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Mynd 1. Nýjasta sýningin í Breiðdalssetri, Norðfjarðargöngin 1:1000 sem verða opnuð í október, ásamt sýnum sem
tekin voru í göngunum árin 2014-2016. Mynd tekin af Ingibjörgu Kaldal.
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Um stofnunina Breiðdalssetur ses
Breiðdalssetur er sjálfseignarstofnun, stofnuð árið 2010. (Frá 2008 til 2010 rak Breiðdalshreppur Breiðdalssetur.)
Setrið er að stærstum hluta fjármagnað með styrkjum, aðallega frá Sóknaráætlun Austurlands og ríkinu og svo
styrkjum í ákveðin verkefni.
Starfsemi Breiðdalsseturs byggir á þremur grunnstoðum: JARÐFRÆÐI, MÁLVÍSINDI & SAGAN
Jarðfræði er aðaláhersluliður Breiðdalsseturs og er byggður á verkum jarðfræðingsins Dr. George P.L. Walker
(1926-2005) sem starfaði við rannsóknir og kortlagningar á Austurlandi á árabilinu 1950-60. Hann sagði ávallt að
rannsóknir sínar á Íslandi hefðu kveikt áhuga hans á eldfjallafræði sem varð síðar sú grein sem hann varð
heimskunnur fyrir. Breiðdalssetur hefur tekið við mikilvægum gögnum um störf Walkers frá erfingjum hans og
hafa starfsmenn setursins unnið að því að flokka bæði gögn og eigur hans og gera þær aðgengilegar fólki, bæði
fræðimönnum og öðrum gestum safnsins.
Málvísindaliður Breiðdalsseturs er byggður á verkum Dr. Stefáns Einarssonar málvísindamanns frá
Höskuldsstöðum í Breiðdal, sem var lengst af prófessor við John Hopkins háskólann í Baltimore, í
Bandaríkjunum. Stefán var kunnur málvísindamaður og kenndi meðal annars norræn málvísindi og eftir Stefán
liggja merk skrif og rannsóknir um íslenska og norræna tungu, bókmenntir, íslenska hljóðfræði og jafnframt
mikið safn um örnefni á Austurlandi.
Samfélagið í Breiðdal er svo þriðja grunnstoðin, þróun þess og uppbygging byggðarlagsins út frá elsta húsi
Breiðdalsvíkur, „Gamla kaupfélaginu“ sem hýsir í dag starfsemi Breiðdalsseturs. Húsið sjálft hefur sterk söguleg
tengsl við samfélagið og sveitina. Áhersla er lögð á að efla þennan þátt í starfsemi Breiðdalsseturs og er setrið
þar með þátttakandi í samfélaginu og eflingu þess. Með því að virkja samfélagið er hægt að flétta saman
rannsóknarþætti sem eru mjög ólíkir, en sameinast á einum grundvelli með tilkomu setursins, allt frá
málvísindarannsóknum til þekkingar á nærumhverfi, til að mynda landslagi og lífríki.
Í stjórn Breiðdalsseturs eru tilnefndir 5 fulltrúar: Fulltrúi fyrir hvern þriggja stofnaðila: Breiðdalshrepps,
fjölskyldu eldfjallafræðingsins G.P.L. Walker og afkomenda Stefán Einarssonar. Að auki sitja í stjórn fulltrúi
Árnastofnunar HÍ og fulltrúi Austurbrúar.
Árið 2017 hófst með mikilli óvissu varðandi fjármögnun sem lauk loks í lok maí. Þá fékkst loforð frá MMR um
að Breiðdalssetur fengi 5 milljóna framlag í ár þaðan.
Vegna fæðingarorlofs aðalstarfsmanna Christa M. Feucht og Martin Gasser, tókst að reka setrið án taps, en ef
ekki svo væri hefði þurft að hætta starfsemi í lok september.
Christa vann í 60% fram á lok júní og fór svo í fæðingarorlof fram á byrjun okt. Síðan vinnur hún 30% fram að
áramótum. Martin Gasser vann 20% frá janúar til lok maí. Frá júní til september var hann að vinna 50%. Hann
var í fæðingarorlofi til loks desember. Arna Silja Jóhannsdóttir sumarstarfsmaður síðan 2010, var ráðin einungis
í 75% frá júní-ágúst. Hester Dijkstra, Msc. jarðfræðinemi aðstoðaði starfsemi en fékk kennslu í setrinu.
Starfsmenn Breiðdalsseturs síðan 2012 Christa og Martin fluttu til Sviss í nóv. Vegna fjárhagsóvissu, var ekki
hægt að ráða manneskju strax, en verið er að semja við Náttúrufræðistofnun Íslands til að stofna 100% stöðu í
samstarf (50% hjá NÍ og 50% hjá Breiðdalssetri). Fjármagn sem tryggt er frá SSA dugar bara í 50% starf í 9 mánuði
á ári.
Sem stendur sér Christa enn um setrið í gegnum netinu og er einnig að klára nýja heimasíðuna Breiðdalsseturs.
Styrkur fékkst frá Byggðastofnun til að klára „Guidbook to the Geology of East Iceland“, en er Martin ráðinn í 3
frá jan-mars 18 í 45% til þess. Christa er hins vegar borgað í tímakaup. Áætlun er að ráða nytt verkefnastjóri í
50% 1. apríl.
Langtímahugmynd er enn að koma Breiðdalssetur undir Háskólaseturskerfi og vonast er að hafa framkvæmt
þessu 2019.
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Verkefnin árið 2017
1. Viðburðir 2017 – yfirlit
-

