
"Framtíðin var hlutafélag sem stofnað var um verslun Sigurd Johansen árið 1903. Forstöðumaður þessarar nýju verslunar var
Sigurður Jónsson. ... Árið 1920 var ráðist í það stórræði að byggja hið glæsilega verslunarhús við Norðurgötu 2 ... Aðeins þremur
árum síðar var Framtíðin komin í þrot ... Við rekstri Framtíðarinnar tók Sameinaða Íslandsverslunin, sem hafði verslað í
Gránufélagshúsinu á Vestdalseyri frá 1913. Árið 1930 varð hún einnig gjaldþrota ... Sama ár [keypti Jón G. Jónasson] húsið við
Norðurgötuna. Jón innréttaði íbúð á efri hæð hússins, en þar höfðu áður verið skrifstofur. Á neðri hæðinni hélt hann áfram
verslunarrekstri. Við verslunarrekstri af föður sínum tók Guðlaugur Jónsson og hélt honum áfram þar til Kaupfélag Héraðsbúa
keypti húsið árið 1972. Það hélt úti verslun þar til 1988. Þá keypti húsið Valur Freyr Jónsson og breytti helmingi efri hæðar í
gistihús, en bjó sjálfur í hinum helmingnum ásamt konu sinni, hótelstýrunni Sigrúnu Ólafsdóttur. Finnbogi Laxdal og kona hans
Guðrún Andersen eignuðust húsið 1992 og opnuðu þar myndbandaleigu og kaffistofu á neðri hæðinni. Sú starfsemi var síðan
rekin af Snorra Emilssyni ..." Húsið stóð autt um tíma eða þar til Húsahótel opnaði þar móttöku og veitingastað Hótel Öldunnar.

Útlit: Tvílyft
Kjallari
Reykháfur
Útitröppur

Tvílyft
Kjallari
Ris
Útitröppur
ViðbyggingSaga

Byggingarár: 1919

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Framtíðin
Hönnuður: H. Jurgensen

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Norðurgata 2 Aldan

Verslun
Þjónusta

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Valmaþak Valmaþak

Bárujárn Bárujárn

Steinsteypt Steinsteypt

1931 Járnvarið. Nýir, breyttir gluggar í efri
hæð.

2000 Upphaflegar innréttingar teknar niður
í suðurstofu á neðri hæð.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Í tengslum við verndasvæði í byggð hefur húsið lágt listrænt eða byggingarlistalegt gildi.

Fyrsta skrifstofa Austfars, síðar hýsti það ullarvinnslu Frú Láru og nú frumkvöðlasetur.

Mikilvægt til að styðja við baksvið Öldunnar.

Húsið hefur ekkert breyst frá því að það var byggt.

Í meginatriðum er burðarvirki þess, klæðning og gluggar í viðunandi ástandi.

Húsið er nýrri viðbót við timburhúsabyggðina á Öldunni og ekki byggt þannig að það falli alveg að
henni.

Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Rolf Johansen ... fékk lóðarpart hjá bróður sínum [Sigurd Johansen] úr landi Sólvangs og byggði þar hús. Þar bjuggu þau Rolf og
Kittý kona hans til 1903. ... Guðrún Kristjánsdóttir Ísdal (systir Kristjáns læknis) og maður hennar Ingvar Ísdal trésmíðameistari
voru næstu eigendur hússins. Þau bjuggu sennilega í því frá því að Rolf flutti og til ársins 1908 að Gísli Lárusson símritari settist að í
húsinu ásamt fósturmóður sinni Kristínu Wium. Kristín opnaði hannyrða- og smávöruverslun í lítilli stofu sem sneri fram að
Norðurgötunni. Gísli Lárusson giftist ungri glæsilegri prestsdóttur frá Siglufirði, Láru Bjarnadóttur [Þorsteinssonar þjóðlagasafnara]
árið 1916. ... Frú Lára, eins og hún var jafnan kölluð, gekk inn í verslunarreksturinn með tengdamóður sinni. . .. Á hernámsárunum
hóf frú Lára, sem þá var orðin ekkja, veitingarekstur í húsinu jafnframt verslunarrekstrinum og framreiddi "fish and ships" að hætti
Breta.  ... Steinunn Jóhannesdóttir handavinnukennari keypti húsið af dánarbúi frú Láru [og bjó þar fram á 9. áratug 20. aldar].
Árið 1988 varð til hópur kvenna í tengslum við svokollaða átaksverkefni milli Seyðisfjarðar og Egilsstaða. Þessar konur réðust í
stofnun hlutafélags sem festi kaup á húsinu undir margháttaða starfsemi á sínum vegum. Má þar nefna verslunarrekstur,
veitingasölu, tölvuvinnslu, námskeiðahald og [kenndu félagið og  húsið við Frú Láru]. Þegar það félag hætti starfsemi sinni í húsinu
keypti það Eyþór  Þórisson og rak  knæpu um margra ára skeið. Þann 21. maí 2012 kviknaði í húsinu og leit ekki vel út með það um
tíma. Það bjargaðist þó fyrir horn en mikið skemmt, m.a. brunnu allir innviðir þess . Ráðist var í gagngerar endurbætur á húsinu og
það opnað aftur í desember sama ár, mjög breytt að innra byrði. Það eru afkomendur Eyþórs sem nú reka þar bar og kaffihús.

Útlit: Einlyft
Ris
Útitröppur
Portbyggt
Kvistir

Portbyggt
Einlyft
Ris
Útitröppur
Útskot (karnap)
Viðbygging

Saga

Byggingarár: 1899

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Rolf Johansen
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Norðurgata 3 Láran

Íbúð / Verslun
Þjónusta

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Mænisþak Mænisþak

Slétt járn Bárujárn

Steinsteypt Steinsteypt

2012 Eldsvoði - innviðir brunnu að mestu.
Gert við húsið, nýir gluggar í götuhl.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Hátt

Innflutt sveitserhús með öll einkenni þess.

Eitt af húsunum sem Sigurd Johansen kaupmaður byggði. Þá er húsið tengt við frú Láru og starfsemi
hennar, hópur kvenna hóf þar áhugavert starf í lok 20. aldar og það hefur þjónast sem ölkrá síðustu ár.

Mikilvægt sem hluti af götumyndinni sem og byggðinni við Lónið.

Nær allir inniviðir hússins brunnu árið 2012 og því lítið upprunalegt eftir þar. Gluggaísetning á framhlið
ekki í samræmi við aðra glugga hússins, vantar skraut og aðra umgjörð.

Húsið fékk mikla aðhlynningu eftir brunann árið 2012 þó að allar viðgerðir hafi ekki heppnast sem
skyldi út frá sjónarhóli húsafriðunar.

Mikilvægt hús í götumynd, góður fulltrúi innfluttra norskra sveitserhúsa sem býr yfir mikilli og
áhugaverðri sögu.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Sigurd Johanesen byggði húsið sem var kallað "læknishús, því þar leigði Kristján kistjánsson læknir. ... Árið 1906 voru eignir Sigurd
Johansens seldar á opinberu uppboði. ... Jakob útgerðarbóndi Sigurðsson á Hrólfi keypti læknishúsið og var það kallað Jakobshús á
meðan hann og síðar ekkja hans Anna Magnúsdóttir áttu það. Af Önnu keypti Hildur Þorláksdóttir, Hún var frumkvöðull að stofnun
kvennaskóla, sem rekinn var á prestssetrinu [Dvergasteini] frá 1899-1901. Árið 1916 eignaðist Daninn Carl Nielsen húsið. Hann
hafði þá stundað verslunarstörf í bænum í hartnær 30 ár .... Nielsen bjó á efri hæðinni en verslaði með mat og kramvöru á þeirri
neðri. Þrjár kynslóðir Nielsena versluðu í húsinu. Við Carli tók sonur hans Niels Örum Nielsen. Niels hélt áfram matvöruversluninni
en verslaði jafnframt með áfengi,  ... Theodóra Nielsen og dánarbú Hjalta Nielsen eignuðust Norðurgötuna árið 1967. Þá opnaði
Áslaug Nielsen málningarvöruverslun í húsinu.
Garðar Eymundsson keypti neðri hæðina af Áslaugu og rak kona hans Karólína Þorsteinsdóttir  þar tísku- og blómaverslun. ...
[Seinna rak] Margrét Gunnlaugsdóttir, langafabarn N. C: Nielsens ... hárgreiðslustofu á þeim hluta hæðarinnar sem snýr að
Norðugötu. ... Þorsteinn heitinn Magnússon smiður innréttaði íbúð með sérinngangi á efri hæðinni." (Hússaga
Seyðisfjarðarkaupstaðar e. Þóru Guðmundsdóttur)  Á neðri hæðinni hefur verið verslunarrekstur síðustu ár, Draumhús og nú
Gullabúði en í millitíðinni var Garðar Eymundsson þar með innrömmunarverkstæði og stúdíó. Íbúðin á efri hæðinni er nú nýtt sem
gestavinnustofa á vegum Skaftfells, miðstöðvar myndlistar.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Kvistir
Ris
Inngönguskúr (bíslag)

Einlyft
Portbyggt
Kvistir
Ris
ÚtitröppurSaga

Byggingarár: 1902

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Sigurd Johansen
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Norðurgata 5 Gullabúið

Íbúð
Verslun / Menningarstarfsemi /

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Mænisþak Mænisþak

Slétt járn Bárujárn

Steinsteypt

2006 Burðarvirki styrkt og fótstykki
endurnýjað. Ný trappa í austur.

Stórir verslunargluggar á jarðhæð.
Sérinngangur í íbúð á efri hæð

2005 Vesturkvistur endurgerður.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Dæmigert innflutt sveitserhús frá aldamótunum 1900.

Í húsinu hefur, auk íbúða, verið margskonar þjónusta og verslun í gegnum tíðina.

Mikilvgæt í götumynd og sem hluti af  byggðinni á Öldunni.

Gluggar ekki í upprunalegum stíl. Innri byrði öll breytt frá því sem áður var. Þó er húsið enn í
grundvallaratriðum enn góður fulltrúi þessarar gerðar húsa. Tröppuvirki Norðurgötu megin fer húsinu

Ráðist hefur verið endurbætur og burðarfirði hússins styrkt og fótstykki. Kominn tími á að skipta um
járn á húsinu þó. Gluggar í misgóðu ástandi og af misjöfnum gæðum.

Ómissandi hluti af götumynd Norðurgötunnar og mikilvægt í byggðinni á Öldunni sem dæmigert
sveitserhús.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Jónas Stephensen trésmiður og póstafgreiðslumaður byggði húsið að Norðurgötu 6 árið 1902 og hafði þar pósthús. ... Árið 1904
missti Jónas húsið ..., þá keypti húsið Hermann Þorsteinsson skómiður. Hermann rak í því skóvinnustofu og skóverslun og hafði þar
nokkra skósmiði í læri ... Seinni kona Hermanns, Jakobína Jakobsdóttir, rak vefnaðarvöruverslun í húsinu. Árið 1930 varð
Herðmann gjaldþrota. Eignaðist þá húsið Kristinn Guðmundsson trésmiður. Kristinn leigði frú Jónsson verslunaraðstöðu á neðri
hæðinni. ... Eftir að frú Jónsson hætti verslun var húsið einungis notað til íbúðar. Sveinbjörn Hjálmarsson keypti húsið af Kristni
eftir að skrifa féll á hús hans á Hæð við Strandarveg". (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar). Eftir að ekkja hans, Ásta
Sveinbjörnsdóttir, féll frá hefur ekki verið búið í húsinu enda þarfnast það mikils viðhalds. Þar hefur þó verið rekinn
sumarmarkaður og einnig hefur húsahótel haft þar skrifstofur.

Útlit: Einlyft
Kvistir
Ris
Inngönguskúr (bíslag)
Portbyggt
Reykháfur

Einlyft
Ris
Portbyggt
Inngönguskúr (bíslag)
Kvistir
Reykháfur

Saga

Byggingarár: 1903

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Jónar Stephensen
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Norðurgata 6 Pósthúsið

Verslun / Þjónusta
Verslun / Þjónusta

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn

1950 Gluggum skipt út fyrir 1950

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Lágt

Hátt

Dæmigert sveitserhús, fallegt og reisulegt

Þarna var pósthús og önnur þjónusta á fyrri hluta 20. aldar. Í seinni tíð verið íbúðahús.

Mikilvægt í götumynd, byggð á Öldunni og umhverfi Lónsins.

Vegna nokkurs viðhaldsleysis er mikið af upprunalegum innréttingum og klæðningar til staðar. Gluggar
ekki upprunalegir.

Viðhaldi hefur lítið verið sinnt síðustu áratugi.

