
Hvað er Heimskautsgerðið
Heimskautsgerðið á Raufarhöfn er 
sprottið upp úr vangaveltum Erlings 
Thoroddsen um hvernig hægt er að virkja 
endalausa víðáttu, þar sem ekkert skyggir 
á sjóndeildarhringinn, heimskautsbirtuna 
og miðnætursólina. Inn Í þessum 
vangaveltum kom hugmyndin að nota 
dvergatal Völuspár og Snorra Eddu og 
dusta rykið af fornum sagnaheimi og færa 
til nútíðar. Utan um þennan hugarheim rís 
Heimskautsgerðið á Melrakkaási við 
Raufarhöfn. Haukur Halldórsson 
listamaður tók þátt í hugmyndavinnu með Erlingi, gerði skissur og líkan sem stuðst er við.

Heimskautsgerðið er um 50 metrar í þvermál, 6 metra há hlið vísa til höfuðáttanna.
Í miðju hringsins er 10 metra há súla á fjórum stöplum, sem áform eru uppi um að skarti kristaltoppi 
sem brýtur sólarljósið og varpar geislum sólar um allt Gerðið. Fjórir skúlptúrar eru inní Gerðinu hvert 
með sínu sniði. Pólstjörnubendir sem vísar á Pólstjörnuna. Hásæti sólar þar sem birtan í ákveðinni
stöðu boðar sumarkomu. Geislakór er rými á milli hárra stöpla þar sem hægt verður að setjast niður, 
tæma hugann og endurnýja orku sína. Altari elds og vatns sem virkjar frumkraftana.

Inni Gerðinu verður árhringur dverga, steinar sem hver um sig tákna ákveðinn dverg. Þessir dvergar 
eru alls 72 talsins og er getið í íslenskum fornbókmenntum. Með þeim fjölda á hver dvergur sitt „vik" 
í árinu, ef miðað er við 5 daga viku. Með því að tengja nöfn dverganna við árstíðir, eins og til dæmis 
nafnið Vetrarfaðir á fyrsta vetrardag þá ganga nöfnin upp eftir því hvar í árinu þeir lenda sem myndar 
72 vikur. Árhringur dverga er þannig orðinn einskonar almanak, þar sem hver dvergur ræður 5 
dögum. Til dæmis Várkaldur í viku vors, Bjartur í viku sumars þegar nætur eru bjartar og Dvalinn í 
haustviku þegar allt leggst í dvala fyrir veturinn. Enginn hefur getað útskýrt tilurð eða hlutverk 
dverganna í Völuspá nema þeirra Austra, Vestra, Norðra og Suðra, sem halda uppi himninum. 
Í hugmyndafræði Heimskautsgerðisins hefur öllum dvergum verið gefið hlutverk og þeir verið 
persónugerðir. Þannig er hægt að tengja dvergana við afmælisdaga og mynda tengsl við þá. 
Dvergarnir eru svo hluti af tímabilum goðanna sem eru gömlu mánuðirnir. Þegar á árið er litið sést að 
það eru 6 dvergar sem tilheyra hverjum (gamla) mánuði og hver mánuður tilheyrir ákveðnu goði. 
Hliðin, Austri, Vestri, Norðri og Suðri, á milli stöplanna vísa mót höfuðáttunum, þannig að 
miðnætursólin sést frá suðurhliði gegnum miðsúlu og norðurhlið, á sama hátt og sólarupprás sést frá 
vesturhliði í gegn um miðsúlu og austurhlið.



Kostnaðaráætlun hvað þarf til að klára 2023
4x skúlptúrar, verktakavinna (4x10m)
Efni, búnaður, tækniofl
Undirbúningur, eftirlit og verkumsjón
Annað ófyrirséð

Samtals kostnaður 2023

4ö.a».oc»
5.750.000
9.600.000
6.1350»

67 405 000

Sótt um til Framkvæmdasjóds
Norðurþing
Heimskautsgerði, samstarfsaöilar ofl

53.938.000
12.997.000

500.000
67.485'000

80,0%
19,3%
0,7%

2024
Gijótvinna i námu, undirbúningur, söguiVmeitlu
Flutningur og frágangur fyrri áfangi
Flutningur og frágangur síöari áfangi
Hönnun og módelgerð
Undirbúningur, eftirlit og verkumsjón
Merkingar, ýmislegt, ófyrirséð

Samtals kostnadur 2024

30.000.000
30.000.000
30.000.000
7.000.000
9.600.000

11.300.000
117.900.000

Sótt um til Framkvæmdasjóðs
Noröurþing
Heimskautsgerði, samstarfsaðilar ofl

94.320.000
20.580.000
3.000.000

117.900.000

80,0%
17,5%
2.5%

2025
Frágangur innan og utan gerðis, yfiiiag
Lýsing
Merkingar, ýmislegur lokafrágangur, ófyrirséð
Verkumsjón
Frágangur vinnuvegar.'öryggisleiðar ofl

Samtals kostnaður 2025

7.000.000
7.000.000
2.500.000
3.000.000

500.000
20.000.000

Sótt um til Framkvæmdasjóðs
Noröurþing ofl samstarfsaðilar 
Heimskautsgerði, samstarfsaðilar ofl

16.000.000
3.000.000
2.000.000

20.000.000

80.0%
15,0%
10,0%

Samtals 2023-2024-2025
Sótt um til Framkvæmdasjóðs

Nordurþing ofl
164.308.900
36.577.000

80,0%
17,8%

Heimskautsgerdi ofl 5.500.000 2,7%
205.385 000


