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Íslenskt grjót fyrir alla  

 
Samstarfsverkefni á milli Breiðdalsvíkurskólans og Breiðdalsseturs, jarðfræðiseturs. 

Hér fyrir neðan má finna upplýsingar um helstu steinategundir sem finnast á Íslandi. Segja má 

að steinategundirnar skiptist í tvo hópa, annars vegar Frumsteina, sem mynda fjöll og finnast 

í mjög miklu magni og hins vegar ummyndunarsteina, sem myndast  í holrýmum 

frumsteinanna eða bergsins.  

Flestir steinar eru samansettir úr kristöllum. Stundum eru kristallarnir nógu stórir til að 

hægt sé að sjá þá með berum augum (þá steina köllum við kristalla, rétt eins og bergkristallinn 

hér fyrir neðan á bls 6, en oft eru þeir svo litlir að þeir sjást bara með smásjá.  
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1. Frumsteinar 
Frumsteinar eru meirihluti alls bergs á jörðinni. Þeir mynda jarðskorpuna og allt sem við 

stöndum, byggjum og göngum á.  
 

1.1 Basalt 

 
Basalt frá Austfjörðum, tínt fyrir framan Breiðdalssetrur. Þetta er algengasti steinninn á Íslandi. 

 

Basalt er algengasta steinategund á Íslandi og eru um 80% af landinu úr basalti. Oftast er það 

kolsvart þegar það er brotið (ferskt), en ef það er búið að liggja úti og veðrast, verður það grátt 

á litinn. Basalt myndast í sambandi við eldgos og getur verið úr kviku sem var á leiðinni á 

yfirborðið þegar hún storknaði, eða úr kviku sem flæddi úr gíg. 
 

1.1.1. Dílabasalt 

Efnafræðilega er dílabasalt sama tegund og svarta basaltið fyrir ofan. Ljósu blettirnir  sem 

gera það dopótt eru kristallar (plagíoklas) sem eru mun stærri en í algengasta basaltinu. Í því 

sér maður ekki kristalla þó þeir séu þar. Dílabasaltið myndast í sambandi við eldgos og getur 

verið úr kviku sem var á leiðinni á yfirborðið þegar hún storknaði eða kviku sem flæddi úr 

gíg. Dílarnir í basaltinu myndast vegna annarra aðstæðna í kvikuhólfinu, t.d. hitastigs eða 

þrýstings, áður en gosið fer af stað. 

 

Vinstri: Dílabasalt frá Ásunnarstaðalandi í Breiðdal, úr safni Breiðdalsseturs, stærð 5 x 5cm. 

Hægri: Dílabasalt frá Reyðarfirði, stærð 16 x 12 cm. Mynd fengin úr Íslensku steinahandbókinni. 
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1.1.2. Móberg og Bólstraberg 

Móberg og bólstraberg eru glerkennd afbrigði basalts sem myndast við gos undir jökli eða í 

vatni. Móbergið myndast þegar hraunbráð splundrast við gufusprengingar vegna innstreymis 

vatns. Bólstraberg myndast í djúpu vatni, sjó eða undir þykkum jökli. Þá myndar hraunið 

form sem lítur út eins og bólstrar. 

Flest fjöll í kringum höfuðborg Íslands, Reykjavík, eru úr móbergi. Segja má að flest fjöll 

yngri en 800.000 ára séu móberg, þess vegna finnst lítið af því á elstu svæðum Íslands, 

Austfjörðum og Vestfjörðum. Þegar bergið myndaðist hér var mun hlýrra á Íslandi en er í dag 

og engir jöklar til staðar. Hins vegar getur komið fyrir að hraun komist í samband við vatn, 

t.d. þegar vatn er í gíg eldfjallsins. Við það getur orðið sprenging og hraunið kólnað hratt og 

myndað móberg. Dæmi um þetta finnst í Breiðdalseldstöð. 

 
Vinstri: Móberg frá Brúardölum í N-Múlasýslu, stærð 10x3 cm. Mynd fengin úr Íslensku 

steinahandbókinni. 

Hægri: Bólstraberg frá Kálfstindi, stærð bólsturs sirka 1 m í þvermál. Mynd fengin úr Íslensku 

steinahandbókinni. 

 

1.2. Gabbró 
Gabbró er efnafræðilega það sama og basalt. Munurinn er sá að gabbróið náði aldrei að koma 

nálægt yfirborðinu áður en það kólnaði og þar af leiðandi kólnaði það mjög hægt. Þess vegna 

eru kristallarnir sem mynda bergið sjánalegir. Svörtu og hvítu blettirnir í steininum eru 

mismundandi kristallar og krakkarnir á Breiðdalsvík fannst þeir minna á „gólfið inní 

stelpuklefanum í íþróttahúsinu“ . 