8. -22. apríl 2017: Málverkasýning á Breiðdalsvík – Þorgeir Helgason
Þorgeir er fæddur á Breiðdalsvík en býr í Kópavogi, hann er húsasmíðameistari og hefur lengst af starfað sem slíkur.
Þorgeir hefur sótt allmörg námskeið í vatnslitun, teikningu og olíumálun í Myndlistaskóla Reykjavíkur og Myndlistaskóla
Kópavogs.Þorgeir hefur haldið nokkrar einkasýningar og tekið þátt í samsýningum.Hann er einn af stofnendum
ANARKIA listasalur í Kópavogi. Málverk Þorgeirs skýrskota til íslenskrar náttúru þótt með ólíkum hætti sé. Þau eru
sprottin af mikilli nálægð og næmni fyrir fyrirbærum náttúrunnar eins og segir í sýningarskrá.

-

29. apríl 2017: Fyrirlestur: Kristallar – regla og orka: Samantekt um kristallafræði, Martin Gasser (mynd 2).

Mynd 2.
Auglýsing
fyrirlesturs
um
kristalla.

-

3.-6. maí 2017: Heimsókn Washington and Lee University, námskeið. Háskólinn gaf Breiðdalsetri 2 smásjár.

-

19. maí 2017: Opið hús í borkjarnasafninu.

-

26. ágúst 2017: Málþing um steingervinga (mynd 3
10.-16. September 2017: Heimsókn Edinborgarháskóla.

-

6. október 2017: Kennsla Menntaskólans á Egilsstöðum í jarðfræði og sögu

-

14. Október 2017: Kveðjuhólf Christu og Martin.

Mynd 3.
Auglýsingi
n fyrir
fyrilesturin
n um
kristallafræ
ði þann 29.
apríl 2017.
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2. Norðfjarðargöng: Sýning
Martin Gasser setti upp sýningu sem sýnir Norðfjarðargöng og jarðfræðitengda vinnu á svæðinu. Þar sem lítið
fjármagn var til að vinna sýninguna mátti hún ekki kosta meira en 200.000 kr.
Sýningin sýnir snið í gegnum Norðfjarðargöng í hlutfallinu 1:1000 og einnig bergsýni af merkilegum jarðlögum
sem göngin liggja um. Sýnin voru tekin af starfsmönnum Breiðdalsseturs 2014-2016 á meðan borun ganganna
stóð.
Um 200 sýni voru tekin en voru þau öll þvegin til að ákveða hvaða sýni yrðu notuð til að setja upp við sniðið
(myndir 1, 4, 6 og 7). Það þurfti háþrýstidælu til þess, en er bergið í göngunum húðað með leir/ryk sem myndast
við framkvæmdir.
Hnit veitti gögn sniðs en Martin Gasser, starfsmaður Breiðdalsseturs, bætti jarðfræði fjallsins á sniðið og tengdi
jarðlögin inn í sniðið (mynd 5). Notað var jarðfræðikort Birgis V. Óskarssonar 1:100.000 sem hefur enn ekki verið
birt, en er til sýnis á Breiðdalssetri. Gögnin á kortinu byggja á rannsóknum Walkers og nemenda hans.
Líklegt er að sýningin verði uppi á næstu 1-2 ári á minnsta kosti, en hún hentar mjög vel til kennslu, enda væri
hægt að gera þunnsneiðar af sýnum og kenna frekar.

Mynd 4. Martin að velja sýni til sýnis úr rúmlega 200 sýnum sem tekin voru í Norðfjarðargöngum af starfsmönnum
Breiðdalsseturs frá 2014-2016.

Mynd 5. Snið í gegnum fjöllin á milli Eskifjarðar og Fannardals, hannað með gögnum frá HNIT verkfræðistofu (sem var með
eftirlit í gangaframkvæmdum) og jarðfræðikort Birgis V. Óskarssonar, sem byggir á rannsóknum Walkers og nemanna hans.
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Mynd 6 og 7. Verið að setja upp sýningu um Norðfjarðagöng og jarðfræðirannsóknir á svæðinu.

3. Gögn Walkers
Á síðustu árum, hafa starfsmenn Breiðdalsseturs unnið mikið að skrásetningu gagna Walkers og tekið til .
Skannaðar voru slides-myndir úr eigu Walkers allt frá sumri 2015. Auk þess hafa jarðfræðinemar sem
komu í starfsþjálfun unnið í því.
Meira af frumgögnum hans gerð aðgengileg á netinu, en stefnt er á nýja heimasíðu í byrjun ársins 2018.

