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Efni: Vestfjarðarvegur milli Bjarkalundar og Skálaness.
Minjastofnun Íslands hefur móttekið bréf Skipulagsstofnunar frá 24.
okt. s.l. þar sem óskað er eftir umsögn um mat á umhverfisáhrifum
ofangreindrar framkvæmdar.
Margrét Hrönn Hallmundsdóttir fornleifafræðingur hjá Náttúrustofu
Vestfjarða skráði fornleifar vegna fyrirhugaðrar vegagerðar og efnistöku.
Niðurstöður skráningarinnar liggja fyrir í skýrslu náttúrustofnunnar,
Fornleifarannsókn vegna veglagningar frá Bjarkalundi að Skálanesi,
sem gefin var út á þessu ári. Fyrir liggja tvær aðrar skýrslur
náttúrustofnunnar um skráningu fornleifa á svæðinu. Annars vegar
skýrsla frá 2005, Fornleifaskráning í Reykhólahreppi, ABarðastrandasýslu. Vegna ný- og endurlagningar Vestfjarðarvegar
nr. 60. Og hins vegar skýrsla frá 2008 sem tekin var saman vegna
könnunar á matsskyldu vegtengingar villi Hallsteinsness og Djúpadals í
Djúpafirði, Fornleifakönnun vegna vegaframkvæmda í Djúpafirði í
Reykhólahreppi.
Í frummatsskýrslu kemur fram að alls voru skráðar 270 minjar á 11
jörðum vegna fyrirhugaðrar vegagerðar milli Bjarkalundar og Skálaness.
Helmingur minjanna, eða um 135 þeirra, byggja á skráningu úr
heimildum um horfna minjastaði eða eru minjar sem liggja utan
áhrifasvæðis fyrirhugaðrar framkvæmdar.
Í frummatsskýrslu er fjallað um hverja leið fyrir sig og verður sami
háttur hafður á í þessari umsögn. Í fornleifaskráningarskýrslu er í
fæstum tilfellum gefið upp hversu langt frá veglínu fornleifarnar liggja. Í
töflum í frummatsskýrslu er fjarlægð frá miðlínu vegar gefin upp og
miðast hún við loftlínu sem mæld er út á kortum.
Leið A1.
Leið A1 liggur um jarðirnar Hlíð, Laugaland, Stað og Skálanes. Í
fornleifaskráningarskýrslu frá 2016 er gerð grein fyrir skráningu 67
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fornleifa á þessum jörðum. Hluti þessara fornleifa liggur í og í nágrenni
vegstæðisins og er fjallað um þær fornleifar hér að neðan.
Grípa þarf til mótvægisaðgerða vegna eftirtalinna fornleifa vegna leiðar
A1. Skáletraður texti er tekin úr skýrslu Náttúrustofu Vestfjarða frá
2016:
Hlíð 1788-52. Rúst. Rústin er í miklu þýfi og greinilega mjög gömul.
Rústin er fast upp við Kotlæk sem rennur niður túnið… Þrjú greinileg
hólf eru á rústinni og liggja hólfin í hnapp en hleðslur eru mjög grónar
og lágar aðeins 20-30 cm. Stærð hennar er 14 m á lengd og 12 metrar á
breidd. Rústin er í vegstæðinu. Minjastofnun Íslands telur að rannsaka
þurfi rústina með fornleifauppgreftri áður en framkvæmdir hefjast.
Hlíð 1788-51. Stekkur/rétt. Ofarlega á Kottúni eru klettar. Við
þessa kletta er stekkur með lítilli rétt… Stekkurinn hefur tvö hólf og
myndar kletturinn aðra langhlið hans. Við stekkinn er svo lítil hlaðin
rétt. Rústin er mikið gróin en þó sér í hleðslur. Hleðslur eru hæstar um
0,7 m. Stekkurinn er að utanmáli 11 m á lengd og 7 m á breidd. Réttin
framan við er mun lægri eða um 0,4 m og er stærð hennar að utanmáli
7 m að lengd og 4 m að breidd. Rústirnar eru í 58 m fjarlægð frá
miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi minjarnar á
meðan á framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að þær raskist af
vangá.
Hlíð 1788-49. Bæjarstæði. Við Hlíð er stórt gil þar sem rennur á og
foss steypist niður kletta. Hinumegin við þetta gil er svæði sem heiti
Kottún. Á þessu svæði hefur áður staðið býli en í örnefnaskrá Hlíðar
segir: ,,Hlíðarkot, þar var síðast búið um 1780.“ Nokkrar rústir eru í
túninu og eru töluvert sokknar og greinilega nokkuð gamlar. Ekki er
auðvelt að gera sér grein fyrir hvaða rúst er bæjarrústin… Þó er eitt
svæði með rúst á sem er mun grænni en umhverfið í kring.
Hugsanlega er það bæjarstæðið. Erfitt er að gera sér grein fyrir
herbergjaskipan vegna þess að rústin er í kargaþýfi, en um allt má þó
greina veggjastubba og dældir sem hafa verið rými í húsunum.
Bæjarhús eru nokkuð stór en veggir mjög lágir og hæstir um 0,4 m.
Bæjarstæðið er í 39 m fjarlægð frá miðlínu vegar skv. frummatsskýrslu.
Eins og fram kemur í lýsingunni hér að ofan er um nokkrar rústir að
ræða og því hlýtur umfang minjasvæðisins að vera nokkurt. Því kunna
einhverjar rústir að liggja enn nær veglínunni. Minjastofnun Íslands
telur að girða þurfi rústasvæðið af á meðan á framkvæmdum stendur.
Verði ekki komist hjá raski á minjunum þarf að rannsaka þær með
fornleifauppgreftri.
Hlíð 1788-50. Rústahóll. Um 35 m suðvestur af bæjarhólnum er
rústabunga með mjög ógreinilegri rúst… Hóllinn stendur upp úr
umhverfinu í kring og er mun grænni og flest bendir til að þarna hafi
staðið útihús. Ekki var hægt að mæla veggi eða sjá hvernig húsið sem
þarna stóð hefur litið út. Rústahóllinn er 42 m frá miðlínu vegar.

Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi rústahólinn á meðan á
framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að hann raskist af vangá.
Hlíð 1788-39. Rétt/aðhald. Við hlið rústarinnar [1788-38] er
hleðsla sem myndar rétt við húsið. Líklega er rústin stekkur og við hlið
hans aðhald. Í örnefnaskrá er talað um Nátthaga og Nátthagakletta.
Líklega er þetta aðhald umræddur nátthagi… Hleðslan er nokkuð
greinileg en vel gróin. Hún er í boga og er 35 m á lengd. Réttin er 92 m
frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að gera þurfi verktökum
grein fyrir staðsetningu réttarinnar til að koma í veg fyrir að hún raskist
af vangá.
Hlíð 1788-38. Rúst. Við slóðann sem liggur heim að túninu í Hlíð,
þar rétt við er afleggjari niður túnið sem kallað er Kottún. Þar við
veginn er grjóthlaðin rúst… Rústin er ílöng og grjóthlaðin og ekki sér í
torf. Rústin er að utanmáli 10 m á lengd og 5 m á breidd. Rústin er 89
m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að gera þurfi
verktökum grein fyrir staðsetningu rústarinnar til að koma í veg fyrir að
hún raskist af vangá.
Hlíð 1788-36. Rúst. Um 100 m suðvestur af bæjarhól, vestanmegin
við læk sem rennur í gegnum túnið er ferköntuð rúst… Tveir veggir eru
greinilegir og er hæð þeirra um 40 cm. Rústin er mjög gróin. Rústin er
62 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að gera þurfi
verktökum grein fyrir staðsetningu rústarinnar til að koma í veg fyrir að
hún raskist af vangá.
Hlíð 1788-43. Dys. Í friðlýsingarskrá segir: „Haugur forn á
Stekkjarnesi, bæjarmegin við mýrardrag, sem liggur eftir nesinu; grasi gróinn hóll. Þinglýst 1931“… Á Stekkjanesi er umrætt mýrardrag
og eins og lýsingin segir er þar grasigróinn hóll sem hæstur er í miðju.
Það sem er athyglisvert er að hóllinn er alveg hringlaga með bungu í
miðju sem bendir sterklega til að hann sé manngerður. Hringurinn er
15x15 m. Dysin er 111 m frá miðlínu vegar. Í 22. gr. laga um
menningarminjar, nr. 80/2012, segir að fornleifum sem friðlýstar eru
skal fylgja 100 metra friðhelgað svæði út frá ystu sýnilegu mörkum
þeirra og umhverfis nema annað sé ákveðið. Vegurinn er því utan
friðhelgunarsvæðisins.
Hlíð 1788-44. Dysjar. Í friðlýsingarskrá segir: ,,Hlíð í Þorskafirði
a. Dysjar sex úti undir Stórahrauni"… Dysjar þessar fundust ekki við
vettvangskönnun. Vegur er fyrirhugaður þar sem þessar dysjar eiga
að vera. Verði vegur lagður þarna verður að fara í frekari könnun á
svæðinu þar sem um friðlýstar fornleifar er að ræða. Minjastofnun
Íslands tekur undir það að kanna þarf svæðið betur til að staðsetja
dysjarnar. Í 22. gr. laga um menningarminjar, nr. 80/2012, segir að
fornleifum sem friðlýstar eru skal fylgja 100 metra friðhelgað svæði út
frá ystu sýnilegu mörkum þeirra og umhverfis nema annað sé ákveðið.
Óheimilt er að raska friðlýstum fornleifum og því þarf að ákveða

endanlega legu vegarins þannig að tryggt verði að framkvæmdir raski
ekki fornleifunum.
Hlíð 1788-42. Stekkur. Í örnefnaskrám er talað um Stekkjarvík og
Stekkjarnes. Örnefnin benda sterklega til þess að þar hafi verið
stekkur… Ekki sést til neinna rústa en á miðju nesinu er gróin hóll sem
eru hugsanlega leifar af þeim stekk sem nesið er kennt við. Stekkurinn
178 m frá miðlínu vegar og honum ætti því ekki að stafa hætta af
framkvæmdunum. Búið er að skrá stekkinn og telur Minjastofnun
Íslands það fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Hlíð 1788-41. Hlíðarsel. Á milli bæjanna Laugalands og Hlíðar er
dalur sem ber nafnið Grísadalur, hann er einskonar óbeinishólmi milli
tveggja hraunbreiða sem hafa runnið niður hlíðina. Þar liggur lítill
lækur í gróinni lægð. Í örnefnaskrá segir: ,,Hlíðarsel þar er gömul
selstaða. Munnmæli herma að þar hafi verið byggð um tíma,,… Rústin
er eitt hólf og illa greinileg og greinilega mjög gömul. Hún er um 10 m
á lengd og 5 m á breidd að utanmáli og stendur nærri læknum en
aðeins upp í brekkunni. Þetta svæði er mjög hentugt til að staðsetja sel.
Líklega er þetta sel frá Hlíð enda kallað Hlíðarsel. Rústin er mjög gróin
og hverfur næstum í gróður og ekki er auðvelt að sjá hana á vettvangi
en hún kemur nokkuð vel fram á loftmyndum. Rústin er 63 m frá
miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að gera þurfi verktökum grein
fyrir staðsetningu rústarinnar til að koma í veg fyrir að hún raskist af
vangá.
Laugaland 1788-13. Mógrafir. Í örnefnaskrá Laugalands segir:
„Mógrafir voru niður af hjöllunum. Búið er að fylla þær upp, og þar er
nú tún. Þarna var tekinn mór á árunum 1940-1945, jafnvel eitthvað
lengur. Theódór kom að Laugalandi 1940 og tók upp mó fyrstu árin.
Guðmund minnir, að hann hafi talað um 11 stungur þarna, en
jarðvegur er djúpur"… Horfið undir tún. Mógrafirnar munu hafa verið
í um 88 m fjarlægð frá miðlínu vegar og inni á svæði sem afmarkað er
fyrir vinnubúðir verktaka. Mógrafirnar eru horfnar en vitneskja um þær
hefur verið skráð og telur Minjastofnun Íslands það fullnægjandi
mótvægisaðgerð.
Laugaland 1788-4. Rúst. Um 150 m suðaustur af bænarhúsinu á
Laugalandi eru tvær rústir hlið við hlið. Rústirnar eru við fjöruborðið í
túnjaðri Laugalands… Rústin sem er nær bænum er 6 m á lengd og 5
m á breidd og eru hleðslur 1 m á hæð. Rústin er hlaðin úr torfi og grjóti
og nær kassalaga og er hrun í inngangi sem hefur vísað norður.
Rústin er nálægt svæði sem afmarkað er fyrir vinnubúðir verktaka.
Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi rústina á meðan á
framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.
Laugaland 1788-5. Rúst. Fast við hlið rústar [4] er önnur rúst…
Rústin er grjóthlaðin og 9 m á lengd og 6 m á breidd að utanmáli.
Rústin er ílöng og opin í norður út á fjörðinn. Rústin er mun lægri en

sú við hliðina eða aðeins 30 cm og nokkuð gróin. Rústin er nálægt
svæði sem afmarkað er fyrir vinnubúðir verktaka. Minjastofnun Íslands
telur að merkja þurfi rústina á meðan á framkvæmdum stendur til að
koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.
Laugaland 1788-18. Kvíar. Í örnefnaskrá segir: ,,rétt við Kvíarvog
er stakur steinn"… Kvíarvogur er líklega lítill vogur við túnið.
Staðurinn er 90 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að
skráning hans sé fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Laugaland 1788-17. Fjós. Í örnefnaskrá segir: ,,Fjósaflöt hefur
verið fjós áður en Guðmundur veit ekki hvar það stóð"… Líklegt er að
Fjósaflöt sé upp af Kvíarvogi þar er nú gamalt tún en ekki sést til rústa
þar. Líklegt að leifar af fjósi séu undir sverði á svæðinu. Hnit tekið á
miðju svæðinu. Hnitið er 72 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands
telur að skráning staðarins sé fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Laugaland 1788-15. Útihús. Á túnakorti frá því fyrir 1920 eru
teiknuð tvö útihús. Þessi hús stóðu þar sem í dag stendur hús sem skráð
er sem verkstæði… Ekki sjást leifar af þessum húsum í dag. Staðurinn
er í 80 m fjarlægð frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að
skráning hans fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Laugaland 1788-16. Útihús. Á túnakorti frá því fyrir 1920 eru
teiknuð tvö útihús eða kálgarðar. Þessi hús/garðar stóðu þar sem í dag
stendur hús sem skráð er sem verkstæði… Ekki sjást leifar af þessum
húsum/kálgörðum í dag. Staðurinn er í 80 m fjarlægð frá miðlínu
vegar. Minjastofnun Íslands telur að skráning hans fullnægjandi
mótvægisaðgerð.
Laugaland 1788-21. Heit laug. Nafnið Laugaland er tilkomið
vegna þess að í landinu er að finna heitar laugar. Í örnefnaskrá segir:
,,Lind Ytri (80) (75°) er nær bæ nú og væri í rauninni réttara að nefna
hana Heimri. Hún er rétt við íbúðarhúsið, og er tekið vatn úr henni í
húsið. Lindin hefur líklega einhvern tíman verð kölluð Prettur og
minnist Guðmundur þess að hafa séð það nafn einhverstaðar á prenti
e.t.v. í Árbók Barðastrandarsýslu. Heit lindin sem kölluð var laug af
Guðmundi og hans fólki, hefur samgang við sjó og hækkar í henni um
flóð. Úr Lind heimri sem ekki var kölluð neinu sérstöku nafni, var tekið
vatn í sundlaug sem Theódór gerði rétt við lindina. Heitar lindir eru í
fjörunni niður af bænum eða aðeins utar, en þær hafa engin sérstök
nöfn. Þetta eru mörg augu eða uppsprettur og eru heitari en laugarnar
heima"… Hnit var tekið við gömlu laugina sem er steinsteypt. Laugin
er 37 m frá miðlínu vegar og sennilega álíka langt frá nýrri vegtengingu.
Minjastofnun Íslands telur að gera þurfi verktökum grein fyrir
staðsetningu laugarinnar til að koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.
Laugaland 1788-11. Túngarður. Utan um túnið á Laugalandi er

