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Nú á dög um fer frek ar lít ið fyr ir nátt úru leg um 
ís lensk um skóg um og held ur eru þeir snauð ir 

af teg und um, enda bera þeir þess greini leg merki að 
vaxa á mörk um kulda belt is ins og tempraða belt is ins. 
Einu teg und irn ar sem voru hér þeg ar land byggð ist 
og mynda eig in leg tré eru birki (Betula pubescens 
Ehrh.) og reyni við ur (Sor bus aucuparia L.). Plöntu
leif ar úr forn um set lög um lands ins sýna okk ur þó 
að á fyrri jarð sögu tím um var hér oft og einatt mun 
líf væn legra fyr ir trjá gróð ur og þá döfn uðu hér teg
unda rík ir, há vaxn ir og fjöl breytt ir skóg ar í tölu vert 
hlýju og röku lofts lagi. Í þess ari grein verð ur fjall
að um nýj ustu rann sókn ir á gróð ur fars sögu lands ins 
eins og unnt er að rekja hana í ís lensk um jarð lög um 
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eldri en 6 millj ón ára, en þau eru frá ter tí er tíma bili. 
Get ið verð ur helstu fund ar staða plöntu stein gerv inga 
frá þess um tíma og þeirra teg unda sem þar finn ast, 
en einnig skyldra núlif andi teg unda. Þá verð ur fjall að 
al mennt um rann sókn ir á gróð ur fé lög um í ís lensk
um jarð lög um, ný gögn og rann sókn ar að ferð ir.

Rannsóknir á plöntuleifum
Rann sókn ir á plöntu leif um úr ís lensk um jarð lög um 
má rekja aft ur til ár anna 1750–1760 þeg ar Egg ert 
Ólafs son (1772) ferð að ist um land ið, en hann kom 
með al ann ars í Surt ar brands gil við Brjáns læk (1. & 
2. mynd). Lýs ing ar hans og túlk an ir á stein gerv ing
um í gil inu er fyrsta rit aða heim ild in um hið forna 

gróð ur far lands ins. Það var þó ekki 
fyrr en um það bil hund rað árum 
síð ar að hið mikla tíma móta verk O. 
Heers (1859; 1868) var gef ið út og 
fyrstu lýs ing ar á út dauð um plöntu
teg und um úr ís lensk um jarð lög um 
og hug mynd ir um lofts lag fyrri 
tíma komu fram. Hann lýsti með al 
ann ars stein gerð um plöntu leif um 
frá Surt ar brands gili við Brjáns læk 
(12 millj ón ára), Húsa vík ur kleif 
og Gauts hamri (10 millj ón ára), 
Langa vatns dal og Hreða vatni (7–6 
millj ón ára; 1. mynd). Stuttu seinna 
lýsti P. Wind isch (1886) plöntu
stein gerv ing um frá Surt ar brands
gili, Trölla tungu og Húsa vík ur kleif 
(10 millj ón ára) og raun ar fleiri 
fund ar stöð um. Und ir lok nítj ándu 
ald ar hóf Þor vald ur Thorodd sen 
(1896) viða mikl ar rann sókn ir á ís
lensk um set lög um, ekki síst surt ar
brands lög um lands ins.

Í upp hafi tutt ug ustu ald ar tók 
Guð mund ur G. Bárð ar son við af 

1. mynd. Helstu fund ar stað ir plöntu
stein gerv inga á Vest fjörð um og Vest
ur landi.
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Þor valdi og hélt áfram rann sókn um á ís lensk um set
lög um með plöntu leif um. Guð mund ur varð fyrst ur 
til þess að rann saka Hrúta gil í Mó kolls dal í Stranda
sýslu (9–8 millj ón ára) og sendi hann nokkra stein
gerv inga það an til A. G. Nathorst í Sví þjóð (1. & 
3. mynd). Nathorst fann þar tvær beyki teg und ir, 
Fagus antipofii Heer og Fagus macrophylla Un ger 
(Guð mund ur G. Bárð ar son 1918). Um mið bik tutt
ug ustu ald ar fór áhugi fræði manna vax andi á forn
um gróð ur fé lög um lands ins. B. Lindquist (1947) 
lýsti þá stein gerð um birki blöð um frá Hreða vatni og 
Jó hann es Ás kels son (1946a, 1957) birti um þetta 
leyti röð greina þar sem hann lýsti stein gerv ing um 
frá Þór is hlíð ar fjalli í Sel ár dal í Arn ar firði (15 millj ón 
ára; 1. mynd) (Jó hann es Ás kels son 1946a; 1957) og 
Surt ar brands gili við Brjáns læk (Jó hann es Ás kels son 
1946b; 1954; 1956). Jó hann es varð fyrst ur til þess 
að rann saka frjó korn úr set lög um á Ís landi (Jó hann es 
Ás kels son 1938a, 1938b, 1946b), en marg ir fylgdu 
í kjöl far ið og töldu smá sæja flóru surt ar brands lag
anna áhuga verða. Árið 1956 birti H. D. Pflug grein 
um frjó korn og gró úr set lög um við Trölla tungu og 

þrem ur árum síð ar birti hann yf ir lit yfir smá sæja forn
flóru lands ins (Pflug 1959). Var það byggt á rann
sókn um hans á smá sæj um plöntu leif um frá Botni í 
Súg anda firði (15 millj ón ára), Surt ar brands gili við 
Brjáns læk, Trölla tungu og Húsa vík ur kleif í Stein
gríms firði, Tind um á Skarðs strönd (98 millj ón ára) 
og Hreða vatni og Staf holti í Borg ar firði (76 millj ón 
ára). Um svip að leyti lýsti M. Schwarz bach (1956) 
set lög um og birti frjólista frá Hreða vatni sam kvæmt 
grein ing um Pflug. Nokkrum árum síð ar lýsti S. 
Man um (1962) frjó korn um frá Surt ar brands gili við 
Brjáns læk og Trölla tungu í Stein gríms firði. Um svip
að leyti vann W. L. Friedrich (1966) að rann sókn um 
sem tók til allra þátta plöntu leif anna í Surt ar brands
gili við Brjáns læk og varð hann fyrst ur til þess að 
birta heild ar verk um ákveð ið plöntu fé lag úr ís lensk
um jarð lög um. Hann lýsti einnig varð veislu hátt um 
plantna í ís lensk um hraun lög um (Friedrich 1968). 
Síð ar birti hann ásamt Leifi A. Sím on ar syni (1976; 
1982; 1983) röð greina m.a. um stein gerð lauf blöð 
og hlyn ald in frá Surt ar brands gili við Brjáns læk, 
Trölla tungu við Stein gríms fjörð, Hrúta gili í Mó

