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Mynd 1. Silfurberg tvíbrýtur ljósið og sjást hlutir tvöfaldir, ef silfurbergið er gegnsætt, mynd Leó Kristjánsson.
Mynd 2. Á málþingi 29.8.2015. Fremst til vinstri er Leó Kristjánsson. Á myndinni eru fleiri fyrirlesarar og gestir málþingsins.
Til hægri: Hjörleifur Guttormsson heldur fyrirlestur. Í bakgrunni sést hluti af sýningunni um silfurberg, sem standa mun í
Breiðdalssetri út næsta ár.
Mynd 3. Börn í Grunnskóla Breiðdalshrepps við gerð plánetu sem þau kynntu sér.
Mynd 4. Börn við upphaf gönguferðar eftir plánetustíg. Ferðin hófst við Gamla Kaupfélagið (Breiðdalssetur), en sólin er staðsett
þar.
Mynd 5. Börn á staðnum þar sem plánetustígur endar í Drangagili fyrir ofan Breiðdalsvík. Þar er Neptúnus, staðurinn er góður
útsýnisstaður.
Mynd 6. Myrkur við höfnina á Breiðdalsvík á hámarki sólmyrkvans, 20. Mars 2015 kl 9:42. Á Breiðdalsvík var 99.4% af sólinni
hulin af tunglinu.
Mynd 7. Allar plánetur í röð. Efri röð: Merkúr, Venus, Jörð og tunglið, Mars. Neðri röð: Júpíter, Satúrnus, Úrnanus og
Neptúnus.
Mynd 8. Jörðin ásamt tunglinu með upplýsingaskilti
Mynd 9. Loftmynd sem sýnir plánetustíginn á Breiðdalsvík, allar planetur er merktar með bláum punktum. Fjarlægð á milli
sólarinnar (gulur punktur) og Plútó er 1,6 km. Fjarlægðir og stærðir eru í réttum hlutföllum 1: 3.333.333.0000 eða minnkað
3.333 milliónum minnkað.
Mynd 10. Við Drangargil fyrir ofan Breiðdalsvík á opnun plánetustígs, 6. júlí 2015. Hér er Neptúnus staðsett.
Mynd 11. Fyrstu 30 m plánetústígsins: Gamla Kaupfélagið (Breiðdalssetur) og sólin, Merkúr og Venús.
Mynd 12. Nemar og kennarar Háskóla St.Thomas frá St. Paul, Minnesota, USA í júní 2015 á Breiðdalsvík.
Mynd 13. Jarðfræðideild Háskóla í Bern ásamt starfsmenn Breiðdalsseturs á eldfelli í Vestmannaeyjum, í júní 2015.
Mynd 14. Nemar og kennarar Háskóla Íslands á kortlagningarnámskeiði á Breiðdalsvík, lok ágúst 2015.
Mynd 15. Nemar og kennarar Edinborgarháskóla í byrjun sept 2015, Háskólinn hefur kennt árlega á Breiðdalsvík síðan 2009.
Mynd 16. Sýningin „Handverksvikur í Breiðdal 2015“ í stóra sal Gamla Kaupfélagsins, Arna Silja Jóhannsdóttir setti
sýninguna upp.
Mynd 17. Vinstri: Teikning úr feltbók George P.L. Walker, „Iceland 1957“, af Hólafjalli séð frá Fannardal.
Hægri: Svipað sjónarhorn og teikningin sýnir, mynd Ófeigur Ö. Ófeigsson.
Mynd 18. Martin Gasser, tilbúinn í sýnatöku í nóv 2014. Í plastkössunum sem starfsmaðurinn heldur á, eru sýnin geymd.
Mynd 19. Starfsmaður Breiðdalsseturs Christa M. Feucht við sýnatöku 10.9.2015 vinstra megin, og 8.4.2015 hægra megin. Oft
voru sýnin tekin úr götum í steypu, eins og á þessum myndum. Ef hægt var, var merkt með ör hvernig sýnið lá í berginu, líkt og
sést á myndinni til vinstri.
Mynd 20. Auglýsing á viðburði frá 25. ágúst, þegar Jenny Brockmann kynnti verkefni sitt í Breiðdalssetri.
Mynd 21. Einn af þremur skúlptúrum Jenny Brockmann sem voru til sýnis í Breiðdalssetri dagana 16.-26.ágúst.
Skúlptúrinn var nettengdur og hitastig í Berlín stýrði meira eða minna lofti inn í slönguna undir steinplötunum.
Halli plöturnar er þá mismunandi eftir hitastigi í Berlin (0°lengst til vinstri, 40° lengst til hægri).
Mynd 22. Skúlptúrarnir þrír ásamt Jenny Brockmann í stóra salnum í Breiðdalssetri í lok ágúst 2015.
Mynd 23. Brockmann ásamt starfsmanni Breiðdalsseturs að endurtaka feldferð Walkers 1957, í lok águst 15. Gengin var sama
leið og Walker gekk 1957
Mynd 24. Teiknuð skýringarmynd sem gerð var fyrir Gletting 63 sem kom út í mars 2015.
Mynd 25. Auglýsing um fyrirlestur sem haldinn var í Breiðdalssetri um eldgosið í Holuhrauni.
Mynd 26. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ásamt sveitarstjórn Breiðdalshrepps og fleirum.
Mynd 27. Umhverfisráðherra Sigrún Magnúsdóttir ásamt Sveitarstjórn Breiðdalshrepps í Gamla Kaupfélaginu.
Mynd 28. Auglýsing um fyrirlestur eldfjallafræðings: Graham Durant frá Ástralíu í Breiðdalssetri, 22.8.2015.
Mynd 29. Fyrsti gámurinn af 15 með borkjörnum sem fluttur var til Breiðdalsvíkur 25. nóvember 2015.
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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 og 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.
Stjórn Breiðdalsseturs er byggð upp af 5 fulltrúum: Fulltrúi stofnaðili Breiðdalshrepps, fulltrúi
stofnaðili eldfjallafræðings Walker fjölskyldu, fulltrúi stofnaðili afkomenda Stefán Einarsonar,
fulltrúi stofnunnar Magnús Árnasonar HÍ og fulltrúi Austurbrúar.
Ráðin voru 3 starfmenn 2015: Verkefnastjóri og jarðfræðingur Christa Maria Feucht í 50% allt
árið, Martin Gasser jarðfræðingur í 50% allt árið og þjóðfræðingur Arna Silja Jóhannsdóttir í 3
mánuði á sumrinu. Auk þess var Sibylla Hardmeier í starfsþjálfun í stofnunni í tvo mánuði í
sumar.
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Rekstraryfirlit 2013-2015, áætlun 2016
Tafla 1. Rekstraryfirlit 2013, 2014 og 2015 ásamt áætlun 2016
Tekjur:
Framlag úr Ríkissjóði
Málþing um Stefán Einarsson
Vaxtarsamningur Austurlands