Vísindagreinar Walkers:
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=36&lang=is
Óbirtar ferðabækur Walkers:
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=41&lang=is
Myndir frá Austfjörðum, ekki jarðfræðitengt:
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=34&lang=is
Kvikmyndir (8 mm og 16 mm) sem Walker tók fóru suður í geymslu til Kvikmyndasafns Íslands í
Hafnarfirði í lok árs 2015. Þar eru þær geymdar við réttan hita og rétt rakastig. Styrkur fékkst frá
Byggðastofnun til að afrita filmurnar, en allar filmur eru núna til á rafrænu formi í Breiðdalssetri.
Hópur listamanna sem kalla sig Hebiome kom til Breiðdalsvíkur í október 2016 og vann með efnið. Frétt
um málið má sjá hér:
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http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=155%3Awallker-footage-the-viscousshape&catid=4%3Aalmennt&Itemid=38&lang=is

Útkoma er 8 mínútna myndband sem er klippt úr rúmlega 3 klukkutíma efni. Hægt er að sjá má
kvikmyndina hér: https://vimeo.com/190301923
Kvikmyndir í þessum 8 mínútum eru teknar á Heimaey (mynd 8). Hugmyndin er að þróa verkefnið
áfram, en til að nota besta efnið úr kvikmyndbrotum væri hægt að gera 45 mín myndband.
Hugað verður að möguleikum á styrkjum, en listamennirnir hafa líka áhuga að þróa verkefni með efni frá
Hawaii. Walker var prófessor þar í rúmlega 15 ár. Þetta er gott tækifæri til að styrkja sambandið milli
Breiðdalsseturs og Háskólans á Hawaii.

Mynd 8. Sýnataka í eldgosi í Vestmannaeyjum 1973/1974. Skjáskot úr kvikmynd eftir GPL Walker.

4. Árlegt málþing
26. ágúst 2017 var haldið málþing um steingervinga á Íslandi, og héldu tveir Austfirðingar erindi (þeir
Gunnar Sveinbjörn Ólafsson frá Norðfirði og Grétar Jónsson upprunnulega frá Vopnafirði). Auk þess
kom Jóhann Helgason, jarðfræðingur að sunnan austur að halda erindi. Í lokin sagði verkefnastjórinn
Breiðdalsseturs (Christa M. Feucht) frá Msc. verkefninu sínu sem hún vann í Breiðdal árið 2004. Dagskrá
má sjá á mynd 3.

Mynd 9. Fyrirlesarar Christa M. Feucht og Grétar Jónsson þann 26. ágúst í Breiðdalssetri.
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5. Handbók um jarðfræði Austurlands (Guide to the Geology of East Iceland)
Handbók um jarðfræði Austurlands hefur verið eitt af verkefnum Breiðdalsseturs síðan 2013, en hefur
það aldrei verið í forgangi að ljúka við bókina. Loksins náðist árangur, en tilraunaútgáfa bókarinnar var
prentuð út í október 2016 á ensku, gefin út í aðeins 20 eintökum (mynd 11). Um rúmlega 140 bls bók er
að ræða. Bókin er styrkt af Vinum Vatnajökuls og Miðstöð Íslenskra Bókmennta, Uppbyggingarsjóði
Austurlands og Byggðastofnun (Breiðdalur til framtíðar). Þetta á að fjármagna vinnu til að gefa út
bókinni í apríl næstkomandi. Bókin er yfirfarin af Þorvaldi Þórðarsyni, prófessor við HÍ og Leó
Kristjánsson, jarðeðlisfræðingur er búin að lesa kafla yfir.

Mynd 11. Forsíða bókar um jarðfræði
Austurlands. Fyrsta útgáfa var prentað í
október2016, 20 eintök.

6. Göngukort fyrir Breiðdalsvík og nágrenni
Eftir nokkrar tilraunir í fyrra tókst Breiðdalssetri að fjármagna göngukort sem kom út síðast árið 2001
(útgefandi Göngufélag Suðurfjarða). Oft komu ferðamenn til Breiðdalsvíkur sem leituðu eftir
gönguleiðum á svæðinu, en það var ekki til. Kortið kom út í maí 2017 (myndir 12 og 13).
Byggðastofnun styrkti útgáfu kortsins í gegnum verkefnið „Breiðdælingar móta framtíðina“, 700.000 kr.,
Alcoa styrkti verkefnið með 300.000 kr. og Göngufélag Suðurfjarða 100.000 kr.
Hafþór Snjólfur Helgason sá um hönnun, hann hefur einnig hannað kortin sunnan og norðan svæðisins,
en kortið er sett upp á sama hátt (mynd 12).
Ferðaþjónustuaðilum á svæðinu var boðið að kaupa auglýsingu fyrir 30.000 kr. en í staðinn fékk sá sem
auglýsir 60 eintök til að selja á 500 kr. hvert eintak. Þannig fær hann útlagðan kostnað til baka.
Prentuð voru 2000 eintök sem eru seld víða um Austurland.
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Mynd 12. Göngukort Breiðdalsvík & surroundings 1:75.000, hönnun eftir Hafþór Snjólf Helgason.

