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FUNNU GRØÐISKEL 
FRÁ SEPIA HØGGU-
SLOKKI Í FJØRUNI

Sepiahøgguslokkur (Sepia officinalis) heldur vanliga ikki til um okkara leiðir. 

Men bæði í 1923 og aftur í 2018 funnu fólk grøðiskeljar í fjøruni í fleiri bygdum. 

Ein maður borin í heim í 1845 hevur eisini greitt frá, at tá hann var smádrongur, 

goymdi mamma hansara tílíka skel, og hon nevndi hana grøðiskel. Hetta bendir 

á, at tílíkar skeljar eisini fyrr hava rikið upp á land í Føroyum. Talan kann hava 

verið um broytingar í norðurevropeisku havstreymunum hesi tíðarskeiðini. 

2. mai 2018 ringdi Hans Eli Sivertsen til mín. Hann 
hevði verið í Leynum og fiskað, og á sandinum hevði 
hann funnið ein ryggskjøldur frá sepiahøgguslokki, 
eisini nevndur grøðiskel.

Hans Eli spurdi, um eg visti nakað um, at slíkir 
skjøldrar vóru funnir í Føroyum, men tað einasta, 
eg visti um slíkar ryggskjøldrar, var, at teir kunnu 
keypast sum kálkískoyti til búrfuglar, og at eg, tá eg 
var barn, hevði funnið ein á jútsku vesturstrondini. 

Nakrar dagar seinni, 6. mai, hevði Hans Eli funnið 
tilsamans tríggjar grøðiskeljar, tvær í Leynum og 
eina í Kaldbaksbotni. Vit skrivaðu um hetta á heima-
 síðu okkara (www.jenskjeld.info), har vit eftir   lýstu 
aðrar fundir av hesum høggu slokka rygg skjøldr unum, 
og aðrar heimasíður skrivaðu eisini um hetta. 23. 
juni 2018 hevði eg fingið upplýsingar um tilsamans 
36 grøðiskeljar, sum vóru funnar í hesum støðum:

Mynd 2. 
Sepiahøgguslokkur 

(Sepia officinalis). ©José 
Salmerón, https://www.

instagram.com/salmeron-
casanova/

Í sama tíðarskeiði tosaði eg við fleiri eldri fólk og 
Havstovuna, men eingin hevði sæð ella hoyrt um, at 
nakar hevði funnið grøðiskel av sepiahøgguslokki 
millum 1923 og 2018.

Tíggjuermdur høgguslokkur
Sepiahøgguslokkur er ein tíggjuermdur høgguslokkur. 
Hann heldur til frá eystur strondini í Suður afrika og 
allan vegin fram við atlants havs strond ini í Afrika og 
Evropa norður til Mið noreg, umframt í Mið jarðar-
hav  inum. Hann er van ligur á suður- og vesturstrondini 
á bretsku oyggjunum og í sunnara parti av Norð-
sjónum. Sjáld samur er hann í norðara parti av Norð-
sjónum. Sepia høggu slokkur livir einans 1-2 ár, og 
slagið verð ur vanliga fiskað í Miðjarðarhavinum, 
m.a. Grikka  landi og Spania, har hann verður havdur 

Mynd 1. Grøðiskeljar, 
sum allar eru merktar 
av at hava ligið eina tíð í 
sjónum. Hanna Joensen 
hevur funnið hesar við 
Mølheyggjarnar á Sandi
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1 í Hvannasundi
1 í Norðdepli
1 í Syðrugøtu

3 í Árnafirði
1 í Skálabotni
2 í Kaldbaksbotni

1 í Sandágerði
4 í Kirkjubø
7 í Leynum
1 í Vestmanna

9 á Sandi
3 í Sandavági
2 í Sørvági
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til matna. Grøðiskeljar verða vanliga seldar í keli-
djóra   vinnuni, har tær verða nýttar sum kálkkelda til 
fugl ar og til at geva fuglunum møguleika at hvessa 
nevið. 