500.000

Staðan 31.12.2013
12.100.000
425000
500000

Önnur innkoma

100.000

233.166

Samtals tekjur

12.700.000

13.258.166

Samtals tekjur

14.350.000

14.325.039

Gjöld:
Tap 2012
Skuld 2012
Handbók um Jarðfræði Austurlands
Minjasafn og Sarpur
Þýðingarvinna

1.648.309
1112498
300.000
0
200.000

1.648.309
1112498
262.248
47.921
62.341

Gjöld:
Handbók um Jarðfræði Austurlands
Norðfjarðargöngin
Sýningin, jarðfræði og þá og nú
Ráðstefna Walker
Diskur Stefán Einarsson

300.000
120.000
250.000
550.000
300.000

272.298
112.098
270.142
544.336
300.000

Málþing um Stefán Einarsson
Laun og launatengd gjöld (með akstri)
Augl. og kynningar, tölvuþjónusta
Ferða- og flutningskostnaður (með gistingu)
leiga Gamla Kaupfélagið
Rafmagn
Fjargæsla
Bókhaldsvinna
Annað (Viðhald, hreinsun og tæki)

5.000.000
500.000
500.000
1.356.000
400.000
120.000
600.000
250.000

467.383
4.731.908
692.585
536.187
1.076.848
481.451
153.245
386.360
386.455

Samtals gjöld

11.986.807

12.045.739

Laun og launatengd gjöld
Augl. og kynningar
Tölvuþjónusta
Ferða- og flutningskostnaður
leiga Gamla Kaupfélagið
Rafmagn
Fjargæsla
Bókhaldsvinna
Viðhald, hreinsun og tæki og annað
Innkaup fyrir sölu
Samtals gjöld

8.100.000
500.000
200.000
600.000
1.500.000
500.000
200.000
600.000
450.000
180.000
14.350.000

7.974.094
519.974
169.651
449.082
1.405.972
425.733
178.732
562.321
666.934
185.075
14.036.442

713.193

1.212.427

0

288.597

Tekjur:
Framlag úr Ríkissjóði
SSA
Uppbyggingarsjóður
Menningarráð
Vinir Vatnajökuls
Alcoa
Vegagerðin
Önnur innkoma (sölu og aðgangseyri)
Plus 2014
Háskólinn í Bern
Náttúrufræðistofnun
Samtals tekjur

Gjöld:
Ferðin Háskóli Bern
Norðfjarðargöngin
Silfurbergssýning
Walker-gögn-Hawaii, skönnun, filmur
Málþing
Plánetustígur
Borkjarnasafn
Laun og launatengd gjöld
Augl. og kynningar
Tölvu-, síma-þjónusta
Ferða- og flutningskostnaður
leiga Gamla Kaupfélagið
Rafmagn
Fjargæsla
Bókhaldsvinna
Viðhald, hreinsun og tæki og annað
Innkaup fyrir sölu
Samtals gjöld

Áætlun 2013
12.100.000

Áætlun 2015 Staðan 31.12.15
5.000.000
5.000.000
6.400.000
6.400.000
500.000
500.000
400.000
400.000
500.000
500.000
200.000
200.000
200.000
200.000
920.000
959.707
288.822
288.822
440.000
444857
600.000
661.026
15.448.822
15.554.412

175.000
145.000
500.000
400.000
400.000
140.000
150.000
8.100.000
800.000
250.000
700.000
1.450.000
450.000
180.000
500.000
600.000
450.000
15.390.000