gamall túngarður… Garðurinn er hlaðinn úr grjóti og er um 1 m á
breidd og 180 m á lengd. Garðurinn er greinilegur en nokkuð sokkin í
sinu. Túngarðurinn fer undir veginn. Minjastofnun Íslands telur að fá
þurfi fornleifafræðing til að grafa skurð þvert á garðinn eða skoða snið
hans þar sem hann verður rofinn til að kanna gerð hans og aldur.
Laugaland/Staður 1788-24. Varða. Á hæð út við sjóinn, ekki langt
frá naustinu er varða… Varðan stendur á klöpp og er um 1 m á hæð.
Varðan er 33 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að merkja
þurfi vörðuna á meðan á framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir
að hún raskist af vangá.
Laugaland 1788-19. Naust. Um 2,8 km vestur af Laugalandi á
svæði sem heitir Skútunaust er mjög gamalt naust… Naustið er í
lengra lagi eða 15 m á lengd að utanmáli og 11 m á breidd. Naustið er
hlaðið úr grjóti en nokkuð gróið eru hleðslur um 40 cm. Í
frummatsskýrslu segir að naustið sé 20 m frá miðlínu vegar en í
fornleifaskráningarskýrslu að naustið lendi undir veginum. Ef hægt er
að varðveita naustið þarf að merkja það á meðan á framkvæmdum
stendur til að koma í veg fyrir að það raskist af vangá. Ef ekki verður
komist hjá raski á naustinu þarf að rannsaka það með
fornleifauppgreftri.
Laugaland 1788-20. Rústabunga. Upp í hlíðinni ofan við þar sem
túnin á Laugalandi enda er ógreinileg rústabunga… Veggir eru lágir
og ógreinilegir og eru þeir mjög grónir. Á loftmyndum sést að þetta er
líklega ferköntuð rúst eða rétt sem er 12x12 m. Rústabungan lendir í
vegstæðinu. Minjastofnun Íslands telur að grafa þurfi könnunarskurði í
bunguna til að ganga úr skugga um hvort hún geymir gamalt mannvirki.
Niðurstöður rannsóknarinnar kunna að leiða til þess að ráðast þurfi í
frekari rannsóknir á staðnum.
Laugaland/Staður 1788-27. Varða. Á milli Laugalands og Staðar
en mun nærri Stað og Árbæ eru nokkrar vörður… Um 1 m á hæð.
Varðan er 67 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að gera
þurfi verktökum grein fyrir staðsetningu vörðunnar til að koma í veg
fyrir að hún raskist af vangá.
Staður/Árbær 1788-30. Hraunastaðir. Hraunstaðir er fornt býli
sem áður tilheyrði Stað en er núna í landi Árbæjar. Keyrt er framhjá
Árbæ og beygt í áttina að Laugalandi. Þar er slóði til vinstri í átt að
grænni bogalaga byggingu sem notað er sem skjól fyrir fé. Rústir á
Hraunstöðum standa um 170 m frá sjó og allt í kring eru tún sem eru
nytjuð og slegin. Bærinn hefur staðið upp á grjóthrygg og eru túnin
nokkuð neðar… Erfitt er að gera sér grein fyrir því hvort um eina eða
þrjár rústir er að ræða en húsin standa mjög þétt á grjóthrygg. Rústin
er skráð hér sem ein rúst þar sem veggir eru allir jafn háir og líklegt að
byggingarnar hafi verið í notkun samtímis. Stærsta rýmið er neðst og
hefur inngang í suð austur þar eru greinileg tvö rými. Þar við hliðina

er annað rými með dyr á sömu hlið og efst er rúst sem er með dyr út að
sjó í norðvestur. Hæð hleðsla er hæst um 1 m og flestir veggirnir eru í
þeirri hæð. Rústirnar eru grónar en sér í hleðslur. Við hliðina á
klettinum eða grjóthryggnum sem rústirnar standa á, rennur lækur.
Útlit og staðsetning rústanna benda til að þetta hafi verið sel en oft var
búið í seljum eftir notkun þeirra. Ekki virtust nein merki um önnur hús
í kring. Hraunastaðir eru í 55 m fjarlægð frá miðlínu vegar.
Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi rústirnar á meðan á
framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að þær raskist af vangá.
Laugaland/Staður 1788-25. Varða. Varða nokkuð nálægt sjó á
náttúrulegri klöpp… Varðan er um 1,50 m á hæð og skófum vaxin. Frá
þessari vörðu sést í tvær
aðrar. Varðan er 115 m frá miðlínu vegarins. Minjastofnun Íslands
telur að skráning vörðunnar sé fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Laugaland/Staður 1788-26. Varða. Á milli Laugalands og Staðar
en mun nærri Stað og Árbæ eru nokkrar vörður… Varðan er um 1 m á
hæð og skófum vaxin. Varðan er 126 m frá miðlínu vegarins.
Minjastofnun Íslands telur að skráning vörðunnar sé fullnægjandi
mótvægisaðgerð.
Skálanes 1788-247. Sjávarsel. „Hún (Fagrahlíð) nær út að Kötlum,
sem er rétt ofanvert við Selið. En það er í lægð utan við Melanesið, efst
upp undir hlíðinni. Niður af Fögruhlíð er framhald af Börðunum, sem
fyrr eru talin frá Rauðkuholti og að Kolholti. Kolholt er suðaustur af
Selinu, rétt neðan við það, og liggur gatan yfir það. Nafnið Kolholt er
þannig til komið eftir því sem Jón best veit, að þar var gert til kola eins
og títt var áður fyrr. Beint niður af Kolholti, niður við sjóinn, heita
kleifar. Niður við sjóinn er mjög gamalt sel, nefnt Sjávarsel. Það er fast
við Krakána rétt áður en hún fellur í sjó. Þar eru mjög gamlar
tættur."… Rústin er alveg við ósa Krakár og er hlaðið úr grjóti og
nokkuð gróin en þó sér vel í hleðslur. Rústin er fjögur hólf eða rými.
Veggir eru hæstir um 60 cm og nokkuð hrundir. Rétt fyrir framan
rústina er svo hlaðin rétt. Greinilegt er að um er að ræða fornar rústir
eins og selið sem er ofna vegar. Seljarústirnar eru 44 m frá miðlínu
vegar. Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi rústirnar á meðan á
framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að þær raskist af vangá.
Leið D2.
Leið D2 liggur m.a. um jarðirnar Þórisstaði, Brekku og Skálanes. Í
fornleifaskráningarskýrslu frá 2016 er gerð grein fyrir skráningu 50
fornleifa á þessum jörðum. Hluti þessara fornleifa liggur í og í nágrenni
vegstæðisins og er fjallað um þær fornleifar hér að neðan.
Grípa þarf til mótvægisaðgerða vegna eftirtalinna fornleifa vegna leiðar
D2. Skáletraður texti er tekin úr skýrslu Náttúrustofu Vestfjarða frá
2016:

Þórisstaðir 1788-69. Bústaður. "Þórður Þorsteinsson, sem eitt
sinn bjó á Þórisstöðum, byggði lítinn bæ yfir sig og konu sína frammi í
túni, en nú hefur hann verið sléttaður. Á.A. man ekki, hvað bær þessi
eða kofi var kallaður, en segir hann hafa eitthvert nafn. Á.A. segir, að
byrgi Gull-Þóris hafi fundist í neðstu flötinni í túninu sem nú nær alveg
niður að vegi, fyrir nokkrum árum."… Ekki er vitað nákvæmlega hvar
þessi bær stóð enda hefur verið sléttað yfir þar. Það er líklegt að svæðið
sé í túninu þar sem vegurinn á að vera. Minjastofnun Íslands telur að
grafa þurfi könnunarskurði á því svæði þar sem talið er að bærinn hafi
staðið til að ganga úr skugga um hvort leifar bæjarins leynast þar undir
sverði. Niðurstöður rannsóknarinnar kunna að leiða til þess að ráðast
þurfi í frekari rannsóknir á staðnum.
Þórisstaðir 1788-67. Dysjar. „Skammt fyrir utan Kringlu, nær
Birgistanga, er Deddulaut. Birgistangi er mjög blásin sandeyri, sem
gengur fram í sjóinn nokkuð utan við Kringlu. Þar var lambabyrgi (og
líka naust, S.Á.A). Þetta mun vera Búlkárnes, sbr. Þorskfirðingasögu.
Þarna á sandinum eru fjórir reitir um 6 feta langir og allir eins í
laginu, e.t.v. leifar forndysja (Á.A.man eftir dysjum á Búlkáreyri, en
ekki á Birgistanga; telur þó, að þær geti vel verið þar líka)." Í
Barðstrendingabók segir: ,,Í Búlkárnesi ruddi Gull Þórir skip sitt, er
hann fluttist að Þórisstöðum. Þá börðust þeir þar á eyrinni Þórir og
Hallur frá Hofi. Féllu þar fjórir og munu þeir þar grafnir. Til skamms
tíma mun hafa sést til þess merki. Nú er eyrin brotin af nokkru og
kölluð Birgistangi, en enginn vafi er á því, að það er Búlkárnes sem
sagan greinir frá.“…Hinar meintu dysjar fundust ekki við
vettvangsathugun en svæðið er mjög skógi vaxið. Miðað við lýsingu er
þetta utan veglínu og námu en fara þarf gætilega á þessu svæði.
Dagana 24.-25. ágúst 1974 skoðuðu fornleifafræðingarnir Guðmundur
Ólafsson og Mjöll Snæsdóttir svæðið og fundu engar vísbendingar um
hinar meintu grafir. Minjastofnun Íslands telur að grafa þurfi
könnunarskurði á því svæði þar sem talið er að dysjarnar séu til að ganga
úr skugga um hvort leifar þeirra leynast þar undir sverði. Niðurstöður
rannsóknarinnar kunna að leiða til þess að ráðast þurfi í frekari
rannsóknir á staðnum.
Þórisstaðir 1788-73. Túngarður. Túngarður hlaðinn úr grjóti er
sýnilegur bæði vestan og sunnan megin við bæjarstæðið.
Túngarðurinn nær niður fyrir þjóðveg og hverfur svo… Garðurinn er
grjóthlaðinn og mismunandi hár og er oftast um 1 m á breidd.
Túngarðurinn fer undir veginn. Minjastofnun Íslands telur að fá þurfi
fornleifafræðing til að grafa skurð þvert á garðinn eða skoða snið hans
þar sem hann verður rofinn til að kanna gerð hans og aldur.
Þórisstaðir 1788-74. Rúst. Í u.þ.b. 50 m vestur af bæjarstæðinu er
lítil torfhlaðin ferhyrnd rúst sem stendur vestan við rúst… Rústin er
lítill eða um 4x2 m að innanmáli. Hæð veggja er 1 m. Ekki er langt
síðan rústin var í notkun því inn í henni er fallið þak úr bárujárni.
Rústin er 74 m frá veginum en inni á svæði sem afmarkað er fyrir

aðstöðu fyrir verktaka. Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi
rústina á meðan á framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að hún
raskist af vangá. Verði ekki komist hjá því að raska rústinni vegna
framkvæmda verktaka á svæðinu þarf að grafa könnunarskurð í rústina
til kanna gerð hennar og aldur og til að ganga úr skugga um hvort eldri
minjar leynist undir henni. Niðurstöður rannsóknarinnar kunna að
leiða til þess að ráðast þurfi í frekari rannsóknir á staðnum.
Þórisstaðir 1788-70. Garðlag. Rétt neðan við veginn upp
Hjallaháls… Í túninu rétt neðan við þjóðveginn er garðlag. Garðurinn
er um 1 m á breidd og 30 cm á hæð og með öllu ógróinn. Garðurinn er
72 m á lengd. Garðurinn er 56 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun
Íslands telur að gera þurfi verktökum grein fyrir staðsetningu garðsins
til að koma í veg fyrir að hann raskist af vangá.
Þórisstaðir 1788-75. Rétt. Í u.þ.b. 350 metra suður af bæjarstæði
Þórisstaða er ferhyrnd rétt. Réttin er alveg við enda á syðsta túninu…
Rústin er 15x10 m að ummáli. Sér vel í grjóthleðslur á langhlið en
aðrar hliðar eru grónar. Tvö op eru á réttinni og hugsanlega er annað
þeirra vegna hruns. Veggir eru hæstir um 0,7 m. Réttin er 21 m frá
miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi réttina á
meðan á framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að hún raskist af
vangá.
Brekka 1788-259. Naust. „Nafnlausir hvammar eru upp með ánni,
en utanvert við hana er Naustanes fram í fjörðinn. Þar eru heygðir þrír
reiðhestar í seinni tíð. Fram af Naustanesi er Tjaldsker, lágt sker, sem
tjaldurinn verpir í." … Við Naustanes sem er lítill vogur er naust.
Naustið er 12 m á lengd og 5 m á breidd og eru veggir lágir og grónir.
Nausið lendir undir veginum/fyllingu. Minjastofnun Íslands telur að
rannsaka þurfi naustið með fornleifauppgreftri.
Skálanes 1788-255. Rúst. Um 70 m ofan við þjóðveginn rétt við
Skálanessel er fjárhús… Fjárhúsið er mjög stórt og er 6 rými.
Fjárhúsið er með hlöðnum görðum og aftan við það er hlaða og er
innangengt úr báðum rýmum í hlöðuna. Við hlið fjárhússins eru svo
þrjú lítill rými og virðast liggja göng inn í tvö þeirra og eitt er opið með
sér inngangi. Hleðslur eru mjög háar eða allt að 2 m en grónar. Húsið
er mjög sérstakt. Hlaðan aftan við og hæð veggja benda til þess að
rústin sé ekki mjög gömul en rýmin við hliðina eru sérstök og minna
helst á bæ. Hugsanlegt miðað við gerð rústanna að einhvern tíman
hafi verið hafist þarna við. Rústin er 17x13 m. Rústin er 62 m frá
miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að gera þurfi verktökum grein
fyrir staðsetningu rústarinnar til að koma í veg fyrir að hún raskist af
vangá.
Leið H1.
Leið H1 liggur um jarðirnar Þórisstaði, Barm, Hallsteinsnes, Grónes,
Melsnes og Skálanes. Í fornleifaskráningarskýrslu frá 2016 er gerð grein

