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Fyrsta føroyska steinrenningin av súgdjóri varð funnin vestan 

fyri Mykines fyri átta árum síðani av Bjarna Jacobsen. Hetta 

hevur veruliga latið eyguni upp fyri at kanna, hvørjar aðrar 

spennandi jarðfrøðiligar „hjáveiður“, ið føroysk fiskifør o.o. fáa 

upp á dekkið. Mesti parturin av gróti og øðrum ólívrunnum 

tilfari fer fyri tað mesta beina leið fyri borð aftur, men lukkutíð 

hava fleiri eisini eyguni eftir hesum vísindaliga tilfeingi.

Funnu steinrenning av súgdjóri
vestan fyri Mykines

Áhugin birtist
Steinrenningar (en. fossil) úr Føroyum ella av land-
grunninum kring oyggjarnar er eitt evni, ið lítið er 
skrivað um, og hetta vilja vit í hesi greinarøðini seta 
sjóneykuna á. Samstundis vilja vit varpa ljós á ymisk 
spennandi fyribrigdi í føroysku jarðfrøðini, eitt nú 
stein renning ar av trøum og avrit av ymisk um 
plantu leivdum. Hetta verður gjørt við eini greina-
røð í seks pørtum, har ið vit fara at greiða nærri frá 
ymsu sløgunum av steinrenningum, og um spenn-
andi lutir, vit hava fingið frá sjófólki og øðrum við 
eyga fyri tílíkum áhugaverdum fyri brigd um.

Tað er eingin ivi um, at fleiri dýrgripir óiva fara 
at koma undan kavi, um enn fleiri veiðimenn hava 
eyguni eftir grótinum, ið kemur á dekkið, tá fiskað 
verður undir Føroyum. Og vit hava veruliga fingið 
vón um hetta, eftir at Bjarni Jacobsen (Sí mynd 1) 
fann skøltin av einum steinrunnum nevhvali á 
svartkalvaveiðu vestan fyri Mykines í 2006. Eftir at 
Bjarni gjørdi vart við henda forvitnisliga fund, hava 

Mynd 1: Bjarni Jacobsen við steinrunna 
nevhvalaskøltinum, ið hann fekk á dekkið 

vestan fyri Mykines í 2006.

PARTUR 1
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fleiri fólk vent sær til okkara við spennandi lutum, 
ikki allir úr føroyska sjóøkinum, men eisini frá fleiri 
av fjarleiðunum, ið føroysk fiskifør og sjómenn sigla 
á. Endamálið við hesi greinarøðini er sostatt eisini 
at eggja fólki at boða frá og lata okkum frætta um 
enn fleiri spennandi lutir.

Steinrenningar úr niðurlendska 
partinum av Norðsjónum
Í hesum samanhangi kann tað vera vert at tríva í 
eina serstaka søgu úr Niðurlondum. Her fingu 
sjómenn ferð eftir ferð stórar beinagrindir í trolið 
og fingu við nógvum stríði baksað fongin fyri borð 
aftur. Hetta var vanliga til stóran ampa fyri arbeiðið 
um borð, og ikki fyrr enn serfrøðingar (paleontologar) 
og „amatør-steinrenningasavnarar“ gjørdust varugir 
við hetta, varð hesin ótrúligi dýrgripurin virð is mett-
ur og tikin við til lands. Í dag, 40 til 45 ár seinni, 
verð ur mett, at eini 200 tons av steinrenningum 
eru komin upp á land sum hjáveiða har á leiðini. 
Har ímillum eru eini 15.000 mammut-tenn, partar 
av lodnum nashyrningi, leyvum, bjarnum, villum 
hest um, bisonoksum, elgum, reinsdjórum, hýenum, 
úlv um, ja sjálvt steinrenningar av einum neander-
tal ara. Allir hesir ómetaliga virðismiklu vísindaligu 
dýr grip ir stava frá súgdjórum, ið fyri umleið 10.000 
til 50.000 árum síðani búleikaðust á slættlendinum, 
har Norðsjógvurin er í dag.

Vit vænta ikki at tað eru eins stórar mongdir av 
stein renningum á føroyska landgrunninum, eina-
mest tí at jarðfrøðiligu fortreytirnar fyri tílíkum 
steinrenningum ikki tykjast eins góðar her, sum í 
Norðsjónum. Men hóast hetta, bera vit ótta fyri, 
at týðandi dýrgripir av havsins botni gleppa okkum 
av hondum, um vit ikki geva okkum far um hetta. 

Steinrenningar – hvussu verða tær til?
Flestu okkara kenna steinrenningar av risastórum 
dinosaurum, mammuttum og øðrum fornum ver-
um. Hetta eru fyri størsta partin dømi um stein-
renningar, ið vit enn ikki hava funnið á okkara 
leiðum og neyvan fara at finna uppi á landi í 
Føroyum. Men ymisk merki og leivdir frá vøkstri, 
plantum og skógi eru tó at finna her í ríkiligt mát. 

Orðið steinrenning (fossil) merkir nakað, sum 
er „runnið“ í stein, ella blivið til stein. Steinrenning-
ar eru leivdir ella merkir av plantum og djórum, ið 
vóru til fyri langari tíð síðani, og sum ikki eru heilt 
tærd ella máað burtur og tískil enn síggjast sum 
partur av ella sum merkir í grótinum. Ein stein-
renning kann hava sín uppruna í leivdum frá 
sjálvum djórinum ella í sporum, sum djórið hevur 
sett eftir seg, sonevndar sporsteinrenningar (en. 
trace fossils). Fyri at ein planta ella eitt djór við 
tíðini ikki skal fúna heilt burtur og hvørva krevst, 
at hon lutfalsliga skjótt verður huld av øðrum tilfari, 

Mynd 2: Leirgrýti við 
steinrunnum avriti av 
bløðum frá plantuni 
Metasequoia, funnið 

úti í Mykinesi. 
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oftast fínum leiri ella móru á botni í sjógvi ella 
vøtnum, har innihaldið av súrevni (ilt) er lítið. Í 
eini langari evnafrøðiligari tilgongd kunnu t.d. 
beina grind ir, skeljar og aðrir harðir partar av djór-
um, ella træbular o.a.m. av plantum, sum frá líður 
seinni verða skift út við onnur, meira mótstøðufør 
evnir, men upprunaskapið kann verða varðveitt. Í 
serligum førum kunna eisini bleytir partar av djór-
um, so sum vøddar, fjarðar o.a. verða varðveittir, 
men tað er sera sjáldsamt.

Føroyskar steinrenningar
Steinrenningar, sum eru at finna í føroysku fláa-
røðini, kunna í høvuðsheitum býtast í tveir bólk ar. 
Tann fyrri bólkurin er at finna í legugróti („royðu-
gróti“) millum tær meira føstu basaltfláirn ar. 
Royðu grót er harðnað bland av legugrýti, sum 
stav ar bæði frá eldgosum (gosøska) og tærdum 
basalti og øðrum leysum tilfari, leiri, sandi og grúsi, 
sum er borið við vindinum ella skolað við áum út 
á sjógv ella í vøtn. Vanligastu steinrenningarnar í 
hesum førum eru avrit av bløðum (sí mynd 2 og 3) 
og øðrum plantuleivdum. Hesar steinrenningar 
finnast bæði sum avrit, har einki er eftir av plantuni 

Mynd 3: Steinrunnin bløð í loftinum á “zeolittholuni” í Nólsoy. Avritini eru hvørt sær 
umleið 50 cm long og eini 7 cm breið, har tey eru breiðast. Steinrenningarnar síggjast 
sum ein tunnur svartur kolfilmur í tí reyða royðugrótinum.

Keldutilfar

ELLIS, D., BELL, B.R., 
JOLLEY, D.W. and 
O’CALLAGHAN, M., 2002. 
The stratigraphy, 
environment of eruption and 
age of the Faroes Lava 
Group, NE Atlantic Ocean. 
The North Atlantic Igneous 
Province. Stratigraphy, 
Tectonic, Volcanic and 
Magmatic Processes. 
Geological Society, London, 
Special Publications, 197, 
253-269.