Mynd 13. Tiltilsíða og baksíða göngukortsins Breiðdalsvík & surroundings 1:75.000. Auglýsingar
ferðaþjónustuaðilanna á svæðinu voru seldar á 30.000 kr. Lýsingar við gönguleiðir eru á íslensku og ensku.
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7. Móttaka - Safn
Gestamóttaka hefur verið stór hluti af vinnu starfsmanna Breiðdalsseturs yfir sumarmánuðina. Setrið
hefur verið opið frá 11-18 daglega á sumrin síðan árið 2012. Tafla 9 sýnir gestafjölda frá 2010. Gestum
fækkaði verulega um leið og byrjað var að innheimta aðgangseyri sumarið 2014.
Reynslan hefur verið sú að það er ekki endilega best að fá sem flesta gesti inn, enda er húsið þröngt og
starfsemi setursins hefur undanfarin ár þróast meira út í það að vera vísindasetur, fremur en almennur
ferðamannastaður, þrátt fyrir að vera að sjálfsögðu hvoru tveggja.
Sérfræðihópar (skólar og háskólar) koma í auknum mæli og voru tvær háskólaheimsóknir árið 2017:
Háskóli Washington and Lee frá Bandaríkjum og Háskólinn í Edinborg, sem hefur kennt hér jarðfræði
síðan 2009 (mynd 17).
Árið 2017 kom Háskólinn Washington and Lee University frá BR. Háskólinn hyggst koma aftur 2019.
Skólinn afhenti Breiðdalssetri 2 smásjár, og þakkar Breiðdalssetur Prof. David Harbor kærlega fyrir
(myndir 14-16 ).
Háskólinn St. Tomas í St. Paul frá Minnesota, BA, sem kom árið 2015, ætlar að koma aftur á næsta ári.
Auk þess kom Menntaskólinn á Egilsstöðum í heimsókn í okt 2017 og Verkmenntaskóli Austurlands í
Neskaupstað í október 2016.
Gestum í ár hefur fækkað og má segja að safnið standi ekki undir sér. Dýrt er að hafa langan
opnunartíma en sjaldan koma fleiri en 4 gestir á dag. Aðgangseyrir stendur ekki einu sinni undir
auglýsingakostnaði sem hefur verið 500.000 kr. árlega. Framlög gesta eru að hámarki 200 þús á sumri.
Stefnt er að því að setrið þróist meira í vísindastofnun og stefnt er á að koma því í samstarf við
Borkjarnasafns Náttúrufræðistofnunnar Íslands undir kerfi Háskólann Íslands. Í framtíðinni gæti safnið
verið opnað fyrir hópa eftir nánara samkomulagi.

Tafla 2. Gestafjöldi í Breiðdalssetri árin 2010-2017.
Tölurnar frá 2010 til 2012 eru ónákvæmar af því allir þeir sem komu í húsið voru taldir með. Frá 2013 voru
einungis taldir gestir sem heimsóttu safnið.

Árið
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fjöldi gesta
1906
1577
2039
2246
1343
1080
891
709

Aðgangur
frítt
frítt
frítt
frítt
300 kr
300 kr
500 kr
500 kr

Annað

kalt og skýjað allt sumar
Starfsfólk í Kaupfjelaginu var ekki að auglýsa safnið eins og undanfarin ár
til 31.10.2017
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Mynd 14. Nemar og kennarar Háskólans Washington and Lee Univeristy í byrjun maí 2017. Leiðbeinandi David
Harbor vissi af Breiðdalssetri frá Edinborgarháskóla sem hefur komið til Breiðdalsvíkur árlega síðan 2009.

Myndir 15 and 16. Myndir af Háskólanum Washington & Lee frá BA, með Prof. D. Harbor sem afhenti Breiðdalssetri
2 smásjár f.h. Háskólans sem hann starfar við.
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Mynd 17. Nemar og kennarar Edinborgarháskóla í sept 2017. Háskólinn hefur kennt árlega á Breiðdalsvík síðan 2009.

