus Jøklerne saa godt som siet ikke er undersøgte
i den senere Tid, og dog lindes Europas største Bræer paa
denne 0. lslændingen Sveinn Pdlsson, der reiste i Slutnin

gen af forrige Aarhundrede, har leveret en Monografi i Manu
skript af de islandske Bræer, (Forsøg til en physisk, geogra
fisk og historisk Beskriselse over de islandske Isbjerge), og
dette Arbeide er ved Siden af Gunnlaugssons Kart Hoved
kilderne til vort Kjendskab til Islands Bræer.

Man maa foråt danne sig et Begreb om Islands Bræer

først gjøre sig fortrolig med deres Dimensioner, og her til
byder sig naturligen Justedalsbræen og Folgefonn til Sammen
ligning. Vatnajekull er over 10 Gange saa stor som Juste
dalsbræen, der er den største Ismark paa det europæiske
Fastland. Men Island har ikke mindre end 5 Jøkler, som er

større end Justedalsbræen, saaledes som det vil sees afnedenfor
anførte Tal. Vi ordner Bræerne efter Størrelsen og tilføier
Høiderne.
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Kvadratmil. Kvadratkilometer. Høide i Fod.

Vatnajøkull 150 8510 - 6241
Långjøkull 26 1475 4500
Hofsjøkull 25 - 1418 ?
Myrdalsjøkull 18 1021 5432
Drångajøkull 15 851 2800
Glåmujøkull 8 454 2800
Torfajøkull 2 113 ?
Eyriksjøkull 2 113 5730
Mindre Jøkler er Snæfellsjøkull og Timgnafellsjøkull

Til Sammenligning hidsættes
Justedalsbræ 14.6 830 6495

Folgefonn 4.9 - 280 5260

Disse Tal vil være tilstrækkelige til at give et Begreb
om Dimensionerne af Islands Jøkler; -de overgaar, som vi
ser, i Størrelse langt alle Ismasser paa det europæiske Fast
land, om de end ingen Sammenligning taaler med Grøn
lands uhyre Indlandsis.

Vi vil her foreløbigt beskjæftige os med selve Bræerne,
idet vi i senere Afsnit omtaler de fra Bræerne kommende

Jøkelelve. Under flere af Islands. Jøkler skjuler der sig

Vulkan er, og nåar disse har Udbrud indtræder der ved Sam
spillet mellem Jøklernes Is og de udkastede glødhede Mas
ser eiendommelige og storartede Fænomer, de saakaldte Jekul
hlaup. Disse vulkanske Fænomer skal imidlertid omtales
andetsteds.

Vatnajøkull, Europas største Ismark, har faaet sit Navn
af de talrige Elve, som søger ud fra IseD, men den kaldes
ogsaa Klofajekull paa Grund af de mange Arme, som den
sender ned ide omliggende Egne. Kun en Mand, Englæn
deren Watts, har vandret over Jøkullen, og han angiver dens
Høide til 5000 Fod i den midtre Del, men paa Jøkullens

sydligste Del, i den saakaldte Øræfajokull, nåar Island sin
høieste Elevation, nemlig 6241 Fod. Jøkullen ligger i Lan-
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dets sydøstlige Del og har i det hele en elliptisk Figur med
den lange Axe omtrent i øst-vestlig Retning. Mange Bræer
og mange Elve næres af denne Jøkull, saaledes som dens to
Navne angiver. Vulkaner eller Steder, hvor der har været
iagttaget vulkanske Udbrud under Jøkullen, lindes, men er
lidet kjendte. Saameget er imidlertid sikkert, at vulkanske
Udbrud med ledsagende Jøkulhlaup har fundet Sted i

øræfajøkull i Aarene 1341, 1362, 1598, 1727. Fremdeles
angives Udbrud fra Sibujøkull, en Del af Vatnajøkull, i 1389
og i 1753, fra Grimsvøtn i 1598, 1685 og 1716, ligesom fra
Sketiardrjøkull i 1681, 1725, 1727,' 1774, 1784. Imidlertid er
det et Spørgsmaal om Udbrudsstedet for Grimsvøtn og i Skei

bardrjøkull i Virkeligheden repræsenterer to særskilte Ud
brudssteder. Saameget er sikkert, at Vulkaner holder til paa
flere Steder under Isen.

Vatnajøkull er Kilden for Islands fleste og største
Elve, men paa Grund af Beliggenheden i den sydøstlige Del
af Landet bliver Elvene mod Nord (og Vest) lange, de mod
Syd (og Øst) korte. PaaSydsiden af Jøkallen ifrå Lomagnupr
og østover imod Hornafjørår er Jøkullen adskilt fra Havet
kun ved en smal Rand af Land, der for en væsentlig Del
indtages af Sande. Jøkullens Nordside støder op mod det
store Odabahraun og andre øde Strækninger og er saare
lidet kjendt. At opregne og nærmere omtale alle de Bræer,
som udsendes fra Vatnajøkull, er fortiden ikke muligt, da de

ikke alle er kjendte. Her maa vi derfor kun forsøge paa at
faa en Oversigt over de vigtigste af de kjendte Bræer, idet
vi begynder østligst.

Den østligste Udligger af det store Jøkelfelt erPrdndar

jøktdl, et høit, fladt, isdækket Fjeld imellem Hamarsdalr og
Gjeithellnadalr, helt adskilt ifrå Vatnajøkull ved den sidst
nævnte Dal.

Ned imod Dalene i Hornafjørbr søger 3 Bræer fra Vatna
jøkull, hver Bræ i sit Dalføre, den østligste kaldes Hoffells
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jøkull, den vestligste Vi6bor6sjøkull, men den tredie fører
ikke særskilt Navn. Det er Elvene fra disse tre Jøkler,

som har udfyldt HornafjørSr i den Grad, at man kan ride
over den.

Længer vest ligger Holmsdjøkull og den store Heinabergs
jekull, hvilke er mægtige Bræer, der gaar skjoldformede ud
imod Sanden, og efter Øiesyn er Mægtigheden vistnok over
500 Fod. Foran ligger Sandstrækninger som ved de senere
omtalte, meget store Bræer.

Vestenfor disse Bræer igjen ligger Kalfafellsjeklar, og for
en af disse fik jeg opgivet Navnet Hdlsjøkull; den sees øst
for Kalfafell, sendende en liden Arm ned mod Daleo ; men
vest for Kalfafell ligger der en Bræ, hvis Navn angaves at

være Brogarjekull, og som vistnok har udfyldt en gammel
Fjord. Disse Jøkler er ikke nærmere undersøgte, men man
ser dem paa Reisen langs Islands Sydkyst. Underlaget for
den østlige Del af Vatnajøkull og dens ovenfor nævnte Ud
løbere er Basaltbænke, og Landet har her Dalfører af for
holdsvis liden Bredde, hvori Jøklerne ligger; dog gaar som

omtalt Heinabergsjøkull bred og hvælvet ned imod Sanden,
hvorved den faar Lighed med de senere nævnte, meget store

Bræer som Breibamerkrjøkull og Skeibardrjøkull, der
der længer vest, hvor Palagonittuf danner Underlaget for
Isen.

Breibamerkrjøkull gaar ud imod den øde BreiSamerkr
sandr med en Bredde paa omtrent 24 Kilometer, og ligger
her som en stor Iskage over Sanden i ringe Afstand fra og i
ringe Høide over Havet. Randen af Isbræen fandtes ved
Jøkulsd d Breitamerksandi at ligge 67 Fod over Havet, en
anden lagttagelse længer Øst gav 35 Fod over Havet, hvor
ved maa erindres, at Maalinger af saa smaa Høider, nåar
Observationerne skal udregnes ved Hjælp af isobariske Linier,
ikke bliver meget nøiagtige. Mere end 20 Meter over Havet
ligger imidlertid neppe den nederste Del af Breidamerkr
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jøkull. Paa hele denne lange Strækning af 24 Kilometer
ligger Bræen over Sanden, stigende indover, saa at den vist
nok snart faar en betydelig Mægtighed paa 100 til 150 Me
ter og mere. Flere Midtmoræner, hvoraf 3 store, iagttoges,
og de antyder, at hele den brede Ismasse dannes ved For
ening af flere Bræer, hver i sit Dalføre. Foran Jøkullen
imellem denne og den flade Sand ligger flere Endemoræner,
og bag disse undertiden smaa opdæmmede Søer. Tragtfor
mede Huller, der svarer til det, Svenskerne kalder Aasgroper,
saaes foran Moræneern med et Par Meters Diameter. Bræen

synes i det hele i 1881 snarere at tåge af end at tåge til,
og hermed stemmer, hvad Folk paa Reynivellir fortalte, at
Jøkullen for 6 til 7 Aar siden gik længer frem, var høiere
og uslettere, med flere Topper og Ujævnheder. Overhovedet
er disse Omgivelser ved BreiSamerkrjøkull udsatte for dag
lige Omskiftelser, Bræen flytter sig, Elvene vexler Løb over
Sanden, og denne flyttes ved Elvens skiftende Løb, og læn
ger ud bryder stadigt Havet mod de løse Masser og opkaster,
som paa saa mange Steder ved Islands Sydkyst, de lange og
lave Sandtunger. Der hvor BeiSamerkrjøkull med Sanden
nu er, var der i historisk Tid et stort fladt Bygdelag med
mange Gaarde, som imidlertid nu alle er ødelagte af Bræen
med dens Elve, nndtagen den vestligst liggende lille Gaard
Kvisker, som man ser, nåar man rider over Sanden. Naar
denne Ødelæggelse af Landet har fundet Sted er ikke sik

kert afgjort. Olafsen og Povelsen mener, at indtil Aar 1100
og maaske længe derefter har her været en stor og smuk
Bygd, og at Jorden overalt har været bevoxet med Skov og Græs;
de mener fremdeles, at Ødelæggelsen begyndte i det 12te Aar
hundrede, men i det 14de Aarhundrede, nemlig 1362, har den
naaet sin Fuldbyrdelse. «Dette samme Aar mælde og Lan
»dets Aarbøger, at den ganske Strækning, fra Sidens Øster
»Del, til Almannaskard eller Hornefjordens østligste Grændse,
«omtrent 5 Thingmandsreiser eller 15 Mil i Længden, blev
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»ødelagt, endskjønt en stor Del af Hornefjorden, nogle Gaarde
»i Øræfene og endelig Siden ere igjen bebygte.« Man kjen
der endnu Navnene paa mange af de Gaarde, som har lig
get i denne ødelagte Landstrækning. Men Herjingen af
Landet ved Bræer og Jøkelelelve er ingenlunde # ophørt. Øst
for BreiSamerkrsandr sees paa Gunnlaugssons Kart afsat
Gaarden Fell, men denne blev ødelagt, derved at Elven
Vedurd for 12 Aar siden kom om Sommeren med Isgang og
Vand, saa Gaarden kan ikke beboes rnere. Foran Brei&a

merkrjøkull sees hyppig Torvstykker, som kommer frem af
Jøkelen, og som antages at repræsentere Dele afdet afßræen
bedækkede Land. Sveinn Pdlsson reiste forbi Brei6amerkr

jøkull i 1793 og i 1794 og fortæller, at i 1794 var Bræen
østenfor Jøkulså rykket omkring 200 Favne længer frem end
Aaret iforveien.