175.210
144.428
501.528
428418
392.780
140.126
84.833
8.473.677
803.385
238.919
757.396
1.463.582
419.524
172.162
463.277
606.250
456.862
15.722.357

58.822

-167.945
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Tekjur:
Framlag úr Ríkissjóði
Vaxtasamningur Austurlands
Plus 2013
Vinir Vatnajökuls
Alcoa styrkur fyrir ráðstefnuna
Vegagerðin
Önnur innkoma (sölu og aðgangseyri)
Styrkir Rannis, diskur Stefán Einarsson

Framlag úr Ríkissjóði
SSA
Uppbyggingarsjóður
Bókmenntafélag
Vinir Vatnajökuls
Alcoa
Byggdastofnun
Önnur innkoma (sölu og aðgangseyri)
Aðrir styrkir sem sótt verður um

Áætlun 2014
Staðan 31.12.2014
11.400.000
11.400.000
800.000
800.000
700.000
1.125.000
500.000
0
100.000
100.000
200.000
200.000
350.000
400.039
300.000
300.000

Áætlun 2016 Staðan
5.000.000 Tryggt
6.400.000 Tryggt
1.000.000 Umsókn
500.000 borgað júni 15
500.000 Tryggt fyrir handbókina
200.000 Umsókn
800.000 500.000 tryggðar
500.000
2.000.000 Styrkjaumsóknir

Samtals tekjur

16.900.000

Gjöld:
Skuld 2015
Handbók um Jarðfræði Austurlands
Göngukort
Silfurbergsverkfni framhald
Walker-gögn-Hawaii, skönnun, filmur
Málþing
Heimasíða endurnýjun
Laun og launatengd gjöld
Augl. og kynningar
Tölvuþjónusta
Ferða- og flutningskostnaður
leiga Gamla Kaupfélagið
Rafmagn
Fjargæsla
Bókhaldsvinna
Viðhald, hreinsun og tæki og annað
Innkaup fyrir sölu
Samtals gjöld

216.000
600.000
1.000.000
200.000
800.000
400.000
500.000
8.100.000
600.000
200.000
700.000
1.500.000
450.000
200.000
500.000
600.000
300.000
16.866.000
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Tafla 2. Rekstrarreikningur úr ársreikningi Breiðdalsseturs 2014
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Verkefnin árið 2015
1. Silfurbergsverkefni
Aðalverkefni Breiðdalsseturs árið 2015 var Austurland og silfurberg. Silfurberg er kalsíttegund
(CaCO3) og er algeng ummyndunarsteind í bergi á Íslandi, sérstaklega á Austfjörðum. Frá 18.
öld til fyrri hluta 20. aldar var silfurberg eftirsótt útflutningsvara, en Helgustaðanáma við
Reyðarfjörð var eini staðurinn í heiminum þar sem steindin fékkst í fullnægjandi gæðum.
Markmið verkefnis er fyrst og fremst 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 ákveðnum sviðum vísindanna, en rannsóknir sem gerðar
voru á 19. og fyrri hluta 20. aldar voru unnar með smásjám, sem innihéldu allar silfurberg frá
Helgustöðum á þessu tímabili (t.d. innan læknisfræði, líffræði, jarðfræði og fleiri vísindagreina).
Vegna silfurbergsverkefnis var sótt um styrki í ýmsa sjóði eins og Eyrarrósina, Menningarráð
Austurlands, Uppbyggingarsjóð Austurlands, Alcoa og Umhverfissjóð Pálma Jónssonar.
Meginatriði var hönnun sýningarinnar um silfurberg og sögu þess. Vinnan tengdi stofnanir á
Austurlandi og á landinu öllu, meðal þeirra sem komu að verkefninu auk Breiðdalsseturs voru
Náttúrustofa Austurlands, Náttúrustofa Suðausturlands, Fjarðabyggð, Ferðaþjónustan Mjóeyri,
Háskóli Íslands og fl.
Hönnuð voru 9 spjöld í samstarfi við Leó Kristjánsson, jarðeðlisfræðing HÍ, en hann er helsti
sérfræðingur í heiminum á sviði rannsókna á silfurbergi. Hönnuður spjaldanna 9 var Zdenek
Patak, hönnuður frá Stöðvarfirði. Nokkur spjaldanna sjást í bakgrunni á mynd 2.
Sýningin var opnuð með málþingi um silfurberg 29. ágúst ásamt ferð í Helgustaðanámu sem
styrkt var af Alcoa, mynd 2. Dagskrá er sýnd í töflu 3.
Á Tæknidegi Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað 10. okt 2015 sýndu starfsmenn
Breiðdalsseturs silfurberg og hvernig það tvíbrýtur ljós.
Silfurbergsverkefninu er alls ekki lokið og hefur sýningin og vinna við hana leitt af sér margar
nýjar hugmyndir t.d. gerð heimildamyndar, kennslubækling og kennslu í skóla.
Fjallað var um málþingið og opnun sýningarinnar í útgáfu ,,Glettings” sem kom út í desember
2015 (kafli 8). Einnig er ráðgert að setja spjöld sýningarinnar sem er nú í Breiðdalssetri upp á
námasvæðinu við Helgustaði síðar meir.