8. Geopark Breiðdalseldstöð
Unnin hefur verið skýrsla „Breiðdalur-volcano-proposal-for-Geopark-label“ um hugsanlegt geopark á
svæðinu í kringum Breiðdalseldstöð.
Verkefnið er ekki komin í formlegan feril en er skjal þetta upphafið á því, til að kanna áhuga viðkomandi
aðila á svæðinu, Sveitarfélagnna Breiðdalshrepps og Djúpavogshrepps og ferðaþjónustuaðila á svæðinu.
Breiðdalssetur er stofnun með jarðfræði í brennidepli og tekur að sér að koma verkefninu af stað.
Breiðdalseldstöð var virkt eldfjall fyrir rúmlega 9 milljón árum það liggur á milli Berufjarðar og Breiðdals
í landi Djúpavogshrepps og Breiðdalshrepps. Jöklarnir á ísöld hafa rofið landslagið þannig að hægt er að
sjá inn í kulnaða eldstöðina. Ísöld lauk fyrir rúmlega 12.000 árum. Fleiri en 10 slíkar eldstöðvar finnast á
Austurlandi.
Sérstaða Breiðdalseldstöðvar er hins vegar að hægt er að keyra í kringum hana, ganga upp að henni og yfir
hana. Nánast öll stig í lífi eldfjallsins eru sjánleg einhvers staðar á svæðinu. Það er einstök upplifun að
ganga og skoða sig um "í innviðum eldfjalls“ eins og hægt er í tilfelli þessarar eldstöðvar.
Kjarnin og aðalgígur eldstöðvarinnar var í kringum fjallið Matarhnjúk (912 m), en tindarnir á milli Breiðdals
og Berufjarðar Stöng, Slöttur, Smátindar, Flögutindur og Berufjarðartindur voru einnig gígar eldfjallsins
(Walker 1963). Þeir eru gerðir úr rhýoliti og eru harðari heldur en umhverfið sem leiðir til þess að þeir
standast lengur veðrun.
Einnig erTeigarhorn á svæðinu, heimsfrægur staður, þar sem fundist hafa flestir og stærstu zeolítar í
heiminum.
Langtímahugmyndin er að gera svæðið í kringum óvirka eldfjallið í Breiðdal (Breiðdalseldstöð) að
svokölluðu
,,European
Geopark“,
sem
vísar
til
sérstakra
jarðfræðifyrirbæra:
http://www.europeangeoparks.org/ . Um merki er að ræða, svipað og gæðamerki á vörum.
Til að geta sótt um merkið þarf mikla undirbúningsvinnu. Eftirfarandi gögn þurfa að vera til:
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*Bæklingur sem lýsir jarðfræðinni á svæðinu.
*Merktar gönguleiðir og kort
*Jarðfræðileg upplýsingamiðstöð (Breiðdalssetur)
*þjónusta á borð við salerni, veitingastaði o.s.frv
Ástæðan af hverju Breiðdalseldstöð kemur vel til greina er að Ísland er frægt fyrir eldvirkni þó að einungis
lítill hluti eyjunnar tilheyri virka gosbeltinu. Hægt er að markaðssetja Austurland með því að vekja athygli
á þeim eldstöðvum sem hér er að sjá.
Merkilegt er fyrir fólk að sjá annars vegar virk eldfjöll á gosbelti Íslands, eins og t.d. Öskju eða Kötlu
(Kötlusvæðið er þegar orðið geopark) og hins vegar óvirk eldfjöll og innviði þeirra, sem ekki er hægt að sjá
á virkum eldfjöllum.
Kynning á þessu er mikilvæg til að draga athygli fjölbreyttra hópa ferðamanna austur á land. Merkið
European Geopark myndi styrkja ferðaþjónustu á svæðinu til muna. Sem stendur er Breiðdalssetur að leita
eftir fjármagni til að gefa út bækling með stuttum lýsingum af þeim jarðfræðifyrirbærum sem sjá má í
kringum Breiðdalseldstöðina.

Mynd 18. Handteiknuð mynd sem sýnir staðsetningu Breiðdalseldstöðvar í núverandi landslagi, séð að sunnan.
Teikningin í kassanum er eftir Walker 1963, en landslagssamhengi eftir M. Gasser starfsmann Breiðdalsseturs 2016.

Fyrsta skrefin
•
•
•
•

Afmörkun Geopark – tillaga liggur fyrir
Listi af áhugaverðum stöðum – tillaga hefur verið unnin
Taka saman skynpakka fyrir hagsmunaaðila og sveitarfélög
Sækja um styrki.
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Mynd 19. Tillaga um útlínur Breiðdalseldstöð geopark. Útlínur fylgja fjallahryggnum milli Stöðvarfjarðar og
Breiðdals, Fáskrúðsfjarðar og Breiðdals, síðan á Breiðdalsheiði fylgja mörkin Axarveginum og síðan fjallakeðjunni
við Berufjörð út á Djúpavog.
Staðir sem lýst er í skýrslunni eru 11 og má sjá þá á mynd 20.
1. Djúpivogur – Gangasveimur Álftafjarðareldstöðvar
2. Teigarhorn & Búlandstindur – Verndaður fundarstaður steinda og steinasafn & og jökla myndað fjallapíramíða
3. Gatnamót 1 & 939 (Öxi) - Breiðdalseldstöð: Suðurhlið eldfjallsins, samsett hraunlag (basalt og líparít), aðrennslisgígar
Breiðdalseldstöðvar
4. Blábjörg flikruberg – Myndbreytt móberg, sambrætt gjóskubergslag
5. Karlsstaðir - Gangasveimur Álftafjarðareldstöðvar framhald (1), veitingastaður
6. Streitishvarf – Blandað gangur, suðurendi af ≥15km löngum gangi, blandberg
7. Breiðdalsvík - Sylla, Breiðdalssetur- jarðfræðisetur (Gamla Kaupfélagið), lítið steinasafn
8. Gatnamót – 1 & 966 – Breiðdalseldstöð: Botn, yfirsýn uppbygging eldstöðvar
9. Jórvík - Breiðdalseldstöð: yfirsýn uppbygging fjallahlíðar eldstöðvar og kjarninn
10. Skessutúff (móberg), opna við Skriðuárbrú á veginum 966 – Breiðdalseldstöð: Skessutúff sambrætt gjóskubergslag,
leiðarlag Breiðdalseldstöðvar, stærsta flikrubergslag á Íslandi. Líklega eitt af fyrstu gosum eldstöðvarinnar.
11. Hesthálsá, brekka upp á Breiðdalsheiði - Breiðdalseldstöð: Kjarninn og toppur. Öskjuvatnssetlög, súrt gosberg á seinni
hluta virkni eldfjallsins. Flæðibasalt sem urðaði eldstöðina.
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Mynd 20. Staðir lýstir í skýrslunni um hugsanlegt Breiðdalseldstöð Geopark.

