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Inngangur
Að beiðni Auðar Magnúsdóttur umhverfisstjórnunarfræðings hjá VSÓ ráðgjöf,
fyrir hönd Íslenska Kalkþörungafélagsins ehf., tók undirritaður að sér fornleifakönnun
vegna fyrirhugaðrar framkvæmda við Langeyri í Álftafirði. Áætlað er að byggja
kalkþörungaverksmiðju á svæðinu sunnan Langeyrar (mynd 1).
Í þessari skýrslu birtast niðurstöður fornleifakönnunar sem gerð var vegna
fyrirhugaðra framkvæmda. Einnig er samantekt úr rituðum heimildum um sögu
byggðar á Langeyrinni, þá sérstaklega sögu hvalveiða Norðmanna en þeir gerðu út frá
eyrinni á seinni hluta 19. aldar. Að auki er fjallað um þróun framkvæmda neðansjávar
og minjaverndar í Evrópu í samanburði við stöðu minjaverndar á neðansjávarminjum á
Íslandi. Ragnar Edvardsson fornleifafræðingur sá um framkvæmd vettvangsrannsókna
svo og úrvinnslu heimilda, greiningu gagna og skýrsluskrif. Skýrsluhöfundur vill
þakka Karli Guðmundi Kjartanssyni, Sveinbirni Hjálmarssyni, Vilhelm Harðarsyni og
Tiaré fyrir aðstoð við vettvangsrannsóknir

1. Tilgangur fornleifakannana
Fornleifakönnun felur í sér að skipulega er farið yfir fyrirfram ákveðið svæði með
fornleifafræðilegri aðferðafræði, í þeim tilgangi að staðsetja þekktar eða óþekktar
fornminjar. Fornleifakönnun getur farið fram bæði á sjó eða landi og er aðferðafræðin
í grunninn sú sama. Á fyrsta stigi fornleifakönnunar er venjulega farið yfir ýmsar
heimildir, m.a. sagnfræðileg rit, skjöl, kort, loftmyndir, osfrv., sem geta gefið til kynna
staðsetningu fornminja.

Við vettvangsathuganir er notast við ýmiskonar

fjarkönnunarbúnað, þ.e. á landi GPS, dróna, viðnámsmæla (e: resistivity meter), jarðsjá
(e: ground penetrating radar) osfrv., en í sjó tvígeislamæla (e: side-scan sonar),
fjölgeislamæla (e: multibeam echosounder) og segulsviðsmæla (e: magnetometer). Á
landi er einnig gengið um könnunarsvæðin til nánari skoðunar á þeim stöðum sem
fjarkönnun hefur gefið til kynna að fornleifar geti leynst en í sjó er köfunum og
neðansjávarmyndavélum beitt í sama tilgangi.
Samkvæmt skilgreiningu þjóðminjalaga eru fornminjum skipt í forngripi sem eru
lausamunir 100 ára og eldri sem menn hafa notað eða mannaverk eru á og fundist hafa
í eða á jörðu eða jökli, í vatni eða sjó, og fornleifar og eru allar fornminjar eldir en 100
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ára friðaðar. Að auki eru öll skip og bátar eldri en 1950 taldir til fornminja. Í þriðju
grein þjóðminjalaganna segir:
„Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni,
sem menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:
a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og
bæjarleifar ásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers
kyns, svo sem leifar kirkna, bænhúsa, klaustra, þingstaða og búða, leifar af
verbúðum, naustum og verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum,
b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum,
bólum, mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri,
c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og
leifar eftir veiðar til sjávar og sveita,
d. vegir