Mynd 1. Silfurberg tvíbrýtur
ljósið og sjást hlutir tvöfaldir, ef
silfurbergið er gegnsætt, mynd
Leó Kristjánsson.
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Tafla 3. Dagskrá málþings 29.8.2015

Mynd 2. Á málþingi 29.8.2015. Fremst til vinstri er Leó Kristjánsson. Á myndinni eru fleiri fyrirlesarar og gestir
málþingsins. Til hægri: Hjörleifur Guttormsson heldur fyrirlestur. Í bakgrunni sést hluti af sýningunni um
silfurberg, sem standa mun í Breiðdalssetri út næsta ár.
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2. Kennsla-samstarf við skóla og sólmyrkvi
Í byrjun desember 2014 var sendur tölvupóstur til allra skóla á Austurlandi og boðið upp á
jarðfræði- eða stjörnufræðikennslu sem starfsmenn Breiðdalsseturs önnuðust. Skólarnir á
Breiðdalsvík og Djúpavogi svöruðu og óskuðu eftir heimsókn starfsmanna Breiðdalsseturs til að
kynna börnum stjörnufræði. Sérstaklega með tilliti til sólmyrkva þann 20. mars 2015.
Í Grunnskóla Breiðdalshrepps var skipulögð sk. stjörnufræðivika dagana 6.-9. janúar 2015.
Börnin máluðu plánetu og kynntu hana fyrir öðrum nemendum. Einnig var lagður
plánetustígur á Breiðdalsvík fyrir börn, en verkefnið þróaðist og varð að stóru verkefni sem enn
er verið að þróa (má sjá lið 3), myndir 3-7.
18. mars var stjörnufræði kennd í Djúpavogsskóla með áherslu á sólmyrkvann 20. mars.
19. mars var sólmyrkvinn kynntur í grunnskólanum á Breiðdalsvík og farið með nemendur í
sólmyrkvagöngutúr 20. mars (mynd 6). Viðbrögð voru mjög jákvæð og stefnt er að því að
samstarf við skólana verður haldið áfram í ár.

Mynd 3. Börn í Grunnskóla Breiðdalshrepps við gerð
plánetu sem þau kynntu sér.

Mynd 5. Börn á staðnum þar sem plánetustígur endar í
Drangagili fyrir ofan Breiðdalsvík. Þar er Neptúnus, staðurinn
er góður útsýnisstaður.
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Mynd 4. Börn við upphaf gönguferðar eftir plánetustíg.
Ferðin hófst við Gamla Kaupfélagið (Breiðdalssetur), en
sólin er staðsett þar.

Mynd 6. Myrkur við höfnina á Breiðdalsvík á
hámarki sólmyrkvans, 20. Mars 2015 kl 9:42. Á
Breiðdalsvík var 99.4% af sólinni hulin af tunglinu.
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3. Plánetustígur - líkan af sólkerfinu
Plánetustígurinn er fræðslustígur sem sýnir líkan af sólkerfinu okkar 3‘333 sinum minnkað
(mælikvarði 1 : 333.333.000). Fjarlægðir og stærðir eru í réttum hlutföllum. Stígurinn er 1,6 km
langur og byrjar við Gamla Kaupfélagið (Breiðdalssetur), þar sem sólin skartar sínu fegursta og
lýkur í Drangagili, fallegum útsýnisstað fyrir ofan Þverhamar, norðan við Breiðdalsvík (mynd
9). Í framhaldi af sólinni koma svo reykjastjörnurnar hver af annarri. Í þessum mælivarða er
sólin 42 sm stór, jörðin er 45 m fjarlægð og 3,83 mm stór. Tunglið er 11,05 sm frá jörðinni og 1,04
mm stór (myndir 8 og 11).
Plánetur má sjá á mynd 7, sólin sést á myndum 4 og 11. Formleg opnun plánetustígs var 6. júlí
2015 (mynd 10). Opnunin var auglýst í Dagskrá Austurlands og send auglýsing í öll hús á
Breiðdalsvík. Byrjað var með stuttan fyrirlestur um stjörnufræði og plánetur í Gamla
Kaupfélaginu og svo var gengið meðfram stígnum og stjörnufræðin útskírð. Að lokum var
boðið upp á súpu í Gamla Kaupfélaginu. Mæting á viðburðinn var mjög góð.

Mynd 7. Allar pláneturnar í röð. Efri röð: Merkúr, Venus, Jörð og tunglið, Mars. Neðri röð: Júpíter, Satúrnus,
Úrnanus og Neptúnus.

Mynd 8. Jörðin ásamt tunglinu með
upplýsingaskilti.

Breiðdalssetur ses 620311-1110
www.breiddalssetur.is

Sæbergi 1
info@breiddalssetur.is

760 Breiðdalsvík
+354 470 5565

Mynd 9. Loftmynd sem sýnir plánetustíginn á Breiðdalsvík, allar planetur er merktar með bláum punktum.
Fjarlægð á milli sólarinnar (gulur punktur) og Plútó er 1,6 km. Fjarlægðir og stærðir eru í réttum hlutföllum
1: 3.333.333.0000 eða minnkað 3.333 sinnum.
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Mynd 10. Við Drangargil fyrir ofan Breiðdalsvík við opnun plánetustígs, 6. júlí 2015. Hér er Neptúnus staðsettur.