Mynd 4: Avrit av fornum viðarbuli, ið varð kolaður upp 
av grótbræðingini, sum floymdi út yvir skógarvaksið 
lendi. Avritið er umleið 30 cm breitt og ein góðan 
metur til longdar/dýpdar. Myndin er frá vegskurðinum 
við Sundsháls uppi á oyggjarvegnum á Streymoynni.

STEINRENNINGAR OG AÐRIR DÝRGRIPIR AV LANDGRUNNINUM – JENS-KJELD JENSEN & UNI ÁRTING
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sjálvari (Mynd 3), og sum tunnur kolfilmur, ið 
stavar frá lívrunna tilfarinum í plantuni (Sí mynd 
4). 

Hin bólkurin fevnir um steinrenningarnar, ið 
eru at finna í sjálvum basaltfláunum. Her er talan 
um bæði „negativ“ og „positiv“ avrit frá størri 
vøkstri, trøum og greinum. Hesi avrit verða til, tá 
ein flótandi grótbræðing (lava) skjótt stadnar um 
ein viðarbul. Sjálvur viðarbulurin verður kolaður 
upp alt fyri eitt, og eftir er bert eitt sokallað negativt 
avrit. Á mynd 4 og 5 síggjast dømi um tílíkt avrit 
ávikavist av viðarbuli og av uppkolaðum børki. 
Mynd 4 er frá vegskurðinum á Sundshálsi uppi á 
oyggjarvegnum á Streymoynni, meðan mynd 5 er 
frá urðini við Gróthúsvatn á Sandoynni. Seinastu 
árini hava jarðfrøðingar og onnur áhugaði fólk 
funnið alsamt fleiri dømir um tílík avrit í føroysku 
náttúruni. Umframt at vera áhugaverdar í sjálvum 
sær geva hesar steinrenningar okkum eitt gott innlit 
í bæði veðurlagið og fornlandslagið, tá ið Føroyar 
vórðu til. Vit vilja fegin frætta um fleiri tílík dømi, 
um onkur lesari kennist við tílík fyribrigdi.

Mynd 5: Nærmynd av einum avriti av børkinum á einum uppkolaðum viðarbuli. 
Myndin er frá Gróthúsurð á Sandi. 

Komandi greinar
Næsta grein í røðini fer 
at geva eina nærri 
lýsing av stein renn-
ingini, sum Bjarni 
Jacobsen fekk á dekkið 
á sumri í 2006.

STEINRENNINGAR OG AÐRIR DÝRGRIPIR AV LANDGRUNNINUM – JENS-KJELD JENSEN & UNI ÁRTING
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Fyrsta føroyska steinrenningin av súgdjóri varð funnin fyri sjey árum 

síðani av Bjarna Jacobsen undir garnasetu við Anitu í ein útnyrðing 

úr Mykinesi. Steinrenningin er av nevinum av einum umleið níggju 

millióna ára gomlum nevhvali, Choneziphius planirostris

Níggju milliónir ára gomul steinrenning 

vestan fyri Mykines

Í 2007 setti garnabáturin Anita gørn á 400 metra 
dýpi í ein útnyrðing úr Mykinesi. Ein dagin sá 
Bjarni Jacobsen (sí mynd 1) ein løgnan lut í einum 
av gørnunum. Fyrstu tankarnir hjá Bjarna vóru, at 
hetta helst bara var ein heldur øðrvísi steinur, ið 
ofta setast fastir í gørnunum. Men Bjarni legði 
skjótt til merkis, at so var ikki. Hann legði 
forkunnuga lutin til viks og tók hann við til lands. 
Eftir at hava kannað lutin , helt hann, at hetta var 
partur av beinagrind, møguliga ein skøltur frá 
einum stórum djóri ella okkurt líknandi. Bjarni 
visti, at tílíkar steinrenningar ikki áður vóru 
staðfestar í Føroyum, so her var talan um nakað 
serstakt. 

Eftir nakrar royndir uttan avgerandi úrslit at 
eyðmerkja steinrenningina, m.a. á Geologisk 
Museum í Keypmannahavn, varð luturin sendur 
til serfrøðingin Klaas Post á Natural History 
Museum í Rotterdam. Hann staðfesti, at talan var 
um fremra partin ella trýnið av nevinum frá einum 
8-10 milliónum ára gomlum útdeyðum nevhvali, 
Choneziphius planirostris (sí mynd 2 og 3). 
Jarðfrøðiliga tíðarskeiðið, tá hesin nevhvalurin var 
til, nevnist miocen (o.u. 23-5 mió. ár síðani). 

PARTUR 2

Mynd 1. Bjarni Jacobsen við steinrenningini av 
nevhvalinum.
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Veðurlagið tá minti um núverandi veðurlag, men 
var nakað heitari. Steinrenningin vigar 3,9 kg og 
hevur eykenda, slípaða og tærda yvirflatu, ið ofta 
sæst á steinrenningum frá havbotninum. 

Hetta er fyrsta steinrenningin av súgdjóri funnin 
í Føroyum, so hon má metast sum ein sannur 
dýrgripur. Samstundis er hetta norðasta staðsetingin 
av steinrunnum nevhvali og vísir, at fosfatklumpar 
(en. phosphate nodules) finnast á havbotninum um 
okkara leiðir – møguliga í stórum mongdum. 
Líknandi fund fingu myndugleikar í Suðurafrika 
at seta í verk umfatandi kanningarferðir fyrst í 20. 
øld fyri at lýsa hetta tilfeingið nærri. Í nýggjari 
tíðum hava hesi djúphavs tilfeingi fingið fiski veiðu-
fólk í eitt nú Namibia at óttast, tí at myndug-
leikarnir eru farnir undir at taka upp hesi fosfat 
jarð løgini. Um hetta er fyri at fáa hendur á fos fat-
inum ella dia mantum, ið sigast at finnast saman 
við hesum stein renningum, er enn óvist. Men 
djúp havið goymir eisini nógvar dýrgripir, bæði 

gimsteinar og steinrenningar, ið bíða eftir at verða 
funnir.

Nevhvalur
Nevhavalur (Ziphiidae) kavar djúpt, er smæðin av 
lyndi og livir av høgguslokki. Hesin heldur serstaki 
atburður er grundin til at fleiri nevhvalasløg, til fyri 
fáum árum síðani, bert vóru kend frá leivdum á 
fjarlagdum strondum.

Trý núlivandi sløg av nevhvali eru kend í 
Føroyum. Best kenda er uttan iva døglingurin. Hini 
bæði sløgini eru sjáldsamari, Norðurhavs Nevhvalur 
(Mesoplodon bidens), sum sæst á mynd 4, og 
Cuvier´s Nevhvalur (Ziphius cavirostris). Allir hesir 
nevhvalir kava niður á umleið 2000 metra dýpið, 
og kunna verða undir í útvið hálvan annan tíma.

Føroyska steinrenningin av nevhvali
Steinrenningar av nevhvalinum Choneziphius P 
planirostris vóru av teimum fyrstu av hvali, ið vórðu 

Mynd 2. Steinrenningin 
av føroyska Choneziphius 

planirostris nevhvalinum 
samansett í eini tekning 
av øllum skøltinum frá 

Choneziphius leygii ættini 
(Bianucci et al. 2013)

Mynd 3. 44,5 cm. 
langa føroyska 

nevhvala steinrenningin 
Choneziphius planirostris 

sæst her frá undirsíðini. 
Her síggjast tíðiliga 

tvey kjálkabein í 
undirmunninum.

Mynd 4. Norðhavs 
Nevhvalurin (Mesoplodon 

bidens), sum her sæst 
strandaður á sandinum 

í Trongisvági 10 februar 
2014, er tætt í ætt við 

føroysku steinrenningina. 
Myndina hevur Don S. 

