Kann ein

tsunami

raka Føroyar
Vanlukkan í Asia 26. desember 2004 reisir
spurningin, um ein tsunami-vanlukka kann
henda í Atlantshavi? Kanningar vísa, at slíkt er
hent í Føroyum, og at smáar tsunami-aldur eru
ikki óvanligar.
LIS MORTENSEN
JARÐFRØÐISAVNIÐ

Um morgunin tann 26.
desember hendi ein jarðskjálvti út fyri Indonesia á
einum øki, har jarðskjálvtar
eru sera vanligir. Fólk á
staðnum greiddu frá, at tey
merktu jarðskjálvtan, men vístu honum ikki
stóran ans í fyrstu atløgu, tí jarðskjálvtar
henda so ofta.
Sera harður jarðskjálvti í Indonesia
Jarðskjálvtamátarar um allan heim boðaðu frá
stóra skjálvtanum í Indonesia. Skjálvtin varð
máldur at vera 9,0 á Richterstiganum. Hetta
er harðasti jarðskjálvti seinastu 40 árini, og
ein av teimum harðastu jarðskjálvtunum, sum
vit yvirhøvur kenna til. Jarðskjálvtin elvdi til
stóra órógv í havinum og eina óvanliga stóra
aldu, sum breiddi seg sum ringar í vatninum
og skolaði inn yvir strendurnar í londunum
kring Indiahav. Ein slík alda hevur fingið japanska heitið tsunami. Tsunami-aldan henda
morgunin var so mikið sterk, at hon rakk heilt
til strondina á Eysturafrika. Skelkandi frásagnirnar frá oyðileggingunum í Asia komu inn í
flestallar stovur við sjónvarpi, útvarpi og bløðum í Føroyum. Fyrst í februar 2005 var talið
á deyðum aftan á vanlukkuna gjørt upp til
næstan 300.000 fólk, og harvið er hetta nógv
tann ringasta tsunami-vanlukkan, sum heimurin nakrantíð hevur upplivað.

Í døgunum aftan á 26. desember
var ein long røð av skjálvtum
og eftirskjálvtum, við hvørt yvir
20 um dagin. Av teimum vóru
nógvir rættiliga harðir, – yvir 6 á
Richterstiganum – men eingin
av teimum elvdi til ovurstórar
tsunami-aldur, eins og tann
fyrsti skjálvtin.
Samanstoytur av
plátum í Indonesia
Í Indonesia stoyta tvær
jarðskorpuplátur
saman, og tí eru
jarðskjálvtar og
eldgos so vanlig
har. Í samanstoytinum varð tann
eina jarðskorpuplátan trýst inn
undir hina jarðskorpu plátuna.
Tann 26. desember 2004 varð onnur
plátan drigin so harðliga niður í jørðina, at
sjálvur havbotnurin
lyftist upp og skapaði ógvisliga røring
í sjógvin. Henda røring elvdi til hørðu
tsunami-alduna,
sum rakti londini í
Indiahavi.
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Hví eru so
nógvir jarðskjálvtar
í Sumatra
Tað er ein serlig orsøk til, at jarðskjálvtar eru so vanligir vestan fyri Indonesia. Har eru nógvir
bæði veikir og harðir jarðskjálvtar, og har eru eisini nógv virkin eldgos. Hvat er serstakt við hesum
økinum? Fyri at svara hesum spurningi er neyðugt at hyggja at, hvussu jørðin er uppbygd.

Jørðin
Jørðin er ein gongustjørna, og innast í henni er ein glóðheitur
kjarni, ið er einar 5.0000C. Hitin frá heita kjarnanum leitar sær
leið út til køldu jarðarskorpuna. Tað er við til at skapa røring í
sjálva jarðarskorpuna og hevur havt við sær, at jarðarskorpan í
løtuni er býtt sundur í einar 10 stórar skorpuplátur, sum ferðast
hvør ímillum aðra.

Skorpuplátur
Har, sum plátur fara sundur, kemur hiti úr undirgrundini, og
eldgos og jarðskjálvtar koma í, t.d. sum í Íslandi. Har sum plátur
stoyta saman, verður ofta onnur plátan trýst undir hina. Hvørja
ferð, onnur plátan verður trýst eitt petti afturat inn í jørðina,
merkist tað sum ein jarðskjálvti. Á støðum, har tvær plátur
stoyta saman, fáa vit harðar jarðskjálvtar og eldgos.

