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Weywadthús að lokinn viðgerð á ytra byrði haustið 2013. Ljósmynd Andrés Skúlason. 
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Teigarhornsjörðin 
Jörðin Teigarhorn við Berufjörð er þekkt fyrir merkar jarðmyndanir og atvinnu- og 

menningarsögu. Svæðið er sérstaklega auðugt af fjölbreytilegum geislasteinum og er einn 
þekktasti fundarstaður geislasteina í heiminum. Á jörðinni er Weywadthús sem hefur verið í 
húsasafni Þjóðminjasafns Íslands frá 1992. Húsið var byggt á árunum 1880-1882 og er friðað skv. 
lögum nr. 80/2012 um menningarminjar. Í viðbyggingu við húsið, en hún var rifin um 1900, var 
atelier Nicoline Weywadt sem fyrst kvenna á Íslandi nam ljósmyndun. Á jörðinni, einkum á 
heimatúni og nágrenni þess, eru margvíslegar minjar um búsakparhætti, m.a. gamla bæjarstæðið 
sem var vestar. Árið 2013 eignaðist íslenska ríkið Teigarhornsjörðina. 

 

 
 

Horft út yfir bæjarhús á Teigarhorni, frá vinstri Weywadthús, dúnkofi, sýningarskáli og íbúðarhús. 
 
Á jörðinni eru tvö friðlýst svæði, náttúruvætti annars vegar sem tekur til geislasteina og  

fólkvangur hins vegar. Geislasteinar eru friðlýstir sem náttúruvætti og flokkast í III. flokk 
verndarsvæða skv. skilgreiningum Alþjóða náttúruverndarsamtakanna (IUCN). Í þeim flokki eru 
svæði sem eru afmörkuð til að vernda sérstakar náttúruminjar sem geta verið t.d. 
landslagsfyrirbæri, neðansjávarfjöll, jarðminjar og jafnvel lifandi fyrirbæri. Svæði í flokki III. eru 
jafnan lítil og hafa oft mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn.   

Friðlýsing jarðarinnar Teigarhorns sem fólkvangs er gerð til að tryggja útivistarsvæði í fögru 
umhverfi þar sem gestum gefst tækifæri á að kynnast sérstakri náttúru svæðisins og sögu 
jarðarinnar Teigarhorns. Fólkvangurinn á Teigarhorni flokkast í V. flokk verndarsvæða skv. 
skilgreiningum Alþjóða náttúruverndarsamtakanna (IUCN). Flokkurinn tekur til verndarsvæða 
þar sem samspil manns og náttúru hefur skapað svæði sérstöðu sem byggir á vistfræðilegu, 
líffræðilegu, menningarlegu og sjónrænu gildi þess. Jafnframt er varðveisla þessa samspils 
nauðsynleg til verndunar og viðhalds svæðisins og þeirra náttúrufarslegu gilda og annarra gilda 
sem svæðið hefur.  

Umhverfisstofnun hefur umsjón með friðlýstu svæðunum sbr. 28. gr. laga nr. 44/1999 um 
náttúruvernd, en Djúpavogshreppi var falin dagleg umsjón og rekstur svæðanna með samningi 
árið 2013.1   
                                                
1 Umhverfisstofnun. Teigarhorn. Verndar- og stjórnunaráætlun. Drög febrúar 2015. 
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Teigarhorn um 1895. Atelier Nicoline Weywadt við norðurgafl hússins. Veðurathuganir voru stundaðar á 
Teigarhorni frá 1881 og á atelierinu sést kassi fyrir hitamæla og stigi upp að honum og í forgrunni myndar eru 
grindur fyrir úrkomumæla. Búlandstindur gnæfir yfir í bakgrunni. Ljósmynd Nicoline Weywadt. Þjms. Lpr-
1991-122. 
 
