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Forsíðumynd: Jóhann Sveinbjörnsson horfir til vesturs yfir Garðarstjörn, þann 17.04.2019 
(Ljósm. RÞ 2019).
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Mynd 1. Loftmynd frá Eflu (f.h. Seyðisfjarðarkaupstaðar) af 
skipulagssvæðinu, teiknað eftir loftmyndum frá Loftmyndum ehf. 

Mynd 2. Skýringaruppdráttur af deiliskipulagssvæðinu í 1:3.000. Nýjar 
lóðir eru merktar inn drapplitaðar, með brotalínum.  



Inngangur
   
Að beiðni EFLU (f .h . Seyð i s f jarðarkaupstaðar) kannað i 
Fornleifafræðistofan fornleifar vegna deiliskipulagstillögu fyrir 
Hlíðarveg og Múlaveg á Seyðisfirði (sjá myndir 1 og 2). Á 
skipulagssvæðinu er áætlað að skapa svæði til mögulegrar uppbyggingar 
þjónustuíbúða á Seyðisfirði og auka framboð á lóðum fyrir íbúðarhús. 
Fulltrúi verkkaupa var Kamma Dögg Gísladóttir hjá EFLU 
verkfræðistofu. Samkvæmt umsögn frá Minjaverði Austurlands 
(MÍ201811-0081) um Hlíðarveg, Seyðisfjarðarkaupstað vegna lýsingar á 
deiliskipulagstillögu skal skráning á fornleifum, húsum og mannvirkjum 
fara fram áður en gengið er frá aðal- eða deiliskipulagi skv. l6. gr. laga 
um menningarminjar nr. 80/2012. Ennfremur segir í umsögninni að skv. 
37. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skuli, þegar unnið er deiliskipulag í 
byggðu hverfi, leggja mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og 
einstaka byggingar með gerð húsakönnunar. Samkvæmt samkomulagi 
sér EFLA verkfræðistofa um gerð fyrrnefndrar húsakönnunar, en 
Fornleifafræðistofan um könnun á fornleifum.  
Skipulagssvæðið afmarkast af Múlavegi í austri, Dagmálalæk í norðri, 
Garðarsvegi í vestri og til suðurs af grónum móum og túnum. Svæðið 
liggur austan megin við Fjarðará og sunnan núverandi byggðar og 
íþróttavallar. Svæðið er tæplega 5 ha og nær yfir lóðir við Garðarsveg 
(íbúðarhús nr. 9, 9B og 11, aðveitustöð RARIK nr. 15), Hlíðarveg 
(íbúðarhús 1, 7 og 9) og Múlaveg (íbúðir aldraðra nr. 26–30 og 
íbúðarhús nr. 50). (Deiliskipulag við Hlíðarveg og Múlaveg á 
Seyðisfirði. Greinargerð og umhverfisskýrsla. 2019 (í vinnslu), bls. 7).   
Starfsmaður Fornleifafræðistofunnar, Rannveig Þórhallsdóttir, kannaði 
allt svæðið er um ræðir á vettvangi þann 17. apríl 2019, í þeim tilgangi 
að skrá og mæla upp fornminjar á svæðinu. Veður var gott þegar 
skráningin fór fram og enginn snjór á skráningarsvæðinu. 
Farið var í gegnum ýmsar heimildir s.s. örnefnaskrár, manntöl, Húsasögu 
Seyðisfjarðar, árbók Ferðafélags Íslands 2005 um Austfirði, sveitir og 
jarðir í Múlaþingi, Bænda- og húsfeðratal í Seyðisfirði (handrit), 
fornleifaskráningu Seyðisfjarðar sem unnin var 2009, jarðatal Johnsens, 
túnakort frá Seyðisfirði, minjavefsjá Minjastofnunar Íslands, loftmyndir 
úr loftmyndasafni LMÍ, gögn vegna vinnslu verndarsvæðis í byggð og 
gögn sem lágu fyrir hjá EFLU vegna vinnslu aðalskipulags. Samkvæmt 
friðlýsingaskrá eru engar friðlýstar minjar á því svæði sem verið er að 
skipuleggja. Aflað var munnlegra heimilda hjá systkinunum Jóhanni 
Sveinbjörnssyni, f. 1934 og Ingu Hrefnu Sveinbjarnardóttur, f. 1932, auk 
þess sem þau vísuðu á staðsetningu fornleifa. 
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Skráningin  
  