Jarðskjálvtar um allan heim
Um vit hyggja at, hvar á jørðini jarðskjálvtar og eldgos koma í, síggja vit, at hesi øki mynda langar linjur
út fyri nøkrum meginlondum og úti á heimshøvunum.
Hesar longu linjurnar mynda mørkini ímillum allar
jarðskorpupláturnar á jørðini. Hetta vísir, at flestallir
jarðskjálvtar og eldgos á jørðini eru á markinum millum jarðskorpupláturnar. Fyribrigdið kalla vit plátuvond.
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Føroyar liggja uttan fyri gosvirkið øki
Føroyar liggja eystan fyri eina rivu, har tvær plátur flyta seg burtur hvør frá aðrari. Jarðskjálvtar
og eldgos henda fram við allari hesi rivu. Hetta
øki kenna vit sum Miðatlantsryggin, og Ísland
liggur júst á rygginum. Føroyar eru bygdar
upp av grótbræðingum frá eldgosum, sum
vóru fyri næstan 60 milliónum árum síðan, tá
ið henda rivan byrjaði at skilja sundur Evropa
og Norðuramerika. Alt gosvirksemi er sloknað
í Føroyum fyri langari tíð síðan, og í dag er
føroyska økið púra óvirkið viðvíkjandi eldgosum og hørðum jarðskjálvtum. Vit skulu tí
ikki vænta tsunami-aldur í Føroyum av somu
orsøk sum tann, sum rakti Indiahav annan
jóladag, nevnliga ein harðan jarðskjálvta tætt
við Føroyar.
Kunnu tsunami-aldur raka Føroyar?
Um Føroyar liggja uttan fyri skjálvta- og gosvirkið øki, kunnu vit spyrja, um Føroyar kanska
ongantíð verða raktar av tsunami-aldum? So
einfalt er tað ikki, tí tað eru nevnliga aðrar
hendingar enn jarðskjálvtar, sum kunnu elva
til tsunami.
Hvat kann elva til tsunami?
Ein tsunami, sum ofta misvísandi verður kallað
ein flóðalda, verður skapað av ógvisligum
náttúruhendingum í sjónum. Hendingar sum
spreingigos, ovurstór omanlop av landi út á
hav, ovurstór skriðulop á havbotninum ella at
ein stórur loftsteinur úr rúmdini dettur í havið
kunnu eins og jarðskjálvtar skapa tsunamialdur. Ógvisliga órógvin fær røring í allan
sjógvin, og aldurnar breiða seg sum ringar í
sjónum, júst sum tá vit kasta ein stóran stein
í eina tjørn.
Fingramerki frá tsunami-alduni
Tá ið risaaldan nærkast landi, sæst tað ofta
við, at sjógvurin fløðir ella fjarar óvanliga
skjótt. Tá ið tsunami-aldan stutta løtu seinni
skolar inn yvir landið, kemur nógv tilfar frá
havbotninum við, so sandur og steinar skola
inn yvir landið saman við vatninum. Nakað
av hesum tilfari liggur eftir, tá ið aldan tekur
seg aftur. Ein tsunami-alda setur soleiðis sítt
fingramerki á landslagið, sum kann finnast
aftur við jarðfrøðiligum kanningum nógv ár
seinni. Jarðfrøðiligar kanningar kunnu avdúka,
hvar tsunami-aldur hava verið, hvussu stórar
tær hava verið, og nær tær hava verið.
Tsunami-aldur í Atlantshavi
Jarðfrøðiligar kanningar á atlantiska økinum
hava víst, at tsunami-aldur eru sjáldsamar,
men als ikki ókendar. Orsakirnar til tær flestu
atlantisku tsunami-aldurnar hava verið omanlop av landi út á havið og skriðulop á landgrunshellingini út fyri øll meginlondini, men

eisini tsunami-aldur elvdar av jarðskjálvtum
kennast frá miðjarðarhavsøkinum.
Ovurstór tsunami í Føroyum
fyri meir enn 7000 árum síðan
Eisini í Føroyum eru fingramerki eftir ovurstórar
tsunami-aldur funnin. Eitt stórt skriðulop,
kallað Storegga, hendi út fyri norsku landgrunshellingini fyri yvir 7.000 árum síðan, og
hendingin elvdi til eina tsunami-aldu, sum
rakti alt tað norðuratlantiska økið. Storeggaskriðan setti gongd á eina ovurstóra tsunamialdu, sum gjørdist einar 16 metrar høg í Noregi, og hon var einar 10 m høg í Íslandi og 5
m høg í Skotlandi. Tekin eftir hesa tsunamialdu eru funnin í vatninum á Vágseiði í Suðuroy og á Eiði, og mett verður, at aldan, sum
skolaði inn yvir Føroyar, hevur verið einar
10-12 metrar høg.
Lítlar tsunami-aldur
eru ikki óvanligar í Føroyum
Lítlar tsunami-aldur koma stundum fyri, tá ið
berglop henda í bjørgunum, og grótskriður

Oyðileggingar av
tsunami-alduni síggjast
á fylgisveinamyndum
(Kelda: Digital Globe)