Weywadt-fjölskyldan á Teigarhorni 

Niels Peter Emil Weywadt (1814-1883) verslunarstjóri Ørum & Wulff á Djúpavogi í full 40 ár 
hafði bú á Teigarhorni og lét reisa þar timburhús á árunum 1880-1882 er enn stendur. Hann var 
eitt 8 barna Peter Weywadt (1788-1838) og Nicoline Köbke (1787-1841) og má geta þess hér að 
annar sonur þeirra kom við sögu hér á landi. Það var Johan Peter Weywadt (1820-1881) sem var 
læknir á Vestfjörðum 1847-1850. Peter Weywadt réðst til verslunar Lasse Busch á Ísafirði árið 
1802 og var við verslunarstörf þar og síðar í Kaupmannahöfn þar til Busch lést 1823. Eftir það 
vann hann hjá S. Jakobsen stórkaupmanni í Kaupmannahöfn. Föðurforeldrar Niels Peter Emil 
Weywadt voru Christen Peter Weywadt (1760-1831) og Amalie Charlotte fædd Yimmermann (d. 
1793) og ráku þau veitingasöluna Skipperhus við Holmens Kanal í Kaupmannahöfn. 

15 ára gamall réðst Niels Peter Emil til verslunar Gísla Símonarsonar á Skagaströnd og vann 
hjá honum uns hann tók við stöðu verslunarstjóra hjá Ørum & Wulff á Djúpavogi um 1840 og 
hélt því starfi til 1880. N.P.E. Weywadt kvæntist Sophie Brochdorf (1826-1902) dóttur Morten 
Hansen Tvede (d. 1840) sýslumanns og Johanne Frederikke (1796-1872) fædd Heide. Þau 
eignuðust 14 börn en fjögur þeirra dóu kornung. Fjögur börn önnur fórust með sviplegum hætti í 
september 1872 þegar bátur með þeim innanborðs sökk á leiðinni frá Teigarhorni að Djúpavogi 
ásamt 6 öðrum auk hálfbróður þeirra. Weywadts-fjölskyldan bjó í Faktorshúsinu á Djúpavogi en 
rak búskap á Teigarhorni enda var heimilið stórt. Eftir að Niels Peter Emil lét af störfum 
verslunarstjóra lét hann reisa timburhúsið á Teigarhorni 1880-1882 en lést þegar það var 
nýbyggt.2 
                                                
2 Bjarni Jónsson frá Unnarholti. Upphaf Weywadts-ættar á Íslandi. Lesbók Morgunblaðsins 12. mars 1944, 89-92, 104. 
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Nicoline Marie Elise Weywadt ljósmyndari 
Eitt barna þeirra Niels og Johanne var Nicoline Marie Elise Weywadt (1848-1921). Nicoline 

fór ótroðnar slóðir þegar litið er til menntunar kvenna á síðari hluta 19. aldar og að auki stundaði 
hún sjálfstæðan atvinnurekstur. Hún lærði ljósmyndun í Kaupmannahöfn 1871-1872 og rak síðan 
ljósmyndastofu, fyrst á Djúpavogi 1872-1881 og síðan á Teigarhorni 1881-1900. Hún fór aftur til 
Kaupmannahafnar 1888 til að kynna sér ljósmyndum með þurrum plötum. Nicoline ferðaðist 
víða um Austurland og tók ljósmyndir 

Nicoline ól upp systurdóttur sína, Hansínu Regínu Björnsdóttur (1884-1973), og kenndi henni 
ljósmyndun. Hansína stundaði framhaldsnám í ljósmyndun í Kaupmannahöfn 1902-1903 og tók 
við restri ljósmyndastofu móðursystur sinnar á Teigarhorni og rak hana til 1911 en tók þá við 
búrekstri á Teigarhorni. Eitt barna hennar var Kristján Jónsson (1926-1996) bóndi á Teigarhorni.3  

Við íbúðarhúsið á Teigarhorni var byggður myndaskúr og í honum hafði Nicoline, auk 
geymslu og myrkrakompu, atelier með stórum gluggum á hliðarvegg og á þaki. Myndaskúrinn var 
stækkaður og honum breytt í tvígang á meðan þær Nicoline og Hansína ráku þar ljósmyndastofu. 

