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Um stofnunina Breiðdalssetur
Breiðdalssetur er sjálfseignarstofnun, stofnuð árið 2010. Stjórn setursins hefur síðan
verið virk og lagt upp með að vinna áfram að þeim verkefnum sem setrið var
þáttakandi í og stóð fyrir.
Í ár er fyrsta árið frá stofnun Breiðdalsseturs, þar sem starfsfólk vinnur allt árið. Christa
Maria Feucht (verkefnastjóri) og Martin Gasser (jarðfræðingur) deila með sér einni
stöðu. Í sumar vann Arna Silja Jóhannsdóttir (þjóðfræðingur) í 3 mánuði, en tekur að sér
aukaverkefni ef á þarf að halda.
Starfsemi Breiðdalsseturs byggir á þremur grunnstoðum.


Jarðfræði er aðal áhersluliður 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 það
aðgengilegt fólki, bæði fræðimönnum og ferðalöngum.



Málvísindaliður Breiðdalsseturs er byggður á verkum Dr. Stefáns Einarssonar
málvísindamanns frá Höskuldsstöðum í Breiðdal, sem starfaði lengst af við John
Hopkins háskólann í Baltimore, í Bandaríkjunum. Stefán var kunnur
málvísindamaður og kenndi meðal annars norræn málvísindi og eftir eftir Stefán
liggja merk skrif og rannsóknir um íslenska og norræna tungu, bókmenntir,
hljóðfræði íslensku og jafnframt mikið safn um örnefni á Austurlandi.



Samfélagið 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. Með því að efla þennan þátt er Breiðdalssetur þátttakandi
í samfélaginu með eflingu á starfi 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.
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Verkefni ársins 2014
1. Handbók um Jarðfræði Austurlands
Nú þegar erum við komin vel á veg með bókina sem við byrjuðum á að skrifa í fyrra, en í ljós
kom að verkefnið er mun stærra en gert var ráð fyrir. Lögð er áhersla á að gefa út vandaða og
góða bók, en eins og staðan er nú er enn töluverð vinna eftir. Búið er að leggja drög að
handbókinni á ensku, þó enn vanti inngangskaflann og umfjallanir um fimm staði. Drög má sjá
hér:
https://www.dropbox.com/home/S%C3%BDning%20og%20handb%C3%B3k

Búið er að lesa drögin yfir af jarðfræðingi frá HÍ og enn eigum við fremur langt í land í
sambandi við lagfæringar á textanum.
Bókin var upphaflega skrifuð á ensku og sá texti þýddur yfir á íslensku og eru þýðingarnar
langt komnar þó að enn eigi eftir að lesa lesa þær yfir af faglærðum einstaklingi.
Aðalhöfundur bókarinnar og starfsmaður Breiðdalsseturs, Martin Gasser, er búinn að kynna
hana á málþingi um jarðfræði Austurlands sem sem Breiðdalssetur hélt í lok ágúst og fékk
verkefnið jákvæð viðbrögð frá þátttakendum og má sjá kynninguna hér:
http://breiddalssetur.is/images/Publications/Presentations-malthing-2014/martingassersigurdurmaxjonsson-handbok.pdf

Stefnt er að því að gefa bókina út næsta vor.
Hér fyrir neðan má sjá stöðu verkefnisins eins og hún er nú:
Efnisyfirlit bókarinnar á ensku og kaflar:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Introduction: purpose of this book, how to use this book

vantar

Geological overview
Structure of Iceland ("Zoom in" - global, regional, local)
vantar
Volcanic, sedimentary and glacial processes
Rocks and Minerals
Field guide-from Jökulsárlón to Snæfell
1. Jökulsárlón: moraines, lake formation, beach erosion
Drög ensku og íslensku
2. Borgarhöfn: columns, outcrop of uppermost tertiary
Drög ensku og íslensku
3. Geitafell: Gabbro, contact between magma chamber and adjacent rock Drög ensku og íslensku
4. Vestrahorn intrusion: structures
Drög ensku og íslensku
5. Eystrahorn: net veins, 1362 tsunami soil layer, lagoon
Drög ensku og íslensku
6. Álftafjörður
Drög ensku og íslensku
7. Teigarhorn: Álftafjörður dyke swarm, Búlandstindur
Drög ensku og íslensku
8. Berufjörður bottom: Breiðdalur volcano flank, composite flows
Drög ensku og íslensku
9. Tittlingshagi ignimbrite
Drög ensku og íslensku
10. Streitishvarf composite dyke, dyke swarm
Drög ensku og íslensku
11. Breiðdalsvík: Breiðdalssetur, Sill
Drög ensku og íslensku