og

götur,

leifar

af

stíflum,

leifar

af

brúm

og

öðrum

samgöngumannvirkjum, vöð, varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi,
slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vega- og siglingamerki ásamt
kennileitum þeirra,
e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum,
f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir
staðir og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð,
g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða
skútum, á klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í
kirkjugörðum,
h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið,
i. skipsflök eða hlutar þeirra.“
Fornminjar njóta friðunar nema annað sé ákveðið af Minjastofnun Íslands (Lög
Um Menningarminjar, 80. 2012).
Áður en kemur að deiliskipulagi, aðalskipulagi eða ýmiskonar framkvæmdum er
skipulags- og framkvæmdaraðilm skylt samkvæmt þjóðminjalögum að láta fara fram
skráningu fornleifa á tilvonandi framkvæmdarsvæði og á þetta við hvort sem það er í
sjó eða á landi.
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2. Framkvæmdir og neðansjávarminjar
Á seinni hluta 20. aldar fóru ýmis Evrópuríki að hafa auknar áhyggjur af
eftirlitslausum framkvæmdum neðansjávar. Í kjölfarið var regluverkið í kringum allar
framkvæmdir, bæði í sjó og á landi, aukið og framkvæmdaraðilum gert skylt að sækja
um leyfi til framkvæmda og var leyfisveiting bundin því að tilvonandi
framkvæmdarsvæði væri skoðað nákvæmlega og könnuð áhrif framkvæmdanna á ýmsa
umhverfisþætti svo og menningarminjar, áður en framkvæmdir hæfust (Firth 2013).
Árið 1992 samþykktu flestar Evrópuþjóðir, þar á meðal Ísland, Evrópusamþykkt um
vernd fornleifaarfsins (Valetta samþykktin), þar sem tekið var sérstaklega fram
skuldbinding um hvernig staðið væri að verndun menningarminja vegna framkvæmda,
bæði ofan- og neðansjávar (Resolutions 2001).
Í kjölfar endurbætts regluverks og vinnuferla vegna framkvæmda neðansjávar, þá
sérstaklega á grunnsævi meðfram ströndum, hófst nánara samstarf framkvæmdaraðila
og vísindamanna, sem skilaði sér í fjölgun þekktra minjasvæða neðansjávar við strendur
Evrópu og nánast var alveg komið í veg fyrir skemmdir á menningarminjum vegna
framkvæmda neðansjávar. Í upphafi rannsókna á menningarminjum vegna
framkvæmda neðansjávar var nær eingöngu einblínt á þekktar minjar, þ.e. í flestum
tilfellum skipsflök, en fljótlega kom í ljós að það dugði ekki til þar sem að hætta var á
að áður óþekktir minjastaðir leyndust á framkvæmdasvæðum. Rannsóknaaðferðir voru
því bættar og í stað þess að einblína á þekktar minjar, voru tilvonandi námusvæði
könnuð á vettvangi með jarðeðlisfræðilegum aðferðum, t.d. tvígeisla-, fjölgeisla- og
segulsviðsmælingum, svo og rannsóknum á borkjörnum úr seti, osfrv. Staðir sem þóttu
líklegir voru síðan kannaðir nánar með neðansjávarmyndavélum (ROV) eða köfunum
(Barton 1992; Dix et al. 2007; Firth 2013).
Á Íslandi er komin talsverð reynsla á verndun menningarminja vegna ýmissa
framkvæmda á landi og undantekningarlaust fer fram fornleifakönnun og skráning á
minjum áður en að framkvæmd kemur, t.d. vegagerð, virkjanagerð, osfrv. Lög og
reglugerðir um verndun menningaminja eru til staðar og ná þau utan um allar minjar
bæði ofan- og neðansjávar (Lög Um Menningarminjar, 80. 2012). Þó hefur enn sem
komið orðið lítil þróun í verndun menningaminja neðansjávar og hefur brunnið við að
fornleifaskráning fari fram vegna framkvæmda neðansjávar. Mikilvægt er að
minjavernd á Íslandi taki upp sömu vinnuferla vegna framkvæmda neðansjávar og eru
viðhafðir vegna framkvæmda á landi eins og lög gera ráð fyrir.
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Á Íslandi, sem og annarsstaðar, eru aðallega þrjár tegundir minjastaða neðansjávar;