Petersen tikið.
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kannaðar. Baron de Cuvier eyðmerkti og greinaði 
sjálvur eitt steinrunnið, tannleyst hvalatrýn í 1823 
frá Scheldt ánni nærhendis Antwerp, og segði, at 
tal an var um nevhval. Hóast hetta var fyrsta nev-
hvala steinrenningin, eru enn bert einar 40 staðfestar 
síð ani. Higartil eru bert partar av nevhvalahøvdinum 
funnir.

Aðrastaðni enn í Niðurlondum og Belgia eru 
fáar nevhvalasteinrenningar staðfestar. Hesar eru 
frá 19. øld í brattlendinum við Suffolk í Bretlandi 
og frá fosfat jarðløgum frá eysturstrondini í 
Ameriku.

Seinast í 19. øld funnu fólk á kendu Challenger 
kann ingar ferðini steinrenningar av oyrnabeinum 
(sí mynd 5) frá djúphavi. Flestu av hesum stavaðu 
frá ókendum nevhvalasløgum. Hetta bendi á, at 
hesar steinrenningar ikki vóru avmarkaðar til 
Niðurlond og Norðsjógvin, men at tær eisini 
funnust í Kyrrahavinum. Í 20. øld komu sjómenn 
úr fleiri heimspørtum fram á løgnar grótlíknandi 
lutir nærhendis arktiska økinum í Atlantshavinum 
og lágarktiska økinum í Indiska havinum. Flestu 
teirra tveittu hesar lutir fyri borð aftur, men nakrir 
av lutunum vórðu tiknir við til lands og goymdir 
í myrkum skotum á søvnum.

Í greinini í 1986, Whithmore et al., leggja høv-
und arnir dent á týdningin av at steinrenningar 
finnast kring allan heimin. Somuleiðis vísa teir á, 
at flestu av hesum steinrenningum eru frá djúp-
havinum, nærhendis økjum, har nógvir fosfat-
klumpar (en. phosphate nodules) eru at finna. Hesir 
fosfatklumpar verða til við beinleiðis úrskiljing av 
kalsium (Ca) í fosfatríkum kálksteini (minst 0,5% 
av P2O5). Størri steinrenningarnar av nevhvalinum 
kunnu í roynd og veru eisini kallast fosfatklumpar 
og eru oftani mettaðir við francolite, t.e. einum 
kar bonat ríkum frábrigdi av steinslagnum floura-

patitt, sum er høvuðsinnihaldið í fosfatgróti. Tey 
flestu av øllum hesum økjum eru dømi um støð 
við økjandi havstreymum í seinnu helvt av miocen-
tíðini við ríkum djóralívi, og steinrenningarnar 
hiðani eru tilsvarandi nógvar.

Suðurafrikanska strondin
Í 2005 kannaðu granskarar eitt stórt og sermerkt 
savn av steinrunnum nevhvalaskøltum í Iziko 
savninum í Cape Town. Heilar átta ættir og 10 
nýggj sløg av nevhvali vóru fyri fyrstu ferð staðfest/
eyðmerkt í greinini hjá Bianucci et al., 2007. Hetta 
vísir, at stóra fjølbroytni av nevhvali fram við 
landgrunninum í dag var eins stórt ella størri í 
Miocene. Nevhvalirnir hava lagað seg til ávís dýpi 
á hellingini fram við longum strandarlinjum, har 
teir hava veitt høggusløkk í stórum nøgdum líka 
síðani.

Føroyski dýrgripurin
Steinrenningin av nevhvalinum, sum Bjarni fann, 
er ikki einans tann fyrsta av sínum slagi í Føroyum 
og tann norðasta staðsetingin av sínum slag. Henda 
steinrenningin bendir samstundis á, at fosfatrík 
jarðløg kunna vera á føroyska landgrunninum.

Takk
Takk til Bjarna Jacobsen, ið fann steinrenningina 
og Sólfinn Kjærbo fyri at fáa hesa týðandi stein-
renning til okkara. Somuleiðis takk til Klaas Post 
fyri at greina steinrenningina og eyðmerkja slagið.

Komandi greinar
Næsta grein í røðini verður ein nærri frágreiðing 
um steinrenningar og avrit av bløðum og trøum í 
gróti.

KELDUTILFAR
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Mynd 5. Oyrabein av 
stórhvali.



Avrit í gróti
Flótandi lava kann varðveita skap, avrit og partar 
av trøum við at stadna skjótt, tá ið hon flýtur rund-
an um viðarbular. Hetta saman við kanningum av 
plantu sáði (pollen, en.) gevur okkum vísindafólkum 
møgu leikan at kaga aftur til forna vøksturin, tá ið 
Føroyar blivu til, og kann samstundis geva eina 
lýs ing av tátíðarinnar floru og ikki minst veðurlagi. 
Flestu okkara kennast við partar av hesum fyribrigdi, 
utt an tó at skilja upprunan til hesi gátufullu holini 
í grót inum (Sí mynd 1).

Læran um steinrenningar og fornar lívverur kall-
ast stein renningafrøði (paleontology, en.). Tann part-

ur av hesari vísindagreinini, ið fevnir um plantu-
stein renn ing ar, bleiv ikki veruliga mentur fyrr enn 
í fyrru helvt av 19.-indu øld, men hevur síð ani 
greinað planturíkið gjøgnum nærum alla jarð ar søg-
una, gjøgnum skiftandi veðurlag, skiftandi lands løg 
og skiftandi landafrøðiliga býtið millum hav og 
land.

Føroyska jarðfrøðin
Tann jarðfrøðiliga fláarøðin er so at siga øll uppbygd 
av basaltiskum lavafláum. Hesar fláir blivu til av tí 
áhaldandi gosvirkseminum, ið bygdi upp Føroyar 
og tann risastóra norðuratlantiska basaltháslættan 
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GREINARØÐ Í SEKS PØRTUM UM STEINRENNINGAR – TRIÐI PARTUR: 

Fornur 
skógarvøkstur 
– avrit frá viðarbulum í 
føroyska grótinum
Steinrenningar í Føroyum av trøum og plantum eru ikki nógv lýstar í 

vísindaligum greinum, men eru nógv vanligari enn fólk flest geva sær far 

um. Í hesi greinarøðini seta vit sjóneykuna á nøkur av hesum spennandi 

fyribrigdum. Hesa triðju greinina hava vit valt at býta upp í tveir partar. Fyrsti 

partur snýr seg um avrit av viðarbulum í basaltfláunum, og seinni parturin 

setir meira fokus á avrit av bløðum og trøum í sand og leirsteini og koli og á 

steinrunnar viðarbular uttan av landgrunninum.
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GREINATEKSTUR

Mynd 1. Avrit eftir 
forn um gróðri í gróti. 
Avritini (holurnar) í 
grá liga basaltinum eru 
eftir greinum, ið vórðu 
fangaðar og brendar 
upp av basaltbræðingini. 
Holu vegg irnir eru seinni 
klædd ir við hvítum soð
stein sløgum, í hesum 
føri chabbasitt. Niðast í 
klett inum sæst reydliga 
legugrótið, ið var jørð ild
ið, hesi trøini vuksu í. 

FORNUR SKÓGARVØKSTUR – AVRIT FRÁ VIÐARBULUM Í FØROYSKA GRÓTINUM

fyri umleið 60 til 55 miliónum árum síðani. Tekin 
frá hesum ógvisliga gosvirksemi eru at síggja á landi, 
líka frá Eysturkanada (Baffin Island), Eystur- og 
Vesturgrønlandi, í Norðurírlandi, Hebridunum og 
í Føroyum. Hesin basaltháslætti er fleiri ferðir so 
stórur til havs enn á landi, og er at finna á bæði 
eystara og vestara landgrunninum fram við øllum 
Norðuratlantshavinum. 