 

 
 
Weywadthús skömmu fyrir 1900. Veggir húss og myndaskúrs klæddir listuðum pappa og þök pappaklædd. Við 
efra gaflhorn sést í torfhús á bak við húsið. Ljósmynd Nicoline Weywadt. Þjms. TH-01-(NW). 
 
Weywadt-húsið 
Weywadthús var byggt á árunum 1880-1882 eins og áður var getið og var yfirsmiður þess Lúðvík 
Jón Jónsson snikkari (1855-1922), tengdasonur Weywadt kaupmanns. Lúðvík smíðaði mörg hús á 
Djúpavogi t.d. Djúpavogskirkju 1893 og Geysi 1902 og ennfremur Hofskirkju í Álftafirði 1896. 
Upphaflega var húsið klætt pappa, bæði veggir og þak. Um aldamótin 1900 voru veggir klæddir 
sléttu blikki og þakið bárujárni og skömmu fyrir 1960 voru veggir múrhúðaðir og steypt utan á 
neðri hluta veggja. 
                                                
3 Inga Lára Baldvinsdóttir. Ljósmyndarar á Íslandi 1845-1945, 210, 296. Reykjavík 2001. 
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Weywadthúsið upp úr aldamótunum 1900. Veggir klæddir sléttu blikki og bárujárn á þaki. Við gafl hússins 
hefur verið reist ný ljósmyndastofa í fullri breidd íbúðarhússins og hallar þaki frá því. Innangengt var á milli 
húsanna og myrkrakompa var inni í íbúðarhúsinu. Á bak við húsið sést í torfhús, fjós og hlöðu. Ljósmynd 
Hansína Björnsdóttir. Þjms. TH-77-(HB). Myndhluti. 
 

 
 
Lituð ljósmynd frá því upp úr 1960. Grjóthlaðnir veggir í fjósi og hlöðu en efri hluti veggja og þak úr bárujárni. 
Steinsteyptur skúr við íbúðarhúsið. Andlitsmyndin er af Kristjáni Jónssyni bónda. Ljósmyndari ókunnur.   
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Weywadthús árið 1988, steinsteypa og múrhúðun utan á veggjum. Ljósmynd Hjörleifur Stefánsson. 
 
Þjóðminjasafn Íslands keypti gamla timburhúsið árið 1992 vegna menningarsögulegs gildis þess 
fyrir byggingarlist og ljósmyndasögu. Á árunum 1992-1996 var unnið að viðgerð á ytra byrði þess. 
Steinsteypa og múrhúðun var brotin af veggjum, sökkull endurhlaðinn, pappi og borðaklæðning 
rifin af grind og gert var við hana og veggir klæddir að nýju með borðaklæðningu, nýir gluggar 
með upprunalegu sniði voru smíðaðir í allt húsið og settir í veggi eftir því sem gert var við þá. 
Loks var gert við þak hússins; þakjárn rifið af sem og upprunalegur þakpappi undir því, 
steinsteyptur skorsteinn yfir þaki var brotinn niður og nýr gerður úr múrsteinum, reisisúð ofan á 
skarsúð var endurnýjuð að hluta til og þakið klætt tvöföldum þakpappa.  

