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Byggingartu:1788.
Breytingar: Stokkbyggðu norðurhluti hússins er elstur en
byggtvar við suðurgafl ur bindingsverki um 1830.[]

Hönnuðir: Ókunrrir.
Friðað í A-flokki af bæjarstjórn L6. janúar l-975 samkvæmt
2.^g.26. g. og27. gr. þjóðminjalaga w.52/1969.[21
Friðað 7. jarúar 1990 samkvæmt aldursákvæði 1. -gr. 36.9. þjóðminjalaga nr. 88/1989

Faktorshúsið er einlyft stokkbyggt timburhús með risþaki, 1.4,51m að lengd og7,86 m á breidd. Við
norðanverða bakhlið er einnar hæðar inngönguskúr með skúrþaki, 3,50 m að lengd og2,13 rn â
breidd. Tveir kvistir með fjögurra rúðu glugga og skúrþaki eru hvorum megin á þaki hússins og
reykháfur að austanverðu. Húsið stendur á steinhlöðnum sökkli og kjallari er undir skúr. Veggir eru
k}æddir listaþili og þak rennisúð. Á framhtið hússins eru fjórir gluggar með miðsettum krosspósti og
l-6 rúðum, þrtu á,suðurgafli og þrír á austurhlið. Tveir L2rlôukrosspóstagluggar eru â gaflhlaði
sunnan megin,lítillfjögurru rúð,r glugg efst og fánastöng upp af. Á norðurgafli er einn 12 rúðu
er
póstagluggi, tveir 12 rúðu krosspóstagluggar á gaflhlaði og dyr með okahur
lítill fjtigurra rúðu glugg.ÚUayr eru á miðri framhtið ogfyrtr henni tvöfald
þvergluggi yfir með tígulrúðum. Til hliðar við dyrnar eru rifflaðar flatsúlur
iagmynd á gaflfleti. Bakdyr eru á suðurhlið skúrs, tveir fjögurra rúðu gluggar á austurhlið og einn
norðarlega á austurhlið hússins.
Forstofa er inn af útidyrum og stigi upp á loft. Tvær stofur eru I suðurenda hússins og aðrar tvær í
norðvesturhluta, eldhús og kãmes u.titurr megin fyrir miðju en salerni eru í norðausturNuta. Í risi er
gangur upp afstiga og salerni undir súð, herbergi í suðurenda og stór stofa að norðanverðu. Veggir í
forstofu eru klæddir standþiljum, eldhús er klætt listuðum standþiljum með miðsyllu, stofur og
kames eru klædd brjóstþili með veggfóðri að ofan en fmist með spjöldum eða standþiljum að neðan
og á salernum eru sjnilegir veggstokkar. Spjaldareitir eru í loftum netna í forstofu, stofu í
norðvesturenda og salernum sem eru borðaklædd. Veggir í risi eru klæddir standþili, loft á gangi er
borðaklætt en í herbergi og stofu er skarsúð á sperrum.
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