Størsti parturin av fláarøðini fevnir sostatt um 
basaltfláir, men gróttilfarið millum summar av 
fláunum í Føroyum og aðrastaðni við er legugrót. 
Hetta serstaka goslegugrót 
verður stundum kallað 
royðu grót og verður í jarð-
frøði ligari lýsing ofta eisini 
nevnt sand/leir-steinur. 
Hetta heitið kann tískil 
tykj ast nakað torskilt. So 
her kemur ein stutt lýsing 
av legugróti. Legugrót er 
til far, ið er vorðið til við 
tær ing og niðurbróting av 
føst um gróti. Eins og vit 
síggja í dag, savnast leyst 
til far, sandur og eyrur í lág-
lendi, í áum og fram við 
áar bakka. Ímynda vit 
okkum landslagið, tá ið 
Føroyar vórðu til, var hetta 

saman borið við í dag nógv slættari. Eingi høg fjøll 
ella dalir prýddu landslagið.

Í tíðarbilinum millum einstøku eldgosini vóru 
styttri og longri steðgir. Stundum vóru hesir so mik-
ið langir, at leyst tilfar savnaðist og jørðildið varð 
til, soleiðis at gróður fekk fest seg. Hesin gróður 
var nógv øðrvísi enn vanligi skógarvøksturin, vit 
síggja í dag á okkara breiddarstigi. Tað er tó ikki 
møguligt at siga neyvt, hvørji sløg av trøum talan 
er um bert út frá avritunum. Men kanningar av 
plantusáð hava verið gjørdar í Føroyum í fleiri 

Mynd 2. Á helluni í 
Gróturð við Gróthúsvatn 
á Sandi eru sjáldsama 
vøkur avrit frá kolaðum 
viðarbulum at síggja. 
Her síggjast fleiri avrit 
frá viðarbulum, sum 
eru fleiri metrar langir. 
Sumstaðni síggjast eisini 
sera væl varðveitt avrit av 
uppkolaðum børki.
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umførum av m.a. Lund 1983; Lund 1989; Ellis, 
Bell et al. 2002 og Passey and Jolley 2009. Úrslitini 
vísa, at talan millum annað er um soppa- og bryo-
fytt grókorn, dinoflagilatar, plantualgur, sákorn frá 
Metasequoia occidentalis, sum er í ætt við risastóru 
redwood trøini og sáðkorn frá blómuplantum.

Sostatt varð føroyski basaltháslættin uppbygdur 
og niðurbrotin samstundis. Tíðarbil við áhaldandi 
gosvirksemi og onnur við minni gosvirksemi og 
skógarvøkstri skiftast. Út frá teimum trøum og 
plantusløgunum, ið eru staðfest í legugrótinum, er 
tað eyðsæð, at veðurlagið var nógv lýggjari enn tað 
er í dag. Havast skal eisini í huga, at Føroyar við 
meginlandarákinum hava flutt seg rættiliga langt 
norðureftir, síðani basaltháslættin varð til. 

Tá ið basaltisk lava floymir upp úr jørðini, er 
hon sera heit, eini 1100-1200 C. Tá ið so ein slavin 
viðar bulur dettur niður í gosbræðingina ella verður 
um girdur av henni, kølir hann samstundis bræð-
ing ina rundan um seg, so at hon storknar skjótt. 

Ymisk avrit
Ymisk sløg av avritum frá viðarbulum eru at finna 

í føroysku náttúruni. Og her koma nøkur dømi, 
hvussu hesi avrit síggja út, og hvussu tey eru vorðin 
til. Ímynda vit okkum t.d. eitt fótaspor í vátum 
sandi, so er hetta eitt negativt avrit av sjálvum 
fótinum, ið gjørdi sporið. Fylla vit ístaðin fótasporið 
við gipsi, og hyggja vit at hesum avriti, fáa vit eitt 
sokallað positivt avrit av sjálvum fótinum. Nógv 
tey flestu avritini av trøum í Føroyum eru negativ 
(sí myndirnar 2-4). Í urðini sunnan fyri Gróthúsvatn 
á Sandoynni (sí mynd 2) eru fleiri sera vøkur negativ 
avrit frá viðarbulum at síggja. Hesir viðarbular hava 
verið útvið ½ metur tjúkkir og eini 10 metrar langir. 
Hesi avritini eru oman á sjálvari basaltflónni, og 
stava tey helst frá, at trøini eru dottin niður yvir 
rennandi grótbræðingina og sostatt gjørt avrit niður 
á grótskorpuna.

Eisini við gamla oyggjarvegin á Streymoynni, á 
Sundshálsi, eru negativ plantuavrit at síggja. Hesi 
síggjast sum rund hol í grótinum (sí mynd 3) nið ar-
laga í basaltflónni. Legugrótið undir vísir eisini 
onn ur tekin um, at her hevur verið lívligur gróður. 
Hetta sæst m.a. við, at smáar úrskiljingar av jarn-
stein slagn um hematitt geva legugrótinum eina 

Mynd 3. Við vegin uppi á Sundshálsi á 
Oyggjarvegnum síggjast fleiri negativ avrit 
í grótinum, beint yvir fláamarkinum niður 
ímóti legugrótinum. Legugrótið undir vísir 
eisini onnur tekin um, at her hevur verið 
lívligur gróður. Hetta sæst m.a. við at smáar 
úrskiljingar av jarnsteinslagnum hematitt 
geva legugrótinum eina plettutta útsjónd.

Mynd 4. Marnar á Skúr vísir á avrit í 
berginum eystantil á Nólsoynni, sum er 

fleiri metrar langt. Negativa avritið av 
viðarbulinum sæst týðiliga og farvegurin 

av fleiri metra langa trænum sæst sum 
ein lind av hvítum soðsteinum.

FORNUR SKÓGARVØKSTUR – AVRIT FRÁ VIÐARBULUM Í FØROYSKA GRÓTINUM
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plettutta útsjónd (Ellis, 
Bell et al. 2002). Enn finst 
ikki nakað full fíggjað 
yvirlit yvir hesar stein-
renn ing ar í Føroyum, 
men hetta fyri brigdið er 
staðfest í nær um øllum 
oyggjum. Tó skal sigast, 
at í skriv andi stund eru 
fleiri lið av gransk arum í 
ferð við at granska 
steinrenningar frá 
plantum í føroyska grót-
inum, íroknað so nevndar 
spor-stein renn ingar (trace 
fossils, en.).

Tey sokallaðu positivu avritini (sí mynd 5) eru 
nakað meira sjáldsom. Ímynda vit okkum somu 
tilgongd, sum tá ið negativu avritini verða til, men 
at t.d. eitt hol eftir einum viðarbuli seinni fyllist 
við flótandi lava, sum síðan stadnar har, fáa vit ein 
positivan form av upprunaliga viðarbulinum. Hetta 
sæst eitt nú í Søltuvík (mynd 5). Her er eitt positivt 

avrit varðveitt í fjøruni í niðara parti av einari 
lavaflógv.

Úti í fjøruni eystanfyri á Nólsoynni sæst heldur 
sjáld samt fyribrigdi (sí mynd 6). Her er ein 
steinrenning av einum standandi viðarbuli. Í hesum 
føri hevur grót bræð ing in ikki megnað at skrætt træið 
upp við rót, men ein stubbi stóð eftir, sum síðani 
er varð veittur.

Mynd 5. Í niðara parti av basaltflógv í Søltuvík 
sæst hetta vakra positiva plantuavrit. Her er 
viðarbulurin endurskaptur við at flótandi lava er 
floymd inn í holið eftir tí uppkolaða bulinum. 
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Mynd 6. Eystanfyri á Nólsoynni sæst ein 
standandi viðarbulur. Grótbræðingin hevur í 

hesum føri ikki heilt megnað at skræða træið 
upp, og tískil sæst avritið standandi júst á sama 

stað, har ið træið vaks. Hetta fyribrigdið er nakað 
sjáldsamari enn hini avritini. 
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Tá ið livandi verur, bæði djór og plantur, doyggja, 
fúna tær aloftast nærum alt fyri eitt. Men onkuntíð 
eru umstøðurnar júst tær røttu til at varðveita 
verurnar sum steinrenningar. Tá ið vit tosa um 
stein renn ing ar, kann hetta takast rættiliga bók-
stavligt, tí talan er um nakað, sum er runnið í stein. 
Evnafrøðiligir máttir skifta nærum allar partar av 
tí deyðu veruni út við steinsløg, og soleiðis verður 
ein steinrenning til.

