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Silfurberg (CaCO3, optical calcite, Doppelspath)

• Kalkspat finnst víða um lönd og í ummynduðu
bergi hér, en stórir tærir kristallar eru sjaldgæfir
• Fundust við Helgustaði fyrir 1668 (næsta mynd)
• Ljósgeisli brotnar í tvo geisla á leið í gegn –
rannsakað af Rasmus Bartholin í Kbh., ritgerð
1669 (mynd aftar) og kallað “tvöfalt ljósbrot”
• Kristallarnir bárust sjálfsagt utan með starfsliði
verslunar, erlendum sjómönnum, og ferðalöngum
s.s. vísindamönnum. Það er að mestu ókannað.

Náma

Helgustaðir liggja
nálægt miðju
megineldstöðvar
sem var virk fyrir
um 11 milljón
árum. Jarðfræðin
austan Eskifjarðar
hefur lítið verið
rannsökuð síðan
G.P.L.Walker
ritaði um
eldstöðina 1959,
sjá mynd aftar.

Útstekkur
Mynd: Mats Wibe Lund

Séð yfir námuna

Náman er gryfja um 30 m á breidd, hrunið hefur úr
veggjunum. 70-80 m göng liggja upp undir hana.

Ummyndun
bergs við
Reyðarfjörð og
sunnar: hún er
mest þar sem er
tvöföld strikun
(í miðju eldstöðvar),
skv. korti
G.P.L. Walkers

Náma

Úr ritgerð R.
Bartholins 1669:
augað í O sér tvo
geisla frá A og
sýnist vera tveir
punktar. Ef
kristallinum er
snúið, er annar
punkturinn kyrr
en hinn snýst.
Þetta var afar
mikilvæg
uppgötvun.

Ljósfræði, kristallar o.fl. 1670-1805
• Kafli var um silfurberg í bók Chr. Huyghens um ljós
sem bylgjuhreyfingu 1690: ljós frá punkti inni í
silfurbergi mun breiðast út sem tvær bylgjur í því. Það
ljós er að nokkru leyti öðruvísi en venjulegt ljós.
• Svona “tvöfalt ljósbrot” fannst í fleiri kristöllum, m.a.
kvarsi, en var alltaf minna áberandi en í silfurbergi.

• Fátt gerðist í ljósfræðum til 1780, flestir trúðu kenningu
Isaacs Newton um að ljós væri straumur agna.
• Th. Young vann bylgjukenningunni fylgis upp úr 1800.

• R.J. Hauy ábóti sem kallaður hefur
verið “faðir kristallafræðinnar” samdi
merk rit um þau mál 1781-1803.
Spath d’Islande var mikilvægt þar.

?

Silfurberg 1805-20
• Eftir tilraunir E.L. Malus á silfurbergi um 1810: ljós
er þversum-bylgja í ljósvaka-efninu (aether).
• Í venjulegu ljósi er sveifla ljósvakans óreglubundin,
en í ljósi í kristöllum er hún í ákveðna átt í báðum
geislunum: er “(línulega) skautuð”

• Besta aðferðin til að framleiða skautað ljós notaði
silfurberg; aðrar aðferðir voru mun ófullkomnari
• D. Brewster o.fl.: Ljósbrotseiginleikar kristalls
tengjast samhverfueiginleikum (kristal-flokki) hans

Augustin Fresnel (1788-1827)
• Fresnel setti fram
jöfnur sem lýstu
útbreiðslu þversumljósbylgju í kristöllum,
endurkasti ljóss o.fl.
1821-27. Kenningar
hans voru prófaðar oft
næstu áratugi, einkum
með mælingum á
ljósbroti í silfurbergi.

Nicol-prismu
W. Nicol fann upp 1829 samlímd prismu úr silfurbergi.
Sjá mynd: ljósbylgja kemur frá vinstri og skiptist í tvo skautaða
geisla þegar hún kemur í efnið. Annar er þá með sveiflustefnu sem
er þekkt og má snúa, hinn speglast frá líminu og er ekki notaður.
Prismun nýttust einnig til að mæla sveiflustefnu skautaðs ljóss.

• Svona prismu voru
búin til í þúsundatali
á 19. öld, og eru enn
framleidd

Sveiflustefna ljóss er afar næm og nytsöm mælistærð við
rannsóknir á eðli efna og á víxlverkun ljóssins við þau.