2. mynd. Surt ar brands gil við Brjáns læk í haust lit um.
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kolls dal og úr set lög um í ná grenni Hreða vatns. Þeir 
fé lag ar lýstu einnig öðr um plöntu og dýra leif um frá 
Hrúta gili í Mó kolls dal (Friedrich o.fl. 1972). Leif ur 
(1988; 1991) birti stuttu síð ar grein ar um ákveðn
ar teg und ir úr set lög un um í Botni í Súg anda firði (4. 
mynd) og Trölla tungu við Stein gríms fjörð og fjall
aði um gróð ur fé lög í Dufans dalsKet ils eyr ar set laga
mynd un (13,5 millj ón ára) ásamt sam starfs mönn um 
sín um (Leif ur A. Sím on ar son o.fl. 2000; 2002). 

Fyrsta yf ir lits verk ið um gróð ur fars breyt ing ar sem 
rekja má í ís lensk um jarð lög um var birt á rúss nesku 
árið 1978, en það byggði á gögn um rúss neskra jarð
vís inda manna sem skiptu jarð lagastafla lands ins 
nið ur í fjölda jarð laga ein inga eft ir breyt ing um á frjó
inni haldi (Ak h meti ev o.fl. 1978). Einnig var fjall að 
um stærri plöntu leif ar í rann sókn um Rússa, en þeim 
var ekki lýst nán ar þó af þeim birt ust mynd ir. Rúss
ar héldu áfram rann sókn um á ís lensk um plöntu
stein gerv ing um og I. N. Sves hnikova (1984) lýsti 
nýrri ætt kvísl og barr við ar teg und frá Surt ar brands
gili við Brjáns læk. Nokkrum árum síð ar birti N. I. 
Blok hina (1992) grein um stein gerða við ar drumba, 
með al ann ars frá Trölla tungu og Mó kolls dal.

Í lok síð ustu ald ar hóf Frið geir Gríms son rann
sókn ir á forn um ís lensk um gróð ur fé lög um og hef

ur birt ásamt sam starfs mönn um sín um all marg ar 
grein ar um lands ins forna gróð ur (Denk o.fl. 2005; 
Frið geir Gríms son & Denk 2005, 2007; Frið geir 
Gríms son & Leif ur A. Sím on ar son 2006; Frið geir 
Gríms son o.fl. 2005, 2007a, 2007b, 2008).

Þetta stutta, sögu lega yf ir lit rann sókna á plöntu
leif um úr ís lensk um jarð lög um nær ein ung is yfir 
rann sókn ir þar sem fjall að hef ur ver ið um stærri 
og smærri plöntu leif ar, þeim ver ið lýst að ein hverju 
leyti og mynd ir eða teikn ing ar af plönt un um fylgt 
með. Ýms ir höf und ar hafa birt grein ar þar sem fjall
að hafa ver ið um forn an ís lensk an gróð ur án þess að 
þeir hafi sjálf ir rann sak að hann. Slík ar grein ar eru 
ekki tí und að ar hér. 

Nýjar aðferðir og hugmyndir
Alloft hafa fræði menn, sem unn ið hafa að rann sókn
um á plöntu leif um úr ís lensk um jarð lög um, að eins 
haft und ir hönd um eitt eða sára fá ein tök af hverri 
teg und (sjá t.d. Jó hann es Ás kels son 1954, 1957) og 
því hef ur oft vant að form fræði leg an breyti leika í teg
unda lýs ing ar. Þetta hef ur á stund um orð ið til þess að 
ákveðn ir teg und ir sem ein kenn ast af mikl um form
fræði leg um breyti leika hef ur ver ið lýst sem tveim ur 
eða jafn vel fleiri teg und um. Í þessu sam bandi næg ir 

3. mynd. Hrúta gil í Mó kolls dal. Stein gerv ing ar eru í set lög un um á miðri mynd.
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plönt un um, ásamt yf ir liti yfir það lofts lag, hita stig 
og úr komu sem þær þríf ast við má geta sér til um 
þær um hverf is að stæð ur sem plöntu fé lög lands ins 
lifðu við á mis mun andi jarð sögu tím um. Þannig má 
rekja þró un og breyt ing ar á lofts lagi lands ins á ter
tí er tíma bili. 

Rann sókn ir síð ustu ára hafa að al lega beinst að 
stærri plöntu leif um, þ.e. grein um, lauf blöð um, barr
nál um, köngl um, köngul blöð um, ald in um og fræj
um. Nið ur stöð ur og túlk an ir sem birt ar hafa ver ið 
byggja að mestu á grein ing um á þess um plöntu hlut
um. Því má gera ráð fyr ir að all nokk uð vanti upp á 
að teg unda listi ís lensks ter tí ergróð urs sé full kom inn 
þar sem stór ir plöntu hlut ar varð veit ast frek ar sjald
an í jarð lög um og víst er að ein ung is þær teg und ir 
sem vaxa næst set dæld (t.d. stöðu vatni) ber ast út í 
hana og varð veit ast. Teg und ir sem lifa á fjar læg
ari svæð um vant ar því oft í þau set lög sem söfn uð
ust fyr ir í set dæld inni. Vissu lega geta leif ar þess ara 
plöntu teg unda borist út í set dæld irn ar með straum
vötn um og vind um en þá eru leif arn ar oft tæt ings
leg ar og ill greina leg ar. Til þess að fylla upp í hluta 
af þeirri eyðu sem víst er til stað ar er haf in ít ar leg 
rann sókn á frjó korn um og gró um úr forn um set lög
um lands ins. Eldri rann sókn ir á smá sæj um gróð ur
leif um úr ís lensk um jarð lög um hafa all ar far ið fram 
í smá sjá með gegn um fallandi ljósi (t.d. Jó hann es Ás
kels son 1946b, Man um 1962). Við þær að stæð ur er 
stækk un frek ar lít il og yf ir borðsein kenni oft ast ill
grein an leg (5. mynd). Við þannig að stæð ur er erfitt 
að greina ein staka frjó eða gró til ætt ar, ætt kvísl ar 
eða teg und ar. Nú er hug mynd in að nota bæði smá
sjá með gegn um fallandi ljósi svo og raf einda smá sjá. 
Raf einda smá sjá gef ur mögu leika á mik illi stækk un 
og í henni má sjá öll smá at riði á yf ir borði frjóa og 
gróa (5. mynd). Þetta auð veld ar til muna grein ingu 
korn anna og þar með teg unda grein ingu. Sam ræmd
ar nið ur stöð ur frjó og gró rann sókna og rann sókna 
á stærri plöntu leif um ætti að geta gef ið okk ur áreið
an legri teg unda grein ingu og trú verð ugra yf ir lit yfir 
sam setn ingu gróð ur fé laga frá mis mun andi tím um á 
ter tí er tíma bili.

