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Útsýni frá Helgustaðanámu inn Reyðarfjörð. Hólmanes fyrir miðju.



Helgustaðir og Helgustaðaeyri. Skrúður fyrir fjarðarmynni.



Brot úr sögu Helgustaða

 Sýslumannssetur 1800–1813. Þá kölluð 

„Gyttuborg“ eftir Gytha Howitz sýslumannsfrú. 

Mikil og óvenjuleg garðrækt, verðlaunuð.

 Bænda- og sýslujörð, en ríkiseign frá 1879.

 Ólafur og Anna Guðný, bændur 1908–1965. 

Síðan synir þeirra, Stefán og Magnús, 1965–88.

 Jörðin í eyði frá 1988. 

 Helgustaðanáma er aðskilin frá jörðinni.



Helgustaðir og Svartafjall upp af.



Breiðuvíkurstekkur = Útstekkur. Reyðarfjarðarkaupstaður ~ 1600–1800.



Helgustaðanáma milli Hrafnár t.h. og Helgustaðaár. Syðra Helgustaðaskarð.





Endurgerður uppdráttur

G.P.L. Walkers frá 1957.



Walker um Helgustaðanámu í

Reyðarfjarðarritgerð sinni 1957 (s. 379)

 Over an area of about one square mile in the vicinity 

of, and including the famous Helgustadir Iceland 

spar Mine, the basalts have suffered drastic 

hydrothermal alteration, being converted into a pale 

green rock rich in calcite and chlorate. The 

approximate limits of this alteration are indecated by 

a dotted line on the map (Pl. XIX). Several intrusive 

sheets of rhyolite are seen on the shore cutting this 

altered basalt. These, or a larger body from which 

they are offshoots, seem to have been responsable 

for the alteration.



Walker í ritgerð um Reyðarfjörð 1957

 Á um einnar fermílu svæði við hina frægu 
Helgustaðanámu hefur basaltið orðið fyrir 
óvenjulegri jarðhitaummyndun og breyst í 
fölgrænt berg með miklu af kalsíti og 
klórítsamböndum. Gróf afmörkun þessa 
svæðis er sýnd með punktalínum á 
uppdrættinum. Allmörg líparítinnskot í þetta 
ummyndaða basalt eru sýnileg við ströndina. 
Þau, eða stærri hleifur sem þau áttu upptök 
sín í, virðast hafa valdið ummynduninni. 



Námugryfja og námuop við Silfurlæk. Berggangar.  Grákollur (771 m) upp af.



Karbónöt

 Kalsít / kalkspat CaCO3 er ein 
algengasta holufyllingin í Íslensku 
bergi. Það er oftast ljóst eða hvítleitt 
en getur litast af aðkomuefnum 
einkum járnsamböndum og verður 
þá gulleitt eða rauðleitt. Kristall er 
samt oft litlaus og tær eða hvítt og 
ógagnsætt. Afbrigði af kalsíti eru 
silfurberg eða brúnleitt sykurberg 

 Aragónít hefur sömu 
efnasamsetningu en er óstöðugra 
en kalsít. Það er hins vegar með 
aðra kristalgerð og er geislótt en 
harðara en kalsít.

Karbónöt eru flokkur steinda sem 

einkennist af CO3 karbónat jóninni. 



Stiklað á sögu Helgustaðanámu

 17. öld: Silfurbergskristallar í Silfurlæk vekja athygli. 

Numið fyrst um 1668 og flutt til Kaupmannahafnar.

 Um 1800-1850 varð silfurberg eftirsótt af vísindamönnum 

og steinasöfnurum. Sýnum safnað og flutt utan.

 Um 1850–1912: Skipulegt nám í gryfjunni í hlíðinni.    

Carl Thulinius kaupmaður flutti úr um 300 tn 1855-72. 

Síðar franskt hlutafélag.

 1920–1924: Ísl. ríkið með námurekstur. Helgi H Eiríkss. 

Grafin um 80 m löng göng undir gömlu námuna.

 Síðar búnaður til að mala úrgangsmola (rosta) í 

múrhúðun á hús, m.a. v/Þjóðleikhúss. Síðast 1947-48.



Franskir sjóliðar af eftirlitsskipinu Indre í Helgustaðanámu 1887. – Henry Labonne.



Í Helgustaðanámu, líklega nálægt 1900. – Vísindavefurinn, sótt á Netið.



Verkamenn að störfum

Í Helgustaðanámu 1924.

Þýskir ferðalangar í heim-

sókn.

Ljósm. Consemüller.



Leifar af mölunarbúnaði fyrir rostaframleiðslu við Helgustaðanámu ~ 1966 



Þró, vélbúnaður og vinnuplan vegna rostaframleiðslu við Helgustaðanámu.



„Motorea RAP Kristiania“  líklega framleiðandi rostabúnaðarins. – HG



Malarhaugur frá rostavinnslu neðan við gryfjuna í Helgustaðanámu. – HG



Bergmylsna með ljósum silfurbergskristöllum



Stefán Ólafsson á Helgustöðum (d. 1987) við námugöngin haustið 1973. - HG





Aðalnámugryfjan frá 19. öld í Helgustaðanámu.- HG



Silfurbergsæð í Helgustaðanámu. - HG







Helgustaðanáma – silfurbergsæð. - HG



Holufylling í basalti í gryfju Helgustaðanámu. Blanda af steindum. – HG



Við munna námuganga á Helgustöðum.

Grafin um og eftir 1920.                HG





Drög NAUST að náttúruminjaskrá fyrir Austurland, mars 1973



Fyrstu tillögur NAUST að  náttúruminjaskrá

fyrir Austurland, dags. 5. mars 1973.





Náttúruverndarráð 1972–1978, aðal- og varamenn. Form. Eysteinn Jónsson. – ÁR



Auglýsing í Stjórnartíðindum 1975

um friðlýsingu silfurbergsnámu að

Helgustöðum. 





Bláklukka á syllu í

Helgustaðanámu 2004. – HG



Skógarþrastarhreiður í námugryfju Helgustöðum. Sept. 2004. – HG



Sundurskotið friðlýsingarskilti við

Helgustaðanámu um aldamótin

2000. HG



Silfurlækur – stíflustæði upp af námugryfju. Gamlir farvegir til hægri. – HG



Farvegir kvísla úr Silfurlæk ofan við námugryfjuna. – HG



Kvísl úr Silfurlæk fellur ofan í námugryfjuna. Sept. 2004. – HG



„Fossinn“ í námugryfjunni. Sept. 2004. – HG 



Silfurbergskristallar við fossinn í námugryfjunni. Sept. 2004. – HG



Tóft af kofa milli farvega upp af námugryfjunni. Sept. 2004 – HG 



Kofatættur út og upp af námugryfjunni. Sept. 2004. – HG



Hypericum maculatum,

Flekkjagullrunni, „St. John´s-worth“, 

„Perikorn“, mjög sjaldgæfur 

slæðingur, vex á ytra barmi 

námugryfjunnar. – HG



Hypericum maculatum.

Lækningajurt  af ætt

gullrunna (Clusiaceae).

Heimkynni: Sunnanverð

Skandinavía, England. – HG



Upp úr aldamótum 2000 hófust endurbætur á umhverfi Helgustaðanámu. Vegagerðin

kom upp bílaplani við þjóðveg og kostaði skiltagerð. Teikn á lofti ehf hafði umsjón

og fékk Hjörleif Guttormsson til að gera tillögu að skilti. Göngustígur var

lagfærður af sjálfboðaliðum. Nú eru ráðgerðar endurbætur skv. deiliskipulagi.