Mynd 11. Fyrstu 30 m plánetústígsins: Gamla Kaupfélagið (Breiðdalssetur) og sólin, Merkúr og Venus.
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4. Heimsóknir frá háskólum
Fjórir háskólar kenndu jarðfræði á Breiðdalsvík í ár.
Frá 4. til 7. júní dvöldu jarðfræðinemar frá háskólanum St. Thomas í St. Paul, Minnesota, USA í
Breiðdal og fengu kennslu í jarðfræði á svæðinu. Breiðdalssetur aðstoðaði við að finna gistingu
og hluti af kennslu fór fram í Breiðdalssetri. Hópurinn sést á mynd 12.
Dagana 9.-20. júní var farið í hringferð um Ísland með jarðfræðideild Háskólans í Bern, Sviss
(doktorsnemar og prófessorar), mynd 13. Starfsmenn Breiðdalsseturs voru leiðsögumenn.
Að sjálfsögðu var líka kennt og gist á Breiðdalsvík.
Háskóli Íslands kom til Breiðdalssvíkur með 10 daga námskeið í kortlagningu í Breiðdal og
Berufirði frá 22.-31.ágúst 2015, mynd 14. Hingað til hefur námskeiðið verið haldið annars staðar
á Íslandi, en það er að frumkvæði Þorvalds Þórðarsonar að námskeið er haldið á Breiðdalsvík á
tveggja ára fresti héðan í frá. Breiðdalssetur veitti aðstoð með gistingu og kennslu.
Bsc nemendur frá Edinborgarháskóla komu til Breiðdalsvíkur 1.-6. september, eins og verið
hefur árlega allt frá árinu 2009. Í lok hvers námskeiðs hefur verið venja að bjóða heimamönnum
á stutta fyrirlestra sem nemar halda um rannsóknarefni sín.
Áhugaverð tengsl myndast oft í tengslum við ferðamenn sem heimsækja Breiðdalssetur og eru
jarðfræðingar eða áhugamenn um jarðfræði og þess er vænst að slík tengsl eflist eftir því sem
Breiðdalssetur eflist og skapar sé nafn í vísindaheiminum. Slík dæmi eru t.d. þegar hópur frá
Caltech institute, Division of Geological and Planetary Sciences, Pasadena USA kom í
Breiðdalssetur án þess að hafa vitað áður að þarna væri jarðfræðisetur, í ágúst 2014, eða hópur
af stjörnufræðingum frá Amsterdam í Hollandi.
Einnig var unnið að því að gera möppu og yfirlit um háskólaheimsóknir og viðburði.

Mynd 12. Nemar og kennarar Háskóla St.Thomas frá St. Paul, Minnesota, USA í júní 2015 á Breiðdalsvík.
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Mynd 13. Jarðfræðideild Háskólans í Bern ásamt starfsmönnum Breiðdalsseturs á eldfelli í Vestmannaeyjum, í júní
2015.

Mynd 14. Nemar og kennarar frá Háskóla Íslands á námskeiði í kortlagningu á Breiðdalsvík í lok ágúst 2015.
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Mynd 15. Nemar og kennarar Edinborgarháskóla í byrjun sept 2015, Háskólinn hefur kennt árlega á Breiðdalsvík
síðan 2009.

5. Handverksvikur
Eins og gert var árin 2013 og 2014 setti Breiðdalssetur upp sýningu sem tengist á einhvern hátt
fólki á nærsvæðinu, en þær sýningar eru uppi í rúmlega 2 vikur, í ár frá 21.júní – 5. júlí. Að
þessu sinni voru til sýnis munir sem eru útskornir, útsagaðir eða mótaðir með einhverjum
öðrum hætti. Þjóðfræðingurinn og sumarstarfsmaðurinn Arna Silja Jóhannsdóttir skipulagði
sýninguna. Handavinnuvikur í Breiðdal eins og síðustu árin, heimamenn voru hvattir til að
sýna handavinnu sem þeir hafa unnið hér. Handverksvikur hafa verið mjög vinsælar og er þetta
góð leið, til að tengja heimamenn stofnunni, mynd 16.

Mynd 16. Sýningin „Handverksvikur í Breiðdal 2015“ í stóra salnum í Gamla Kaupfélaginu, Arna Silja
Jóhannsdóttir setti sýninguna upp.
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6. Norðfjarðargöng
Áhugi Breiðdalsseturs á Norðfjarðargöngunum kviknaði fyrst árið 2013, eftir útboðsfund á
Norðfirði. Ljóst var að grunngögnin fyrir gangnagerðina byggja nánast öll á rannskónum
Walkers. Farið var í gegnum feltbækurnar hans til að sjá hvenær Walker rannsakaði
gangasvæðið. Fannst þá teikning af Hólafjalli þar sem göngin munu liggja í gegnum (mynd 17).
Þess má einnig geta að þar skammt undan hafði Walker næturstað í tjaldi sínu á meðan á
rannsóknum hans stóð. Sumarið 2013 birtist í blaðinu ,,Austurland“ greinin ,,Jarðfræði og
Norðfjarðargöng“ eftir Örnu Silju Jóhannsdóttur, starfsmann Breiðdalsseturs. Greinin fjallaði
um rannsóknir George Walkers á jarðgangasvæðinu og hvernig vinna hans liggur nú til
grundvallar við gerð nýju Norðfjarðarganganna. Greinina má lesa á heimasíðu Breiðdalsseturs:
http://breiddalssetur.is/images/greinar/2013-4-7-jarfri%20og%20norfjarargng%20-%20austurland.pdf