  
Elstu íslensku plöntufélögin
Elstu plöntu stein gerv ing ar á Ís landi eru í set lög um á 
Vest fjörð um. Set lög in eru að mestu úr sand steini og 
silt steini og eru þau elstu um 15 millj ón ára göm ul. 
Ald ur þeirra er reikn að ur út frá aldri nær liggj andi 
hraun laga sem hafa ver ið ald urs greind með geisla

að nefna að oft er all veru leg ur mun ur á stærð og 
formi lauf blaða á sama tré eft ir því hvort blöð in eru 
sí fellt í mik illi sól eða langvar andi skugga. Und an
far in ár hef ur ver ið safn að eins mörg um ein tök um af 
hverri teg und eins og mögu legt er og form fræði leg ur 
breyti leiki inn an hverr ar teg und ar mæld ur og met
inn og síð an hef ur ver ið far ið yfir eldri grein ing ar og 
þær stund um leið rétt ar (Frið geir Gríms son & Denk 
2005, Frið geir Gríms son o.fl. 2007b).

Löng um hef ur því ver ið hald ið fram að ís lensk ter
tí er flóra sé skyld ust núlif andi gróð ur fé lög um í aust
ur hluta Norð urAm er íku og ís lensk ter tí er flóra eigi 
upp runa sinn að rekja til lauf og barr skóga á þessu 
svæði (Friedrich 1966, Þor leif ur Ein ars son 1968). 
Þessi nið ur staða fékkst með því að bera ís lensk an 
ter tí ergróð ur sam an við núlif andi teg und ir og þá 
bár ust bönd in mjög að skóg lendi í aust ur hluta Norð
urAm er íku. Ef ís lensk ir plöntu stein gerv ing ar frá 
ter tí er tíma bili eru einnig born ir sam an við út dauð ar 
teg und ir frá Norð urAm er íku, Evr ópu og Asíu virð
ast all marg ar út dauð ar teg und ir í ís lensk um jarð lög
um ein ung is þekkt ar úr jarð lög um í Evr ópu og Asíu 
(Frið geir Gríms son & Denk 2007). Það virð ist því 
ljóst að ís lensk ter tí er flóra er einnig skyld núlif andi 
plöntu fé lög um í aust ur hluta Evr ópu og vest ur hluta 
Asíu svo og Aust urAsíu og rek ur því að ein hverju 
leyti upp runa sinn aust ur á bóg inn (Denk o.fl. 2005, 
Frið geir Gríms son o.fl. 2007b). Plönt ur hafa því 
numið land bæði úr vestri, frá Norð urAm er íku og 
Græn landi, og úr austri frá Evr ópu og Asíu.

Ekki er vit að með vissu hvenær Ís land varð eyja. 
Með rann sókn um á því hvenær teg und ir koma inn 
í ís lensk jarð lög og hvenær þær síð an hverfa, ásamt 
rann sókn um á dreifi hátt um ein staka teg unda má fá 
nokkra hug mynd um ein angr un lands ins. Miklu máli 
skipt ir hvort ald in og fræ dreifast með hjálp vinda, 
vatns, fugla eða spen dýra. Stór ald in sem ber ast 
með land spen dýr um benda til þess að við kom andi 
teg und gæti ekki hafa dreifst yfir víð áttu mik ið haf
svæði. Plöntu teg und ir úr eldri jarð lög um lands ins, 
sem dreifast með hjálp spen dýra, benda til þess að á 
ter tí er tíma bili hafi Ís land ver ið mun nær ná granna
lönd um í vestri og austri en það er nú. Fjölg un teg
unda sem ber ast lang ar leið ir með vindi og fugl um 
í yngri jarð lög um end ur spegl ar sí aukna ein angr un 
lands ins í Norð urAtl ants hafi (Frið geir Gríms son & 
Denk 2007).

Með því að kanna land fræði lega út breiðslu núlif
andi teg unda, sem skyldast ar eru ís lensku ter tí er
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virk um sam sæt um og með að stoð seg ul tíma tals 
(Moor bath o.fl. 1968, Leó Krist jáns son o.fl. 1975, 
2003, McDoug all o.fl. 1984, Björn S. Harð ar son o.fl. 
1997). Set lög in má rekja eft ir ystu nesj um Vest fjarða 
og eru þau víða að gengi leg, með al ann ars í Sel ár dal 
í Arn ar firði (6. mynd), Ófæru vík í Dýra firði, Botni 
í Súg anda firði, Breið hillu og Gili í Bol ung ar vík (1. 

mynd). Þó að set lög séu að gengi leg á mun fleiri stöð
um er sjald gæft að finna þar grein an leg ar plöntu leif
ar eins og lauf blöð, ald in og fræ. Víða finnst þó surt
ar brand ur mynd að ur úr sam blandi af nið ur brotn um 
gróð ur leif um og rofefn um úr nær liggj andi bergi. Í 
brand in um má oft finna frjó korn og gró sem flest 
eru vel grein an leg til ætt kvísla og jafn vel teg unda, og 
þar eru víða sam an press að ir við ar drumb ar sem hafa 
ekki ver ið nema lít il lega rann sak að ir.

Þór is hlíð ar fjall í Sel ár dal í Arn ar firði (1. & 6. 
mynd) er lík lega þekkt asti stað ur með plöntu leif
um úr elstu set lög um lands ins og gefa þær all góða 
vit neskju um gróð ur far og lofts lag hér á landi fyr ir 
um 15 millj ón um ára. Stærri plöntu stein gerv ing ar 
(stór gerv ing ar) frá Sel ár dal eru að lang mest um hluta 
(yfir 95%) leif ar lauftrjáa. Frá Sel ár dal hef ur ver ið 
lýst blöð um arn ar beyk is (Fagus friedrichii Gríms
son & Denk; 7. mynd), arn ar lind ar (Til ia sel ar da
len se Gríms son, Denk & Sím on ar son), kastan íu 
(Aesculus sp.), hjarta trés (Cerci dip hyll um sp.), álms 

4. mynd. Kola nám an í Botni í Súg anda firði. Plöntu stein gerv ing um safn að úr set lög um við námu op ið.