Í lögum um menningarminjar frá 2012 eru allar fornleifar friðaðar og 
sumar friðlýstar (lög nr. 80 um menningarminjar, 2012). Þeim má 
enginn, hvorki landeigandi, framkvæmdaaðili né nokkur annar spilla, 
granda né úr stað færa, nema með leyfi Minjastofnunar Íslands (21. gr.). 
Því eru allar þær fornleifar á könnunarsvæðinu sem og annars staðar og 
eldri eru en 100 ára, friðaðar skv. lögunum. Friðlýstum fornleifum fylgir 
100 m friðhelgt svæði út frá ystu sýnilegu mörkum þeirra (22. gr). Um 
friðaðar fornleifar er 15 m friðhelgað svæði umleikis samkvæmt sömu 
grein. Sú hefð hefur þó komist á að fara ekki of nærri fornleifum og taka 
tillit til eðlis þeirra og þarfa. Engar friðlýstar fornleifar eru í nágrenni 
fornleifaskráningarsvæðisins en nokkrar fornleifar fundust á svæðinu, 
þar af tvær friðaðar. Minjastofnun Íslands mun ákvarða um hvort 
varðveita eigi skráðar fornminjar á svæðinu eða rannsaka þær með 
fornleifauppgreftri.  

 Samtals voru 7 minjar/fornleifar undir 7 númerum skráðar í tengslum 
við fornleifaskráninguna. Svæðið var gengið, minjar staðsettar og 
mældar upp með Trimble Juno 5. Niðurstaða fornleifaskráningarinnar er 
í töflu 1 auk meðfylgjandi fornleifaskrám í viðauka. Staðsetning 
fornleifa/minja eru sýndar á mynd 4. Svæðið sem er hér til 
fornleifaskráningar er utan þess svæðis sem hefur verið skilgreint sem 
verndarsvæði í byggð (Kristborg Þórsdóttir, 2017 a og b). Árið 1845 
bjuggu 339 manns í Seyðisfjarðarhreppi á bæjunum Skálanesi, Austdal, 
Dvergastein, Bæjarstæði, Þórarinsstöðum, Hánefsstöðum, Sörlastöðum, 
Firði, Fjarðarseli, Odda, Vestdal, Selstöðum og Brimnesi (Johnsen, bls. 
3 6 2 – 3 6 3 ) . S k oðuð v o r u t ú n a k o r t í N o rðu r- M ú l a sý s l u , 
Seyðisfjarðarhreppi frá árinu 1918, en ekkert af tuttugu bæjarnöfnunum 
þar voru á skráningarsvæðinu. Á mynd 3 frá 1974 sést að 
skráningarsvæðið hefur á nokkrum stöðum verið ræst með beinum 
skurðum. Árin 1956 og 1959 var land þurrkað með skurðgröfum á 
bæjum í Seyðisfirði og árið 1970 kom í kaupstaðinn vökvaknúin grafa 
sem gróf allmikið. Telja má líklegt að árið 1970 hafi margir af þeim 
skurðum sem sjást á loftmynd frá 1970 verið teknir (Ármann 
Halldórsson, bls. 470-471). Við fornleifaskráninguna fundust (þ.e. ýmist 
heimildir um tóttir eða sjáanlegar tóttir) sjö fornleifa sem hér verður lýst.  

Nr. 1. Fótboltaskúr/búningsklefi. Ákveðið var að skrá skúrinn þó hann 
væri rétt utan við skráningarsvæðið hjá fótboltavellinum til að varðveita 
heimild um horfið íþróttamannvirki. Samkvæmt munnlegum heimildum 
(Jóhann og Inga Hrefna Sveinbjörnsbörn) stóð fótboltaskúr/búningsklefi 
sunnan við fótboltavöllinn og vestan við spítalann á Seyðisfirði. Þar var 
aðstaða til að skipta um föt fyrir æfingar, snagar og sæti. Skúrinn var um 
20 fm (ca. 5 x 3 m) að stærð. Jóhann Sveinbjörnsson f. 1934 og vinur 
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hans Garðar Forberg f. 1933, notuðu skúrinn þegar þeir voru pjakkar á 
árum seinni heimstyrjaldarinnar til að “æfa” sig að skjóta úr Browning 
skammbyssu sem þeir “fengu lánaða” hjá föður Garðars, Kára. Engin 
ummerki sjást nú á yfirborði en hnit voru tekin skv. lýsingu 
heimildamanna (733032.67, 537826.29) Skúrinn fauk í kringum 1960. 
(Jóhann og Inga Hrefna Sveinbjörnsbörn). 