12. Breiðdalur Central Volcano bottom view, Skessa túff
vantar myndir komnar
13. Hesthálsá, Breiðdalur central volcano top view, Sediments Hesthalsá
vantar myndir komnar
14. Skriðdalur: Skriður (landslides) and Þingmúli volcano
vantar myndir komnar
15. Lögurinn: origin, industrial changes
Drög ensku og íslensku
16. Hengifoss: Tertiary sediments, moraine deposits, lava columns
Drög ensku og íslensku
17. Snæfell: recent volcanism, central volcano and dyke swarm, tuya/tindar features
vantar
Field guide-other sites of interests
18. Sandfell Laccolith continuation of Streitishvarf composite dyke
vantar
19. Helgustaðanáma
Drög ensku og íslensku
20. Borgarfjörður eystri: Hvítserkur, Dýrfjöll, Stórurð
Drög ensku og íslensku
Stone Collections and geology linked places in Eastern Iceland
Drög ensku og íslensku
Höfn, Djúpivogur (4), Breiðdalsvík (2), Stöðvarfjörður, Eskifjörður, Norðfjörður, Borgarfjörður eystri (2), Fljótsdalur
Geological Reserach History of Eastern Iceland
Drög ensku og íslensku
Geological publications about Eastern Iceland, References
Drög ensku og íslensku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mynd 1. Drög að forsíðu
bókarinnar

2. Yfirlit um upplýsingar um jarðfræði Austurlands
Í sambandi við skrif bókarinnar er búið að birta yfirlitsskjöl sem sameina upplýsingar um
rannsóknir sem tengdar eru jarðfræði Austurlands og steinasöfnum á Austurlandi og eru þær
aðgengilegar á bæði ensku og íslensku á PDF-formi á heimasíðu Breiðdalsseturs
(www.breiddalssetur.is ). Listi yfir allar greinar og bækur sem tengjast rannsóknum á jarðfræði
Austurlands á einhvern hátt og nöfn höfunda sett í stafrófsröð, má finna hér:
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=17&lang=is

eða beint á skjalið:
http://breiddalssetur.is/images/Publications/heimildarlisti%20um%20jarfri%20austurlandsmai%202014.pdf

Yfirlit um steinasöfn á Austurlandi eru einnig komin á heimasíðu Breiðdalsseturs, bæði á
íslensku og ensku.
Skjölin má nálgast hér:
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=16&lang=is

eða beint á skjölin:
http://breiddalssetur.is/images/Publications/steinasofn%20tafla.pdf
http://breiddalssetur.is/images/Publications/stonecollections%20table.pdf

3. Nýjar sýningar (Jarðfræðisýining og ljósmyndasýning)
Formleg opnun sýningar um jarðfræði Austurlands var 15. ágúst 2014, eins og sjá má á mynd 2.
Sýiningin heitir „Innviðir eldfjalla og jarðfræði Austurlands“. Sýningin samanstendur af
veggspjöldum sem fjalla um sjö jarðfræðilega áhugaverða staði á Austurlandi, ásamt bergsýnum
sem fólk getur skoðað og snert. Staðir sem fjallað er um eru eftirfarandi:
1. Vestrahorn djúpberg
2. Eystrahorn djúpberg: net veins, 1362 tsunami soil layer, lagoon
3. Álftafjörður eldstöð á gangasveimur: Teigarhorn og Djúpivogur
4. Berufjörður: Breiðdalur volcano flank, composite flows, Tittlingshagi ignimbrite (Blábjörg)
5.Breiðdalsvík: Streitishvarf composite dyke, Breiðdalssetur og Walker, syllan fyrir ofan Breiðdalsvík
6. Breiðdalur Valley: Breiðdalur Central Volcano, Skessa túff
7. Sandfell laccolith
8. Snæfell (verður gert í vetur)