Í kennslubókum um eðlisfræði ljóss (næsta mynd) fjallar stór
hluti textans um skautun ljóss, notkun skautaðs ljóss o.s.frv.
Silfurberg er þar jafnan notað til skýringa á hugtökum.

Loft
Silfurberg

Silfurberg í mælitækjum frá um 1850
• Margskonar tæki voru fundin upp og framleidd

• Yfirleitt með 2 Nicol-prismum, stundum fleirum
auk íhluta úr kvarsi, glimmer eða silfurbergi
• Einnig var settur upp fjöldi sérhannaðra tilrauna,
einkum í eðlisfræði
• Algengustu tækin eru af 3 tegundum (sjá myndir):
• Ljóssnúningsmælar (polarimeters)
• Skautunarsmásjár og skyldur búnaður
• Ljósstyrksmælar (photometers), lita-tæki (colorimeters), og háhitamælar (optical pyrometers)

Tæki með Nicol-prismum, 1:
Polarimetrar (í sölu frá um 1850)
• Á næstu mynd er ein gerð venjulegra algengra
polarimetra til að mæla snúning sveiflustefnu
ljóss á leið þess gegnum margskonar lífræna
vökva og upplausnir sem hafa “optiska virkni”. Sá
snúningur er einkennandi fyrir hvert efnasamband.
• Sérstök tegund voru sakkarimetrar til fljótlegra
mælinga á sykurlausnum, einkum í iðnaði.
• Ellipsu-polarimetrar mældu breytingu á ljóssveiflum við t.d. endurvarp frá flötum.

Polarimetrar áttu verulegan þátt í þróun ýmissa sviða
innan lífrænnar efnafræði, lífefnafræði, efna- og
matvælaiðnaðar o.fl., sjá síðar. Nicol-prismu eru í N

Athugandi
mælir snúning

Vökvasýni er í 20-40 cm röri

Lampi

N
N

Ellipsu-polarimetrar mældu breytingar á skautunarástandi
ljóss t.d. við speglun. Tæknin varð síðar mikilvæg m.a. í
framleiðslu hálfleiðaraþynna fyrir rafeindarásir.

Lampi

Tæki með Nicol-prismum –2: Smásjár
• Skautunarsmásjár (næsta mynd) greindu einkum
–
–
–
–
–

steindir í gegnsæjum þunnsneiðum bergs, en einnig:
sýni vefja úr dýrum og plöntum
kristöllunarferli efnablanda
iðnaðar-hráefni
kristalgerð nýrra efnasambanda, o.fl.

• Prismum var bætt í smásjár fyrir endurkastað ljós
frá málmsteindum og málmum upp úr 1920

Skautunarsmásjár
(Polarisationsmikroskope) voru
smíðaðar víða til
sölu, frá því fyrir
miðja 19. öld.

N

Nicol-prismu eru
við N efst og neðst.
Jarðfræðingar setja
gegnsæjar þunnsneiðar bergs (oft
0,03 mm) á pallinn.

N

Bergfræði í smásjá:
á efri myndinni er horft
í hvítt ljós gegnum
þunnsneið (um 1 cm
breiða). Á þeirri neðri
eru Nicol-prismu neðan
og ofan við sömu
þunnsneiðina.

Mismunandi ljósbrotseiginleikar koma fram
sem mismunandi litir.

Hliðstæð tæki til
mælinga á ljósbrotseiginleikum
einstakra kristalla
gáfu upplýsingar
um innri byggingu
þeirra og einnig
efnasamsetningu.

Tæki með Nicol-prismum – 3: Ljósstyrks-mælar

Í þessum tækjum mátti
bera saman styrks þekkts
og óþekkts ljósgjafa, með
hjálp 2, 3 eða 4
silfurbergsprisma. Þeir
voru notaðir við mjög
fjölbreyttar mælingar á
árabilinu 1860-1960, m.a.
á litarefnum, á lýsingu,
við efnagreiningar o.m.fl.

Birtumælingar á tugþúsundum stjarna voru gerðar víða á
árabilinu 1870-1930, mest í Potsdam og í Harvard-háskóla.