Nr. 2 . Heimild um fjárhús (NM-249-105) . Samkvæmt 
Fornleifaskráningu Seyðisfjarðar frá 2009 var að finna greinanlega tóft 
fjárhúss sem stóð á vesturbakka Dagmálalækjar (hnit 65.15.369 
14.00.472). Í fornleifaskráningunni er getið um að heimildin sé loftmynd 
frá 1965-1966. Sú loftmynd var ekki aðgengileg hjá LMÍ, en sjá má 
fjárhúsið á loftmynd sem er tekin 18.09.1974 (LMI kort D19-D-6250). 
Samkvæmt fyrrnefndri fornleifaskrá eru þetta leifar fjárhúss sem brann í 
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Mynd 3. Loftmynd LMI-Kort-D19-D-6250 frá 1974. 



kringum 1990 og er tóftin skv. þeirri fornleifaskráningu 15m x 7m að 
flatarmáli, engin steypa er sjáanleg, hlaðin úr grjóti og möl. Tekin voru 
hnit þar sem talið var að fjárhúsið hafi staðið, en engin ummerki sjást á 
yfirborði. Skv. loftmynd liggur tóftin A-V og inngangur til N. 
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Mynd 4. Fornleifar, merktar inn með rauðum punktum/línum, númeraðar með bláum 
lit. Svæðið er afmarkað með svartri brotalínu. 



Nr. 3. Tóft. (NM-249-104). Í Fornleifaskráningu Seyðisfjarðar frá 2009 
segir að það séu greinanlegar fornleifar vestan við Dagmálalæk, þ.e. tóft 
NM-249-104 (hnit 65.15.364 14.00.434). Tóftin er samkvæmt þeirri 
skráningu  2x3 m að flatarmáli en hluti af henni er ekki sýnilegur vegna 
sinugróðurs. Hæð veggja er 0,3 m og er hún mest á þeirri hlið sem snýr 
að Dagmálalæk. Í fornleifaskráningunni er heimild loftmynd frá 
1965-1966. Sjá má kofa (NM-249-104) á loftmynd sem er tekin 
18.09.1974 (LMI kort D19-D-6250). Skv. loftmynd liggur tóftin A-V og 
inngangur líklega til N. 
  

�8

Mynd 5. Tvær stúlkur á bryggju Garðarstjarnar. Tjarnarland í baksýn. Mynd 70-8125, 
Ljósmyndasafn Austurlands.  



Nr. 4. Tjarnarland.  Húsið Tjarnarland var staðsett ofan og suðvestan 
við Rarik með hjálp heimildarmanna. Húsið var skráð sem nýbýli skv. 
manntalinu 1. janúar 1937. Þá voru skráð þar til heimilis Sigurður 
Pálsson, húsbóndi og verkamaður f. 16/1 1859, Helga Símonardóttir 
húsmóðir f. 1/12 1867 og börn þeirra. Tjarnarland var langt, lágreist hús, 
svart með pappaklæðningu. Samkvæmt ljósmynd 70-8125 sem varðveitt 

er á Ljósmyndasafni Austurlands má sjá Tjarnarland í baksýn 
Garðarstjarnar (mynd 5) (Þóra Guðmundsdóttir, bls. 194–200, 
Fasteignamat Seyðisfjarðar 1916-1918, munnlegar heimildir frá Jóhanni 
og Ingu Hrefnu Sveinbjörnsbörnum). 

Nr. 5. Garðlag - Garðarstjörn. Á mörkum skráningarsvæðisins til 
vesturs liggur Garðarstjörn. Garðarstjörn liggur austan við Fjarðará og 
vestan við Rarik. Talið er að Garðarstjörn hafi verið gerð árið 1895. Hún 
er 180x118 m að stærð. Garðarsfélagið lagði Garðarsveginn með 
Fjarðará inn að manngerðu vatni eða tjörn sem hlaut heitið Garðarstjörn. 
Hún var búin til í þeim tilgangi að safna á hana ís til geymslu á fiski. 
Áætlað var að leggja járnbraut frá Garðarstjörn út á Búðareyri en ekki er 
hægt að sjá á heimildum að þær áætlanir hafi komist í framkvæmd. 
Garðarfélagið virðist hafa verið virkt í atvinnulífinu á Seyðisfirði á 
árunum 1897–1899 (Þóra Guðmundsdóttir, bls. 45, 194–196, 232).  