Vit vita, at føroyska jarðfrøðisøgan varð stýrd av 
ógvis lig um máttum, knýttum at áhaldandi gos-
virksemi. Eldgos eftir eldgos bygdu nýtt land av 
lavafláum, men hesar lavafláir vórðu seinni máaðar 
niður, tilfarið varð flutt og legðist síðan í áir og smá 
vøtn, og fláirnar síggjast nógvastaðni nú á døgum 
sum royðugrýtislindir. 

Eisini plantuvøkstur mennist í hesum harðliga 
um  hvørv in um, ikki bert tá ið vit hyggja at prest-
fjals fylk in um (fyrr: kolalindin), men vit síggja eisini 
plantu stein renningar, avrit av viðarbulum og øðrum 
í nær um allari fláarøðini. Hetta umhvørvið var sera 
orku fult, og tískil verða livandi og viðbreknar verur 
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Blað- og plantu-
stein renningar 
í Føroyum og av 
landgrunninum

Eins og í seinasta parti (3, Frøði 

2/2015) seta vit sjóneykuna á forna 

vøkst ur in, ið er varðveittur í føroysku 

fláarøðini. Seinast hugdu vit at 

avritum av við ar bulum í sjálvum 

basaltlavafláunum, og hesa ferð 

hyggja vit nærri at stein renn ing um av 

bløðum og øðrum í royðugrýtinum á 

landi og av landgrunninum.



11
  

 >
  

 F
R

Ø
Ð

I 
1/

20
16

BLAÐ- OG PLANTU STEIN RENNINGAR Í FØROYUM OG AV LANDGRUNNINUM

ikki so væl varðveittar her. Í Føroyum bíða vit fram-
vegis eftir at finna ta fyrstu djórasteinrenn ing ina. 

Heitari og flatari fyrr 
Fleiri ymiskar fysiskar og evnafrøðiligar tilgongdir 
skula til fyri at mynda steinrenningar. Í høvuðs-
heit um kunna vit siga, at tað týdningarmesta er, at 

veran ella plantan kemur undir heilt so skjótt, sum 
til ber. Um hetta ikki hendir, eru líkindini fyri, at 
aðr ar livandi verur og bakteriur niðurbróta sjálvt 
teir mótstøðuførastu partarnar av veruni beinan 
vegin. 

Men hugsa vit um fysisku karmarnar ella náttúr-
una og lendið, tá ið Føroyar vórðu til fyri uml. 

Mynd 1. Royðugrýtislind við Gróturð á Sandoynni. Her 
síggjast skiftandi reyð og grønlig løg av fínum sandsteini 
og leirsteini. Plantusteinrenningar kunnu vera á tílíkum 
stað, har sandur og leirur verða avsett í skiftandi dýpi í 
skiftandi umhvørvi (sí mynd 4).

Mynd 3. Plantusteinrenning í reydligum legugrýti. 
Her sæst steinrenning sum eitt gulligt lag við nakað 
av tunnum kolfilmi eisini.

Mynd 2. Her sæst nærmynd av legugýtinum úti í Mykinesi. 
Her er bæði ljósur sand/leirsteinur, og eitt sokallað 
koleygað nakað omanfyri har hondin peikar. Hetta er 
vanligt at síggja í teimum ovastu royðugrýtislindunum í 
beinisvørðsfylkinum (fyrr, niðastu fláir).

Mynd 4. Plantusteinrenningar í royðugróti. 
Hesar steinrenning hevur Dánial Jespersen 
funnið á Eystnesi.
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Stórur partur av royðugrótinum og sand- ella 
leir grýtinum, ið vit finna sum partar av fláarøðini, 
sæst at verða botnsettur í vatni. Tá ið tilfar verður 
botnsett í vatni, sæst, at tess meira rørsla ella orka 
er í vatninum, tess størri eru einstøku bitlarnir. 
Sostatt kann sigast, at leirsteinur, ið er samansettur 
av fínari grótbitlum enn sandsteinur, verður botn-
settur í einum róligari umhvørvi enn sandsteinurin, 
og tískil verða djóra- og plantulutir betur varðveittir 
í leirsteini.

Steinrenningar í royðugrýtinum 
Vanligt er at finna plantusteinrenningar í tí reydliga 
sandsteininum (mynd 3-6), ið vit dagliga nevna 
royðugrót. Her síggjast ofta leivdir av bløðum, 
greinum og heilum trøum, sum greitt varð nærri 
frá í seinasta parti av greinarøðini. Tað kann tó vera 
torført at finna hesar steinrenningarnar, men tá ið 
tú fyrst hevur fingið eyga á tær, gerast tær lættari 
at finna. 

Oftast eru tað beinagrindir, skeljar og aðrir mót-
støðuførir partar av djórum og plantum, ið verða 
varðveitt. Stundum kunnu tó eisini bleytir vevnaðir 
og plantur og bløð rennast í stein. Tá ið eitt blað 
skal varðveitast sum steinrenning, sæst tað oftast 
sum ein tunn hinna av koli, og stundum sæst bert 
eitt avrit av blaðnum. 

Leirgrýti – bløð í Mykinesi
Seinastu árini hevur eitt lið av granskarum undir 
leiðslu av íslendinginum Friðgeir Grímsson leitað 

60-55 milliónum árum síðan, so var umhvørvið 
rætti liga nógv øðrvísi enn tað, ið vit kenna nú á 
døgum. Frá kanningum vita vit eitt nú, at tað var 
munandi heitari, ikki bara um okkara leiðir, men 
á jørðini sum heild. Hyggja vit samstundis at 
fornum landsløgum (en. Paleogeography), ið eisini 
verða varðveitt í fláarøðini, síggja vit, at lendið 
hevur verið rímiliga slætt, eingi høg fjøll og eingir 
djúpir dalar eru at hóma. Tískil kunna vit ímynda 
okkum stórar fríar fløtur við skiftandi áarskipanum 
og smærri vøtnum.

Mynd 5. Avrit av einari grein í royðugróti. Hesa steinrenning 
hevur Dánial Jespersen funnið í Gróturð heima á Sandi. 
Steinrenningin sæst sum ein tunnur kolfilmur varveittur 
í reydligum legugrýti. Hetta er vanligasti háttur, ið 
plantusteinrenningar verða varðveittar í Føroyum.

Mynd 6. Her sæst ein heldur sjáldsom 
plantusteinrenning (her merkt við hvítari striku) 
frá leirgrýtinum úti í Mykinesi. Her er talan 
um eitt avrit av einum ginkgo-blæði. Myndina 
hevur Bartal Højgaard tikið.

Mynd 7. Her síggjast 
jarðfrøðingar leita eftir 
plantusteinrenningum 
úti í Mykinesi. Hetta 
arbeiðið er partur av 
granskingarverkætlanini 
hjá Friðgeir Grímsson. 
Myndina hevur Bartal 
Højgaard tikið.

BLAÐ- OG PLANTU STEIN RENNINGAR Í FØROYUM OG AV LANDGRUNNINUM
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eftir steinrenningum í Føroyum. Rannsóknin varð 
gjørd til tess at lýsa nærri ta plantufloru, ið var til 
staðar, tá ið Føroyar vórðu til. Sama arbeiðið verður 
eisini gjørt í Grønlandi, Íslandi og aðrastaðni fyri 
at kanna, hvussu veðurlagsbeltini og plantusløgini 
breiddust fyri uml. 60-55 milliónum árum síðan.

Í føroysku fláaskipanini eru sum áður nevnt 
fram vegis bara leivdir av trøum og plantum funnar. 
Men í 2014 funnu granskarar, saman við undir rit-
aða (Una Árting), tær fyrstu sonevndu spor stein-
renn ing arnar í Mykinesi. Ein sporsteinrenning (en. 
trace fossil) er ein farvegur eftir livandi veru. Hetta 
fyri brigdi verður nærri lýst í eini av komandi grein-
um.

