Christa Maria Feucht

Fyrsta handbók um jarðfræði
Austurlands
Síðar á þessu ári kemur út fyrsta handbók sem gerð hefur verið um jarðfræði Austurlands. Bókin er
skrifuð á ensku og heitir „A Guidebook to the Geology of East Iceland“. Hún er gefin út í stærðinni
A5, um 140 blaðsíður og upplagið er 500 eintök í prentuðu formi. Útgefandi er Breiðdalssetur á
Breiðdalsvík. Fyrsta mynd sýnir forsíðu bókarinnar.

Mynd 1. Forsíða bókarinnar,
ljósmynd tekin frá
þjóðveginum í Kambaskriðum,
á milli Breiðdalsvíkur og
Stöðvarfjarðar. Gangasveimur
er áberandi þar.
Mynd: Martin Gasser

Bókin er samantekt um rannsóknir sem gerðar
hafa verið á sviði jarðfræði á Austurlandi en í
köflum um vettvangsferðir er lesendum bent á
hvar best er að stansa og lýst því markverðasta
sem sést frá tilgreindum GPS punktum. Bókin á
að henta öllum almenningi og inniheldur fjölda
mynda til skýringar textanum (dæmi um það má
sjá á myndum 4 og 5).

Mynd 2. Hoffellsjökull sumarið
2013, Geitafellsgabbró, sem er
gamalt kvikuhólf, sést hægra
megin á myndinni.
Mynd: Martin Gasser
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Aðalhöfundur bókarinnar er Martin Gasser
frá Sviss sem var starfsmaður Breiðdalsseturs
árin 2012–2018. Meðhöfundar eru fimm að tölu:
Christa M. Feucht, verkefnastjóri Breiðdalsseturs
2012–2018; Þorvaldur Þórðarson, prófessor í
jarðfræði við HÍ og stjórnarmaður Breiðdalsseturs
síðan 2012; Leó Kristjánsson, jarðeðlisfræðingur
emeritus við HÍ; Jóhann Helgason, jarðfræðingur
hjá Landmælingum Íslands og Lúðvík E.
Gústafsson, jarðfræðingur hjá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga.
Bókin skiptist í fimm kafla. Inngangskaflinn
er yfirlit um jarðfræði Íslands og Austurlands og
geta allir sem eru áhugasamir um jarðfræði skilið
innihald kaflans og bókarinnar allrar án þess að
vera menntaðir í fræðigreininni.
Annar kaflinn er lýsing á vettvangsferð frá
Jökulsárlóni til Snæfells og er þetta meginefni
bókarinnar. Lýst er 20 jarðfræðilega áhugaverðum
stöðum á leiðinni.
Í upphafi ferðar skoðum við kvikuhólf kulnaðs
eldfjalls í Geitafelli við Hoffellsjökul (mynd 2)
og endum á yfirborði virks eldfjalls, Snæfells.
Á leiðinni sjáum við berg er storknaði í iðrum
jarðar en er nú sýnilegt á yfirborði vegna öflugs
landris á suðausturhorni landsins. Landris var
minna eftir því sem norðar dregur og þar með
hefur bergið, sem við blasir, myndast á minna
dýpi. Ekið er eftir veginum inn Breiðdal og þannig
sést Breiðdalseldstöð sunnan og norðan megin í

Mynd 4. Streitishvarf, samsettur gangur (rautt) séður til norðurs, ganginn má sjá norðan við Breiðdalsvík. Svörtu
punktarnir sýna træðu (sill) sem sést vel frá Breiðdalsvík (mynd 5). Teikning eftir Martin Gasser.
Mynd: Hjörleifur Guttormsson
Mynd 3. Prófessor John R. Delaney (University of Washington) ásamt vini
sínum, Eyþóri frá Reyðarfirði, árið 1978 þegar borað var þar (Iceland Research
Drilling).
Mynd: Jóhann Helgason

dalnum og meira að segja ekið í gegnum hana.
Hún er besta sýnishorn gamallar eldstöðvar á
Íslandi (mynd 6).
Þriðji kafli bókarinnar er vettvangsferð frá
Fáskrúðsfirði til Borgarfjarðar eystra og lýsir fimm
áhugaverðum stöðum á þessu svæði. Þeir eru:
Sandfell í Fáskrúðsfirði, Dvergasteinn í Seyðisfirði,
Helgustaðanáma í Reyðarfirði, Stórurð, Dyrfjöll og
Hvítserkur í nágrenni Borgarfjarðar eystra.
Fjórði kaflinn segir frá rannsóknarsögu
jarðfræði Austurlands, ásamt sögu og mikilvægi
silfurbergs og framlags Íslands til umheimsins.
Einnig er fjallað um borkjarnann IRDP (Iceland
Research Drilling Project), stærsta alþjóðlega
verkefni á sviði jarðfræði sem hefur verið unnið
á Austurlandi. Það fór fram árið 1978 í Reyðarfirði
(mynd 3). Kjarninn er geymdur í Borkjarnasafni á
Breiðdalsvík sem er varðveitt í gamla sláturhúsinu,
við hliðina á Breiðdalssetri.
Í viðauka bókarinnar má svo finna yfirlit
um steinasöfn á Austurlandi, heimildalista um
jarðfræði Austurlands, kort sem sýnir hella á
Austurlandi og jarðfræðikort Íslands sem sýnir
jarðhita.
Styrktaraðilar eru margir enda hefur verkefnið
staðið yfir síðan í árslok 2012. Fyrsti styrkurinn
kom frá Vaxtarsamningi Austurlands, í lok

Mynd 5. Træða (sill) fyrir ofan Breiðdalsvík er innrömmuð með hvítum punktum. Træðan liggur þvert í gegnum
önnur hraunlög. Takið eftir samsíða línum í træðunni, í efra vinstra horni en bergið í henni er stuðlaberg. Martin
Gasser tók myndina frá bílastæðinu við Gamla kaupfélagið á Breiðdalsvík sem hýsir Breiðdalssetur.

árs 2012, Vinir Vatnajökuls styrktu útgáfuna
árið 2014 og Miðstöð íslenskra bókmennta
veitti framhaldsstyrk 2015. Styrkur frá
Uppbyggingarsjóði Austurlands fékkst árið 2016
og Byggðastofnun styrkti verkefnið í lok árs 2017 í
gegnum verkefnið Breiðdalur til framtíðar. Háskóli
Íslands er líka styrktaraðili í formi ráðgjafar og við
öflun upplýsinga.
Bókin verður til sölu í bókabúðum á Íslandi,
á upplýsingamiðstöðvum Vatnajökulsþjóðgarðs
og á fleiri stöðum á Austurlandi. Einning verður
hægt að panta bókina sjálfa og rafræna útgáfu á
netfangið christa@breiddalssetur.is.
Mynd 6. Handteiknuð mynd
sem sýnir staðsetningu
Breiðdalseldstöðvar í
núverandi landslagi, séð
að sunnan. Teikningin í
kassanum er eftir Walker 1963
en landslagssamhengi eftir
Martin Gasser.
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