Spjöldin á pdf má sjá hér:
https://www.dropbox.com/home/S%C3%BDning%20og%20handb%C3%B3k

Þrátt fyrir að jarðfræðisýningin sé komin upp er hún enn í vinnslu og mun að minnsta kosti
standa út árið 2015. Enn vantar í sýninguna umfjöllun um Snæfell, einnig á eftir að bæta við
nákvæmari lýsingum við hvert steinasýni frá hverjum viðkomustað og textaskýringar fyrir

jarðfræðihugtök til að sem flestir geti skilið og notið sýningarinnar. Þetta mun verða tilbúið
vorið 2015.
Á einum veggnum í stóra salnum var sett upp ljósmyndasýning um þróun byggðar á
Breiðdalsvík þar sem gamlar ljósmyndir frá mismunandi uppbyggingartímum Breiðdalsvíkur
hanga við hlið nýrra, sem teknar voru frá sama sjónarhorni (sjá sýnishorn á mynd 3). Í
Breiðdalssetri eru þrjár meginstoðir sem eru lagðar til grundvallar starfsemi hússins, þ.e.a.s
jarðfræði, málvísindi og saga hússins og svæðisins. Ljósmyndasýningin er hluti af þriðju
grunnstoðinni líkt og samfélagssýningin ,,Bernskublíð Breiðdalsvík“ sem var uppi í tvö ár
(opnun sumarið 2012). Þegar hún var tekin niður var hún prentuð út á A3 blöð og sett í möppu
til að hún sé áfram aðgengileg.
Hér má sjá ljósmyndirnar sem voru notaðar í sýningarnar:
https://www.dropbox.com/home/S%C3%BDning%20og%20handb%C3%B3k/Lj%C3%B3smyndas%C3%B
Dning

Mynd 3. Sýnishorn úr ljósmyndasýningunni, horft upp Ásveg úr Gamla
Kaupfélaginu um 1940 og 2014.

Mynd 2. Eitt af sjö spjöldum
jarðfræðisýningarinnar.

4. Bæklingurinn „Íslenskt grjót fyrir alla“
Í samstarfi við Grunnskóla Breiðdalshrepps var unninn bæklingur með lýsingum á nokkrum
algengustu berg- og steindategundum sem finnast á Íslandi. Farið var með nemendum í
steinaleit ásamt jarðfræðingi sem starfar í Breiðdalssetri. Steinarnir voru síðan flokkaðir og
nemendur hvattir til að koma með uppáhaldssteinana sína að heiman til að hægt væri að nota
suma þeirra í verkefnið. Steinum úr safni Breiðdalsseturs var síðan bætt við. Teknar voru
myndir af steinasýnunum (um 20 tegundum) og nemendur fengnir til að skrifa upplýsingar um
þá, en þær grunnupplýsingar sem ekki komu fram var bætt við af jarðfræðingi frá
Breiðdalssetri. Svo var íslenskan einnig leiðrétt af nemendum grunnskólans (jarðfræðingarnir
eru af Svissnesku bergi brotinn) og að lokum var textinn lesinn yfir af íslenskum starfsmanni
Breiðdalsseturs. Skjalið er komið á netið:
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=19&lang=is

eða beint á skjalið:
http://breiddalssetur.is/images/Publications/slensk%20grjt%20fyrir%20alla-.pdf

5. Handverksvikur í Breiðdal
Breiðdalssetur leggur áherslu á að standa á hverju ári fyrir viðburðum sem höfða til sem flestra,
þá sérstaklega heimafólks. Í fyrra var handverk úr hreindýrahornum til sýnis og í ár var
haldin handverkssýning sem stóð yfir í tvær vikur, þar sem heimamenn voru hvattir til að
mæta með (saumað, prjónað, heklað o.s.frv.) handverk eins og sjá má á myndinni fyrir neðan
(mynd 4).