Stjörnu-ljósmælir með
þrem Nicol-prismum

Tæki með Nicol-prismum – 3, frh.
Litarannsóknatæki o.þ.h. voru notuð við prófanir á
litarefnum, yfirborðsáferð og slíku. Þau komu einnig
talsvert við sögu rannsókna á litaskynjun, sjá mynd.
Lampi
Lampi

Séð ofan á tækið

Horft héðan

Tæki með Nicol-prismum -3, frh.
Háhitamælar (pyrometers)
voru framleiddir í alls
um 30 ár og notaðir víða
í rannsóknum og iðnaði.
Dæmi um notkun:
Bræðslumark efna
Svarthlutargeislun
Háhita-efnajafnvægi
----Glergerð, leirmunir, flísar
Koks- og stálframleiðsla
Postulín m.a. í einangrun
Glóvírar fyrir ljósaperur
Hreinsun þungra málma
Ammoníak og NO úr lofti

Saga skipulegs námareksturs á Helgustöðum:
(Ríkið átti ¼ jarðarinnar til 1879, síðan alla jörðina)
Thomsen kaupmaður á Seyðisfirði um 1850
Svendsen kaupmaður á Eskifirði 1855-60, Iversen ‘62
Carl D.Tulinius kaupmaður á Eskifirði 1863-72
Ríkið 1882, 1885 (umsjón: Þorv. Thor. & Tryggvi G.)
Tulinius-feðgar fyrir ríkið 1895-1910
Frakkar (félag Brillouins konsúls) 1912
Ríkið 1920-24 (umsjón: Helgi H. Eiríksson)
og lítilsháttar 1946-47 (Rannsóknaráð)
Um 1933-60: vinnsla á “rosta” (ýmsir aðilar)

Silfurbergs-framboð og eftirspurn til um 1910
• Framboð á silfurbergi frá Helgustöðum var að mestu nóg
fram yfir 1880: heimildir gefa til kynna að C.D. Tulinius
hafi komið upp lager 1863-72 sem entist svona lengi.
• Eftir 1882 áttu vísindamenn og tækjasmiðir í basli lengi
vegna “spar famine”, og reynt var að þróa ýmsan annan
búnað í stað Nicol-prisma. Sumir framleiðendur héldu þó
áfram að auglýsa ný tæki: hvaðan fengu þeir efni í prismun?
• Ég hef ekki séð neina aðra fundarstaði fyrir stóra kristalla
nefnda fyrr en á Krím stuttu fyrir aldamótin 1900, síðan
smávegis á nokkrum stöðum vestanhafs, og í Þýskalandi.

Fyrirtæki Þórarins E. Tulinius, Thore A/S í Kaupmannahöfn,
annaðist lengi sölu á silfurbergi, og námareksturinn eystra.
Uppgjör fyrir mörg áranna 1895-1910 eru í Þjóðskjalasafni.

Silfurbergs-framboð og eftirspurn eftir 1910
• Náma í Hoffelli í Hornafirði var nýtt eitthvað frá 1911, til
útflutnings e.t.v. síðast 1920-23 af Þórarni E. Tulinius.
• Stór lager kristalla frá Helgustöðum var seldur um 1910.
• Þær ástæður minnkaðrar eftirspurnar eftir 1922 sem gefnar
eru upp í ævisögu Helga H. Eiríkssonar, standast ekki.
• Silfurberg fór að berast til Evrópu frá S-Afríku upp úr 1920.
• Polaroid-þynnur komu að hluta í stað silfurbergs í tækjum
eftir 1935 eða svo, en dugðu ekki við nákvæmar mælingar.
• Vöntun á silfurbergi stóð fram yfir 1960, en námur fundust í
Mexíkó, Brasilíu, Rússlandi, Bandaríkjunum, Kína,....

Vísinda- og tæknisvið þar sem silfurberg átti
verulegan þátt í framförum – 1: Lífræn efnafræði
– grundvallar-eðli kolefnistengja, sjá næstu mynd
– þrívíddar-bygging sameinda, og tengingar milli parta af þeim

– efnagreiningar, smíði, hreinsun og samanburður efna með hjálp
polarimeter-mælinga, sjá þarnæstu mynd
– sykur- og gerjunariðnaður og ýmis tengd matvælaframleiðsla
- kortlagning og síðar smíði margra flokka efnasambanda, t.d. af
terpen- og kamfóruefnum (O. Wallach, Nóbelsverðlaun 1910),
sykrum (sjá aftar), sterólum, lífrænum sýrum, glykósíðum,...

Louis Pasteur 1848: snúningur skautunarplans ljóss í vökvum
tengist því að sameindir í vökvanum hafi spegil-samhverfu.
Síðar fann hann að “hendni” lífrænna sameinda er mikilvæg.
Þetta gjörbylti lífrænni efnafræði, ekki síst með tillögu J.H.
van t’Hoff og J.A. Le Bel 1874 um þrívíð efnatengi kolefnis.
Hendnin er möguleg ef C-frumeind tengist 4 mism. hópum.