fyrir skráningu 166 fornleifa á þessum jörðum. Hluti þessara fornleifa
liggur í og í nágrenni vegstæðisins og er fjallað um þær fornleifar hér að
neðan.
Grípa þarf til mótvægisaðgerða vegna eftirtalinna fornleifa vegna leiðar
H1. Skáletraður texti er tekin úr skýrslu Náttúrustofu Vestfjarða frá
2016:
Þórisstaðir 1788-69. Bústaður. Sjá umfjöllun um leið D2.
Þórisstaðir 1788-67. Dysjar. Sjá umfjöllun um leið D2.
Þórisstaðir 1788-73. Túngarður. Sjá umfjöllun um leið D2.
Þórisstaðir 1788-74. Rúst. Sjá umfjöllun um leið D2.
Þórisstaðir 1788-70. Garðlag. Sjá umfjöllun um leið D2.
Þórisstaðir 1788-75. Rétt. Sjá umföllun um leið D2.
Barmur 1788-222. Rúst. „Neðan Bæjarhólsins stóð alllengi fjárhús
kallað Lambahús. Út og niður af Bæjarhólnum er gömul, vallgróin tótt
á hólbungu, sem nefnd er Húshóll“… Húsið er lítið og er tvö rými.
Annað þeirra er hlaða aftan við og er sér inngangur í hana. Rústin
stendur á hól og er bratt niður af honum. Hleðslur eru grónar og um
0,30 m á hæð. Lengd rústarinnar er 8 m og breidd 6 m. Í
frummatsskýrslu kemur fram að rústin er í 22 m fjarlægð frá miðlínu
vegar en að hluta í skeringu. Þá er rústin nærri svæði sem afmarkað er
fyrir aðstöðu verktaka. Erfitt er að ímynda sér annað en rústin raskist
vegna framkvæmda. Minjastofnun Íslands telur að grafa þurfi
könnunarskurð í rústina til kanna gerð hennar og aldur og til að ganga
úr skugga um hvort eldri minjar leynist undir henni. Niðurstöður
rannsóknarinnar kunna að leiða til þess að ráðast þurfi í frekari
rannsóknir á staðnum.
Barmur 1788-223. Gerði. „Neðan Bæjarhólsins stóð alllengi
fjárhús kallað Lambahús. Út og niður af Bæjarhólnum er gömul,
vallgróin tótt á hólbungu, sem nefnd er Húshóll."… Fast við rústina er
garðlag eða gerði það er L-laga og liggur meðfram rústinni og beygir
svo til suðurs. Garðurinn er gróinn og um 40 cm á hæð. Lengd hans er
32 m. Í frummatsskýrslu kemur fram að gerðið er í 19 m fjarlægð frá
miðlínu vegar en að hluta í skeringu. Þá er gerðið nærri svæði sem
afmarkað er fyrir aðstöðu verktaka. Erfitt er að ímynda sér annað en
gerðið raskist vegna framkvæmda. Minjastofnun Íslands telur að grafa
þurfi könnunarskurð í gerðið til kanna gerð þess og aldur.
Barmur 1788-238. Útihús. Neðan við hæðina sem bærinn stóð á er
tún með rústum útihúsa… Í 60 m norðvestur frá bæjarhólnum standa
tvær rústir og er önnur greinilega fjárhús. Gróin tvíhólfa rúst, hlaðin

úr torfi og grjóti. Hleðslur standa í um 50 cm og er byggingin 12x7 m
að stærð að utanmáli. Útihúsið er í veglínunni. Minjastofnun Íslands
telur að grafa þurfi könnunarskurð í rústina til kanna gerð hennar og
aldur og til að ganga úr skugga um hvort eldri minjar leynist undir
henni. Niðurstöður rannsóknarinnar kunna að leiða til þess að ráðast
þurfi í frekari rannsóknir á staðnum.
Barmur 1788-239. Útihús. Bæjarstæði Barms stendur í
austanverðum Djúpafirði á litlum grösugum bletti milli fjalls og fjöru.
Bæjarstæðið er í nokkrum halla og eru tún lítil… Í norðvestur frá
bæjarhólnum standa tvær rústir og er önnur greinilega fjárhús.
Fjárhúsið er 11x8 m að stærð og hlaðið úr torfi og grjóti. Húsið er
ílangt og eru 3 hólf og um 30 cm á hæð. Í frummatsskýrslu kemur fram
að rústin er í 17 m fjarlægð frá miðlínu vegar og fast við fyllingu.
Minjastofnun Íslands telur að grafa þurfi könnunarskurð í rústina til
kanna gerð hennar og aldur og til að ganga úr skugga um hvort eldri
minjar leynist undir henni. Niðurstöður rannsóknarinnar kunna að
leiða til þess að ráðast þurfi í frekari rannsóknir á staðnum.
Barmur 1788-231. Brunnhús. „Þessi Hálsvegur, sem svo var
nefndur á Barmshálsi eða -fjalli, lá þvert á Grafarhálsveg og
Þórisstaðahálsveg austan Krossgils, er síðar getur, og lá allt fram á
Hjallahálsveg, sem þarna var og er alfaraleið. Undan grasgeira í
hlíðinni rétt innan Skarðsins kemur lækur undan hlíðarfótum, heitir
Brunnlækur og/eða Bæjarlækur. Brunnhús var byggt yfir
kaldavermslu í túninu miklu nær bæ."… Brunnhúsið er 30 m norður af
bæjarhúsunum. Húsið er með tvö rými og rennur bæjarlækurinn í
gegnum annað þeirra. Hitt er líklega geymsla þar sem matvöru hefur
verið haldið kaldri. Veggirnir eru hlaðnir úr grjóti og eru um 1 m á
hæð. Húsið er 7 m á lengd og 7 m á breidd. Brunnhúsið er 42 m frá
miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi brunnhúsið á
meðan á framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að það raskist af
vangá.
Barmur 1788-218. Kúahlaða. „Á Bæjarhólnum stóðu öll
bæjarhúsin. Er ljóst, að þar hafi þau staðið frá fyrstu tíð. Yst í
húsaröðinni stóð baðstofan, með stofu undir lofti í suðurenda, er ég
man fyrst eftir, þá næst breið og löng, hellulögð bæjardyragöng með
búri inn af, svo hlóðaeldhús; var innangengt í það úr bæjardyrum. Svo
kom fjós og skemma, en hesthús nyrst í húsaröðinni. Hellulögð
gangstétt var fyrst öllum bæjarhúsum, nefnd Bæjarstéttin. Kúahlaða
stóð að húsabaki, aðeins fráskilin hinum húsunum. Fram af bænum er
Bæjarhóllinn hár mjög og þverbrattur, og að miklu myndaður af
bæjarösku í aldanna rás, sem og jafnan tíðkaðist til sveita."…
Kúahlaða stendur rétt við bæinn og er aðeins um 1 m á milli. Um er að
ræða fjós með lítilli hlöðu. Veggir eru greinilegir og sér vel í hleðslur.
Hæð þeirra er um 110 cm. Utanmál rústarinnar er 19 m á lengd og 7
metrar á breidd. Innanmál fjóshlutans er 8x3 m og hlaðan er 5x3 m að
innanmáli. Hrunið er fyrir dyr á fjósinu. Mikið af bárujárni er inn í

rústinni sem bendir til þess að húsið hafi haft bárujárnsþak á síðasta
búsetuskeiði á Börmum. Kúahlaða er 47 m frá miðlínu vegar.
Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi hlöðuna á meðan á
framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.
Barmur 1788-216. Bæjarhóll. „Á Bæjarhólnum stóðu öll
bæjarhúsin. Er ljóst, að þar hafi þau staðið frá fyrstu tíð. Yst í
húsaröðinni stóð baðstofan, með stofu undir lofti í suðurenda, er ég
man fyrst eftir, þá næst breið og löng, hellulögð bæjardyragöng með
búri inn af, svo hlóðaeldhús; var innangengt í það úr bæjardyrum. Svo
kom fjós og skemma, en hesthús nyrst í húsaröðinni. Hellulögð
gangstétt var fyrst öllum bæjarhúsum, nefnd Bæjarstéttin. Kúahlaða
stóð að húsabaki, aðeins fráskilin hinum húsunum. Fram af bænum er
Bæjarhóllinn hár mjög og þverbrattur, og að miklu myndaður af
bæjarösku í aldanna rás, sem og jafnan tíðkaðist til sveita."…
Bæjarhóllinn á Barmi er mjög greinilegur. Hann er sporöskjulaga og
um 80x40 metrar að stærð. Á bæjarhólnum standa rústir bæjarins sem
hefur verið þar síðast og lýst er hér að ofan. Hleðslur eru greinilegar
og hæð veggja um 120 cm. Bærinn er a.m.k. 4 rými. Bæjarrústirnar
eru 18 m á lengd og 14 m á breidd. Í frummatsskýrslu er Barmurbýli/bæjarhóll sagður verða í 42 m fjarlægð frá miðlínu vegar. Hvort þar
er átt við bæjarrústina sjálfa eða bæjarhólin er ekki fullljóst. Eins og
fram kemur í lýsingunni hér að ofan er bæjarrústin 18 x 14 m en
bæjarhóllinn 80 x 40 m. Bæjarhúsin eru sögð hafa staðið á sama stað frá
fyrstu tíð en til eru heimildir um Barm frá því á 13. öld. Miklar líkur eru
því til að bæjarhóllinn geymi leifar mannvirkja og mannvistarlög frá 13.
öld og fram á okkar daga. Ef raska þarf bæjarhólnum vegna
vegaframkvæmda þarf að rannsaka hann með fornleifauppgreftri en
rannsóknir á bæjarhólum eru með flóknustu og tímafrekustu
rannsóknum sem ráðist er í. Mikilvægt er að gengið verði úr skugga um
hvort bæjarhóllinn nær inn á framkvæmdasvæðið. Ef svo er og ekki er
hægt að hnika veglínunni fjær honum þarf að rannsaka hólinn með
fornleifauppgreftri. Ef bæjarhóllinn er utan framkvæmdasvæðisins þarf
að girða hann af á meðan á framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir
að hann raskist af vangá.
Barmur 1788-217. Bæjarstétt/leið. „Á Bæjarhólnum stóðu öll
bæjarhúsin. Er ljóst, að þar hafi þau staðið frá fyrstu tíð. Yst í
húsaröðinni stóð baðstofan, með stofu undir lofti í suðurenda, er ég
man fyrst eftir, þá næst breið og löng, hellulögð bæjardyragöng með
búri inn af, svo hlóðaeldhús; var innangengt í það úr bæjardyrum. Svo
kom fjós og skemma, en hesthús nyrst í húsaröðinni. Hellulögð
gangstétt var fyrst öllum bæjarhúsum, nefnd Bæjarstéttin. Kúahlaða
stóð að húsabaki, aðeins fráskilin hinum húsunum. Fram af bænum er
Bæjarhóllinn hár mjög og þverbrattur, og að miklu myndaður af
bæjarösku í aldanna rás, sem og jafnan tíðkaðist til sveita."…
Bæjarstéttin er horfin í gróður en hnit var tekið þar sem hún var.
Bæjarstéttin er í 44 m fjarlægð frá miðlínu vegar. Hún er hluti af

bæjarhólnun og fellur því undir umfjöllun um hann, sjá hér að ofan
(1788-216).
Barmur 1788-244. Rúst. Um 10 m frá suðvesturhorni
bæjarrústanna á Barmi er rúst… Rústin er eitt hólf og er opin til
suðurs. Hún er að hluta til niðurgrafin í hólinn og er að öllum líkindum
útihús. Rústin er 7 m á lengd og 5 m á breidd og eru hleðslur um 40 cm.
Í frummatsskýrslu segir að rústin sé 37 m frá miðlínu vegar en í
fornleifaskráningarskýrslu er hún sögð lenda undir veglínu. Veglínunni
kann að hafa verið hnikað til frá því fornleifaskráningin var gerð. Rústin
er 10 m frá suðvesturhorni bæjarrústanna (1788-216) og því á
bæjarhólnum. Vísað er í umfjöllun um bæjarrústirnar og bæjarhólinn
hann hér að ofan.
Barmur 1788-224. Kálgarður. „Neðan Bæjarhólsins stóð alllengi
fjárhús kallað Lambahús. Út og niður af Bæjarhólnum er gömul,
vallgróin tótt á hólbungu, sem nefnd er Húshóll. Yst í Bæjarhólnum, í
halllendi mót sól og suðri, má enn sjá uppgrónar leifar af litlum
matjurtagarði, löngu aflagður, mest vegna þess, að hann minnkaði
túnið."… Kálgarðurinn er á sléttu svæði við hliðina á bæjarrústinni.
Hann er tvískiptur. Hleðslur eru mjög lágar eða 20 cm. Samanlögð
stærð garðsins er 10x10 m. Í frummatsskýrslu segir að kálgarðurinn sé
38 m frá miðlínu vegar. Í lýsingunni hér að ofan er kálgarðurinn sagður
yst í bæjarhólnum (1788-216). Vísað er í umfjöllun um bæjarrústirnar
og bæjarhólinn hann hér að ofan.
Barmur 1788-219. Langhús/fjárhús. „Vendum nú okkar kvæði í
kross og hverfum heim að Barmi: Ari Gíslason segir: "Neðarlega í túni
eru þrír smáhólar, sem nefndir eru Þríhólar." Heiman til við Bólið, yst í
túninu, er brattlendi, sem nefnist Bólbrekka. Hún nær niður undir
fjárhústótt, sem hét Langhús. Þar nokkru neðar, nær túnjaðri, stóð
annað fjárhús, nefnt Neðrahús. Rétt neðan túnsins þarna í litlum
hvammi var fjárréttin, hlaðin úr kvíahnaus, kölluð Réttin eða
Fjárréttin."… Um 80 m suður af bæjarhólnum er gróin tvíhólfa rúst,
hlaðin úr torfi og grjóti. Hleðslur standa í um 30 cm og er byggingin
12x7 m að stærð að utanmáli. Í frummatsskýrslu kemur fram að rústin
fer að hluta undir fyllingu. Minjastofnun Íslands telur að grafa þurfi
könnunarskurð í rústina til kanna gerð hennar og aldur og til að ganga
úr skugga um hvort eldri minjar leynist undir henni. Niðurstöður
rannsóknarinnar kunna að leiða til þess að ráðast þurfi í frekari
rannsóknir á staðnum.
Barmur 1788-220. Neðrahús/fjárhús. „Vendum nú okkar kvæði í
kross og hverfum heim að Barmi: Ari Gíslason segir: „Neðarlega í túni
eru þrír smáhólar, sem nefndir eru Þríhólar." Heiman til við Bólið, yst í
túninu, er brattlendi, sem nefnist Bólbrekka. Hún nær niður undir
fjárhústótt, sem hét Langhús. Þar nokkru neðar, nær túnjaðri, stóð
annað fjárhús, nefnt Neðrahús“… Rústin er um 40 cm á hæð. Tveir
hlaðnir garðar eru inn í fjárhúsinu og aftan við það er hlaða.