øræfajøkull, paa hvilken Islands høieste Toppe Hnappr
og Hvannadalshnukr hæver sig op over Isen, er en med
Vatnajøkull sammenhængende Ismark eller den sydligste og
høiestliggende Del af Vatnajøkull. Fra Øræfajøkull kommer
der mange Bræer med. Den allervestligste Del af Breifia
merkrjøkull næres efter Sveinn Pdlsson, der har besteget
Ørafajøkull, fra denne, idet han fortæller, at der «østenfor
»Gaarden Kvisker skyder en meget stor Gletscher ned imod
»den vestre Side af Breidamerkurfjeldet, og er nedenfor Ro
»den af samme, for ikke mange Aar siden, løbet i et med
»Breidamerkurjøkelen, og har ligesom stødt denne af Veien,
»saa som den er kommet fra et høiere Sted, nemlig ligefra
«Toppen af Oræfajøkelen.» Den østligste Arm fra Oræfa
jøkull er efter dette den vestlige Del af BreiSamerkrjøkull.

Vest før BreiSamerkrjøkull ligger en mægtig Bræ, Kvid

jbkull, hvorfra Elven Kvid har sit Udspring. Kviåjøkull ud
mærker sig ved sine store Sidemoræner, der foran Bræen
gaar sammen i den store gjennembrudteEndemoræne. Denne
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er usædvanlig høi og kan efter Øiesyn anslaaes til 100
Meters Høide.

Fremdeles længer vest kommer Holdjokull og Stebdjøkull
ned ifrå Oræfajøkull, og den første nåar til ringe Høide over
Havet.

Imellem Hof og Sandfell, paa Øræfajøkulens sydvestlige
Side, sees i fløiden to Bræer i de trange, steile Dale, og fra
Ismasserne her næres Elven Kåta. I disse Jøkler var det

vistnok, at det store Jøkulhlaup af 1727 fandt Sted, ved hvil
ken Leilighed Isbjerget seiv gled frem paa den slette Mark
som »naar smeltet Metal slaaes af en Digel.«

Nær Sandfell kommer der ned en stor Bræ, Virkesjøkull,
med en 140 Fod høi Moræne, som indeholder et Udvalg af
meget forskjellige Bergarter, ligesom overhovedet Stræknin
gen mellem Hof og Sandfell udmærker sig ved talrige Blokke
af de forskjelligste Bergarter Basalt, Trachyt, Obsidian, Beg
sten, Pimpsten o. s. v. Den nederste Ende af Virkesjøkull
ligger 357 Fod over Havet, Toppen af Morænen 494 Fod
over Havet, saa at Morænens Høide bliver 137 Fod, og selve
Bræens Mægtighed nær Enden er større, kan vistnok an
slaaes 200 Fod. Under det store Jøkulhlaup i 1362 kom an
tageligvis Vandmasserne fra denne Bræ.

Nær ved Gaarden Svinafell kommer den pragtfulde

Svinafellsjøkull ned til en Høide af 312 Fod over Havet;
Morænen er omtrent 121 Fod høi, og Bræens Mægtighed
voxer hurtigt til 265 Fod og til 400 Fod. Som man ser, er
disse Jøkler i og for sig særdeles betydelige, men i disse
Omgivelser, hvor der findes saa enorme Ismasser som Breiba
merkrjøkull og Skeibardrjøkull, bliver de kun Bræer af anden
Rang. Skuringsmærker med Retning SSV fandtes paa det
faste Fjeld ved Svinafellsjøkull, ligesom skurede Stene iagt
toges i Morænen for Virkesjøkull. En anden Arm af Oræfa
jøkull, som kaldes Skaptafellsjøkull, kommer ned ved Gaar
den Skaptafell. Endelig ligger nordligere Morsdrjokull, der
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næres af Ismasserne paa Grændsen af Oræfajøkull og den
egentlige Vatnajøkull. Elven Morsa kommer fra denne Jø
kul, men forener sig snart med Skeidard.

Ligesom under Oræfajøkullens Ismasser skjuler der sig

Vulkaner et eller andetsteds under eller nær SkeibardrjelcuU,
en Bræ, der ligesom Breisamerkrjøkull og de andre forken nævnte

Bræer næres fra Vatnajøkullens Ismasser, og som ligesom denne
gaar ud med betydelig Bredde imod flade, øde, ofte vexlende
Sten- og Sandstrækninger. De to fra Jøkelen kommende vig
tigste Elve er Nupsvetn, der optager Elven Sula, samt Skeivare,
der har givet Sanden foran Navn afSkeiSarårsandr. Selve Jøkul

len er der, hvor den kommer ned ifrå eller gaar over i Vatna
jøkull af mindre Bredde, circa 10 Kilometer, men længer ned
imod Sanden udvider den sig til en Bredde af circa 20 Kilo
meter. Vest for Jøkullen, før den breder sig ud mod San
den, ligger de spidse Sulutinbar og øst for Bræen ligger
Jøkulféll; længer syd ligger vestligt paa Sanden det steile
Lomagmipr, 2455 Fod høi, bestaaende af grovt Konglomerat
sammenkittet af Tuf, før et gammelt Forbjerg i Havet, med
steile Styrtninger, men mod øst begrændses Sanden af de
Fjeldmasser, som bærer Oræfajøkull.

Foran Bræen ligger to Rader af Endemæræner, den ene
umiddelbart foran Bræen, den anden et Par Kilometer foran.
Den laveste Del af Jøkullen nåar ned til omtrent 194 Fod

over Havet. Morænerne følger Bræens Rand regelmæssigt
med variabel Høide 20 Meter og mere over Sanden. Bræen
gaar kløftet med en snavset Rand ud imod Sanden, og denne
lange Rand er halvcirkelformet; saa stiger Bræen stadigt
indover, indtil den nåar en Høide paa 752 Fod, videre 826
Fod og endelig 1237 Fod over Havet, og saa stiger den ind

over fremdeles. Hvorledes Underlaget stiger, er ikke godt
at afgjøre, men efter Landets Udseende at dømme er Underlagets
Stigning ikke betydelig, saa at jeg ikke er utilbøielig til at tro,
at SkeiSarårjøkull har en Mægtighed opimod 1000 Fod. Denne
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Bræ smelter fortiden af og trækker sig dygtigt tilbage. For
24 Aar siden var Bræens Afstand fra Fjeldvæggen nordenfor
Lomagniipr kun 60 Favne, men nu er denne Afstand mindst
400 Favne. Ifrå Sommeren 1880 til 1881 antoges Bræen at

have trukket sig 100 Favne tilbage. Men samtidigt med, at
Bræen har trukket sig tilbage, saa er den afsmeltet, saaledes
at dens Mægtighed er væsentligt mindre i 1881 end i 1880.
Præsten paa Sandfell, Sire Sveinn Eiriksson, paaviste dette
tydeligt for os: Fra Sand/elis Præstegaard, der ligger 20
Kilometer i ret Linie fra de midtre Partier af Skeibardrjøkull,
tegner denne sig som en svagt hvælvet Ryg og opover denne
Ryg ser man hele Rækken af Sulutindar,. ogsaa de mindre
Pigge. Men i 1880 var det netop saavidt, at man kunde
øine den øverste Tind af Sulutindar. Bræen er i Aarets

Løb afsmeltet saa meget, at man nu kan se hele Rækken. Ef
ter nogle sammenlignende Maalinger, som jeg anstillede ved
en Bestigning af Hverfildalsøæl, et 2607 Fod høit Fjeld nord
for antager jeg, at denne Afsmeltning svarer til
en Formindskelse i Mægtighed paa eirca 200 Fod. I dette
Aar, i hvilket Bræen har aftaget saa meget, kom der ogsaa
frem en ny, før ukjendt Elv paa Skeihardrsandr, hvilken Elv
i 1880 kun med Nød og Neppe lod sig befare med Heste,
men i 1881 var den ikke stor.

Sveinn Pdlsson fortæller om lignende Aftagen i' denne
Bræs Mægtighed efter et Jøkulhlaup i 1784. Før Hlaupet
var SkeiSarårjøkull saa høi, at Lomagnuprs forreste Huk
øinedes kun som en liden Klippe over Jøkelen fra det tem
melig høie Fjeld ved Skaptafellssel, da Jøkellen tillige rak
ganske hen til Grusdyngerne (Morænerne) foran dens Kant,
nu derimod (i 17b2—94) sees næsten den øvre halve Del af
samme over Jøkelen lige fra Gaarden seiv.

Den sydvestlige Del af Vatnajøkull hedder Skaptdrjekull
eller Siåujøkull] denne har jeg kun seet i Afstand en klar
Morgen ifrå Vulkanerne af 1783, og den viste sig da som en
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svagt stigende, sønderskaaret, særdeles bred, pragtfuld Is

mark. Tungnafellsjekull, der sees fra Sprengisandr, er en
nordvestlig Udligger af Vatnajøkull, adskilt fra denne ved
Vonarskarh,

De Bræer, som Vatnajøkull maatte sende ned paa Nord
siden, er lidet kjendte.

Nordvestligt for Vatnajøkull, adskilt fra samme ved
Sprengisandr, ligger Eofsjøkull, hvis østligste Del benævnes
Arnarfellsjøkull og den søndre Del hedder Bldgn'pujukull.
Dens Størrelse er omtrent 25 Kvadratmil. Paa Østsiden mod

Sprengisandr er denne Bræ svagt skraanende og kløftet,
med Moræne foran. Ingen Vulkan eller overhovedet Erup
tioner er kjendt fra denne Bræ; dog saaes foran Bræen

nær Pjorsds Kilder Lava, der synes at være kommet fra
Bræen. Sveinn Pdlsson omtaler Hverrer eller varme Kilder

i Kerlingarfjuli, nær Jøkellens sydvestlige Del, dem han dog
ikke har seet, og flere Hverrer findes afsatte paa Gunn
augssous Kart i Kerlingarfjøll nær Jøkullen. Spor af vul
kansk Virksomhed synes altsaa heller ikke at savnes i denne
Jøkel. Arna/ell it mikla, sydøstligt ved Jøkelen, hæver sig
høit over denne.