Sepia høggu slokkur hevur eins og aðrir høggu  slokkar 
blátt blóð, sum fyrr í tíðini varð nýtt at skriva við. Bláa 
blóð ið gav skrift ini ein brúnan lit, ið var høgt í metum. 

Ryggskjøldurin frá sepiahøgguslokki, grøðiskel, hev-
ur eftir øllum at døma verið kendur í Føroyum í fleiri 
øld ir, tí Rasmus Kristen Rasmussen skrivar: 
 
„Müller sýslumaður sigur, at høgguslokkaskeljar, nevnd-
ar grøðiskeljar, vórðu nýttar í Føroyum til sár. Hetta 
bendir avgjørt á, at tílíkar skeljar eisini fyrr munnu 
hava rikið upp á land her, – og ivaleyst man so vera. 
Ein maður borin í heim í 1845, greiddi í 1923 frá, 
at hann mintist, tá ið hann var 6-8 ára gamal, at 
mamma hansara goymdi tílíka skel, og hann mintist 
orðið grøðiskel. Hevði onkur í húsinum sár, varð tjúkkari 
endin av skelini brankaður yvir eldinum, og eitt sindur 
av hesum brúna og turra varð skavað fint sum dust 
beint niður í sárið. Maðurin, sum í 1923 greiddi frá 
hesum, hevði onga tíð seinni sæð, hoyrt um ella funnið 
tílíka skel; men hann kendi hana beinan veg in, tá ið 
hann hetta árið sá hana aftur.“

Grøðiskel hevur eisini verið nýtt í nýggjari tíð, tí 
fyrr verandi landsapotekarin Heri Mørkøre sigur frá, 
at tá hann var í læru í Danmark, seldu tey grøðiskel 
á apotek inum.

Frágreiðing í 1923
R. Spärck, sum starvaðist á Zoologisk Museum í 
Dan mark, skrivaði í 1923 greinina: „Ein knapplig 
hóp fyri kom ing av Sepia-skeljum“. (Stytt útgáva): 

„Zoologisk museum fekk á vári 1923 fleiri fyri spurn-
ingar um, hvørjar hesar løgnu skelj ar mundu vera, 
sum í stórum tali róku í land á fleiri pláss  um í Føroyum. 
Ein kanning av skelj unum vísti, at tær stavaðu frá 
Sepia officinalis. 

Av tí at skeljarnar sambært øllum heimildar monn-
um vóru púra ókendar hjá føroyingum, og heldur einki 
stóð skrivað nakrastaðni um, at slíkar skeljar vóru 
funnar í Føroyum, helt eg, at ein nærri kanning av 
fyri brigdinum mundi hava áhuga fyri summi. 

Eg vendi mær til fleiri teirra, sum høvdu sent 
fyrispurning til savnið, og bað tey royna at fáa nærri 
upplýsingar um, hvar og nær skeljarnar vóru riknar í 
land, í hvussu stórum nøgdum o.s.fr. Frá harrunum 
R. K. Rasmussen, lækna, Eiði, og P. Effersøe, yvir rættar-
sakførara, Tórs havn, hev ur savnið fingið fleiri sera 
virðismiklar upp lýs ingar, sum eru grundarlag undir 
niðan fyri stand andi frágreiðing. 

Sambært frágreiðing frá Rasmussen lækna eru fyrstu 
skeljarnar riknar í land í víkini norð an fyri Eiði 13. 
februar, seinasta skelin rak í land 25. mai 1923. Eg 
havi heldur ikki aðra staðni fingið upplýsingar um, at 
skeljarnar eru riknar í land áðrenn ella aftan á nevndu 
dagar. 

Frá víkini norðan fyri Mølina á Eiði hevur Ras-
muss en lækni fingið serliga nágreiniligar upp lýsingar. 
Í hesi lítlu víkini eru riknar í land fleiri enn 105 
skeljar. Sambært frásøgn frá P. Effersøe, yvir rættar sak-
førara, eru skeljar riknar í land nær við Tórshavn, í 
Nólsoy (uml. 300). 