sokkin búsetusvæði, skipsflök og flugslysastaðir. Í Evrópu eru sokkin forsöguleg
búsetusvæði tiltölulega algeng þar sem að sjávarstaða var mun lægri á forsögulegum
tíma en hún er í dag (Barton 1992; Bicket 2011). Á Íslandi eru engin forsöguleg
búsetusvæði að finna en samt sem áður finnast búsetusvæði neðansjávar og er það einna
helst í nágrenni, hvalveiði-, verslunar- og verstöðva. Þó eru til annarsskonar sokkin
búsetusvæði á Íslandi en það eru bæjarstæði sem horfið hafa undir vatn vegna
virkjunarframkvæmda og sem dæmi um slíka staði má nefna; Þiðriksvelli við
Þiðriksvallavatn í Strandasýslu og Vatnskot við norðanvert Þingvallavatn.
Skipsflök eru algengust þeirra minjastaða neðansjávar sem finna má við strendur
Evrópu og Íslands og stafar þeim einna mest hætta vegna framkvæmda neðansjávar
(Firth 2013). Skipsflök eru mismunandi hvað varðar, aldur, tegund, varðveislu,
mikilvægi og ástæður skipskaðans, en líklegt er að víðsvegar við Íslandsstrendur leynist
skipsflök frá landnámi og fram á nútíma. Í rituðum heimildum fyrir tímabilið 1118 1920 er að finna talsverðan fjölda skipskaða þilfarsskipa, þ.e. kaupskip, gufuskip,
osfrv., en hægt er að finna grófa landfræðilega staðsetningu fyrir 340 þeirra
(Ann.Isl.803-1430 1847; Isl.Ann. 1922). Ekki er vitað um heildarfjölda þeirra
þilfarskipa sem farist hafa við Ísland frá landnámi en áætla má út frá heimildum að það
sé ekki færri en 1000 þilfarskip. Búast má við að flest skipsflök við Ísland séu frá 19.
og 20. öld og stórir hlutar þessara skipa, gufukatlar, vélasamstæður, osfrv., séu vel
varðveittir á hafsbotninum. Þó er líklegt að flest skipsflök við Ísland séu smærri
fiskveiðibátar, þ.e. sexæringar, áttæringar og mótorbátar frá fyrri hluta 20. aldar en
gríðarlegur fjöldi slíkra báta hefur farist við Íslandsstrendur í gegnum tíðina. Flök
íslenskra fiskveiðibáta er einna að helst að finna í nágrenni við útgerðastaði, nálægt
miðum, t.d. fiskimiðum og rækjumiðum, osfrv., og líklegast er að slíkum skipsflökum
stafi mest hætta af framkvæmdum neðansjávar.
Í sögulegu samhengi er tiltölulega stutt síðan að flugvélar urðu mikilvægur
ferðamáti og segja má að nær allir minjastaðir á Íslandi tengdir flugslysum sé frá því í
kringum 1940 og fram á daginn í dag. Flugvélar eru, í flestum tilfellum, léttari og minni
en skip og varðveisla þeirra á hafsbotninum er háð því hvernig vélin lenti í sjónum. Ef
flugvél hefur splundrast á flugi eða brotnað í marga hluta, þegar hún lenti á haffletinum,
eru leifar hennar dreifðar um stórt svæði og oft erfitt að koma auga á þessa hluti við
jarðeðlisfræðilegar rannsóknir (Firth 2013). Það tímabil sem flugvélar hafa verið í
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notkun á Íslandi er það stutt að í flestum tilfellum eru þeir staðir, eða að minnsta kosti
þau svæði þar sem flugvélar hafa farist, vel þekkt og því ætti að vera hægt að koma í
veg fyrir með einföldum rannsóknum að þær verði fyrir skemmdum vegna
framkvæmda á hafsbotni.
Í ljósi þeirrar þróunar og reynslu sem fengist hefur síðustu áratugina í rannsóknum
vegna framkvæmda neðansjávar í Evrópu er mikilvægt að minjavernd á Íslandi taka
upp sömu aðferðafræði í minjavernd og Evrópuþjóðir þegar kemur að framkvæmdum
neðansjávar (Flatman and Doeser 2010; Hamel 2011). Þetta mun ekki bara vera til bóta
fyrir minjavernd á Íslandi og koma í veg fyrir óþarfa skemmdir á þekktum og óþekktum
minjum, heldur er þetta einnig til hagsbóta fyrir þá framkvæmdaraðila sem hafa hug á
framkvæmdum neðansjávar. Það er hagur framkvæmdaraðila að þekkja vel þau svæði
þar sem fornminjar geti leynst, því minjar á hafsbotninum, sérstaklega stálskip frá
seinni hluta 19. aldar og þeirrar 20., geta bæði skemmt dýran tækjabúnað og valdið
kostnaðarsömum töfum á framkvæmdum.

3. Markmið og aðferðafræði
Markmið fornleifakönnunarinnar við Langeyri var að athuga hvort að einhverja
minjastaði, þ.e. byggingar, báta-, skipsflök eða aðra manngerða hluti, sé að finna á
fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði. Til að ná settum markmiðum var verkefninu skipt í
þrjá hluta; undirbúningsvinnu, vettvangsrannsóknir og frágang gagna. Við undirbúning
var farið yfir ritaðar heimildir sem gætu gefið til kynna staðsetningu fornminja bæði á
landi og neðansjávar. Við vettvangsrannsóknir fór fyrst fram fornleifaskráning á landi,
síðan var farið yfir þann hluta framkvæmdarsvæðisins sem liggur í sjó, með
tvígeislamæli (Side-scan sonar) og loks var kafað niður á þá staði þar sem
tvígeislamælingarnar höfðu gefið til kynna minjar á hafsbotni. Við frágang gagna var
farið yfir öll mæligögn í landfræðiforitinu ArcGis.
Að beiðni verkkaupa voru eftirfarandi spurningar hafðar að leiðarljósi við
fornleifakönnunina:


Eru minjarnar á rannsóknarsvæðinu fágætar?



Eru á rannsóknarsvæðinu minjar sem eru sérstaklega friðlýstar samkvæmt
lögum um menningarminjar?
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Mynd 1. Framkvæmdarsvæðið og frávik sem komu fram á tvígeislamæli. Númerin eiga
við töflu 1.



Hvert er verndargildi minjanna?



Kemur framkvæmdin til með að skerða eftirfarandi þætti?



Fjölbreytni



Heildir



Upplýsingagildi



Hver eru líkleg áhrif framkvæmdarinnar á fornleifarnar?

Tvígeislamælir af gerðinni StarFish 452F var notaður við að mæla hafsbotninn við
Langeyri og vinnur hann á 450kHz og dregur 50 metra. Tvígeislamælirinn er dreginn á
eftir bát og sendir frá sér hljóðbylgjur til beggja hliða sem endurkastast af
hafsbotninum. Tvígeislamælirinn skráir og mælir tímann sem það tekur fyrir
hljóðbylgjurnar að fara frá sendinum, niður á hafsbotn og tilbaka aftur. Með þessu fæst
nákvæm mynd af hafsbotninum og þeim hlutum sem liggja á honum.
Farið var yfir gögnin með StarFish scanline forritinu og hvert frávik, þ.e. hlutir sem
sýndu frávik frá umhverfi sínu eða hafa reglulegt form voru skráðir með
landfræðilegum hnitum. Frávikunum var síðan hlaðið inn í ArcGis landfræðiforrit og
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Mynd 2. Hvalveiðistöð Norðmanna frá seinni hluta 19. aldar. Einu minjarnar sem er
sýnilegar í dag er grunnur rauða hússins sem merktur inn á myndina.

úr þeim voru unnin kort, sem síðan voru notuð til nánari greiningar á hafsbotninum.
Kafað var niður á hvert frávik til að kanna eðli þeirra og umfang.

4. Saga búsetu á Langeyri
Á árunum 1775 – 1777 ferðaðist Olafur Olavius um Ísland í þeim tilgangi að kanna
landshagi á Íslandi og í skýrslu sem hann skrifaði í kjölfarið er að finna elstu rituðu
heimildina um búsetu á Langeyri. Þar segir að á Langeyri séu rústir 10 aflangra húsa, 4
kringlóttra húsa og eldstæða, sem Olavius telur vera minjar um verslun
Hansakaupmanna á Langeyri.

Kringlóttu húsin telur Olavius hafa verið notuð í

lýsisbræðslu (Ólafur Olavius 1964). Engar aðrar heimildir eru til um verslun
Hansakaupmanna á Langeyri og þegar að Olavius var á ferð í Álftafirði voru tæp 200
ár liðin frá því að verslun Hansakaupmanna lagðist af á Íslandi (Jón Aðils 1971). Það
er áhugavert að lýsisbræðsluofnar hafi verið sýnilegar á seinni hluta 18. aldar sem
bendir til þess að hvalveiðar hafi þegar verið stundaðar frá Langeyri um 1600. Til
samanburðar má benda á að í sama riti taldi Olavius að rústirnar á Strákatanga í
Strandasýslu hafi verið verslunarstaður en forleifarannsóknir sýndu fram á að
Strákatangi var hvalveiðistöð frá 17. öld (Ólafur Olavius 1964; Ragnar Edvardsson
9

Mynd 3. Tvígeislamælingar af stórum hvalbeinum á hafsbotninum

2015). Því má leiða líkur að því að minjarnar sem sýnilegar voru árið 1775 hafi ekki
bara verið tengdar verslun Hansakaupmanna heldur hafi þar hugsanlega risið
hvalveiðistöð á 17. öld. Engar ritaðar heimildir eru um búsetu á Langeyri á tímabilinu
1775 – 1880 en þá byggðu norskir hvalveiðimenn landstöð á eyrinni.
Á síðari hluta 19. aldar stunduðu margar þjóðir hvalveiðar í atvinnuskyni á NorðurAtlantshafi, m.a. Danir, Hollendingar, Norðmenn og Bandaríkjamenn. Þessar þjóðir
sóttust eftir því að stunda hvalveiðar frá Íslandi en svo fór að það voru aðeins Norðmenn
sem náðu að stunda hvalveiðar frá Íslandi til langframa. Það sem Norðmenn höfðu fram
yfir aðrar þjóðir á þessum tíma voru tækninýjungar sem norðmaðurinn Svend Foyn
nýtti fyrstur manna svo að vitað sé. Hann tvinnaði saman hraða gufuskipa og þá aðferð
að pumpa lofti í hvalinn til þess að flytja hann eftir að hann var skutlaður, svo mögulegt
var að veiða stærri og hraðsyndari hvali en áður. Þessar tækninýjungar gáfu
landstöðvum aftur hlutverk í vinnslu hvalaafurða þar sem að hægt var að veiða mun
fleiri hvali en mögulegt var að verka um borð í hvalveiðiskipunum (Trausti Einarson
1987:46).
Á árunum 1883–1915 voru Norðmenn hér við hvalveiðar og reistu þeir fyrst
bækistöðvar sínar á Vestfjörðum. Á einum áratug tókst Norðmönnum að ganga svo
nærri hvalastofnum við Vestfirði að fáir hvalir voru eftir á miðunum og opinberar tölur
benda til þess að á tímabilinu hafi Norðmenn veitt um 17.000 hvali. Um aldamótin
1900 hafði hvölum við Vestfirði fækkað og því færðu Norðmennirnir sig um set á
Austurland í von um betri afkomu.
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Fyrsti

vísir

að

hvalveiðum

Norðmanna við strendur Íslands
voru

tilraunir

hlutafélagsins

Mons Larsen & Co ásamt Svend
Foyn, sem byggðu hvalveiðistöð
á Langeyri. Svend Foyn var
aðeins í fáein ár við veiðar hér við
land áður en hann ákvað að
frændi hans tæki við (Ísafold
1884). Líklegt er að Foyn hafi
Mynd 4. Eitt af hvalbeinunum sem komu fram á
tvígeislamæli (mynd 3).

verið ósáttur við það lagaskilyrði
að þurfa vera búsettur hér á landi

til þess að mega stunda hvalveiðar og þannig neyðst til að sigla undir dönskum fána
(Smári Geirsson 2015). Foyn seldi síðan hlut sinn til Thomas Amlie (Ísafold 1885),
sem eignaðist að fullu hvalveiðistöðina á Langeyri 1890 (Trausti Einarsson 1987; Smári
Geirsson 2015). Foyn átti síðan eftir að snúa aftur tímabundið til Íslands, en þá hafði
hann fundið upp nýja aðferð við verkun hvala til þess að hann þyrfti ekki að reisa
landstöðvar (Trausti Einarsson 1987: 53). Hans Ellefsen hóf undirbúning byggingar
hvalveiðistöðvarinnar á Sólbakka árið 1888. Árið 1889 reisti svo Lauritz Berg
hvalveiðistöð á Höfðaodda og frá þeim tíma voru hvalveiðistöðvarnar á Höfðaodda,
Langeyri og Sólbakka hvað aflamestar á Vestfjörðum og eigendurnir þeirra áberandi í
íslenskum dagblöðum.
Hvalveiðar Norðmanna gengu vel fyrstu árin á Vestfjörðum og ekki leið á löngu
uns fleiri Norðmenn komu hingað til lands. Stixrud, frændi Bergs, settist að á
Tálknafirði þótt að hann hafi fyrst haft augastað á Hesteyri í Jökulsfirði (Trausti
Einarsson 1987; Smári Geirsson 2015). Jafnframt var fyrrum hvalskytta hjá Amlie einn
af forystumönnum fyrsta hvalveiðifélagsins á Uppsalaeyri 1894 (Þjóðviljinn ungi
1894). Það var ekki fyrr en þremur árum seinna að hið dansk-íslenska hvalveiðifélag,
með Ásgeiri kaupmanni Ásgeirssyni sem framkvæmdastjóra, hóf þar rekstur
(Þjóðviljinn ungi 1897; 1897a). Fyrir útveginum stóð hinn áðurnefndi Stixrud, sem að
auki keypti hlut í félaginu (Ísafold 1898). Norðmenn starfræktu einnig stöðvar á
Dvergasteins-, Hest- Mel-, Stekk- og Suðureyri á Vestfjörðum.
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Mynd 5. Eitt af stóru hvalbeinunum sem komu fram á tvígeislamæli (mynd 3).

Norðmenn hættu rekstri hvalveiðstöðvarinnar á Langeyri árið 1904 og stóð hún auð
fram til 1916 en þá keyptu útgerðarmenn frá Hnífsdal stöðina og hófu þar útgerð og
fiskverkun. Sú starfsemi stóð stutt yfir og árið 1919 hófu nýir aðilar fiskverkun og
útgerð frá Langeyri og reistu þeir fleiri byggingar á eyrinni. Þessi útgerð hélst fram til
ársins 1935 en þá tók Kaupfélag Ísfirðinga við rekstrinum og stundaði þar blómlega
atvinnustarfsemi, m.a. var starfrækt hraðfrystihús allt fram á seinni hluta 20. aldarinnar
(Smári Geirsson 2015; Jón Þ. Þór 1988).

5. Fornleifakönnun við Langeyri í Álftafirði
Framkvæmdasvæði kalkþörungaverksmiðjunnar er áætlað á 100.450 fermetra
svæði sunnan Langeyrar. Framkvæmdarsvæðið er að mestu í sjó en nær inn á land
norðan og vestanmegin.
Vettvangsrannsóknir á landi voru miðaðar við nyrstu mörk framkvæmdarsvæðisins
(mynd 1) en 50 – 100 metra svæði fyrir utan framkvædmasvæðið var einnig kannað
með tilliti til fornleifa. Gengið var um allt svæðið og sýnilegar minjar mældar upp með
differential Gps stöð.
Sunnanverð Langeyri hefur orðið fyrir miklu raski vegna ýmissa framkvæmda allt
frá seinni hluta 19. aldarinnar og fram á 20. öld. Innan framkvæmdasvæðisins fundust
engin ummerki um þær verslunarminjar sem getið er um í Ferðabók Olafar Olavíusar
og er líklegt að, ef þær stóðu á sunnanverðu eyrinni, hafi síðari tíma framkvæmdir
eyðilagt öll ummerki um þær.
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Mynd 6. Tvígeislamælingar af flaki á hafsbotninum.

Fáar heimildir eru til um fjölda eða staðsetningu húsa sem tengdust hvalveiðistöðinni á
Langeyri en ljósmyndir og kort sýna að minnsta kosti fjögur stór hús og að hún hafi
staðið svo til fyrir miðri sunnanverðri Langeyrinni. Fjórða húsið sem kallað var rauða
húsið og var íbúðarhús verkstjóra hvalveiðistöðvarinnar, stóð austan megin á eyrinni
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

x
22° 59´21.55200
22° 59´28.03200
22° 59´32.13600
22° 59´29.04000
22° 59.20.36400
22° 59´34.36800
22° 59´30.87600
22° 59´31.41600
22° 59´33.50400
22° 59´37.42800
22° 59´36.38400
22° 59´36.92400
22° 59´31.52400
22° 59´33.82800
22° 59´28.53600
22° 59´36.81600
22° 59´31.23600
22° 59´32.92800
22° 59´25.87200
22° 59´19.57200

y
66° 01´7.57200
66° 01´8.68800
66° 01´9.55200
66° 01´8.14800
66° 01´7.89600
66° 01´8.76000
66° 01´6.27600
66° 01´8.76000
66° 01´6.45600
66° 01´6.63600
66° 01´6.78000
66° 01´6.45600
66° 01´2.31600
66° 01´3.03600
66° 01´0.69600
66° 01´7.14000
66° 01´9.62400
66° 01´9.91200
66° 01´8.72400
66° 01´7.39200

z
5
3
3
4
14
5
10
9
10
7
9
9
16
16
25
3
4
3
3
4

Lýsing
Hvalbein
Nokkrir hlutir, brak.
Hvalbein
Hvalbein
Ógreinanlegir hlutir. 5 metrar svæði.
Nokkrir litlir hlutir saman.
Tveir stórir hlutir á 6 metra svæði.
Hvalbein
Stór hlutur, 10 * 5 metrar.
Hvalbein.
Hvalbein
3 smáhlutir.
Nokkrir smáhlutir.
Stórt svæði með ógreinanlegum hlutum.
Akkeriskeðja
Stór hlutur. Náttúrulegt.
Hvalbein
Dekk
Margir smáhlutir. Manngerðir.
Keðja.

Tafla 1. Minjar á hafsbotninum í og við framkvæmdarsvæðið.

(Smári Geirsson 2015). Byggingaframkvæmdir vegna síðari tíma útgerðar á eyrinni
hafa fjarlægt öll ummerki um sjálfa hvalveiðistöðina en enn sést hlaðinn grunnur rauða
hússins (mynd 2).
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Fornleifakönnun í sjó hófst með því að allt tilvonandi framkvæmdarsvæði var
kannað með tvígeislamæli.

Tvígeislamælingarnar sýndu að hafsbotninn við

Langeyrina dýpkar hratt í austurátt og rétt undan eyrinni suðaustan megin er dýpi orðið
50 metrar. Næst landi vestanmegin er hafsbotninn grýttur og sendinn en eftir því sem
austar dregur á framkvæmdarsvæðinu fer að bera á fíngerðari framburði. Við
tvígeislamælingarnar komu fram
20 frávik (mynd 1) og voru þau
öll

á

norðausturhluta

framkvædasvæðisins (tafla 1). Af
þessum frávikum voru 5 ([1],
[20], [5], [13], [15]) fyrir utan
framkvæmdasvæðið (mynd 1).
Eftir að mælingum lauk var kafað
niður á hvert frávik til að kanna
eðli fráviksins og umfang þess. 6
af frávikunum ([3], [4], [8], [10],
Mynd 7. Flak úr járni (10 x 5 metrar).

[11], [17]) voru stór hvalbein sem

stóðu upp úr seti (myndir 1,3, 4, 5), 1 [9] reyndist vera 10 x 5 metra flak (myndir 6, 7),
1 náttúrulegt grjót [16] og svo voru 2 ýmisskonar brak ([6],[12]) frá 20. öld (mynd 8).
Kafanir sýndu einnig talsverðan fjölda af smáhlutum frá ýmsum tímum á víð og dreif
(mynd 9). Nánari skoðun á þykkt og samsetningu setsins á hafsbotninum leiddi í ljós
að sumstaðar var setið yfir 1 metri á þykkt. Einnig komu í ljós fleiri hvalbein og gripir
sem grafnir voru í set og höfðu því ekki komið fram á sónarmyndunum.

6. Niðurstöður
Ritaðar heimildir benda til búsetu á Langeyrinni allt frá miðöldum og fram á
nútíma. Samkvæmt þeim heimildum hefði mátt búast við talsverðum minjum en miklar
framkvæmdir á síðustu 150 árum hafa að öllu líkindum fjarlægt flest ummerki um þær.
Einu minjarnar sem fundust við vettvangsrannsóknir á landi, eru í u.þ.b. 130 metra
norðaustur af framkvæmdarsvæðinu, þ.e. hlaðinn grunnur Rauða hússins svokallaða
(mynd 2).
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Mynd 8. Dekk á hafsbotninum frá seinni hluta 20. aldar.

Niðurstöður fornleifakönnunarinnar neðansjávar benda eindregið til þess að
talsverðar minjar séu á framkvæmdarsvæðinu, þá sérstaklega norðan megin.
tvígeislamælingarnar bentu til 5 minjastaða fyrir utan framkvæmdasvæðið og 15 staða
innan þess. Kafanir staðfestu að 6 þeirra tengdust hvalveiðistöðinni frá seinni hluta 19.
aldar. Einn minjastaðurinn reyndist vera stórt flak úr járni en vegna þess að hér var
aðeins um að ræða hluta stærri hlutar var ekki hægt að greina hvort hér sé um að ræða
bátsflak. Samt sem áður gaf útlit og lögun vísbendingar um að það sé frá seinni hluta
20. aldar. Aðrir stórir minjastaðir sem komu fram við tvígeislamælingarnar reyndust
vera frá seinni hluta 20. aldar, þ.e. dekk, osfrv. Kafanir leiddu einnig í ljós að ýmsir
smágripir, flöskur, leirmunir, osfrv., lágu á botninum og voru þeir frá ýmsum tímum.
Útlit og lögun nokkurra leirmuna bentu til þess að þeir væru frá seinni hluta 19. aldar.
Könnun á seti innan framkvæmdasvæðisins sýndi að setið er talsvert þykkt á nokkrum
stöðum og að hvalbein og gripir voru grafnar niður í það. Líklegt er að þær minjar séu
frá ýmsum tímum en til að fá úr því skorið er þörf á frekari rannsóknum.