Næst Vatnajøkull er vistnok Myrdalsjøkull Landets
mærkværdigste Ismark, ved det, at her holder den skrække
lige Vulkan Kaila til, ligesom ogsaa Ismarkens vestlige Del,
den saakaldta Eyjafjallajøkull, har havt Eruptioner. Myr
dalsjøkullen er egentlig kun den sydøstligste Del af de 18
Kvadratmile store Ismarker, som ligger mellem Markar/ljot
og Myrdalssandr ; thi de forskjellige Dele bærer forskjellige
Navne; den vestlige Del benævnes som berørt Eyjafjalla
jøkull, den nordligere Del Godalandsjøkull og en anden endnu
nordligere liggende Del Botnjokull eller Merkurjøkull.

Myrdalsjøkutt ev mest bekjendt for sine voldsomme Jøkul
hlaup, som herjer disse Egne, nåar Katla har Udbrud. Næst
Hekla er Katla den Vulkan, som har havt de fleste Udbrud;

14
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man kjender ialt 13, Myrdalsjøkull er en mægtig og
snavset Ismark, der skraaner jævnt op imod en flad Ryg,
hvor Katla eller Ketlugjd ligger. Foran Bræen ligger Myr
dalssandr, der gjennemstrømmes af de brede Elve, som kom
mar fra Jøkullen. Sydsiden af Myrdalsjøkull og Eyjafjalla
jøkull adskilles kun ved en forholdsvis smal Rand af Land
fra Havet, og her ligger flere mindre Sande, Solheirnasandr,

Skogasandr og Eyjafjallasandr. Dog er disse Sande smaa
sammenlignede med JBreibamerkrsandr og Myrdalssandr, lige
som Landstrækningen her i syd for Bræerne i Eyjafjallasveit
og i Myrdalr har brugbart Land og ikke faa Gaarde.

SolheimajøJcull kaldes den Del af Bræen, som ligger mel
lem Eyjafjallajekull og den egentlige Myrdalsjøkull, og her
kommer ud af Bræen Elven Fulilækr eller Jokuld å Solheima

sandi, en slem og skidden Elv, der lugter overordentligt stærkt
af Svovlvandstof, en Egenskab, som ogsaa skal udmærke et
Par andre Bræelve paa Island, men ingen lugter saa slemt
som denne. '

JEyjafjallajøkull, 5432 Fod over Havet, den vestligste Del
af de her omhandlede Ismasser, er ogsaa en Vulkan med

Udbrud i 1612 og 1821; nær Toppen er efter Sveinn Pdlsson,
der besteg Jøkullen i 1793, en Fordybning, den han ansaa
for et utvivlsomt Krater. Mod Nordsiden sender denne Jøkel

forskjellige Bræer ned, hvilke imidlertid ikke er nærmere
undersøgte.

I nordlig Retning for Merkurjøkull ligger en 2 Kvadrat
mile stor Ismark, som benævnes Torfajekull. Denne Bræ
fortjente nærmere at studeres, da talrige hede Kilder, Hverrer
og Laug skal forekomme ved Jøkullen. Ola/sen og Povelsen
har været oppe her og seet Hverrerne.

Ovenfor Fljotshlid ligger Tindfjallajøkull, en liden Ismark,

hvorfra nogle Pigge rager op.

Ldngjøkull, der dækker circa 25 Kvadratmile, og som nåar
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en Høide paa omtrent 4500 Fod, bærer forskjellige Navne,
saaledes kaldes den Geitlandsjøkull, Skjaldbreibarjokull, Bld
fellsjekull, Balljøkull. Enkelte isoleret liggende Jøkler om

giver den, saaledes Eyriksjøkull, der udmærker sig ved sine
bratte Sider, og som er omtrent 2 Kvadratmile stor; den
nåar en største Høide af 5730 Fod, og sender nogle smaa
Bræer ned. Den skilles fra Långjøkull ved Flosaskard.
Vestligt adskilt fra Geitlandsjøkull ved Kaldidalr ligger
Ok (3800 Fod), sydvestligt den gamle Vulkan Skjaldbreib
(3300 Fod) og endelig HUdufell (3700 Fod), alle med Is i
de øverste Dele.

Selve Långjøkull har en aflang Form og ligger i Lan
dets midtre Del, vestligt for Hofsjøkull. Langs Sydostsiden
af Jøkullen ligger en Række Tinder, Jarlshettur, som kan
sees østenfor Geysir. Et stort Vand Hvitdvatn støder op til
Jøkullen paa Sydostsiden, og herfrå har Kvita (i Biskups
tungur) sit Udspring, men den Elv som gaar ud mod Vest
heder ogsaa Hvitd, og falder ud i Borgarfjørdr. Fra Geit
landsjøkull omtaler Povelsen og Olafsen, at der nogle Fod
fra Isbredden laa opkastet en over 60 Fod høi Vold eller

Gjerder af Grus, Pimpsten og andre Stenarter, store og smaa,
og deriblandt mange Stykker af Kampesten, som 6 til 8
Karle ikke kunde røre. Dette er øiensynligt en høi Moræne.

I Geitlandsjøkull ligger Porisdalr, en Dal, der omtales i
Grettis Saga, og hvis Beliggenhed var glemt indtW Gunn
laugsson kom der i 1833. Dalen er gold og græsløs, og
Bræer gaar ned i den. Fra Långjøkull kjendes ikke vul
kanske Udbrud i historisk Tid, men Lavamasser, der fore

kommer omkring Bræen, viser, at ogsaa her har fundet Erup
tioner Sted.

Yderst paa Snæfellsnæs ligger Snæfellsjøkull (4577 Fod),
som sees over Faæafjørbr fra Reykjavik. Det er en gammel
Vulkan omgivet af Lava, i hvilken Våndet fra Bræen synker
ned. Ingen Udbrud i historisk Tid kjendes herfrå.
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Paa den nordvestlige Halvø af Island, Vestfirbir, er der
to Jøkler, af hvilke den ene, Drdngajekull, er saa stor som
Justedalsbræen, og den anden, Glåmujøkull, større end Fol
gefonn. Men disse Jøkler er ikke meget høie, den første

2837 Fod, Glåmujøkull 2872 Fod paa det høieste; men Fjeld
strækninger af denne Høide er i andre Dele af Island fri
for Is, Disse Jøkler, som kun er lidet kjendte, hvad der
overhovedet er Tilfældet med alle Islands Jøkler, sender for

skjellige Bræer ned i Dalene, saaledes i Bjarnarfjørbr, Reykjar
fjørbr, Paralåtrsfjørbr, i Leirufjørbr og i Kaldalon. Mange
Elve med grumset Brævand søger ned i Fjordene og anret
ter Ødelæggelser især i Leirufjørbr og Kaldalon. Hverken
i Glåmujøkull eller i Drångajøkull har der fundet Ud
brud Sted.

De store Strækninger af Sten og Sand, som ligger foran
Jøklerne, og som Islændingerne kalder »Sandra, er utvivl
somt et Produkt af Isens Virksomhed forenet med Jøkelelve

nes Arbeide, hvortil kommer ogsaa over enkelte Sande de
Stenmasser, som føres ned fra Jøklerne under Jøkulhlaup.

De paa Islands Sydkyst liggende Sande, Breibamerkrsandr,
Skeibardrsandr og Myrdilssandr er øde Strækninger, der
maa tilbagelægges paa én Dag, da der ikkejpaa Veien findes
Græs for Hestene. Sandene bestaar mest af middelsstore og
smaa Stene, mere eller mindre tilrundede, men üblandet
Sand er sjeldnere. De nævnte Sande strækker sig fra Ha
vet langsomt op imod Bræen, og gaar saa over i de større
eller mindre Endemoræner, som ligger foran Bræen. Unæg
telig maa man ved Synet af disse Kvantiteter af løse Masser
foran Bræerne komme til at tænke paa de glaciale Dannel

ser paa den nordeuropæiske Slette, paa den danske Kulle
stensformation, paa den tyske Diluvialkies. Ligesom hine
Sande ligger foran de moderne Jøkler som et Produkt af
disses eroderende og transporterende Virksomhed, saaledes
ligger hine løse Masser af fremmede Bergarter over store
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Dele af Rusland, Tyskland, Danmark og Holland som Lev
ninger efter hine Istidens Jøkelmasser, der dækkede Finland,
Sverige og Norge.

Sprenglsandr ligger mellem de to mægtige Jøkler, Hofs
jøkull og Vatnajøhull) dens Overflade er mere kuperet end
de før nævnte sydlige Sandes, der hyppig gjennemrodes af
vandrige Elve. Men ogsaa Sprengisardr er sikkerligen at
opfatte som en storartet Ansamling af de løse Masser, der
er ført afsted fra de to nævnte betydelige Bræer.

11. Om Jøkelelvene og deres Slamgehalt.

Der er neppe tidligere gjort noget Forsøg paa at
bestemme Vandmængden i de islandske Elve, ligesaalidt
som det er undersøgt, hvor store Mængder af knust Sten,
der aarligt føres til Havet af dem. Under Heisen paa

Island faldt Ruten slig, at alle Vatnajekulls Elve maatte
passeres, og Leiligheden blev da benyttet til at gjøre et
Overslag over Vandmængden i Elvene og til at medtage
Prøver af Brævandet for at undersøge dets Gehalt af suspen
derede Bestanddele. Ved denne Uiidersøgelse blev iet Par
større Elve Bredden, Dybden og Hastigheden maalt, og deraf
Vandmængden for denne Dag udregnet. Nu kommer der
imidlertid saa mange Elve ud af Vatnajøkull, at skulde
Vandmængden i dem nøiagtigt maales, saa vilde dette

blive et stort Arbeide for sig seiv. Ved de mange mindre
Elve blev der da kun gjort et Overslag over Vandmængden
paa den Maade, at jeg lagde Mærke til, hvor langt Våndet
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gik op paa Hestene, og samtidigt bedømte jeg Bredden og
Hastigheden, saa at der blev Anledning til at faa et Begreb
om Vandmængden. Det er klart, at den Vandmængde, som
man ønsker at maale, i og for sig er variabel, og det i me
get høi Grad, fremdeles at den her benyttede Fremgangs
maade kun giver et meget tilnærmet Resultat samt endelig,
at der egentlig behøvedes en igjennem et helt Aar fortsat
lagttagelsesrække for hver Elv til, foråt angive Kvantiteten
af de Vandmasser, som flyder ud af Vatnajøkull. Det eneste,
vi her kan opnaa, er et yderst tilnærmet Overslag over Vand
mængden.