Starfmenn Breiðdalsseturs heimsóttu Norðfjarðargöng fyrst í lok mars 2014, enda mikið
áhugamál fyrir jarðfræðinga að komast í fersk jarðlög. Starfsmenn Vegagerðarinnar heimsóttu
síðan Breiðdalssetur í maí á því ári og upp frá því hófst samstarf á milli Breiðdalsseturs og
Vegagerðarinnar.
Einnig má nefna að starfsmaður frá verkfæðistofu HNIT, jarðfræðingurinn Birgir Jónsson, hélt
fyrirlestur um göngin á jarðfræðimálþingi sem haldið var í lok ágúst 2014 í Breiðdalssetri:
Glærur úr fyrirlestri hans má nálgast hér:
http://breiddalssetur.is/images/Publications/Presentations-malthing-2014/birgirjonssonthorvaldurthordarson-road%20tunnel%20presentation%20-bj-ag%20copy%20copy.pdf

Starfsmenn Breiðdalsseturs fóru reglulega í Norðfjarðargöng árin 2014 of 2015 til að taka sýni til
varðveislu. Hugmyndin á bak við þetta er að varðveita sýni til frekari rannsókna, þar sem
göngin bjóða upp á einstakar aðstæður til jarðfræðirannsókna áður en þau verða klædd.
Rúmlega 180 sýni voru tekin úr Norðfjarðargöngum. Sýnunum hefur verið komið fyrir í
plastkössum (sjá mynd 18), sem geymdir eru í kjallara Breiðdalsseturs. Um rúmlega 20 kassa er
að ræða. Sýnin voru skráð í excelskal með tilliti til vegalengdar frá gangnainngangi,
bergtegund, dagsetingu sýnatöku, starfsmanni í sýnatöku og kassanúmers.

Mynd 17. Vinstri: Teikning úr feltbók George P.L.
Walker, „Iceland 1957“, af Hólafjalli séð frá Fannardal.
Hægri: Svipað sjónarhorn og teikningin
sýnir, mynd Ófeigur Ö. Ófeigsson.
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Mynd 18. Martin Gasser, tilbúinn í sýnatöku í nóv 2014. Sýnin eru geymd í plastkössunum sem Martin heldur á.

Mynd 19. Starfsmaður Breiðdalsseturs Christa M. Feucht við sýnatöku 10.9.2015 vinstra megin, og 8.4.2015 hægra
megin. Oft voru sýnin tekin úr götum í steypu, eins og á þessum myndum. Ef hægt var, var merkt með ör hvernig
sýnið lá í berginu, líkt og sést á myndinni til vinstri.
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7. Listasýning Parallel Line Up
Dagana 16. til 26. ágúst voru skúlptúrar þýsku listakonunnar Jenny Brockmann til sýnis í
Breiðdalssetri. List hennar byggir á að skoða í listsköpun sinni umhverfið, virkni þess og
gagnkvæm tengsl við manneskjuna. Í verki hennar ,,Parallel Line Up“ rannsakði hún
eldfjallafræði og jarðfræði, en hvor fræðigreinin um sig fjallar um tilurð nýs landslags eða
eyðileggingu þess gamla. Þungamiðja verka Jenny er að kanna hvernig vísindalegum gögnum
er safnað. Samhliða því skoðar hún bæði hvers konar áhrif söfnunin og sjónræn framsetning á
þeim hefur á áhorfendur.
Dvöl Jenny í Skaftfelli – myndlistarmiðstöð Austurlands, Seyðisfirði, sem gestalistamaður leiddi
hana til að hafa samband við Breiðdalssetur. En starfmenn Skaftfells bentu henni á að hafa
samband við setrið, sem leggur meðal annars áherslu á að halda uppi minningu jarðfræðingsins
George P.L. Walker, sem gerði framúrskarandi uppgötvanir í rannsóknum sínum á
eldfjallafræði. Gögn hans, þ.e. skýrslur, teikningar, bækur og kort, gefa innsýn inn í hvernig
hann leysti leyndardóminn um jarðfræði á Austurlandi.
Til sýnis voru þrír skúlptúrar ásamt teikningum, ljósmyndum og texta (myndir 21 og 22). Í
skúlptúrum sínum leitast Jenny við að tengja saman gögn, bæði um loftslagsmælingar, og notar
til þess steina sem eru upprunnir frá þeim stöðum þar sem verið er að mæla. Einn skúlptúr af
þessum þremur sem voru til sýnis hefur áður verið til sýnis í þýsku aðalræðisskrifstofunni í
New York, snemma árs 2014. Þann 25. ágúst var Jenny á svæðinu til að ræða um gagnasöfnun
og staðbundin og hnattræn áhrif þess, auglýsingin sést á mynd 20. Jenny Brockmann kom víða
um heim, við ýmis verkefni á sviði lista og byggingarlistar.