Innangengt er úr fjárhúsi yfir í hlöðu og líka er hægt að ganga að utan
inn í hlöðuna. Framan við fjárhúsið er svo hlaðin rétt, líklega til að
auðvelda innrekstur. Rústin er 38 m frá miðlínu vegar og mjög nærri
svæði sem afmarkað er fyrir verktaka. Minjastofnun Íslands telur að
merkja þurfi fjárhústóftina á meðan á framkvæmdum stendur til að
koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.
Barmur 1788-221. Rétt. „Vendum nú okkar kvæði í kross og
hverfum heim að Barmi: Ari Gíslason segir: „Neðarlega í túni eru þrír
smáhólar, sem nefndir eru Þríhólar." Heiman til við Bólið, yst í túninu,
er brattlendi, sem nefnist Bólbrekka. Hún nær niður undir fjárhústótt,
sem hét Langhús. Þar nokkru neðar, nær túnjaðri, stóð annað fjárhús,
nefnt Neðrahús. Rétt neðan túnsins þarna í litlum hvammi var
fjárréttin, hlaðin úr kvíahnaus, kölluð Réttin eða Fjárréttin."… Réttin
er ferhyrnd, um 10 x 9 metrar að stærð og hlaðin úr grjóti. Réttin er 67
m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að gera þurfi
verktökum grein fyrir staðsetningu réttarinnar til að koma í veg fyrir að
hún raskist af vangá.
Barmur 1788-243. Stekkur. Farið er í suðurátt frá Barmi.
Landslagið á þessu svæði samanstendur af bröttum brekkum upp af
fjörunni og síðan taka við aflíðandi brekkur upp að fjallsrótum… Í
u.þ.b. kílómetra fjarlægð frá bæjarstæði Barms. Stendur rétt við gamla
veginn milli Barms og Hallsteinsness. Ógreinilegar rústir. Rústin er tvö
hólf og hefur líklega verið stekkur. Hleðslur eru grónar og um 0,20 m
háar. Rústin er 10 m á lengd og 5 m á breidd. Stekkurinn er 59 m frá
miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að gera þurfi verktökum grein
fyrir staðsetningu stekkjarins til að koma í veg fyrir að hann raskist af
vangá.
Barmur 1788-227. Hraunstekkur. „Neðan undir innra
hraunhorninu, á skjólsælum grasbekk, er Hraunstekkur. Veggir
traustir, hlaðnir úr grjóti. Tvöfaldur grjótgarður gengur frá efri
stekkjarvegg út og upp að hraunjaðrinum, um 12-15 metra langur,
augljóslega til að halda við innrekstur þarna. Lambakró er, eins og
einatt var, í innri enda tóttarinnar."… Stekkurinn er 11 m á lengd og 4
m á breidd. Stekkurinn er 40 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun
Íslands telur að merkja þurfi stekkinn á meðan á framkvæmdum stendur
til að koma í veg fyrir að hann raskist af vangá.
Barmur 1788-241. Stekkur. Farið er í suðurátt frá Barmi.
Landslagið á þessu svæði samanstendur af bröttum brekkum upp af
fjörunni og síðan taka við aflíðandi brekkur upp að fjallsrótum… Í
u.þ.b. kílómetra fjarlægð frá bæjarstæði Barms. Stendur við gamla
veginn milli Barms og Hallsteinsness, í u.þ.b. 30 m norðan við veginn.
Ógreinilegar rústir. En greina má eitt, hugsanlega tvö hólf. Hleðslur
um 20 cm á hæð . Stekkurinn er 55 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun
Íslands telur að gera þurfi verktökum grein fyrir staðsetningu stekkjarins
til að koma í veg fyrir að hann raskist af vangá.

Barmur 1788-242. Rúst. Farið er í suðurátt frá Barmi. Landslagið
á þessu svæði samanstendur af bröttum brekkum upp af fjörunni og
síðan taka við aflíðandi brekkur upp að fjallsrótum… Í u.þ.b. kílómetra
fjarlægð frá bæjarstæði Barms. Stendur rétt við gamla veginn milli
Barms og Hallsteinsness. Ógreinilegar rústir. Rústirnar eru
ferkantaðar og erfitt að gera sér grein fyrir hvað þetta hefur verið en
líklega einhverskonar rétt eða stekkur. Hugsanlega tvö hólf. Rústin er
24 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi
rústina á meðan á framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að hún
raskist af vangá.
Hallsteinsnes 1788-137. Sólheimar/býli. „Rétt norður af
Háakletti er gamalt túnstæði, eða ef til vill akurgerði, heitir Sólheimar.
Sést garður mjög greinilegur í kring, en nú að nokkru hulinn
birkiskógi, en lítt sjást húsarústir, þó finnanlegar í skógarkjarri.
Sólheimaklettar og Sólheimaurð nefnast klettarnir og urðin ofan
túnsins. Pétur Jónsson frá Stökkum segir í Barðstrendingabók bls. 38:
"Vestan við túnið gengur fram lítið nes, sem nefnist Sólheimatangi. Þar
eru fornar bæjarrústir. Hét kotið Sólheimar. Þar sér enn fyrir
túngarði.".. Túngarðurinn fannst ekki við vettvangsathugun.
Minjastaðurinn er 216 m frá miðlínu vegar og stafar honum engin hætta
af fyrirhuguðum framkvæmdum við veglínu H1.
Hallsteinsnes 1788-138. Túngarður. „Lítið eitt innar en
Sólheimatangi er smámelholt, og sunnan undir því er grasi gróin,
hringlaga brekka, sem líkist túnstæði með hlöðnum, vallgrónum garði í
kring. Brekka þessi heitir Gerði."… Greinilegt túnstæði með mjög
ógreinilegu garðlagi, mjög útflöttu. Túngarðurinn er 118 m frá miðlínu
vegar og stafar honum engin hætta af fyrirhuguðum framkvæmdum við
veglínu H1.
Hallsteinsnes 1788-134. Hjallur. „Fram og vestur af Skipatanga
er stór og hár grashólmi með mjög háu klettariði að norðvestan og
norðan, en mun lægri austan til; sá hólmi heitir Fótbaldur. Hann er
austanvert í Fótbaldurssund, sem er í mynni Djúpafjarðar. Lágt
grjótrif tengir Fótbaldur við vesturenda Skipatanga, en heitir
Fótbaldursrif; fer jafnan í kaf um flæðar. Norðaustan klettana í
Fótbaldri er lág grasgrund, nefnd Fótbaldursgrund. Upp á hólmanum,
rétt austar en þar, sem hann er hæstur, er lítil tóft, trúlega leifar af
fornum fiskhjalli.".. Ógreinileg tóft, sem stendur við klettana,
grjóthlaðin ferhyrnd. Hleðslur um 20 cm á hæð. Hjallurinn er 149 m
frá miðlínu vegar og stafar honum engin hætta af fyrirhuguðum
framkvæmdum við veglínu H1.
Grónes 1788-204. Naust. „Út af Litlabergi er Naustahvammur, og
þar utanvert er svo Skipatangi, og er þá komið fremst á Gróunesið. "
Svo til beint í suðurátt frá bæjarstæðinu, um 300 m í suður og yst á
Gróunesinu sjálfu… Tvö naust standa þar með litlu millibili. Minna

naustið er 5x3 m að utanmáli. Bæði naustin eru útflött og vel gróin.
Nausið lendir undir veginum. Minjastofnun Íslands telur að rannsaka
þurfi naustið með fornleifauppgreftri.
Grónes 1788-203. Naust. „Út af Litlabergi er Naustahvammur, og
þar utanvert er svo Skipatangi, og er þá komið fremst á Gróunesið. "
Svo til beint í suðurátt frá bæjarstæðinu, um 300 m í suður og yst á
Gróunesinu sjálfu… Tvö naust standa þar með 1,5 m millibili. Stærra
naustið er 10x5 m að utanmáli. Hleðslur eru um 40 cm. Nausið lendir
undir veginum. Minjastofnun Íslands telur að rannsaka þurfi naustið
með fornleifauppgreftri.
Grónes 1788-206. Garðlag. „Neðan undir túninu á Gróunesi er
grasigróið svæði, nefnt Garðar. Er nafnið dregið af mörgum
garðlögum, er þar voru í hvamminum, t.d. þrír garðar í hvamminum
næst við tangann. Víða sjást þessar gömlu hleðslur. Guðmundur
Jónsson heyrði þetta nefnt Þrælavirki, og fylgdi því sú skýring, að
húsbændur hafi látið þræla sína hafa land til ræktunar og skildu þeir
eiga afraksturinn."…Minjar þessar eru all sérstakar, garðarnir standa
í skjólsælum hvammi mót suðri neðan við túnið á Gróunesi. Þeir eru
þrjú nokkuð stór hólf og er innangengt í tvö þeirra. Veggir eru grónir
og töluvert háir eða um 1,20 m. Svo virðist sem garðarnir (samkvæmt
heimildum) hafi verið byggðir löngu fyrir tíma kálgarða sem byrjað
var að nota á 18. öld. Þetta virðast vera einhverskonar
ræktunargarðar miðað við staðsetningu. Garðarnir gætu verið fornir
korngarðar. Garðarnir eru 27 m á breidd og 14 m á lengd. Garðarnir
eru 19 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi
garðana á meðan á framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að þeir
raskist af vangá.
Grónes 1788-207. Byrgi. Niður við sjó vestur af túni Gróunes er
hlaðið byrgi eða rétt… Byrgið er hlaðið úr grjóti og stendur upp við
klett sem myndar eina hlið þess. Byrgið er 4 m á lengd og 2 m á breidd
og eru veggir um 1m á hæð. Byrgið er 21 m frá miðlínu vegar.
Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi byrgið á meðan á
framkvæmdum stendur til að kom í veg fyrir að það raskist af vangá.
Grónes 1788-209. Byrgi/rétt. „Upp af túni var brekkan kölluð
Bólbrekka. En austan við brekkuna Byrgisklettar, og niður af þeim var
Byrgið, sem þeir drógu nafn sitt af."… Neðan við klettana er hlaðinn
rétt. Inn af henni er hólf sem líka er hlaðið. Er líklegt að þarna sé um
að ræða nátthaga eða kvíar. Stærð réttarinnar eða nátthagans er 43 m
á lengd og 23 m á breidd frá klettunum sem mynda eina langhliðina.
Litla réttin sem byggð er við klettana innan þeirrar stóru er 4x2 m.
Réttin lendir inni í námu 118. Minjastofnun Íslands tekur að skráning
réttarinnar sé fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Grónes 1788- 210. Garður. Við hliðina á réttinni [1788-209] sem
stendur við Byrgiskletta er grjóthlaðið garðlag. Garðurinn liggur

austur af veginum sem liggur niður Gróunesið… Garðurinn er
grjóthlaðin og sér vel í hleðslur, er líklega til að króa af fé sem hefur
verið að koma meðfram fjallinu og verið að fara með í nátthagann eða
réttina. Garðurinn lendir inni í námu 118. Minjastofnun Íslands tekur
að skráning garðsins sé fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Melanes 1788-251. Rúst. Við flugvöllinn á Melanesi eru tvö slétt
tún. Milli þessara túna er ferköntuð hleðsla… Ekki er gott að segja
hvort þetta er hús eða rétt af einhverju tagi. Hugsanlega eru þetta
leifar af býlinu Kiðabergi [248] sem heimildir greina að hafi verið á
þessu svæði. Hleðslan er 34 m að ummáli og hæð hleðsla um 40- 50
cm. Breidd þeirra er um 3 m. Greinilega fornar hleðslur. Rústin er inni
í námu 113. Minjastofnun Íslands telur að grafa þurfi könnunarskurði í
rústina til kanna gerð hennar og aldur og til að ganga úr skugga um
hvort eldri minjar leynist undir henni. Niðurstöður rannsóknarinnar
kunna að leiða til þess að ráðast þurfi í frekari rannsóknir á staðnum.
Melanes 1788-248. Kiðaberg/býli. „Ofan götu, rétt utan við þar
sem fyrst sér inn á Hofsstaðahlíð, þegar komið er utan frá, er einstakt
klettaberg, sem nefnt er Kiðaberg. Í Jarðabók Árna Magnússonar og
Páls Vídalíns frá 1710 segir að þar sé fornt eyðiból og að þar sjáist ljós
merki byggðar, tóftir og túngarðaleifar, en byggð hafi ekki verið þar
frá gamalli tíð." "Kidaberg. Fornt eyðiból hjer í landinu, milli Hofstaða
og þessarar jarðar. Þar sjást ljós bygginga merki frá gamallri tíð. Ekki
má hjer byggja því túnið er í hrjóstur og skóg komið. Þar með
heyskapur enginn."… Líklegt er að hér sé um að ræða svæði sem núna
eru slétt tún við enda gömlu flugbrautarinnar, ein rúst er þar sjáanleg.
Hinsvegar má greina líklegar rústir á loftmyndum sem koma fram sem
breytingar í gróðri. Líkur eru á að býlið hafi verið sléttað þegar þessi
tún voru gerð en gera verður könnunarskurði á svæðinu til að skoða
hvort minjar séu undir sverði. Hnit er tekið þar sem greina má
breytingar undir túninu. Kiðaberg er ekki talið upp í töflu 6.5.3 í
frummatsskýrslu. Í fornleifaskráningarskýrslu segir staðurinn sé innan
námusvæðis 113. Ef ekki er hægt að komast hjá raski á þessu svæði telur
Minjastofnun Íslands að grafa þurfi könnunarskurði á svæðinu til að
ganga úr skugga um hvort leifar býlisins leynast undir sverði. Komi það
í ljós þarf að rannsaka rústir býlisins með fornleifauppgreftri.
Skálanes 1788-245. Sel. „Hún (Fagrahlíð) nær út að Kötlum, sem
er rétt ofanvert við Selið. En það er í lægð utan við Melanesið, efst upp
undir hlíðinni. Niður af Fögruhlíð er framhald af Börðunum, sem fyrr
eru talin frá Rauðkuholti og að Kolholti. Kolholt er suðaustur af Selinu,
rétt neðan við það, og liggur gatan yfir það. Nafnið Kolholt er þannig
til komið eftir því sem Jón best veit, að þar var gert til kola eins og títt
var áður fyrr. Beint niður af Kolholti, niður við sjóinn, heita kleifar.
Niður við sjóinn er mjög gamalt sel, nefnt Sjávarsel. Það er fast við
Krakána rétt áður en hún fellur í sjó. Þar eru mjög gamlar tættur."…
Selið við árósinn er utan svæðis. Selið er hátt upp úr brekkunni og sjást
grjóthleðslur þess greinilega, þó ekki háar. Selið er byggt við stóran