Steinrenningar av landgrunninum
Jarðfrøðin á landgrunninum er ikki eins væl kannað 
sum jarðfrøðin á landi. Men nógvar kanningar hava 
tó verið gjørdar seinastu árini. Millum annað eru 
umfatandi rannsóknir gjørdar við at grabba grót av 
botninum ymsa staðni á landgrunninum. Regin 
Waagstein (GEUS) hevur fyri tað mesta staðið fyri 
hesum kanningum, og hetta arbeiðið var eisini 
partur av ph.d.-ritgerð hansara um land gruns verk-
ætlanina (§76). 

Í hesi greinini vísa vit tó ikki grót frá hesum 
kann ingunum, men frá privatfólki, ið hava fingið 
áhugaverdar lutir til lands frá fiskiførum. Myndirnar 
11 og 12 vísa hesar lutir. Sum sæst, so eru bæði 
leivdir av plantum (bløð og greinar) og steinrunnir 
viðar bul ar funnin á landgrunninum. Hesir við ar-

bular eru nakað øðrvísi enn avritini, ið umrødd eru 
í seinasta parti av greinarøðini, fyrst og fremst tí at 
her hevur ein evnafrøðilig tilgongd verið, har sjálvur 
viðurin er útskiftur við steinslag (mineral). 

Í eini av komandi greinunum fara vit aftur at 
hyggja nærri at ymiskum grótsløgum av land-
grunninum.

Mynd 8. Aksel á Botni 
eigur hesa steinrenning, 
ið er komin av 
Fugloyarbanka. Her 
síggjast avrit av bløðum 
og smærri greinum í 
reydligum legugrýti.

Mynd 9. Steinrunnin 
viðarbulur ið er komin 
í trolið á einum Cuba-
trolara. Sigrun Joensen 
eigur steinrenningina.

BLAÐ- OG PLANTU STEIN RENNINGAR Í FØROYUM OG AV LANDGRUNNINUM
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GREINARØÐ Í 6 PØRTUM: STEINRENNINGAR OG AÐRIR DÝRGRIPIR AV LANDGRUNNINUM

Søgur 
um grót 
av havsins botni
Hvat hevur ein blandað grótrúgva, 
ein steinrunnin skeljafiskur, tveir 
leirsteinar og tvey kúluskapað samdriv 
til felags? Jú, alt hetta er komið upp 
av havsins botni – okkurt av føroyska 
landgrunninum, annað undan 
Bjarnoynni – upp á skipsdekk undir 
veiðu- og kanningarferðum.

Jens-Kjeld Jensen
nolsoy@gmail.com

sjálvlærdur náttúru-
serfrøðingur, Náttúrugripa-
savnið/Søvn Landsins og 
heiðursdoktari á Fróðskapar-
setur Føroya

Uni Árting 
ua@jf.fo

jarðfrøðingur á Jarðfeingi og 
adjunktur í jarðfrøði á 
Fróðskaparsetur Føroya

Eins og í seinasta parti (4, Frøði 1/2016) seta vit sjóneykuna á forna 

vøkst ur in, ið er varðveittur í føroysku fláarøðini. Seinast hugdu vit at 

blað- og plantusteinrenningum í Føroyum og av landgrunninum.

SØGUR UM GRÓT SØGUR UM GRÓT 

Mynd 6. Hjúnini Markus og Turið Sørensen 
við samdrivinum, sum Markus fekk í trolið 
eystan fyri Bjarnoynna í 1976.



31
  

 >
  

 F
R

Ø
Ð

I 
2/

20
16

SØGUR UM GRÓT 

Vit seta í hesari greinini sjóneykuna á fýra ymisk 
dømi um grót av havsins botni. Í flestu førum eru 

fólk komin til okkara við lutunum, men í 
nøkrum førum eru lutirnir komnir frá 

vísindaligum kann ingar ferðum eisini.

Ísborið grót frá 
landgrunninum
Tá ið stór ísfjøll bróta seg leys frá 
jøklum, taka tey á síni ferð oman 

gjøgnum dalar og líðir nógv 
tilfar við sær, bæði grót, eyr og 
annað leyst legugrýti. Tað 
mesta av hesum tilfari verður 
skumpað framman fyri 
jøkulin og sett av sum ein 
morena. Nakað av hesum 
tilfari gerst fast og verður 

partur av sokklinum á 
jøkl inum. Tá ið hesi 
ísfjøll síðani fara um 
hav við streymi, 
bráðnar burturav, 
og til farið, ið var 
vorðið fast í ísinum, 
loysnar og søkkur á 

botn. Vit kalla tað 
botn  grót – á enskum 

verður hetta nevnt drop
stones.
Av føroyska land grunn-

inum, har trol og annar fiski-
reiðskapur javnan grópa á havsins 

botni, koma stundum nakað av 
gróti og smásteinum upp á skips-

dekkið. Myndarøðin niðanfyri tekur 
støði í árins kanningum, sum Magnus 

Heinason hevur gjørt í sambandi við oljuleiting 
í Hetlands rennuni. Burtur úr tí fjølbroyttu 

grótrúgvuni, ið kom upp av botni, eru her úrvaldir 
nakrir steinar.

Í grein hjá Waagstein og Rasmussen frá 1975 
við gera rithøvundarnir botnhál av landgrunninum 
við skipinum Jens Christian Svabo. Teir býta fjøl-
broytta grótið, ið teir fáa á dekkið, í fýra høvuðs-
bólkar: 1) basalt, 2) royðugrót og kálklegugrót, 3) 
annað legugrót og 4) ymiskt djúpgrót og umskapað 
grót. Í hesari greinini hyggja vit at royndum, tiknar 
í sambandi við árinskanningar av oljuleiting. 

Á mynd 1 a) líkjast flest allir steinarnir, men á 
mynd 2b, sum er av somu steinum, venda steinarnir 
øðrvísi, soleiðis at innari parturin sæst. Hetta er 
gjørt fyri at vísa, hvussu eins alt grótið sær út uttan. 
Tað legst nevniliga ein tunn (umleið 0,1mm) so -
kallað Fe-Mn skorpa uttan á alt grót. Skorpan ger, 
at tað er ógjørligt at siga, hvat grótslag, talan er um, 
um vit ikki bróta steinarnar. 

Á mynd 2 (a, b og c) síggjast trý ymisk dømi av 
gróti av land grunninum, sum vit ikki kenna frá 
føroysku fláa røðini, eiheldur frá nøkrum av 
bankunum kring Føroyar. Her er talan um ein 
reydligan granitt (2a), ein biotitt-shist (2b) og ein 
reyðan kvartssandstein (2c). Hetta er alt grót, sum 
er borið inn á land grunnin við ísfjøllum og síðani 
sokkið niður á botn. 

Mynd 1. Grót og smásteinar frá botnkanningum úr Hetlandsrennuni, sum Magnus Heinason hevur gjørt í sambandi við árinskanningar. 
Báðar myndirnar eru av sama gróti og vísa ymisku útsjóndina uttan og innan í grótinum.

Mynd 2. Her síggjast nakrir av steinunum frá mynd 1. Á øllum hesum sæst eitt tunt, umleið 0,1mm tjúkt, 
døkt lag uttaná. Hetta er ein sokallað Fe-Mn skorpa, ið setist á grótið, tá tað liggur í sjónum.
a) granitt,  b) biotitt gneis,  c) reyður, fínkornutur sandsteinur.

a b
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Steinrunnin skeljafiskur
úr Barentshavinum 
Í 1983 var Anfinn Stenberg við norska trolaranum 
Nessfjord í norðara parti av Barentshavinum. Í ein-
um av hálunum fingu teir ein steinrunnan skelja fisk 
(mynd 10). Anfinnur tók steinrenningina við til 
lands og læt Náttúrugripasavninum hana í 2003. Í 
2014 fingu undirritaðu steinrenningina í hendi og 
hava síðani víst fleiri serfrøðingum stein renn ing ina, 
uttan at hava endaliga staðfest slag og aldur. Men 
tá steinrenningarfrøðingurin Dr. Simon Schneider 
í Cambridge fekk hana, kundi hann stað festa, at 
talan var um skeljafiskin Inoceramus anglicus. Hetta 
slagið skrivar Woods um í 1911 og ásetur ein aldur, 
ið eitur Mið-Seint Albian, ið svarar til um leið 113 
til 100,5 milliónir ár.

nú jarn ríku steinsløgini goetitt og hematitt. Hesi 
hava eina størri evnistyngd enn kalsitt, og tí kunnu 
sam drivini gerast sera tung.