Fyrsta árið hafði Hjörleifur Stefánsson arkitekt umsjón með verkinu en síðan tók Guðmundur 
L. Hafsteinsson arkitekt við umsjón verksins. Gunnar Bjarnason húsasmíðameistari vann alla 
smíðavinnu ásamt vinnuflokki sínum, Pétur Jónsson vélvirki gerði við upprunalegan þakglugga, 
Magnús Sveinbjörnsson hlóð skorstein upp úr þaki og Fagtún annaðist lagningu á þakpappa.4 
Árið 1997 gerði Guðmundur L. Hafsteinsson áætlun og uppdrætti svo klæða mætti húsið að utan 
með listuðum pappa og endurbyggja ljósmyndaskúr við norðurgafl hússins og bakdyraskúr við 
vesturhlið. Staðsetning á listum á pappaklæðningu var ákveðin eftir gömlum ljósmyndum og 
tekur þannig mið af upprunalegu útliti hússins og gerð ljósmyndastofu tók mið af síðustu gerð 
hennar um aldamótin 1900.5 Árið 2010 var Weywadthúsið klætt að utan með listuðum pappa, 
hálfsúlur á kvisti endursmíðaðar og gluggar málaðir að utan. Þremur árum síðar var pappi á þaki 
og veggjum kústaður með viðhaldsefnum. Björn Björgvinsson húsasmíðameistari vann þann 
áfanga. 

                                                
4 Sveitir og jarðir í Múlaþingi 3, 421-423. Ritstjórn Ármann Halldórsson. Búnaðarsamband Austurlands. 1976; 
Þjóðminjasafn Íslands. Skjalasafn. Ársskýrslur húsverndardeildar 1992-1996. 
5 Guðmundur L. Hafsteinsson. Teigarhorn við Berufjörð. Stutt greinargerð um viðbyggingar. Ágúst 1997. 
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Frá viðgerð hússins 1994. Grind hefur að mestu leyti verið endurnýjuð. Ljósmynd Gunnar Bjarnason. 
 
 

 
Grunnmynd jarðhæðar með bíslagi og myndaskúr miðað við gerð hans um 1900. GLH 1997.  
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Atelier Nicoline Weywadt 
Árið 2014 barst til Þjóðminjasafns Íslands frumteikning af atelieri Nicoline Weywadt sem byggt 
var um leið og íbúðarhúsið eða mjög fljótlega að eftir smíði þess lauk. Atelierið var þó ekki 
fyllilega byggt í samræmi við uppdráttinn. Fólst helsta breytingin í því að dyr voru á framhliðinni 
og líklegast má telja að dyr hafi aldrei verið á biðstofunni og hún sem slík aldrei verið notuð í 
annað en að geyma ljósmyndabúnað Nicoline. Varla hefur verið þörf á biðstofu heldur hafi 
viðskiptavinum verið vísað beint inn í atelierið eða tekið á móti þeim í íbúðarhúsinu ef svo bar 
undir. 

Þetta hús var rifið um aldamótin 1900 og endurbyggt og stækkað í tvígang og myndastofunni 
þá snúið meðfram gaflinum og var í lokin í fullri breidd íbúðarhússins. Sú ljósmyndastofa var 
rifin fyrir mörgum áratugum en með hjálp ljósmynda Nicoline Weywadt og hinnar einföldu 
frumteikningar smiðs stofunnar hefur verið gerður uppdráttur að atelieri Nicoline sem fyrirhugað 
er að reisa árið 2015. 

Málsetning á frumteikningu orkar tvímælis og virðist ýmist eiga við innanmál eða utanmál og 
veggþykkt sýnd lítil. Við endurteikninguna hefur verið miðað við að málseting sé innanmál. 
Grind hússins verður bindingsverk úr töppuðum 5x5“ trjám, veggir klæddir utan með lóðréttum 
nótuðum borðum og listuðum pappa rétt eins og íbúðarhúsið sbr. ljósmyndir fyrir 1900, og þakið 
pappalagt. Einnig er gert ráð fyrir að smíða bíslag við bakinngang hússins vegna notkunar 
Weywadthúss í framtíðinni. 

 
  

 
 
Frumteikning að atelieri Nicoline Weywadt frá því um 1882. Líklegur höfundur Lúðvík Jón Jónsson snikkari. 
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