Mikilvægt hús í umhverfislegu gildi sem hefur alla burði til að verða stórglæsilegt með nauðsynlegu
viðhaldi.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti  / Götumynd - rauður litur á korti /
Varðveisluverð heild - gulur litur á korti



"Þann 9. desember 1899 er greint frá því í Bjarka, að komið hafi verið á fót skósmíðavinnustofu og verslun með skófatnað í
kaupstaðnum. ... Ekki er getið um hvar skósmíðastofan er til húsa en líklegt má telja að hér sé um að ræða Norðurgötu 7 eða
Skósmíðahúsið eins og það er nefnt í húsavirðingu frá 1901. Á skósmíðaverkstæði þessu störfuðu 5 lærðir skósmiðir og áformað
var að ráða til starfa lærlinga. Á stofunni voru framleiddir skór og stígvél sem seld voru víðsvegar um Austurland. Mun Garvarí
Bergs sútara að einhverju leyti hafa séð verkstæðinu fyrir leðri. Húsið virðist hafa gengið undir nafninu Magasín frá fyrstu tíð, en
það var stytting á Skotöjsmagasinet. Hlutafélagið Framtíðin yfirtók rekstur Magasíns ásamt annarri starfsemi á vegum Sigurd
Johansen árið 1907.
Árið 1924 eignaðist Ingvar Jónsson húsið. Í hans tíð var þar lengst af fjórbýlt. Þá bjuggu á loftinu tveir karlar, en neðri hæðinni
deildi fjölskylda Ingvars með Ingibjörgu Sigfúsdóttur prjónakonu, sem bæði bjó og starfaði í einu herbergi. Jón Sigfinnsson
eignaðist húsið árið 1943. Í hans tíð bjuggu einnig fleiri en ein fjölskylda í Magasíni." Anna ekkja hans, ávallt kennd við Magasín,
bjó þar fram á síðustu æviár. Í dag býr þar sonur Jóns, Mikael með konu sinni Lilju, en í millitíðinni bjó Valborg dóttir þeirra þar
með sinni fjölskyldu.

Útlit: Einlyft
Ris
Kjallari

Einlyft
Kvistir
Ris
Viðbygging

Saga

Byggingarár: 1901

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Sigurd Johansen
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Norðurgata 7 Magasín

Skósmíðastofa og íbúð líklegast /
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

"klætt utan með borðum,

Mænisþak 1887 Skipt um glugga, anddyri byggt, o.fl.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Hátt

Einfalt að gerð, upphaflega byggt úr gömlu húsi, hefur mikið breyst í gegnum tíðina.

Upphafleg í því skósmíðastofa og gengur enn undir nafninu Magasín sem slíkt. Lengst af verið
íbúðarhús.

Hluti af heillegri götumynd við Norðurgötu

Húsið er mikið breytt frá upphaflegri mynd.

Húsinu er vel við haldið.

Húsið er mikilvægt í götumyndinni og sem hluti af gömlu byggðinni á Öldunni og því er varðveislugildi
þess nokkuð hátt.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Tryggvi Guðmundsson kennari byggði húsið árið 1907. Hann lét þá af störfum sem kennari og hóf verslun í einu herbergi í hinu
nýbyggða húsi sínu. Tryggvi var faðir Nínu Tryggvadóttur listmála og er hún fædd á Norðurgötunni árið 1913.
Næsti eigandi hússins var Siguður Vilhjálmsson frá Hánefsstöðum. Hann var einn af stofnendum Kaupfélags Austfjarða og fyrsti
kaupfélagsstjóri þess, en Kaupfélagið var stofnað á Hánefsstöðum 24. apríl 1920. Sigurður rak kaupfélagsverslunina í húsi sínu á
Norðurgötunni. hann var kaupfélagsstjóri til 1927.
Árið 1924 eignaðist Kaupfélagið húsið og rak þar óslitið varslun til 1968 að það varð gjaldþrota. Íbúð kaupfélagsstjóra var lengst af
á efri hæð hússins, en á neðri hæðinni var verslað með alla venjulega neysluvöru, jafnt matvöru sem kramvöru. Upp úr 1950 voru
skrifstofurnar fluttar á efri hæðina. í bakherbergi, sem áður hafði verið skrifstofa kaupfélagsstjóra, var seinni árin verslað með
bækur, ritföng og skó. Í Fjósi og hlöðu sem tilheyrðu húsinu ... setti Björgvin Jónsson kaupfélagsstjóri á fót vel búna verslun með
kæli, og frystiklefum (1952 - 63). Þar var verslað með mjólk, kjöt og fisk og annað hrámeti. Lengst af var þar innanbúðar Einar
Sigurjónsson í Hólma.
Sambandið eignaðist húsið eftir gjaldþrot Kaupfélagsins. Stóð húsið autt meðan það var í eigu þess og lenti í mikilli vanhirðu.
Vilbergur Sveinbjörnsson keypti húsið 1971. Hann innréttaði íbúð á efri hæðinni og opnaði veitingastað á verslunarhæðinni sem
hann nefndi Öldukaffi. Síðar fór Vilbergur út í verslunarrekstur og heitir verslunin Aldan. Þar verslar hann með fatnað og
gjafavöru." (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar). Vilbergur og kona hans, Badda, létu af verslunarrekstri en bjuggu áfram á efri
hæðinni. Dótturdóttir þeirra, Eygló Björg Jóhannsdóttir verslaði um hríð þar með fatnað undir nafninu Verzlunin Prýði sem og fleiri

Útlit: Tvílyft
Inngönguskúr (bíslag)
Útitröppur
Kjallari
Svalir
Reykháfur

Tvílyft
Inngönguskúr (bíslag)
Viðbygging
Útitröppur
Kjallari
Svalir

Saga

Byggingarár: 1907

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Tryggvi Guðmundsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Norðurgata 8 Við Lónið

Íbúð / Verslun
Þjónusta

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnBárujárn

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn Bárujárn

Hlaðin úr tilhöggnu grjóti Hlaðin úr tilhöggnu grjóti

2016 Verslunargluggum skipt út fyrir hefðb.
glugga. Nýir gluggar í húsinu öllu.

Kubbafabrikan,

Verslunargluggar settir á jarðhæð í
vestur. Bíslag hækkað upp að þaki.

2016 Svalir settar að aftanverðu. Fjós á
baklóð var rifið.

Kubbafabrikan,

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Hátt

Líklegast tilhoggið hús í nýklassískum stíl frá Noregi. Reisulegt og glæsilegt hús.

Í húsinu hefur alla tíð verið verslun og þjónusta ýmis konar. Í því fæddist listmálarinnar Nína
Tryggvadóttir árið 1913.

Húsið er ómissandi í húsaröðinni við Lónið, byggðinni á Öldunni og götumynd Norðurgötu.

Lítið er eftir af upprunalegum innréttingum og innviðum en að ytri byrði hefur húsið ekki breyst mikið.
Þó er rétt að taka fram að um árabil voru á neðri hæð stórir útstillingargluggar sem voru mjög

Gagngerar endurbætur gerðar á því árið 2016.

Ómissandi í húsaröðinni við Lónið og mikilvægt í götumynd Norðurgötunnar.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Hús þetta var upphaflega byggt norður á Skálum á Langanesi af Hermanni Þorsteinssyni. Hermann flutti húsið á Seyðisfjörð og lét
byggja úr því fyrsta fjölbýlishúsið á staðnum, með fjórum tveggja herbergja íbúðum. Hermann bjó sjálfur á Elverhoj en var með
fiskverkun í Bárunni. Jafnframt rak hann verslun að Norðurgötu 4. Útvegsbankinn eignaðist húsið skömmu eftir að það var byggt
og seldi það þeim félögum, Sigurði Björnssyni og Antoni Ólafssyni. Anton bjó í húsinu en Sigurður bjó í gamla skóla. Anton var
frumkvöðull að bílvæðingu í bænum, var bílstjóri hjá Stefáni Th. á fyrsta vörubíl staðarins 1927, bíl sem hann síðar eignaðist.
Norðurgata var leigð út sem litlar íbúðir fram undir 1930 en breyttist upp úr því í tvíbýlishús og hefur verið það síðan. Eftir 1960 ...
[urðu] eigendaskipti mjög tíð í húsinu og margt ungt fólk hefur búið þar sínu fyrstu búskaparár." Síðustu ár hafa búið þar þar
Pálina Jónsdóttir og synir hennar tveir, Jón og Einar Guðmundssynir, sem áfram búa þar eftir hennar dag.

Útlit: Tvílyft
Inngönguskúr (bíslag)
Turn
Kjallari

Tvílyft
Inngönguskúr (bíslag)
Útitröppur
Kjallari

Saga

Byggingarár: 1929

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Hermann Thorsteinsson og Co.
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Norðurgata 10 Köggahöllin

Íbúð
Íbúð

Bárujárn

Bárujárn

Steinsteypt

Húsið hefur liðið fyrir viðhaldsleysi.
Mixað gler í gluggum.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Hátt

Hátt

Miðlungs

Lágt

Hátt

Reisulegt timburhús í nýklassískum stíl.

Íbúðahús, byggt sem fyrsta fjölbýlishús kaupstaðarins.  Jón Þórarinsson tónskáld bjó þar.

Mjög mikilvægt í húsaröðinni við Lónið, götumynd Norðurgötu og byggðarinnar á Öldunni.

Vegna viðhaldsleysis er nokkuð af upprunalegum listum og innréttingum enn til staðar. Gler í gluggum
er mixað og gluggar ekki upprunalegir.

Húsið hefur liðið fyrir viðhaldsleysi um langt árabil.

Fyrir staðsetningu þess, sem hluti af ómetanlegri götumynd og húsaröð er það metið hátt.

Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Ekki er vitað hvenær Jens Halldórsson gullsmiður byggði "Skemmuna" við Bjólfsgötu 1, en hennar er fyrst getið í manntali 1890 og
þá kölluð Jensarhús. Jens bjó ásamt fjölskyldu sinni á lofti Skemmunnar, en niðri var fjós. ... Jens seldi Þorsteini J.G. Skaptasyni
ritstjóra Skemmuna árið 1915. Það sama ár dó Þorsteinn og húsið var um hríð í eigu Þóru Skaptason [dóttur Matthíasar
Jochumsen], ekkju hans. Þóra seldi Jóni G. Jónassyni málarameistara hús og lóð árið 1917. Jón bjó þá í "Gamla skóla" og hafði
málningarverkstæði í Skemmunni. Árið 1922 byggði Jón húsið sem stendur á lóðinni í dag og starfrækti þar fyrst verkstæði. Frá
1926 rak hann þar einnig verslun með málningu og skó, álnavöru og svokallaða "stubba" sem var vefnaðarvara keypt inn í kílóatali
og þótti hið mesta hnoss. Jón var ... arkitektinn að Seyðisfjarðarkirkju. "Skemman" stóð eitthvað fram yfir 1930 og hafði Jón þar
kýr. ... Níels Jónsson keypti málningarverkstæðið af Jóni og breytti í íbúðarhús árið 1933. Bjó hann ásamt fjölskyldu sinni í húsinu
allan sinn búskap. Hjálmar sonur Níelsar reisti á lóðinni bátaskýli úr gömlum setuliðsskúr af Vestdalseyri og var hægt að draga bát
af Lóninu beint inn í skýlið. Þar er nú bílskúr. Eigendaskipti ... [voru nokkuð tíð fram til 1994 þegar Emil Guðmundsson festi kaup á
húsinu og gerði á því gagngerar endurbætur. Hann notar það nú sem sumarhús fyrir sig og fjölskyldu sína en það er einnig leigt út
til skemmri tíma í einu af og til.]"

Útlit: Einlyft
Ris
Portbyggt

Einlyft
Ris
Viðbygging

Saga

Byggingarár: 1922

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Jens Halldórsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Bjólfsgata 1 Litla gula húsið

Iðnaður
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

SteinblikkSteinblikk

Mænisþak

Bárujárn Bárujárn

1995 Nýir gluggar settir í húsið í lok 20.
aldar, 6 jafnstórar rúður.

1940 Skúrbygging neðan við, fyrst hjallur og
þvottahús en síðar vistarvera.  Ártal

1994 Gluggi settur á austurgafl.

2009 Viðbygging og þak einangrað og klætt
nýju bárujárni. Gerekti og skraut í

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

Hátt

Hátt

Snoturt lítið hús

Alla tíð verið íbúðahús. Skemman sem stóð á sömu lóð eitthvað fram yfir 1930 var frá 1890, þar var
fjós en einnig málningarverslun á þriðja áratug 20. aldar.

Snoturt hús sem fer vel á bakka Lónsins. Mikilvægt í byggðinni á Öldunni og húsaröðinni sem snýr að
Lóninu.

Nýir gluggar eru í húsinu, ekki að fullu i samræmi við upphaflega glugga. Klætt með steinblikki.

Búið er að skipta um járn á þaki, nýlegir gluggar eru í húsinu og nýtt járn er á viðbyggingu.

Mikilvægt í húsaröðinni við Lónið og byggðinni á Öldunni. Skemmtilegt mótvægi við stærri og veglegri
byggingar í nágrenni þess.

Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Nóatún var fyrst reist út við Liverpool af Skafta Sveinssyni. ... Það var Kristján Nói Jónsson sem flutti húsið inná Ölduna [í kjölfar
mannskæðs snjóflóðs 1885]. Í manntali frá 1890 má sjá að auk fjölsyldu Kristjáns bjuggu í Nóatúni tvær aðrar fjölskyldur, alls 12
manneskjur. Tryggvi Guðmundsson smiður og smábarnakennari eignaðist húsið næst. ... 1909 eignaðist Stefán Th. Nóatún og
leigða hann það út til vina og venslafólks. ... Ungrú Margrét Sigurðardóttir nuddlæknir keypti Nóatún af Íslandsbanka 1931. Ekki
mun starfsstétt nuddara hafa verið fjölmenn um þessar mundir og kom því fólk víða að og þáði nudd hjá Margréti, oft samkvæmt
læknisráði. Margrét kom fyrir kerlaug í húsi sínu (þar sem nú er eldhús) og hitaði vatn í þar til gerðum íleggjara. Þarna naut fólk
þeirrar einstöku þjónustu að liggja í heitu vatni og slaka á stífum vöðvum áður en að nuddinu kom. ... Hjá Margréti bjó lengst af
kona að nafni Bjargey. Af Margréti keypti Unnur Jónsdóttir húsfrú. Hún bjó í Nóatúni alla sína búskapartíð ásamt manni sínum
Friðriki Óskarssyni og þeirra börnum." (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar). Eftir að Unnur flutti úr húsinu hefur það verið í eigu
nokkurra aðila nú um mundir rekur Erna Helgadóttir þar skemmtilega verslun með íslenska hönnunarvöru.

Útlit: Einlyft
Ris
Inngönguskúr (bíslag)

Einlyft
Ris
Kjallari
Inngönguskúr (bíslag)

Saga

Byggingarár: 1865

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Skafti Sveinsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Bjólfsgata 4 Nóatún

Íbúð
Verslun / Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

SteinblikkTimbur

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn Bárujárn

1960 Kjallaðir grafinn út, stækkaður og
veggir steyptir. Áður lítið jarðhús.

1920 Klætt með steinblikki

1960 Nýir gluggar í húsið samkvæmt tísku
þess tíma. Breytingar á

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Hátt

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Dansk-íslenkt kaupstaðarhús af minni gerðinni, sennilega fyrsta plankabyggða íbúðarhúsið á
Seyðisfirði.

Húsið ein tveggja þurrabúða sem var flutt inn á Öldu eftir snjóðflóðið mikla utar í firðinum árið 1885
varð 24 að bana.

Mikilvægur hluti timburhúsabyggðarinnar á Öldunni.

Klætt utan í kringum 1920 með steinblikki og gluggar ekki með upprunalegu útliti. Þó heldur húsið
haldið sér í megindráttum og óafturkræfar breytingar ekki miklar.

Er í ágætisstandi nema seinni tíma bygging, útidyraskúr.

Mikilvægt hús í timburhúsabyggðinni á Öldunni. Fulltrúi þurrabúða.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Upphaflega endurbyggði Stefán Th. Jónsson íbúðar- og verslunarhús í félagi við Sigurd Johansen á þessum stað árið 1888. Húsið
fluttu þeir utan úr Liverpool eftir snjóflóðið 1885. Árið 1888 brann þetta hús ... [og reisti þar þá þetta hús. Stefán var umsvifamikill
kaupmaður og athafnamaður á Seyðisfirði á sínum tíma en varð gjaldþrota 1930 og missti allt sitt en] tóks að halda íbúðarhúsi
sínu. Bjó hann þar ásamt Hólmfríði Eiríksdóttur og rak þar með henni verslun til dauðadags. ... Ríkissjóður Íslands keypti húsið
1938 og gerði að embættisbústað sóknarprests, sem fram að þessu hafði búið á Dvergasteini. Einungis tveir prestar bjuggu í
húsinu. Fyrst séra Sveinn Víkingur og svo séra Erlendur Sigmundsson, en hann flutti í Framnes þegar ríkissjóður keypti það hús.
Árni Vilhjálmsson útvegsbóndi frá Hánefsstöðum eignaðist húsið árið 1945. ... Í tíð Árna og Gísla Sigurðssonar sem eignast húsið
næst voru fleiri íbúðir í húsinu, stundum tvær á hvorri hæð. Núverandi eigendai hússins hefur skipt því í tvær sjálfstæðar
íbúðir." (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar)

Útlit: Tvílyft
Kjallari
Viðbygging
Svalir
Kvistir
Útitröppur

Þrílyft
Kjallari
Viðbygging
Útitröppur
KvistirSaga

Byggingarár: 1899

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Stefán Th. Jónsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Bjólfsgata 6 Stefánshús

Íbúð / Verslun
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

Timbur

Mænisþak

Pappi

Hlaðin úr tilhöggnu grjóti Steinsteypt

1910 Bíslagi við suðurgafl breytt í anddyri
með svölum á þaki (í tíð Stefáns TH.)

2000 Núverandi eigendur eru hægt og
rólega að færa það til fyrri glæsileika.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Hátt

Ríkmannlegt stórhýsi, innflutt, í sveitserstíl.

Íbúðar- (og verslunar-)hús stórkaupmannsins Stefáns Th. Jónssonar.

Mikilvægt í timburhúsabyggðinni á Öldunni.

Nokkuð upprunalegt inni enn af hurðum, listum og skrauti í loftum. Járnklætt að utan.

Heilt og ófúið og hefur verið sýnd mikil alúð síðustu ár.

Mikilvægt umhverfi sínu en einnig mikilvægt að varðveita fyrir sögu sína og listrænt gildi.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Verslunarhús Stefáns Th. við Gulltorgið var tvímælalaust höfuðdjásnið í verslunar- og útgerðarstórveldi þessa vel þokkaða
athafnamanns. ... Á þeirra tíma mælikvarða var um stórverslun að ræða og hinar margvíslegustu vörur á boðstólum ... [versluninni
var skipt í þrennt]. Bak við verslanirnar þrjár og á loftinu voru svo vörugeymslur. Var vörunum siglt á bátum inn á Lónið og þær
hífðar á talíum upp á vörugeymsluloftið. Þaðan voru rennur fyrir mjölmat niður í skúffur matvöruverslunarinnar.  ... Stefán Th.
varð gjaldþrota í kreppunni 1930. Þá eignaðist Íslandsbanki húsið og seldi það Jóni Stefánssyni, kaupmanni frá Borgarfirði. Jón
verslaði í tveimur búðunum af þremur. Hann leigði frú Jónsson innstu búðina þar sem hún verslaði áfram með álna- og
gjafavöru. ... Efri hæðina innréttaði Jón til íbúðar. Þar kom hann fyrir þremur stofum, fjórum svefnherbergjum, eldhúsi,
baðherbergi og forstofu. Næsti eigandi hússins var Prensmiðja Austurlands hf., árið 1946. ... [1950] keypti húsið Ríkissjóður Íslands
undir skrifstofur sýslumanns, sem komið var fyrir á neðri hæð hússins. Seyðisfjarðarkaupstaður keypti efri hæð hússins undir
skrifstofur kaupstaðarins 1953 ... Á efri hæðinni hafði jafnframt Kjartan Ólafsson tannlæknir og seinna héraðslæknir aðstöðu sína
frá 1958-1973. Árið 1980 keypti Fiskvinnslan hef efri hæðina undir skrifstofur og bæjarskrifstofurnar fluttu út á gömlu Símstöð.
Þegar Fiskvinnslan varð gjaldþrota 1990 keypti Ríkissjóður efri hæðina og lagði hana einnig undir embætti sýslumanns." Húsið var
verulega farið að láta á sjá en í lok 20. aldar var það nær endurbyggt og öðlaðist aftur sinn sess sem eitt fegursta húsið í húsasafni
Seyðisfjarðarkaupstaðar. Starfsemi sýslumannsembættisins er í dag í öllu húsinu auk þess sem að Landsbankinn hefur það
afgreiðslu sína.

Útlit: Tvílyft
Kjallari
Útskot (karnap)
Útitröppur
Kvistir

Tvílyft
Kvistir
Svalir
Útitröppur
Útskot (karnap)
Kjallari

Saga

Byggingarár: 1907

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Stefán Th. Jónsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Bjólfsgata 7 Sýsluskrifstofa

Verslun
Skrifstofur sýslumanns

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

Timbur

Valmaþak

Pappi

Steinsteypt

1999 Endurgerð hússins. Björn Kristleifsson og Þóra
Guðmundsdóttir, Arkitekt

1995 Lítt sinnt í gegnum árin.
Bárujárnskroppurinn stóð eftir.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Fallegt og glæsilegt hús sem hýsti í upphafi stórverslun á þess tíma mælikvarða. Nýklassískur stíll.

Verslunarhús Stefáns Th., bæjarskrifstofur og sýslumannsembættið hefur haft þar sína starfsemi auk
ýmislegs annars.

Mikilvægt í húsaröðinni við Lónið og timburhúsabyggðinni á Öldunni. Staða þess í umhverfinu hefur þó
breyst, var upphafleg byggt fram í Lónið en fyllt hefur verið að húsinu á alla kanta auk þess sem

Húsið gekk í endurnýjun lífdaga undir lok 20. aldar og endurbætur á því miðuðu að því að færa húsið
nær fyrri glæsileika þó að nokkrar breytingar hafi verið gerðar á því.

Gott ástand eftir endurbætur í lok 20. aldar.

Ein af gersemunum í húsasafni Seyðisfjarðar, ómissandi í umhverfi sínu og býr yfir mikilvægri og
áhugaverðri sögu.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Friðrik úrsmiður,sonur Gísla Jónssonar úrsmiðs og dannegrogsmanns reisti Bjólfgötu árið 1907. Friðrik dó það sama ár aðeins 35
ára. ... Systkini Friðriks og foreldrar bjuggu í húsinu eftir hans dag. Gísli farðir hans lifði til 1920 og er húsið nefnt Gíslahús eftir
honum. ... Mikið orð fór af fjölskyldunni í Gíslahúsi fyrir hagleik og myndarskap. Guðrún rak um árabil klæðskeraverkstæði Eyjólfs
Jónssonar og hafði fjölda kvenna í læri. Þorsteinn var frumkvöðull um fjarskiptatækni og smíðaði fyrsta loftskeytatækið á Íslandi
ásamt Friðbirni Aðalsteinssyni símritara. ... Þorsteinn var símstöðvarstjóri frá 1926 til 1958. Á þeim tíma bjó hann ásamt systrum
sínum, Jónínu og Guðrúnu, og eiginkonu sinni Margréti Friðriksdóttir í íbúð stöðvarstjóra í landsímahúsinu. Þá var húsið leigt út,
m.a. bjó fósturdóttir þeirra Margrétar og Þorsteins, Guðbjörg, á neðri hæð hússins frá 1948-58. Á efri hæðinni bjó meðal annars
hin velþekkta verslunarkona frú Jónsson. Eftir 1958 bjuggu þar Carl og Guðbjörg Nielsen. Hjónin Þóra Ingvaldsdóttir og Pétur
Kristjánsson keyptu húsið árið 1986 og búa þar enn." (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar, bls. 160)

Útlit: Inngönguskúr (bíslag)
Kvistir
Einlyft
Ris
Portbyggt
Reykháfur

Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Kvistir
Portbyggt
Ris
Útitröppur

Saga

Byggingarár: 1907

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Friðrik Gíslason og fleiri
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Bjólfsgata 8 Gíslahús

Íbúð
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

SteinblikkTimbur

Mænisþak Mænisþak

Pappi Bárujárn

Steinsteypt Steinsteypt

1920 Klætt með steinblikki upp úr 1920. Að
öðru leyti lítið breytt.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Hátt

Glæsilegur fulltrúi sveitserhúsanna.

Fyrstu íbúar hússins voru mjög virkir þátttakendur í seyðfirsku samfélagi í upphafi 20. aldar og settu
svip sinn á það.

Tígulegt hús, ómissandi í timburhúsabyggðinni á Öldunni og prýði af því þar sem það stendur.

Mikið til upprunalegt nema að það var klætt steinblikki upp úr 1920. Verið er að skipta út gluggum og
setja í glugga í uprunalegri mynd. Mikið af skrauti enn til staðar, utanddyra sem innan.

Húsinu er vel við haldið.