Slamgehalten er maalt paa den Maade, at der i ringe
Dyb under Overfladen af den strømmende Elv er fyldt en
Flaske Vand, som senere er filtret, saaat Slammængden i 1
Kubikmeter kan beregnes.

De løse Masser, som i Form af Sand, smaa Stene og
større Stene føres ud af Bræelvene, unddrager sig Beregning,
ligesom de Mængder Stene, som Bræerne seiv aarligaars op
hober foran sig, ikke godt kan beregnes. Men at disse
Masser er særdeles betydelige, viser de milevide, golde
Strækninger, som ligger foran de islandske Bræer; paa mange
Steder er der blevet tørt Land der, hvor der før var Hav.

Fremdeles er det umuligt at danne sig et Begreb om
den Mængde Vand og den Mængde Slam og løse Masser,
som føres ud under Jøkulhlaupene, da hele Egnes Udseende
i kort Tid kun forandres ved de Vandmasser, den Is og de
løse Stene, som føres frem fra Bræen.

De fleste af de Elve, som kommer fra Vatnajøkull, gaar
imod Nord eller imod Syd. De Elve, som gaar imod Nord,
er, som før berørt, lange, men faa, idet talrige Smaaelve har

forenet sig til faa og større. De Elve, som gaar imod Syd,
er dcrimod talrigere og kortere, thi Afstanden fra Bræen til
Havet er kort, og de strømmer mest over flade Sandstræk
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ninger, hvor deres Løb ofte vexler, idet de næsten dagligt
forandrer sig. De er vanskelig at komme over, fordi deres
Bund ofte bestaar af Slam, Stene og Kviksand. I Elvene
ligger der ofte Sandøer, der skifter Beliggenhed med Elvenes
Væxt.

Den østligste af de Elve, som kommer fra Vatnajøkull,

og som løber i nordlig Retning, er Jøkulsd i Fljotsdalr, som
falder ud i Lagarfijot. Indsøen Lagarfljåt fandtes at være
hele 110 Meter dyb, men en mindst 9 Kilometer lang Stræk
ning i Indsøens øvre Del er udfyldt af de løse Masser, som
Elven har ført ned. 27 Kilometer nedenfor fElvens Udløb i

Lagarfijot, ved Egilstabir, toges en Vandprøve, og det viste
sig, at Våndet her endnu indeholdt 19 Milligram Slam i 1

Liter, eller 19 Gram i 1 Kubikmeter Vand. Jøkulså i Fljots
dalr optager, før den falder ud i Lagarfijot, Keldud, som skal
komme fra en Indsø Keldudrvatn, som efter Sveinn Pdlsson
før laa en rum Vei fra Jøkelens Kant; men Bræen skal se
nere være gaaet ud over Søen, hvorfor Kelduå ogsaa be
gyndte at blive jøkelfarvet. Vandmængden i Jøkulså,
hvor den falder ud i Lagarfijot, anslaaes til 120 m 3 pr.
Sekund.

Jøkulsd i Fljotdalr falder ud i Havet ikke langt fra Mun
dingen af Jøkulsd d Bru, den næste store Elv, som flyder
mod Nord fra Vatnajøkull, og som ved sit Udløb har dannet
de Sandstrækninger, som benævnes Hérabssandr. Jøkulsd d
Bru, som ogsaa kaldes Jøkulsd d Dal, dannes efter Sveinn
Pdlsson ved en Forening af 5 Elve fra Vatnajøkull. Den
gjennemstrømmer med Fart den trange Jokuldalr i en smal
Erosionsseng, og den store Elv skal paa sine Steder sam
menknibes slig i sit Leie, at forvovne Folk har sprunget
over. Den skal optage 38 Elve, som ikke fører grumset
Jøkelvand, men Bygdevand eller Bergvand. Over denne
Elv gaar det ikke an at ride, ei heller kan den passeres i
Baad, og Bro findes kun paa et Sted i den nedre Del ved
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Fossvallr. Længer oppe i Dalen kommer man over paa
Dråttr, det vil sige, man haler sig over i en Kasse, som hæn
ger i Touge. Ved Hdkonarstatir, hvor Elven strømmer med
en Fart af 2,2 Meter pr. Sekund, fandtes en Vandmængde
paa 97 m 3 pr. Sekund; men der usender, nåar der er Flom,
at Våndet gaar helt op under de Touge, som er spændt
over Elven for Færselens Skyld, og da disse Touge hænger
tvert over Elvens Erosionsseng, 10 Meter over almindelig
Vandstand, saa tør det herai sikkert sluttes, at Vandmæng

den er mange Gange saa stor i Flomtider. Elvens Længde
er omtrent 150 Kilometer, og Slamgehalten fandtes 4de Juli
975 Gram pr. Kubikmeter. Jekulsd å Fjollum eller Jekulsd
d Axarfirbi er Islands længste Elv, 200 Kilometer lang. Den
skal efter Sveinn Pdlsson dannes af 12 Jøkelelve fra Vatna

jøkull; den strømmer øst for Herdubreib og Mi vatns Øræ/i,
danner Islands største Fos Dettifoss og falder ud i Aæarfjerbr,
dannende ved sit Udløb en Sandstrækning Skdgasandr. In
gen Bro og intet Vadested lindes over denne store Elv, men
der er et vigtigt Færgested ved Grimstabir. Her fandtes
Vandmængden 450 m 3 pr. Sekund. Slamgehalten var 600
Gram pr. m3. Skjdlfandafljot er den fjerde store Jøkelelv,
som fører Vandmasserne mod Nord ud til Havet; dens Kil
der er lidet kjendte. Den gjennemstrømmer Bdrdardalr og

danner flere Fosse Aldeyjarfoss, Gobafoss og Vllarfoss, samt
optager Elve fra Oddbahraun. Den falder ud Skjal/andi, dan
nende en Sand, Sjdfarsandr. Dens Længde er omtrent 170
Kilometer, Vandmængde ved Storuvellir i Mødrudalr fandtes
105 m3. Den har Vadesteder i Barbardalr.

Tungnad og Kaldakvisl er de to vestligste Elve, der
kommer fra Vatnajøkull, og disse to Elve er Bielve til
Pjorsd, der har sine Kilder i Hofsjekull. Kaldakvisl kommer
efter Gunnlaugssons Kart fra Omgivelserne omkring Vonar
skarb og strømmer i sydvestlig Retning, indtil den optages
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af Tungnad, før denne falder ud i Pjorsd. Tungnadens Kilder
er ukjendte, efter et Sagn har Tungnad og Skaptd og Hver

fisfljot alle tre samme Udspring i Skaptdrjekull, idet den op
rindelige Elv ved en stor Klippe deler sig i de tre Elve.
Vandmængden i Tungnad og Kaldakvisl er anslaaet tilsam
men til 200 m 3 pr Sekund.

Skaptd, bekjendt fra det vulkanske Udbrud i 1783,
da Elven udtørredes, og da Lavaen fyldte Elvens Rende,
kommer fra Skaptårjøkull og gjennemstrømmer en Indsø,
der ikke er afsat paa Kartet, men som ligger i nord
lig Retning for de nordostligste Kratere af 1783. Elven
strømmer først imod SV, derpaa mod Syd, hvorpaa den
største Del af Elven løber i østlig Retning ud i Skaptdros,

men en Del af dens Vande løber til Kubajljot. - Dens Vand
mængde kan anslaaes til 40 m 3 pr. Sekund.

Hverfisfljot, der i 1783 under Udbrudet udtørredes ligesom
Skaptd, strømmer i sydlig Retning langs og tildels under Lava
masserne. Dens Vapdmængde kan anslaaes til 30 m 3.

Djupa, som optager Brunnd og et Par andre mindre
Elve fra Sibujekull, fører omkring 20 m 3 Vand pr. Sekund.
Langs Djupa er en gammel Lavastrøm, for hvilken Udbruds
stedet ikke kjendes, men Hraunet skal kunne følges helt op
til Jøkullen, saa at det vistnok er kommet fra denne.

Nupsvetn og Skeibard er de to vigtigste Elve fra Skei

bardrjøkull; de er berygtede for sine Flomme, men især for
de heftige Jøkulhlaup, som indtræffer i dem. De er ofte
vanskelig at passere, undertiden er det umuligt at komme
over dem. Nupsvetn, som ogsaa kaldes Lomagnupsd, kom
mer ifrå et Vand op under Vatnajøkull øverst i NupstaSar
skogr, hvilket benævnes Grimsvøtn efter Gunnlaugssons
Kart, men egentlig hedder det Grænafjallslon; derimod er det
ikke bekjendt, hvor Grimsvetn, ved hvilket der angives
at have været vulkanske Udbrud, ligger. Nupsvetn gjennem
nemstrømmer den saakaldte Nupstabarskogr, der er et Dal
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føre, der mod Vest begrændses af en Fjeldstrækning, som
kaldes Bjurn, mod Øst af Sulutindar og mod Nord af Vatna
jøkull. SkeiSarårjøkull udbreder sig fra Østsiden af Sulu
tindar foran Dalens Munding og kan, nåar den voxer, stoppe
Dalen, saa Nupsvetn dæmmes op og foraarsager Hlaup. Fra
SkeibardrjøkuU modtager Nupsvetn nederst i Nupstabarskogr
den grumsede Elv Sula, og disse to Elve strømmer da i

mange Arme over Sanden ud imod Havet nær Hverfisfljots
Arme.

Nupsvøtn kan antages at føre 110 m 3 pr. Sekund og
Slammængden var 318 Gram pr. m 3.

Skeidard eller Jøkulsd d Sandi, paa den østlige Del af
Sanden, skifter ofte Beliggenhed og er berygtet for sine
Hlaup. Dens Vandinængde ansloges til 150 m 3 pr. Sekund,
og dens Slammængde fandtes 570 Gram pr. Kubikmeter.

Disse Elve paa Skeiåarårsanden vexler, som oftere be
rørt, sit Løb, og strømmer snart her, snart der over Sanden,
Men et usædvanligt Tilfælde indtraf i 1880, idet en ganske
ny Elv brød ud midt paa Sanden og blev i Løbet af faa
Dage saa stor, at den ikke kunde befærdes med Heste eller
kun lod sig ride med Nød og Neppe. Denne nye Elv var
imidlertid i 1881 liden, førte omkring 15 m 3 pr. Sekund med
en Slamgehalt af 1509 Gram pr. m 3.