Í örnefnaskrá Einars Vilhjálmssonar um Seyðisfjörð segir: „Ís var 
tekinn að vetrinum á Garðarstjörn og seldur malaður í skip til 
beitugeymslu.“ (Einar Vilhjálmsson, bls. 103, Örnefnastofnun). 
Garðarstjörn hefur verið lýst sem „…heilmiklu mannvirki sem síðar 
nýttist Seyðfirðingum til sundiðkana.“ (Þóra Guðmundsdóttir bls 232). Á 
árunum eftir 1975 var efni úr bænum keyrt ofan í tjörnina, sem gerir 
hana illgreinanlega á nýlegum loftmyndum, en hún er vel greinanleg á 
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Nr. Teg. Fj. Hættumat Hætta Ástand Aldur Minjagildi Varðveislugild
i

Friðlýst? Mótv.

1 Heimild um 
fótboltaskúr

1 Framkvæmdir Engin Horfin 1920-1960 Lítið (1) Lítið (1) Nei Engar 
mótvægisaðgerð
ir

2. Heimild um 
fjárhús 
(NM-249-105)

1 Framkvæmdir Engin Horfin ca. 
1920-1980

Lítið (2) Lítið (2) Nei Engar 
mótvægisaðgerð
ir

3. Tóft 
(NM-249-104)

1 Framkvæmdir Engin Lélegt ca. 
1920-1980

Lítið (2) Lítið (2) Nei Engar 
mótvægisaðgerð
ir

4 Tjarnarland 1 Framkvæmdir Engin Horfin 1937 Lítið (2) Lítið (2) Nei Engar 
mótvægisaðgerð
ir

5 Garðarstjörn 
(ytri)

1 Framkvæmdir Talsverð Sæmilegt 1895 Talsvert (5) Talsvert (5) Nei Rannsókn

6 Garðarstjörn 
(innri)

1 Framkvæmdir Talsverð Sæmilegt 1895 Talsvert (5) Talsvert (5) Nei Rannsókn

7 Búningsklefi/
skúr

1 Framkvæmdir Engin Horfinn 1930 Lítið (1) Lítið (1) Nei Engar 
mótvægisaðgerð
ir

Fjöldi fornleifa/
minja

7 Meðaltöl: 2,5 2,5

Tafla 1. Skráðar fornleifar á skráningarsvæðinu. 



lofmynd frá 1974 (mynd 3). Í norðausturhluta tjarnarinnar var bryggja 
(sjá mynd 5). Á gamalli vídeómynd af Seyðisfirði sem tekin var af 
Kristni Hallgrímssyni árin 1962-1970 er hægt að sjá ungmenni sigla 
bátum á tjörninni (https://www.youtube.com/watch?v=UklXjsYUa8M). 
  

Nr. 6. Garðlag (innra lag). Greinanlegt innra lag Garðarstjarnar er 
um 44x20 m. Samkvæmt munnlegum heimildum frá Ingu Hrefnu og 
Jóhanni Sveinbjörnsbörnum var þessi garður ekki til staðar fyrir 1950 
þegar tjörnin var notuð sem sundlaug, en þó er hugsanlegt, þegar 
loftmynd frá 1974 er skoðuð, að þarna sé að finna hina upprunanlegu 
Garðarstjörn, en stór hluti garðsins er nú kominn undir efni sem var keyrt 
í hann á árunum eftir 1975.  

Nr. 7. Heimild um búningsklefa/skúr.  Norðan við veginn hjá 
Garðarstjörn stóð járnklæddur timburskúr sem var nýttur sem 
búningsklefi til að skipta um föt, um 5 x 3 m að stærð, líklega um 15 fm. 
Engin ummerki sjást nú um skúrinn. Tekin var ákvörðun að skrá skúrinn 
þó að hann væri utan við skráningarsvæðið þar sem hann tengdist 
Garðarstjörn.  

Niðurstaða  
Engar fornleifar töldust í hæsta minja- og varðveisluflokki. Tvær 

fornleifar töldust vera friðaðar (eldri en 100 ára) og hafa talsvert minja- 
og varðveislugildi (einkunn 5). Fimm fornleifar töldust vera með lítið 
minja- og varðveislugildi (einkunn 1 og 2).   