stein sem notaður er sem hluti af vegg. Rústin er tvö hólf annað ílangt
og aftast í því rými er annað minna til hliðar. Hleðslur eru um 30 cm.
Selið er 144 m frá miðlínu vegar og ætti því ekki að stafa hætta af
framkvæmdum við veglínu H1.
Leið I.
Leið I liggur um jarðirnar Hlíð, Laugaland, Hallsteinsnes, Grónes og
Melsnes. Í fornleifaskráningarskýrslu frá 2016 er gerð grein fyrir
skráningu 160 fornleifa á þessum jörðum. Hluti þessara fornleifa liggur í
og í nágrenni vegstæðisins og er fjallað um þær fornleifar hér að neðan.
Grípa þarf til mótvægisaðgerða vegna eftirtalinna fornleifa vegna leiðar
I. Skáletraður texti er tekin úr skýrslu Náttúrustofu Vestfjarða frá 2016:
Hlíð 1788-52. Rúst. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hlíð 1788-51. Stekkur/rétt. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hlíð 1788-49. Bæjarstæði. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hlíð 1788-50. Rústahóll. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hlíð 1788-39. Rétt/aðhald. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hlíð 1788-38. Rúst. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hlíð 1788-36. Rúst. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hlíð 1788-43. Dys. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hlíð 1788-44. Dysjar. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hlíð 1788-42. Stekkur. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hlíð 1788-41. Hlíðarsel. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Laugaland 1788-13. Mógrafir. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Laugaland 1788-4. Rúst. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Laugaland 1788-5. Rúst. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Laugaland 1788-21. Heit laug. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Laugaland 1788-11. Túngarður. Sjá umfjöllun um leiða A1.
Hallsteinsnes 1788-123. Mógrafir. „Innan við Hærritjörn er
klettarani, sem gengur í sjó fram og upp undir innanverðan Stekkinn.

Þetta eru flatir klapparásar og nefndir Stekkjarásar. Þeir eru tveir, sá
innri er styttri. Hormór heitir mýrarfláki efst í Grenitrésnesinu, inn af
tjörnunum; þar er léleg slægja og beit. Í Hormó eru mógrafir en mór
lélegur."… Ekki eru greinileg merki um mógrafir lengur á svæðinu.
Mógrafirnar munu hafa verið fast við vegstæðið. Mógrafirnar eru
horfnar en vitneskja um þær hefur verið skráð og telur Minjastofnun
Íslands það fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Hallsteinsnes 1788-126. Torfrista. „Í Krossanesi er mýri, sem
heitir Steinmýri. Hún er kennd við einstakan stein í mýrinni, sem er
u.þ.b.metri á hvorn veg, en fer þó stundum á káf, þegar mýrin bólgnar
upp í frosthörkum. Í mýrarjöðrunum var lögnum dágóð torfrista og
mikið notað." Staðurinn er fast við skeringu vegarins. Minjastofnun
Íslands telur að skráning hans sé fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Hallsteinsnes 1788-135. Garðlag. „Litlu vestan við tjörnina
(Skipatangatjörn) er klettahjalli með láréttu stuðlabergi og smástalli
eða skúta upp undir slútandi brún, heitir Hrafnastallur; þar hefur og
hrafn orpið. Nokkru vestar við sjóinn er (blágrýtis-) hamarhjalli eða
klettur, og nefnist Háiklettur. Undir honum er garðlag og grasflöt."…
Garðurinn er ekki hár og er 28 m á lengd, á honum er brú. Garðurinn
virðist vera göngugarður yfir blautt svæði. Garðlagið fer undir veginn.
Minjastofnun Íslands telur að fá þurfi fornleifafræðing til að grafa skurð
þvert á garðlagið eða skoða snið þess þar sem það verður rofinn til að
kanna gerð þess og aldur.
Hallsteinsnes 1788-136. Lending. Í u.þ.b. 470 m suðvestur af
bænum við Skipatanga… Þarna var lending, grjót fjarlægt til að
auðvelda aðkomu báta. Lendingin fer undir vegstæðið. Minjastofnun
Íslands telur að skráning hennar sé fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Hallsteinsnes 1788-184. Varða. Í u.þ.b. 490 m suðvestur af
bæjarstæðinu á litlum hól. Klappir í miðju lyngrónu svæði. Tvær
vörður standa með 4 m millibili og eru báðar jafnstórar. Vörðurnar
eru fast við vegstæðið, í fyllingu. Minjastofnun Íslands telur að reyna
ætti að komast hjá raski á vörðunum og merkja þær á meðan á
framkvæmdum stendur. Ef ekki verður komist hjá raski á þeim telur
Minjastofnun Íslands að skráning varðanna sé fullnægjandi
mótvægisaðgerð.
Grónes 1788-203. Naust. Sjá umfjöllun um leið H1.
Grónes 1788-204. Naust. Sjá umfjöllun um leið H1.
Grónes 1788-206. Garðlag. Sjá umfjöllun um leið H1.
Grónes 1788-207. Byrgi. Sjá umfjöllun um leið H1.
Grónes 1788-209. Byrgi/rétt. Sjá umfjöllun um leið H1.

Grónes 1788- 210. Garður. Sjá umfjöllun um leið H1.
Melanes 1788-251. Rúst. Sjá umfjöllun um leið H1.
Melanes 1788-248. Kiðaberg/býli. Sjá umfjöllun um leið H1.
Leið Þ-H.
Leið Þ-H liggur um jarðirnar Þórisstaði, Gröf, Hallsteinsnes (Flókavelli),
Grónes og Melsnes. Í fornleifaskráningarskýrslu frá 2016 er gerð grein
fyrir skráningu 157 fornleifa á þessum jörðum. Hluti þessara fornleifa
liggur í og í nágrenni vegstæðisins og er fjallað um þær fornleifar hér að
neðan.
Grípa þarf til mótvægisaðgerða vegna eftirtalinna fornleifa vegna leiðar
Þ-H. Skáletraður texti er tekin úr skýrslu Náttúrustofu Vestfjarða frá
2016:
Þórisstaðir 1788-69. Bústaður. Sjá umfjöllun um leið D2.
Þórisstaðir 1788-67. Dysjar. Sjá umfjöllun um leið D2.
Þórisstaðir 1788-73. Túngarður. Sjá umfjöllun um leið D2.
Þórisstaðir 1788-74. Rúst. Sjá umfjöllun um leið D2.
Þórisstaðir 1788-70. Garðlag. Sjá umfjöllun um leið D2.
Þórisstaðir 1788-75. Rétt. Sjá umföllun um leið D2.
Gröf 1788-101. Leið. „Nokkuð neðan við Krókholt eru HærriFerðamannagötur og Lægri-Ferðamannagötur. Þessar götur eru
samhliða. Hærri-Ferðamannagötur voru líka nefndar Miðgötur og
hinar Neðrigötur. Miðgötur voru fyrir þá, sem komu að Gröf og voru
gangandi, Neðrigötur fyrir þá, sem fóru lengra og komu ekki við.
Fjárgötur (sjá síðar) voru ofar. Allt svæðið milli gatna frá Kerlingargili
og heim að bæ er skógur og melur. Nýi vegurinn liggur um
Neðrigöturnar." Leiðin lendir í vegstæðinu. Minjastofnun Íslands telur
skráningu leiðarinnar fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Gröf 1788-105. Stekkur. „Hjallar tveir, sem hvor um sig heitir
Bekkur eru fyrir ofan bílveginn að Gröf. Annar er út við Kerlingargil, á
móts við Leyni, en hinn fyrir innan Stekk og Stekkjarhamar. Ofan við
Bekkinn móti Leyninum er mýri, sem heitir Stekkjarmýri."…
Stekkurinn er þrískiptur, annarsvegar hólf fyrir ær og innan af því er
lambakró. Fyrir framan er svo bogadregin rétt. Stekkurinn með
réttinni er 17x11 m og er opin í átt að fjalli. Hleðslur eru nokkuð háar í
stekknum eða um 1,5 m og ógrónar en réttin framan við er lægri og

gróin. Stekkurinn er 182 m frá miðlínu vegar og honum ætti því ekki að
stafa hætta af framkvæmdum við veginn.
Gröf 1788-90. Þúst. Um 19 metra frá rúst [89] er þúst… Þústin er
mun grænni en umhverfið í kring og líklegt að þarna hafi staðið útihús.
Ekki sér móta fyrir neinum veggjum eða hleðslum á þústinni sem er 23
m í ummál. Þústin er 73 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands
telur að gera þurfi verktökum grein fyrir staðsetningu þústarinnar til að
koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.
Gröf 1788-89. Útihús. Í örnefnaskrá segir: „Húsflatir eru í túni,
ofan við Miðgötur. Á þeim stóðu húsin, Fremstahús, Leighús og
Lambhús." Rústin er tvö hólf og er annað mun minna í enda. Veggir
rústarinnar eru mjög háir en mikið grónir. Rústin er með op út á
fjörðinn. Fast við þessa rúst er önnur. Hæð veggja er hæst um 1,7 m.
Hugsanlega er um að ræða lambhúsið sem getið er um í örnefnaskrá
og minna hólfið til að skilja lömb frá ám. Við hliðina er annað hús sem
skráð er hér með vegna þess að rústirnar eru næstum alveg samhliða.
Ekki var hægt að mæla hina rústina að innan vegna þess að tré hafði
verið plantað í hana miðja. Rústin er 78 m frá miðlínu vegar.
Minjastofnun Íslands telur að gera þurfi verktökum grein fyrir
staðsetningu rústarinnar til að koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.
Gröf 1788-88. Útihús. Í örnefnaskrá segir: „Húsflatir eru í túni,
ofan við Miðgötur. Á þeim stóðu húsin, Fremstahús, Leighús og
Lambhús." Upp í brekkunni, beint ofan við núverandi íbúðarhús í Gröf
eru nokkur útihús í röð. Húsið sem líklega er það sem kallað er Leighús
er 21 m frá Fremstahúsi… Húsið er fjárhús með hlöðu að aftan.
Framan við hlöðuna eru tvö rými og garður á milli, hlaðinn úr grjóti.
Innangengt hefur verið úr báðum rýmum inn í hlöðuna. Veggir eru
mjög grónir en sér í grjót. Veggir eru um 1 m á hæð þó smá hluti sé 1,50
m. Timburgafl hefur verið á húsinu. Rústin er 70 m frá miðlínu vegar.
Minjastofnun Íslands telur að gera þurfi verktökum grein fyrir
staðsetningu rústarinnar til að koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.
Gröf 1788-87. Útihús. Í örnefnaskrá segir: "Húsflatir eru í túni,
ofan við Miðgötur. Á þeim stóðu húsin, Fremstahús, Leighús og
Lambhús78. Upp í brekkunni, beint ofan við núverandi íbúðarhús í
Gröf eru nokkur útihús í röð. Fremsta húsið sem hefur verið næst
gamla bænum er líklega það sem í örnefnaskrá er kallað Fremstahús…
Rústin er úr torfi og grjóti en aðeins grjóthleðslur í veggnum sem snúa
inn í rústina. Tveir grjóthlaðnir garðar eru inn í rústinni. Hæstir eru
veggirnir um 150 cm. Framan við rústina er trjálundur með 4-5 m
háum trjám sem þrífast vel í jarðvegi sem hefur verið útmokstur úr
fjárhúsunum. Rústin er 67 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands
telur að gera þurfi verktökum grein fyrir staðsetningu rústarinnar til að
koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.