Fra de Bræer, der næres fra Oræfajøkull, kommer der
flere Elve, saaledes Svina/elisa, Virkesd og den slemme
Kdta, hvis Vandmasser sikkert kan anslaaes til 20 m 3 pr.
Sekund.

Længer øst kommer der mange Elve, Stedd fra Stedd

jekull, Hold fra Holdrjøkull, Kvid fra Kvidrjøkull og saa
kommer fra Breiftamerkrjøkull Hrutd, Deildarå, Fjalld og
Breidå, Elve, hvis Vandmasser maaske kan anslaaes til 60
m 3 pr. Sekund. Fra Breidamerkrjøkull kommer saa den
store Jøkulsd d Breidamerkrsandi, den Elv, som af alle

paa Island er værst at befare. Elven er meget kort,
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neppe mere end 4 Kilometer, og kommer mægtig og grum
set ud fra Bræen, for efter det korte Løb at naa ned til

Havet. Dens Vandmængde kan maaske anslaaes til 120 m 3
pr. Sekund, Slamgehalten fandtes 1876 Gram pr. m 3 ved
Bræens Udløb. Den østligste Elv fra Breisamerkrsandr
hedder Vedurd, og har som før berørt ødelagt Gaarden Fell.

De østenfor liggende Elve Steindvetn, Heinabergsvøtn og
Holmsd kan antages tilsammen at føre 80 m 3 pr. Sekund.
De Elve, som falder ud i HornaJ'jardarfljøt, har jeg ikke
passeret uden i selve Fljotet. Maaske vilde en Vandmængde
af 30 m 3 være en rimelig Antagelse for Vandmængden i de
Elve, som søger ned fra de tre Jøkler. Elvene regnes af
Pålsson til de betydelige Jøkelelve.

Jekulsd i Loni hedder den østligste Elv, med hvilken
vi her kommer til at beskjæftige os; den kommer fra Lons

jøkull, gjennemstrømmer en Dal Jøkuldalr og flyder saa
over flade Strækninger, hvor den hyppig anretter Skade, ud
i Lonsfjørdr. Vandmængden er anslaaet til 30 m 3 pr.
Sekund.

Ved Hjælp af de ovenfor anførte Tal vil vi forsøge paa
at danne os et Begreb om de Vandmængder og de Slam
mængder, som udføres fra Vatnajøkull paa en Sommerdag,
idet vi for Oversigtens Skyld meddeler Tallene i en Tabel.

Vandmængde Slammængde Tons Slam
m 3 i Sekundet. Gram i 1 m 3. pr. Dag.

Elvenes Navne.

Paa Nordsiden af Vatnajøkull.

tilsammen paa Nordsiden 772 m 3 pr. Sekund.

Jøkulså i Fljotsdalr . . . . 120
97 -- 975 -- 8171

450 -- 600 -- 23328
105
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Elvenes Navne. Vandmængde Slammængde Tons Slam
m 3. Gram i 1 m 3. pr. Dag.

Paa Sydsiden af Vatnajøkull.

Tungnaå og Kaldakvisl . . . 200
Skaptå . 40
Hverfisfljot 30

Djupa 20
Nupsvøtn 110 318 3021

Ny Elv paa Skeidarårsandr . 15 1509 1956
SkeiSarå 150 - 570 7387'

S vinafelisa, Virkeså og- Kåta . 20
Smaaelve paa Breiåamerkrsandi 60
Jøkulså å Breifiamerkrsandi . 120 1876 19450

Heinabergsvøtn og Holmså . . 80
Hornafjardarfljot 30
Jøkulså i Loni 30

tilsammen paa Sydsiden 905 m 3 pr. Sekund.

Tilsammen flyder altsaa 1677 Kubikmeter Vand fra Vatna
jøkull pr. Sekund paa en Sommerdag, hvilket giver omtrent
145 Millioner Kubikmeter pr. Dag, hvad der for det hele Aar

vilde give 53000 Millioner Kubikmeter, et Tal, der dog er
for stort, da Vandmængden er mindre om Vinteren. Adderes
Vandmængderne i de Elve, hvis Slamgehalt er bestemt, saa faar
vi 942 Kubikmeter Vand pr. Sekund, og adderes Slammængden
pr. Dag, saa faaes 63313 Tons for disse Elve pr. Dag. An
tages nu, at Slammængden i de Elve, hvor denne ikke er
bestemt, er den samme pr. Kubikmeter som i de Elve,

hvis Slammængde kjendes, saa skal man altsaa forøge
Slammængden i Forholdet 942 til 1677 for at finde det
Antal Tons Slam, som paa en Dag udføres af Vatna
jøkull. Dette bliver altsaa 112713, eller med et rundt Tal
112000 Tons Sten pr. Dag udføres af Vatnajøkull i Form
af Slam i Elvene.
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Hvis man, ved at multiplicere dette Tal med 365, vilde
berekne Slammængden for hele Aaret, saa vilde man faa
over 40 Millioner Tons Slam, men der er al Grund til at

tro, at dette Tal vilde blive for stort af den Grund, at Vand-
mængden om Vinteren er mindre end om Sommeren, hvor-
ved imidlertid maa bemærkes, at her er der ikke tåget Hen-

syn til Slammængden i Flomtider og under Jøkulhlaup, lige-
som det ogsaa maa erindres, at Temperaturforskjellen mellem
Vinter og Sommer ikke er meget betydelig paa Island, saa-
ledes som følgende Tabel viser.

Varmeste Maaned Koldeste Maaned
Juli. Marts.

Stykkisholmr + 9.6 % C —2.8 % C
Grimsey 4-7.1 -f- 3.5

Hvis vi imidlertid vil danne os en Forestilling om Slam-
mængden for det hele Aar, da er der, saalænge der ikke
foreligger lagttagelser over Vandmængden i hele Aarets Løb,
ikke andet Middel end at beregne Vandmængden ved Hjælp
af Regnhøiden og Arealet.

Regnmængden paa Island er
Berufjørdr 1007 Millimeter
Stykkisholmr.... 662 «
Grimsey 497 «
Reykjavik 732 «

Af disse Observationssteder ligger Berufjerdr Vatnajø-
kullen nærmest, og da den store Bræ som bekjendt virker
som en Kondensator for Vanddampene, som kommer ind fra
Havet, kan vi vistnok, uden at frygte for at tåge for stort

Tal, anslaa Regnmængden for Vatnajekull og Omgivelser lig
Berufjordrs Regnmængde 1007 mm. i Aarets Løb eller med
et rundt Tal 1 Meter. Drages Linier mellem alle de Steder

Berufjørßr +8.3 -i- 1.3
Vestmannaeyjar + 10.5 + 0.4
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hvor Vandmængden i Elvene er bestemt, saa vil disse Linier

indeslutte et Stykke Land'paa2sooo Kvadratkilometer, af hvilke
Vatnajøkull seiv indtager 8500 (150 Kvadratmile) eller om
trent 1 /3.

At bestemme, hvor meget af den faldne Sne og Regn,
der fordamper, er neppe muligt, men i dette fugtige og
kolde Klima tør den fordampede Sne- og Regnmængde neppe
anslaaes til mere end 1/5. Efter disse Antagelser skulde der
fra bin 25000 Kvadratkilometer store Landstrækning aarligt

strømme 20000 Millioner Kubikmeter Vand, hvilket giver
634 Kubikmeter pr. Sekund fra de ovenfor nævnte Elve.

Men ovenfor er ved Maalingerne fundet 1677 Kubikmeter pr.
Sekund for de samme Elve paa en Sommerdag, hvoraf altsaa
skulde sluttes, at Vandmængden i Sommermaanederne skulde
være 2 til 3 Gange saa stor, som den midlere Vandmængde.
De ovenfor nævnte 40 Millioner Tons Slam skal altsaa redu

ceres i Forholdet 1677 til 634, hvilket giver omtrent 15 Mil
lioner Tons Slam om Aaret.

Vi kommer altsaa til følgende Resultater:
Paa en Sommerdag strømmer der 1677 Kubikmeter Vand

pr. Sekund i Elvene fra Vatnajøkull, og de fører dagligt
145 Millioner Kubikmeter Vand med 112000 Tons Slam fra

Jøkelen. Dette vilde i Aarets Løb give 53000 Millioner
Kubikmeter Vand med 40 Millioner Tons Slam, hvilke Tal

imidlertid maa reduceres paa Grund af den mindre Vand
mæugde om Vinteren. Lægges Regnhøiden og Arealet til
Grund for Beregningerne, saa faaes 20000 Millioner Kubik
meter Vand med 15 Millioner Tons Slam om Aaret.

Som omtalt fører Maalingerne og Beregningerne til det
Resultat, at Vandmængden pr. Sekund om Sommeren er 2
til 3 Gange saa stor som den gjennemsnitlige Vandmængde

pr. Sekund for hele Aaret. Endskjønt dette Resultat iog
for sig ikke er absurd, saa bør det dog erindres, at den
Regnhøide, som er lagt til Grund for Undersøgelserne, er
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Berufjørdrs, da der selvfølgelig ingen Observationer haves
fra Vatnajøkull. Imidlertid er det muligt, at Regnmængden

oppe paa Vatnajøkullen er meget betydeligere end i Beru
fjøror, og at derfor Vandmængden i Aarets Løb er større end
her antaget.

Det er værd at undersøge, hvormeget hine 15 Millioner

Tons Slam repræsenterer i Form af fast Fjeld. Sættes Berg
arternes specifike Vægt til 2.7, saa faaes 5V2 Millioner Kubik
meter Sten eller en Terning af Sten med over 176 Meters
(661 Fods) Side.

Efter en Beregning, som jeg før har anstillet med Juste
dalsbræens Elve, udføres der fra denne aarligt 69000 Kubik
meter Sten i Form af Slam, medens Vatnajøkull udfører
5500000 Kubikmeter. Vatnajøkull, der er 10 Gange saa
stor, udfører følgelig omtrent 80 Gange saa meget Slam;
dette Resultat vil ikke forundre den, der har havt Anledning
til at sammenligne de mørke, gråa og chokoladefarvede Bræ
elve fra Vatnajøkull med de blakkede Elve fra Justedals
bræen. Den sidste hvilet paa de fasteste Bergarter, Gneis

og Granit; Vatnajøkull hviler paa løsere Tuf og paa Basalt,
og den er derhos mægtigere.