Mynd 20. Auglýsing viðburðar frá 25. ágúst, þegar Jenny Brockmann kynnti verkefnið sitt í Breiðdalssetri.
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Mynd 21. Ein af þremur skúlptúrum Jenny Brockmann sem voru til sýnis í Breiðdalssetri á frá 16.-26.ágúst.
Skúlptúrinn var nettengdur og tók hitastigið í Berlín og dælti minna eða meira lofti í slönguna fyrir neðan
steinaplötur. Halli plöturnar er þá öðruvísi eftir hitastigi í Berlin (0°lengst til vinstri, 40° lengst til hægri).

Mynd 22. Skúlptúrarnir þrír ásamt Jenny Brockmann í stóra sal Breiðdalsseturs í lok ágúst 2015.

Mynd 23. Brockmann ásamt starfsmanni Breiðdalsseturs að endurtaka feldferð Walkers 1957, í lok ágúst 2015.
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8. Glettingur
Greinar sem birtust í tímaritinu Glettingi á vegum Breiðdalsseturs: Í nóv 2014 um eldgos í
Holuhrauni, í mars 2015 um eldstöðvakerfi Bárðarbungu (mynd 24 er ein af 5 myndum úr
greininni) og í des 2015 um málþingið um silfurberg sem haldið var 29. ágúst á Breiðdalsvík.
Greinina má sjá hér:
http://breiddalssetur.is/images/Glettingur/64-mling%20um%20silfurberg-glettingur-bls%2018-22.pdf
http://breiddalssetur.is/images/Glettingur/63%202015-bardarbungukerfi-20-23.pdf
http://breiddalssetur.is/images/Glettingur/62-eldgos%20%20holuhrauni-gasser%20et%20al-2014.pdf

Mynd 24. Teiknuð skýringarmynd sem gerð var fyrir Gletting hefti 63 og kom út í mars 2015:
Skýringarmynd sem sýnir grunneiningar íslensks eldstöðvakerfis. Megineldstöð er merki fyrir kvikuhólf grunnt í
jarðskorpunni. Hún getur verið með eina, fleiri eða enga öskju. Kvikuær eru ílöng svæði
á botni jarðskorpunnar þar sem kvika ættuð úr möttlinum (eða íslenska möttulstróknum) safnast fyrir. Nr. 1–5 sýna
kvikuinnskot inn í sprungu (berggangur): (1–2) opnun sprungunnar út frá megineldstöðinni, (3) kvikan hefur náð
upp í kvikuhólf (4) sem getur hitnað og gosið upp aðalgosrás megineldstöðvarinnar. (5) Sprungan nær yfirborðinu í
talsverðri fjarlægð frá megineldstöðinni, kvika rís í gegn, upp úr kvikuþrónni og gýs sem sprungugos. Ef kvikan nær
ekki yfirborði jarðar storknar hún sem berggangur í jarðskorpunni. Móbergshnjúkar myndast með sprungugosi
undir jökli. Dyngja á uppruna sinn í sprungugosi sem hefur dregist saman í eina hringlaga kvikurás.
Móbergsstapar myndast á svipaðan hátt og dyngjugos, nema undir jökli, sem takmarkar útbreiðslu hraunanna.
Teiknað af Martin Gasser eftir Thordarson og Höskuldsson, 2002.
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9. Annað
Fyrir utan skýrsluvinnslu, styrkjaumsóknir, bókhald og móttöku gesta var eftirfarandi það
helsta sem gerðist í Breiðdalssetri á árinu 2015:
- 2. maí: Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði við HÍ, fyrirlestur um
Nornahraun (Holuhraun) og eldgosið norðan Vatnajökuls 2014/2015

Mynd 25. Auglýsing um fyrirlestur sem fór fram í Breiðdalssetri um eldgosið í Holuhrauni.

-

14. maí: Heimsókn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, forsætisráðherra.

Mynd 26. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ásamt sveitarstjórn Breiðdalshrepps og fleirum.
Breiðdalssetur ses 620311-1110
www.breiddalssetur.is

Sæbergi 1
info@breiddalssetur.is

760 Breiðdalsvík
+354 470 5565

-

17. maí 2015: Var haldið upp á alþjóðalega safnadaginn, en Breiðdalssetur var eina safnið
á Austurlandi sem var opið. Má sjá frétt um þetta hér:
http://www.austurfrett.is/lifid/3416-breidhdalssetur-eina-safnidh-a-austurlandi-sem-tekur-thattislenski-safnadagurinn-er-a-sunnudag

-

13. júlí 2015 Heimsókn Sigrúnar Magnúsdóttur umhverfisráðherra

Mynd 27. Umhverfisráðherra Sigrún Magnúsdóttir ásamt sveitastjórn Breiðdalshrepps í Gamla Kaupfélaginu.

-

22. ágúst 2015 hélt prófessor Graham Durant frá Ástralíu erindi um hvernig hægt sé að
fylgjast með eldfjöllum úr hægindastólnum.

