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EggertV. Briem
(18.ágúst1895– 14.maí1996)

EggertVilhjálmur Briem, prestssonurúr Skagafirði,
átti langt og afar sérstaktlífshlaup.Ungur fór hanní
vélfræðinámtil Þýskalands,en hélt síðantil Banda-
ríkjanna 1914 og starfaði þar m.a. í hinni þekktu
raftækjaverksmiðju Hjartar Þórðarsonarí Chicago.
Eftir þaðvarhanná Íslandií nokkurárvið ýmisstörf,
fyrst vörubílaaksturausturá fjörðum. Um 1920birt-
ust eftir Eggertnokkrar tímaritsgreinar, s.s. í Sindra
um smáiðnaðá Íslandi, og í Búnaðarritinuvarðandi
vélanotkuní landbúnaði.Þáhélt hannaftur til Banda-
ríkjanna,tók þar flugvirkjapróf og síðaratvinnuflug-
mannspróf1930,fyrstur Íslendinga.Um árabil vann
hann í verksmiðjumí Bandaríkjunum,og fékk þar

einkaleyfi á aðferðumm.a.varðandisaumavélar, sem
hannhafði síðantekjur af. Jafnframtvar Eggertmik-
ill áhugamaðurum raunvísindi,ekki sístumafstæðis-
kenninguEinsteinssemhanntaldi aðvissuleyti ófull-
komna.

Víkur þá sögunniaðÞorbirni Sigurgeirssynipró-
fessor. Þorbjörn hafði meðal annarsstundaðrann-
sóknir í kjarneðlisfræði við Kaupmannahafnarhá-
skóla,og kannaðgeimgeislavið Princeton-háskólaí
Bandaríkjunum.Eftir heimkomutil Íslands1947sneri
hannsér í vaxandimæli að jarðvísindum,og vöktu
niðurstöðurhansþar athygli á alþjóðavettvangi.Þor-
björn kom á fót EðlisfræðistofnunHáskólansí árs-
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byrjun 1958 og hafði mörg merk rannsóknaverkefni
á prjónunum. Aðstæðurvoru þó allar harla erfið-
ar miðað við það semnú er: fátt raunvísindamennt-
að fólk í landinu, fjárveitingar og styrkir af skorn-
um skammti,tækjakosturlítill, gjaldeyrishöft o.s.frv.
FundumþeirraEggertsV. Briem barsamaná því ári,
og varðþeimvel til vina.

Eggert V. Briem lagði Eðlisfræðistofnuninnió-
metanlegt lið meðrausnarlegumgjöfum,bæðiáfrum-
býlingsárumhennarog eftir að hún varð hluti Raun-
vísindastofnunarHáskólans1966. Samkvæmtskrá
Þorbjörnsí fórum okkar var þar fyrst að telja vand-
aðasveiflusjá (oscilloscope),semnýttist um árarað-
ir við mælingar, tækjasmíð,og viðgerðir. Er hún
enn í góðu lagi, og jók Eggert síðar við myndavél
til myndatökuaf skjá hennar. Þá gaf Eggert sterk-
byggðafólksbifreiðaf Plymouth-gerð,semhannhafði
átt sjálfur, og kom hún að góðu gagni við mæl-
ingar og sýnasöfnunstofnunarinnarvítt um land-
ið. Þegar Þorbjörn smíðaðinýja tegund segulsviðs-
mæla(Móða) og hóf skipulegar mælingará segul-
sviði úr flugvél yfir öllu landinu1968,bættustvið ná-
kvæmurtíðnimælir, fjarskiptaritvél (Telex) og sjálf-
virkur tölvustrimlagatari,sendi-og móttökutæki,og
rafhlöðudrifin sveiflusjá 1972.Rúbidíumsveifluvaki
semEggertgafeinnig,varundirstaðaverulegraendur-
bóta(um 1972)á staðsetningar-búnaðifyrir flugmæl-
ingarnar.

Áhugi Eggerts á afstæðiskenningunni tengdist
frekari gjöfum hanstil stofnunarinnará árinu 1971
ogsíðar, semvoru tækjabúnaðurtil svonefndraMöss-
bauer-mælingaá einni samsætujárns.Í þeim búnaði
var geislagjafi,mælitæki,fjölrásagreinir, reiknivél og
kælibúnaður. Þessitæki hafa verið notuð til merkra
rannsóknaá járnsamböndumí bergi og öðrum efn-
um við Eðlisfræðistofustofnunarinnar. Eggertstyrkti
og fyrstu tilraunir stofunnarmeðörtölvur og forritun
þeirra. Sú reynsla varð undirstaðaí þróun rafeinda-
vogasemsíðanbyltu hérstarfsháttumí fiskvinnsluog
lögðugrundvöllaðfyrirtækinuMarelhf.