Mikilvæg efnarannsókn þar sem polarimetrar voru ómissandi:
bygging sykurefna-sameinda, könnuð af Emil Fischer frá um
1885. Hann fékk Nóbelsverðlaun fyrir það og fleira 1902.

Mannósi

Glúkósi

Dæmi: Átta hægri/vinstri-snúandi pör af sykurefnum með 6 Cfrumeindum og aldehyðhóp (aldó-hexósar) eru hugsanleg, en aðeins
tvö af þeim sextán voru þekkt úr náttúrunni. Fischer smíðaði þau flest,
einnig pentósa (með 5 C-atómum, t.d. xylosa) o.m.fl.

Vísindasvið þar sem silfurberg átti verulegan þátt í
framförum -2: Eðlisefnafræði o.fl.
– efnatengi í sameindum, meðal annars í rannsóknum A.
Werners á þeim (Nóbelsverðlaun 1913)

– gangur (kinetics) efnahvarfa, hvötun þeirra, efnajafnvægi
– hlutdeild í þróun nýrra efnaflokka (t.d. silicone-efna)

– efnagreiningar með ljósgleypni í vatnslausn og loga
– svonefndir “fljótandi kristallar”, sjá næstu mynd
– silfurberg sem hreint hvarfefni við efnarannsóknir

Rannsóknir O. Lehmanns o.fl. á “fljótandi kristöllum”, frá 1888
Lehmann kynnti sér eiginleika ýmissa
sápu- og fitukenndra efna, sem gátu á
tilteknum hitastigsbilum verið í millibilsástandi milli fastra og fljótandi efna.
Efnin brugðust á ýmsan óvæntan hátt
við aðstæðum, og töldu sumir Lehmann
fara með tómt rugl í ritsmíðum sínum.
Til hliðar eru nokkrar teikningar hans af
dropum í skautunarsmásjá, frá 1900.
Við þær rannsóknir voru slíkar smásjár
algerlega ómissandi, og eru það enn.

Vísindasvið þar sem silfurberg átti verulegan þátt í
framförum -3: Steindir, kristallar, eðliseiginleikar
• Silfurbergsprismu í smásjám voru í áratugi ein meginforsenda
framfara í kristalla-, steinda- og bergfræði, m.a. við rannsóknir á
tilurð, ummyndun og aflögun bergs. Þær framfarir juku mjög
skilning á jarðfræði-ferlum almennt, bættu árangur í leit að
hagnýtum jarðefnum, og bættu nýtingu þeirra auðlinda.
• Skautunarsmásjár og önnur tæki með Nicol-prismum áttu á fyrri
hluta 20. aldar nokkurn þátt í þróun nýrra kristallaðra iðnaðarefna
s.s. hitaþolinna efnasambanda (refractories), sements, slípiefna
m.a. fyrir bílaframleiðslu, litar- og ljósmyndunarefna, og fylliefna
t.d. í málningu.

Frh. um steindir, kristalla og eðliseiginleika
• Silfurberg kom víða við sögu í rannsóknum á eiginsveiflum
frumeinda í efnum, bæði með innrauðu, sýnilegu og
útfjólubláu ljósi. Þær segja til um kraftverkun milli eindanna.
• Nicol-prismu áttu þátt í uppgötvun og/eða hagnýtingu nýrra
fyrirbrigða s.s. þrýstirafmagns (piezoelectricity) og
ljósröfunar (photoelectric effect), rafsviðsáhrifa á ljós í
efnum (Kerr- og Pockels-hrif), hermigeislunar (resonance
radiation), ferró-rafsvörunar, og ferrit-segla.
• Þessi fyrirbrigði hafa síðar gegnt mikilvægum hlutverkum í
rafeindatækni, tölvum, fjarskiptum, þróun sjónvarpstækja,
laser-tækjum, klukkum, staðsetningartækni, ýmsum nemum
(sensors) og mælibúnaði, efnagreiningum o.fl.

