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LEIÐANGUR GERÐUR VESTUR Í BARÐASTRANDASÝSLU 
 

Þátttakendur í þessari ferð voru Lýður Björnsson, fornleifafræðinemarnir Guðmundur 

Ólafsson og Mjöll Snæsdóttir, og Anton Holt, sagnfræðinemi. Ferðin stóð yfir dagana 23. - 

25. ágúst 1974. Markmið fararinnar var að skoða minjar í Þorskafirði, en æskuheimili Lýðs er 

á Þórisstöðum og þar var gist í gamla bænum.  

BÚLKEYRI 
Undir leiðsögn Lýðs gengum við niður að Búlkeyri í landi Þórisstaða í Þorskafirði. Þar segir 

sagan að Gull-Þórir hafi vegið 2 menn og dysjað. Snæbjörn í Hergilsey mun hafa grafið 

eitthvað eftir þeim á þessum stað, án þess að finna neitt markvert, 

 Núna mátti sjá þarna fyrir ofan fjöru, tvær þústir fremur lágar sem skáru sig úr 

umhverfinu. Sagði Lýður að í ungdæmi móður hans (f. 1902) hefðu menn nefnt þetta 

“dysjar”. 

 
Mynd 1. Lausleg afstöðumynd af ,,dysjunum” niður við sjó á Búlkeyri. 

 

 Við grófum holu í báðar þessar “dysjar”, en vegna lélegra verkfæra urðu þær ekki mjög 

stórar; sú stærri um 56 cm. Ekkert sáum við sem okkur þótti benda til að um grafir væri að 

ræða, Jarðlagaskipan virtist vera alveg náttúruleg. Undir grasrótinni lágu nokkrir 

steinhnullungar. Að öðru leiti var fíngerð mold ofan til en smágerð sjávarmöl undir, eins og 

gaf að líta allt í kring þar sem sjórinn hafði brotið úr bakkanum. 

 Eftir að hafa gert þessar lauslegu athuganir á staðnum, finnst okkur undirrituðum heldur 

ólíklegt að hér sé um grafir að ræða. Það væru þá helst steinhnullungarnir sem vektu 

einhverjar grunsemdir um mannvirki, en um er ekki hægt að fullyrða neitt með vissu nema 

með því að gera ítarlegri rannsókn og opna stærra svæði. 
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MELNES 
 Á svokölluðu Melnesi sem er í landi Skálaness, vestanvert við Gufufjörð, komum við að 

tóftum niðri við sjó. Um þær er ekkert vitað. Þær voru að sjá sem 2 djúpar rákir í landslagið 

með bungum á milli og sitt hvoru megin. Hefði mátt hugsa sér að hér væru rústir eftir 2 

aflangar byggingar sem staðið hefðu hlið við hlið. 

 

 
Mynd 2. Lausleg afstöðumynd af svæðinu og prufuholum í tóft.  

 Við grófum 3 prófholur í vestari rústina (til hægri á teikningu). Rústin er um 6 x l0 m að 

utanmáli. Um það bil 3,5 m frá nyrðri enda grófum við 3 m langa rennu (A). Komum strax 

niður á hleðslugrjót í vegg og þar fyrir framan steina sem við töldum geta verið úr bálk eða s. 

k. kómetu (sjá neðan). Var samanlögð breidd steina 2,5 m. Þar sem grjóti sleppti var á ca. 60 

cm dýpi í vestur enda rennu, þunnt sandlag, ca. 2 cm. 

 Í annarri rennu (B) sem við grófum 2 m sunnar, greindum við a. m. k. 4 torflög í vegg og 

steinaröð þar fyrir framan, einnig margar litlar steinhellur, l0 - 30 cm breiðar og 2 - 3 cm 

þykkar. Þær lágu á 20 - 30 cm dýpi, 'brotnar og óreglulegar, og er ekki ósennilegt að þetta hafi 

verið þakhellur. 

 Í suðurgafl sem snéri að sjó grófum við þriðju holuna (C). Þar varð fyrir einn flatur steinn 

á um 15 cm dýpi. 

 
Mynd 3. Teikningar af hjalli og nausti úr ,,Fortidsminder og nutidshjem” eftir Daniel Bruun. 
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Mynd 4. Mjöll, Guðmundur og Lýður skoða minjar á Melnesi (ljósm. Anton Holt). 

 Geta verður þess að ekki sáust nein gólf í þessari rúst, nema ef vera skyldi áður nefnt 

sandlag. Má vera að hér hafi verið naust eða uppsátur fyrir bát, svipað og sést á teikningu 

Daniel Bruuns hé að framan, og þess vegna ekki raunverulegri gólfskán til að dreifa. 

  Sennilegast er að hér hafi staðið einhverjar slíkar verbúðir og þykir okkur því rétt að gefa 

nánari lýsingu á hvernig þær gáttu litið út. Fróðleikurinn er sóttur í gamlar bækur. 

 Þannig eru myndirnar á bls. 4 teknar upp úr bókinni: Fortidsminder og nutidshjem paa 

Island eftir Daniel Bruun frá 1897. Hann segir á bls. 131 um bátaskýlið og hjallinn, sem 

hvorutveggja tilheyrði Seljalandi í Ísafjarðarsýslu, að bátaskýlið var aðeins hálfmánalöguð 

aflöng grjóthleðsla, sem bátnum var lagt í.  Hleðslan var ekki hærri en borðstokkur bátsins. 