Mynd 4. Breiðdælingar að skoða handverkssýningu í Gamla Kaupfélaginu, lok júní 2014.

6. Málþing í fótspor Walker 30.-31.8. 2014
Fyrirhugað var að halda fjögurra daga alþjóðalega jarðfræðiráðstefnu á Breiðdalsvík en henni
var breytt í minni viðburð. Þær breytingar voru aðallega vegna forfalla bæði innlendra og
erlendra jarðfræðinga (fyrirlesara) sem búið var að bjóða að halda fyrirlestra á málþinginu.,
þannig að efnið var ekki nægilegt fyrir fjögurra daga dagskrá. Þess vegna þurfti að breyta
dagskránni og hafa í stað ráðstefnunnar málþing um jarðfræði Austurlands, eða nokkurskonar
,,jarðfræðihelgi”, með bæði fyrirlestrum og jarðfræðiferð, sem fór fram 30. og 31. ágúst á
Breiðdalsvík, í Breiðdalssetri.
Mikil áhersla var lögð á að auglýsa málþingið, bæði í Dagskrá Austurlands og í blaðinu
,,Austurland”. Dreifibréf fóru á öll heimili í Breiðdal og einnig voru sendir tölvupóstar á
fyrirtæki og einstaklinga sem eru á póstlista Breiðdalsseturs og á heima- og facebooksíðu okkar:
http://breiddalssetur.is/images/Publications/malthing-auglsingin.pdf
https://www.facebook.com/breiddalssetur/photos/a.386466548145987.1073741840.374606842665
291/568033393322634/?type=1&theater
Auglýsingin var einnig send út á ensku. Daginn fyrir málþingið hófst eldgos í Holuhrauni.
Vegna þess forfölluðust þrír fyrirlesaranna. Það var samt hægt að bjarga málunum og voru tveir
jarðfræðingar sem voru tilbúnir til að hlaupa í skarðið á síðustu stundu. Dagskrá málþingsins
má sjá fyrir neðan.

________________________________________________________________________
Málstofa: „Í Fótspor Walkers“
Symposium: ´´In the foot steps of George P.L. Walker“
30.-31. ágúst
Fyrilestrar: 20 mín og umræða 5 mín - Lectures 20 min and discussion 5 min
8:30 Húsið opnar, kaffi í boði - house opens, coffee and refreshements.
9:00 Hákon Hansson formaður stjórnar Breiðdalsseturs og Christa M. Feucht, verkefnastjórin setursins
9:05 Hjörleifur Guttormsson - Walker og jarðfræði Austurlands (Walker and the geology of Eastern Iceland).
9:40 Ómar Bjarki Smárason - Jarðhitaleit á Austurlandi (Geothermal exploration in Eastern Iceland).
10:10 Kaffihlé - Coffee Break
10:25 Christa Maria Feucht - Biosignatures in chert from Breiðdalur. (Lífræn ummerki í kísilmyndunum í Breiðdal).
10:50 Christa for Robert Alexander Askew - Breiðdalur Central Volcano mapped again 50 years later. (Breiðdalsmegineldstöðin
kortlögð á ný 50 árum seinna)
11:10 Three students from Cambridge University present new and fresh results on bed rock mapping in Breiðdalur.(Þrír nemendur
frá háskólanum í Cambridge kynna ferskar niðurstöður frá kortlagningu á berggrunni Breiðdals).
11:35 Birgir Jónsson - Jarðfræði Norðfjarðarganga og væntanlegra ganga á Fjarðarheiði (Geology of the road tunnels at Norðfjörður
and Fjarðarheiði).
12:10 Hádegishlé - Lunch.
13:00 Anett Blischke-The interconnected uplift history and structural development of the Jan Mayen Micro-Continent and Iceland
during the Cenozoic. (The Tertiary volcanic succession – the fourth dimension in Icelandic Geology).
13:40 Martin Gasser og Sigurður Max Jónsson – A new geological guide for Eastern Iceland: an introduction. (Kynning á nýjum
bæklingi um jarðfræði Austurlands).