Vísindasvið þar sem silfurberg átti verulegan þátt í
framförum – 4: Lífefnafræði, líffræði, lækningar
• Efnarannsóknir m.a. á fjölsykrum (glykogeni, sterkju úr
jurtum, sellulósa o.m.fl.), beiskjuefnum (alkaloids, t.d. kíníni,
morfíni og nikótíni), amínósýrum og próteinum, kjarnsýrum,
vítamínum, svifefnum (colloids), blóðrauða og blaðgrænu,....
• Rannsóknir á efnaskiptum í lífverum, s.s. orkubúskap, og á
sjúkdómum (einkum sykursýki)
• Lífeðlisfræðirannsóknir með skautunarsmásjám, t.d. á taugum, vöðvaþráðum,
beinum, tönnum, skeljum, augum,
kítíni, gallsteinum o.fl. útfellingum,....
Vöðvi úr skordýri, 1858

Vísindasvið þar sem silfurberg átti verulegan þátt í
framförum –5 : Eðlisfræði
• Sú niðurstaða (um 1820) að ljós væri þversum-bylgja, opnaði
alveg nýja vídd í notkun þess til margskonar rannsókna á eðli
efna og víxlverkun ljóssins við þau.
• Athuganir á innrauðri geislun (varmageislun) og útfjólublárri
geislun með silfurbergskristöllum áttu þátt í að sýna fram á,
að þessi geislun væri sama eðlis og sýnilegt ljós.
• Silfurbergið sjálft var vinsælt til rannsókna því það var hreint,
einsleitt og með sléttum flötum. Það var eitt af fyrstu efnunum
sem menn fundu að væri misátta (anisotropic), fyrir 1850: í
slíkum efnum (þ.á.m. kristöllum) eru eiginleikar á borð við
rafleiðni, varmaþenslu og hljóðbylgjuhraða háðir stefnu.

Eðlisfræði frh.: Rafsegulkenningar J.C. Maxwells
• Hér verðum við að byrja 1845, þegar M. Faraday fann
fyrstu vísbendinguna um að raf- eða segulsvið hefðu
eitthvað með ljós að gera: hann sýndi með Nicolprismum, að skautunarstefna ljóss snerist smátt og
smátt á leið sinni gegnum glær efni ef þau voru í
sterku segulsviði.
• Þessi Faraday-hrif vöktu mikla athygli og aukinn
áhuga á tilraunum með segulsvið. Upp úr þeim spruttu
(a.m.k. að hluta) kenningar J.C. Maxwells 1864 um að
ljós sé bylgja raf- og segulsviða.

Rafsegulfræði Maxwells – frh.
Það tók hugmyndir
J.C. Maxwells um
aldarfjórðung að ná
almennri viðurkenningu, en ýmsar
rannsóknir með
silfurbergsprismum
studdu þær.
Hröð þróun varð
svo í þráðlausum
fjarskiptum frá
1896.

Tilraun O. Wieners á
endurkasti ljóss frá
málmflötum 1890.
K er silfurberg.

Eðlisfræði, frh.: Meðal mikilvægustu áfanga í þróun nútímaeðlisfræði voru fjögur málefni sem A. Einstein rannsakaði:
-Afstæðiskenningin, sem m.a. gerði út af
við hið svokallaða “ljósvaka”-efni
-Eðli ljóssins: útvíkkun á kenningu M.
Plancks um að heit efni gefi frá sér rafsegulgeislun í skömmtum (quanta). Það
skýrði ljósröfun (Nóbelsverðlaun 1921)
-Dreifing (scattering) ljóss við að rekast á
smáar efnisagnir – ástæða himinblámans
-Áhrif ljóss á efnahvörf (photochemistry)

-Silfurberg tengdist þróun allra þessara
mála, fyrir og/eða eftir aðkomu Einsteins

Silfurberg átti t.d. þátt í prófun kenninga Einsteins um að orka
ljóseindar sé í hlutfalli við tíðni ljóssins, og að ljóseindir hafi
skriðþunga. Í þessum röntgen-rófgreini er silfurbergskristall (C).

A.H. Compton,
Nóbelsverðlaun 1927

Nokkrar fleiri greinar raunvísinda þar sem silfurberg
átti þátt í framförum á tímabilinu 1870-1935
- Stjarnvísindi: birtustig, breytistjörnur; hitastig stjarna;
segulsvið sólbletta og sólarinnar í heild, eðli kórónu sólar

- Rannsóknir á snöggum og skammlífum fyrirbrigðum, s.s.
rafneistum og flúrljómun; mælingar á hraða ljóssins
- Silfurberg var hátt í 30 ár í lykilhlutverki sem kvarði við
greiningu röntgengeisla í bylgjulengdir, enda hafði það
fullkomnustu kristalbyggingu náttúrulegra efna. Þetta var
m.a. mikilvægt við könnun á rafeindahvelum frumeinda

Nokkur svið verkfræði og tækni þar sem silfurberg
stuðlaði að framförum 1870-1935
• Aðferð (mynd aftar) til að skoða spennur í vélaog byggingahlutum undir álagi, ljóstækjagleri o.fl.