Vegna útlits, sögu og stöðu sinnar í umhverfi.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Kirkjan var reist árið 1923, að hluta til úr efnivið eldri kirkju sem stóð á Vestdalseyri. "Þannig hafði timburkirkjan sem byggð var á
Dvergasteini um miðja öldina, þrisvar sinnum skipt um aðsetur og í þetta sinn einnig um gerð og útlit. Það var annað tveggja
kvenfélaganna í bænum, Kvenfélag Seyðisfjarðar, sem tókst á hendur kirkjubygginguna. Sá félagið um alla fjáröflun og umsjón
framkvæmda og gekk verkið allt fljótt og vel og var mikið stórvirki. Mikill metnaður var lagður í kirkjubygginguna. Var Jón G.
Jónasson málarameistari fenginn til að teikna hið nýja hús. Jón menntaði sig í málariðn í Bergen á árunum 1900-1903. Yfirsmiður
var Sigurður Björnsson og með honum var Stefán Runólfsson á Ósi. Jón Vigfússon múrarameistari gerði grunninn og hefur hann
ekki haggast síðan þótt deilt hafi verið um jarðvegsskilyrði. Því miður er ekki vitað hvaða konur voru í forsvari fyrir Kvenfélagi
Seyðisfjarðar á þessum tíma því fundargerðarbækur félagsins brunnu í Neðri-Búðarbrunanum árið 1930. Þann 6. ágúst 1922 var
kirkjan vígð og höfðu þá aðeins liðið um 2 ár frá því að ákvörðun var tekin um bygginguna. .... Þann 20. febrúar 1989 brá
Seyðfirðingum hastarlega í brún við það að reyk lagði upp frá kirkjunni. Tildrög eldsins voru þau að unnið var við að fjarlægja
málningu af gluggum með gaslampa og hraut neisti inn í plasteinangrun í þaki. Fuðraði einangrunin upp en eldur náði ekki að læsa
sig í burðarviði kirkjunnar. Allar þiljur og innréttingar sviðnuðu og skemmdust í hitanum og nýtt og boldugt pípuorgel, sem hafði
verið í krikjunni frá 1987 gjöreyðilagðist." (Húsasaga Seyðisfjarðar)

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Ris
Turn

Einlyft
Ris
Portbyggt
Kvistir
Turn
Útitröppur

Saga

Byggingarár: 1922

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Seyðisfjarðarsöfnuður
Hönnuður: Jón G Jónasson

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Bjólfsgata 10 Seyðisfjarðarkirkja

Kirkja
Kirkja

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Mænisþak

Bárujárn

Steinsteypt

1990 Viðgerðir eftir bruna.

1967 Endurbætur. Þak einangrað, útveggir
endurbyggðir.  Máluð blá

1967 Safnaðarhús var reist aftan við
kirkjuna sem stingur nokkuð í stúf.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Glæsilegur fulltrúi timburkirkja af þessari gerð. Hún er óvenju stór fyrir þær.

Kirkja kaupstaðarins í bráðum hundrað ár og viðir úr eldri kirkjum sem staðið höfðu á Vestdalseyri og
Dvergasteini notaðir við byggingu hennar.

Mjög mikilvæg umhverfi sínu, rammar inn mikilvæga götumynd Norðurgötunnar og er ómissandi hluti
af timburhúsabyggðinni á Öldunni.

Kirkjan hefur í aðalatriðum haldið útliti sínu þrátt fyrir að innviðir hennar hafi að mestu brunnið í
eldsvoðanum. Safnaðarheimili sem byggt var við hana er í nokkru ósamræmi við kirkjubygginguna

Kirkjan er í nokkuð góðu ástandi.

Ytra byrði kirkjunnar er friðlýst.

Friðlýst hús - blár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Einar Jónsson þurrabúðarmaður byggði hús sitt við Norsku búð árið 1882. Ingimundur Ingimundarson keypti húsið árið eftir
snjóflóðið mikla, 1885 og flutti inn á Fjarðaröldu og bjó þar samkvæmt manntali 1890 ásamt móður sinni og systur. ... Í Austra árið
1896 birist auglýsing frá Guðjóni Ingimundarsyni, bróður Ingimundar, þar sem hann kveðst "taka til aðgjörðar og smíðja að nýju
allt það sem heyrir til gull og silfursmíði" í verkstöð sinni í húsi Ingimundar Ingimundarsonar. ... Í tíð Ingimundar bjuggu iðulega
tvær fjölskyldur í húsinu. Ingimundur lést árið 1929 og eignaðist þá dóttir hans, Þorbjörg Ingimundardóttir símamær húsið. Hún
seldi það Nielsi Jensen, sem var utanbúðarmaður hjá Stefáni Th. ... Sigtryggur Björnsson keypti af Jens og bjó í húsinu alla sína
búskapartíð ásamt konu sinni Maríu Ólafsdóttur og 6 börnum. Sigtryggur stundaði búskap fram á síðasta dag og var síðasti
bóndinn með skepnuhald innan bæjargirðingar." (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar, bls. 302).  Sonur Sigtryggs, Sigurbjörn, bjó
áfram í húsinu þar til hann lést. Nú er það í eigu hjóna sem ekki búa á Seyðisfirði og er unnið að gagngerum endurbótum á því.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Ris
Reykháfur
Viðbygging
Kjallari

Einlyft
Portbyggt
Ris
Viðbygging
KjallariSaga

Byggingarár: 1882

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Einar Jónsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Oddagata 1 Ingimundarhús

Íbúð
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

TimburTimbur

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn

Steinsteypt

1920 Húsið var járnvarið  eftir 1919, kjallari
stækkaður og salerni  í viðbyggingu.

2017 Fótstykki endurnýjað, grind lagfærð,
nýir gluggar og þak og fleira.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Dæmigert þurrabúðarhús í dönskum stíl.

Mikilvægt sem sýnishorn þurrabúða, einnig einstakt fyrir þær sakir að það var flutt eftir snjóflóðið
mikla 1885 utan af Haföldunni. Sissi (Sigtryggur Bjórnsson bóndi) bjó þar í áratugi og setti

Mikilvægt í timburhúsabyggðinni á Öldunni, styður við Nóatún sem stendur við hlið þess.

Þær endurbætur sem nú standa yfir á húsinu eru í fullu samræmi við upphaflegt útlit hússins og
byggingararfi þess haldið til haga við þær.

Húsið hefur verið mikið endurnýjað árið 2017 þó að viðgerð sé ekki að fullu lokið þegar þetta er
skrifað.

Mikilvægt fyrir staðsetningu sína og sögu sem og að vera eintak af þurrabúðum sem ekki hafa margar
varðveist í Seyðisfirði.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Þeir voru upphaflega tveir samkomuskálarnir sem Bretarnir byggðu á Rekdahlslóðinni, en annar brann skömmu eftir stríð. ...
Þegar Ameríkanar tóku við setuliðsvaktinni 1942, voru skálarnir settir undir ameríska Rauða krossinn. Hann notaði skálana til
samkomuhalds. Þegar herinn fór, ánafnaði hann seyðfirsku Rauðakrossdeildinni húsin og voru þau áfram notuð til
skemmtanahalds. Voru þar bæði leiksýningar, dansleikir og aðrar samkomu svo sem tombólur. ... Rauðakrossskálinno g Bíóhúsið
voru aðalsamkomustaðir bæjarbúa þar til félagsheimilið Herðubreið var reist árið 1957. Eftir það hefur húsið ýmist verið notað
sem geymsla eða bílaverkstæði." (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar). Þetta er eini skálinn sem eftir stendur í Seyðisfirði og hefur
því visst sögulegt gildi.

Útlit: Einlyft
Kvistir

Einlyft
Kvistir

Saga

Byggingarár: 1941

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Breski herinn
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Oddagata 2 Bragginn

Hernámsbraggi - notaður til
Iðnaður

Stálgrindarskáli, braggalag Stálgrindarskáli, braggalag

BárujárnBárujárn

Bogaþak Bogaþak

Bárujárn Bárujárn

Steinsteypt Steinsteypt

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

Hátt

Um fjöldaframleidda byggingu hermannaskála að ræða.

Eini skálinn af þeim fjölmörgu sem reistir voru á Seyðisfirði á hernámsárunum á 20. öld sem enn
stendur.

Húsið stendur frekar veikt á baksviði Öldunnar.

Húsið hefur í megindráttum lítið breyst frá því að það var byggt.

Lágmarks viðhaldi hefur verið sinnt í gegnum árin en engin sérstök alúð lögð í það umfram það
nauðsynlegasta.

Varðveislugildið er hátt þar sem að um eina braggann í kaupstaðnum sem varðveist hefur er að ræða
og er hann því mikilsverður minnisvarði um þessi umbrotaár í sögu bæjarins og landsins.



"Sigurður Björnsson húsasmíðameistari byggði húsið að Oddagötu undir trésmíðaverkstæði sitt og íbúð fyrir sveina þá sem hann
hafði í læri. ... Við bakhlið hússins var fjós, þar hafði Sigurður kú til heimilisnota eins og fjölmargir aðrir á þessum árum. Sigurður
byggði mörg hús í kaupstaðnum en erfitt er að afla öruggra heimilda um hver þau voru. ... Sigurður Björnsson seldi Þorsteini
Guðjónssyni húsið. Þorsteinn stundaði verkamannavinnu og búskap til heimilisnota, var með eina kú í fjósi, hest og nokkrar ær. Á
árunum kringum 1950 leigði hann Filippusi bónda á Dvergasteini aðstöðu á neðri hæðinni til mjólkursölu. Þorsteinn og kona hans
Kristrún bjuggu í húsinu allan sinn búskap. Næstur eignaðist húsið Kristján Þórðarson" (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar) og eftir
hans dag eignuðust það Magnús Stefánsson og Þorgerður Magnúsdóttir. Það er í dag notað til íbúðar og nýverið var fjósið, sem
fram að því hafði verið notað sem geymsla, innréttað sem eldhús og sett tvöföld hurð út úr því sunnanmegin.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Kvistir
Viðbygging

Einlyft
Portbyggt
Ris
Kvistir

Saga

Byggingarár: 1920

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Sigurður Björnsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Oddagata 4b Oddagata 4b

Íbúð / Iðnaður
Íbúð

Steinsteypt Steinsteypt

MúrsléttaðMúrsléttað

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn

Steinsteypt Steinsteypt

2014 Viðbyggingu (fjós)  breytt í
eldhús og borðstofu  til

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Hátt

Snoturt og vel um gengið hús.

Hefðbundið íbúðahús frá upphafi. Alls konar starfsemi, býli í bæ.

Húsið líður nokkuð fyrir skipulagsleysi á Öldunni þar sem það hefur lent baksviðs tengslalaust við
gatnakerfið.

Húsið er í aðalatriðum eins utan frá séð.

Vel viðhaldið.

Húsið liggur á mörkum atvinnu- og íbúabyggðar á Öldunni og nokkuð veikt í umhverfi sínu. Er nokkuð
yngra en önnur hús á Öldunni en þó nokkurst konar systurhús Geirahúss sem stendur við hlið þess og

Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Í águst árið 1934 var herra Hirti Björnsyni verkamanni úthlutað 168 m2 leigulóð við Oddagötu. Árið 1938 er risið steinsteypt
einnar hæðar hús á lóðinni með lágu einhalla þaki. Seinna var byggt nýtt þak á húsið, útveggir hækkaðir og gaflar steyptir.
Burðarvirki gamla þaksins var látið halda sér að mestu og ber það loftaklæðningar í húsinu.
Húsið er kennt við alþýðulistamanninn Ásgeir Emilsson, (f.1931 d.1999) en hann bjó síðustu 20 ár ævi sinnar í húsinu. Húsið er
eins og Geiri skildi við það og má segja að húsið með innbúi sé stærsta verk Geira. Í húsinu er nú rekið safn, um líf og list Geira, á
vegum menningarmiðstöðvar Skaftfells.
Húsið er alþýðuhús þar sem tilfallandi efni frá mismunandi tímum hefur verið notað og sá fjölbreytileiki sem af því skapast gefur
húsinu sérstakan karakter sem ber að varðveita.

Útlit: Einlyft Einlyft

Saga

Byggingarár: 1938

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Hjörtur Björnsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Oddagata 4c Geirahús

Íbúð
Safn um alþýðulistamanninn Ásgeir

Steinsteypt Steinsteypt

Múrsléttað

Mænisþak

Bárujárn

Steinsteypt

2012 Múrhúð löguð og myndskreyting
endurgerð. Gluggar lagfærðir.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

Hátt

Listrænt gildi hússins er hærra en ella fyrir skreytingar á ytra byrði þess sem upphaflega voru gerðar af
naívistanum Geira (Ásgeiri Emilssyni) sem þar bjó um árabil.

Alþyðulistamðurinn Ásgeir Emilsson bjó þar um árabil og myndskreytti m.a. húsið að utan.

Húsið stendur nokkuð veikt í umhverfi sínu vegna skipulagsleysis á baksviði Öldunnar.

Húsið er í aðalatriðum í samræmi við uppruna sinn.

Húsið hefur fengið nokkuð viðhald síðustu ár, gluggar lagaðir og múr sem og innan húss. Viðgerðum er
þó ekki lokið.

Húsið hefur hátt varðveislugildi, einkum fyrir myndskreytingar Ásgeirs Emilssonar og því vitni sem það
ber um lífshlaup hans.

Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Kristján Hallgrímsson reisti húsið til hótel- og veitingarekstrar og var það tekið í noktun árið 1898. Árið 1907 selur Kristján
Þorsteini Jónsson, [sem] endurskýrði hótelið og kallaði Bifröst. Hann rak ekki lengi rekstur þar og í Austra 1911 er það áréttað í
tilkynningu frá Þorsteini að húsið skuli "skoða sem hvert annað prívathús". Kristján Kristjánsson læknir keypti húsið árið 1920 og
bjó þar til dauðadags. Hann leigði út frá sér. Íslandsbanki eignast húsið árið 1930, verður gjaldþrota sama ár og Útvegsbankinn tók
við.Í húsinu var bankastarfssemi allt til aldamótanna. Húsið stóð autt um nokkurt skeið þar til að hlutafélagið Fjarðaraldan hf
keypti það og hóf þar hótelrekstur aftur. Sá rekstur gekk út á að gefa eldri húsum nýtt hlutverk og reka hótel undir einu nafni í
þeim á nokkrum stöðum í bænum.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Ris
Kvistir
Reykháfur
Útitröppur

Einlyft
Ris
Portbyggt
Turn
Viðbygging
Kjallari

Saga

Byggingarár: 1898

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Kristján Hallgrímsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Oddagata 6 Gamli bankinn

Þjónusta
Hótel /

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Mænisþak Mænisþak

Slétt járn Bárujárn

1930 Húsinu lyft og byggður undir það hár
kjallari. Líklegast járnvarið um leið

1985 Tvöfalt gler sett í allt húsið.
Gluggaskraut endurnýjað,

2003 Endurgerð vegna hótelreksturs,
flysjaður innan að grind. 9 herbergi

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Hátt

Byggt í norskum sveitsverstíl, kom líklegast tilhoggið til landsins. Dæmi um gistihús frá aldamótunum
1900.

Hefur gegnt fjölmörgum hlutverkum í gegnum tíðina, þó helst sem gistihús/hótel og undir
bankastarfsemi.

Húsið er mikilvægt fjölbreyttri timburhúsabyggðinni á Öldunni.

Húsið er enn í meginatriðum tengt uppruna sínum þó það hafi verið hækkað og járnklætt á sínum
tíma.

Er nokkuð vel við haldið.

Mikilvægur hluti timburhúsabyggðarinnar á Öldunni og varðveitir einnig mikilvæga sögu.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Ari Arnalds sýslumaður byggði þetta glæsilega einbýlishús fram á Tanganum við Lónið. "Þótti hugmyndin djörf og jafnvel eilítið
glannaleg. Byggja þurfti Tangann upp og styrkja, svo sjór flæddi ekki um undirstöður hússins. Þurftu þeir sem unnu við grunninn
að sæta lagi og byggja á fjöru, hvort sem var á nóttu eða degi. ... Ari byggði húsið í eigin nafni en leigði ríkinu neðri hæðina undir
skrifstofur embættisins. Hann bjó sjálfur uppi ásamt sýsluskrifara sínum Einari Blandon, ráðskonu og þremur sonum. ... Húsið var
manna á meðal kallað Arabía í höfuðið á skapara sínum. Sjálfur skýrði Ari húsið Framnes og helst það nafn enn. Þegar Ari fluttist til
Reykjavíkur ... tók við embætti hans Hjálmar Vilhjálmsson bæjarstjóri, sem keypt hafði hús Sigurðar Jónssonar við Vesturveg 8.
Fluttist þannig embættisfærsla sýslumanns um set en ríkið keypti Framnes og gerði að embættisbústað sóknarprests ... [og] helst
sú tilhögun enn. Það verður að viðurkenna að ekki hefur Framnesi alltaf verið sá sómi sýndur sem það átti skilið. Á árunum frá
1962-1973 hrörnaði húsinu verulega. Það stóð þá autt tímunum saman vegna prestsskipta, og meðan prestslaust var. Var svo
komið að mörgum þótti ráðlegast að fá annað hús undir prestssetur. Líf Framness hékk því á bláþræði á velmektarárum
síldarinnar. Það varð húsinu til bjargar að árið 1973 voru hér staddir fulltrúar úr dómsmálaráðuneytinu til að gera úttekt á húsinu.
Þeir hittu af tilviljun prófastinn, séra Sigmar Torfason á Bakkafirði, en hann hvatti mjög til þess að á húsinu yrðu gerða gagngerar
endurbætur og þar yrði áfram prestssetur. Tóku þeir sem málið var skylt, sóknarnefnd, sóknarprestur og dómsmálaráðuneyti
höndum saman og komu í veg fyrir stórslys."" (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar, bls. 414-415)

Útlit: Tvílyft
Glerskáli/Sólstofa
Svalir
Útitröppur
Kjallari

Tvílyft
Glerskáli/Sólstofa
Svalir
Útitröppur
KjallariSaga

Byggingarár: 1923

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Ari Arnalds
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Öldugata 2 Framnes

Íbúð / Þjónusta
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnBárujárn

Valmaþak Valmaþak

Bárujárn Bárujárn

Steinsteypt Steinsteypt

1973 Gluggar  færðir nær upprunalegu
formi. Aðaltröppur steyptar að nýju

1991 Einangrað með steinull,  nýtt járn á
veggi og þak. Múr og tréverk lagfært

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Hátt

Norskt katalóghús undir klassískum áhrifum.

Fyrst embættisbústaður sýslumanns en síðar prestsetur sem það er enn í dag.

Framnes er eitt fegursta hús bæjarins og á samspil þess við umhverfið einn stærsta hlut að máli

Nokkuð gott, þó eru ekki í því gluggar með upprunalegu lagi.

Ytra byrði er í nokkuð góðu ástandi.

Vegna staðsetningar sinnar út á Tanganum er húsið ómissandi í samspili sínu vð timburhúsabyggðina
kringum Lónið og á Öldunni.

Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Gísli Wium trésmiður frá Brekkuseli í Tungu flutti til Seyðisfjarðar árið 1863, ásamt konu sinni Ingibjörgu Snorradóttur Wium. Þau
bjuggu fyrst í Neðri-Tanga en byggðu síðan hús þar við hliðina og nefndu Oddatanga. Ekki er fullljóst af heimildum hvenær þetta
var. Í manntali 1880 má sjá að búsett í Oddatanga er ekkjan Ingibjörg Wiium, ásamt dætrum sínum Kristínu og Þórunni og manni
Þórunnar, Lárusi Tómassyni barnakennar og þeirra börnum. Þau Kristín Wium og Gísli fluttu úr Tanga að Norðurgötu 3, árið 1911.
Hefur húsið sennilega verið leigt út frá þeim tíma og þar til Haraldur verkstjóri í Firði keypti það. Hann bjó þar ásamt seinni konu
sinni Maríu og dóttur, Önnu Maríu. Þær mæðgur seldu Páli Ágústssyni skipstjóra og seinna útgerðarmanni. Næst eignaðist húsið
ungt par, þau Emil Guðmundsdóttir og Aðalheiður Borgþórsdóttir, en einmitt á þeim tíma var verið að sýna í sjónvarpinu hinn
vinsæla þátt "Emil í Kattholti" og færðist Kattholtsnafnið þannig á dularfullan hátt yfir á hús Emils og loðir við það enn. Þau
Sigurður heitinn Mikaelsson og Skúlína Pétursdóttir eignuðust húsið nær." (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar). Skúlína býr enn í
húsinu.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Ris
Reykháfur

Einlyft
Portbyggt
Ris
Viðbygging

Saga

Byggingarár: 1880

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Gísli Wium
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Öldugata 6 Kattholt

Íbúð
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

TimburTimbur

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn

1990 Á níunda áratugnum var einangrun
blásið í veggi á neðri hæð.

Í tímans rás var húsið járnvarið og
gluggum skipt út.

2008 Skipt  um klæðningu á veggjum og
glugga, fært í upprunalegt horf.

2000 Skipt var um þak

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Dæmigert þurrabúðarhús frá seinni hluta 19. aldar.

Eitt elsta hús bæjarins.

Stendur vel á Tanganum og er ómissandi hluti af timburhúsabyggðinni við Lónið og á Öldunni.

Settir hafa verið aftur í gluggar í stíl við húsið og það klætt með liggjandi klæðningu.

Húsinu er vel við haldið og það er í góðu ástandi.

Mikilvægur hluti af varðveisluverðri heild, sem og eitt elsta hús bæjarins.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Upphaflega var húsið byggt á utanverðri Fjarðaröldu en eftir að á það féll mannskætt krapa- og vatnsflóð 13. janúar 1882, sem
skemmdi það töluvert, var það flutt á núverandi stað. Voru það þau Margrét og Jónas Stephenssen sem gerður það. Larrs Imsland
kaupir húsið árið 188 og var það í eigu hans og síðar systur til 1926. Þá eignast það Benedikt Þórarinsson, en auk fjölskyldu hans
bjuggu þar foreldrar hans og og bróðir, Jón Þórarinsson síðar tónskáld. Húsinu fylgdi fjós og hlaða sem brann árið 1936. Var nýtt
fjós byggt ári síðar úr steinsteypu. Eigendaskipti hafa verið tíð á húsinu. Mikilvægt er að nefna að Öldugata var upphaflega
utanvert við húsið og það hafi snúið samkvæmt því. Húsinu var breytt töluvert þegar gatan var færð.

Útlit: Einlyft
Reykháfur
Portbyggt
Ris

Einlyft
Portbyggt
Viðbygging

Saga

Byggingarár: 1882

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Jónas Th. Stephenssen
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Öldugata 8 Baldurshagi

Íbúð
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

TimburTimbur

Mænisþak Mænisþak

Pappi Bárujárn

2004 Stækkað til sjávar, ris hækkað.

1920 skúrarnir rifnir en reist  útbygging á
tveimur hæðum, eins og stór kvistur á

1975 Steinsteypt skúrbygging við bakhlið
hússins fyrir eldhús og borðstofu.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Hátt

Hátt

Lágt

Hátt

Hátt

Húsið hefur tekið nokkrum breytingum í tímans rás og ber að vissu leyti vitni um það hvernig bætt er
við hús og þeim breytt eftir því sem þarfir breytast.

Ávallt verið íbúðarhús, í því bjó Jón Þórarinsson tónskáld í æsku. Eitt af þeim húsum sem margir hafa
komið við í og oft á tíðum stoppað stutt við.

Mikilvægt timburhúsabyggðinni á Öldunni og við Lónið.

Húsið hefur breyst nokkuð í tímans rás með hinum ýmsu viðbyggingum . Á því er liggjandi
timburklæðning en gluggar ekki með upprunalegu sniði. Það samsvarar sér þó nokkuð vel.

Eftir endurbætur í byrjun 20. aldar er húsið í nokkuð góðu ástandi.

Mikilvægt sem hluti af varðveisluverðri heild byggðarinnar í kringum Lónið.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Fjósið var byggt eftir að eldra fjós og hlaða á sama stað brunnu árið 1936. Hefur að mestu verið notað sem geymsla hin síðari ár.

Útlit: Einlyft
Ris

Einlyft
Ris

Saga

Byggingarár: 1937

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Benedikt Þórarinsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Öldugata 8a Baldurshagafjósið

Landbúnaður
geymsla

Steinsteypt Steinsteypt

MúrsléttaðMúrsléttað

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn Bárujárn

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

Einfalt gripahús

Byggt sem fjós, á grunni annars eldra sem brann, en notað sem geymsla síðustu áratugi.

Húsið nýtist sem geymsla í dag, notkun sem  engu í samræmi við mikilvæga staðsetningu þess.

Lítið breytt frá því að það var byggt.

Hefur ekki sérstakt byggingarlistarlegt gildi né menningarsögulegt en staðsetning þess er mjög
mikilvæg. Stingur að vissu leyti í stúf við önnur hús í nágrenni sínu en þó ekki þannig að lýti séu af því.

Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Var byggt sem íbúðarhús fyrir Einar Thorlacius sýslumanns. Jóhannes Jóhannesson, kollegi hans keypti af honum húsið 1900 og
bjó þar en niðri var sparisjóður Seyðisfjarðar og skrifstofa Bjarka á loftinu. Spurning hvort að skrifstofur sýslumanns hafi verið
þarna líka, mjög líklegt.Ari Arnalds eignaðist húsið 1919 en flutti þaðan 1923 þegar hús hans, Framnes, var tilbúið. Hann leigði
hjálpræðishernum húsið og starfaði þar til 1931. Eftir það var húsið í útleigu. Var notað sem sóttkví 1931. Á stríðsárunum var efri
hæðin í útleigu en yfirmenn breska hernámsliðsins lögðu þá neðri undir sig. Þá eignuðust húsið Þórður Einarsson frá Norðfirði og
næst Erich Plock, þýsku tannlæknir. Kaupfélag Austfjarða keypti húsið af honum sem færðist svo til eignar hjá Sambandi við
gjaldþrot kaupfélagsins og varð á annan áratug bústaður kaupfélagsstjóra. Frá árinu 1973 hafa búið þar Tómas Emilsson (nú látinn)
og Þórdís Bergsdóttir. Sálarrannsóknarfélag Seyðisfjarðar hefur haft þar athvarf undanfarin ár. Í dag eru þar tvær íbúðir, Þórdís býr
á neðri hæðinni en efri hæðin, sem er í eigu Söru Emilsdóttur, sonardóttur Þórdísar, hefur verið í útleigu.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Ris
Reykháfur
Útitröppur
Kjallari

Einlyft
Portbyggt
Ris
Kvistir
Inngönguskúr (bíslag)
Útitröppur

Saga

Byggingarár: 1884

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Einar Thorlacius
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Öldugata 11 Herinn

Íbúð
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

Garðastál (og einn gaflTimbur

Mænisþak Mænisþak

Timburspónn Bárujárn

Steinsteypt

1904 Kvistir og bíslag í áranna rás byggð við.

1975 einangrað og klætt með garðastáli,
nýir gluggar og gluggaumgjarðir.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Upphaflega glæsilegt og reisulegt hús í norskum sveitserstíl.