9. Borkjarnasafn Íslands á Breiðdalsvík
Þó Breiðdalssetur var ekki með formleg umsjón Borkjarnasafns, er hér gert grein fyrir starfsemi þar, þar
sem ætlast er í mikið samstarf.
Eins og nefnt var áður var lokið við samninga í nóvember 2015 milli hlutaðeigandi stofnana
(Náttúrufræðistofnun Íslands, Breiðdalshreppur & Breiðdalssetur).
Starfsmenn Breiðdalsseturs byrjuðu að vinna við flutning og undirbúning hússins í lok 2015, en
Borkjarnasafn Íslands Náttúrufræðistofnunar (NÍ) er nú staðsett í gamla Sláturhúsinu á Breiðdalsvík,
staðsett við hliðina á Breiðdalssetri. Árið 2016 var Breiðdalssetur með umsjón Borkjarnasafns en
samningur var gerður við NÍ. Þetta fól líka í að greiða mestan hluta launa starfsmanna. Hrafnkell
Hannesson verkamaður með lyftarapróf í fullu starfi og Martin Gasser, jarðfræðingur í 50% starfi.
Hrafnkell var í launalausu leyfi júní-ágúst, en Martin janúar-mars og júní-ágúst 2016. Þetta var aðallega
vegna skorts á fjármagni.
Framkvæmdir hafa gengið mjög vel frá janúar til júní árið 2017. Hrafnkell Hannesson vann í 100%
starfshlutfalli í 6 mánuði, en Martin Gasser 30% frá jan – maí. Engin starfsemi er yfir sumarmánuðina.
Allar hilluraðirnar sem fengnar voru eru nú komnar upp. Enn á eftir að setja upp einingar við hverja röð.
Beðið var með það til þess að meira pláss gæfist til að raða brettunum í hillurnar. Talsverður tími fór í
þrif, þar sem fyrst þarf að sópa og svo ryksuga á eftir.
Þann 19. maí var haft opið hús í Borkjarnasafninu (NÍ). Viðburðurinn var samstarfsverkefni á milli NÍ og
Breiðdalsseturs (mynd 22). Fjöldi gesta kom og skoðaði hversu vel hefur tekist til með þessa
uppbyggingu sem hófst á árinu 2015 (myndir. Gamla sláturhúsið hefur fengið það hlutverk að hýsa
Borkjarnasafn Íslands, sem glaðst er yfir í dag (myndir 23 og 24).

14

Mynd 21. Veggur í gamla kjötsalnum brotinn niður.
Að ofan: Fyrst voru viðkæmu svæðin í kringum rafmagnslagnir brotin niður með borvél og stórum hamri, 9.12.16.
Að neðan: Síðan var keyrt með lyftaranum á vegginn til að fella hann, 15.12.2016.
Litla mynd að neðan: Múrbroti ekið út úr húsinu, 19.12.2016

Mynd 22. Auglýsing:Opið hús í Borkjarnasafninu á Breiðdalsvík þann 19.5.2017

Starfsmenn safnsins voru allir viðstaddir. Dr. Birgir Óskarsson jarðfræðingur, sem hefur yfirumsjón með
safninu fyrir hönd NÍ, Martin Gasser, jarðfræðingur í borkjarnasafninu og Breiðdalssetri og síðast en ekki
síst Hrafnkell Hannesson, sem hefur starfað við safnið sem tæknimaður síðan það var flutt til
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Breiðdalsvíkur (mynd 23). Einnig voru á svæðinu Ómar Bjarki Smárason sem átti þá hugmynd að flytja
Borkjarnasafnið austur frá Akureyri og Hákon Hansson, sem gerði hugmyndina að veruleika.
Heiðursgestur viðburðarins var Jóhann Helgason (mynd 23), jarðfræðingur við Landmælingar Íslands
sem vann doktorsverkefni sitt í tengslum við einn frægasta borkjarna Íslands, svokallaðs IRDP-kjarna
(Iceland Research Drilling Project). Borun hans fór fram í Reyðarfirði við djúpborun (1919 m) árið 1978
(myndir 25-31). Jóhann kom austur í boði Breiðdalsseturs.

Mynd 23. Starfsmenn NÍ og Breiðdalsseturs ásamt heiðursgesti Jóhanni Helgasyni sem kom austur í boði Breiðdalsseturs.