Gröf 1788-81. Smiðja. „Gamli bærinn stóð á Bæjarhól. Enn neðar
er álíka hóll, með brekku móti austri, sem nefndur er Smiðjuhóll. Út og
niður í túninu, talið frá gamla bænum hafði verið bænahús. Markaði
þar fyrir garðlagi. Frá Smiðjuhól og að hesthúsatóft, sem var neðst í
túninu, var Smiðjuvöllur, og samhliða honum, heldur neðar, var
túnstykki, sem metið var á tuttugu álnir og nefnt var Fimmauri."…
Smiðjan sést ekki á yfirborði og hefur líklega verðið sléttað yfir hana.
Staðurinn þar sem smiðjan stóð lendir í vegstæðinu. Minjastofnun
Íslands telur að grafa þurfi könnunarskurði á svæðinu til að ganga úr
skugga um hvort leifar smiðjunnar leynast undir sverði. Komi það í ljós
þarf að rannsaka smiðjuna með fornleifauppgreftri.
Gröf 1788-79. Bænhús. Í örnefnaskrá segir: ,,Þar var komið
bænhús fyrir 1238, og messað var þar öðru hverju fram yfir 1840. Var
tekið af með konungsbréfi 1847". Í athugasemdum Sigurborgar
Hjartardóttur við örnefnaskrá segir einnig: „á milli smiðjutóttar og
baðstofugaflsins var ógreinileg tótt, sem sennilega er bænhústóttin." ,,Í
beinni stefnu frá bænhústóttinni voru nokkrar þúfur, sem allar sneru
frá austri til vesturs, og mun það hafa verið grafreitur frá bænhúsinu,
man ekki hversu margar þær voru, en alltaf fimm til átta." Í jarðabók
Árna og Páls segir "Hálfkirkja eður bænhús er hjer, og messað þá
heimamenn gánga til altaris."… Enginn merki sjást um bænhúsið eða
kirkjugarð en samkvæmt lýsingu þá gæti bænhúsið hafa verið 20 m
austan við bæjarhólinn. Staðurinn þar sem bænhúsið stóð lendir í
vegstæðinu. Minjastofnun Íslands telur að rannsaka þurfi bænhúsið
með fornleifauppgreftri.
Gröf 1788-80. Kirkjugarður. "Í beinni stefnu frá bænhústóttinni
voru nokkrar þúfur, sem allar sneru frá austri til vesturs, og mun það
hafa verið grafreitur frá bænhúsinu, man ekki hversu margar þær
voru, en alltaf fimm til átta.“… Hefur verið sléttað. Engin merki
sjáanleg eftir kirkjugarðinn á yfirborði. Staðurinn þar sem
kirkjugarðurinn var lendir í vegstæðinu. Minjastofnun Íslands telur að
rannsaka þurfi kirkjugarðinn með fornleifauppgreftri.
Gröf 1788-78. Bæjarhóll. „Gamli bærinn stóð á bæjarhól. Enn
neðar er álíka hóll, með brekku móti austri, sem nefndur er Smiðjuhóll.
Út og niður í túninu, talið frá gamla bænum hafði verið bænahús.
Markaði þar fyrir garðlagi. Frá Smiðjuhól og að hesthúsatóft, sem var
neðst í túninu, var Smiðjuvöllur, og samhliða honum, heldur neðar,
var túnstykki, sem metið var á tuttugu álnir og nefnt var Fimmauri."
„Bærinn var með fjórum burstaþiljum mót suðri. Austast var skemma
með heilum þilgafli, næst kom búr með hálfu þili og tveggja rúðu
glugga á stafni. Þar næst komu bæjardyr með heilu þili og glugga upp
yfir dyrunum, því þar var dyraloft. Þar næst kom baðstofan með
þilgafli, sem náði ekki alveg niður að jörð, var smábekkur, sem hægt
var að sitja á. Sex rúðu gluggi var á þilinu niðri og fjögra rúðu uppi.
Við hlið baðstofunnar kom svo mjótt sund, sem hægt var að ganga
eftir, og þar næst eldiviðakofi. Því næst kom annað sund, sem var

breiðara, og var það farið með hesta og kýr. Því næst kom kálgarður
allstór, en fyrir neðan hann var gamall kálgarður ekki minni, sem var
bara tótt, sá fyrri veggjum og beðum."… Gamli bærinn stóð vestar en
núverandi íbúðarhús. Hann hefur verið rifinn og sléttað yfir staðinn.
Sést ekki til fornleifa. Mjög líklegt að eldri minjar séu undir sverði þar
sem aðeins þær yngstu voru sléttaðar. Staðurinn þar sem bærinn stóð
lendir í vegstæðinu. Minjastofnun Íslands telur að rannsaka þurfi
bæjarhólinn með fornleifauppgreftri.
Gröf 1788-82. Hesthús. „Gamli bærinn stóð á Bæjarhól. Enn neðar
er álíka hóll, með brekku móti austri, sem nefndur er Smiðjuhóll. Út og
niður í túninu, talið frá gamla bænum hafði verið bænahús. Markaði
þar fyrir garðlagi. Frá Smiðjuhól og að hesthúsatóft, sem var neðst í
túninu, var Smiðjuvöllur, og samhliða honum, heldur neðar, var
túnstykki, sem metið var á tuttugu álnir og nefnt var Fimmauri."…
Sést ekki lengur á yfirborði en hefur líklega verið nærri vegstæði. Í
frummatsskýrslu segir að staðsetning sé óviss og í
fornleifaskráningarskýrslu segir að hesthúsið hafi líklega verið nærri
fyrirhuguðu vegstæði. Minjastofnun Íslands telur að grafa þurfi
könnunarskurði á svæðinu til að ganga úr skugga um hvort leifar
hesthússins leynast undir sverði. Komi það í ljós þarf að rannsaka
hesthúsið með fornleifauppgreftri.
Gröf 1788-83. Fjárhús. „Út frá bæ var kálgarður og lægð utan við
hann, sem hét Kálgarðslaut. Utan við þessa laut út að urðunum utan
túns, er síðar getur, var Urðarhúshóll, dálítið hár og langur hóll. Á
Urðarhúshól var tóft eftir hús, sem hafði verið kallað Urðarhús. Þetta
hafði verið fjárhús og hlaða, en var aðeins tóft þegar Sigurborg man
eftir, þá stundum notað sem rétt. Tóftin var alveg út við urðina undir
Bæjarfellinu, en þó innan túns. Annað hús hafði löngu fyrr verið fyrir
neðan þetta, en var aðeins gróin tóft. Urðarhúshóll náði að götu, sem
lá fyrir neðan hólinn og út í urðina."… Rústin hefur verið fjárhús og
hlaða en hús hefur verið byggt í rústina síðar og er það hús að hruni
komið. Sjá má rústina allt í kringum þennan kofa. Veggir eru hæstir
140 cm. Veggir eru gerðir úr torfi og grjóti. Nokkuð slétt svæði er fyrir
framan rústina í annars mjög þýfðu landi. Rústin er eina húsið sem
enn stendur á bæjarhólnum. Rústin er í vegstæðinu. Eins og fram
kemur í lýsingunni hér að ofan stendur rústin á bæjarhólnum. Hana
þarf því að rannsaka sem hluta af rannsókn á bæjarhólnum, sbr. 178878.
Gröf 1788-84. Fjárhús. „Út frá bæ var kálgarður og lægð utan við
hann, sem hét Kálgarðslaut. Utan við þessa laut út að urðunum utan
túns, er síðar getur, var Urðarhúshóll, dálítið hár og langur hóll. Á
Urðarhúshól var tóft eftir hús, sem hafði verið kallað Urðarhús. Þetta
hafði verið fjárhús og hlaða, en var aðeins tóft þegar Sigurborg man
eftir, þá stundum notað sem rétt. Tóftin var alveg út við urðina undir
Bæjarfellinu, en þó innan túns. Annað hús hafði löngu fyrr verið fyrir
neðan þetta, en var aðeins gróin tóft. Urðarhúshóll náði að götu, sem

lá fyrir neðan hólinn og út í urðina."… Ekki fundust merki um þessa
grónu tóft sem þarna er lýst og gæti hún hafa verið sléttuð eða horfin í
þúfur. Staðurinn þar sem fjárhúsið stóð er í vegstæðinu. Staðinn þarf að
rannsaka sem hluta af rannsókn á bæjarhólnum, sbr. 1788-78.
Gröf 1788-85. Leið. „Út frá bæ var kálgarður og lægð utan við
hann, sem hét Kálgarðslaut. Utan við þessa laut út að urðunum utan
túns, er síðar getur, var Urðarhúshóll, dálítið hár og langur hóll. Á
Urðarhúshól var tóft eftir hús, sem hafði verið kallað Urðarhús. Þetta
hafði verið fjárhús og hlaða, en var aðeins tóft þegar Sigurborg man
eftir, þá stundum notað sem rétt. Tóftin var alveg út við urðina undir
Bæjarfellinu, en þó innan túns. Annað hús hafði löngu fyrr verið fyrir
neðan þetta, en var aðeins gróin tóft. Urðarhúshóll náði að götu, sem
lá fyrir neðan hólinn og út í urðina."… Ekki sáust merki um þessa leið
en hnit tekið þar sem líklegt er að hún hafi verið samkvæmt lýsingu.
Svæðið þar sem leiðin lá lendir undir vegstæði. Minjastofnun telur
skráningu leiðarinnar fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Minjastofnun Íslands telur að líta berið á bæjarhólinn (1788-78) og
umhverfi hans sem eina minjaheild sem bænhúsið (1788-79),
kirkjugarðurinn (1788-80), smiðjan (1788-81), hesthúsið (1788-82) og
fjárhúsin tvö (1788-83 og 84) falli undir. Rannsaka þarf þessar
fornleifar sem eina heild og rannsóknarsvæðið þar af leiðandi að ná utan
um allt það svæði sem minjarnar eru á.
Flókavellir 1788-115. Túngarður. Í Örnefnaskrá segir
„Fjallsbrúnin fyrir ofan Seltúnið kallast Selklettar, og nefnist Selskriða
neðan við klettana, niður að Seltúni.
Á túninu sjást greinilega allar byggingatóftir, svo túngarðar
torfhleðslan stendur vel, grjóthleðslan miður. " Þar segir einnig ,,Selið
var býli sem að fornu hét Flókavellir. Á Flókavöllum var haft í seli um
síðustu aldamót, og þar hafðir sauðir að vetrum og látnir liggja fyrir
opnu húsi sem allalgengt var með sauði. Um 1880 hokruðu gömul hjón
á Flókavöllum, Þorbjörg Einarsdóttir langamma mín og hennar maður
Björn Jónsson. Búskapasaga þeirra varð mjög stutt þarna.“… Allt í
kring um túnið á Flókavöllum er hlaðinn túngarður og er hann
skeifulaga og mynda klettarnir sem túnið stendur við hluta af
túnaarðinum. Garðurinn er 203 m að lengd og að mestu hlaðinn úr
grjóti. Hann er 1-3 m að breidd eftir því hversu
mikið hruninn hann er. Túngarðurinn er fast við vegstæðið, skeringu.
Túngarðurinn og fornleifarnar sem skráðar eru innan hans, þúst (1788114), sel (1788-112), fjárhús (1788-113) og býli (1788-111) mynda
merkilega minjaheild sem ekki ætti að raska. Mjög líklega geymir jörðin
innan túngarðsins, gamla túnið, einnig merkar mannvistaleifar.
Minjastofnun Íslands telur að hnika eigi veginum frá túngarðinum og
girða svæðið í heild sinni af á meðan á framkvæmdum stendur. Vakin er
athygli á að friðhelgað svæði umhverfis fornleifar sem ekki eru friðlýstar
skal vera 15 metrar, sbr. 22. gr. laga um menningarminjar.

Flókavellir 1788-114. Þúst. Í Örnefnaskrá segir „Fjallsbrúnin fyrir
ofan Seltúnið kallast Selklettar, og nefnist Selskriða neðan við klettana,
niður að Seltúni. Á túninu sjást greinilega allar byggingatóftir, svo
túngarðar torfhleðslan stendur vel, grjóthleðslan miður. " Þar segir
einnig ,,Selið var býli sem að fornu hét Flókavellir. Á Flókavöllum var
haft í seli um síðustu aldamót, og þar hafðir sauðir að vetrum og látnir
liggja fyrir opnu húsi sem allalgengt var með sauði. Um 1880 hokruðu
gömul hjón á Flókavöllum, Þorbjörg Einarsdóttir langamma mín og
hennar maður Björn Jónsson. Búskapasaga þeirra varð mjög stutt
þarna.“… Við hliðina á bænum er gróin þúst eða rústabunga, mun
grænni en umhverfið í kring og nokkuð há. Líklegt er að þarna séu
leifar af eldri byggingum á Flókavöllum. Rústabungan en 41 m í
ummál. Sjá umfjöllun um 1788-115.
Flókavellir 1788-112. Sel. Í Örnefnaskrá segir „Fjallsbrúnin fyrir
ofan Seltúnið kallast Selklettar, og nefnist Selskriða neðan við klettana,
niður að Seltúni. Á túninu sjást greinilega allar byggingatóftir, svo
túngarðar torfhleðslan stendur vel, grjóthleðslan miður. " Þar segir
einnig ,,Selið var býli sem að fornu hét Flókavellir. Á Flókavöllum var
haft í seli um síðustu aldamót, og þar hafðir sauðir að vetrum og látnir
liggja fyrir opnu húsi sem allalgengt var með sauði. Um 1880 hokruðu
gömul hjón á Flókavöllum, Þorbjörg Einarsdóttir langamma mín og
hennar maður Björn Jónsson. Búskapasaga þeirra varð mjög stutt
þarna.“… Ekki er öruggt að segja til um hvort að þær minjar sem
sjáanlegar eru á yfirborði séu minjar eftir selið. Líklega eru minjarnar
leifar eftir búsetu hjóna þar á 19. öld sem höfðust þar við í stuttan tíma.
Líklegt er að bærinn hafi verið byggður úr rústum selsins en rústirnar
eru greinilega leifar frá síðustu ábúendum. Bærinn er tvö rými sem
hafa verið eldhús og baðstofa tengd saman með göngum. Veggir eru
töluvert háir eða 1,5 m og mjög grónir. Stærð hans er 9x9 m. Sjá
umfjöllun um 1788-115.
Flókavellir 1788-113. Fárhús. Í Örnefnaskrá segir „Fjallsbrúnin
fyrir ofan Seltúnið kallast Selklettar, og nefnist Selskriða neðan við
klettana, niður að Seltúni. Á túninu sjást greinilega allar
byggingatóftir, svo túngarðar torfhleðslan stendur vel, grjóthleðslan
miður. " Þar segir einnig ,,Selið var býli sem að fornu hét Flókavellir. Á
Flókavöllum var haft í seli um síðustu aldamót, og þar hafðir sauðir að
vetrum og látnir liggja fyrir opnu húsi sem allalgengt var með sauði.
Um 1880 hokruðu gömul hjón á Flókavöllum, Þorbjörg Einarsdóttir
langamma mín og hennar maður Björn Jónsson. Búskapasaga þeirra
varð mjög stutt þarna.“… Beint framan við bæinn er fjárhús. Fjárhúsið
er tvö rými annað rýmið er með hlöðum garða. Aftan við fjárhúsið er
hlaða og er innangengt úr fjárhúsum yfir í hlöðuna. Veggir eru háir
eða um 1,5 m á hæð og grónir. Lengd er 15 m og breidd 9 m. Sjá
umfjöllun um 1788-115.
Flókavellir 1788-111. Býli. Í Örnefnaskrá segir „Fjallsbrúnin fyrir
ofan Seltúnið kallast Selklettar, og nefnist Selskriða neðan við klettana,