Áðrenn tsunami-alduna

Aftan á tsunami-alduna

28. desember 2004
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Tað er ikki óhugsandi, at fleiri slíkar frásagnir
finnast í Føroyum, og at hesar hendingar
eru ábendingar um tsunami-aldur, elvdar av
stórum omanlopum í bjørgunum nærhendis.
Hvussu vanligar slíkar smáar tsunami-aldur
eru í Føroyum, vita vit ikki, men arbeitt verður
við at kanna hetta.
Einasta verjan móti tsunami er fyrivarni
Einki kann gerast fyri at fyribyrgja náttúruvanlukkum, tá ið stóru náttúrumáttirnir leika á
sum harðast. Men aftan á hendingina í Asia
hava vit møguleika til at taka við læru og gerast
betri til at avmarka missin av mannalívum.
Her kemur spurningurin um ávaringarskipanir
inn í myndina. Higartil hevur einans Kyrrahav
havt ávaringarskipan ímóti tsunami-aldum.
Tað er ikki so løgið, tí hetta økið verður rakt
nógv oftast av tsunami-aldum. Vanlukkan í

Tsunami-alda
rakar við miklari ferð
skola út á sjógv í einum. Ein slík hending er
kend frá Gjógv. Tann 9. juni 1953 hendi eitt
stórt berglop sunnan fyri Borgaran norðarlaga
í Kalsoynni. Lopið brast út á sjógv og elvdi til
eina tsunami í Djúpunum, sum breiddi seg
sum ringar í sjónum og rakti Gjógv løtu seinni.
Ebba Joensen greiðir frá hesi hending í „Jólaboðum“ 1987, og Petur Jacob Sigvardsen lýsir
eisini hendingina í bókini „Úr Gjáar søgu 2“
frá 1998. Sagt verður frá, at ein maður mundi
druknað, og at tað var um reppið, at ikki fleiri
fólk fingu stóran skaða.

Omanlop í Kalsoynni
elvdi til eina tsunami-aldu
í 1953

Ein møgulig onnur frásøgn er úr Sørvági í
bókini „Sørvágur og sørvingar II“ eftir Sonna
Jacobsen. Her verður greitt frá, at góðveðursdagin tann 14. august 1916 reistist ein stór
alda av marbakkanum og skolaði inn yvir allan sandin niðan á kirkjugarðin. Tíbetur vóru
børnini júst farin av sandinum niðan at eta
døgurða, so eingin fekk skaða av hesi aldu.

Storegga-skriðan leyp
fyri uml. 7.200 árum síðan

Asia hevur tó reist spurningin, um ikki øll
strandarlond í heiminum áttu at luttikið í eini
ávaringarskipan.
Ávaringarskipan í Atlantshavi
Spurningurin um ávaringarskipanir fyri atlantiska økið verður viðgjørdur í altjóða høpi
í løtuni. Slíkar skipanir byggja á, at boyur
festar á havbotnin senda inn dátur um m.a.
alduhæddir til dátumiðstøðir. Grundað á
hesar upplýsingar ber til at meta um, um ein
tsunami-alda er á veg, og síðan seta neyðuga
tilbúgving í verk saman við ávaringum. Um
stórar náttúrukreftir, sum t.d. omanlop ella
skriðulop á atlantiska økinum, seta í verk eina
tsunami, eins og tað er hent áður á hesum
øki, kunnu slíkar aldur eftir fáum tímum
ferðast tvørtur um vítt hav. Ráðini, ið tá eru
at taka til, eru at senda út ávaringar, skipa
fyri at flyta fólk burtur og á tann hátt avmarka
missin av mannalívum. Hetta treytar, at ein
ávaringarskipan er fingin at virka fyri økið.
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Tsunami-alda
rakti Føroyar
fyri 7.200 árum síðan

Fyri umleið 7.200 árum
síðan hendi eitt ovurstórt
skriðulop á norsku hellingini, har einir 1700
km3 av leiri og eyri
ruddu út í Norskahavið.
Hendingin elvdi til eina
røð av tsunami-aldum,
sum raktu øll londini í
Norðuratlantshavi.

Granskarar úr Svøríki,
Danmark, Noregi og
Onglandi hava leitað
í nøkur ár eftir ábendingum kring Føroyar, sum
kunnu siga nakað um,
hvussu høgt tsunamialdurnar skolaðu inn
yvir landið. Í boringum
í vatninum á Vágseiði
í Suðuroy eydnaðist
teimum at staðfesta
og dagfesta jarðløg frá
tsunami-aldunum.

Borikjarnurnar vísa, hvussu tsunami-aldurnar, sum
skolaðu inn yvir vatnið á Vágseiði, skræddu alt
upp framman fyri sær. Gras, mold og alt tað
leysa á vatnbotninum varð skrætt upp niður á
hellu á leiðini. Samstundis blakaði ovurstóra aldan
havsand og smásteinar inn yvir vatnið. Vavsturin
av sandi, smásteinum, skeljum frá havinum og
lívrunnum tilfari frá landi datt sum fráleið niður
á botn í vatninum aftur. Oman á hesum eyðkenda
tsunami-tilfarinum liggja upp til nakrir metrar av
vanligari vatnmóru, sum eru botnfallin hesi farnu
7.200 árini.

Útrokningar vísa, at Føroyar vórðu raktar av tsunami-aldu einar tveir tímar aftan á hendingina.
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