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Borkjarnasafn Íslands á Breiðdalsvík 
Skýrsla jan-júní 2017 

Framkvæmdir hafa gengið mjög vel á þessum sex mánuðum sem skýrslan er lögð fram. 

Hrafnkell Hannesson vann í 100% starfshlutfalli í 6 mánuði, en Martin Gasser 30% frá jan – 

maí.  

Allar hilluraðirnar sem fengnar voru eru nú komnar upp. Enn á eftir að setja upp einingar 

við hverja röð. Beðið var með þetta til þess að meira pláss gæfist til að raða brettunum í 

hillurnar. 

Talsverður tími fór í þrif, þar sem fyrst þarf að sópa og svo ryksuga á eftir (mynd 1). 

Brettatjakkur kom í Borkjarnasafnið í febrúar og hefur reynst mjög vel (mynd 2),  einnig kom 

seinni sendingin af hillum austur þá (mynd 3). 

Martin Gasser fór til Sviss í apríl og ætlaði sér m.a. að nýta tímann úti til að skoða 

borjkjarnasafn í Hochdorf. Því miður tókst ekki að ná sambandi við jarðfræðinginn sem 

vinnur þar, þannig að það náði ekki lengra en að skoða húsið að utan og inn um gluggana. 

Uppsetning á Breiðdalsvík sýnist að vera miklu lengra komin heldur enn þar, myndir 4 og 5.  

Þann 19. maí var haft opið hús í  Borkjarnasafninu (NÍ). Viðburðurinn var samstarfsverkefni 

á milli NÍ og Breiðdalsseturs (mynd 6). Fjöldi gesta kom og skoðaði hversu vel hefur tekist til 

með þessa uppbyggingu sem hófst á árinu 2015. Gamla sláturhúsið hefur fengið það 

hlutverk að hýsa Borkjarnasafn Íslands, sem glaðst er yfir í dag (myndir 7-10). 

Starfsmenn safnsins voru allir viðstaddir. Dr. Birgir Óskarsson jarðfræðingur, sem hefur 

yfirumsjón með safninu fyrir hönd NÍ, Martin Gasser, jarðfræðingur í borkjarnasafninu og 

Breiðdalssetri og síðast en ekki síst Hrafnkell Hannesson, sem hefur starfað við safnið sem 

tæknimaður síðan það var flutt til Breiðdalsvíkur (mynd 9). Einnig voru á svæðinu Ómar 

Bjarki Smárason sem átti þá hugmynd að flytja Borkjarnasafnið austur frá Akureyri og 

Hákon Hansson, sem gerði hugmyndina að veruleika (mynd 8).  

Heiðursgestur viðburðarins var Jóhann Helgason (mynd 7 og 9), jarðfræðingur við 

Landmælingar Íslands sem vann doktorsverkefni sitt í tengslum við einn frægasta borkjana 

Íslands, svokallaðs IRDP-kjarna (Iceland Research Drilling Project). Borun hans fór fram í 

Reyðarfirði við djúpborun (1919 m) árið 1978 (myndir 12, 13 og  15). Hann kom austur í boði 

Breiðdalsseturs. 

Gestir viðburðarins fengu að sjá IRDP-kjarnann sem hefur alla tíð verið geymdur á 

Reyðarfirði og var loksins fluttur á endastöð til Breiðdalsvíkur í byrjun maí. Glímufélag 

Reyðarfjarðar bar kassana með borkjarnanum upp úr kjallara Stríðsárasafnsins þar sem ekki 

var hægt að komast að þeim með lyftara (mynd 11). Þeim eru færðar sérstakar þakkir fyrir 

hjálpina. Einnig er fulltrúum Fjarðabyggðar þakkaður stuðningurinn með því að afhenda 

borkjarnasafninu kjarnann.  
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Síðan ferðamannastraumur byrjaði að aukast með sumrinu hafa nokkrir jarðfræðingar og 

jarðfræðinemar heimsótt safnið, bæði fyrir tilviljun og vegna ábendinga starfsmanna 

Breiðdalsseturs Til dæmis var safnið heimsótt af Háskólanum New York State en það er 

ánægjuegt að vita til þess að jarðfræðingar út um allan heim sýni Borkarnasafninu og 

Breiðdalssetri áhuga (mynd 14). 

Næstu skref eru: 

- Áríðandi er að húseigendur borkjarnasafnsins geri við þakið þar sem það lekur austan 

megin og þ.a.l. er ekki hægt að geyma borkjarna þar á meðan. 

- Laga hurðina með mótornum sem er kominn í hús. 

- Umstafla; það eru nokkrir kjarnir sem ekki eru á almennilegum brettum, en verið er að leita 

að Euro brettum til þess 

- Byrja að huga að rannsóknarstofu í endanum hússins, gera áætlun í henni 

-Byrja að skrá þau bretti sem komin eru upp í hillur og útbúa gagnagrunn. 

Mynd 1. Þrif í Borkjarnasafninu (gamla slátturhúsinu) á Breiðdalsvík. 
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Mynd 2. Fenginn var brettatjakkur með vigt. Hann kom í safnið í febrúar 2017. 

 

Mynd 3. Seinni og jafnframt síðasta hillusendingin kom í hús í febrúar 2017. 
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Myndir 4 og 5. Borkjarnasafnið í 

Hochdorf, Sviss. 
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Mynd 6. Auglýsing:Opið hús í Borkjarnasafninu á Breiðdalsvík þann 19.5.2017 

 

Mynd 7. Jarðfræðingar skoða IRDP-kjarnann 19.5.2017. Frá vinstri: Birgir V. Óskarsson, Martin 

Gasser, Christa M. Feucht og Jóhann Helgason, sem vann doktorsverkefni í tengslum við kjarnann á 

sínum tíma. 
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Mynd 8. Aðilar sem komu að uppsetningu borkjarnasafnsins 19.5.17. Frá vinstri: Eyvindur Karl 

Martinsson, Martin Gasser (NÍ og Breiðdalssetur), Hrafnkell Hannesson (NÍ), Birgir V. Óskarsson 

(NÍ), Christa M. Feucht (Breiðdalssetur), Ómar Bjarki Smárason (Stapi) og Hákon Hansson 

(Breiðdalshreppur og Breiðdalssetur). 

 

Mynd 9. Starfsmenn NÍ og Breiðdalsseturs ásamt heiðursgesti Jóhanni Helgasyni sem kom austur í 

boði Breiðdlasseturs. 
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Mynd 10. Heimamenn skoða borkjarnasafnið 

 

Mynd 11. Glímufélagið á Reyðarfirði við flutning IRDP-kjarnans upp úr kjallara Stríðsárasafnsins á 

Reyðarfirði, þar sem hann var geymdur síðan rannsóknarvinnu á honum lauk í kringum 1980. 
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Mynd 12. Yfirlit um IRDP-kjarninn (plaköt) sem unnið var af Jóhanni Helgasýni, Birgi Óskarssyni, 

Martin Gasser og Christu M. Feucht. 

 

Mynd 13. Dýpsti hluti IRDP-kjarnans. 
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Mynd 14. Jarðfræðinemar, kennarar og prófessorar við Háskólann „Vassar College í Poughkeepsie, 

New York State, í lok maí 17. 

 

Mynd 15. Borinn við IRDP á Reyðarfirði árið 1978 birt í Vísi, í júlí 1978. 

Höfundar: Martin Gasser, Hrafnkell Hannesson og Christa M. Feucht  júlí 2017 