Mett eftir nevndu tølunum munnu í øllum øki num 
tilsamans vera fleiri túsund skeljar, serliga av tí at ein 
stórur partur sambært ymisk um frá sagn um verður 
knústur í briminum og sostatt ikki rekur í land.“

Spärck skrivar víðari: „Henda knappliga fyri koming-
in av fleiri túsund skeljum í Føroyum av hesum suður- 
og vestur evropeiska slagnum hevur neyvan aðra frá-
greið ing enn, at vit mugu rokna við, at ein mun andi 
broyt ing hevur verið í norður evro peisku hav streymunum 
hetta árið.“ 

Og sama mugu vit siga í dag, 95 ár seinni, tó uttan 
at hava nakað prógv fyri tí.

Mynd 3. Grøðiskelin, sum 
er at finna í rygginum á 
sepia høgguslokkinum, 
gerst upp í 18 cm til 
longdar.

Keldur: 
Rasmussen, Rasmus K. 1959. 
Gomul Føroysk Heima ráð. 
Tórshavn: Føroya Fróðskapar-
felag. Print. Annales Socie-
tatis Scientiarum Færoensis 
Supple mentum 3. pp 148.

Spärck, R. 1923. En plud-
selig masseforekomst af 
sepia-skaller ved Færøerne 
i foråret 1923. Viden skabe-
lige meddelelser fra Dansk 
Naturhistorisk For ening (769 
pp. 141-146).

Takk:
Hanna Joensen, Hans Eli 
Sivertsen, Petur Steingrund, 
Poul Johannes Simonsen og 
Rodmund á Kelduni, sum øll 
hava latið týdningarmiklar 
upplýsingar til hesa greinina.

BOTN DJÓRA-
SAMFELAGIÐ

Fyri at kunna meta um um djórasamfelagið á botninum á einum firði er 

ávirkað, er neyðugt at vita, hvussu natúrliga botndjórasamfelagið sær út, tá ið 

botnurin ikki er ávirkaður. Tí er neyðugt at hava eitt sammetingargrundarlag. 

Fyrsta stigið er nú tikið á leiðini at hava umhvørviseftiransing á føroysku 

firðunum, sum lúka altjóða krøv.

Flestøll hugsa um aling, tá ið tosað verður um møgu-
liga dálking á firðunum. Aling er tó bara ein av fleiri 
dálkingarkeldum, sum kunnu ávirka vist frøð ina á 
teimum føroysku firðunum. Ein stór dálk ingar kelda 
stavar m.a. frá ymiskum virksemi á landi frá okkum 
menniskjum. Eitt nú verður alt spilli vatn frá bæði 
vanligum húsarhaldum og frá virkjum ofta leitt út 
í firðir nar, og kunnu tøð evni, sum stava frá land-
bún aðinum, eisini enda úti í firð unum og ávirka 
vist frøðina har.

Vistfrøðin á firðunum kann broytast av hesum 

dálk ing ar keld um, tí umframt kemikaliir, metallir 
og onnur eitur evni, sum mangan taka langa tíð at 
niðurbróta og sum samstundis kunnu skaða og eitra 
umhvørvið, innihalda hesar dálkingarkeldur eisini 
føðsluevni og lívrunnið tilfar. 

Føðsluevni, serliga køvievni og fosfat, kunnu virka 
sum tøðevni fyri algur og kunnu føra við sær eina 
uppblóming av algum. Tá hesar algur doyggja, søkka 
tær á botn, har bakteriur á botninum niðurbróta 
deyðu algurnar saman við øðrum lívrunnum tilfari, 
sum stavar frá dálkingarkeldunum. Í hesi tilgongd 

Heidi S. Mortensen
heidi@fiskaaling.fo

Lívfrøðingur, MSc

Fiskaaling

Hini, sum hava verið við í 
verkætlanini, eru: Gunnvør á 

Norði, lívfrøðingur, PhD, 
Fiskaaling. Birgitta Andreasen, 

evnafrøðingur, PhD, Fiskaaling. 
Tróndur T. Johannesen, 

støddfrøðingur, Fiskaaling.

– dálkingarkeldur og vistfrøðiligar 
broytingar

Mynd: Ingi Sørensen
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