Gestir viðburðarins fengu að sjá IRDP-kjarnann sem hefur alla tíð verið geymdur á Reyðarfirði og var
loksins fluttur á endastöð til Breiðdalsvíkur í byrjun maí. Glímufélag Reyðarfjarðar bar kassana með
borkjarnanum upp úr kjallara Stríðsárasafnsins þar sem ekki var hægt að komast að þeim með lyftara
(mynd 25). Þeim eru færðar sérstakar þakkir fyrir hjálpina. Einnig er fulltrúum Fjarðabyggðar þakkaður
stuðningurinn með því að afhenda borkjarnasafninu kjarnann.
Síðan ferðamannastraumur byrjaði að aukast með sumrinu hafa nokkrir jarðfræðingar og jarðfræðinemar
heimsótt safnið, bæði fyrir tilviljun og vegna ábendinga starfsmanna Breiðdalsseturs. Til dæmis var
safnið heimsótt af Háskólanum New York State en það er ánægjulegt að vita til þess að jarðfræðingar út
um allan heim sýni Borkjarnasafninu og Breiðdalssetri áhuga (mynd 32).
Í byrjun kom jarðfræðingurinn Marcos Zentilli (myndir 30 og 31) í heimsókn. Hann vann við IRDPverkefnið árið 1978 og var leiðbeinandi Jóhanns Helgasonar (mynd 23). Þetta var fyrsta Íslandsferð hans í
40 ár og hann ver mjög ánægður og glaður að sjá kjarninn aftur. Hann afhenti nokkrar ljósmyndir, ein af
þeim sett í skýrsluna hér (myndir 28 og 29).
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Mynd 24. Heimamenn skoða borkjarnasafnið.

Mynd 25. Glímufélagið á Reyðarfirði við flutning IRDP-kjarnans upp úr kjallara Stríðsárasafnsins á Reyðarfirði, þar sem hann
var geymdur síðan rannsóknarvinnu á honum lauk í kringum 1980.

Mynd 26. Dýpsti hluti IRDP-kjarnans.
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Mynd 27. Yfirlit um IRDP-kjarninn (plaköt) sem unnið var af Jóhanni Helgasýni, Birgi Óskarssyni og Martin Gasser .

Myndir 28 og 29. Vinstri: Martin Gasser, jarðfræðingur við IRDP-kjarna, í Borkjarnasafni Íslands. Hægri: Borinn
við IRDP árið 1978. Myndir eftir Marcos Zentilli, ágúst 2017 og sumar 1978.
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Myndir 30 og 31. Vinstri: Marcos Zentilli, kanadíksur jarðfræðingur við borinn við IRDP á Reyðarfirði árið 1978 birt í Vísi, í
júlí 1978. Hægri: Marcos Zentilli kominn aftur til Íslands eftir 40 ár í byrjun ágúst 2017, við IRDP holuna. Hún er notuð við
upphitun bæjarins Áreyja.

Mynd 32. Jarðfræðinemar, kennarar og prófessorar við Háskólann „Vassar College í Poughkeepsie, New York State, í lok maí 17.
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Nokkrum sinnum hefur verið sagt frá borkjarnasafninu í í fjölmiðlum. -Austurfrétt 11.6.15:
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/06/13/300_tonn_af_borkjornum_til_breiddalsvikur/
-Austurfrétt 11.6.15:
http://ruv.is/frett/300-tonna-safn-flutt-til-breiddalsvikur
-MBL 13.6.15:
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/06/13/300_tonn_af_borkjornum_til_breiddalsvikur/
-RÚV Þáttur „Landinn“ frá 1.5.2016 (mynd 12), upptökur lok apríl 2016.
-MBL 19.12.16:
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/12/19/hysa_kjarna_ur_800_holum
N4 kom í ágúst 2017 og tók upp fyrir þætti „Að austan“ ekki vitað er hvort eða hvenær þetta verður sýnt.

10. Silfurbergsverkefni
Aðaláhersluþættir Breiðdalsseturs árið 2015 voru Austurland og silfurberg. Verkefnið var þróað áfram árið
2016 og 2017.
Markmið verkefnis er að vekja áhuga fólks, bæði Íslendinga og erlendra ferðamanna, á silfurbergi og ekki
síður jarðfræði almennt. Án silfurbergs hefðu menn aldrei komist eins langt og raun ber vitni á flestum
sviðum vísindanna. En rannsóknir sem gerðar voru á 18. & 19. öld og einnig fyrri hluta 20. aldar voru unnar
með tækjum, sem innihéldu öll silfurberg frá Helgustöðum (t.d. læknisfræði, eðlisfræði, líffræði, jarðfræði
og efnafræði).
Kynningunni var haldið áfram en sýning um silfurberg stóð uppi allt árið, hún var opnuð 29.8.2015.
Fjarðabyggð ráðgerir að setja upp sýningu á Eskifirði, vorið 2017.
Vorið 2016 var unninn kynningarbæklingur á ensku sem er aðgengilegur á netinu (mynd 33):
http://breiddalssetur.is/images/Publications/iceland%20spar%20brochure-preview.pdf
og prentuð voru 50 eintök. Bæklingurinn verður einnig notaður í sýningu á Eskifirði.
Einnig var unnið 2-mínútna-kynningarmyndband sem má sjá hér:
http://breiddalssetur.123.is/h264video/33358/
Fjallað var 3x í sjónvarpinu um silfurberg og sögu þess
Í RÚV í þættinum „Landinn“, í þættinum „Að austan“ á N4 frá 17. nóv var Helgustaðanáma sýnd, en
starfsmaður Breiðdalsseturs fór í námuna og sagði frá silfurbergi og sögu þess.
http://www.n4.is/is/thaettir/file/ad-austan-32
„Um allt land“ var sent út á Stöð 2 í febrúar 2017.
Sýningin um silfurberg var afhent Fjarðabyggð, sem ætlaði að setja hana upp í sæluhúsinu á Eskifirði í
sumar. Því miður fékkst ekki fjármagn í verkefnið og efnið sem tengist sýningu er líklegast enn á
Reyðarfirði, á skrifstofu Fjarðabyggðar (9 spjöld, silfurbergskristallar og bækur).
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Mynd 33.
Bæklingur um
sögu silfurbergs,
gefinn út á ensku
sumarið 2016.
Aðstoð fékkst frá
Leó Kristjánssyni,
hönnunina gerði
Zdenek Patak.