Mynd 28. Auglýsing á fyrirlestri eldfjallafræðingsins Graham Durant frá Ástralíu í Breiðdalssetri, 22.8.
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-

31. október: Í tengslum við daga myrkurs og bæjarhátíð Breiðdælinga voru sýnd brot úr
kvikmyndum Heimis Gíslasonar (efni frá árunum ~1960 til 1990). Kvikmyndir Heimis
eru alls um 5 tímar. Sýnd voru í annað sinn brot úr myndum Heimis, nú hálftíma löng
mynd. Breiðdælingar glöddust við að rifja upp gamla daga og þróun sveitar og
mannlífs, sem myndirnar sýna svo vel. Kvikmyndabrotunum má hlaða niður af slóðinni
að neðan:
http://breiddalssetur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=127%3A2015-11-25-2147-21&catid=4%3Aalmennt&Itemid=38&lang=is

-

Nóvember-desember: Tekið var á móti 14 gámum með borkjörnum sem komu til
Breiðdalsvíkur frá Akureyri. Um er að ræða Borkjarnasafn Íslands sem er í eigu
Náttúrufræðistofnunar Íslands en verður vistað til framtíðar í safni á Breiðdalsvík.
Breiðdalssetur hafði umsjón með móttöku borkjarnanna. Í framtíðinni mun
Náttúrufræðistofnun reka borkjarnasafnið, en en stefnt er að nánu samstarfi milli
stofnananna.

Mynd 29. Fyrsti gámurinn af 14 með borkjarna sem kom til Breiðdalsvíkur 5. nóvember 2015.

-

26. nóvember: Fundur var með aðilum í ferðaþjónustu í Breiðdal í Breiðdalssetri, en
ákveðið var að auka samstarf á milli fyrirtækja og stofnanna sem starfa í ferðamálum.
Ráðgert er að funda reglulega og fyrsti fundurinn var í Gamla Kaupfélaginu.
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Starfsáætlun 2016
Breytingar verða 2016 á starfshlutföllum starfsmanna. Verkefnastjóri Christa M. Feucht eykur
starfshlutfall úr 50% upp í 60%, en Martin Gasser minnkar sitt starfshlutfall úr 50% niður í 20%,
en mun starfa í 50% starfshlutfalli hjá Náttúrufræðistofnun við Borkjarnasafn Íslands sem flutt
var á Breiðdalsvík. Breytingar voru meðal annars gerðar, af því launin voru ekki samkvæmt
kjarasamningum BHM og of lág. Miðað við núverandi fjármögnun nægir fjármagn til að halda
100% starfshlutfalli við Breiðdalssetur. Arna Silja Jóhannsdóttir verður áfram
sumarstarfsmaður, endurskoða þarf ráðningarsamning og laun hennar áður en hún hefur störf
í vor.
Verkefnin í ár eru eftirandi:
- Bæklingur um silfurberg fyrir almenning á grunni silfurbergssýningar sem sett var upp
sumarið 2015.
- Handbók um Jarðfræði Austurlands, stefnt er að því að klára handbókina í ár. Bókin er langt
komin og vantar að yfirfara hana betur og bæta við inngangi og gera ákveðnar endurbætur á
nokkrum liðum, rúmlega 75% er tilbúið.
- Göngukort, leitað er eftir fjarmagni til að gefa út göngukort á svæðinu um Breiðdal og
sunnanverða Fjarðabyggð. Göngukort eru til sunnan og norðan við þetta svæði, en enn er eftir
að breyta kortinu sem kom út 2001, til samræmis við hin kortin. Sótt hefur verið um tvo styrki
vegna verkefnisins.
-Walker-gögn: Tölvupóstur kom frá Háskólanum í Honolulu, Hawaii, síðasta vinnustað Dr.
G.P.L Walker sem setrið byggir á. Það fundust gögn og grjót sem hann notaði við kennslu.
Starfsmaður Breiðdalsseturs fer út í mars til að ganga frá og pakka gögnum sem send verða til
Breiðdalsvíkur, þessum gögnum verður að öðrum kosti hent á Hawaii.
Bandarískur og enskur hópur listamanna sem kallast Holobiome voru á ferðinni á Íslandi 2012
og fengu áhuga á filmum sem Walker gerði, höfðu samband í haust og spurðu hvort þau mættu
nota efnið til að gera verkefni. Samstarfsverkefni verður á milli þeirra, Breiðdalsseturs og
Skaftfells um að gera myndefni Walkers sýnilegt, ef listamenn fá styrk í verkefnið. Styrkur
fékkst frá Byggðastofnun til að framkalla filmurnar rafrænt. Þetta verður frábært tækifæri til að
gera setrið og Walker aðgengilegri fyrir hópa áhugamanna.
-Málþing verður haldið síðustu helgi í águst, eins og orðið er að föstum lið í starfseminni á
síðustu árum. Að þessu sinni á að vera málþing um sögu svæðisins.
-Háskólahópar frá HÍ, Colorado og Edinborg ætla að koma í námsferðir í ár.
-Plánetustígur verður settur upp á ný í sumar.
Christa M. Feucht, Hákon Hansson
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