 Hjallurinn hafði hliðarveggi úr torfi og grjóti og gaflana úr timbri. Hér voru veiðafærin 

geymd og skreiðin hengd. Á afgirta svæðinu við hlið hússins herti maður fiskinn. 

 Bergsveinn Skúlason gefur í Áratog eftirfarandi lýsingu á verbúð undir jökli á bls. 243: 

”Þær voru vitanlega byggðar úr torfi og grjóti, venjulega dálítið grafnar í jörð og að mestu 

óþiljaðar innan. Hæðin var slík,að rétt var manngengt undir sperruverk, og breiddin ekki meiri 

en það, að hné þeirra, sem andspænis sátu á rúmunum námu saman. Torf eða hellugólf var í 

þeim flestum og borinn á þau ljós sandur til hátíðabrigða. Í öðrum enda fyrir þverum gafli var 

oftast upphækkaður pallur, nefndur kómeta. Sums staðar var kómetan afþiljuð. Þáð var 
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geymslupláss bæði vermanna og heimamanna. Að mátseld var venjulega verið í afhúsi fram 

af aðalbúðinni. 

 Að öðru leiti voru búðirnar ekki skilrúmaðar. Þar sem fátæktin var mest, voru aðeins 

grjótbálkar hlaðnir fram með veggjunum og sofið á þeim. Það var þó fátítt.” - Þessi lýsing er í 

aðalatriðum samhljóða lýsingu Péturs Jónssonar frá Stökkum á verbúð á Hvallátrum vestri,  

en þær verbúðir voru líka notaðar sem beitarhús á vetrum. (Vorróðrar á Hvallátrum, 

Barðstrendingabók bls. 193-203.) (Lýður B:). 

 

 

Mynd 5. Guðmundur leitar að minjum, líklega við Kiðaberg (ljósm. Anton Holt). 
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KIÐABERG 
 Liðlega 50 m vestan við björgunarskýlið Gróubúð, sem stendur við þjóðveginn í 

Gufufirði vestanverðum, er tóft sem okkur mældist vera 12 x 7 m að utanmáli. Þetta mun vera  

Kiðaberg. Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir svo í kaflanum um Skálanes 

sem byrjar á bls. 225: “Kidaberg. Fornt eyðiból hjér í landinu, milli Hofstaða og þessarar 

jarðar. Þar sjást ljós bygginga merki af tófta og túngarða leifum, en ekki hefur hjer bygð verið 

frá gamalli tíð. Ekki má hjer byggja því túnið er í hrjóstur og skóg komið. Þar með heyskapur 

enginn”. 

 Nú voru öll vegsummerki mjög óljós og vandfundin nema með hjálp kunnugra. 

 

 
Mynd 6. Lausleg afstöðumynd af tóft suðvestan við slysavarnarskýlið Gróubúð.  

 Í miðri rústinni gerðum við prófholu sem var 1 m á hvern veg. Þar komum við þegar 

niður á nokkra steina sem lágu ofan á viðarkolalagi. Þó lágu þeir svo óreglulega að ekki eru 

líkur á að um hleðslu sé að ræða, heldur hrun. Er við grófum dýpra, niður á 40 cm dýpi í einu 

horni holunnar, komu í ljós þrjú viðarkolalög í viðbót. Ekki var farið dýpra. Viðarkolalögin 

voru laus í sér og því fremur ólíklegt að þau 

hafi verið gólfskánir. Kannski er þetta aska 

sem hefur verið hreinsuð út úr eldstæði sem 

gæti hafa verið þarna nálægt. Þá þóttu okkur 

að fjöldi viðarkolalaga og moldin á milli 

þeirra benda til þess að ekki hafi verið búið 

þarna að staðaldri. Í einu horni prufufhol-

unnar var rauðleitt gróft lag, e.t.v. Mýrarrauði. Mynd 7. Skissa af gjóskulögum í holu. 
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Mynd 8.  Lausleg afstöðumynd af svonefndu hofi, blóthúsi og blótsteini í Bersatungu. 

 

 Lengra upp frá rústinni, þ.e. nær fjallinu fyrir ofan sést ennþá móta fyrir túngarði þeim 

sem nefndur er í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Túngarðurinn er all kjarri 

vaxinn. 

 Fleiri mannvirki kunna að vera falin þarna í kjarrinu, þó að við höfum ekki séð þau vegna 

veðurs. Því rétt er að geta þess að allar þessar athuganir, einkum sú síðasta, urðu heldur 

endasleppar vegna kulda og hávaðaroks. - Einnig er rétt að geta þess að allar áttir og mælingar 

eru áætlaðar. 

 Sunnudaginn 25. ágúst var haldið aftur af stað til Reykjavíkur. Á leiðinni var komið við í 

Bersatungu í Svínadal þar sem við skoðuðum svonefnda hofrúst. Þar var einnig önnur tóft  

kölluð blóthús og blótsteinn þar skammt frá, í brekkunni fyrir neðan. Einnig er í Bersatungu 

álagablettur sem heitir Bersareitur. Þar segir sagan að Hólmgöngu-Bersi sé grafinn. Ekki má 

slá þar gras því að þá drepst ein af skepnum bónda. 

 Sagði bóndinn okkur að Stefán frá Hvítadal hafði eitt sinn búið þarna, og þá jarðað barn 

sitt í hofinu en að það hafi síðan verið grafið upp og flutt í kirkjugarð. 
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