11. Annað
-Kennsla 2016 og 2017:
- 26. okt. 2016 : Skólaheimsókn, Verkmenntaskólinn í Neskaupstað í náttúrufræði
-Júní 2017: Grein í Glettingi um Walker og Norðfjarðargöng (mynd 35)
-Ágúst 2017: Grein í skólablaði Grunnskóla Breiðdalshrepps 2017 um Norðfjarðargöng
-Jarðfræðinemar í starfsþjálfun sumrin 2016 og 2017, Mara van der Berg og Hester Dijkstra (mynd 34) frá
Háskólanum í Amsterdam.
-Bsc nemi frá Edinborg í júní 2016, Phd nemi frá Chicago í júlí 2017 (mynd 34).
-Háskólaheimsóknir 2016: HÍ frá Reykjavík og Edinborg (mynd 17). 2017: Washington og Lee University,
USA (myndir 14-16) og Edinborg
-Menntaskólar á Neskaupstað í okt 2016 og á Egilsstöðum í okt 2017 (mynd 35).

Mynd 35. Teikning menntaskólanemans frá Egilsstöðum í kennslu frá 6. okt. 2017.
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Mynd 36. Hester Dijkstra, Msc nemi frá Amsterdam (hægri) og Annie Nelson (í miðunnij ) Phd nemi frá Chicago
ásamt Martin Gasser, starfsmanni Breiðdalsseturs í byrjun ágúst 2017.

-Gögn Stefáns Einarssonar
Árið 2016 var byrjað á nákvæmari skrásetningu gagna Stefáns Einarssonar, prófessors í málvísindum en
hann var Breiðdælingur. Í ljós koma að Breiðdalssetur á ekki vísindagreinar Stefáns, og er það miður.
Því var haft samband við Landsbókasafn og fengnar þaðan rúmlega 100 greinar af 400 greinum sem hann
birti um ævina. Greinarnar voru skannaðar sumarið 2017 og stefnt er að því að gera þær aðgengilegar
gestum en helst rafrænt líka, þegar ný heimasíða kemst í gagnið.

-Breiðdalssetur í sjónvarpi
-Apríl 2016: RÚV í heimsókn, Breiðdalssetur og Borkjarnasafn í þættinum „Landinn“ þann 1. Maí
- Að austan (N4), 17. nóv 2016: http://www.n4.is/is/thaettir/file/ad-austan-32 Breiðdalssetur í
Helgustaðanámu
-Að Febrúar 2017: Stöð 2 í heimsókn, upptaka fyrir þættina „Um allt land“
- September 2017: Að austan (N4), upptaka fyrir þættina í byrjun ágúst (Borkjarnasafn, sýning um
Norðfjarðargöng og plánetustíginn)

-Grein
- Glettingur 67, nóvember 2016: Samfagnaður í Breiðdalssetri vegna níræðisafmælis dr. G.P.L. Walkers
- Glettingur 68, júní 2017: Norðfjarðargöng, Walker og jarðfræði í 60ár (1957-2017) (mynd 37)
-Skólablað Breiðdalshrepps 2017: Norðfjarðargöng
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Mynd 37. Þremur af 5 blaðsíðum í Glettingi 68 sem kom út í júní 2017.

- Jarðfræðikort Austurlands
Í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands ætlar Breiðdalssetur að gefa út jarðfræðikort 1:100.000 á
pappírsformi, til sölu í búðum. Styrkur fékkst frá Alcoa um 200.000 kr til þess. NÍ sér um framkvæmt
(hönnun og prentun).

-Ný heimasíða
Styrkur fékkst frá Byggðastofnun í gegnum verkefnið „Breiðdælingar móta framtíðina“ upp á 150.000 kr.
til að setja upp nýja heimasíðu. Uppsetningin kostaði 200.000 kr hjá Austurnet. Starfsmaður Christa M.
Feucht hefur unnið frá nóv 17 í því að setja sem flest af gögnum á síðuna.
Bráðnauðsynlegt var að setja upp nýja heimasíðu enda fór gamla síðuna á loft fyrir 10 árum síðan.
www.breiddalssetur.is
Markmið er að gera hana að skjalasafni aðgengilegu fyrir almenning með gögnum Walkers og Stefáns
Einarssonar. Til að heiðra minningu þessara merku einstaklinga þurfa gögnin að vera aðgengileg
almenningi.

Christa M. Feucht, Martin Gasser, Arna Silja Jóhannsdóttir, Hákon Hansson
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