Í Heimaeyjargosinu1973dvaldistÞorbjörnSigur-
geirssonlengstaf úti í Eyjumeinsogalþjóðvarkunn-
ugt, og fannEggertV. Briem sér þá nýtt áhugamál,
semvoru jöklarannsóknirog virkjun jökulfljóta. Rit-
aði hanngreiní 26.árgangJökuls,þarsemhannm.a.

veltir fyrir sérmöguleikumá jarðhitavirkjun í Gríms-
vötnumog aðauki vatnsaflsvirkjunmeð1000m falli
þaðan,semeyddi hættuá Skeiðarárhlaupum.Endur-
speglar húneinsog fyrri greinarhans,bæðifrumleg-
ar hugmyndirog mikinn áhugahansá að nýta kosti
landsinssembestfyrir þjóðina.Síðanstyrkti Eggert
mjög rausnarlega rannsóknaverkefni á því sviði við
RaunvísindastofnunHáskólans.Meðalannarskostaði
hann1977-79frumsmíði íssjár til mælingaá þykkt
jökulíssins,semsíðanhefur verið notuðtil kortlagn-
ingar á landslagiundir meginjöklum landsins.Hann
kostaðieinnigsmíðigufuborstil djúpborunarí jökla,
boruneftir gufuoguppsetninguhitaveituografstöðv-
ar af einstæðrigerð á Grímsfjalli í Vatnajökli árið
1982.Smíðaðihannsjálfur hluti í rafstöðina.Sama
ár gaf EggertRaunvísindastofnunöflugajeppabifreið
semjafnframtvarðaðmiklum notumvið aðrarrann-
sóknir, ekki síst rekstur víðfeðmsnets jarðskjálfta-
mæla.Einnig gaf hannLoran-staðsetningartækifyr-
ir bifreiðina,og árið 1979tvo vélsleða.Eggertlagði
einnig fram fé til byggingarsendimastursá Gríms-
fjalli semkomið var upp 1981 til gagnasendingatil
Raunvísindastofnunarfrá veðurstöðog jarðskjálfta-
mæli. Birtist mynd af því í 31. árgangiJökulsog er
Eggertmeðá myndinni, endavílaði hannekki fyrir
sérjöklaferðir fram yfir nírætt.Jarðskjálftamælirinná
Grímsfjalli hefur gegnt afar mikilvæguhlutverki við
skjálftavöktun og viðvaranir um upphaf eldgosaog
jökulhlaupaí Vatnajökli.Eggertvar kjörinn heiðurs-
félagi í JöklarannsóknafélagiÍslandsárið1980.

Eftir aðEggertflutti heimtil Íslandsalkominn,ár-
ið 1975,varhanní yfir tvo áratugitíðurgesturáRaun-
vísindastofnun.Þarsökkti hannsérniður í vísindarit
og ræddivið mennum nýjungarí fræðunum,rann-
sóknaverkefnin, og hugmyndir sínar í vísindunum.
Hannvar einnig vinsællþátttakandií samkomumog
sumarferðumstarfsfólksstofnunarinnar. Ferðabúnað-
ur hansvarummargt sérstakur. Tjaldið var lítið, varla
mannlengd,hringlagameðeinni miðsúlu.Svefnpok-
inn hansvar þó ennmerkilegri, enhannhöfðusystur
hansgertárið1921úr æðardúniog lambsullfrá prest-
setrinuá Staðarstað.Sápoki fylgdi Eggerti einnig í
öllum jöklaferðumhans.Þótti honumbetraað sofa í
jöklatjaldi ábrúnGrímsfjallsení margmenninuí skál-
anum.
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Við afhendingufyrstu vélsleðaRaunvísindastofnunar. Á myndinnieru,talið frá vinstri, MagnúsMár Magnús-
son, Helgi Björnsson,Sigurður Þórarinsson,Marteinn Sverrisson,Páll Theodórsson,gefandinn,Eggert V.
Briem,ÞorbjörnSigurgeirssonog LeóKristjánsson.

Elsti ogyngstuþátttakendurnirí Jónsmessu-
ferðRaunvísindastofnunar, sumarið1982.

Eggerthafði mikinn áhugaá framförumog yndi
af fræðilegri íhugun.Hann hélt þrautseigjusinni og
forvitni til hinstustundar, var opinn fyrir nýjum hug-
myndumen gagnrýninnog róttækurá þannhátt að
hannvildi efastum viðteknarskoðanir. Hannvar fá-
orðurí samræðum,oft glettinnoggóðlátlegastríðinn,
svaraðigjarnanmeð spurningum,brosi og glampaí
auga.Hannvar hæverskurenfasturfyrir þættisthann
sannfærður. Hannvarhafinnyfir kapphlaupumefnis-
leg gæðiog meðtaóskrinægjusemi,hugarróog vel-
vilja bættihannmannlífhvarsemhannfór.

Af ofantöldumáljóst vera,aðrannsóknastarfsemi
á ýmsummikilvægumsviðumraunvísindaá Íslandiá
EggertV. Briemmikið aðþakka.Eggertstofnaðisjóð
af eigum sínum,semætlaðurer til að styrkja rann-
sóknir í jarð- og líf fræðum.Þannigmunþessilítilláti
höfðingsmaðurvæntanlega ennum ókomin ár verða
stoðog styttaöflunarnýrrar vísindaþekkingará nátt-
úru Íslands.

LeóKristjánsson
Helgi Björnsson
BryndísBrandsdóttir
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