14:05 Lúðvík E. Gústafsson- Megineldstöðvar í Borgarfirði eystra og Loðmundarfirði (Extinct central volcanoes in Borgafjörður
Eystri and Loðmundarfjörður).
14:30 Erla Dóra Vogler - Berggrunnur Breiðuvíkur á Austfjörðum (Bed rock geology of Breiðavík, Eastern Iceland).
15:00 Kaffihlé – Coffee break.
15:20 Birgir V. Óskarsson- Tegund og uppbygging íslenskra hraunsyrpna frá síðtertíer: gostíðni, flæðiferli og umhverfisaðstæður
(Flow type and internal structure of lava sequences of the late Paleogene succession in Eastern Iceland).
15:50 Part of a video: Walker talking about ignimbrite in London in the 1980ies (Brot úr myndbandsupptöku þar sem Walker talar
um flikruberg á 9. áratugnum í London).
16:00 Lokaorð
31. ágúst 2014
Brottför kl. 9 frá Breiðdalsvík. Keyrt í Berufjörð, þaðan yfir Öxi og niður í Breiðdal, stoppað á völdum stöðum. Væntanleg koma til
Breiðdalsvíkur aftur um kl 17.
Departure 9 o´clock. Drive to Berufjörður and across Öxi to Breiðdalur. Expected arrival to Breiðdalsvík is around 5 p.m.
__________________________________________________________________________________

Málþingið heppnaðist vel og góð stemning var á Breiðdalsvík þessa daga. Í kringum 30 manns
mættu á fyrirlestrana á laugardeginum og og um 20 manns fóru í ferðina á sunnudeginum. Um
helmingur erindanna var á ensku (sex þátttakendur voru erlendir) og voru allir mjög ánægðir,
bæði fyrirlesarar og gestir málþingsins og stefnt er að því að halda málþing aftur á næsta ári og
um leið að hvetja fólk til að heimsækja Breiðdalsvík. Hér má sjá grein um málþingið eftir Hákon
Hansson sem birtist á vefnum Austurfréttt:
http://www.austurfrett.is/umraedan/2433-i-fotspor-walkers-i-breiddalssetri
Á seinni degi málþingsins fengu þátttakendur vægast sagt afleitt ferðaveður (ef til vill það
versta sem kom í sumar). Veður var svo slæmt að varla var hægt að vera úti. Fyrirhugað var að
fara frá Breiðdalsvík inn Berufjörð og til Teigarhorns og svo yfir Öxi og inn Breiðdalinn, en
vegna aðstæðna gátum við því miður ekki farið yfir Öxi. Í staðinn var farið frá Breiðdalsvík, inn
Berufjörð og til Teigarhorns og svo aftur til baka til Breiðdalsvíkur. Í ferðinni voru skoðaðir
staðir sem er meðal annars fjallað um í jarðfræðisýningunni í Breiðdalsstri. Við gerum ráð fyrir
því að fleiri hefðu mætt, ef veðrið hefði verið betra.

Mynd 5. Einn af 12 fyrirlestrum 30.8.2014
7. Skriða í Öskju og eldgos í Holurhrauni
Tveir náttúruatburðir urðu í sumar og haust á Norðausturlandi: Bæði skriða í Öskju og eldgos í
Holuhrauni

sem

stendur

enn

yfir.