niður að Seltúni. Á túninu sjást greinilega allar byggingatóftir, svo
túngarðar torfhleðslan stendur vel, grjóthleðslan miður. " Þar segir
einnig ,,Selið var býli sem að fornu hét Flókavellir. Á Flókavöllum var
haft í seli um síðustu aldamót, og þar hafðir sauðir að vetrum og látnir
liggja fyrir opnu húsi sem allalgengt var með sauði. Um 1880 hokruðu
gömul hjón á Flókavöllum, Þorbjörg Einarsdóttir langamma mín og
hennar maður Björn Jónsson. Búskapasaga þeirra varð mjög stutt
þarna.“… "Flókastader. Fornt eyðiból hjer í landinu á hlíðinni við
Þorskafjörð, þar sem venjulega hefur brúkast selstaða frá jörðunni, og
eru þar sýnileg byggingamerki af tóftarústum og byggingaleifum, en
þó hefur þetta eyðiból ekki byggt hafa verið í 200 ár eður lengur. Ekki
þykir mönnum líkegt að þetta megi byggjast, því túnstæði er mjög lítið,
og heyskapurinn í sama máta þar nálægt nærri enginn."… Á
Flókavöllum er grjóthlaðinn túngarður í kring um lítið tún. Á túninu
eru rústir af tveimur húsum, annað er fjárhús með hlöðu og hitt virðist
vera lítill bær. Við hliðina á þessum rústum er töluvert stór þúst, sem er
mikið grænni en umhverfið í kring og þar hafa líklega einhvern tímann
staðið hús. Hugsanlegt er að fleiri og eldri minjar séu að finna innan
túngarðs en túnið er mjög stórþýft í dag. Sjá umfjöllun um 1788-115.
Hallsteinsnes 1788-123. Mógrafir. Sjá umfjöllun um leið I.
Hallsteinsnes 1788-126. Torfrista. Sjá umfjöllun um leið I.
Hallsteinsnes 1788-135. Garðlag. Sjá umfjöllun um leið I.
Hallsteinsnes 1788-136. Lending. Sjá umfjöllun um leið I.
Hallsteinsnes 1788-184. Varða. Sjá umfjöllun um leið I.
Grónes 1788-204. Naust. Sjá umfjöllun um leið H1.
Grónes 1788-203. Naust. Sjá umfjöllun um leið H1.
Grónes 1788-206. Garðlag. Sjá umfjöllun um leið H1.
Grónes 1788-207. Byrgi. Sjá umfjöllun um leið H1.
Grónes 1788-209. Byrgi/rétt. Sjá umfjöllun um leið H1.
Grónes 1788- 210. Garður. Sjá umfjöllun um leið H1.
Melanes 1788-251. Rúst. Sjá umfjöllun um leið H1.
Melanes 1788-248. Kiðaberg/býli. Sjá umfjöllun um leið H1.
Á teikningu 10 (mynd 3) í teikningahefti sem fylgdi frummatsskýrslu eru
sýndar tvær veglínur á jörðinni Gröf sem merktar eru sem „möguleg
færsla vegna fornleifa“. Báðar liggja þær fjær fornleifunum á gamla

bæjarstæði Grafar, sérstakleg sú sem liggur nær ströndinni. Þessar
veglínur hefðu að öllum líkindum mun minni áhrif á fornleifar en aðal
veglínan en skrá þyrfti fornleifar í nágrenni þeirra til að fá endanlega úr
því skorið hver áhrifin yrðu.
Tenging við Djúpadal.
Fyrirhugaður tengivegur við Djúpadal liggur um jarðirnar Hallsteinsnes
og Barm. Í fornleifaskráningarskýrslu frá 2016 er gerð grein fyrir
skráningu 107 fornleifa á þessum jörðum. Hluti þessara fornleifa liggur í
og í nágrenni vegstæðisins og er fjallað um þær fornleifar hér að neðan.
Grípa þarf til mótvægisaðgerða vegna eftirtalinna fornleifa vegna
tengingar við Djúpadal. Skáletraður texti er tekin úr skýrslu
Náttúrustofu Vestfjarða frá 2016:
Hallsteinsnes 1788-134. Hjallur. „Fram og vestur af Skipatanga
er stór og hár grashólmi með mjög háu klettariði að norðvestan og
norðan, en mun lægri austan til; sá hólmi heitir Fótbaldur. Hann er
austanvert í Fótbaldurssund, sem er í mynni Djúpafjarðar. Lágt
grjótrif tengir Fótbaldur við vesturenda Skipatanga, en heitir
Fótbaldursrif; fer jafnan í kaf um flæðar. Norðaustan klettana í
Fótbaldri er lág grasgrund, nefnd Fótbaldursgrund. Upp á hólmanum,
rétt austar en þar, sem hann er hæstur, er lítil tóft, trúlega leifar af
fornum fiskhjalli.".. Ógreinileg tóft, sem stendur við klettana,
grjóthlaðin ferhyrnd. Hleðslur um 20 cm á hæð. Hjallurinn er 47 m frá
miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi hjallinn á
meðan á framkvæmdum stendur til að kom í veg fyrir að hann raskist af
vangá.
Barmur 1788-242. Rúst. Farið er í suðurátt frá Barmi. Landslagið
á þessu svæði samanstendur af bröttum brekkum upp af fjörunni og
síðan taka við aflíðandi brekkur upp að fjallsrótum… Í u.þ.b. kílómetra
fjarlægð frá bæjarstæði Barms. Stendur rétt við gamla veginn milli
Barms og Hallsteinsness. Ógreinilegar rústir. Rústirnar eru
ferkantaðar og erfitt að gera sér grein fyrir hvað þetta hefur verið en
líklega einhverskonar rétt eða stekkur. Hugsanlega tvö hólf. Rústin er
24 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi
rústina á meðan á framkvæmdum stendur til að kom í veg fyrir að hún
raskist af vangá.
Barmur 1788-241. Stekkur. Sjá umfjöllun um leið H1.
Barmur 1788-227. Hraunstekkur. Sjá umfjöllun um leið H1.
Barmur 1788-243. Stekkur. Sjá umfjöllun um leið H1.
Barmur 1788-219. Langhús/fjárhús. „Vendum nú okkar kvæði í
kross og hverfum heim að Barmi: Ari Gíslason segir: "Neðarlega í túni
eru þrír smáhólar, sem nefndir eru Þríhólar." Heiman til við Bólið, yst í

túninu, er brattlendi, sem nefnist Bólbrekka. Hún nær niður undir
fjárhústótt, sem hét Langhús. Þar nokkru neðar, nær túnjaðri, stóð
annað fjárhús, nefnt Neðrahús. Rétt neðan túnsins þarna í litlum
hvammi var fjárréttin, hlaðin úr kvíahnaus, kölluð Réttin eða
Fjárréttin."… Um 80 m suður af bæjarhólnum er gróin tvíhólfa rúst,
hlaðin úr torfi og grjóti. Hleðslur standa í um 30 cm og er byggingin
12x7 m að stærð að utanmáli. Rústin er 41 m frá miðlínu vegar.
Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi rústina á meðan á
framkvæmdum stendur til að kom í veg fyrir að hún raskist af vangá.
Barmur 1788-224. Kálgarður. „Neðan Bæjarhólsins stóð alllengi
fjárhús kallað Lambahús. Út og niður af Bæjarhólnum er gömul,
vallgróin tótt á hólbungu, sem nefnd er Húshóll. Yst í Bæjarhólnum, í
halllendi mót sól og suðri, má enn sjá uppgrónar leifar af litlum
matjurtagarði, löngu aflagður, mest vegna þess, að hann minnkaði
túnið."… Kálgarðurinn er á sléttu svæði við hliðina á bæjarrústinni.
Hann er tvískiptur. Hleðslur eru mjög lágar eða 20 cm. Samanlögð
stærð garðsins er 10x10 m. Kálgarðurinn er í vegstæðinu. Í lýsingunni
hér að ofan er kálgarðurinn sagður yst í bæjarhólnum (1788-216). Vísað
er í umfjöllun um bæjarrústirnar og bæjarhólinn (1788-216).
Barmur 1788-244. Rúst. Um 10 m frá suðvesturhorni
bæjarrústanna á Barmi er rúst… Rústin er eitt hólf og er opin til
suðurs. Hún er að hluta til niðurgrafin í hólinn og er að öllum líkindum
útihús. Rústin er 7 m á lengd og 5 m á breidd og eru hleðslur um 40 cm.
Rústin er í vegstæðinu. Rústin er 10 m frá suðvesturhorni
bæjarrústanna (1788-216) og því á bæjarhólnum. Vísað er í umfjöllun
um bæjarrústirnar og bæjarhólinn (1788-216).
Barmur 1788-217. Bæjarstétt/leið. „Á Bæjarhólnum stóðu öll
bæjarhúsin. Er ljóst, að þar hafi þau staðið frá fyrstu tíð. Yst í
húsaröðinni stóð baðstofan, með stofu undir lofti í suðurenda, er ég
man fyrst eftir, þá næst breið og löng, hellulögð bæjardyragöng með
búri inn af, svo hlóðaeldhús; var innangengt í það úr bæjardyrum. Svo
kom fjós og skemma, en hesthús nyrst í húsaröðinni. Hellulögð
gangstétt var fyrst öllum bæjarhúsum, nefnd Bæjarstéttin. Kúahlaða
stóð að húsabaki, aðeins fráskilin hinum húsunum. Fram af bænum er
Bæjarhóllinn hár mjög og þverbrattur, og að miklu myndaður af
bæjarösku í aldanna rás, sem og jafnan tíðkaðist til sveita."…
Bæjarstéttin er horfin í gróður en hnit var tekið þar sem hún var.
Bæjarstéttin er fast við skeringu. Hún er hluti af bæjarhólnun og fellur
því undir umfjöllun um hann, sjá hér að ofan (1788-216).
Barmur 1788-216. Bæjarhóll. „Á Bæjarhólnum stóðu öll
bæjarhúsin. Er ljóst, að þar hafi þau staðið frá fyrstu tíð. Yst í
húsaröðinni stóð baðstofan, með stofu undir lofti í suðurenda, er ég
man fyrst eftir, þá næst breið og löng, hellulögð bæjardyragöng með
búri inn af, svo hlóðaeldhús; var innangengt í það úr bæjardyrum. Svo
kom fjós og skemma, en hesthús nyrst í húsaröðinni. Hellulögð

gangstétt var fyrst öllum bæjarhúsum, nefnd Bæjarstéttin. Kúahlaða
stóð að húsabaki, aðeins fráskilin hinum húsunum. Fram af bænum er
Bæjarhóllinn hár mjög og þverbrattur, og að miklu myndaður af
bæjarösku í aldanna rás, sem og jafnan tíðkaðist til sveita."…
Bæjarhóllinn á Barmi er mjög greinilegur. Hann er sporöskjulaga og
um 80x40 metrar að stærð. Á bæjarhólnum standa rústir bæjarins sem
hefur verið þar síðast og lýst er hér að ofan. Hleðslur eru greinilegar
og hæð veggja um 120 cm. Bærinn er a.m.k. 4 rými. Bæjarrústirnar
eru 18 m á lengd og 14 m á breidd. Í frummatsskýrslu er Barmurbýli/bæjarhóll sagður verða í 21 m fjarlægð frá miðlínu vegar og fast við
skeringu. Hvort þar er átt við bæjarrústina sjálfa eða bæjarhólin er ekki
fullljóst. Eins og fram kemur í lýsingunni hér að ofan er bæjarrústin 18 x
14 m en bæjarhóllinn 80 x 40 m. Bæjarhúsin eru sögð hafa staðið á
sama stað frá fyrstu tíð en til eru heimildir um Barm frá því á 13. öld.
Miklar líkur eru því til að bæjarhóllinn geymi leifar mannvirkja og
mannvistarlög frá 13. öld og fram á okkar daga. Ef ekki er hægt að hnika
veglínunni fjær bæjarhólnum þarf að rannsaka hólinn með
fornleifauppgreftri.
Barmur 1788-232. Leið. „Fjallshlíðin innan frá Höfðagili og út og
upp af Næstahvarfi eða út undir tún er með öllu gróðurlaus
sandskriða, enda ber hún nafnið Sandskriða. Nú á seinni árum var
lagður bílvegur af Höfðagilsbrún, skerðing út og niður Sandskriðuna
út undir Barmstún og áfram með hlíðarrótum fyrir ofan túnið um
Bólið og áfram út að Hallsteinanesi, sem fyrr segir. Áður lá
umferðagatan eða leiðin með hlíðarrótum niðri."… Líklega núverandi
vegur. Leiðin er í 73 m fjarlægð frá miðlínu vegar. Minjastofnun
Íslands telur skráningu leiðarinnar fullnægjandi mótvægisaðgerð.
Barmur 1788-218. Kúahlaða. Sjá umfjöllun um leið H1.
Barmur 1788-231. Brunnhús. Sjá umfjöllun um leið H1.
Barmur 1788-223. Gerði. „Neðan Bæjarhólsins stóð alllengi
fjárhús kallað Lambahús. Út og niður af Bæjarhólnum er gömul,
vallgróin tótt á hólbungu, sem nefnd er Húshóll."… Fast við rústina er
garðlag eða gerði það er L-laga og liggur meðfram rústinni og beygir
svo til suðurs. Garðurinn er gróinn og um 40 cm á hæð. Lengd hans er
32 m. Gerðið er 25 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að
merkja þurfi gerðið á meðan á framkvæmdum stendur til að kom í veg
fyrir að það raskist af vangá.
Barmur 1788-222. Rúst. „Neðan Bæjarhólsins stóð alllengi
fjárhús kallað Lambahús. Út og niður af Bæjarhólnum er gömul,
vallgróin tótt á hólbungu, sem nefnd er Húshóll“… Húsið er lítið og er
tvö rými. Annað þeirra er hlaða aftan við og er sér inngangur í hana.
Rústin stendur á hól og er bratt niður af honum. Hleðslur eru grónar
og um 0,30 m á hæð. Lengd rústarinnar er 8 m og breidd 6 m. Rústin
er 30 m frá miðlínu vegar. Minjastofnun Íslands telur að merkja þurfi