Der gives Geologer, der mener, at Bræerne ingen ero
derende Evne har, ja der er endog dem, som har ment, at
Bræerne beskytter Underlaget, saa at Daldannelsen stilles i
Bero, nåar Bræ dækker Landet. Den, som er kommen til
dette Resultat, bør verificere sine Ræsonnements ved Observa
tioner paa Island; han sammenligne til Exempel Jokulsd d
Breidamerkrsandi med dens tykke, mørkegraa, grumsede
Jøkelvand, hvor den vælder frem under Bræen, med det
klare Vand i de Elve, som ikke næres fra Bræer, hvilket
Vand Islændingerne til Adskillelse fra Jøkelvand kalder

Bergvand og Bygdevaud. lagttagelse og fornuftigt Ræson
uement vil snart føre til det Resultat, at en mægtig Bræ
eroderer paa Underlaget med en Intensitet, der er iøiuefal
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dende for enhver ved de opslidte Stenmasser, der stadigt fø
res ud i tusenvis af Tons om Dagen, medens Våndet i en mægtig
Elv, der kommer fra isfrit Land, oftest er rent, krystalklart,
saa at Erosionsarbeidet først erkjendes ved Betragtningen af
Elveliets Form.

Foruden i de ovenfor nævnte Elve er Slamgehalten og
Vandmængden tillige maalt i to andre store islandske Elve

nemlig i Vjorsd og i Hvitd. Pjorsd har sine Kilder i Hofs
jøhull paa dennes sydøstlige Side, hvor den ene grumsede
Elv efter den anden strømmer ud af Jøkelen, og her foran
Bræen bestaar Grunden paa enkelte Strækninger af blød
Slam med Stene i, saa det er vanskeligt at komme frem
langs Bræen baade for Heste og Folk. pjorsd strømmer mod
SV, optager Tungnad, der som før omtalt kommer fra Vatna

jøkutt, og Mundingen, der er bred, forenes med
som kommer fra Eyjafjallajøkull.

Vandmængden og Slammængden blev bestemt ved Pjorsdr
holt, altsaa efterat Tungnad er faldt i. Sandsynligvis er en
stor Del af Slammængden her afsat paa Veien. Vandmæng
den fandtes 542 Kubikmeter pr. Sekund med 73 Gram pr.
Kubikmeter, hvad der giver 3418 Tons om Dagen. Vand
mængden er her altsaa større end i Jekulsd d Fjøllum.

Hvitd (i Biskupstungur) næres fra Ldngjøkull, men da
den kommer ud af det store Hvitdrvatn, er vistnok den be
tydeligste Del af Slammet kommet til Afsætning der. Hvitd

strømmer i sydvestlig Retning og optager Tungufljot, Laæd
og Bruard; senere optager den Sog, der danner Afløb for
Pingvallavatn, og dens Udløb benævnes Olfusd. Vandmæng
den er maalt ved Færgestedet vestfor Grvf, før de nævnte
Elve falder i. Vandmængden var 157 m 3 med en Slamgehalt

af 36 Gram pr. m 3, hvad der giver 490 Tons ora Dagen,
hvorved bør erindres, hvad netop er omtalt, at Våndet har
gjennemstrømmet Hvitdrvatn.

De Elve, som kommer fra Myrdalsjekull, og som strømmer
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over M<rdalssandr, vexler hyppigt; nogle af de Elve, som

staar afsatte paa Ounnlaugsons Kart, findes nu ikke,
og de Elve, der staar paa Kartet, har nu en anden Be
liggenhed.

Mulakvisl lober nu i to Grene, den ene nær under Fjel
det ved Høfdabrekka, den anden længer østligt nær den af
Sanden opstikkende 0 Hafrsey. Derimod findes paa Kartet
afsat to Elve fra Eyard og jQkulvatn, hvilke
to Elve nu ikke synes at existere længer. En af de mærké
ligste og slemmeste Elve paa Island er den saakaldte Fuli
lækr eller Jøkulsd d Solheimasandi] den er ganske kort, kun
omtrent 5 Kilometer, og kommer fra Solheimajøkull] Elven
har stærkt farvet Jøkelvand, og Bræens Ende er snavset.

Fulilækr strømmer i en dalformet Fordybning, som den har
gravet i løse Masser. Men hvad der især udmærker denne

Elv er en stærk Lugt af Svovlvandstof, hvorfor og
saa Elven bærer Navnet Fulilækr, det er den raadne Elv
eller Stankelven. Svovlvandstoflugten er saa stærk, at vi
allerede mærkede den 7* Times Ridt, før vi naaede Elven.

Paijkull søger at forklare denne stærke Lugt af Svovlvand
stof af Forvitring af smaa Korn af Svovlkis og paaviste
ogsaa Svovlkis i Stenene ved Bræen. Han antager, at nåar
itumalet Svovlkis kommer i Berørelse med Våndet, saa

oxyderes Jernet samtidigt med, at Svovlvandstof dannes.
Imidlertid synes denne Grund utilstrækkelig til at forklare
den stærke Lugt af Svovlvandstof; thi seiv i Svovlkisgruber,
hvor meget store Kvantiteter Svovlkis, ofte i Pulverform, kommer
i Berørelse med Vand, er Luften i Regelen frisk og* god.
Langt sandsynligere forekommer det mig at være, at der
oppe i Jøkellen, hvorfra Elven næres, er Svovlkilder, der ud
sender Svovlvandstof, og at denne Gas absorberes af Våndet,

og saa atter damper ud af Fulilækrs grumsede Bølger. Det
maa her erindres, at hine Jøkelmasser huser to Vulkaner

Kaila og Eyjafjallajøkull, begge med Udbrud i historisk Tid,
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og at Svovlkilder, der udsende Svovlvandstof, ikke er sjeldne
vulkanske Eftervirkninger paa Island. Bunsen har analyseret

Gasen ifrå et stort Fumarolefelt ved JReykjahlid, sandsynlig
vis fra Ndmafjall og fandt hele 24 Procent Svovlvandstof i
Gasen. Et Antal deslige stingende Gaskilder under Isen vil
være tilstrækkeligt til at forklare den slemme Stank af Svovl
vandstof fra Fulilækr, men neppe den langsomme Forvitring
af Svovlkis i Bergarten. Sveinn Idlsson heretter, at den
ovenfor nævnte Elv Mulakvisl , der kommer fra Katla,
har samme Lugt og Farve som Fulilækr] det var i Slutnin
geu af forrige Aarhundrede; i 1881 bemærkedes ingen saadan
Lugt af Mulakvisl. Han omtaler fremdeles en tredie Stank
elv, som sædvanlig kaldes Fulakvisl, og som faMer ud i det
før nævnte Hvitdrvatn, hvorfra Uvita har sit Udspring.
Denne Fulakvisl kommer fra Balljekull, men ikke langt fra
denne findes de bede Kilder ved Hveravellir, og det synes
da rimeligt, at Lugten ogsaa her skriver sig fra stinkende
Gasarter, som udsendes af Jorden under Isen.

Markarfljåt hedder den vestligste af de Elve, som dan

ner Afløb for Eyjafjallajøkull, endskjønt denne Elv har sine
vigtigste Kilder vest for Torfajekutt; men den optager Elve
fra Eyjafjallajøkull, og løber i flere Arme mod SV imellem
Fljotshlid og Eyjafjallajøkull. Dens Arme vexler ofte
Løb, og man ser hist og her omkring dens Arme gamle,
delvis græsbegroede Elveleier, som nu er forladte. Efter

Fdlsson skal man, nåar man graver i Jorden omkring de af
Elven omcirklede Landpartier, de saakaldte Landeyjar, finde
afvexlende Lag af Jøkelgrus, sort Muljord og Brændtorv,
skjønt det sidste sjelden under 6 Alen dybt nede.

Den Sand og Slam, som Jøkelelvene fører med sig, gaar
ud imod Havet, og her afsætter sig, ofte fjernt fra selve

Bræerne, Sandstrækninger. Man vil finde deslige store ud
fyldte Flader ei alene umiddelbart foran Bræerne, men ogsaa
ved Bræelvenes Mundinger. Gunnlaugssons Kart viser, hvor



Om Islands Jøkler. 227

ledes der foran de store mod Nord gaaende Eire er afsat
Sande i meget stor Afstand ifrå Bræerne. Saaledes Herads

sandr ved Udløbet af Jøkulsd å Bru og Jøkulsd i Fljotsdalr,
Skogasandr ved Udløbet af Jøkulsd d Fjellom, Sjdfarsandr
ved Skjalfandafljot. Hvis man studerer Sandenes Beliggenhed
i Forhold til Elvene, saa kommer man til et Besultat, der

i sin Almindelighed kan udtrykkes saaledes: Ingen af Is
lands store Jekelelve folder ud i Bunden af en stor Fjord,
Denne Regel har sin Betydning, hvortor det kunde værd at
paavise den nærmere. Islands Østkyst fra Berufjørdr til

Lodmundarfjørdr har mange Fjorde, men i ingen af dem fal
der der nogen stor Bræelv. De første store Elve, som vi

træffer paa Nordlandet, Jøkulsd d Bru og Jøkulsd i Fljotsdal,
falder ud i ikke i nogen dyb Fjord. I Vapna
fjerdr og de andre Fjorde paa Nordlandet kommer der ingen

Jøkelelve ud. Jekulsa å Fjøllum falder ud i Aæarfjerdr, der,
som Kartet viser, er en aaben Havbugt, ikke nogen lang
Fjord, og Skjalfandafljot falder ud i en lignende Havbugt,
Skjålfandi. Saa kommer vi til den dybe Eyjafjørdr, men
den Elv som falder ud her, Eyjafjardarå, faar ikke Tilløb
fra nogen Bræ, meu fører kim klart Bergvand. Man kan gaa
med disse Undersøgelser rundt hele Island, og man vil linde,
at ingen af de store Bræelve falder ud i en dyb Fjord. Alle
Elvene paa Sydlaudet fra Jøkulsd å Breidamerkrsandi og

hele Kækken af Elve til Markarjljot, Pjorsd og Uvita falder
ud over øde Sandstrækninger, ikke i Bunden af store Fjorde.
Jeg var først tilbøielig til at tro, at der var en Undtagelse
nemlig Uvita i Borgarfjørdr, en Elv som delvis næres fra
Omgivelserne fra Ldngjøkull, og som efter Navnet at dømme
maatte antages for en stor Jøkelelv, men som dog falder ud
i Bunden af den lange Fjord Borgarfjørdr. Men ved at læse
Sveinn Pdlssons Beskrivelse af denne Elv vil det kunne sees,
at det er kun en liden Bielv, som kommer fra Jøkelen, medens
de øvrige Tilløb fører klart Bergvand, saa at denne ved
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første Øiekast tilsyn elad ende Undtagelse bekræfter Regelen.