Jarðfræðingurinn

Martin

Gasser

(starfsmaður

Breiðdalsseturs) fór til Öskju og í lok júlí 2014 setti hann saman myndlýsingar ætlaðar
almenningi, sem má finna hér:
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=29&lang=is

eða beint á skjálið:
http://breiddalssetur.is/images/Publications/askja30juli2014-1%20copy.pdf

Í byrjun september fór Martin einnig í rannsóknar- og sýnatökuferð með jarðfræðiteymi HÍ
þegar gaus í Holuhrauni (mynd 6). Í tengslum við var sett upp lítil sýning með hraunsýnum frá
Holuhrauni sem almenningur getur komið og skoðað.
Stutt grein var birt í Glettingi með myndum og tilheyrandi lýsingum núna í nóvember 2014,
greinina má sjá hér:
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=14&lang=is

eða beint á skjalið:
http://breiddalssetur.is/images/greinar/2014-eldgos%20%20holuhrauni-gaser%20et%20alglettingur%2062.pdf

Mynd 6. Sýnataka við nýja hraunið í Holuhrauni, 6.9.2014.
8. Norðfjarðargöng
Í samstarfi við Vegagerðina hafa starfsmenn Breiðdalssetur verið að taka sýni úr nýju
Norðfjarðargöngunum en búið er að sprengja rúmlega hálfa leið í gegnum fjallið. Hugmyndin á
bak við þetta er að varðveita sýni til frekari rannsókna í Breiðdalssetri, þar sem göngin bjóða
upp á einstakar aðstæður til jarðfræðirannsókna áður göngin verða klædd. Starfsmenn
Breiðdalsseturs leggja mikla áherslu á að fá sýni úr sem flestum jarðlögum og hafa þau til
varðveislu. Sýnin gætu t.d. nýst jarðfræðinemum í BS námi þegar búið verður að taka rúmlega
30 sýni í næstu sýnatökuferð. Grein um sýnatökuna má sjá hér:
http://www.austurfrett.is/nordfjardargong/2285-nordfjardargong-samid-vid-breiddalssetur-um-synatoku

Fyrsta ritrýnda greinin sem breski jarðfræðingurinn Dr. George P.L. Walker gaf út um íslensk
jarðlög fjallar að miklu leyti um svæðið þar sem nýju göngin eru staðsett. Þessi gamla grein er
um grunnrannsóknir á svæðinu og var notuð við hönnun jarðganganna.
10. Háskólaheimsóknir
Samstarf við við háskóla, erlenda sem innlenda hefur aukist í ár og bættust tveir nýjir háskólar
sem sendu nemendur til Breiðdalsseturs til að að nema jarðfræði Austurlands. Í júní kom hópur
nemenda og kennara frá Háskóla Íslands ásamt hópi frá háskólanum í Colorado (University of
Colorado) í fjögurra daga feltferð til Breiðdalsvíkur. Doktorsnemi frá HÍ dvaldi einnig á
Breiðdalsvík í nokkrar vikur og kortlagði svæðið fyrir lokaverkefni sitt. Í lok júlí mættu

nemendur frá Háskólanum í St. Barbara í Kaliforniu á námsferð hingað og stoppuðu á
Breiðdalsvík í þrjá daga. Í ágúst komu 3 Bsc nemar frá Háskólanum í Cambridge til að
kortleggja fyrir lokaverkefni sín og voru í 6 vikur. Síðustu gestir sumarsins voru nemahópur úr
Háskólanum í Edinborg og stoppuðu þau í fimm daga, fóru í feltferðir og héldu að lokum
fyrirlestra um rannsóknir sínar. Samstarfið við þessa háskóla er mjög ánægjulegt og þessi
þróun er afar jákvæð, bæði með tilliti til sérstöðu Breiðdalsseturs og einnig eflir þetta
samfélagið á Breiðdalsvík.

Mynd 8. Blandaður hópur jarðfræðinema í lok ágúst 2014.
11. Annað
Samstarf
Samstarf hefur aukist mikið á milli jarðfræðitengdra stofnana með tilkomu áðurnefndrar
jarðfræðisýningar, „Innviðir eldfjalla og jarðfræði Austurlands“. Náttúrustofa Austurlands lagði til
ljósmyndir fyrir sýninguna og handbókina um jarðfræði Austurlands, sem Skarphéðinn G.
Þórisson tók. Þorvaldur Þórðarson, prófessor í jarðfræði við HÍ sá um að leiðrétta texta og fara
yfir efni sýningarinnar og og þegar eldgosið í Holuhrauni hófst tók hann einn af starfsmönnum
Breiðdalsseturs með sem undirmann sinn inn á eldgosasvæðið. Við höfum átt gott samstarf við
Teigarhorn líkt og í fyrra, en þess ber að geta að fjallað er um Teigarhorn (í Djúpavogshreppi) á
jarðfræðisýningunni. Vatnajökulsþjóðgarður veitti leyfi til að taka grjót úr þjóðgarðinum fyrir
sýninguna. Eins og gerð er grein fyrir í lið 10, hefur samstarf aukist til muna á milli
Breiðdalsseturs og nokkurra alþjóðlegra háskóla á sviði jarðfræða.

