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Sjáldsom 
 tinnuhola

“Brádliga hoyra vit ljóð, ið minnir um glas, ið knúsast, og 

vit síggja “diamantar” renna eftir transportbandinum, sum 

kemur úr maskinuni. Samstundis rennur vatn inn í tunnilin”. 

Hesa frágreiðing eigur Jørmund Ellingsgaard í Eiði II Suður 

samtakinum, um løtuna tá hann og starvsfelagar hansara 

varnaðust kalsittrivurnar, teir júst høvdu borað seg í.

Inngangur
Flestu okkara munnu gleðast yvir at síggja ein 
vakran gim stein. Soleiðis er kenslan eisini, tá vit 
finna eina vakra ella klára tinnu millum gráa og 
svarta basalt grýtið í føroysku náttúruni. Hesar 
tinnur hava gjøgnum tíðirnar verið nýttar til ymisk 
endamál, t.d. sum handilsvøra.

Í Føroyum eru fleiri sløg av tinnum. Tær vanligastu 
eru kvartssteinssløgini kalsedon, agat og opalur. 
Hesar tinnur eru harðar og væl skikkaðar at gera 

prýðislutir við. Soðsteinar eru somuleiðis vanligir 
at finna í føroysku náttúruni, men hesir eru 
stundum veikari og tærast skjótt, liggja teir berir. 
Soðstein sløgini hava ofta sermerkt vakstrarlag, 
sum nálaskapaði mesolitturin og terningsskapaða 

steinslagið chabasitt. Eisini kalsitt er at finna 
millum mongu steinsløgini, og lýsir henda grein 
hetta steinslagið, tess eginleikar og hvar og hvussu 
tað kemur fyri í náttúruni.

Felags fyri allar hesar tinnur er, at tær eru úr 
so nevndum úrskildum steinsløgum. Hetta merkir, 
at tær ikki storknaðu burtur úr upprunaligu grót-
bræðingini. Flestu teirra eru ístaðin íkomnar í tíðini 
stutt eftir, at grótbræðingin stadnaði. Í hesum tíðar-
bili eru nógvar rørslur í lendinum, so rivur koma 
í. Heitt vatn við upploystum grundevnum seyrar 
gjøgnum hesar rivur og poknur, og tað er í hesum 
um støðum, at kalsitt og onnur tílík steinsløg vaksa 
burtur úr teimum grundevnum, sum so líðandi 
skiljast burtur úr vatninum.

Kalsittholan verður funnin
Arbeiðsørindini hjá Jarðfeingi ein heystardag í 
2011 gjørdust – nærum av tilvild ein ógloymandi 
uppliving djúpt inni í fjallinum. Endamálið við 
túrinum var at hyggja at Eysturoyarsyllini, har 
tunnilin, ið verður boraður í sambandi við Eiði II 
Suður verkætlanina, júst tá var komin í. Syllin er 
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nakað væl harðari at bora ígjøgnum enn vanliga 
fjallið, og tí skuldu serligar kanningar gerast og 
royndir takast.

Á veg út úr tunlinum spurdu arbeiðsfólk frá 
Eiði II Suður samtakinum, um vit høvdu stundir at 
hyggja nærri at einari rivu, ið teir vóru komnir fram 
á eftir at hava borað einar tríggjar kilometrar suður 
móti Selatrað.

At renna seg í rivuløg er vanligt í sambandi við 
tunnils gerðir í Føroyum. Hesi rivuløg, sum oman á 

jørðini kunna síggjast sum gjáir, gil ella lægdir, taka 
seg eisini fram inni í fjallinum. Her eru rivurnar 
sum oftast “mineraliseraðar” og síggjast tí sum hvítar 
“æðrar” (sí mynd 1).

Tað vísti seg, at arbeiðsfólkið í Eiði II Suður sam-
takinum vóru komin fram á eina serstakliga vakra 
kalsittæðr fleiri kilometrar inni í tunlinum. Henda 
æðr er lutvíst opin, og í henni eru sjáldsama vøkur 
og óvanliga stór kalsittkrystall vaksin.

Myndamaðurin, Finnur Justinussen, og jarð-
frøðingar frá Jarðfeingi hava síðani vitjað nýfunnu 
kalsittrivuna og gjørt nakrar innleiðandi eygleiðingar 
av henni.

Sjálvt opið til kalsittholuna er umleið 40 cm breitt 
og 50 cm til longdar. Tað situr uppi undir loftinum 
í tunlinum og er tí heldur trupult at koma til. Sum 
tað sæst á myndunum, er holan klødd innan við 
blað skapaðum kalsittkrystallum, ið eru upp til 30 
cm til støddar. Uttan á krystallunum er ein skón av 
brúnum leiri.