Þetta berg myndaðist í kvikuhólfi1  og var á rúmlega 5 km dýpi þegar það myndaðist 

(kolnaði). 

                                                           
1 Kvikihólf er einskonar ,,geymsla“ niðri í jörðinni fyrir glóandi heitt hraun (hraun sem er í jörðinni er kallað 

kvika). 
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Vinstri: Gabbró er það sama og basalt, en munurinn er sá að það náði aldrei á yfirborðið áður en það 

kólnaði. Fjallið Eystrahorn í Lóni í Austjörðum er úr þessa bergi. 

Hægri: Gabbró frá Suðausturlandi, stærð 8x5 cm. Mynd fengin úr Íslensku steinahandbókinni. 

 

1.3. Andesít 
Andesít lítur út eins og basalt, en er ekki alveg úr sama efni. Þess vegna getur reynst erfitt að 

greina basalt og andesít í sundur. Eins og basalt, myndast andesít í sambandi við eldgos og 

getur verið úr kviku sem var á leiðinni á yfirborðið þegar hún storknaði, eða úr kviku sem 

flæddi úr gíg. 

 

Andesít frá Borgarfirði, stærð 13x9 cm. Mynd fengin úr Íslensku steinhandbókinni. 

 

1.4. Líparít/rhýólít og hrafntinna 
Líparít er er ljóst berg (ljósgrátt, gullleit eða bleikt) sem myndast í sambandi við eldgos 

(hraun eða berggang) og er einnig kallað rhýólít. Hrafntinna er líparít sem hefur kólnað mjög 

hratt og má segja að hrafntinna sé líparítsgler.  
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Vinstri: Líparít sem Mörk fann í gili í Fáskrúðsfirði. 

Mynd til hægri: Hrafntinna frá Hrafntinnuhryggi, stærð 20x16 cm. Mynd fengin úr Íslensku 

steinahandbókinni. 

 

1.5. Flikruberg/Ignimbrít 
Flikruberg er úr sama efni og líparít, en myndaðist í hættulegasta eldgosi á jörðinni 

(freyðigosi). Flikruberg er grátt eða ljósleitt þegar það er ferskt, en við ummyndun verður það 

græn- eða bleikleitt. Mynstur flikrubergsins minnir dálítið á einn vinsælasta þjóðarrétt 

Íslendinga, slátur. Blettirnir í berginu eru litlir hraunklumpar sem límdust saman þegar 

sjóðandi heitt freyðigos flæddi úr eldfjallinu á miklum hraða. 

                        

Vinstri: Flikruberg frá Blábjörgum (Tittlingshaga) í Berufirði, sýni úr safni Breiðdalsseturs. 

Miðja: Flikruberg sem fannst við bæjarlækinn á Breiðdalsvík, stærð 3x3 cm. Finnandi Benedikt 

Pálsson. 

Hægri: Flikruberg frá Skarðsheiði, stærð 15x7 cm. Mynd fengin úr Íslensku steinahandbókinni. 

 

1.6. Sand-og Leirsteinn 
Sand- og leirsteinar  eru upprunalega vatnaset sem myndast í ám, tjörnum, stöðuvötnum eða 

sjó. Þeir eru lagaskiptir og minna svolítið  á lagatertu, eins og má sjá á myndinni fyrir neðan. 

Lagaskiptingin var lárétt í upphafi, eins og sést á vinstri myndinni. Við myndun þessarar 

tegundar er ekki ólíklegt að það hafi blandast allskonar efni og lífverur saman við steininn. 

Sandsteinninn er byggður upp  úr 0,1-2 mm sandkornum, en leirsteinninn eru úr kornum sem 

eru minni en 0,1 mm. 



                                                                              

6 

 

  

Vinstri: Leirsteinn úr Breiðdal (Hesthálsá), úr safni Breiðdalsseturs. 

Hægri: Sandsteinn frá Jökuldal, stærð 10x6 cm. Mynd fengin úr Íslensku steinahandbókinni. 

 

1.7. Rauðaberg 
Rauðaberg eða rauðalög eru millilög í hraunlögum. Lögin finnast á Austfjörðum og 

Vestfjörðum og hafa orðið til við annað berg sem myndaðist í hlýju loftslagi. Einu sinni voru 

lögin moldarefni  þar sem uxu tré og annar gróður. Rauði liturinn sem sést í berginu er út af 

gróðri og mold sem bökuðustí hita hraunsins. Mjög gott dæmi um millilög af rauðabergi 

finnst við Hengifoss í Fljótsdal (mynd fyrir neðan). 