Greinasafn Walkers
Á efri hæð Breiðdalsseturs er búið að koma fyrir hillum með öllu greinasafni George P.L.
Waker, til að hafa það aðgengilegt fyrir þá sem hafa áhuga á að kynna sér störf hans og
rannsóknir (áður var aðeins þriðjungur þess uppi við, en afgangurinn var í kössum).
Myrkvunartjöld í salnum
Myrkvunartjöld eru komin upp fyrir glugga í stóra sýningarsalnum á jarðhæð hússins.
Merkja Breiðdalssetur við þjóðveginn
Tvö nöfn eru notuð um húsið sem hýsir starfssemi Breiðdalsseturs (Gamla Kaupfélagið og
Breiðdalssetur). Gamla kaupfélagið er nafn hússins sem hýsir starfsemi sjálfseignarfélags sem
heitir Breiðdalssetur. Í öllum bókum eða upplýsingabæklingum er hins vegar skrifað um
Breiðdalssetur, en fáir tengja húsið (Gamla kaupfélagið) við stofnunina. Við þjóðveginn voru
skilti sem voru merkt ,,Gamla kaupfélagið“ (við norður og suður afleggjara í þorpið), sem breytt
var í „Breiðdalssetur“ í vor.
Heimasíða
Heimasíða Breiðdalsseturs er lifandi og þar bætast stöðugt við upplýsingar þegar eitthvað gerist
í sambandi við starfsemina.
www.breiddalssetur.is

Dagar myrkurs - ljósmyndasýning
Á dögum myrkurs (sem er austfirsk hausthátíð) var Breiðdalssetur með viðburð þann 16.
nóvember síðastliðinn. Sýndar voru ljósmyndir sem George Walker tók á ferðum sínum á
árunum 1954-1965. Til sýnis voru um 200 ljósmyndir sem sýndu austfirskt samfélag á þessum
tímum (fólk, þorp, bæi, skip o.fl.). Lítið var vitað um myndirnar, en heimamenn gátu veitt fullt
af upplýsingum um fólk á myndunum og öðru sem myndirnar sýndu, en meðal annars var
tilgangur þessa viðburðar að afla heimilda. Á viðburðinn mættu í kring um 35 heimamenn og
stemningin var mjög góð.
Gestatalning og aðgangseyrir
Fram til þessa hefur ekki verið innheimtur aðgangseyrir., en í sumar var ákveðið að
aðgangseyrir yrði 300 kr. Við þessar aðgerðir fækkaði gestum í ár eins og reiknað var með.
Talið er að fækkunin hafi verið af hinu góða því þá nýttist tíminn frekar fyrir gesti sem höfðu
raunverulegan áhuga á að skoða sýningarnar þótt greiða þyrfti aðgangseyri.. Taflan hér fyrir
neðan sýnir gestafjölda síðustu ára.

Gestafjöldi á Breiðdalssetri 2010-2014.