5. mynd. Frjó korn atl ants fjór miðju úr set lög um í Botni í 
Súg anda firði. Mynd in er tek in með raf einda smá sjá. Mæli
kvarði er 1 μm. Litla mynd in í horn inu er sama frjó korn 
mynd að í gegn um fallandi ljósi í venju legri smá sjá (mæli
kvarði á ekki við).
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(Ulm us sp.), hvít plat an við ar (Plat an us leucophylla 
(Un ger) Knobloch), magnól íu (Magnol ia sp.), rós
lyngs (Rhododendron sp.) og topps (Lon icera sp.), 
svo og barr nál um gren is (Picea sp.) (sjá Frið geir 
Gríms son o.fl. 2007a, 2007b). Í set lög um við kola
námuna í Botni í Súg anda firði (1. & 4. mynd) ber 
hins veg ar lang mest á leif um barr trjáa (yfir 90%) 
en þau eru af sama aldri og set lög in í Sel ár dal. Frá 
Botni er búið að greina barr nál ar og köngla evr ópu
vatnafuru (Glyptostrobus europa eus (Brongn.) Un
ger; 8. mynd) og forn rauð við ar (Sequoia abietina 
(Brongn.) Knobl.), en þess ar tvær teg und ir eru al
gengast ar í set lög un um. Að auki hef ur fund ist þar 
nokk uð af ald in um arn ar beyk is (Frið geir Gríms son 
& Leif ur A. Sím on ar son 2006).

Plöntu stein gerv ing ar frá Sel ár dal og Botni benda 
til þess að fyr ir um 15 millj ón um ára hafi þrif ist hér 
á landi víð áttu mikl ir lauf skóg ar bland að ir barr trjám 
og þeir þak ið efri hluta lág lend is og teygt sig hér og 
þar upp á mun há lend ari svæði (Frið geir Gríms son 
o.fl. 2007a, 2007b). Arn ar beyki (7. mynd) virð ist 
hafa ver ið ríkj andi teg und í þess um skóg um, en arn
ar lind, álm ur, hjarta tré, hvít plat an við ur, kastan ía, 
rós lyng, magnól ía og topp ur voru einnig áber andi. 
Á lág lend is svæð um bland að ist lauf skóg ur inn barr

skóg ar flák um, þar sem forn rauð við ur var áber andi 
(frek ar þurr svæði), og einnig barr fenja skóg um þar 
sem evr ópu vatnafura (8. mynd) var alls ráð andi 
(grunn vatn stóð hátt). 

Teg und ir sem þrifust hér á landi fyr ir um 15 millj
ón um ára eru nú út dauð ar en sam bæri leg ar og ná
skyld ar teg und ir lifa nú á suð læg ari breidd argráð um, 
í heittempruð um og tempruð um lauf og barr skóg
um á vest ur strönd og í aust ur hluta Norð urAm er íku 
(Maycock 1994), aust ur hluta Evr ópu og vest ur hluta 
Asíu, við norð an og aust an vert Svarta haf og sunn
an vert Kaspí haf (Zo hary 1973), og í Aust urAsíu, 
á Jap ans eyj um og í Mið og Aust urKína (Wang 
1961). Sem dæmi um barr tré má nefna að eina 
núlif andi teg und in sem er skyld hinni út dauðu evr
ópu vatnafuru (7. mynd) er hin eig in lega vatnafura 
(Glyptostrobus pensil is (Staunt on) K. Koch), en 
í dag vex þessi planta ein vörð ungu í heittempr
uðu lofts lagi Suð aust urKína (frá Fu ji an hér aði til 
Yunna) og Suð urVí etnam. Svip aða sögu er að segja 
af forn rauð viði, ein ung is er til ein núlif andi teg
und ná skyld hon um og það er sjálf ur rauð við ur inn 
(Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.), oft nefnd ur 
strandrauð við ur eða kalíforn íurauð við ur. Núlif andi 
rauð við ur vex á mjög af mörk uðu svæði með fram 

6. mynd. Þór is hlíð ar fjall í Sel ár dal í Arn ar firði. Við fjalls ræt urn ar sést Upp sala bær Gísla bónda.
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Kyrra hafs strönd Banda ríkj anna, á 750 km löngu og 
8–75 km breiðu strand svæði í miðvest ur Kalíforn
íu (Thomp son o.fl. 2000). Þá var líkt á kom ið með 
lauf tré, sem hér lifðu um þetta leyti, og af ætt kvísl 
hjarta trjáa eru t.d. að eins tvær núlif andi teg und ir, 
jap ans hjarta tré (Cerci dip hyll um japonicum Siebold 
& Zuccar ini) og fjall hjarta tré (Cerci dip hyll um 
magni fic um (Nakai) Nakai). Fyrr nefnda teg und in 
er al geng í Suð aust urKína, á Kóreu skaga og Jap
ans eyj um, hin síð ar nefnda er stað bund in á japönsku 
eyj unni Honsu og þrífst þar í fjal lendi ofan við kjör
svæði jap ans hjarta trés. 

 
Tegundarík tertíerflóra í Surtarbrandsgili
Leif ar teg unda rík ustu skóga, sem fund ist hafa 
hér á landi, eru í 12 millj ón ára göml um set lög
um í Surt ar brands gili við Brjáns læk á Barða strönd 

(Friedrich 1966, Friedrich & Leif ur A. Sím on ar son 
1982, McDoug all o.fl. 1984, Berggren 1995). Þó 
svo að set lög frá þess um tíma séu að gengi lega á all
nokkrum stöð um eru að eins tveir vel þekkt ir fund
ar stað ir stein gerv inga, en það eru Surt ar brands gil 
við Brjáns læk (1. & 2. mynd) og Seljá í Vað als dal 
(1 & 9. mynd). Þó að stutt sé á milli þess ara tveggja 
fund ar staða og set lög in á báð um stöð um mynd uð á 
sama tíma er nokk ur mun ur á teg unda sam setn ingu 
gróð ur fé lag anna og hvern ig ein staka plöntu hlut ar 
hafa varð veist (Frið geir Gríms son 2007b). 

Plöntu leif arn ar frá Seljá eru að mestu sel víð is blöð 
(Sal ix gru beri Denk, Gríms son & Kvacek), asp ar blöð 
(Pop ulus sp.) og blöð forn el ris (Aln us cecropiifolia 
(Ett ings hausen) Berger). Blöð, stöng ul hlut ar og jarð
stöngl ar reyrs (Phragmites sp.) og elft ing ar (Equi
set um sp.) eru einnig al geng í þess um set lög um. 
Einnig eru þar fá ein lauf blöð ís lands hlyns (Acer 
crenati foli um Ett ings hausen ssp. is land ic um (Heer) 
Denk, Gríms son & Kvacek) og smá blöð væng hnotu 
(Pter ocar ya sp.). Tölu vert er af kvenrekl um forn
evr ópu el ris (Aln us cf. kefer steinii (Goepp.) Goepp.), 
lauf blöð um ís lands birk is (Betula is land ica Denk, 
Gríms son & Kvacek), rekil hlíf um agn beyk is (Carp
in us sp.), lauf blöð um hesl is (Cor ylus sp.), fræj um 
magnól íu (Magnol ia sp.), lauf blöð um og ald in um af 
rósa ætt (Rosaceae gen. et spec. indet) og kvenrekl um 
asp ar (Pop ulus sp.). Plöntu leif arn ar frá Seljá end
ur spegla stað bund inn lág lend is gróð ur sem þreifst í 
óstöð ugu vot lend isum hverfi (Gríms son 2007b) og 
set lög in við Seljá og stein gerv ing arn ir benda til þess 
að á svæð inu hafi ver ið víð áttu mik ið straum vatna
kerfi með skóg lendi með fram ár bökk um og lækj um 
fyr ir 12 millj ón um ára. Þetta skóg lendi var frek ar 
teg unda s nautt en hver ein stök teg und var þó nokk
uð út breidd á svæð inu. Plöntu leif ar úr set lög um í 
Surt ar brands gili (10 & 11. mynd) við Brjáns læk eru 
mjög fjöl breyti leg ar og er þeg ar búið að bera kennsl 
á yfir 35 mis mun andi teg und ir plantna út frá stærri 
leif um eins og blöð um, ald in um, fræj um og stöngul
brot um (Friedrich 1966, Denk o.fl. 2005, Frið geir 
Gríms son 2007b). 

Í Surt ar brands gili við Brjáns læk hafa fund ist 
nokkr ar sömu plöntu teg und ir og við Seljá þó svo að 
það sé ekki alltaf um að ræða sömu plöntu hluta, t.d. 
blað leif ar af við kom andi teg und í Surt ar brands gili 

7. mynd. Arn ar beyki blað úr set lög um Þór is hlíð ar fjalls í 
Sel ár dal í Arn ar firði. Mæli kvarði er 5 cm.
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en ef til vill ald in við Seljá. Flest ar teg und ir sem lýst 
hef ur ver ið úr Surt ar brands gili hafa ekki fund ist í 
öðr um ís lensk um set lög um þar með töld um lög un um 
við Seljá. Al geng ustu plöntu leif ar í Surt ar brands gili 
eru forn el ri blöð og blöð ís lands birk is svo lauf blöð 
og ald in ís lands hlyns. Einnig eru blað leif ar surt ar
el ris (Aln us gaudinii (Heer) Knobloch & Kvacek), 
magnól íu (12. mynd) og forn angan við ar (Sassafras 
ferrett i an um Mass.; 13. mynd) al geng ar og blöð 
af teg und um sem til heyra ætt kvísl um af rósa ætt 
(Frið geir Gríms son 2007b). Aðr ar gerð ir síð ur al
geng ar, eru lauf blöð og ald in forntúlíp ana trés (Liri

odendron procaccinii Un ger; 14. mynd), lauf blöð 
topps (Lonicera sp.), agn beyk is, hesl is, val hnotu trés 
(Jugl ans sp.) og lauf blöð af teg und um til heyr andi 
lár við ar ætt (Laurophyll um sp.). Þá má nefna klif
ur þyrni (Smilax sp.), forn sæt blöðku (Compton ia 
hesper ia Berry; 15. mynd), tvær aðr ar blaða gerð ir 
teg unda af rósa ætt, svo og sel víð ir og álm (Ulmus 
cf. pyramidal is Goepp.) ásamt lauf blöð um og ald
in um væng hlyns (Acer askels son ii Friedrich & 
Sím on ar son). Reyr blöð eru mjög sjald gæf í set lög
un um í Surt ar brands gili. Leif ar barr trjáa eru nokk
uð al geng ar og áber andi eru nálótt ir grein ar bút ar 
fornjap ans rauð við ar (Cryptomer ia ang lica Boult er; 
16. mynd), svo og grein ar, nál ar, köngl ar og fræ af 
greni (Picea sect. Picea sp. ). Einnig er nokk uð um 
grein ar, nál ar, köngul blöð og fræ af barð þin (Abies 
steenstr upi ana (Heer) Friedrich).

Flest ar plöntu teg und ir sem mynd uðu skóga lands
ins fyr ir 12 millj ón um ára eru út dauð ar og skyld ustu 
núlif andi teg und irn ar þríf ast á suð læg ari breidd
argráð um í heittempruð um og tempruð um lauf og 
barr skóg um. Með al barr trjáa má nefna fornjap ans
rauð við (16. mynd), en hann er nú út dauð ur og af 
þess ari rauð við ar ætt kvísl lif ir nú að eins ein teg und, 
jap ans rauð við ur inn (Cryptomer ia japon ica (L. f.) D. 
Don.) á Jap ans eyj um. Með al lauftrjáa er forn angan
við ur (13. mynd) gott dæmi, en nú eru að eins til þrjár 
teg und ir lif andi. Vest an gan við ur (Sassafras al bi di um 
(Nutt all) Nees, vex í skóg lendi í aust ur hluta Norð
urAm er íku frá sunn an verðu Ontaríó fylki í Kanada 
suð ur í mið hluta Flór ida og í vest ur átt að suð ur hluta 
Iowa og aust ur hluta Texas (Thomp son o.fl. 2000). 
Kín angan við ur (Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl. 
vex ein ung is í skóg lendi Mið og Suð vest urKína 
og taiwangan við ur (Sassafras randai en se (Hayata) 
Rehd.) er stað bund inn á Taiw an. Önn ur áber andi 
teg und er forn sæt blaðka, en nú er að eins lif andi 
ein teg und sæt blöðku ætt ar, hin eig in lega sæt blaðka 
(Compton ia peregrina (L.) J. M. Coult er). Sæt blaðk
an er lág vax ið tré eða runni sem vex í skóg lendi í 
aust ur hluta Norð urAm er íku. 

Plöntufélögin breytast
Þeg ar born ar eru sam an þær plöntu teg und ir sem 
finn ast í 10 millj ón ára göml um set lög um og teg
und ir úr eldri lög um, 15 og 12 millj ón ára göml

8. mynd. Köng ull evr ópu vatnafuru úr set lög um í Botni í 
Súg anda firði. Mæli kvarði er 1 cm.
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um, má sjá nokkr ar breyt ing ar. All marg ar teg und ir 
sem voru al geng ar í set lög um í Sel ár dal í Arn ar firði, 
Botni í Súg anda firði, við Seljá og í Surt ar brands
gili við Brjáns læk eru horfn ar og nýj ar eða áður lítt 
áber andi teg und ir orðn ar al geng ar. Set lög af þess
um aldri eru að gengi leg um hverf is Stein gríms fjörð 
og má rekja þau yfir Trölla tungu heiði og suð ur að 
Króks firði. Þekkt ustu stað ir með plöntu leif um frá 
þess um tíma eru við Trölla tungu og í Húsa vík ur kleif 
(1. mynd). 

Við Trölla tungu eru lauf blöð ís lands hlyns og 
rós lyngs (17. mynd) al geng ust og smá vax in lauf
blöð bjöllu lyngs (Vaccini um sp.) og sortu lyngs 
(Arctostap hylos sp.) koma þar fyrst inn í jarð sögu 
lands ins. Leif ar barr trjáa eru einnig al geng ar og má 
þar nefna forn rauð við, greni, lerki (Larix sp.), furu 
(Pin us sp.) og döggl ing svið (Pseu dot suga sp.). Einnig 
hef ur fund ist all mik ið af lauf blöð um væng hnotu, 
klif ur þyrn is, forn el ris (18. mynd), forn evr ópu el ris, 
væng hlyns og vatna birk is (Betula cristata Lindquist 
em end. Denk, Gríms son & Kvacek) ásamt blöð um 
af teg und um til heyr andi rósa ætt. Blað leif arn ar við 
Trölla tungu til heyra að mestu teg und um af val
hnotu ætt (Jugl andaceae), bjarka rætt (Betu laceae), 
sápu ber sætt (Sap indaceae) og rósa ætt (Denk o.fl. 
2005, Frið geir Gríms son & Denk 2007). 

Í Húsa vík ur kleif (19. mynd) hafa fund ist mun 
færri teg und ir en við Trölla tungu, en þar ber mest á 
lauf blöð um sel víð is, væng hnotu og forn el ris. Einnig 
eru leif ar forn kónga burkna (Os munda pars hlugi ana 
(Un ger) Andreánszky) þar í all miklu magni og hér er 

9. mynd. Horft inn eft ir Vað als dal á Barða strönd. Seljá er fyr ir miðri mynd. Þar hafa fund ist plöntu leif ar af sama aldri 
og stein gerv ing arn ir í Surt ar brands gili við Brjáns læk.

10. mynd. Set lög í Surt ar brands gili við Brjáns læk. Inn
skot hef ur troð ist inn á milli set lag anna fyr ir miðri mynd.

11. mynd. Nær mynd af set lög um í Surt ar brands gili. Set
lög in eru ljós á lit og lag þynnót, en ljósi lit ur inn stafar af 
kís il þör ung um í set inu.
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þessi teg und hvað al geng ust í ís lensk um jarð lög um 
(Denk o.fl. 2005). 

Plöntu leif ar í set lög um frá þess um tíma gefa all
góð ar upp lýs ing ar bæði um gróð ur sam setn ingu á 
lág lend is svæð um og nær liggj andi há lendi. Set lög
in í Húsa vík ur kleif virð ast hafa mynd ast á frek ar 
lág lendu vot lend is svæði, en þau í ná grenni Trölla
tungu og lengra í suð vestri end ur spegla þurr ara og 
há lend ara svæði svo og meiri ná lægð við meg in eld
stöð. Plöntu stein gerv ing ar sýna að á þess um tíma, 
fyr ir um 10 millj ón um ára, óx enn heittempruð eða 
frek ar tempruð flóra á Ís landi, sem ein kennd ist af 
blönd uð um lauf og barr skógi. Teg unda sam setn ing 
og hvarf kul vísra teg unda benda til þess að lofts lag 
hafi kóln að jafnt og þétt frá því fyr ir 12 millj ón um 
ára og gróð ur fé lög in feng ið á sig meira temprað út
lit. Plöntu leif ar og set lög sýna að sel víð ir, forn elrir, 
vatna birki og væng hnota uxu með fram ám og lækj
um. Aðr ar harð við ar teg und ir urðu meira áber andi 
er fjær dró rök um lág lend is svæð um þar sem jarð
veg ur inn varð þurr ari, má þar nefna fleiri teg und
ir val hnotu ætt ar, ís lands hlyn, væng hlyn og rós lyng 
(Denk o.fl. 2005, Frið geir Gríms son 2007b, Frið geir 
Gríms son & Denk 2007).

Döggl ings við ur er ein at hygl is verð asta teg und in 
sem hef ur fund ist í set lög um frá þess um tíma. Fimm 
núlif andi teg und ir hafa fund ist af döggl ingsviði, 
tvær í vest ur hluta Am er íku, risa döggl ings við ur 
(Pseu dot suga macrocarpa (Va sey) Mayr) sem vex á 
af mörk uðu svæði með fram suð ur strönd Kalíforn íu 
(Thomp son o.fl. 2000) og am er íku döggl ings við ur 
(Pseu dot suga menzies ii (Mir bel) Franco) al geng ur 
í suð vest ur Kanada og vest ur hluta Banda ríkj anna 
og áfram suð ur til Mexík ó borg ar (Thomp son o.fl. 
2000). Í Suð aust urAsíu eru þrjár teg und ir, kína
döggl ings við ur (Pseu dot suga sinens is Dode) al
geng ur í Mið og Suð ur Kína, jap ans döggl ings við ur 
(Pseu dot suga japon ica (Shira sawa) Beissner) stað
bund inn á Jap ans eyj um og loks taiwandöggl ings við
ur (Pseu dot suga wil son i ana Hayata) stað bund inn á 
Taiw an. 

Aðlögun að kólnandi loftslagi
Þeg ar líð ur á ter tí er tíma bil fór kul vís um teg und
um fækk andi á Ís landi og temprað ar teg und ir urðu 
meira áber andi. Í 9 til 8 millj ón ára göml um set lög

um við Kolla fjörð í Stranda sýslu, í Mó kolls dal, Gils
firði og út með Skarðs strönd hef ur fund ist þó nokk
uð af plöntu stein gerv ing um. Þekkt asti stað ur inn er 
án efa Hrúta gil í Mó kolls dal (1. mynd), en þar hafa 
einnig fund ist vel varð veitt ar skor dýra leif ar (Heie 
& Friedrich 1971, Friedrich o.fl. 1972). Set lög in 
í Hrúta gili eru allt að 130 m þykk og virð ast hafa 
sest til í sig dæld sem mynd að ist í tengsl um við meg
in eld stöð á svæð inu. At hygl is vert er að hrúta beyki 

12. mynd. Magnól íu blað úr Surt ar brands gili við Brjáns
læk. Mæli kvarði er 5 cm.
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13. mynd. Forn angan við ar blað úr Surt ar brands gili 
við Brjáns læk. Mæli kvarði er 5 cm.

14. mynd. Lauf blað forntúlíp an trés úr Surt ar brands
gili við Brjáns læk. Mæli kvarði er 5 cm.

15. mynd. Lauf blað forn sætu blöðku úr Surt ar
brands gili við Brjáns læk. Mæli kvarði er 2 cm.

16. mynd. Nálótt grein af fornjap ans rauð viði úr 
Surt ar brands gili við Brjáns læk. Mæli kvarði er 2 cm.
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(Fagus gusson ii Massa longo em end. Knobloch & 
Velitzelos; 20. mynd) er al geng asta teg und in í þess
um set lög um (Frið geir Gríms son & Leif ur A. Sím
on ar son 2006). Hrúta beyki er hins veg ar óþekkt úr 
eldri jarð lög um á Ís landi, en virð ist al gengt í síð míó
sen set lög um Suð urEvr ópu. Al geng ustu leif ar barr
trjáa í þess um lög um til heyra greni og tölu vert er 
um lauf blöð og ald in lauftrjáa, eink um hrúta beyk
is, væng hlyns og væng hnotu (21. & 22. mynd), en 
álm ur er minna áber andi. Þá hafa fund ist í lög un um 
blað leif ar forn el ris, agn beyk is, asp ar, sel víð is, topps, 
teg unda af val hnotu ætt, svo og lauf blöð, rekil hlíf ar 
og fræ af vatna birki.

Plöntu fé lög in eru mis mun andi eft ir fund ar stöð um, 
en í flest um til vik um var um að ræða sum ar græna 
lauf skóga sem uxu í tempr uðu lofts lagi. Á ein staka 
stöð um hafa fund ist plöntu fé lög sem benda til skóg
lend is þar sem barr tré voru meira áber andi. 

Teg und ir úr 98 millj ón ára göml um ís lensk um set
lög um eru eins og teg und ir úr eldri set lög um lands ins 
skild ar núlif andi teg und um sem flest ar þríf ast mun 
sunn ar á hnett in um, í heittempr uðu eða tempr uðu 
lofts lagi. Sem dæmi má nefna hrúta beyki (20. mynd) 
sem er ná skylt skóg ar beyki (Fagus syl vativa L.) og 
lang beyki (Fagus longipeti olata Seem.). Skóg ar beyki 
er oft kall að evr ópu beyki þar sem teg und in hef ur 
víð áttu mikla dreif ingu í Evr ópu og nær frá Suð ur
Skand in av íu í norðri, til Spán ar, Ítal íu, Grikk lands 
og Tyrk lands í suðri. Teg und in nær einnig lengra í 
aust ur til Asíu og vex m.a. í Íran. Lang beyk ið vex 
ein vörð ungu í Suð aust urAsíu, eink um í Mið og 
Suð urKína og Ví etnam.

 
Tegundum fer fækkandi
Stein gerv ing ar úr 7–6 millj ón ára göml um set lög
um benda til þess að lofts lag hafi far ið kóln andi í 
lok ter tí er tíma bils og teg unda sam setn ing plöntu
fé lag anna bend ir til þess að þá hafi ver ið temprað 
loft lag á Ís landi. All marg ir stað ir með plöntu leif um 
eru þekkt ir frá þess um tíma eink um á Vest ur landi 
(Frið geir Gríms son 2007a). Þannig má rekja set lög 
með plöntu stein gerv ing um upp eft ir Borg ar firði að 
Hreða vatni og það an vest ur að Langa vatni og Hít ar
vatni (1. & 23. mynd). Í set lög um þess um eru leif ar 
barr trjáa af þalla rætt mjög al geng ar og alls ráð andi 
með al ber fræv inga. Al gengt er að finna grein ar, nál
ar, köngla, köngul blöð og fræ er til heyra barð þin, 
greni, furu, döggl ingsviði og lerki. Af lauftrjám ber 
mest á lauf blöð um, rekil hlíf um og fræj um vatna

17. mynd. Rós lyngsblað úr set lög un um við 
Trölla tungu í Stein gríms firði. Mæli kvarði 
er 5 cm.
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birk is (24. mynd), en lauf blöð, forn el ris, væng hlyns, 
víð is, asp ar, og teg und um af rósa ætt eru einnig al
geng. Kvenrekl ar forn evr ópu el ris (25. mynd) finn
ast víða í þess um set lög um. Kul vís ar teg und ir voru 
að mestu horfn ar eða orðn ar sjald gæf ar. Það vek ur 
at hygli að í þess um set lög um finnst tölu vert af lauf
blöð um og ald in um atl ants fjór miðju (Tetracentron 
atl ant ic um Gríms son, Denk & Zett er). 

Teg unda sam setn ing plöntu fé laga bend ir til þess 
að lofts lag hafi kóln að tölu vert frá því sem áður var, 
sér stak lega ef bor ið er sam an við teg und ir úr 1510 
millj ón ára göml um set lög um. Kul vísu teg und irn ar 
eru flest all ar horfn ar og barr tré af þalla rætt orð in 
allá ber andi. Út frá set lög um og stein gerv ing um að 
dæma má ætla að á þess um tíma hafi sum ar græn 
lauf tré, eink um birki, elri, víð ir og hlyn ur vax ið um
hverf is straum vötn og stöðu vötn, en nær liggj andi 
há lendi ver ið þak ið barr trjám þar sem mest bar á 
greni, þin og furu. 

Þó að flest ar kul vísu teg und irn ar séu ekki leng ur 
til stað ar eða orðn ar sjald gæf ar í flóru lands ins fyr ir 
7–6 millj ón um ára finn ast nokkr ar eft ir legukind ur. 
Þar á með al er atl ants fjór miðja. Að eins ein núlif andi 
teg und er þekkt af fjór miðju, en það er asíu fjór miðj
an (Tetracentron sinen se Oli ver). Þessi sjald gæfa 
teg und vex að eins á af mörk uðu og slitr óttu svæði 
sem nær frá Mið og Suð urKína, suð ur til Norð
urVí etnams og vest ur til Norð urBurma, Aust ur
Nepal, Bhut an og Norð aust urInd lands.

 
Loftslagsbreytingar
Ís land er á mörk um tempraða belt is ins og kulda belt
is ins og ef lit ið er til hnatt rænn ar gróð ur þekju er það 
á mörk um barr skóg ar belt is ins og freð mýr ar belt is ins 
(túndru). Því eru vet ur lang ir og frostakafl ar frek ar 
tíð ir en sum ur stutt og köld. Lofts lag ið er tölu vert 
mild ara á Suð ur og Vest ur landi og á strand svæð um 
(ein kenn ist af Cfc lofts lagi, sbr. Köppen 1936) en í 
öðr um lands hlut um og inn á há lend inu (ein kenn ist 
af ET lofts lagi, sbr. Köppen 1936), þar sem freð mýri 
er ráð andi og sum ur varla telj andi. Árs með al hiti er 
á bil inu 3,5 til 5°C eft ir því hvar á land inu hann er 
mæld ur.

Rann sókn ir á plöntu leif um úr ís lensk um set lög um 
benda til þess að fyr ir 15 millj ón um ára hafi lofts lag
ið hér á landi ver ið mun hlýrra en það er í dag. Lofts
lag á Ís landi virð ist þá hafa ver ið heittemprað, hlýtt 
og rakt. Úr koma hef ur ver ið tölu verð allt árið um 
kring og ekk ert árs tíða bund ið þurrka tíma bil. Sum ur 

18. mynd. Forn el ri blað frá Trölla tungu 
í Stein gríms firði. Mæli kvarði er 3 cm.

20. mynd. Hrúta beyki blað úr set lög um 
í Hrúta gili í Mó kolls dal. Mæli kvarði er 
5 cm.
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19. mynd. Húsa vík ur kleif í Stein gríms firði. Set lög með áber andi surt ar brands lög um. 

21. mynd. Sam sett væng hnotu blað frá Hrúta gili í Mó
kolls dal. Mæli kvarði er 5 cm.

22. mynd. Væng hnotu ald in frá Hrúta gili í Mó kolls dal. 
Mæli kvarði er 1 cm.
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25. mynd. Kvenrekl ar forn evr ópu el ris frá Hreða
vatni. Mæli kvarði er 1 cm.

23. mynd. Set lög með plöntu stein gerv ing um við Hreða vatn í Borg ar firði. Dökk leit ar plöntu leif ar sjást vel í ljósu set inu 
ríku af kís il þör ung um.

24. mynd. Lauf blað, rekil hlíf og fræ af vatna birki 
úr set lög um við Hreða vatn í Borg ar firði. Mæli
kvarði er 2 cm á blaði, en ekki rekil hlíf og fræi.
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voru löng og hlý og vet ur voru mild ir og án frosta 
(ein kennd ist af Cfa lofts lagi, sbr. Köppen 1936). 
Stein gerv ing ar úr 12 millj ón ára göml um set lög um 
sýna að lofts lag ið hélst eins eða varð ör lít ið hlýrra 
hér á landi á þeim tíma og árs með al hit inn allt að 
15°C. Hvarf kul vísra teg unda úr ís lensk um gróð ur
fé lög um fyr ir 10 millj ón um ára, 9–8 millj ón um ára 
og 7–6 millj ón um ára, bend ir til hæg fara kóln un ar 
lofts lags í lok ter tí er tíma bils. Svo virð ist sem all ar 
kul vís ustu teg und irn ar hafi smám sam an lát ið und
an síga og dáið út sam fara kóln andi lofts lagi. Þetta 
sést greini lega í gróð ur fé lög um fyr ir 10 millj ón um 
ára en í þær vant ar kul vís ar teg und ir sem ein kenna 
eldri set lög (t.d. 12 millj ón ára göm ul). Þetta eru 
teg und ir eins og forn angan við ur, fornjap ans við ur, 
forn sætu blaðka og forntúlíp ana tré. Í set lög um sem 
eru 10 millj ón ára finn ast fyrst leif ar kulda þol inna 
plantna eins og sum ar og sí græn smá blöð teg unda 
af lyn gætt. Yngri plöntu fé lög, sem eru 9–6 millj ón 
ára göm ul, ein kenn ast af sí felldri fjölg un stór blaða 
teg unda af bjark ar og víðisætt svo og leif um barr
trjáa af þalla rætt. Breyt ing ar á gróðri lands ins bend
ir til kóln andi lofts lags (ein kennd ist af Cfb lofts lagi, 
sbr. Köppen 1936) sem varð meira temprað. Þeg ar 
á leið urðu því sum ur styttri og kald ari. Teg unda
sam setn ing gróð ur fé laga úr 7–6 millj ón ára göml
um set lög um sýn ir að vel var mögu legt að frost hafi 
ver ið hér á vet urna og það gæti hafa snjó að í fjöll. 
Árs með al hita á Ís landi var þá lík leg ast á bil inu 5,5 
til 9,5 °C, enn þá tölu vert hærri en hann er í dag. 

Þakkir
Við vilj um þakka starfs fé lög um okk ar Walt er L. 
Friedrich, Thom as Denk og Rein hard Zett er fyr ir 
sam vinnu og rann sókn ir á forn um flór um Ís lands 
á und an förn um árum. Einnig vilj um við þakka 
Mar gréti Halls dótt ur og Nátt úru fræði stofn un Ís
lands fyr ir veitta að stoð. Rann sókn ir Frið geirs voru 
styrkt ar af RANNÍS (Rann sókna náms sjóði svo og 
Rann sókna sjóði) og Rann sókna sjóði Há skóla Ís
lands (Styrk ir til nýdokt ora).
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