Niðurstaðan fornleifaskráningarinnar er sú að þær minjar sem hafa 
hæst minja- og varðveislugildi, þ.e. Garðarstjörn (innri og ytri skráning), 
séu fornt og því friðað mannvirki (yfir 120 ára), sem beri vitni um 
margskonar nýtingu; bæði stórhuga framkvæmdir tengt ísframleiðslu og 
hugmyndum um járnbraut sem og nýtingu sem margskonar 
tómstundastaður á yfir 70 ára tímabili. Minjarnar hafa orðið fyrir 
talsverðu hnjaski þar sem efni hefur verið sturtað ofan í Garðarstjörn um 
árabil. Bent er á að allar minjar sem eldri eru en 100 ára eru friðaðar og 
þeim fylgir 15 m friðhelgunarsvæði út frá ystu mörkum þeirra. Sjá nánar 
í meðfylgjandi fornleifaskrá. 
Þegar ekki er hægt að tryggja öryggi fornleifa eða þær þarf að fjarlægja 

vegna fyrirhugaðra framkvæmda þarf að grípa til mótvægisaðgerða. Slíkar 
aðgerðir geta verið allt frá breyttri áætlun um framkvæmdir sem taka tillit 
til fornleifa (1. kostur), nákvæmri GPS staðsetningu og ljósmyndun, að 
nákvæmri fornleifarannsókn. Rannsóknir á einfaldari fornleifum eins og 
görðum og vegum er gjarnan þverskurður í gegnum þær, hann teiknaður í 
sniði, ljósmyndaður og gjóskulaga leitað til að aldursgreina eftir atvikum. 
Rannsóknir á yngri skepnuhúsum geta einskorðast við þverskurði í leit að 
eldri minjum undir, eða að ákveðinn hluti húsanna séu fullrannsakaðir, ef 
allt húsið er ekki fullrannsakað. Leita þarf leyfis Minjastofnunar Íslands í 
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https://www.youtube.com/watch?v=UklXjsYUa8M


öllum tilfellum og stofnunin ákveður umfangið og setur þá skilmála sem 
henni kann að þykja nauðsynlegir. Varast ber að nýta svæðin í kringum 
fornleifar sem geymslustaði eða brautir fyrir vélar og tæki, eða 
efnisgeymslur af hverju tagi nema að leyfi Minjastofnunar Íslands komi til 
með eða án skilmála sem stofnunin kann að setja. 
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Fornleifaskrá Aðalnr.

Tegund minja

Múlavegur, Hlíðarvegur

N - Múlasýsla Seyðisfjörður
1

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska þeim og sæta þeim
skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Sýsla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

733032.67, 537826.29
GPS Staðsetning

Landareign

Heimild um fótboltaskúr

Samkvæmt frásögn stóð fótboltaskúr eða
búningsklefi sunnan við fótboltavöllinn og vestan
við spítalann á Seyðisfirði.

Lega og staðhættir

Fótboltaskúr/búningsklefi.
Fótboltaskúrinn eða búningsklefinn er nú horfinn en
hann fauk í kringum 1960. Samkvæmt lýsingu
heimildamanna var skúrinn um 5x3 m að stærð.
Jóhann Sveinbjörnsson og vinur hans Garðar
Forberg f. 1933 (síðar eiginmaður Guðrúnar Á.
Símonar óperusöngkonu) notuðu skúrinn þegar þeir
voru pjakkar á árum seinni heimstyrjaldarinnar til að
“æfa” sig að skjóta úr Browning skammbyssu sem
þeir “fengu lánaða” hjá föður Garðars, Kára. Engin
ummerki sjást nú á yfirborði en hnit voru tekin
samkvæmt lýsingum heimildamanna.

Lýsing
Teikning/ljósmynd

Munnlegar frásagnir systkinanna Jóhanns
Sveinbjörnssonar, f. 1934 og Ingu Hrefnu
Sveinbjörnsdóttur, f. 1932 17.03 og 7.4 2019.
Manntal heimilisfastra íbúa í Seyðisfjarðarkaupstað
í jan. 1936.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Rannveig Þórhallsdóttir
Skrásetjari

Ljósmynd

17.04.2019
Dags.

Horfið
Ástand

1920-1960
Aldur

Lítið
Minjagildi

Rannveig ÞórhallsdóttirLjósmyndari

I Phone 6Filma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Friðlýsa?

M.y.s.

Tákntala

Nei
Friðlýst? Hvenær

Skekkja

Byggingar
Hættumat

Nr

Engin
Hætta Í eyði

1
Undirnr.

Búningsklefi
Tilgáta/Niðurstaða

Ísn 93
Viðmiðun

Lítið
Varðveislugildi

Tímab. hættumat
Framkvæmdir

Tímab. hætta
Engin

Einkunn
1

Einkunn 2
1

Verk
Sey 19

Hverfi



Fornleifaskrá Aðalnr.