Á mynd 3-6 síggjast tvey dømi um samdriv, sum 
stava frá botnkanningum undan Føroyum. Kúlu-
skapaða samdrivið á mynd 3 er nærum 30 cm í 
tvør mát. Sum tað sæst á mynd 4, hevur samdrivið 
vaksið sammmiðjað (en. concentric) út frá einum 
meira massivum kjarna (mynd 5).

Í 1976 fekk Markus Sørensen hetta samdrivið í 
trolið á Gardabankanum eystan fyri Bjarnoynna. 
Samdrivið er eggskapað (mynd 7) og vigar heili 4 
kg, og støddin er 23,7 x 12,5 cm. Eins og omanfyri 
nevnda samdriv er hetta eisini úr kálksteini, men 
helst er nakað skift út við jarnrík steinsløg, eitt nú 
goetitt (FeO(OH)). 

Legugrót av føroyska landgrunninum
og við Bjarnoynna
Grótstykkini á mynd 8 og 9 líkjast sera nógv. Í 
báðum førum er talan um myrkan, fínt lagdeildan, 
kálkríkan leirstein, sum er komin upp á skipsdekk. 
Munurin er tó, at tann eini steinurin (mynd 8) er 
funnin millum Nólsoyarbanka og Sandoyarbanka 
á skeljaveiðu, og hin (mynd 9) við Bjarnoynna, 
somu leiðis á skeljaveiðu. Hetta slag av gróti er sera 
van ligt, men kenna vit tað ikki frá tí føroysku fláa-
røðini. Sostatt er nokk mest sannlíka søgan, at hetta 
grótið frá føroyska landgrunninum er komið sum 
ísborið grót.  

Kúluskapað samdriv av landgrunninum
Niðanfyri síggjast tvey dømi um sokallað samdriv, 
ella konkretiónir (en. concretion). Eitt samdriv er 
harður, samantrýstur massi, ið er gjørdur við 
úr skiljing av mineral-sementi millum smáar grót-
bitlar í legugrýti og jørðildi. Samdriv eru ofta 
kúlu skapað ella eggrund, hava ein sammiðjaðan 
tekstur og verða til í jørðildinum, áðrenn tað heilt 
er vorðið til legugrót. Flestu samdrivini eru úr 
kálk steini, kalsitti (CaCO3), og tað er galdandi fyri 
samd rivini, ið vit hava við í hesi greinini. Hetta 
kann lætt staðfestast við at stoyta eina tynta HCl 
sýru á og vita, um grótið rýkur. Onnur steinsløg 
kunnu tó eisini vera partur av samdrivinum, eitt 

Mynd 3. Her sæst kúluskapað samdriv (en. 
concretion) frá botnháli. Hendan kúlan er
av føroyska landgrunninum.

Mynd 4. Her sæst nærmynd av skorpuni. Sjónliga sammiðjaða lagdeilingin á 
ytra partinum kemst av áhaldandi úrskiljing ella vøkstri í samdrivinum.

Mynd 5. Her sæst sami 
steinur, skorin slættur. 
Tann sjónliga lagdeilingin 
á ytru skorpuni er ikki 
eins sjónlig í tí massiva 
partinum av kjarnanum.

Mynd 7. Eggrunt 
samdriv við rivum. 
Hetta samdrivið, ið 
vigar umleið 4 kg, er 
frá Markusi Sørensen.

Mynd 8. Hesin steinurin er komin á skipsdekk á skeljaveiðu millum 
Nólsoyarbanka og Sandoyarbanka.

Mynd 9. Hesin steinurin 
er komin á dekkið á 
skeljaveiðu við Bjarn-
oynna. Latið hevur Poul 
Johannes Simonsen. 

Mynd 10. Her sæst 18,6 cm stóri skeljafiskurin, 
Inoceramus anglicus, sum Annfinn Stenberg fekk í 
trolið við Svalbard í 1983. 

Tilvísingar: Waagstein, R. og Rasmussen, J., 1975. Glacial Erratics from the Sea Floor 
SouthEast of the Faeroe Islands and the Limit of Glaciation.

ln69077
Sticky Note
3-5

ln69077
Sticky Note
CaCO3 3-talið skal flytast niður. 

ln69077
Sticky Note
Her skal leggjast afturat: Latin av Poul Johannes Simonsen

ln69077
Sticky Note
(mynd 6-7)
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PARTUR 6

Steinrunnin igulker 
funnin í Føroyum

Jens-Kjeld Jensen

Heiðursdoktari á
Fróðskaparsetri Føroya
nolsoy@gmail.com

Uni Árting 

Jarðfrøðingur á Jarðfeingi og 
adjunktur í jarðfrøði á 
Fróðskaparsetri Føroya
ua@jf.fo

At finna steinrenningar av djórum í Føroyum er sera sjáldsamt. Eftir at fleiri 

fólk, sum hava funnið steinrunnin igulker, í seinastuni hava verið í samband 

við okkum, gerst tað ikki minni undranarvert, ikki minst  tí grótið í stein renn

ing unum er øðrvísi enn tað, vit kenna úr føroysku fláarøðini. Hetta er sætta 

og seinasta greinin í røðini í Frøði um steinrenningar av landgrunninum. Tað 

eru fram vegis nógvir spennandi dýrgripir frá landi og havbotni, ið vit ikki 

hava skrivað um her, og vónandi fer onkur at taka táttin upp seinni.

Torusteinurin, ið Kálvur fann, var neyvan eitt 
steinrunnið igulker, men helst ein viksteinur. (Sí 
mynd 1).

Viksteinur er av gos-uppruna og verður til, tá ið 
magma við høgum gasstrýsti goysir, gassið fer úr 
og steinurin stadnar. Viksteinur (en. Pumice) er so 
lættur, at hann flýtur. Viksteinurin á mynd 1 er 
funnin av Eisenberg Djurhuus í Skopun 1973, og 
er allarhelst frá eldgosinum í Vestmannaoyggjum í 
sama ár. Fleiri líknandi vik steinar eru funnir í 
Føroyum um hetta mundið.

Igulker verða flokkað í ymiskar hópar
Tær elstu steinrenningarnar av igulkeri eru frá 
Ordivicium (uml. 480 mió. árum síðani). Flestu 
okkara kennast við steinrunnin igulkerum, og hesi 
igulker eru sera fjølbroytt. Tað, ið fyrst man renna 
fólki til hugs, tá tey síggja eina tílíka steinrenning, 
eru núlivandi igulkerini, ið vit kenna umleið fimm 
ymisk sløg av í Føroyum. Tey eru symmetrisk, 
rundleitt, og muðurin situr á undirsíðuni og gotið 
oman á í miðjuni (sí mynd 2). Hesi igulker liva á 
hørðum botni, har tey eta algur og smá djór.

Ein annar hópur (en. Heart urchins) hevur 

um leið seks ymisk sløg av igulkerum. Hesin hópur 
er eyðkendur, tí skapið er ovalt og ósymmetriskt 
og tí at bæði munnur og gotið eru á undirsíðuni. 
Tey hava ongar „tenn“ (sí mynd 2 a,b). Hesi sløgini 
liva á bleytum botni, ofta niðurgravað í fínum 
sand botni.