 

Rauðabergslög á milli svartra, grárra og brúnna hraunlaga í Hengifossgljúfri. 

 Ljósmyndari: Martin Gasser, 2006. 
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Vinstri: Rauðaberg frá Breiðdal sem Stefán Arnórsson fann í gili við Gljúfraborg. (Hvíti bletturinn er 

merking sem gerð var í skólanum). 

Hægri: Rauðaberg frá Snæfellsnesi, stærð 5x2,3 cm. Mynd fengin úr Íslensku steinahandbókinni. 

 

2. Ummyndunarsteindir 
Ummynundarsteindir myndast í holum og götum frumsteina og eru oft kallaðar holufyllingar. 

Ummyndunarsteindirnar eru miklu sjaldséðari en frumsteinarnir og vekja athygli okkar vegna 

þess hversu fallegar þær eru. 

2.1. Kíslilsteindir 
Kvarssteindir eru allar úr sama efninu (SiO2=kísill), en útlit þeirra getur verið mismunandi. 

Steindirnar eru mjög harðar og einfalt er að greina þær með því að athuga hvort þær rispi gler. 

Ef hægt er að rispa gler með þeim, er líklegt að um kvarssteind sé að ræða 

2.1.1. Bergkristall, kvars 

Bergkristall er sá kristall sem manni dettur fyrst í hug, þegar maður hugsar um kristal. 

Steindin er litlaus og gegnsæ með vel formuðum sexhliða pýramída. Oft er kristalsúlan hvít 

eða gráleit og aðeins oddurinn gegnsær.  

  

Vinstri: Kvars, eigandi Guðrún. 

Miðja: Kvars frá Stöðvarfirði úr safni Breiðdalsseturs sem lítur út „eins og hellir fullur af kristöllum“ 

að sögn nemenda í grunnskólanum. Stærð sirka 10 cm. 

Hægri: Stærstu bergkristallar sem fundist hafa á Íslandi í Lóni, stærð 3-5 cm. Mynd fengin úr Íslensku 

steinahandbókinni. 
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2.1.2. Kalsedón (glerhallur, draugasteinn) 

Kvarskristelgerðin í kalsedóni er mjög smágerð og rétt greinanleg í smásjá. Kalsedónið er 

hálfgegnsætt og oftast hvít- eða gráleitt. Kalsedón er algengt sem holufylling og stundum 

myndast það sem kúptar skánir, separ eða hnúðar (sjá myndina lengst til hægri). 

 

Vinstri: Kalsedón sem Mörk fann við Gljúfraborg í Breiðdal. 

Miðja: Kalsedón-rör úr safni Breiðdalsseturs, fundið í Norðurdal af Unnari Karli Árnasyni í Breiðdal. 

Fallegt dæmi um hnúðótta kalsedónholufyllingu sem Héðinn Logi horfir í gegnum. 

Hægri: Kalsedón frá Austfjörðum, stærð 6x7 cm. Mynd fengin úr Íslensku steinahandbókinni. 

 

2.1.3. Agat 

Agat er afbrigði af kalsedóni, með mislitum rákum sem fylgja gjarnan útlínum holuveggjanna 

og verður þannig til reglulegt mynstur út frá miðju steinsins.  

     

Vinstri: Agat „rúlluterta“ frá Stöðvarfirði, úr safni Breiðdalsseturs. 

Hægri: Sagað agat frá Austfjörðum, stærð 12x18 cm. Mynd fengin úr Íslensku steinahandbókinni. 

 

2.1.4. Onýx 

Onýx er afbrigði af kalsedóni með beinum, samsíða, mislitum röndum og sléttu yfirborði. Á 

Íslandi er onýxið með glærum og hvítum röndum.  
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Vinstri: Onýx frá Gljúfraborg í Breiðdal sem Guðrún fann. 

Hægri: Onýx frá A-Skaftársýslu úr Íslensku steinahandbókinni, stærð 5,2x8,4 cm. 

 

2.1.5. Jaspís 

Jaspís er ávallt sterklitaður af aðkomuefnum, einkum járnsamböndum og leir. Hann er ýmist 

gulur, grænn, rauður eða móleitur og oft eru margir litir í sama steini. Kristalgerðin í 

jaspísnum er á mörkum þess að vera greinaleg í smásjá. Jaspís er með stærstu holufyllingum 

sem finnast á Íslandi. 