Tegund minja

Múlavegur, Hlíðarvegur

N - Múlasýsla Seyðisfjörður
2

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska þeim og sæta þeim
skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Sýsla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

732988.66, 537756.97
GPS Staðsetning

Landareign

Heimild um fjárhús

Heimildir eru um að fjárhús hafi staðið á
vesturbakka Dagmálalækjar í þýfðu graslendi.

Lega og staðhættir

Heimild um fjárhús.
Í Fornleifaskráningu Seyðisfjarðar frá 2009 hefur
tóftin númerið NM-249-105). Tóftin sést nú ekki
lengur á yfirborði, en samkvæmt Fornleifaskráningu
Seyðisfjarðar frá 2009 segir að á vesturbakka
Dagmálalækjar, fyrir ofan húsið Skóga, hafi staðið
fjárhús sem voru 15 x 7 m að flatarmáli. Engin
steypa var sjáanleg. Talið var að tóftin hafi verið
hlaðin úr grjóti og möl. Tóftin liggur skv. loftmynd
A-V og inngangur til norðurs. Fjárhúsið var brennt
um 1980.

Lýsing
Teikning/ljósmynd

Fornleifaskráning Seyðisfjarðar.
Munnlegar frásagnir systkinanna Jóhanns
Sveinbjörnssonar, f. 1934 og Ingu Hrefnu
Sveinbjörnsdóttur, f. 1932 17.03 og 7.4 2019.
Loftmyndir LMÍ frá 1965-1966 og 1974.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Rannveig Þórhallsdóttir
Skrásetjari

Ljósmynd

17.04.2019
Dags.

Lélegt
Ástand

1920-1980
Aldur

Lítið
Minjagildi

Rannveig ÞórhallsdóttirLjósmyndari

I Phone 6Filma nr./teg. myndar

Nei
Merkja?

Nei
Friðlýsa?

M.y.s.

Tákntala

Nei
Friðlýst? Hvenær

Skekkja

Byggingar
Hættumat

Nr

Engin
Hætta Í eyði

1
Undirnr.

Tilgáta/Niðurstaða

Ísn 93
Viðmiðun

Lítið
Varðveislugildi

Tímab. hættumat
Framkvæmdir

Tímab. hætta
Engin

Einkunn
2

Einkunn 2
2

Verk
Sey 19

Hverfi



Fornleifaskrá Aðalnr.

Tegund minja

Múlavegur, Hlíðarvegur

N - Múlasýsla Seyðisfjörður
3

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska þeim og sæta þeim
skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Sýsla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

733018.68, 537750.03
GPS Staðsetning

Landareign

Tóft

Vestan við Dagmálalæk eru tóftir kofa, 2x3 m í
þýfðu graslendi.

Lega og staðhættir

Tóft.
Tóftin er skv. Fornleifaskráningu Seyðisfjarðar frá
2009 2x3 m að flatarmáli, hluti af henni er ekki
sýnilegur vegna sinugróðurs og inngangur ekki
sýnilegur. Samkvæmt loftmyndum frá 1974 var
kofinn með áttahorf A-V og líklega inngangur til N.
Heimamenn lýsa húsinu sem fjárhúsi.

Lýsing
Teikning/ljósmynd

Fornleifaskráning Seyðisfjarðar.
Munnlegar frásagnir systkinanna Jóhanns
Sveinbjörnssonar, f. 1934 og Ingu Hrefnu
Sveinbjörnsdóttur, f. 1932 17.03 og 7.4 2019.
Loftmyndir LMÍ frá 1965-1966 og 1974.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Rannveig Þórhallsdóttir
Skrásetjari

Ljósmynd

17.04.2019
Dags.

Lélegt
Ástand

1920-1980
Aldur

Lítið
Minjagildi

Rannveig ÞórhallsdóttirLjósmyndari

I Phone 6Filma nr./teg. myndar

Merkja?

Nei
Friðlýsa?

M.y.s.

Tákntala

Nei
Friðlýst? Hvenær

Skekkja

Byggingar
Hættumat

Nr

Engin
Hætta Í eyði

1
Undirnr.

Tilgáta/Niðurstaða

Ísn 93
Viðmiðun

Lítið
Varðveislugildi

Tímab. hættumat
Framkvæmdir

Tímab. hætta
Engin

Einkunn
2

Einkunn 2
2

Verk
Sey 19

Hverfi



Fornleifaskrá Aðalnr.