Árið
2010
2011
2012
2013
2014

Fjöldi gestir
1906
1440 ekki alltaf talið
2039
2246
1310 Aðgangseyri

Starfsáætlun 2015
Enn er nokkrum verkefnum ólokið. Áætlað er að Handbókin um jarðfræði Ausutrlands komi út
næsta vor, regluleg sýnataka í Norðfjarðargöngunum mun standa yfir þangað göngin verða
fullkláruð (sumar/haust 2015). Von er á fleiri heimsóknum frá háskólum víðsvegar að, en næsta
sumar munu nemendur frá tveimur nýjum háskólum bætast við (St. Paul, Minnesota, USA og
Bern, Sviss).
Sólarmyrkvi 20. mars 2015
Í samstarfi við ákveðna ferðaskrifstofu í Sviss er Breiðdalssetur að skipuleggja ferð fyrir erlenda
ferðamenn til að upplifa sólmyrkva sem á sér stað 20. mars 2015. Hægt verður að verða vitni af
hinum fullkomna sólmyrkva (þar sem tungl mun skyggja fullkomlega á sólina) rúmlega 80 km
austur af Breiðdalsvík, á hafi úti og verður skipulögð sjóferð þangað ef veður leyfir. Gert er ráð
fyrir að öll ferðin taki 6 daga og mun hún einnig bjóða uppá jarðfræðileiðsögn. Einnig er vonast
til þess að réttar aðstæður verði fyrir ferðamennina að sjá norðurljósin, sem er eitt af
megineinkennum norðurhvels jarðar. Í þessari ferð verður starfsmaður frá Breiðdalssetri
leiðsögumaður.
Meira um ferðin má lesa hér:
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=20&lang=is

eða beint á skjálið
http://breiddalssetur.is/images/solar%20eclipse%20tour-breiddalssvik.pdf

Silfurbergsverkefni
Ákveðið hefur verið að næsta sýning í Breiðdalssetri muni fjalla um silfurberg á Íslandi.
Silfurberg er tegund af steind sem nefnist kalsít (CaCO3) og er algeng ummyndunarsteind í
bergi á Íslandi, sérstaklega á Austfjörðum. Á 19. og fyrri hluta 20. aldar var silfurberg mikilvæg
útflutningsvara, aðallega fyrir gerð smásjáa. Silfurberg sameinar áhersluþætti Breiðdalsseturs
sem eru jarðfræði, saga og menning og markmið sýningarinnar er fyrst og fremst að vekja
áhuga fólks (bæði íslendinga og erlendra ferðamanna) á silfurbergi og ekki síður jarðfræði
almennt. Einnig mun hún snúast um að horfa á silfurbergið frá öllum mögulegum hliðum, þ.e.
jarðfræðilegu, sagnfræðilegu, menningarlegu og vísindalegu sjónarhorni. Án silfurbergs hefðu

menn aldrei komist eins langt og raun ber vitni á ákveðnum sviðum vísindanna, en rannskóknir
sem gerðar voru með smásjám á 19. og fyrri hluta 20. aldar innihéldu allar silfurberg á sínum
tíma (t.d. innan læknisfræðinnar, líffræðinnar, jarðfræðinnar og fl.). Þess vegna er mikilvægt að
vekja athygli á silfurbergi, notagildi, og mikilvægi þess, bæði hérlendis og ekki síður erlendis.
Samstarf við grunnskólana á Austurlandi
Í vetur mun Breiðdalssetur bjóða grunnskólum á Austurlandi upp á að starfsmaður frá
Breiðdalssetri heimsæki skóla og sýni nemendum jarðfræðina á þeirra heimasvæði til þess að
grunnskólarnir geti gert kennsluna meira lifandi. Bæklingurinn sem nemendur Grunnskóla
Breiðdalshrepps bjuggu til gæti nýst í þetta verkefni.
http://breiddalssetur.is/images/Publications/slensk%20grjt%20fyrir%20alla-.pdf

Handverksvikur
Eins og gert var árin 2013 og 2014 hyggst Breiðdalssetur setja upp sýningar sem tengjast á
einhvern hátt fólki á nærsvæðinu, en þær sýningar eru uppi í takmarkaðan tíma.
Málþing um jarðfræði
Breiðdalssetur hyggst skipuleggja annað jarðfræðimálþing eins og haldið var á þessu ári, að
þessu sinni verður lögð áhersla á silfurberg og sérstöðu þess. Stefnt er að því að halda
málþingið í lok ágúst 2015.

Christa M. Feucht, Arna Silja Jóhannsdóttir, Hákon Hansson