   

      

Vinstri: Jaspís frá Norðurdal í Breiðdal úr safni Breiðdalsseturs (finnandi Unnar Karl Árnason) og 

voru nemendur í Grunnskóla Breiðadlshrepps sammála um að hann væri á litinn, eins og mjög flott 

sólarlag“. 

Hægri: Jaspís sem Reynir Reimarsson, steinasafnari frá Breiðdalsvík, fann og sagaði,  

stærð 30x30 cm. Ljósmyndari: Christa M. Feucht 2008. 

 

2.1.6. Ópall 

Ópall er nánast myndlaust afbrigði af kvarsi sem inniheldur 3-13% af bundnu vatni. Ópall er 

léttari og linari en aðrar kvarssteindir og getur verið í öllum litum. Litirnir ráðast af því hvaða 

efni blandast honum. Ópallinn er oft líkur jaspís, en hægt er að þekkja hann á að hann límist 

við tunguna ef þú rekur hana í steininn. 
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Vinstri: Grænn ópall sem Guðni Berg kom með, græni liturinn kemur frá leiri seladóniti sem blandast 

í litlu magni. 

Miðja: Hvítur ópall frá Gljúfraborg í Breiðdal. Nemendur lýsa steininum þannig að hann sé „sléttur 

eins og vegurinn í Norðurdal“. 

Hægri: Ópall frá Borgarfirði, lengd 7 cm. Mynd fengin úr Íslensku steinahandbókinni. 

 

2.1.7. Viðarbrandur 

Eins og nafnið gefur til kynna, var viðarbrandurinn eitt sinn trjábolur. Hann breyttist í stein 

þegar viðurinn ummyndaðist í steinaefni með tímanum og hélt  sömu lögun áfram. Hægt er að 

finna viðarbrand í hraunmillilögum og moldin sem tréið óx í. Þegar varð eldgos hurfu mold 

og tré í hraunið. Loftslagið á Íslandi var miklu hlýrra þegar þessi fyrrverandi tré voru lifandi 

og þess vegna getur maður fundið viðarbrand á Íslandi af trjáum sem finnst í dag á Spáni. 

 

Viðarbrandur (steingerð trjábol) úr safni Breiðdalsseturs sem liggur á timbri fyrir utan Gamla 

Kaupfélaginu (finnandi Guðlaug Gunnlaugsdóttir) frá Norðurdal, Breiðdal. 
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2.2. Kalsít 
Kalsít, einnig kallað kalkspat, getur  haft mjög mismunandi form og er það formflesta steind 

sem fyrirfinnst. Þekkt eru nokkur hundruð kristalform, en það algengasta er kubb- og 

skáteningslaga formið. Kalsít er oftast hvítt en getur líka verið gul-, rauð- og bleikleitt. 

     

Vinstri: Þetta kalsít fannst í Stöðvarfirði og minnir á tennur eða Doritos snakk  og er úr safni 

Breiðdalsseturs. 

Hægri: Kalsít-kristalflögur, kallast plötukalsít frá Breiðdal, Ljósagil, úr safni Breiðdalsseturs.  

 

2.2.1. Silfurberg 
Silfurberg er vatnstært afbrigði af kalsíti. Þegar horft er í gegnum tæra kristallana sjást tvær myndir 

vegna ljósbrotsins. Þekktasti og fyrsti greiningarstaður Silfurbergsins eru Helgustaðir í Reyðarfirði. 

Fræðinafnið er Icelandspar, því það greindist fyrst á Íslandi á 17. öld.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinstri: Tveir silfurbergssteinar: annar er frá Daníelu og hinn frá Katrínu Birtu. 

Miðja: Silfurberg sem Daniela á. Reynt var að mynda ljósbrot  með því að setja steininn ofan á blað 

sem var búið að skrifa á. . 

Hægri: Silfurbergið getur verið svo gegnsætt að hægt er að sjá í gegnum það. Þegar þetta 

silfurbergssýni var lagt ofan á blað með texta, sást skriftin tvisvar í gegnum það. Stærð þess er 

4,5x6cm. Mynd fengin úr Íslensku Steinahandbókinni. 
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2.3. Zeólítar/geislasteinar 
Zeólítar eru stór flokkur af holufyllingum og flestar tegundir af þeim er mjög erfitt að greina í 

sundur. Þessi steindahópur er einnig kallaður geislasteinar, en nafnið er dregið frá mest 

áberandi tegund geislasteina, sem nefnist skólesít. Oftast eru geislasteinarnir hvítir með 

gegnsæju kvarsi og eru steindirnar mjúkar og rispa ekki gler. Einfaldasta tegundin af 

geislasteinum er skólesít og heulandít og er lýst hér fyrir neðan. 