Tegund minja

Múlavegur, Hlíðarvegur

N - Múlasýsla Seyðisfjörður
4

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska þeim og sæta þeim
skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Sýsla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

732948.7, 537613.6
GPS Staðsetning

Landareign

Tjarnarland

Húsið Tjarnarland var staðsett með hjálp
heimildarmanna ofan og suðvestan við Rarik.

Lega og staðhættir

Tjarnarland.
Tjarnarland var byggt árið 1937. Það stóð ekki í
mörg ár. Það var langt, lágreist hús, svart með
pappaklæðningu. Nú sjást engin ummerki um húsið.
Þar sem húsið hefur líklega staðið er nú ryðgaður
járnhólkur sem stendur um 1 m upp úr jörðinni.

Lýsing
Teikning/ljósmynd

Munnlegar frásagnir systkinanna Jóhanns
Sveinbjörnssonar, f. 1934 og Ingu Hrefnu
Sveinbjörnsdóttur, f. 1932 17.03 og 7.4 2019.
Húsasaga Seyðisfjarðar. Manntal Seyðisfjarðar
1937. Ljósmynd 70-8125 á Ljósmyndasafni
Austurlands.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Rannveig Þórhallsdóttir
Skrásetjari

Ljósmynd

17.04.2019
Dags.

Horfin
Ástand

1937-40
Aldur

Lítið
Minjagildi

Rannveig ÞórhallsdóttirLjósmyndari

I Phone 6Filma nr./teg. myndar

Merkja?

Nei
Friðlýsa?

M.y.s.

Tákntala

Nei
Friðlýst? Hvenær

Skekkja

Byggingar
Hættumat

Nr

Engin
Hætta Í eyði

1
Undirnr.

Tilgáta/Niðurstaða

Ísn 93
Viðmiðun

Lítið
Varðveislugildi

Tímab. hættumat
Framkvæmdir

Tímab. hætta
Engin

Einkunn
2

Einkunn 2
2

Verk
Sey 19

Hverfi



Fornleifaskrá Aðalnr.

Tegund minja

Múlavegur, Hlíðarvegur

N - Múlasýsla Seyðisfjörður
5

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska þeim og sæta þeim
skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Sýsla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

732926.76, 537570.10
GPS Staðsetning

Landareign

Garðlag - Garðarstjörn (ytra lag)

Á mörkum skráningarsvæðisins til vesturs, austan
við Fjarðará og vestan við Rarik, í um 15 m fjarlægð
liggur Garðarstjörn. Í gegnum austurhluta
tjarnarinnar streymir lækur. Vegur norðan við
tjörnina.

Lega og staðhættir

Garðarstjörn.
Garðarstjörn er heilmikið mannvirki sem talið er
hafa verið reist árið 1895. Tjörnin liggur 180 m frá
austri til vesturs  og 118 frá norðri til suðurs. Hæð
bakkans er frá 1,5 til 3 m og breidd um 1,5 m.
Garðarstjörn var búin til í þeim tilgangi að safna á
hana ís. Síðar nýttist tjörnin til að stunda
sundæfingar og sigla  á kajökum og litlum bátum. Í
norðausturhluta tjarnarinnar var bryggja. Tjörnin var
dýpst til NA og grynnkaði til vesturs.

Lýsing
Teikning/ljósmynd

Munnlegar frásagnir systkinanna Jóhanns
Sveinbjörnssonar, f. 1934 og Ingu Hrefnu
Sveinbjörnsdóttur, f. 1932 17.03 og 7.4 2019 (eru
með Garðarstjörn í baksýn á ljósmyndum hér fyrir
neðan). Húsasaga Seyðisfjarðar. Ljósmynd 70-8125
á Ljósmyndasafni Austurlands.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Rannveig Þórhallsdóttir
Skrásetjari

Ljósmynd

17.04.2019
Dags.

Sæmilegt
Ástand

1895
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Rannveig ÞórhallsdóttirLjósmyndari

I Phone 6Filma nr./teg. myndar

Merkja?

Nei
Friðlýsa?

M.y.s.

Tákntala

Nei
Friðlýst? Hvenær

Skekkja

Byggingar
Hættumat

Nr

Talsverð
Hætta Í eyði

1
Undirnr.

Tilgáta/Niðurstaða

Ísn 93
Viðmiðun

Talsvert
Varðveislugildi

Tímab. hættumat
Framkvæmdir

Tímab. hætta
Talsverð

Einkunn
5

Einkunn 2
5

Verk
Sey 19

Hverfi



Fornleifaskrá Aðalnr.