Pålsson skriver om Hvitå\ Borgarfjørdr: »Paa Alfarveien fra
«Kaldidal mod Nord til Kalmannstunga reiser man over IVa
«Mils bred Sandmark, hvor ovenfor mod NO det førommeldte
«Geitland ligger; over denne Sandmark flyde 3 a 4 smaa og
«übetydelige Elver, hvoraf den sydligste kommer ned af
«Geitlandsjøkelens Vestside gjennem en fæl Bjergkløfte øst
«ligst paa Kaldadalen og fører hvidagtigt Jøkelvand. de \øv
«rige fører oftest klart eller Bergvand og kommer ned fra
«Geitlandet. Forresten faar Hvitå sit meste Vand dels fra

«Nordlingafljotet, en Bergvandselv, der kommer fra nogle
«ferske Søer paa Arnarvatnsbeiden, dels fra de Elve, der
«falde fra hver af de mange Borgarfjordsdale, som alle føre

«klart Vand.« Det vil heraf fremgaa, at Hvitå i Borgarfjørdr
kun faar en saare liden Del af sit Vand fra Bræen, hvad

ogsaa Pålsson udtrykkeligt bemærker, og at den saaledes
ikke kan være en Jøkelelv med stor Slamgehalt.

Den naturligste Forklaring af dette besynderlige Faktum,
at ingen af de store Jøkelelve falder ud i Bunden af en
lang Fjord, er saare uærliggende. Da de store Jbkelelve
dagligen fører tusinder af Tons Slam ud i Fjorden, saa vil
disse udfyldes desto hurtigere, jo større Slam- og Sandmæng
den er, og nåar derfor Elvene falde ud i Havet over aabne
Sandstrækninger, da er derved antydet, at de Fjorde, som
maatte bave været der, er udfyldte. Til et lignende Resul
tat kommer vi ogsaa ad andre Veie, ja man har paa Island

tilforladelige Efterretninger om Fjorde, som var paa Land
nåmstid, meu som nu er udfyldte, og paa mange Steder er

der nu tørt Land, hvor der før var Hav. Men ad Analogiens
Vei kommer vi her til den Slutning, at de Søer, som har
ligget paa Jøkelelvenes Vei ogsaa maa være udfyldte, og de
store Søer, Pingvallavatn, Myvatn, Fiskivøtn i Skaptafells

syssel, Fiskivetn paa Arnarvatnsheidi, og Skorradalsvatn osv.,
ingen af disse modtager Tilløb gjennem Jøkelelve. En
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mærkelig Undtagelse er Lagarfljot, hvis øverste Del rigtig
nok paa en Strækning af mindst 9 Kilometer, er udfyldt, men
som endnu mærkværdigt nok har bevaret et Dyb paa 110 Me
ter over en Del af sin Udstrækning. Ellers vil man kun
finde sjeldne Exempler fra Island paa, at grumsede Jøkelelve
gjennemløber Indsøer, seiv om Elvene har en Længde paa
100 til 200 Kilometer. Overhovedet tyder alle Mærker paa,
at Islands Overflade i høi Grad er forandret i postglacial
Tid, meget mere end til Exempel Norges, og Aarsagen hertil
er den, at Bræerne er større og mægtigere, og at Bergarterne
har mindre Modstandsevne. At Vulkanerne ogsaa her har

spillet en meget væsentlig Rolle til at forandre Overfladen
er iøinefaldende for enhver, der har reist i Landet.

Paa lange Strækninger af den sydlige Kyst paa Island
danner der sig foran Elvene Sandtunger, der øiensynligt er et
Produkt af Elvenes og Havets forenede Arbeide. Disse Sand
tunger, der afspærrer en indenfor liggende Vandansamling, er
ofte mærkværdigt regelmæssigt uddannede. Foran Alptafjsrdr
ligger Starmyrartangi og lignende Tanger eller Tunger af Sand

ligger foran Lonfjerdr, Papafjørdr, Skardsj'jerdr, Hornafjordr
og mange andre Steder." Deres Dannelse er som før berørt
et Produkt af Elvenes og Havets Virkninger. Idet det i
Elvene strømmende Vand med dets Sand og Slam støder
paa Havets Bølger og dets Strømme, mister det meget af
sin Hastighed og breder sig samtidigt ud. Imellem Elvene
og Havet er der et vist Mellemrum, hvor Vandenes Bevægelse
holderhverandre iLigevægt, og her dannes disse Sandbanker, der
ligger saa paafaldende regelmæssigt foran Islands Sydkyst.

Ligesom Bræerne saaledes har ogsaa Elvene sin eroderende

Virkning paa det Fjeld, hvorover de strømmer, Jøkulså å
Bru har gravet sig en dyb Erosionsrende paa 20, 30, 40
Fods Dybde og mere. Men især er de af Elvene udskaarne
Gjel, eller, som de paa Island oftest kaldes, Gljiifr, dybe og
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talrige, hvor Landet bestaar af blød Tuf. Ved Kidagil, før
man nåar. Sprengisandr, er et saadant dybt Erosionsleie, hvor

Basaltsøiler staar i Randen over Gjelet. Dalsågljufr kaldes
et cirka 150 Fod dybt Gjel nær Skaptårdalr, men et af de
pragtfuldeste Erosionsfænomener ved Elve iagttoges paa Til
bagereisen fra Vulkanerne af 1783 ved Hergså i det saa
kaldte Hergmgljufr, hvor Våndet havde gravet dybe, af
steile Yægge omgivne Senge i den bløde Tuf. Jættegryder,
der forøvrigt ikke synes at være meget hyppige paa Island,
iagttoges her i Hørgsågljufr.

Af Fosse er der paa Island ikke saa faa: Jekulså å

Fjøllum danner Dettifos, Skjålfandafljot danner Aldeyjarfoss,
Goda/oss og Ullarfoss. Andre Fosse er Hengi/oss i Fljotsdalr,
hvilken dannes af en Elv Hengifosså, som falder ud øverst
oppe ved Lagarfljot. Fagrifoss dannes af Geirlandså å Sidu
og styrter ned i et Gljufr antagelig over 100 Fod dybt.
Basalt ligger her over Tuf, og denne Bygning af Landet
giver Anledning til Dannelsen af Fosse, idet den underlig
gende bløde Tuf ødelægges, medens den haarde Basalt staar
igjen, hvorved en steil Væg fremkommer. En anden bekjendt
Fos er Seljalandsfoss ved Seljaland, der styrter ned vest
ligst paa den Fjeldstrækning, hvorpaa Eyjafjallajøkull hviler.
Her er ogsaa Basalt i Søiler øverst ved Fossen, og Tuf i

Bunden, og i denne bløde Bergart har det faldende Vand
eroderet slig, at man kan gaa bag Fossen hele 50 til 60
Skridt, og beskyttet af det overhængende Berg kan man se
Fossen fra dens Bagside. Aarsagen til, at en saadan Kon

figuration fremkommer, er øiensynligt den, at den bløde Tuf,
som her tillige optræder som et Konglomerat, er udvasket,
og at den overliggende Basalt endnu har holdt sig. Lig

nende geologiske Forhold har fremkaldt Skogar/oss i Eyja
fjallasveit] ogsaa her hviler Basalt i Søiler paa blød Tuf.
Fossens Høide maaltes til 198 Fod.

Fosse fremkommer ogsaa paa Island derved, at en Sidedal
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udmunder i en Hoveddal eller ien Fjord. Elven vil da styrte
ud i Hoveddalen i en Fos; Exempler er Fosse i Seydisfjørdr:
en ved Vestdalseyri paa Nordsiden og en ved Hamnastadir paa
Sydsiden af Fjorden. Her udmunder to Sidedale i høiere Niveau
over Fjorden, og begge Elve styrter sigismaa Fosse ned mod
Fjorden, men samtidigt har de dannet sig Erosionsleier, og
disse folger paa enkelte Strækninger Gange af søileformet
Basalt, fordi disse er Svaghedslinier i Basaltformationen, lige
som de er Linier af større Modsiåndsevne i Palagonittuf,
hvor de undertiden staar op som Rygge i Erosionsleierne.
Fosse fremkommer og, hvor Elve styrter sig ned i en Sække
dal, men de smukkeste og mærkeligste Fosse synes paa Is
land at fremkomme der, hvor en haardere Bergart, Basalt,
ligger over den blødere, Tuf.

Til disse mere iøinefaldende Erosionsmærker efter Vand

kan endun føies de mindre storartede, men ikke mindre

lærerige Erosionsmærker efter Vinden. Disse Mærker efter
Vinden paa faste Stene er lidet paaagtede, men yderst kuri
øre Fænomener. Paa Sandene, hvor Stene længe har ligget
i Ro uden at omtumles af Elve, er Vindmcerker ikke sjeldne;
de er saaledes meget almindelige paa Sprengisandr, hvor
store Strækninger ikke er udsat for Flomme og Jøkulhlaup,
og hvor Stenene derfor kan ligge i Ro i lange Tidsrum.

Her er Overfladen af Stene saare hyppigt ligesom arret, der
er uregelmæssige Fordybninger af langstrakt Form og sam
tidigt har Stenene et Udseende, som om de var overstrøget
med en tynd Fernis, de er glatte, som af en begyndende
Politur. Disse Mærker, der staar tæt ved Siden af hver
andre, kan ikke forvexles med glaciale Skuringsmærker, da
de er mere uregelmæssige, konkave, aflange, ofte med en
Længde paa nogle Centimeter og en Centimeter dybe. I
Begyndelsen forstod jeg ikke Betydningen af disse besynder
lige Mærker, som jeg stadigt iagttog især paa Hjørnerne af
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de store Stene paa Sprengisandr. Men Mærkernes Beliggen
hed og Forekomst viste snart tydeligt nok, at de var dan
nede derved, at Vinden har drevet Sandkorn afsted hen over
disse ørkenagtige Strækninger, og ved Friktionen mellem de
af Vinden drevne Sankorn mod Stenene er Vindmærkerne
fremkomne.



Høidemaalinger fra Island.
Af

AMUND HELLAND.

JJe Observationer, hvortil de her meddelte Høidemaalin
ger fra Island støtter sig, er anstillede paa en Reise paa
Island i Sommeren 1881.

Som man vil se, er der en hel Del heterogene Ting,
som er maalte, Gaarde, Vulkaner, Indsøer, Pasovergange,
Vadesteder o. s. v. Da der paa Island er foretaget forholds
vis faa Høidemaalinger, har jeg imidlertid anseet det for
bedst at medtage alle de maalte Høider.