rústina á meðan á framkvæmdum stendur til að kom í veg fyrir að hún
raskist af vangá.
Barmur 1788-238. Útihús. Neðan við hæðina sem bærinn stóð á er
tún með rústum útihúsa… Í 60 m norðvestur frá bæjarhólnum standa
tvær rústir og er önnur greinilega fjárhús. Gróin tvíhólfa rúst, hlaðin
úr torfi og grjóti. Hleðslur standa í um 50 cm og er byggingin 12x7 m
að stærð að utanmáli. Útihúsið er í veglínunni. Minjastofnun Íslands
telur að grafa þurfi könnunarskurð í rústina til kanna gerð hennar og
aldur og til að ganga úr skugga um hvort eldri minjar leynist undir
henni. Niðurstöður rannsóknarinnar kunna að leiða til þess að ráðast
þurfi í frekari rannsóknir á staðnum.
Barmur 1788-239. Útihús. Bæjarstæði Barms stendur í
austanverðum Djúpafirði á litlum grösugum bletti milli fjalls og fjöru.
Bæjarstæðið er í nokkrum halla og eru tún lítil… Í norðvestur frá
bæjarhólnum standa tvær rústir og er önnur greinilega fjárhús.
Fjárhúsið er 11x8 m að stærð og hlaðið úr torfi og grjóti. Húsið er
ílangt og eru 3 hólf og um 30 cm á hæð. Í frummatsskýrslu kemur fram
að rústin er í 9 m fjarlægð frá miðlínu vegar og að hluta undir fyllingu.
Minjastofnun Íslands telur að grafa þurfi könnunarskurð í rústina til
kanna gerð hennar og aldur og til að ganga úr skugga um hvort eldri
minjar leynist undir henni. Niðurstöður rannsóknarinnar kunna að
leiða til þess að ráðast þurfi í frekari rannsóknir á staðnum.
Á teikningu 12 (mynd 1) í teikningahefti sem fylgdi frummatsskýrslu eru
sýnd veglína á jörðinni Barmi sem merkt er sem „möguleg færsla vegna
fornleifa“. Leiðin liggur fjær fornleifunum á og í kringum bæjarstæði
Barms en aðalleiðin. Minjastofnun Íslands mælir eindregið með því að
þessi veglína verði valin verði farið í vegagerð á svæðinu.
Námur.
Fjallað er um fornleifar í námum 105, 113 og 118 hér að ofan. Í
fornleifaskráningarskýrslu er minnst á fornleifar í fleiri námum.
Minjastofnun Íslands tekur undir þær mótvægisaðgerðir sem þar eru
lagðar til:
Náma 109, Miðhúsamelur
Fornleifar: Námusvæðið er innan svæðis utan túns við jörðina
Miðhús, gæta verður þess að fara ekki inn á túnið þar sem minjar eru
innan túns.
Náma 132, Skálaneshraun
Fornleifar: Við hlið hraunsins er lítið grasigróið gil. Þar er að finna
þrjár fornleifar [252] sem er garðlag [253] sem eru óljósar rústir
hugsanlega af skála og [254] sem er útihús, sem og [249] sem eru
akrar. Mikilvægt er að tryggja að þessar minjar verði ekki fyrir

skemmdum af völdum námuvinnslu í hrauninu við hliðina. Merkja þarf
minjarnar vel og girða minjasvæðið af.
Í fornleifaskráningarskýrslu kemur fram að ekki lágu fyrir upplýsingar
um tvær námur, námu 130 (Miðjanes) og námu 131 (tangi innan
Galtarár) þegar fornleifaskráningin var gerð. Minjastofnun Íslands telur
að skrá þurfi fornleifar á þessu svæðum áður en efnistaka hefst.
Niðurstöður skráningarinnar þarf að leggja fyrir stofnunina sem þá
ákveður til hvaða mótvægisaðgerða beri að grípa.
Samantekt.
Allar leiðir sem til skoðunar eru í mati á umhverfisáhrifum munu hafa
áhrif á fornleifar. Fornleifarnar sem verða fyrir áhrifum eru mismargar
eftir leiðum. Tegundir fornleifar eru einnig mismunandi sem hefur áhrif
á kröfur Minjastofnunar Íslands um mótvægisaðgerðir. Ljóst er til
dæmis að bæjarstæði sem raska þarf vegna vegagerðar kalla á mun
umfangsmeiri rannsóknir en einfaldar rústir eða garðlög sem kunna að
hverfa undir veg.
Leið A1. Hér að ofan er fjallað um 28 minjastaði á leið A1. Í 9 tilfellum
eru fornleifar utan hættusvæðis eða að skráning þeirra er talin nægileg
mótvægisaðgerð. Gera þarf verktökum grein fyrir staðsetningu 6
fornleifa. 9 fornleifar þarf að merkja á meðan á framkvæmdum stendur.
Á tveimur stöðum þarf að grafa könnunarskurði. Í öðru tilfellinu gætu
niðurstöður þeirrar rannsóknar leitt til þessa að ráðast þyrfti í frekari
rannsóknir. Eina rúst (1788-52) þarf að rannsaka með
fornleifauppgreftir. Þá er mögulegt að rannsaka þurfi bæjarstæði
Hlíðarkots (1788-49) og naust (1788-19) ef ekki verður komist hjá raski
á þessum minjum. Vakin skal athygli á að uppgröftur á bæjarhól er mjög
umfangsmikil og tímafrek rannsókn. Í landi Hlíðar eru friðlýstar
fornleifar (1788-44). Í friðlýsingarskjali segir: Dysjar sex úti undir
Stórahrauni, framan í barði á melbrún, rjett ofan við fjöruna. Dysjarnar
fundust ekki við fornleifaskráningu. Kanna þarf svæðið betur til að
staðsetja dysjarnar. Í 22. gr. laga um menningarminjar, nr. 80/2012,
segir að fornleifum sem friðlýstar eru skal fylgja 100 metra friðhelgað
svæði út frá ystu sýnilegu mörkum þeirra og umhverfis nema annað sé
ákveðið. Óheimilt er að raska friðlýstum fornleifum og því þarf að
ákveða endanlega legu vegarins þannig að tryggt verði að framkvæmdir
raski ekki fornleifunum.
Leið D2. Fjallað er um 8 minjastaði á leið D2. Gera þarf verktökum
grein fyrir staðsetningu tveggja fornleifa. 2 fornleifar þarf að merkja á
meðan á framkvæmdum stendur. Á þremur stöðum þarf að grafa
könnunarskurði. Í tveimur tilfellinu (1788-69 og 67) gætu niðurstöður
þeirrar rannsóknar leitt til þessa að ráðast þyrfti í frekari rannsóknir.
Þessar rannsóknir gætu orðið umfangsmiklar þar sem um er að ræða
hugsanlegt bæjarstæði Þórisstaða (1788-69) og mögulegar dysjar (178867). Rúst ( 1788-74) er á svæði sem afmarkað er fyrir aðstöðu fyrir

verktaka. Ef ekki verður komist hjá raski á þessari rúst þarf að grafa
könnunarskurði í hana og jafnvel að rannsaka hana að fullu. Naust
(1788-259) þarf að rannsaka með fornleifauppgreftri.
Leið H1. Umfjöllun um leið H1 nær til 34 minjastaða. Í 5 tilfellum eru
fornleifar utan hættusvæðis eða að skráning þeirra er talin nægileg
mótvægisaðgerð. Gera þarf verktökum grein fyrir staðsetningu 4
fornleifa. 13 fornleifar þarf að merkja á meðan á framkvæmdum
stendur. Þar af eru 4 fornleifa, bæjarhóll Barms (1788-216) og rústir
tengdar honum (1788- 217, 244 og 224) sem hugsanlega verður ekki
forðaða frá raski. Ef raska þarf þessum fornleifum þarf að rannsaka þær
með fornleifauppgreftri. Eins og áður er nefnt eru rannsóknir á
bæjarstæðum umfangsmiklar og tímafrekar rannsóknir. Grafa þarf
könnunarskurði í 10 fornleifar. Á sjö af þessum stöðum gætu
niðurstöðurnar leitt til þess að ráðast þyrfti í frekari rannsóknir.
Rannsaka þarf tvö naust (1788- 204 og 203) með fornleifauppgreftri.
Eina af þeim 13 fornleifum sem talið er að þurfi að merkja vegna
vegagerðar er á svæði sem afmarkað er fyrir aðstöðu fyrir verktaka.
Þetta er rúst 1788-74. Ef ekki verður komis hjá raski á þessari rúst þarf
að grafa könnunarkurði í hana og jafnvel að rannsaka hana að fullu.
Leið I. Fjallað er um 29 minjastaði á leið I. Friðlýstur haugur á
Stekkjarnesi (1788-43) er utan áhrifasvæðis framkvæmdarinnar.
Skráning 8 fornleifa er talin fullnægjandi mótvægisaðgerð. Gera þarf
verktökum grein fyrir staðsetningu 5 fornleifa. 7 fornleifar þarf að
merkja á meðan á framkvæmdum stendur. Í einu tilfelli er um að ræða
bæjarstæði Hlíðarkots (1788-49) sem ekki liggur ljóst fyrir hvort
mögulegt er að forða frá raski. Verði það ekki hægt þarf að rannsaka
bæjarhólinn með fornleifauppgreftri. Grafa þarf könnunarskurði á 4
stöðum. Á tveimur af þessum stöðum gætu niðurstöðurnar leitt til þess
að ráðast þyrfti í frekari rannsóknir. Í öðru tilfellinu er hugsanlega um
að ræða bæjarstæði Kiðabergs (1788-248) sem lendir innan námu 113.
Ef leifar bæjarstæðisins leynast undir sverði á þessum stað gæti
rannsókn þá þeim orðið umfangsmikil. Rannsaka þarf tvö naust (1788203 og 204) og rúst (1788-52) með fornleifauppgreftri.
Leið Þ-H. Fjallað er um 38 minjastaði á leið Þ-H. Stekkur (1788-105)
er utan áhrifasvæðis framkvæmdarinnar. Skráning 8 fornleifa er talin
fullnægjandi mótvægisaðgerð. Gera þarf verktökum grein fyrir
staðsetningu 5 fornleifa. Merkja þarf 4 fornleifar á meðan á
framkvæmdum stendur. Þar af er ein rúst (1788-74) á svæði sem
afmarkað er fyrir aðstöðu fyrir verktaka. Ef ekki verður komist hjá raski
á þessari rúst þarf að grafa könnunarskurði í hana og jafnvel að rannsaka
hana að fullu. Grafa þarf könnunarskurði á 8 stöðum. Niðurstöður
þeirra rannsókna geta leitt til þess að rannsaka þurfi nánar 6 staði.
Sumar þessar rannsóknir gætu orðið umfangsmiklar þar sem um er að
ræða hugsanlegt bæjarstæði Þórisstaða (1788-69) og mögulegar dysjar
(1788-67) og mögulega bæjarstæði Kiðabergs (1788-248). Rannsaka
þarf 7 fornleifar með forneifauppgreftri. Þar á meðal er gamla

bæjarstæði Grafar (1788-78), bænhús (1788-79), kirkjugarður (1788-80)
og tvö fjárhús (1788-83 og 84) en allar þessar minjar eru á gamla
bæjarhólnum eða í nágrenni hans og þyrfti því að rannsaka svæðið í
heild sinni. Rannsókn á þessu svæði yrði gríðarlega umfangsmikil og
mjög tímafrek.
Minjar Flókavalla (1788-111-115) eru skýrt afmarkaðar af túngarði (1788115) en hinar fornleifarnar liggja innan hans. Um er að ræða minjaheild
sem hefur mikið varðveislugildi. Vegurinn liggur upp við túngarðinn. Í
frummatsskýrslu er gerð tillaga um að veglínunni verði hnikað frá
túngarðinum. Minjastofnun Íslands telur að hnika eigi veginum frá
túngarðinum og girða svæðið í heild sinni af á meðan á framkvæmdum
stendur. Vakin er athygli á að friðhelgað svæði umhverfis fornleifar sem
ekki eru friðlýstar skal vera 15 metrar, sbr. 22. gr. laga um
menningarminjar.
Á teikningu 10 (mynd 3) í teikningahefti sem fylgdi frummatsskýrslu eru
sýndar tvær veglínur á jörðinni Gröf sem merktar eru sem „möguleg
færsla vegna fornleifa“. Báðar liggja þær fjær fornleifunum á gamla
bæjarstæði Grafar, sérstakleg sú sem liggur nær ströndinni. Þessar
veglínur hefðu að öllum líkindum mun minni áhrif á fornleifar en aðal
veglínan en skrá þyrfti fornleifar í nágrenni þeirra til að fá endanlega úr
því skorið hver áhrifin yrðu.
Tenging við Djúpadal. Fjallað er um 17 minjastaði vegna tengingar
við Djúpadal. Skráning einnar fornleifar er talin fullnægjandi
mótvægisaðgerð. Gera þarf verktökum grein fyrir staðsetningu 2
fornleifa. Merkja þarf 8 fornleifar á meðan á framkvæmdum stendur. Í
tvær fornleifar (1788-238 og 239) þarf að grafa könnunarskurði.
Niðurstöður þeirra rannsókna gætu leitt til þess að kanna þyrfti
fornleifarnar nánar.
Að óbreyttu eru miklar líkur á að bæjarhól Barms (1788-216) og minjum
honum tengdum (kálgarði 1788-224, rúst 1788-244 og leið 1788-217)
verði raskað við lagningu vegarins. Á teikningu 12 (mynd 1) í
teikningahefti sem fylgdi frummatsskýrslu eru sýnd veglína á jörðinni
Barmi sem merkt er sem „möguleg færsla vegna fornleifa“. Leiðin liggur
fjær fornleifunum á og í kringum bæjarstæði Barms en aðalleiðin.
Minjastofnun Íslands mælir eindregið með því að þessi veglína verði
valin verði farið í vegagerð á svæðinu.
Námur. Sjá umfjöllun hér að framan.
Í umfjöllun um fornleifar í frummatsskýrslu er vitnað í lokaorð í
fornleifaskráningarskýrslu Náttúrustofu Vestfjarða frá 2016 þar sem
m.a. segir að þegar ákvörðun liggur fyrir um leiðarval er mikilvægt að
gott samstarf verði á milli Vegagerðarinnar, Minjastofnunar og
fornleifafræðings um áframhald verksins. Minjastofnun Íslands tekur
heilshugar undir þessi orð.

Í kafla 6.5.6 í frummatsskýslu er fjallað um aðgerðir á framkvæmdatíma.
Eins og þar kemur m.a. fram er mikilvægt að varast að hafa vinnuskúra
og efnisgeymslur of nálægt fornleifum.
Minjastofnunar Íslands gerir ekki frekari athugasemdir við mat á
umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar. Bent skal á að í 21. gr.
laga um menningarminjar (Nr. 80/2012) stendur m.a.: Fornleifum, sbr.
3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim
sem njóta friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi,
ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar, spilla, granda eða
breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi
Minjastofnunar Íslands. Og á 2. mgr. 24. gr. sömu laga sem hljóðar svo:
Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks
skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal
Minjastofnun Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsvifalaust
svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins. Stofnuninni er skylt að
ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með
hvaða skilmálum. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema
með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands.
Virðingarfyllst,
f.h. Minjastofnunar Íslands
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