Sögufrægt hús sem m.a. hýsti Hjálpræðisherinn um margra ára skeið.

Hluti hinnar mikilvægu byggðar umhverfis Lónið, myndarlegt og sögufrægt hús.

Húsið er klætt með garðastáli og gluggar ekki með upprunalegu sniði.

Húsið hefur fengið lágmarksviðhald síðustu ár, gluggar í misgóðu ástandi og timburklæðning, þar sem
hún er, farin að láta á sjá.

Hluti hinnar mikilvægu byggðar umhverfis Lónið, myndarlegt og sögufrægt hús.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Rassmusen póststjóri byggði það, sem íbúðahús og pósthús. Kjörsonur hans, kaupmaður, erfði það en hann flutti vestu um haf. Þá
keypti húsið Jón Sigurðsson, verslunarmaður. Dótti hans, Jóhanna Jónsdóttir eignaðist húsið eftir hans dag og bjó þar ásamt manni
sínum Sigbirni. Ingunn Péursdóttir var þar með veitinga- og gistisölu um skamma hríð. Frá 1951 bjuggu þar mMagnús Halldórsson
og hans fjölskylda, en á efri hæðinni bróðir hans Kristinn Halldórsson, kenndur við Sævarenda í Loðmundarfirði. Húsið hefur
fengið viðurnefnið Sævarendi á allra síðustu árum, eftir að Kristinn féll frá. Í dag búa þar ung, ítölsk hjón sem hafa tekið húsið til
gagngerra endurbóta síðasta árið. Húsið hefur tekið margvíslegum breytingum í gegnum tíðina. (Húsasaga Seyðisfjarðar)

Útlit: Einlyft
Ris

Tvílyft
Ris
Viðbygging

Saga

Byggingarár: 1870

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: A. Rasmussen
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Öldugata 12 Sævarendi

Íbúð / Þjónusta
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Mænisþak Mænisþak

Timburspónn Bárujárn

Steinsteypt

1965 "Á sjöunda áratugnum er eystri hluta
hússins lyft til samræmis við þann

1890 Kvistur settur þvert um húsið

2017 Austurgafl endurbyggður. Nýir gluggar
í anda sjötta áratugarins.

1878 Lengt um tvo og hálfan metra

1903 Byggður  skúr við hliðina á því, og
tvíloftuð útbygging.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Hátt

Hátt

Lágt

Hátt

Hátt

Skemmtilegt dæmi um sjálfgróinn, alþýðlegan arkitektúr.

Fyrsta pósthús bæjarins, þar var veitinga- og gistisala til skamms tíma og lengi íbúðahús.

Mikilvægt timburhúsabyggðinni á Öldunni þó að staða þess hafi breyst verulega,, en áður stóð húsið í
fjörukambinum.

Húsið hefur tekið miklum breytingum frá uppruna sínum, byggt við það á ýmsan hátt þannig að
upprunalega húsið er alveg horfið inn í núverandi hús.

Gekk í endurnýjun lífdaga árið 2017 eins og segir í breytingasögu.

Mikilvægt timburhúsabyggðinni á Öldunni þó að staða þess hafi breyst verulega, en áður stóð húsið í
fjörukambinum.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Stofnað var til reglulegs skólahalds á Seyðisfirðir árið 1881. Fór kennsla fyrst fram í svokölluðu Þorsteinshúsi og síðar í Ingólfi.
Bæði þessi hús stóðu á snjóflóðasvæðinu undir Bjólfi. .. Hendur voru látnar standa fram úr ermum við byggingu nýja skólahússins
og hafist handa um hleðslu grunnsins í mars 1882. Það sumar kom húsið tilhöggvið á skipi frá Noregi og var búið að koma því upp í
desember það sama ár. Á jólunum var haldinn aftansöngur í húsinu. Ekki hófst kennsla þó þennan vetur en leiksýningar settar þar
upp. Haustið 1883 var húsið tilbúið til kennslu og stunduðu rúmlega 20 börn nám fyrsta veturinn. Fyrsti kennari við skólann var
Lárus Tómasson. Hann bjó til að byrja með uppi á lofti í skólanum, en þar var bókasafn amtsins einnig til húsa. ,,, [í húsinu var
einnig salur, kallaður Bæjarþingstofa, þar sem bæjarstjórn fundaði]. ... Skólahald var stöðugt ... til ársins 1907. ... Þá keyptu húsið
þeir Jón Jónasson málari og Sigurður Björnsson snikkari. ... Tvær íbúðir voru í húsinu allar götur fram til þessa daga og fjöldi fólks
hefur komið þar við einkum hin seinni ár." (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar). Í dag er það leigt út til ferðamanna sem eitt af
húsum Hótel Öldu.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Ris
Kvistir
Reykháfur

Einlyft
Portbyggt
Ris
Kvistir
Inngönguskúr (bíslag)Saga

Byggingarár: 1882

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Seyðisfjarðarbær
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Öldugata 13 Gamli skóli

Barnaskóli og amtsbókasafn (og íbúð) /
Þjónusta

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Mænisþak Mænisþak

Slétt járn Bárujárn

Hlaðin úr tilhöggnu grjóti Hlaðin úr tilhöggnu grjóti

Breiður kvistur byggður til vesturs og
þar framan við svalir

Lítið er eftir af upphaflegum
innréttingum, fyrirkomulagi oft breytt

Enginn gluggi upphaflegur, ýmist með
mixuðu eða tvöföldu gleri.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Katalóghús frá Noregi í sveitserstíl.

Fyrsti barnaskólinn, bæjarstjórn þingaði þarna en lengst af verið íbúðarhúsnæði.

Herinn og Gamli skólinn voru hluti af sömu götumynd við þann hluta Öldugötunnar sem hefur verið
lokað og breytt í lóðir. Við þá aðgerð raskaðist eðlileg staða húsanna í umhverfinu verulega. Þó mjög

Gluggar ekki með upprunalegu sniði. Gafl í vesturátt ekki í samræmi við húsið (með flatt þak og svalir
framanvið).

Viðhaldi er nokkuð ábótavant á húsinu og má það muna sinn fífil fegurri.

Mikilvægur hluti timburhúsabyggðarinnar á Öldunni.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Húsið var byggt sem annars vegar íbúð fyrir Jónas Hallgrímsson og hans fjölskyldu en á neðri hæð var mótttaka og skrifstofa
Austfar sem þjónustaði ferju Smyril Line.
Seinna eignaðist Seyðisfjarðarkaupstaður húsið og leigði það Ullarvinnslu Frú Láru um nokkura ára skeið. Þar var unnið að því að
þæfa ull á sérstakan hátt og hluti af starfseminni var vinnumarkaðsúræði fyrir fatlaða einstaklinga. Frá árinu 2016 er þar
frumkvöðlasetur, þar sem nokkrir einyrkjar og frumkvöðlar hafa skrifstofuaðstöðu auk Skaftfells.

Útlit: Einlyft
Ris
Portbyggt
Glerskáli/Sólstofa
Svalir

Einlyft
Portbyggt
Ris
Svalir
KvistirSaga

Byggingarár: 1984

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Öldugata 14 Ullarvinnslan

skrifstofur Austfar / Íbúð
Frumkvöðlasetur, skrifstofurými og

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

TimburTimbur

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn Bárujárn

Steinsteypt Steinsteypt

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Í tengslum við verndasvæði í byggð hefur húsið lágt listrænt eða byggingarlistalegt gildi.

Fyrsta skrifstofa Austfars, síðar hýsti það ullarvinnslu Frú Láru og nú frumkvöðlasetur.

Mikilvægt til að styðja við baksvið Öldunnar.

Húsið hefur ekkert breyst frá því að það var byggt.

Í meginatriðum er burðarvirki þess, klæðning og gluggar í viðunandi ástandi.

Húsið er nýrri viðbót við timburhúsabyggðina á Öldunni og ekki byggt þannig að það falli alveg að
henni.

Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Meyjarskemman var upphaflega byggð sem pakkhús og tilheyrði Thostrupverslun eða Neðribúð eins og hún var kölluð í daglegu
tali. Í fasteignamati kaupstaðarins er hún talin vera frá 1845, en sú er þetta ritar [Þóra Guðmundsdóttir] finnur engar heimilidr um
húsið eldri en húsavirðingu frá 1878, þar sem því er lýst sem sterku og góðu og er þá í eigu Thostrupverslunarinnar. Í Eimreiðinni
segir Þorsteinn Erlíngsson sögu Neðribúðarinnar á eftirfarandi hátt: "Hana byggði Jón Árnason kallaður Árnasen, 1856, hafði áður
verslað 2 ár á Eyrinni ... Á Öldunni verzlaði hann undir nafni Knutzons og var það kallað Neðri búðin til aðgreinar frá Glasgów, sem
var ofar. ..." Ekki skal með öllu útilokað að húsið sé eldra en verslun Árnasen, þó ekki sé það sennilegt. Húsið er samt sem áður
elsta uppistandani hús í kaupstaðnum. ... Þórarinn Guðmundsson, eða Gudmundsen faktor, sem verið hafði verslunarstjóri hjá
Thorstrup, eignaðist Neðri búðina þegar sá síðarnefndi fluttist til Danmerkur. Þórarinn fékkst við saltfiskverkun og verslun eins og
fyrirrennari hans. Í maí 1931 brann Neðri búðin sjálf til kaldra kola en pakkhúsið slapp. Tveimur árum áður hafði hlutafélagið
Herðubreið keypt það af frú Gudmunssen og hafið þar bíósýningar og samkomuhald. ... Mörg leikrit voru færð upp í þessu
bráðabirgðafélagsheimili, m.a. Meyjarskemman, en það nafn festist við húsið þegar Sveinn Benediktsson eigandi Haföldunnar hf.
gerði húsið að verbúð fyrir síldarstúlkur á 6. áratugnum. Sveinn lét byggja skúr við húsið og hýsti hann eldhús og salerni." Síðar
varð þar trésmíðaverkstæði og nú bifvélaverkstæði fyrir seyðfirska rútufyrirtækið FAS.

Útlit: Einlyft
Ris
Reykháfur

Einlyft
Ris
Viðbygging

Saga

Byggingarár: 1845

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Jón Arnesen
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Öldugata 16 Meyjarskemman

Verslun
Iðnaður

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Mænisþak Mænisþak

Pappi Bárujárn

2000 Byggður nýr gafl, rútugengar dyr.
Afturkræf framkvæmd.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

Lágt

Hátt

Upphafleg byggt sem pakkhús, einfalt hús.

Elsta hús kaupstaðarins, aldur þess eitthvað á reiki.

Húsið stóð áður í fjörukambinum og var hluti af stærri heild. Staða þess í umhverfinu nú er fremur veik.

Húsið er í meginatriðum, fyrir utan viðbyggingu við austurgafl, upprunalegt þrátt fyrir bágborið ástand.

Húsið er í fremur bágbornu ástandi, gluggar og járnklæðning illa farnir.

Húsið er elsta hús kaupstaðarins og í útjaðri timburhúsabyggðarinnar á Öldunni.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Byggt sem íbúðarhús en með mati á snjóflóðahættu kom í ljós að húsið var á hættusvæði og ekki yrði meira um byggingu
íbúðahúsnæði á þessu svæði. Því keypti Seyðisfjarðarkaupstaður húsið af eigendum þegar breyta þurfti skipulagi svæðisins. Það
hefur um árabil verið nýtt sem samkomusstaður félags eldri borgara, Framtíðarinnar, sem og endrum og sinnum leigt út fyrir
viðburði og veislur.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Ris
Kvistir
Inngönguskúr (bíslag)

Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Kvistir
Portbyggt
RisSaga

Byggingarár: 1980

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Sigmar Svararsson
Hönnuður: Kristinn Sveinbjörnsson

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Oddagata 4e Öldutún

Íbúð
Menningarstarfsemi

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnBárujárn

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn Bárujárn

Steinsteypt Steinsteypt

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Miðlungs

Lágt

Miðlungs

Hátt

Lágt

Í tengslum við verndasvæði í byggð hefur húsið lágt listrænt eða byggingarlistalegt gildi.

hefur síðustu ár hýst starf félags eldri borgara í bænum. Var byggt sem íbúðarhús en keypt upp af
kaupstaðnum þegar í ljós kom að breyta þurfti skipulagi vegna snjóflóðahættu.

Húsið stendur veikt í umhverfi sínu, inn á atvinnusvæði í raun.

Húsið er í meginatriðum eins og þegar það var byggt.

Húsinu er sæmilega við haldið.

Húsið stendur veikt í umhverfi sínu og vegna breytinga á skipulagi nýtist það ekki sem íbúðarhús eins
og það var byggt til.

Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Kaupfélag Héraðsbúa lét byggja húsið undir verslun sína en áður hafði það verslað á tveimur stöðum í bænum. Um er að ræða
skemmu sem settir voru á kvistir. Matvöruverslun hefur verið í húsinu allar götur síðan, sem borið hefur mismunandi nöfn.

Útlit: Einlyft
Ris
Kvistir
Glerskáli/Sólstofa

Einlyft
Glerskáli/Sólstofa
Kvistir
Ris

Saga

Byggingarár: 1999

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Kaupfélag Héraðsbúa
Hönnuður: Nýja teiknistofan

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Vesturvegur 1 Kjörbúðin

Verslun
Verslun

Steinsteypt Steinsteypt

ÁlÁl

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn Bárujárn

Steinsteypt

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Lágt

Miðlungs

Lágt

Hátt

Hátt

Lágt

Staðsteypt með límtrésbitum. Skáli sem settir voru á kvistir og inngönguskáli.

Þarna hefur helsta og lengst af eina matvöruverslun Seyðfirðinga verið um tveggja áratuga skeið.

Húsið passar illa í umhverfi sitt en það stendur á sömu lóð og Sólvangur áður. Þó neðar, á uppfyllingu
þar sem áður var lágur bakki við ána.  Er í miðju bæjarins á einni mikilvægustu lóð hans en í litlu

Húsið er að eins og þegar það var byggt.

Húsinu er vel við haldið og byggt úr endingargóðum og viðhaldsfríum efnum að miklu leyti.

Húsið er á skjön við nærliggjandi byggð, ekki nægilega vel heppnuð bygging á einni mikilvægustu lóð
bæjarins.

Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Berg sútari byggði húsið líklega á sama stað og þar sem áður stóð Teitshús, sem hann eignaðist 1902. "Berg var örull
bjartsýnismaður og trúði staðfastlega á uppbyggingu skinnaiðnaðar sem þá var enginn i landinu. Hann tók lán hjá landsstjórninni
fyrir uppbyggingunni og fékk til þess bæjarábyrgð. En ekki fór sem skyldi. Árið 1912 varð búið gjaldþrota og Bergur sútari sneri
allslaus til Noregs. "Þeir herrar Hermann skósmiður Þorsteinsson og Stefán Th. Jónsson konsúll" urðu hæstbjóðendur í húsið þar
sem allt var selt innan stokks sem utan. Garvaríið eignaðist Þórarinn Guðmundsson kaupmaður og hélt þar áfram einhverri
starfsemi fram á þriðja áratuginn. Hermann Þorsteinsson eignaðist allt húsið 1914. Árið 1923 létust Hermann og seinni kona hans
Jakobína með nokkurra daga millibili. Sonur hans, Hermann yngri, sem þá var bryti hjá Ríkisskip kom í land til að annast ung
systkini sín og brá þá á það ráð að opna hótel í Elverhoj. Töluverður ljómi stóð af hótelrekstrinum. Haldnir voru dansleikir í
trjágarðinum, ljósker hengd í lim trjánna og heimabruggaðar veigar hússins frambornar. Þegar breskt hernámslið steig á land á
Seyðisfirði árið 1940 fengu yfirmenn þess strax augastað á Hótel Elverhoj sem íverustað. Komu þeir að máli við hótelstjórann, sem
samdægurs yfirgaf heimili sitt, sem nú skyldi gegna hlutverki aðalstöðva hernámsliðisins, "headquarters". Næstu búsetar á
Elverhoj voru þeir Árni Jónsson og Magnús Pálsson. Þeir skrifuðu útgerðarfyrirtæki sitt, Þormar hf., fyrir eigninni. ... Einar
Magnússon verksmiðjustjóri í síldarbræðslunni eignaðist húsið næst. ... Næst staldra við í húsinu Þrándarstaðabændur, sem
stunduðu múrverk á Seyðisfirði". (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar) Núverandi íbúar, Sigrún Ólafsdóttir og Pétur Jónsson hafa
búið þar í á fjórða áratug.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Reykháfur
Ris
Útitröppur
Viðbygging

Einlyft
Portbyggt
Kvistir
Ris
Reykháfur
Útitröppur

Saga

Byggingarár: 1906

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: A. E. Berg
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Vesturvegur 3 Elverhøj

Íbúð
Íbúð

Timbur, plankar Timbur, plankar

TimburTimbur

Gaflsneitt þak Valmaþak

Bárujárn Bárujárn

1947 Múrhúðað og ð öllu timburskrauti, svo
sem flatsúlum á hornum, útrýmt.

2016 Múrhúð hreinsuð af og settir í gluggar
upprunalegri gerð.

1946 Kvistur á norðurhlið yfir anddyrir

1950 Skipt út gluggum, gluggaumbúnaður,
rimlar og súlur á verönd horfin.

2010 Útveggir timburklæddir á ný með
slagþili.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Glæsilegt aldamótahús, plankabyggt.

Mismunandi starfsemi hefur verið í húsinu, var tekið undir aðalstöðvar breska hernámsliðsins á
stríðsárunum, hótel þar áður. Íbúðarhús síðustu áratugina.

Fer vel á árbakkanum. Staða þess í umhverfinu hefur þó veikst með verslunarbyggingunni á lóðinni við
hliðin á.

Húsið er að komast aftur í upprunalegt horf.

Skipt hefur verið um klæðningu og verið er að setja nýja glugga, með upprunalegu sniði, í. (ekki að
fullu lokið).

Mikilvægur hluti af húsaarfi Seyðisfjarðar.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Anton Edvald Berg, lærður sútari frá Noregi og Chr. M. Åse, komu til Seyðisfjarðar árið 1900 í þeim tilgangi að setja á laggirnar
sútunarverksmiðju, en engin slík hafði þá verið í landinu frá því í tíð Skúla fógeta og Innréttinganna. Åse mun aðeins hafa starfað
við sútunarverksmiðjuna skamma hríð. ... [Verksmiðjan] varð gjaldþrota árið 1912, en þá eignaðist Þórarinn Guðmundsson
Garvaríð og hélt þar út einhverri starfsemi, sennilega fram á þriðja áratuginn. Eftir það hefur húsið aðallega verið notað undir
geymslu." (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar)

Útlit: Einlyft
Ris
Reykháfur
Kjallari

Einlyft
Ris
Reykháfur
Kjallari

Saga

Byggingarár: 1900

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: A. E. Berg
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Vesturvegur 3b Garvarí

Iðnaður
Geymsla

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

Bárujárntimbur- plægð borð

Mænisþak Mænisþak

Slétt járn Bárujárn

Hlaðin úr hraungrýti/grjóti Hlaðin úr hraungrýti/grjóti

1902 Pakkhús byggt við á efri hlið hússins
(húsavirðing 1902 eða 1907)

2016 Skipt um glugga, endurbætur á grunni
og pakkhús á efri hlið rifið.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Einstakt hús á landsvísu, byggt sem sútunarverkstæði út í á.

Byggt sem sútunarverkstæði.

Stendur vel á bökkum Fjarðarár, gott dæmi um vel heppnað samspil mannvirkja og náttúru.

Húsið er í grunnatriðum í samræmi við upprunalegt útlit sitt.

Hleðsla orðin léleg og húsið nokkuð sigið vegna þess.

Sérstakt hús fyrir upphaflega notkun sem stendur einkar vel í umhverfi sínu við bakka Fjarðarár.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Sigurd Johansen kaupmaður lét byggja húsið, bjó þar aldrei sjálfur en leigði Lárusi Tómassyni það (föður Inga T.) "Mikið tónlistarlíf
blómstraði í húsinu þau ár sem Lárus bjó þar. Lárus og synir hans spiluðu allir á hljóðfæri og aðrir hljóðfæraleikarar bættust í
hópinn. ... Tvö kvöld í viku æfði Kristján karlakórinn Braga í stofunum í Lárusarhúsi. ... Lárus rak bóka- og pappírsverslun í húsinu,
auk þess sem hann seldi minni hljóðfæri og sá um að útvega stærri... Árið 1906 fluttist Sigurd Johansen til Danmerkur og húsið
komst í eigu Jóns útvegsbónda Stefánssonar, sem hafði gert út frá Brimnesi. ... hús sitt kallaði hann Brimnes. Landsbankinn átti
húsið frá 1935 - 1944. Á því tímabili kom fjöldi leigjenda við í húsinu enda var því þá skipt í fjórar íbúðir. Guðjón Sæmundsson og
Kristín Jóhannesdóttir eignuðust húsið árið 1944. Þau bjuggu fyrst á hluta efri hæðarinnar og leigðu afganginn af húsinu út.
Fljótlega fór Kristín að reka gistiheimili. ... Árið 1949 kom hinn vel látni barnakennari og dæguljóðahöfundur, VAlgeir Sigurðsson til
Seyðisfjarðar. Hann tók þá herbergi á leigu hjá Kiddí og bjó þar til æviloka 1995." (Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar). Guðjón
dóttursonur þeirra eignaðist húsið að þeim gengnum og bjó þar um nokkurra ára skeið. Í tíð núverandi eigenda hefur það að
mestu verið í útleigu til mismunandi aðila.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Ris
Kvistir
Reykháfur
Kjallari

Einlyft
Kvistir
Viðbygging
Kjallari

Saga

Byggingarár: 1903

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Sigurd Johansen
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Vesturvegur 4 Kiddýjarhús

Íbúð
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Mænisþak Mænisþak

Slétt járn Bárujárn

Hlaðin úr hraungrýti/grjóti

2000 Miklar breytingar á herbergisskipan á
neðri hæð. (ártal ekki staðfest)

1944 Fúaskemmdir í austurgafli voru
lagfærðar og bíslag þar fjarlægt.

1947 Nýir gluggar  með þverpósti og
mixuðu gleri

2015 Síðustu ár hefur verið skipt um járn á
veggjum og þaki hússins og alla

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Gott dæmi um sveitserstíl

Fólk sem setti mikinn svip á bæjarlífið bjó lengi í húsinu.

Mikilvægur hluti af timburhúsabyggðinni á Öldunni.

Síðari endurbætur á húsinu hafa miðað að því að koma því í upprunalegt horf.

Skipt hefur verið um allt járn og glugga og hjallur endurgerður á síðustu árum.

Mikilvægt hús í timburhúsabyggðinni á Seyðisfirði, hluti af varðveisluverðri heild.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Böðvar Pálsson byggði Bakka árið 1899. Húsið er elsta steinhús í bænum. Af Böðvari keypti Jón Kristjánsson frá Skálanesi. ... Jón
Kristjánsson bjó með „stúlkunni“ Guðlaugu Árnadóttur, sem hann afsalaði húsinu árið 1922. Guðlaug seldi svo nöfnu sinni
Guðlaugu Sveinsdóttur, sem bjó í húsinu ásamt systur sinni og móður. Næsti eigandi var hinn svo kallaði Ingi Sör, en hann vann
aðallega við að mála hús í kaupstaðnum. Ingi seldi Einari Ólasyni. Hann var afgreiðslumaður í apótekinu. Næst bjuggu í húsinu þau
Hávarður Helgason skipsttjóri og kona hans Þorbjörg Sigurðardóttir.
Barnabarn þeirra Karl Svavarsson er núverandi eigandi hússins og býr þar einn.

Útlit: Einlyft
Ris
Inngönguskúr (bíslag)
Kjallari

Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Kjallari

Saga

Byggingarár: 1899

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Böðvar Pálsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Vesturvegur 7 Bakki

Íbúð
Íbúð

Steinsteypt Steinsteypt

MúrsléttaðMúrsléttað

Mænisþak Mænisþak

Pappi Bárujárn

Steinsteypt Steinsteypt

Járn á þak og breyttir gluggar. Ártal
óvisst

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Hátt

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Eitt af fyrstu steinsteyptu húsum landsins.

Fyrsta steinsteypta hús kaupstaðarins.

Stendur fallega á bökkum Fjarðarár.

Gluggar ekki í upprunalegum stíl

Farið er að sjá á steypu á útveggjum.