                  

Vinstri: Holurnar í þessu basalti er fylltar af ógreindum geislasteinategundum, Dalía Sif fann steininn 

hjá Gljúfraborg í Breiðdal. 

Miðja: Þennan hjartastein fann  Dalía líka.  Þetta er blöðrótt basalt með hvítum 

geislasteinaholufyllingum. 

Hægri: Hvítir geislasteinar og grænt seladónít sem holufyllingar í basalti frá Teigarhorni. 

Stærð 13x15 cm, mynd fengin úr Íslensku Steinahandbókinni 

 

2.3.1. Skólesít 

Skólesít er hvítt og myndar kristalsnálar og samvaxna sveipi sem geisla hver frá einum punkti. 

Þetta er ein þekktasta og mest áberandi tegund geislasteina og útlit steinanna gerir það að 

verkum að auðvelt er að greina þá. Þegar kristallarnir eru litlir og engar nálar sjáanlegar í 

steininum, myndast of hvítar holufyllingar sem minna á tennur eða pínulítil egg. Stærstu 

skólesítkristallar sem fundist hafa í heiminum, fundust á Teigarhorni við Djúpavog. 

                

Vinstri: Skólesít sem Guðjón Hilmarsson,  kennari í Grunnskóla Breiðdalshrepps, fann við 

Streitishvarf rétt hjá Breiðdalsvík. 

Miðja: Teikning af skólesíti úr bók „Reise igiennem Island“ eftirEggert Olafsen árið 1775. Hann fór í 

rannsóknarferð til Íslands þegar voru ekki til myndavélar, þess vegna  þurfti hann að teikna allt sem 

hann vildi sýna. 

Hægri: Skólesít frá Teigarhorni, stærð 20x15 cm. Mynd fengin úr Íslensku steinahandbókinni. 
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2.3.2. Heulandít 

Heulandít myndar plötulaga kristalla. Það er hvítt,hálfglært eða glært. Heulandít var fyrst 

greint af manni sem hét H. Heuland árið 1822, í sýni frá Teigarhorni við Djúpavog. 

    

Vinstri: Heulandít sem Mörk fann við Gljúfraborg í Breiðdal. 

Hægri: Kristalbúnt af heulandíti frá Teigarhorni við Djúpavog, stærð 9x5 cm. Mynd fengin úr Íslensku 

Steinahandbókinni. 

 

2.4. Seladónít-leir 
Kristaleinkenni í seladóníti sjást ekki með berum augum eða stækkunargleri, eins og hjá 

öllum öðrum tegundum af leir. Seladónít er algengt á Íslandi og finnst sem þunn grænleit skán 

utan á holufyllingum eða bergi. Lítið magn af þessum græna leir í kalsedóni, ópal og jaspísi 

gefur þeim græna litinn. 

     

Vinstri: Myglaður ostur? Nei, bara Seladónítsteinn sem Guðrún fann. Þetta er basalt húðað 

meðvgrænum leir sem heitir seladónít. 

Hægri: Hvítir geislasteinar og grænt seladónít sem holufyllingar í basalti frá Teigarhorni, stærð 

13x15 cm. Mynd fengin úr Íslensku Steinahandbókinni. 

 

Heimildir:  

Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson 1999. Íslenska steinahandbókin. Mál og Menning. 
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Samstarfsverkefni á milli Breiðdalsvíkurskólans og Breiðdalsseturs, jarðfræðiseturs. 

  

Vinstri: Nemendur í Grunnskóla Breiðdalshrepps, veturinn 2013/2014. Ljósmyndari: Bylgja Borgþórsdóttir skólastjóri: 

Efri röð frá vinstri: Dalía Ágústdóttir, Benedikt Árni Pálsson, Oddný Edda Pálsdóttir, Mörk Starradóttir, Hreindís 

Starradóttir, Stefán Arnórsson 

Neðri röð frá vinstri: Friðbjörg Helga Bjarkadóttir, Héðinn Logi Gunnlaugsson, Ösp Laufeyjardóttir, Katrín Birta 

Björgvinsdóttir, Guðrún Björg Róbertsdóttir, Guðni Berg Hauksson og Daniela Melara. 

Hægri: Starfsmenn Breiðdalsseturs 2013/2014, frá vinstri til hægri  

Martin Gasser, Christa Maria Feucht, Arna Silja Jóhannsdóttir. 

 

 

Daniela, Mörk og Dalía, við skrif um steinamyndalýsingar á Breiðdalssetri maí 2014. 