Flint 
Flint kenna vit sum grótklumpar (en. nodule), ofta 
við óregluligum skapi í leysum legugrýti ella kálk-
steini, eitt nú frá Stevns Klint í Danmark og úr 
Suður onglandi. Ofta er flint gráligt, kámt, glaskent 
og eitt sindur gjøgnumskygt (sí mynd 4). Flint kann 
eis ini vera svart, myrkablátt, hvítt, brúnt og reydligt. 
Flint varð í forntíðini nýtt til vápn sum t.d. knívar, 
píla oddar og annað. 

Steinrenningar kunna vera í flinti (sí mynd 4). 
Flint finst ikki í føroysku jarðfrøði-fláarøðini, sum 
vit kenna hana á landi. Men hvat ið fjalir seg undir 
basalt fláunum í undirgrundini er torført við vissu 
at vísa á. Tað kann vera torført at skilja millum flint 

Steinrunnin igulker eru funnin nógvastaðni kring 
um í heiminum. Í Danmark eru stein runnin igulker 
funnin í forn frøðiligum út grevstrum, sum stava 
heilt afturi úr stein øldini. Í gomlum døgum vórðu 
hesi igulker nevnd toru steinar, tí fólk hildu, at tey 
duttu niður av himli, tá ið toran gekk. Seinni vóru 
tey kallað 'sebedejesten', bíbliunnar Sebedeus, hvørs 
synir vórðu nevndir 'toru synir'. Somuleiðis varð 
sagt, at snar ljósið ongantíð slær niður sama stað 
tvær ferðir, og tí høvdu fólk ein tílíkan stein liggj-
andi heima fyri at verja seg ímóti toruni.

Orðið torusteinur er ikki ókent í Føroyum. Í 
bókini Feðgar á ferð eftir Heðin Brú stendur: „Teir 
koma oman at briminum. Har var einki lík, og 
Kálvur ernaðist upp, fann ein torustein: „Pápin, 
skal eg taka henda heim við?“ – „Tað kann tú, men 
tað skuldi verið ein, faðir legði ein inn undir 
grundina, tá ið hann bygdi.“ Hann skuldi taka hann 
við kortini, helt Kálvur, hann hevði ofta hugsað 
um, at tað hevði verið gott at havt ein undir 
høvdalagnum, tá ið toran gekk, helt hann“. 

GREINARØÐ Í 6 PØRTUM: STEINRENNINGAR OG AÐRIR DÝRGRIPIR AV LANDGRUNNINUM

Mynd 1. Viksteinur funnin í 1973 í Skopun 
av Eisenberg Djurhuus. Hesin viksteinur 

er so lættur, at hann flýtur. Hann er fullur 
av tómum poknum, ið komu av gassi í 

upprunaligu grótbræðingini.

Mynd 3. Vanligt 
symmetriskt reytt igulker, 
funnið í Føroyum 

Mynd 2a,b. Undir og yvirsíða á steinrunnum 
igulkeri. Bæði got og munnur eru á undirsíðuni. 
Fimm sløg av hesum igulkerum eru funnin í 
Føroyum.

Mynd 4. Flint frá Stevns Klint 
í Danmark. Flintið hevur 
ein døkkan grá ligan, næstan 
svartan lit og kálkið er hvítt. 
Hetta klump kenda skapið er 
eyðkent fyri flint. Tvey sløg 
av stein renningum síggjast í 
grótinum, ein kisilsoppur og 
ein skel.
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Tórshavn. Henda steinrenningin er nakað slitin og 
sær út til at hava ligið leingi á sandinum. Stein-
renningin er frá Danien-tíðini og er tí millum 65 
og 61 milliónir ára gomul. Slagið er Echinocorys 
oblicuus, Ravn, 1927 †.

Rúna Bárðardóttir Dam fann somuleiðis eina 
steinrenning í einum sandkassa á dagstovninum á 
Hamrinum á Argjum (sí mynd 8). Henda stein-
renning er av somu ætt sum omanfyri nevnda 
steinrenningin, Echinocorys oblicuus, Ravn, 
1927 †.

Hvussu eru steinrenningarnar
komnar til Føroya?
Tað er nærum ógjørligt við vissu at siga, hvussu 

steinrunnu igulkerini eru komin til Føroya. Ofta 
verður sagt, at onkur hevur havt tey í viðførinum 
til Føroya og síðani hevur mist tey burtur í natúruni, 
men hetta er lítið sannlíkt. Flint av ymiskum slagi 
er tó ofta funnið í Føroyum, eitt nú í eplasekkjum. 
Sandur í tonsatali at stoypa við verður eisini inn-
fluttur úr Noregi og øðrum londum. Og tann eina 
steinrenningin er funnin í einum sandkassa. 

Ísborið grót finna vit eisini innarlaga á føroyska 
landgrunninum (sí Frøði 1/2016).

Møguliga hevur flint eisini verið brúkt sum 
barlast og er á tann hátt komið til Føroya.

Sostatt kunnu steinrunnu igulkerini vera komin 
til Føroya á ymiskan hátt, men prógv hava vit eingi 
enn, so fyribils lata vit spurningin standa ósvaraðan. 

STEINRUNNIN IGULKER FUNNIN Í FØROYUMSTEINRUNNIN IGULKER FUNNIN Í FØROYUM

og tinnur, eitt nú kalsedon og opal, tí hesi bæði 
stein sløgini líkjast í evnafrøði, herðu, gjøgnum-
skygd og í útsjónd. Í Noregi finst nakað av flint-
líkum gróti (en. Chert) í uttara Rogalandi, á Frøya 
og eisini ymsastaðni í Finnmørkini. 

Vanliga ástøðið um, hvussu flint verður til, er, 
at kisil (SiO2) verður útskilt í kálkgrýti undir trýsti 
frá áhaldandi legugrýtisgerð. Henda tilgongd fer 
fram í holuskipanum, har krabbadjór halda til. 
Sjálvt kisilið kemur frá einkyknuverum sum radio-
larum og diatomeerum.

Funnið í Føroyum
Higartil vita vit um fýra steinrunnin igulker, ið eru 
funnin í Føroyum. Tey hoyra øll til ósymmetriska 

hópin, sum livir á bleytum botni (sí mynd 3). Øll 
eru í flinti og eru „avrit“ av innarusíðuni av kálk-
skelini hjá igulkerunum. 

Tað fyrsta læt Andreas Weihe Fornminnis savni-
num í 1939 (sí mynd 5 a, b). Henda steinrenningin 
hoyrir til ættina Galerites sp. Lamarck, 1801 † frá 
krittíðini og er tí millum 145-65 milliónir ára 
gomul. 

Tær næstu tríggjar steinrenningarnar hava børn 
funnið. 

Bogi Heiðrikssen fann í 2002 eitt steinrunnið 
igulker (sí mynd 6). Hetta er av ættini Echinocorys 
sp. Leske 1778 †.

Anna Margit Gotved Petersen fann í 2007 eitt 
steinrunnið igulker (sí mynd 7) í Sandagerði í 

Keldur:
• Heðin Brú. 1940.  Feðgar á ferð. Felagið 
Varðin. Tórshavn
• Árting, Uni & Jensen, J-K. 2016. 
Steinrenningar og aðrir dýrgripir av 
landgrunninum. Frøði 1/2016 pp. 10-13.

Mynd 5. Steinrunnið 
igulker, ið Andreas Weihe, 
Selatrað, hevur latið.

Mynd 7. Her sæst yvir 
og undirsíðan á einum 
steinrunnum igulkeri, 
funnið í Sandagerði av 
Onnu Margit Gotved 
Petersen.

Mynd 8. Her sæst yvir og 
undirsíða av steinrunnum 
igulkeri, funnið av Rúnu 
Bárðardóttir Dam í einum 
sandkassa í dagstovninum 
á Hamrinum.

Mynd 6. Steinrunnið 
igulker i reyðbrúnum 
flinti, funnið av Boga 

Heiðrikssen millum 
malargrót í Leirvík.