• Ódýr verksmiðjuframleiðsla ýmissa plöntu-efna,
einkum ilm- og bragðefni s.s. vanillin og mentól;
þrúgusykur og síróp úr sterkju; síðar lyf
• Kvikmyndir, þráðlausar myndsendingar, sjónvarp
• Notkun þráða úr dýra- og jurtaríkinu í textíl-iðnaði

Ljóshraðamælingar með
rafrænum slökkvurum

Þráðlausar sendingar
myndefnis langan veg

Mynd send
á 1 mínútu:
þráðlaust
fax 1928 !

Kerr-sellur voru í
áratugi sneggstu ljósslökkvarar sem menn
þekktu. Þessi búnaður
mældi hraða ljóssins á
40 m vegalengd 1928.

“Photo-elasticity” tækni með Nicol-prismum

Ef hlutir úr glærum
efnum verða fyrir álagi,
verður ljóshraði í þeim
háður stefnu: þeir sýna
tvöfalt ljósbrot (eins og
kristallar). Þannig má
meta innri spennur í
hlutum, m.a. tannhjólum,
festingum, o.fl. véla- og
byggingahlutum.
Það var einnig mikilvægt
við framleiðslu á gleri og
á linsum, prismum o.þ.h.

Nóbelsverðlaunahafar og silfurberg:

Silfurbergsprismu voru mikilvæg beint eða óbeint við ýmsar
rannsóknir sem Nóbelsverðlaun voru veitt fyrir 1901-40, auk
þeirra sem þegar voru nefnd. Þar má nefna P. Zeeman, H.A.
Lorentz, N. Bohr og C.V. Raman í eðlisfræði, og H. Euler,
R.A. Zsigmondy, R. Willstätter og W.N. Haworth í efnafræði.
Ýmsar síðari Nóbelsverðlauna-uppgötvanir byggja einnig á
grunni mælinga þar sem silfurberg kom við sögu.
Margir verðlaunahafar framan af 20. öld gerðu merkar
rannsóknir með silfurbergi, þótt þeir fengju verðlaunin fyrir
annað, s.s. J.H. van’t Hoff, W. Ostwald, W.C. Röntgen, H.
Becquerel, Rayleigh, R.A. Millikan og E.O. Lawrence.

Niðurstaða og lokaorð
• Silfurberg er tvímælalaust ein af þrem merkustu steindum í
sögu raunvísinda. Kristallar frá Helgustöðum hafa orðið til
þess að breyta ýmsu í heiminum með hlutdeild sinni í
raunvísinda- og tækniþróun á tímabilinu 1780-1930.
• Á sumum mikilvægum sviðum (ljósfræði, lífræn efnafræði,
kristalla- og bergfræði) hefði framförum seinkað um áratugi
ef silfurberg hefði ekki verið til taks á þessu tímabili.
• Helgustaði má því telja merkasta stað Íslands í alþjóðlegu
samhengi, merkasta fundarstað steinda í heiminum, o.s.frv.
• Lítið hefur verið um námuna sinnt síðustu áratugina, og
ýmsar ónákvæmar staðhæfingar um hana finnast á prenti.

Niðurstaða og lokaorð – um aðgerðir
Sagnfræðingar mættu kanna sögu Helgustaðanámunnar og útflutnings þaðan í bréfum, verslunarskjölum, dagbókum o.fl.
Gefa ætti út kynningarbæklinga og fræðsluefni á veraldarvefnum um námuna, og bæta enn aðgengi að henni.
Síðar: Bók ? Heimildarmynd ? Safn/sýningaraðstaða ?....

Hönnun út frá formi kristallanna, ljósbroti í þeim og tengslum
við Ísland: minjagripir, skart, húsgögn, byggingar...
Rannsóknir á jarðfræði Austfjarða almennt þyrfti að efla, svo
sem varðandi fornar eldstöðvar og ummyndun. Þar er t.d.
margt sem gæti höfðað til ferðamanna og námsfólks.

Myndir af tækjum gefa
hugmynd um hina mjög
fjölbreyttu notkun
silfurbergsprisma í
raunvísindum og tækni.
Nánar um silfurberg er á
heimasíðu L.K. í R.H. og
hjá leo@raunvis.hi.is.