Tegund minja

Múlavegur, Hlíðarvegur

N - Múlasýsla Seyðisfjörður
6

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska þeim og sæta þeim
skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Sýsla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

732911.80, 537611.76
GPS Staðsetning

Landareign

Garðlag - (innra garðlag Garðarstjarnar)

Á mörkum skráningarsvæðisins til vesturs, austan
við Fjarðará og vestan við Rarik, í um 15 m fjarlægð
liggur Garðarstjörn. Tjörnin hefur “innra lag”, þ.e.
þýfðan garð í votlendi, í NA hluta Garðarstjarnar.

Lega og staðhættir

Garðarstjörn - innra lag.
Innra lag Garðarstjarnar er L-laga, grasi vaxið, um
44 m sem liggur N-S. Þar er greinanlegur veggur
um 20 m sem liggur A-V, um 1 m breiður og um 0,5
m hár. Hann liggur í votlendi. Heimildamenn telja
að innra lagið hafi ekki verið til staðar þegar þau
léku sér í tjörninni sem börn, en þó er skv.
loftmyndum hugsanlegt að þetta séu hleðslur vegna
upprunanlegu Garðarstjarnarinnar frá 1895.

Lýsing
Teikning/ljósmynd

Munnlegar frásagnir systkinanna Jóhanns
Sveinbjörnssonar, f. 1934 og Ingu Hrefnu
Sveinbjörnsdóttur, f. 1932 17.03 og 7.4 2019.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Rannveig Þórhallsdóttir
Skrásetjari

Ljósmynd

17.04.2019
Dags.

Sæmilegt
Ástand

1895
Aldur

Talsvert
Minjagildi

Rannveig ÞórhallsdóttirLjósmyndari

I Phone 6Filma nr./teg. myndar

Merkja?

Friðlýsa?

M.y.s.

Tákntala

Friðlýst? Hvenær

Skekkja

Byggingar
Hættumat

Nr

Talsverð
Hætta Í eyði

1
Undirnr.

Tilgáta/Niðurstaða

Ísn 93
Viðmiðun

Talsvert
Varðveislugildi

Tímab. hættumat
Framkvæmdir

Tímab. hætta
Talsverð

Einkunn
5

Einkunn 2
5

Verk
Sey 19

Hverfi



Fornleifaskrá Aðalnr.

Tegund minja

Múlavegur, Hlíðarvegur

N - Múlasýsla Seyðisfjörður
7

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska þeim og sæta þeim
skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Sýsla Sveitarfélag

Heiti

1
Fjöldi

732844.34, 537632.18
GPS Staðsetning

Landareign

Heimild um sundkofa/skúr

Norðan og neðan við veginn hjá Garðarstjörn stóð
skúr sem var nýttur sem búningsklefi.

Lega og staðhættir

Heimild um búningsklefa/skúr.
Norðan og neðan við veginn hjá Garðarstjörn stóð
járnklæddur timburskúr sem var nýttur sem
búningsklefi til að skipta um föt, um 5x3 m að
stærð, líklega um 15 fm. Engin ummerki sjást nú um
skúrinn.

Lýsing
Teikning/ljósmynd

Munnlegar frásagnir systkinanna Jóhanns
Sveinbjörnssonar, f. 1934 og Ingu Hrefnu
Sveinbjörnsdóttur, f. 1932 17.03 og 7.4 2019.

Heimildir og munnmæli

Athugasemdir

Rannveig Þórhallsdóttir
Skrásetjari

Ljósmynd

17.04.2019
Dags.

Horfinn
Ástand

1930
Aldur

Lítið
Minjagildi

Rannveig ÞórhallsdóttirLjósmyndari

I Phone 6Filma nr./teg. myndar

Merkja?

Nei
Friðlýsa?

M.y.s.

Tákntala

Nei
Friðlýst? Hvenær

Skekkja

Byggingar
Hættumat

Nr

Engin
Hætta Í eyði

1
Undirnr.

Búningsklefi
Tilgáta/Niðurstaða

Ísn 93
Viðmiðun

Lítið
Varðveislugildi

Tímab. hættumat
Framkvæmdir

Tímab. hætta
Engin

Einkunn
1

Einkunn 2
1

Verk
Sey 19

Hverfi