Ilt er at meta um samlaðu støddina á holuni, 
men hon er í minsta lagi 5 m djúp, og hæddin er 
somu leiðis áleið 5 m. Hóast holan er einar 80 m 
undir jørð, kann eitt veikt luftrák merkjast í henni, 
so sam band er helst allan vegin upp.

Jarðfrøðilig viðurskifti
Eiði II Suður tunnilin liggur ovarlaga í Malinstinds-
fylkinum (sí mynd 2) (miðfláunum). Basaltfláirnar 
í hesum fylki eru flest allar tunnar, hóast einstakar 
teirra kunna vera nakrar metrar tjúkkar. Við norðara 
tunnils munnan halla fláirnar umleið 2,5 stig í ein 
eystan, men suður móti Selatrað snarar hallið meira 
í ein sunnan. Eysturoyarsyllin varð til burtur úr 
grót bræðingum, sum skutu seg inn ímillum hinar 
basalt fláirnar í tíðini stutt eftir, at høvuðsfláarøðin 
varð bygd upp fyri umleið 55 milliónum árum 
síðani. Ein tílík innskotin grótbræðing innan í 
jørðini stadnar munandi spakuligari enn grót-
bræðingar, ið leggjast í fláir oman á bert lendi. Øll 
bræðingin fær stundir at krystallisera (grótið gerst 

mynd 1. á hesi myndini, ið vísir tunnils
skurðin, sæst hvíta kalsittæðrin. Kalsitt holan 
er uppi undir tunnils loftinum, ovast til høgru 
á myndini.

Kalsitt 
bindur stórar 
mongdir av 

CO2, ið eisini 
hevur týdning 
fyri veðurlagið
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“holokrystallint” uttan veikt og óstabilt basaltiskt 
glas ímillum krystallkornini), krystallini í henni 
gerast størri og grótið tættari og sterkari enn í 
vanligum basaltfláum. Tí er syllin eisini harðari at 
bora enn grótfláirnar kring hana.

Grótið í basaltfláunum kring Eysturoyarsyllina er 
sera skiftandi. Serliga skiftir innihaldið av poknum 
og av steinslagnum feldspatt skjótt millum tær 
tunnu fláirnar. Grótið er eisini nakað tært í støðum 
kring fláamørkini, og her eru nakrar tunnar 
royðugrýtislindir eisini at síggja. Basaltfláirnar í 
Føroyum eins og aðrastaðni eru nærum altíð rivu-
kendar. Nakrar rivur eru lutfalsliga smáar og hava 
av markaða útbreiðslu í hvørjari einstakari flógv, 
men størri rivur finnast eisini, og sumstaðni eru 
tættar samlingar av tílíkum umfatandi rivum (so-
nevnd rivuløg), ið røkka tvørtur um fláa- og fylkis-
mørk. Tað er í einum tílíkum rivulagi, at kalsitt-
holan er funnin.

Hvat er kalsitt?
Kalsitt er eitt ógvuliga vanligt steinslag, ið 
er at finna bæði í gróti og í ymiskum livandi 
verum, og tað kann sostatt hava lívrunnan ella 
ólívrunnan uppruna. Evnafrøðiliga hoyrir kalsitt 
til karbonatsteinsløgini, ið eru samansett av metall-
jónum og kolsýrusøltum (karbonatum). Metal-
ljónin í kalsitti er kalsium, og kalsitt er tí eitt 
kals ium  karbonat (CaCO3). Steinsløgini aragonitt 
og vateritt eru evnafrøðiliga lík kalsitti, men hava 
øðrvísi krystallbygnað. Kalsittkrystall eru ofta klár 
ella hvít og kunna minna um onnur tinnusløg. 
Serliga tveir eginleikar eyðkenna kalsitt; tað upp-
loysist lætt í sýru, og ljós fer í tvíningar, tá tað 
ferðast gjøgnum krystallið. Seinna eyðkennið sæst 
sum tvímynd í klárum krystallum (sí mynd 4). 
Summar kalsitttinnur fluorglógva undir úrbláum 
(ultra violettum) ljósi og kunna enntá skína sum 
mureldur.

Náttúrligt virði
Mett verður, at 4% av jarðarskorpuni er úr kalsitti, 
har tað mesta er at finna í kálkgrýti, marmara og 
kriti. Kalsitt verður vanliga ikki roknað millum 
gimsteinar, tí tað er ov vanligt og ov bleytt at 
nýta til prýðislutir. Undantøk eru perlumóðir og 

mynd 2: jarðfrøðiligt kort av økinum, har Eiði II Suður tunnilin liggur

ostruperlur, ið eru úr kalsitti og aragonitti. Men 
hóast tað oftast ikki er eitt gimsteinaslag, so er tað 
virðismikið fyri lív og menniskju. Kalsitt bindur 
stórar mongdir av CO2, ið eisini hevur týdning fyri 
veðurlagið. Í hesum sambandi kanna amerikanskir 
granskarar møguleikar at pumpa CO2 niður í 
basaltfláir, har tað eftir nakrar vikur náttúrliga 
verður bundið í kalsitti. Kalsitt ávirkar pH-

mynd 3: Kalsitt í basalti
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Opið inn í kalsittholuna
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mynd 4: Tráður sæst 
dupultur (tvímynd) í 

kalsitti. john djurhuus 
fann hesa tinnu í 

beinisvørði í 1980

javnvágina og hevur týdning fyri lívið bæði á landi 
og í sjónum. Beinagrindin ella skelin í nógvum 
havdjórum, so sum korallum, æti og skjeljadjórum, 
er fyri stóran part úr kalsitti, og 95% av tilfarinum 
í einum høsnareggjaskali er kalsitt. Menniskju fáa 
somuleiðis ágóða av kálki (kalsitti) í nógvum mati 
og kosttilskoti.

Steinafrøði
Kalsitt er eitt karbonatsteinslag, har evnafrøðiliga 
eyðkennið er ein karbonatjón (CO3

2-), ið er 
knýtt at onkrum metalli. Tey mest vanligu 
karbonatsteinsløgini eru kalsitt (CaCO3), aragonitt 
(CaCO3), dolomitt (CaMg(CO3)2) og sideritt 
(FeCO3). Kalsitt og aragonitt eru eins evnafrøðiliga, 
men tey hoyra til ymisk krystallfylki.

Søguligt byggitilfar úr kalsitti
Sigast má, at kalsitt hevur verið ein hornasteinur 
í byggisøguni. Í steinøldini búleikaðust fólk 
og teknaðu djór í kálkholunum við Laxcaux í 
Fraklandi. Egyptar bygdu pýramidur úr kálkgrýti, 
sum granskarar siga antin bleiv høgt ella stoypt í 
blokkar. Rómverjar brúktu marmara til bygningar 
og listarverk. Etiopar høgdu kirkjur beint úr 
kálkbergi. Mørtilin í Kirkjubømúrinum var upp-
runaliga úr skilpi, sum var gjørt av føroyskum 
skelsandi. Í dag verður kalsitt brúkt í sement- og 
betongframleiðslu.

Kalsitt og olja
Tá talan er um kolvetni í undirgrundini, kann 
kalsitt hava fleiri týðandi leiklutir, t.d. sum 

goymslugrýti, takgrýti ella sum bindandi sement 
millum sandkorn. Tílíkt kálksement kann í smáum 
nøgdum hava jaligt árin á goymslugrýti ella neiligt 
árin í ov stórum mongdum. Kálkgrýti er millum 
mest vanligu grótsløgini við olju í undirgrundini 
(goymslugrýti). Teir fyrstu stóru oljufundirnir í 
Noregi og Danmark, ávikavist Ekofisk og Danfeltið, 
vórðu funnir í kriti, ið er grótslag úr ørsmáum 
kálkskeljadjórum.

Ymiskir kalsittfundir í Føroyum
Kalsitt finst javnbýtt á øllum oyggjunum, har 
onnur tinnusløg kunnu vera avmarkað til nøkur 
fá øki. Kalsitttinnur finnast í poknum í basalti, í 
rivum og rivuløgum, ið kunna vera metratjúkk. 
Oftast eru tinnurnar smáar (<1 cm), hvítlittar 
og hampiliga klárar. Tær finnast bæði sum stakar 
tinnur og samanvaksnar óregluliga í klumpum 
ella regluliga í tvíkrystallum. Fleiri tvíkrystall eru 
funnin í kalsittholuni.

Størsta kalsitttinnan, sum er skrásett í Føroyum, 
áðrenn kalsittholan kom undan kavi, er ein 10 cm 
stór, tjúkk og klár tinna (sí mynd 4). Tjúkdin á 
tinnuni ger, at tvímyndin gerst týðilig. John Djur-
huus fann tinnuna í eini urð undir Beinisvørði í 

Evni: CaCO3

Litur: Hvítur, gulligur, reydligur

Herða: 3

Evnistyngd: 2,5 g/cm3

Skin: Hvítur

Kloyving: Fullkomin

Krystallfylki: Tríhyrnisfylki

Brot: Broyskið

Onnur eyðkenni: Upploysist í sýru; tvímynd

Kalsitt finst 
javnbýtt á øllum 

oyggjunum
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1980. Hon var losnað úr berginum og hevði óivað 
sitið í eini av teimum mongu rivunum, sum eru í 
Beini svørði. Nevnast kann, at nøkur stór lop vóru í 
Beini  svørði í 1975, men ilt er at siga, um tinnan var 
við í júst hesum lopunum.

Tá Hovstunnilin bleiv gjørdur í 2005-2007 komu 
menn fram á eina æðr av reydligum kalsitti. Tilfar 
úr æðrini bleiv brúkt sum fylla, tó vórðu tveir 
klettar bjargaðir og goymdir. Annar stendur í dag 
uttan fyri Gallarí Oynna á Tvøroyri. Hin stendur í 
túninum á Jarðfeingi í Hoyvík. Aðrir smærri grót-
lutir eru seinni funnir ymsastaðni, har grótfyllan úr 
tunlinum er brúkt. Teir finnast nú á goymslu hjá 
fólki og á savninum hjá Jarðfeingi. Grótið hevur 
eyðkendan myrkareyðan lit við klárum krystallum, 
ið kunnu vera upp í 1 cm ella meiri til støddar, men 
sum oftast eru tey nógv smærri. Eisini finnast bond 
av gulum ella hvítum krystallum. Undir úrbláum 
(ultraviolettum) ljósi skína summi av teimum 
annars reyðu krystallunum sum grønur mureldur. 
Hesin “mureldur” er veikur og skínur bara eina 
lítla løtu. Tann reyði liturin og grøni “mureldurin” 
kemur av óreinsku í krystallunum, ið kann vera 
smáar nøgdir av kopari ella mangani. Størri nøgdir 
av óreinsku geva litbroytingar, frá hvítum við lítlari 

og ongari óreinsku til gult við nakað av óreinsku og 
reytt við nógvari óreinsku og týðiligum “mureldi”. 
Óreinskan stavar frá grundvatninum, sum seyraði 
gjøgnum grótið, tá krystallini vuksu.

Landnámsmenn og sólsteinar
Tá landnámsmenn sigldu um hav til Føroya, brúktu 
teir sólur at seta kósina eftir. Tá sólin skein, bar til 
at lesa ættirnar á urinum. Men var tað skýggjað, 
var neyðugt at brúka onnur amboð at finna sólina. 
Møguliga var ein tinna nýtt, sum sagt verður frá í 
Reyðúlvstátti. Har biður Ólavur Halgi son Reyðúlvs 
finna sólina aftan fyri skýggini, sum hann ger við 
einum sólsteini til hjálpar. Sólsteinurin er møguliga 
ein kalsitttinna. Vísindafólk hava í fleiri umførum 
víst á, at tað ber til at peila neyvt inn á sólina aftan 
fyri skýggj við hjálp av tvímyndini í kalsitti. Undir 
øðrum heimsbardaga varð kalsitt brúkt til at beinka 
siktið í bumbuflogførum. Í 1950-árunum fleyg SAS 
sum tað fyrsta flogfelagið yvir Norðpólin. Hetta 
varð gjørt við hjálp av navigatiónstólum úr kalsitti.

Vísindaligt arbeiði
Tær kendastu og størstu kalsitttinnurnar koma úr 
einum lítlum, nú tómum, grótbroti í Helgustøðum 
í Íslandi. Hesar tinnur eru sera klárar og verða 

mynd 5: Reyður 
kalsittsteinur úr 
hovstunlinum, ið 
skínur sum grønur 
mureldur undir úrbláum 
(ultraviolettum) ljósi
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nevndar Iceland Spar, og eru tær upphav til nógv 
grundleggjandi ástøði innan ljós- og steinafrøði. 
Eitt nú at skapið á krystallum endurspeglar, 
hvussu grundevni eru skipað á atomstøði, og at 
ljós kann polariserast. Hetta seinna hevur ført til 
aðra vitan, so sum at meyrur og býflugur síggja 
og finna veg við polariseraðum ljósi í tráð við tað, 
sum landnámsmenn møguliga gjørdu. Vitanin um 
polariserað ljós verður brúkt í sjóneykum, mynda-

mynd 7: Kalsittholan er upp undir tunnils
loftinum og er tí ikki so løtt at koma til

mynd 6: Kalsittholan yður av blaðformaðum 
tinnum. hetta skap er eitt sindur sjáldsamt 
fyri kalsitt

tólum, sólbrillum, fartelefonum, 3D filmum í 
Havnar Bio og til mangt annað.

Í Føroyum hava kanningar av vætu í kalsitt-
sementi í Lopraboringini víst, hvussu heitt upp runa-
umhvørvið var (Glassley, 2006), og kalsitt úr rivum 
hevur givið okkum innlit í, hvussu høgt trýstið var 
(Walker et al., 2011). Kanska fer kalsittholan at geva 
okkum meira vitan, um umstøður verða til at gera 
nærri kanningar av henni.