7. Umræða
Minjar eftir veru norskra hvalveiðimanna á Vestfjörðum og Austfjörðum á 19. öld
eru fáar og þar af leiðandi fágætar. Þær hafa mikið bæði innlent og alþjóðlegt
verndargildi, bæði vegna þess að þær eru hluti af sögu nútímavæðingar íslensks
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sjávarútvegs, eru hluti af sögu
alþjóðlegra

hvalveiða

í

atvinnuskyni, og þær eru einnig
hluti

af

19.

aldar

Norðmanna.

sögu
Allar

hvalveiðistöðvar Norðmanna á
Vestfjörðum hafa orðið fyrir
miklu raski bæði ofan- og
Mynd 9. Flaska og smáhlutir á hafsbotninum.

neðansjávar. Á landi eru það
ýmsar

framkvæmdir

sem

skemmt hafa minjarnar en það eru einna helst sportkafarar í minjagripaleit sem skemmt
hafa minjarnar neðansjávar.
Engir minjastaðir á Langeyri eru á friðlýsingaskrá en allar minjar þekktar og
óþekktar falla undir verndunarskilyrði Þjóðminjalaganna (Lög um menningarminjar).
Hvalveiðistöðin á Langeyri var ein stærsta hvalveiðistöð sem Norðmenn reistu á
Vestfjörðum. Stöðin sjálf er nær horfin vegna framkvæmda og þær minjar sem eftir eru
eru því fágætar og hafa mikið verndargildi. Þess vegna er mikilvægt að þessar fáu
minjar verði ekki fyrir raski vegna framkvæmda. Hafa ber þó í huga að sá möguleiki er
alltaf fyrir hendi að óþekktar fornleifar komi í ljós við framkvæmdir og innan tilvonandi
framkvæmdarsvæðis eru mestar líkur á fornminjum á landi á norðaustur hluta
framkvæmdarsvæðisins.
Framvæmdin mun ekki
skerða fjölbreytileika minja
á landi þar sem sýnilegar
minjar eru fáar og fyrir utan
framkvæmdarsvæðið.

Í

þessu tilfelli er aðeins um
einn minjastað á landi, þ.e.
grunnur rauða hússins, því
er ekki hægt að fjalla um
Mynd 10. Staðsetning stórra hvalbeina frá 19. öld.

minjaheild

innan

Langeyrinnar sjálfrar. Þess
vegna mun framkvæmdin ekki skerða minjaheild svæðisins. Þó er vert að benda á að
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hvalveiðistöðin á Langeyri er
hluti mikilvægrar minjaheildar
í samhengi hvalveiðistöðva
Norðmanna á Vestfjörðum.
Hvalveiðstöðin
Langeyri

sem

á

og

aðrar

hvalveiðistöðvar Norðmanna á
Vestfjörðum

hafa

upplýsingagildi
Mynd 11. Svæði innan framkvædasvæðisins þar sem
sáust gripir og hvalbein grafin í set.

talsvert
og

þá

sérstaklega fyrir ferðamennsku.
Hvalveiðistöðvarnar

eru

einstakar í íslensku samhengi og eru þrjár af sjö staðsettar innan Súðavíkurhrepps.
Hvalveiðistöðvarnar eru ónýtt auðlind í menningartengdri ferðaþjónustu, bæði ofan- og
neðansjávar, og ef rétt er staðið að framsetningu og kynningu þeirra gætu þær orðið
talsverð auglýsing og búbót fyrir Súðavíkurhrepp.
Á landi er ekki líklegt að framkvæmdir hafi áhrif á fornminjar en í sjó er líklegt að
fornminjar verði eyðilagðar og eru það helst hvalbein og gripir sem munu eyðileggjast.
Hvalbeinin hafa mikið fornleifafræðilegt gildi þar sem að fornleifa- og líffræðilegar
rannsóknir á þeim geta, m.a. gefið hugmynd um áhrif veiða á hvalastofna síðustu
aldirnar. Gripir hafa sömuleiðis fornleifafræði- og sagnfræðilegt gildi þar sem að þeir
geta gefið hugmynd um búsetu á Langeyrinni og þá sérstaklega hvort að búseta
Hansakaupmanna hafi verið þar fyrir 1600.
Til að koma í veg fyrir óþarfa rask á fornminjum er nauðsynlegt að grípa til
mótvægisaðgerða. Hvalbeinin (mynd 10), sem sýnileg eru, verði annaðhvort tekinn upp
til varðveislu eða færð út fyrir framkvæmdarsvæðið þar sem þau verða aðgengileg þeim
sem hefðu hug á að rannsaka þau. Til að kanna dýpt mannvistarlaga, fjölda og tegundir
gripa þyrfti að grafa 2 – 3 litla könnunarskurði í setið á hafsbotninum á norðurhluta
framkvæmdarsvæðisins (mynd 11). Með þessu væri hægt að fá lágmarks upplýsingar
um sögu búsetu á Langeyrinni. Á landi er ekki þörf á sérstökum mótvægisaðgerðum
fyrir utan að grunnur rauða hússins sé afmarkaður og að fylgst sé með framkvæmdum
svo óþekktar fornminjar verði ekki fyrir raski.
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