Observationerne er anstillede med Aneroidbarometer, i
Regelen med to, det ene tilhørende Universitets fysiske Ka
binet, det andet tilhørende min Ledsager paa Islandsreisen,
Cand. real Andreas Hansen. Begge Instrumenter viste sig
at være brugelige og upaaklagelige, saavidt iman kan for
lange af Aneroidbarometre, og Forandringen, som de under
gik paa Reisen, var ikke stor.

Til Sammenligning eg til Udregning af vore lagttagel
ser benyttedes Barometerhøiderne og Temperaturerne iagt
tagne paa de tre islandske meteorologiske Stationer, nemlig
i Berufjørdr, paa Grimsey og i Havnafjørsr, hvilke Observa
tioner velvilligen meddeltes mig af Chefen for det meteoro
logiske Institut i Kjøbenhavn, Hr. Kaptein N. Hoffmeyer.
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Hver Høide er altsaa i Regelen Middeltal af to Observa
tioner, undertiden af fire eller flere. Hvilken Nøiagtighed
Maalingerne kan gjøre Fordring paa, tør jeg ikke angive

med Sikkerhed; seiv det bedste Aneroidbarometer kan, som
bekjendt, undertiden have sine Luner og være trægt, især
nåar man kommer fra større Høider. Men i det hele tror

jeg, saaledes som nogle senere Sammenligninger vil vise, at
Høidemaalingerne er noksaa gode, og de tre meteorologiske

Stationer paa Island ligger taaleligt bekvemt, saa man kan
interpolere uden Frygt for store Feil; derhos var Barometer
variationerne i Juli og August 1881 paa et Par Dage nær
ikke meget voldsomme. ,

Til at vise, hvorvidt Maalingerne med de to Barometre
stemte overens, og hvorledes Maalingerne i det hele stemmer
indbyrdes, hidsættes først lagttagelser fra Myvatn.

Myvatns Høide over Havet.
Barometer A. Barometer B.Barometer B.

302 Meter. 296 Meter.
304 290290
312 300

Desuden haves med Barometer A følgende 11 Maalinger
af Myvatns Høide: 291, 293, 298, 290, 292, 297, 308, 298,
313, 308, 303 Meter. Middeltallet af disse lagttagelser er 300
Meter; Forskjellen i de 17 Maalinger er saaledes 10 Meter
til den ene Side og 13 Meter til den anden. Naar man

tåger i Betragtning, at Myvatn ligger temmelig fjernt fra
alle tre Stationer, og at Variationerne paa Lufttrykket i hine
Dage (7de til 14de Juli) tildels var betydelige, saa kan ikke
større Overensstemmelse ventes paa denne Høide og med
disse Instrumenser.

Fremdeles hidsættes til Sammenligning følgende Maa

linger: Geysir ligger efter Bunsen i 110 Meters Høide (Mid
deltal af 112 8 og 107.2 Meter). Kjerulf fandt Høiden 95.4
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Meter (304 Fod, hvilket er Middeltal af 320.8 Fod og 287.1

Høiden 117 m., Middeltal af 116.1 og 118.5 m. Høiden af
Pingvallavatn er efter Gunnlaugsson 307 Fod (96.3 Meter),
efter Kjerulf 347 Fod (108.9 Meter). Vore Maalinger giver
108 Meter (Middeltal af 109.5 og 106.1).

Saavel disse Sammenligninger som lagttagelser, anstillede

paa forskjellige Steder ved Havets Niveau, tyder paa, at
Maalingerne ikke er behæftede med større Feil.

Foruden disse Høider hat jeg tillige 51 Maalinger fra

Lakis Vulkanrække, de bekjendte Vulkaner fra 1783 i Skapta-

fellssyssel, hvilke Maalinger ikke her er medtagne, da det
er bekvemmere at anføre dem i en Specialbeskrivelse af
Vulkanrækken.

NorQr Miilasyssla.
Høide over Havet»

Meter. Fod.

Bjolfur i SeydisfjørSr c. 1005 c. 3203
Fladtrykte Stammer i gråa Tuf ovenfor Ham

nastaSr i Seydisfjørdr ....... 88 280
Lagarfijot 26 83
Største iagttagne Dyb i Lagarfijot*) . . . -f-110 -f-351
Høieste Punkt paa Fljétsdalsheidi 665 2120
Håkonarstadir i Jøkulsdalr 310 988
Jøkulså å Brii ved HåkonarstacHr 263 838

Vidihøll, høiest liggende Gaard paa Jøkuldals
heiSi 533 1699

Høieste Punkt paa Jøkuldalsheidi mellem
HåkonarstaMr og Lone 613 1954

Høieste Punkt mellem Lone og Møsrudalrpaa

Mø9rudalsvegr 805 2566
Indsø ved Gaarden Lone paa Møsrudalsvegr 531 1692

) Da Indsøens Dyb er 110 Meter, Høiden over Havet 26 Meter, ligger

Fod = 100.7 Meter og 90 Meter). Efter mine Maalinger er

Bunden 84 Meter (= 268 Fod) under Havets Overflade.
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Meter. Fod.

Mødrudalr 469 1495
Vegaskard 485 1546
Viéidalr 462 1473

Norftr fMngeyjarsyssla.

Biskupshåls 519 1654
Grimstadar 432 1192
Jøkulså å Fjøllum, Færgested ved Grimstadir 374 1192

SuSr f>ingeyjasyssla.

Hraun (Lavastrøm af 1875) ved gamle Ridevei
til ReykjahliS 368 1173

Høieste midtre Krater af Februar 1875 . . 431 1374
Lavafri Mark paa Heien nedennnder. . . . 389 1240
Reykjahlid Gaard 302 963
Myvatn 300 956
Høit Krater i Leihrhnukrs Række, Rand . . 586 1868
Fod af samme Krater -560 1785
Helviti, Indsø og Krater 563 1794
Helviti, laveste Rand 584 1861
Krafla 826 2633
Nåmafjall 499 1590
Dyndvulkaner ved Nåmafjall ...... 281 896
Hverfjall. . 454 1447
Vindbelgjarfjall 529 1686
Top af Miklaey i Mjvatn 320 1020

Krater øst for Garsr ved Myvatn 400 1275
Heilaksdalr, Dal paa Vei til Fremrinåmår . 643 2049
Ketill, Krater ved Fremrinåmår, Rand . . . -966 3079
Bund i samme Krater 882 2811
Gautlønd 301 959
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Meter. Fod.

404 1288(østligste. . 404 1288
3lndsøer paaVeienmellemGau-|. dtre 3g3

lønd og Lundarbrekka . . |vegtligste . 406 m4406 1294
Friktionsstriber i Høiden over Lundarbrekka 356 1135
Storuvellir i Bardardalr 221 704

Skjålfandafljot ved Storuvellir ...... 213 679
Mvri i Bardardalr 301 959

Friktionsstriber nordligt for KiSagil .... 675 2151
Teltplads ved KiSagil 565 1801
Sprengisandr l 1 /2 Times Ridt fra Kioagil. . 728 2320

Sprengisandr, høieste Punkt paa Veien . . . 879 2802

Rangårvallas^ssla.

Tungnaå, Vadested vest for P-øristungr . . . 460 1466
Laveste Punkt af Heklas Lavastrøm af 1878 468 1492
Laveste Punkt af Heklas Lavestrøm af 1845 106 338

Storuveller 118 376

fjorså ved Pjorsårholt 87 277
Oddi 31 99
Paradisbellir . 57 182

Skogar 31 99
Nederste Del af Skogarfos 23 73
overste Del af Skogarfos ....... 85 271

Årnessyssla.

Hvitå nær Grøf ' . . . . 61 194

Geysir 117 373

Laugarvatn. 70 223
Hrafnagjå ved Rideveien . , 292 931
Almannagjå Bund 120 382

Almannagjå, høieste Punkt paa nordvestre Side 155 494
Almannagjå, ved Rideveien paa nordvestre Side 143 456
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Meter. Fod.

Almannagjå, høieste Punkt paa sydøstre Side 136 433
f>ingvellir . * 108 344

jpingvallavatn 106 338
Hellisskarci . 375 1195

Reykir Kirke 49 156
Villingaholt 13 41

Vestr Skaptafellssyssla.

Loptsalahellir 30 96
Høidepunkt mellem Reynir og Vik .... 197 628
Vik ..... . 40 127

Kerlingardalr, Munding ved HøfSabrekka Fjeld 19 61
Høfoabrekka Gaard. 128 440
Håfell ved HøfSabrekka .. ... 292 931

Myrdalssandr nedenfor Høfdabrekka . . . 38 121

Myrdalssandr mellem Høfdabrekka og Hafrsey 61 194
Myrdalssandr ved Hafrsey . 104 331
Myrdalssandr, antagne høieste Punkt . . . 121 386
Buland 139 443

Skaptå nær Buland 135 430

Høieste Punkt mellem Skaptårdalr og Holt . 307 979
Holtslo 79 252

Hørgsdalr . 69 220
l>orisvatn blandt Fiskivøtn 594 1893
Oeirlandsvatn 205 653
Eintunahals 221 704

Nupstadr 68 217
Hverfisdalsøxli 818 2607

Bjørn 989 3152

Austr Skaptafellssyssla.
Skeidarårjøkull, laveste Punkt 61 194
Svinafell 98 312
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Meter. Fod.

Top af Moræne ved Svinafellsjøkull .... 136 433

Punkt paa Bræen bag Morænen 178 567
Punkt paa Bræen længer inde 223 711
Fod af Moræne ved Virkesjøkull 111 357
Top af samme 155 494
Sandfell 92 293

Knappaveller 59 188
BreiSamerkrjøkull vest for Jøkulså .... 22 70
Jøkulså ved Udløbet af BreiSamerkrjøkull. . 21 67
Laveste Del af Breidamerkrjøkull øst for Jø

kulsa 11 35

Reynivellir 44 104
Bjarnanes 16 51
AlmannaskarS, høieste Punkt ...... 147 469

Lonsheidi, høieste Punkt 386 1230

Sudr Mulasyssla.

Starmyri 23 73
Gammel Strand ved Starmyri ....... 27 86

BerufjaråarskarS 669 2132
Skuret Blok nær BerufjardarskarQ .... 414 1320
HøskulstaSir 110 351

Tjern paa Breiådalsheicti 420 1339
Høieste Punkt paa Breiftdalsheidi ..... 464 1479
Vand ved Stefanstaåir 154 491

P-ingmuli 118 376
Hallormstaåir 58 185
KetilstaSir 49 156

Fjasarheisi, Høidepunkt paa Vinterien . . . 625 1992
FjaSarheidi, Høidepunkt paa Sommerveien . 609 1941
Høide af Skuringsmærker paa FjadarheiM. . 575 1833

Gang af Dobbeltspat i Eskifjørdr 105 330
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