Fyrsta steinsteypta hús kaupstaðarins og hluti af varðveisluverðri heild eldri byggingar á Öldu og upp
með Fjarðará.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Sigurður Jónsson verslunarstjóri hjá Framtíðinni hf. ... lét reisa þetta glæsilega hús árið 1907. Kom húsið hingað til lands tilsniðið
frá Noregi. ... Hjálmar Vilhjálmsson bæjarstjóri keypti hús Sigurðar. Hann bjó þar og hýsti skrifstofur kaupstaðarins og síðar
bæjarfógetaembættisins. Hjálmar var bæjarstjóri frá 1930 til 1939, en bæjarfógeti og sýslumaður frá 1937 til 1952. Þá tók
Erlendur Björnsson við því embætti. Erlendur hafði áður tekið við bæjarstjóraembættinu af Hjálmari. Ríkið festi kaup á
sýslumannshúsinu 1952 og bjó Erlendur þar til 1959. Upp frá því var húsið leigt út sem tvær íbúðir. Þar bjuggu lengst af Emil
Emilsson kennari, á neðri hæðinni og Þorvaldur Jóhannsson [með fjölskyldur sínar]. ... Þetta virðulega hús var svo hætt komið að
slökkviliðinu hafði verið gefið það til brunaæfinga. Húsafriðunarfólk á Seyðisfirði með Pétur Kristjánsson í fararbroddi tókst að
koma í veg fyrir þann gjörning. Ung hjón, Lucinda Friðbjörnsdóttir og Arnar Óskarsson, lögðu í það þarfa verkefni að endurlífga
húsið. Þau rifu af því forskalninguna og eins og marga grunaði var plankaverkið heillegt undir. Öllum gluggum var skipt út og seinni
tíma útbygging rifin og settu í stað hennar svalir með allri götuhliðinni. Þau hjón hafa í alla staði gengið myndarlega til verks og er
húsið nú stök bæjarprýði." Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar, 2. útgáfa (handrit)

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Kvistir
Ris
Inngönguskúr (bíslag)
Kjallari

Einlyft
Portbyggt
Kvistir
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Svalir

Saga

Byggingarár: 1907

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Sigurður Jónsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Vesturvegur 8 Sýslumannshúsið

Íbúð
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

TimburTimbur

Mænisþak Mænisþak

Pappi Bárujárn

1950 Húsið forskalað. (ekki vitað um
nákvæmt ártal)

2000 Gagngerar endurbætur. Forskalning
fjarlægð og útbygging, nýir gluggar,

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Glæsilegur fulltrúi norskra timburhúsa

Íbúðarhús Sigurðar Jónssonar verslunarstjóra sem lét byggja það. Hýsti skrifstofur kaupstaðarins og
bæjarfógetaembættisins. Embættisbústaður sýslumanns til 1959. íbúðahús. Stóð autt um tíma og var

Mikilvægt gömlu timburhúsabyggðinni á Öldunni. Stendur þó að sumu leyti veikt í umhverfi sínu, baka
til við Vesturveginn norðanverðan.

Gert upp í gömlum stíl.

Er í mjög góðu ástandi, ný timburklæðning, gluggar og járn á þaki.

Glæsilegur fulltrúi norsku timburhúsanna með áhugaverða sögu.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Kristján Jónsson frá Bræðraborg byggði Hvamm árið 1921. Hann var daglaunamaður með stóra fjölskyldu en eins og oft vildi
verða var húsið að sama skapi lítið. Hvammur var í upphafi aðeins tæpir 19 fermetrar, einfalt, portbyggt timburhús, einungis klætt
með pappa, nema austurgaflinn sem var járnvarinn. Á neðri hæð var stofa og eldhús en á þeirri efri tvö herbergi undir súð. Þau
hjónin Kristján og Guðrún bjuggu í Hvammi ásamt fimm börnum í fjögur ár, en fluttu þaðan til Hafnarfjarðar. Þá komu í Hvamm
þau Jón Sigfússon og Þorgerður Einarsdóttir. Þau áttu 15 börn en flest þeirra voru uppkomin á búskaparárunum í Hvammi. Jón
stundaði einhvern búskap jafnframt daglaunavinnu.
Næsti ábúandi í Hvammi var sonur Jóns, Sigurbjörn. Hann staldraði stutt við.
Eyjólfur Jónsson setti hvað mestan svip á umhverfið í Hvammi. Eyjólfur og kona hans Þórstína voru með töluverðan búskap,
m.a. 67 kýr í fjósi, sem þau byggðu við húsið neðanvert. Þessum búskap fylgdi einnig hlaða, sem reist var innan við húsið. Auk
þessara viðbygginga breytti Eyjólfur húsinu mikið, lyfti þakinu og stækkaði húsið til norðurs og reisti skúrbyggingu við húsið
utanvert. Þá var húsið járnvarið. Þeirri sem þetta ritar er það minnisstætt að koma í fjósið til Þórstínu og kaupa mjólk í brúsa. Seldi
Þórstína mjólk allt fram á miðjan sjöunda áratug 20. aldar. Í dag býr Ingi Ásmundsson einn í húsinu. Hann klæddi
húsið utan með rásuðum krossviði og setti í það nýja glugga. Núverandi herbergjaskipan er þannig að á neðri hæð eru tvö
herbergi, eldhús og bað en á þeirri efri tvö herbergi og miðloft. Hvammur er skemmtilega staðsettur á árbakkanum og segir
fróðlega sögu um það hvernig fólk lagaði húsakynni sín að misjöfnum kjörum og skilyrðum.

Útlit: Portbyggt
Ris
Einlyft

Tvílyft
Viðbygging
Kjallari

Saga

Byggingarár: 1921

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Kristján Jónsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Vesturvegur 11 Hvammur

Íbúð
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

TimburPappi

Flatt þak

Bárujárn

1950 Þaki lyft, stækkað til
norðurs og  skúr reistur við

1980 Húsið klætt utan með rásuðum
krossvið og nýir gluggar settir í.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Lágt

Lágt

Lágt

Áhugaverður vitnisburður um byggingarlist alþýðunnar.

Íbúðarhús daglaunafólks í gegnum tíðina. Mikilverður vitnisburður um íverustað efnaminni
dagulaunafólks.

Stendur á mikilvægri lóð við bakka Fjarðarár norðanmegin.

Húsið er mikið breytt frá upprunalegu útliti sínu, t.a.m. gluggar og klæðning sem og lag eftir
viðbyggingar.

Húsið er í bágu ástandi.

Húsið stendur á mikilvægum stað en ástand þess þannig að í raun þyrfti að byggja nýtt hús, jafnvel með
öðru sniði í stað þessa svo vel færi og það þjónaði nútímakröfum um íverustað.

Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Björn Þorvarðarson trésmiður byggði húsið árið 1907. Hann dvaldist fimm ár á Seyðisfirði og næstur eignaðist það Bergþór
Björnsson sem einnig staldraði stutt við. Húsið hefur verið í eigu nokkurra aðila, notað alla tíð sem íbúðarhús.

Útlit: Inngönguskúr (bíslag)
Einlyft
Ris
Kjallari

Einlyft
Ris
Viðbygging

Saga

Byggingarár: 1907

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Björn Þorvarðarson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Vesturvegur 13 Kálfatjörn

Íbúð
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

BárujárnTimbur

Valmaþak Valmaþak

Slétt járn Bárujárn

Steinsteypt Steinsteypt

1948 Lengt um þrjá metra,tröppur og
inngangur á langhlið. Járnklætt.

1992 Nýir gluggar með nútímasniði settir í
húsið.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

Hátt

Hátt

Dæmi um látlausan alþýðubyggingarstíl.

Alla tíð íbúðahús.

Stendur vel í umhverfi sínu á bökkum Fjarðarár.

Helst eru það gluggar sem rýra upprunalegt gildi hússins.

Húsinu er vel við haldið.

Snoturt og vel um gengið hús á mikilvægum stað við innkomuna í bæinn.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Stefán Th. byggði Hól handa verkafólki sínu árið 1916. Árið 1921 seldi hann húsið Runólfi Sigfússyni útvegsbónda sem aðeins bjó
þar um skamma hríð. Af honum keypti Sigurður Sigfússon póstur, árið 1924 og bjó hann og hans fjölskylda á Hól í hartnær hálfa
öld. Sigurður var í póstferð um milli Seyðisfjarðar og Vopnafjarðar tvisvar í mánuði allan ársins hring. Til þessa starfa hafði hann 56
hesta, sem hann hýsti í hesthúsi, eilítið innar í lóðinni [sem nú er horfið]. Jafnframt póststarfinu voru Sigurður og kona hans,
Jónína Sveinsdóttir með einhvern fjárbúskap, kýr og hænsni. Sigurður lést árið 1964. Frá þeim tíma og til 1970 bjuggu dætur hans
Fanný og Sveinveig, ásamt eiginmanni og dóttur Sveinveigar í húsinu." Nokkrir eigendur hafa verið að því eftir það. Fram á þennan
dag var það í eigu Birgis Andréssonar listamanns og síðar erfingja hans. Listamiðstöðin Skaftfell leigði það og framleigði sem
gestavinnustofu í nokkur ár.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Ris

Einlyft
Portbyggt
Ris

Saga

Byggingarár: 1916

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Ólafur Ólafsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Vesturvegur 15 Hóll

Íbúð
Íbúð

Steinsteypt Steinsteypt

MúrsléttaðMúrsléttað

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn

Steinsteypt

1975 Aftur skipt um glugga á áttunda
áratugnum.

1945 Baðherbergi bætt við húsið neðanvert
og skipt um glugga.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

Lágt

Miðlungs

Snoturt, steinsteypt hús.

Íbúðarhús alla tíð.

Í fallegu umhverfi.

Gluggar ekki í samræmi við upprunalega gerð.

Húsið þarfnast verulega viðhalds.

Hús sem vegna staðsetningu og aldurs hefur nokkuð varðveislugildi.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



"Björgvin er eitt af elstu húsum kaupstaðarins. Það var upphaflega byggt neðan og innan við prestssetrið á Dvergasteini af Jóni
Hjálmarssyni frá Brekku í Mjóafirði.
Næstur eignaðist húsið Sigurður Sigurðsson hreppsstjóri ... Lenti húsið þá í höndum séra Björns á Dvergasteini, sem leigði það
Guðlaugu Eiríksdóttur Wium undir kvennaskóla árið 1899. Þetta var eini kvennaskólinn í fjórðungnum .... Guðrún rak skólann í tvö
ár og sóttu hann 10-12 stúlkur.
Árið 1913 eignuðust húsið feðgarnir Guðfinnur Jónsson húsasmiður og synir hans Magnús og Marinó. Þeir tóku húsið af
grunninum og fluttu það á flekum yfir fjörðinn inn á Strönd og reistu það við Strandarveginn. ... Heldur voru aðstæður í Björgvin
frumstæðar á þessum tíma, hvorki rafmagn né salernisaðstaða, og húsakynni köld.
Marinó Guðfinnsson bjó í húsinu ásamt fjölskyldu sinni frá 1943-1961 að Valtýr Þorsteinsson frá Akureyri keypti hús og lóð og hóf
rekstur söltunarstöðvarinnar Norðursíldar. Hann hóf uppbyggingu frystihúss sem tók til starfa árið 1969 og var rekið allt til ársins
1993.
Björgvin var ætíð bústaður Valtýs og síðar sonar hans, Hreiðars, sem tók við rekstrinum af föður sínum" Húsið var flutt inn á
Vesturveg árið 1995 og er nú notað sem frístundahús.

Útlit: Einlyft
Kvistir
Ris

Einlyft
Kvistir
Ris
Reykháfur

Saga

Byggingarár: 1875

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Jón Hjálmarsson
Hönnuður:

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Vesturvegur 5 Björgvin

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

Bárujárn

Mænisþak Mænisþak

Bárujárn

Hlaðin úr hraungrýti/grjóti

2005 Fært til upprunalegs horfs eftir
flutning. Hvílir nú á hlöðnum grunni.

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Fallegt og glæsilegt hús, góður fulltrúi norskra sveitserhúsa,

Eitt elsta hús kaupstaðarins sem hefur staðið á þremur stöðum í firðinum.

Á nýjum stað stendur húsið vel og styður við húsaröðina við árbakkann.

Húsið hefur gengið í endurnýjun lífdaga svo að sómi er af.

Húsinu er vel við haldið.

Húsið stendur fallega uppgert við Fjarðará og styður við nærliggjandi byggð á þessum nýja stað.

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti



Húsið er eitt af örfáum húsum sem byggð hafa verið í kaupstaðnum á 21. öldinni. Það var Unnar Sveinlaugsson sem gerði það og
býr hann þar nú ásamt fjölskyldu sinni.

Útlit: Einlyft
Portbyggt
Ris
Útitröppur
Kjallari
Kvistir

Einlyft
Portbyggt
Ris
Kvistir
Útitröppur
Kjallari

Saga

Byggingarár: 2007

Gerð húss: Upphafleg: Núverandi: Helstu breytingar: Hönnuðir breytinga:

Fyrsti eigandi: Unnar Sveinlaugsson
Hönnuður: Bragi Blumenstein

Byggingarefni:

Útveggir:

Þakgerð:

Þakklæðning:

Undirstaða:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Bjólfsgata 3 Bjólfsgata 3

Íbúð
Íbúð

Timbur, bindingar Timbur, bindingar

TimburTimbur

Gaflsneitt þak Gaflsneitt þak

Mótaðar málmplötur Mótaðar málmplötur

Steinsteypt Steinsteypt

Varðveislumat:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Húsið er að einhverju leyti byggt í eldri stíl, þó það hafi ekki að öllu leyti gengið eftir. Minnir mjög á
Elverhoj, aðeins allt minna.

Lágt vegna aldurs. Þó áhugavert að þarna var gerð tilraun til að þétta eldri byggð með því að byggja
"gamalt".

Stendur á fallegum stað við Lónið.

Óbreytt frá því að það var nýbyggt

Nýbyggt og í góðu ástandi.

Hér er litið svo á að listrænt gildi og menningarsögulegt gildi séu þeir þættir sem valda því að húsið
telst hafa miðlungs varðveislugildi.

Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti


