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Tillaga að verndarsvæði í byggð
Afmörkun verndarsvæðis
Verndarsvæðið nær yfir 17,5 hektara landspildu innan (sunnan) við ós Blöndu, þar sem hún rennur til
sjávar í austanverðan Húnafjörð. Svæðið tekur annars vegar til hins gamla bæjarkjarna Blönduóss,
þar sem föst byggð hófst árið 1876 eftir löggildingu verslunarstaðarins, og hins vegar til aðliggjandi
svæðis smábýla eða sjálfsþurftarbyggðar á árbakkanum og í svonefndri Klifamýri. Hún liggur austan
við bæjarkjarnann, á milli Blöndu og melöldunnar sunnan við verndarsvæðið, en fyrrum voru
smábýlin þar einskonar úthverfi þéttbýlisins. Að vestanverðu miðast útmörk svæðisins við fjörumál
og fylgja síðan sandinum við árósinn og árbakkanum að norðanverðu allt austur að vestari
lóðarmörkum fjölbýlishússins við Hnjúkabyggð nr. 27. Þar sveigja útmörkin til suðurs að götunni
Hnjúkabyggð og liggja með henni að mótum Þingbrautar, sem þau fylgja síðan í suður- og vesturátt
að rótum malarhjallans, þ.e. Miðholts- og Neðribrekku, er marka útmörk verndarsvæðisins að
sunnanverðu allt til sjávar.

Útmörk verndarsvæðisins eru auðkennd með rauðri línu. (TGJ 2017).

Byggingar, mannvirki og fornleifar innan verndarsvæðis
Allar byggingar, mannvirki og fornleifar sem eru innan ofangreindrar afmörkunar verndarsvæðis í
byggð.

Skilmálar
Í þessari fyrstu útgáfu af tillögu að verndarsvæðinu á Blönduósi er lögð áhersla á að setja fram eins
rúma skilmála og kostur er innan þess ramma, sem ákvæði laga nr. 87/2015 um verndarsvæði í byggð
kveða á um. Ástæða þessa er tvíþætt:
1. Þróist skilmálar og reglur skref fyrir skref og í samvinnu við íbúa er líklegra að þeim finnist
þeir geti haft áhrif á þróun og uppbyggingu heimabyggðar og almenn sátt skapist um
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verkefnið.1 Slíkt er nauðsynlegt til að tryggja gæfuríkan framgang verkefnisins til framtíðar
litið.
2. Vinna við tillögugerð um verndarsvæði í byggð hefur varpað nýju ljósi á svæðið og í fyrsta
skipti liggur nú fyrir heildstæð samantekt á staðháttum, sögu, þróun byggðar og byggingum
á svæðinu. Hefur þetta veitt nýja sýn á svæðið. Til að tryggja yfirveguð og fagleg vinnubrögð
er nauðsynlegt að hugmyndir um nýtingu svæðisins og áherslur innan þess fái rými til að
gerjast og þróast eftir því sem tímar líða, frekari upplýsingar skjóta upp kollinum og ný
sjónarmið koma fram.
Skilmálar þeir sem hér eru settir fram gera ráð fyrir samþættri verndun. Með því er átt við að
verndun menningarsögulegrar byggðar felist í að verndun og uppbygging haldist í hendur og
breytingar innan verndarsvæðis miði að því að styrkja varðveislugildi einstakra þátta byggðarinar.2
Eins og áður segir, er mikilvægt að föst búseta, mannlíf og þjónusta fái þrifist innan svæðisins samfara
ríkulegum möguleikum til útivistar og náttúruskoðunar. Gæta þarf vel að samspili umhverfisþátta
eins og bygginga, gatna og gróðurs, en með markvissri og vel ígrundaðri uppbyggingu þessara eininga
aukast gæði byggðarinnar og svæðisins í heild sinni.
Skilmálarnir taka til (1) þess, sem fyrir hendi er á verndarsvæðinu, þ.e. húsa, mannvirkja, umhverfis
og almannarýma, og (2) nýrrar uppbyggingar innan svæðisins. Jafnframt taka skilmálarnir til
heilda/þyrpinga og til bygginga eða lóða innan einstakra þyrpinga.
Í töflu er verndarsvæðinu skipt upp í þrjú
svæði; Vestursvæði, Norðursvæði og
Suðursvæði. Hverju þessara þriggja svæða er
svo aftur skipt upp minni heildir. Þá eru
tilgreindar þær byggingar og önnur mannvirki
sem eru innan afmörkunarinnar.
Skipting verndarsvæðis; Vestursvæði, Norðursvæði og
Suðursvæði.

Í töflunni er getið um varðveislugildi svæðanna
þriggja, heildanna innan hvers svæðis og
bygginga og mannvirkja innan hverrar heildar.
Þá eru skilmálar gerðir um vernd og uppbyggingu svæðanna, heildanna, bygginganna og
mannvirkjanna.

1
2

Kaplan, R., Kaplan, S. & Ryan, R.L. (1998). With People in Mind. Design and Management of Everyday Nature. Washington DC: Island Press.
Sjá Leiðbeiningar Minjastofnunar Íslands 3. Verndarsvæði í byggð. Tillaga og greinargerð, s. 16.
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Horft skal til þess að byggð innan svæðisins verði þétt og að skapaður verði öflugur þéttbýliskjarni sem hefur sterka
menningarsögulega skírskotun.
Öll uppbygging og endurgerð húsa, mannvirkja og umhverfis þeirra og almannarýma skal stuðla að styrkingu
heildarásýndar svæðisins. Sögulegum einkennum skal viðhaldið og þau dregin fram, samræma skal umfang og útlit
bygginga og litaval mannvirkja.
Nýbyggingar skulu miða að því að styrkja heildarásýnd svæðisins. Þær skulu falla vel að umhverfi, staðháttum og
virða menningarsöguleg einkenni byggðarinnar og samræmast henni hvað umfang, útlit, efnisval og litaval varðar.
Vandlega skal huga að sjónásum innan byggðarinnar og ákvarða skal staðsetningu nýrra bygginga með þeim hætti að
þær styrki byggðina, einkenni hennar og sögu sem heild.
Leggja skal áherslu á að ávallt sé vandað til verka og byggingarefni sé af góðum gæðum.
Horfa skal sterklega til svæða milli mannvirkja. Móta skal skýra umgjörð um byggingar og styrkja samspil þeirra og
tengsl með það að markmiði að auka heildstæða ásýnd byggðarinnar. Fella skal bílastæði eins vel að umhverfi og
mögulegt er.
Gróður á svæðinu skal falla vel að umhverfi og staðháttum.
Vanda skal vel val á öllum þeim innviðum/innsetningum sem komið er fyrir innan svæðisins, s.s. ljósastaurum,
leiðbeininga- og upplýsingaskiltum, listaverkum, grindverkum og girðingum. Skal slíkt falla vel að heildarásýnd
byggðarinnar og með engu móti ganga gegn staðháttum, umhverfi og menningarsögulegum einkennum.
Byggja skal upp góðar og öruggar gönguleiðir á svæðinu. Gæta þarf vel að því að frágangur gangstétta sé af góðum
gæðum og útlit þeirra falli vel að svipmóti byggðar. Gæta þarf vel að því að frágangur og undirlag malarstíga sé af
góðum gæðum og falli vel að svipmóti byggðar og umhverfi svæðisins.
Leggja skal áherslu á að styrkja götumynd Aðalgötu sem miðbæjargötu í gamla bæjarkjarnanum. Styrkja skal ramma
umhverfis byggingar og lóðir. Skulu breytingarnar miða að því að styrkja heildarsvipmót götunnar og sögulega
skírskotun. Afmarka þarf með skýrum hætti og byggja upp gatnamót Aðalgötu og Brimslóðar.
Heimilt er að endurreisa nýbyggingu á lóð Aðalgötu 4. Taka skal mið af Klemensarhúsi sem eitt sinn stóð á lóðinni,
hvað varðar umfang, útlit og efnisval. Byggingin og umhverfi hennar skal styrkja götumynd Aðalgötu og heildarásýnd
byggðarinnar. Byggingin skal einnig styrkja götumynd Brimslóðar norðan hótellóðar (sjá lið 1.2.1).
Heimilt er að reisa nýbyggingu á lóð Aðalgötu 6 vestan við elstu bygginguna (Sýslumannshúsið - sjá lið 1.1.6). Skal
nýbyggingin hafa sterka vísun til upprunalegrar/eldri gerðar Sýslumannshússins, t.d. hvað varðar umfang, hlutföll,
útlit og litaval. Vandlega skal gæta að staðsetningu nýbyggingarinnar og að hún falli að heildarásýnd, svipmóti og
einkennum byggðarinnar. Byggingin og umhverfi hennar skal miða að því að styrkja byggð á Brimslóð (sjá lið 1.2), og
styðja vel við götumynd Brimslóðar norðan hótellóðar (sjá lið 1.2.1).
Heimilt er að reisa nýbyggingu á lóð Aðalgötu 15. Vandlega skal gæta að staðsetningu byggingarinnar og að hún falli
að heildarásýnd, svipmóti og einkennum byggðarinnar og styrki götumynd Aðalgötu.
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Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð, en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu miða að því að færa hana nær upprunalegri gerð og svipmóti, og styrkja
götumynd Aðalgötu og Blöndubyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu og Blöndubyggðar.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð, en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu miða að því að færa hana nær upprunalegri gerð og svipmóti, og styrkja
götumynd Aðalgötu og Blöndubyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja a) sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu, Blöndubyggðar og Brimslóðar og b) garðsvæði sunnan byggingar sem aðlaðandi dvalarsvæði.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu miða að því að færa hana nær upprunalegri gerð og svipmóti, og styrkja
götumynd Aðalgötu og þeirrar götu, sem áður var kölluð Templarasund (nú vesturendi Hnjúkabyggðar).
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu og þeirrar götu sem áður var kölluð Templarasund (nú vesturendi Hnjúkabyggðar).
Byggingunni hefur verið talsvert breytt frá upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur og breytingar sem gerðar eru
á ytra útliti hennar miða við að færa hana í átt að upprunalegu svipmóti eða arkitektónísku svipmóti hennar. Leggja
skal áherslu á að byggingin falli að svipmóti nærliggjandi húsa og styrki götumynd þeirrar götu sem áður var kölluð
Templarasund (nú vesturendi Hnjúkabyggðar) og Koppagötu.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd þeirrar götu sem áður var kölluð Templarasund (nú vesturendi Hnjúkabyggðar). Gæta skal að því að samspil
lóðar og byggingar við fyrirhugaða byggð við Koppagötu sé rökrétt og aðlaðandi.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð, en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til upprunalegrar gerðar hennar, varðveita
byggingarlistarleg einkenni hennar og styrkja götumynd Aðalgötu og þeirrar götu, sem áður var kölluð Templarasund
(nú vesturendi Hnjúkabyggðar).
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja a) sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu, Koppagötu og þeirrar götu, sem áður var kölluð Templarasund (nú vesturendi Hnjúkabyggðar), og b)
rótgróinn garð að húsabaki sem gróðursælt og aðlaðandi dvalarsvæði.
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Byggingunni hefur verið gjörbreytt frá upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur og breytingar, sem gerðar eru á
ytra útliti hennar, miða við að færa hana í átt að upprunalegu svipmóti eða svipmóti hennar á fyrri hluta 20. aldar.
Jafnframt skulu endurbætur og breytingar miða að því að styrkja götumynd Aðalgötu og Brimslóðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu og Brimslóðar.
Allar endurbætur á byggingunni skulu miða að því að laga hana arkitektónískt og byggingatæknilega betur að
upprunalegri eða eldri gerð Sýslumannshússins (sjá lið 1.1.6).
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu og ásýnd Brimslóðar.
Byggingin er nánast sömu gerðar og var eftir stækkun árið 1929. Allar endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu
taka ríkulegt tillit til upprunalegrar gerðar hennar eftir stækkun, varðveita byggingarlistarleg einkenni hennar og
styrkja götumynd Aðalgötu.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja a) sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu og Koppagötu, og b) rótgróinn garð að húsabaki sem gróðursælt og aðlaðandi dvalarsvæði.
Byggingin er lítið breytt frá upprunalegri gerð. Skulu allar endurbætur miða að því að færa hana nær upprunalegri
gerð og útliti, og styrkja sögulegt svipmót og götumynd Aðalgötu og ásýnd Brimslóðar.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja svipmót og ásýnd Aðalgötu og
ásýnd Brimslóðar. Leggja þarf áherslu á skýra afmörkun lóðar og nærliggjandi gatna.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur sem gerðar eru á ytra útliti byggingarinnar skulu miða við að færa hana sem næst upprunalegri gerð og
styrkja götumynd Aðalgötu.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja svipmót og ásýnd Aðalgötu.
Byggingin er lítið breytt frá upprunalegri gerð. Allar endurbætur og breytingar á byggingunni skulu miða að því að
viðhalda megineinkennum í svipmóti hennar og styrkja götumynd Koppagötu.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja svipmót og heildstæða ásýnd
Aðalgötu og Koppagötu.
Byggingin er nýuppgerð í því sem næst upprunalegri mynd og fellur mjög vel að umhverfi sínu. Skulu allar
endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og ásýnd
Aðalgötu.
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•
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Byggingin er nýuppgerð í því sem næst upprunalegri mynd og fellur mjög vel að umhverfi sínu. Skulu allar
endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja svipmót og ásýnd Aðalgötu.
Byggingin er gjörbreytt frá upprunalegri gerð og þarf að huga vel að upprunalegum hluta hennar við breytingar
og/eða endurbætur. Að öðru leyti skulu breytingar og/eða endurbætur á útliti byggingarinnar falla að byggð við
Aðalgötu, t.d. hvað gerð, umfang og litaval varðar.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og ásýnd
Aðalgötu.
Byggingin er lítið breytt frá upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur miða að því að færa hana nær upprunalegri
gerð og útliti.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja svipmót og heildstæða
ásýnd Aðalgötu og Koppagötu.
Allar endurbætur á kirkjunni skulu miða að því að styrkja sögulegt svipmót hennar og götumynd Aðalgötu og ásýnd
Brimslóðar.
Umhverfisbætur kringum kirkjuna skulu taka mið af því að styrkja sögulegt svipmót og ásýnd Aðalgötu og ásýnd
Brimslóðar. Styrkja þarf umhverfi kirkjunnar og ramma umhverfis hana í anda þess sem var fyrir miðja 20. öld. Opna
þarf aðkomu að byggingunni að vestanverðu svo hún haldi reisn sinni og stöðu innan þéttbýlisins.
Leggja skal áherslu á að styrkja og þétta byggð á svæðinu með hliðsjón af hlutverki svæðisins sem tengiliðar eða
stuðpúða milli náttúrunnar og miðbæjarkjarnans og sem athafnasvæðis fyrri tíma (sjá kafla 5.2.1.2). Uppbygging á
svæðinu skal miða að því að byggðin hafi rökrétta og samhangandi heildarásýnd, umgjörð bygginga og lóða sé af
góðum gæðum, og afmörkun götu og lóða sé með skýrum hætti. Þá skal huga vel að samspili byggðar á svæðinu og
annarra hluta þéttbýlisins.
Leggja þarf sérstaka áherslu á uppbyggingu gönguleiða innan byggðar. Í því samhengi þarf að opna fyrir
göngutengingu og almenningsrými á lóð Aðalgötu 6 sem væri í líkingu við þá götu sem lá um svæðið fyrr á tímum og
tengdi saman norður- og suðurhluta svæðisins.
Leggja skal áherslu á að styrkja götumynd Brimslóðar í anda fyrri tíma. Styrkja skal ramma umhverfis byggingar og
lóðir. Skulu breytingarnar miða að því að styrkja heildarsvipmót götunnar og sögulega skírskotun.
Leggja skal áherslu á aðlaðandi samspil bygginga og lóða við uppbyggingarsvæði að vestan og sunnanverðu.

Svæði / hús
1.2.1.1

Brimslóð 2-6 Pétursborg

Varðveislugildi
Hátt

Skilmálar
•

•
1.2.1.2

Brimslóð 8 Hemmertshús /
Snorrahús

Hátt

•

•
1.2.2

Brimslóð - syðri
hluti Brimslóðar
og strandlengjan

Lágt

•

•
•
1.2.2.1

•

Byggingunni hefur verið talsvert breytt frá upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur og breytingar sem gerðar eru
á ytra útliti hennar miða við að færa hana í átt að upprunalegu svipmóti eða arkitektónísku svipmóti hennar.
Jafnframt skulu endurbætur og/eða breytingar miða að því að styrkja götumynd Brimslóðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Brimslóðar.
Byggingunni hefur verið talsvert breytt frá upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur og breytingar sem gerðar eru
á ytra útliti hennar miða við að færa hana í átt að upprunalegu svipmóti eða arkitektónísku svipmóti hennar.
Jafnframt skulu endurbætur og/eða breytingar miða að því að styrkja götumynd Brimslóðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Brimslóðar.
Heimilt er að reisa nýbyggingar á svæðinu og skulu þær hafa sterka sögulega skírskotun til nálægra bygginga hvað
varðar stærð, útlit, hlutföll, byggingarefni. Lóðir nýbygginga skulu hafa skýran ramma og skulu þær hannaðar með
þeim hætti að vel falli að núverandi byggð.
Leggja skal áherslu á að samspil nýrrar og núverandi byggðar verði aðlaðandi. Vandlega skal gætt að því að rýmin
milli húsanna hafi tilgang og séu af góðum gæðum.
Huga þarf mjög vel áhugaverðum sjónásum innan byggðarinnar, sem og áhugaverðum útsýnisstöðum utan hennar.
Leggja skal sérstaklega ríka áherslu uppbyggingu innviða í þágu útivistar og náttúruskoðunar.

Brimslóð 10 verkstæðis- og
gistihús

Miðlungs

1.2.2.2

Brimslóð 12 útihús

Miðlungs

•
•

Ástand byggingarinnar er lélegt og mikilvægt er að mótuð sé áætlun um hvernig hún skuli varðveitt.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Brimslóðar.

1.2.2.3

Brimslóð 14 Kristófershús

Lágt

•

Byggingin er gjörbreytt frá upprunalegri gerð og þarf að huga vel að upprunalegum hluta hennar við breytingar
og/eða endurbætur. Að öðru leyti skulu breytingar og/eða endurbætur á útliti byggingarinnar falla að byggð við
Brimslóð, t.d. hvað gerð, umfang og litaval varðar.
Umhverfisbætur kringum bygginguna skulu hafa sögulega skírskotun og styrkja ásýnd Brimslóðar. Vegna nálægðar
við gömlu Blönduóskirkju (sjá lið 1.1.16) þarf að fjarlægja viðamiklar jarðvegsmanir, sem þrengja aðkomu að kirkjunni
og draga mjög úr reisn hennar og stöðu innan þéttbýlisins.

•

•

Ásýnd hluta byggingarinnar hefur verið breytt frá upprunalegri gerð en hún hefur haldið megineinkennum í svipmóti
sínu. Allar endurbætur og/eða breytingar skulu miða að því að viðhalda svipmóti byggingarinnar.
Leggja skal áherslu á að styrkja umgjörð byggingarinnar og afmarka með skýrum hætti lóð og götu. Gæta skal að því
að samspil lóðar og byggingar við fyrirhugaða uppbyggingu á svæðinu sé rökrétt og aðlaðandi.

Svæði / hús
1.3

Blöndubyggð vesturhluti

Varðveislugildi
Miðlungs

Skilmálar
•

•
1.3.1

Blöndubyggð byggð

Hátt

•
•

•
1.3.1.1

1.3.1.2

Blöndubyggð 1 Kristinsverslun /
Útibú KH

Hátt

Blöndubyggð 2 Hillebrandtshús

Hátt

•
•
•
•

1.3.1.3

Blöndubyggð 3 Sólbakki

Hátt

•

•
1.3.1.4

Blöndubyggð 4 Ágústshús /
Breiðaból

Hátt

•
•

Leggja skal áherslu á að styrkja götumynd Blöndubyggðar sem þéttbýlisgötu í gamla bæjarkjarnanum sem skapar
stigul milli miðbæjarkjarnans og sjálfsþurftarbyggðarinnar. Styrkja skal ramma umhverfis byggingar og lóðir í anda
eldra svipmóts þéttbýlisins. Afmarka þarf með skýrum hætti og byggja upp gatnamót Blöndubyggðar og
Ólafsbyggðar.
Þar sem lagning Hnjúkabyggðar breytti aðkomu að þéttbýlinu og raskaði jafnvægi þess (sjá inngang í kafla 5.2), skal
lögð áhersla á að skapa rökrétta ásýnd þéttbýlisins og aðkomu um Hnjúkabyggð.
Leggja skal áherslu á aðlaðandi samspil byggðarinnar við árbakka Blöndu.
Nýbyggingar eru óheimilaðar á svæðinu nema á þeim stöðum þar sem áður stóðu sjoppur. Þar er heimilt að reisa
litlar byggingar sem eru til þess fallnar að endurvekja fyrra svipmót. Byggingarnar skulu falla mjög vel að byggðinni og
umhverfinu á árbakkanum. Heimilt er að umhverfi húsanna, þ.e. fyrrum eldsneytisafgreiðslusvæði og þvottaplön, séu
byggð upp í þeim anda að þau styrki aðdráttarafl og mannlíf á svæðinu.
Leggja skal áherslu á aðlaðandi samspil byggðarinnar og uppbyggingarsvæðis við Koppagötu.
Byggingin er uppgerð í því sem næst upprunalegri mynd og fellur mjög vel að umhverfi sínu. Skulu allar endurbætur á
henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar. Allar breytingar umhverfi byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til ásýndar árbakka Blöndu.
Byggingin er uppgerð í því sem næst upprunalegri mynd og fellur mjög vel að umhverfi sínu. Breytingar á útliti
byggingarinnar eru óheimilar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar. Gæta skal að því að samspil lóðar og byggingar við fyrirhugaða byggð við Koppagötu sé rökrétt
og aðlaðandi.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð, en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til upprunalegrar gerðar hennar, varðveita
byggingarlistarleg einkenni hennar og styrkja götumynd Blöndubyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar. Allar breytingar í umhverfi byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til ásýndar árbakka Blöndu.
Byggingin er nánast í upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og
útliti.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar. Gæta skal að því að samspil lóðar og byggingar við fyrirhugaða byggð við Koppagötu sé rökrétt
og aðlaðandi.

Svæði / hús
1.3.1.5

Blöndubyggð 5 Halldórsbúð

Varðveislugildi
Hátt

Skilmálar
•

•
1.3.1.6

Blöndubyggð 6 Friðfinnshús

Hátt

•
•

1.3.1.7

Blöndubyggð 6b Halldórshús

Miðlungs

•

•

1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10

Blöndubyggð 8 Vilmundarstaðir /
Bjarg

Hátt

Blöndubyggð 10 Magnúsarhús /
Pósthús

Hátt

Blöndubyggð 12 Útibú KH

Miðlungs

•
•
•
•
•
•
•

Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til upprunalegrar gerðar hennar, varðveita
byggingarlistarleg einkenni hennar og styrkja götumynd Blöndubyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar. Allar breytingar í umhverfi byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til ásýndar árbakka Blöndu.
Byggingin er nýuppgerð í því sem næst upprunalegri mynd og fellur mjög vel að umhverfi sínu. Skulu allar
endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti, og styrkja götumynd Blöndubyggðar.
Breyta þarf grindverki á lóð svo það falli betur að sögulegu svipmóti þéttbýlisins og ásýnd Blöndubyggðar.
Byggingunni hefur verið breytt talsvert frá upprunalegri gerð en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti
sínu. Lögð skal áhersla á að allar endurbætur á ytra útliti byggingarinnar færi hana nær upprunalegri gerð. Breyta þarf
grindverki nærri byggingunni svo það falli betur að svipmóti svæðisins og ásýnd.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd svæðisins. Gæta þarf að því að samspil lóðar við nærliggjandi uppbyggingarsvæði sé aðlaðandi og til þess fallið
að styrkja Hnjúkabyggð sem aðkomu að þéttbýlinu.
Allar endurbætur og breytingar á ytra útliti byggingarinnar skulu miða að gerð hennar eftir stækkun árið 1938,
varðveita byggingarlistarleg einkenni hennar og styrkja götumynd Blöndubyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar.
Byggingin er nánast í upprunalegri gerð. Vegna stærðar sinnar og staðsetningar er byggingin mjög áberandi í
umhverfi sínu og skulu allar endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti.
Breyta þarf tröppum og palli á vesturhlið, svo betur falli að svipmóti og ásýnd byggingarinnar.
Styrkja þarf umhverfi og umgjörð byggingarinnar svo vel falli að sögulegu svipmóti þéttbýlisins og götumynd
Blöndubyggðar. Gæta þarf að því að samspil lóðar við nærliggjandi uppbyggingarsvæði sunnan við sé aðlaðandi.
Allar endurbætur á byggingunni skulu miða að því að viðhalda upprunalegum megineinkennum hennar og styrkja
götumynd Blöndubyggðar og Ólafsbyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd byggðarinnar á svæðinu. Leggja þarf áherslu á skýra afmörkun lóðar og nærliggjandi gatna. Gæta þarf að því að
samspil lóðar við nærliggjandi uppbyggingarsvæði sunnan við sé aðlaðandi.

Svæði / hús
1.3.2

Blöndubyggð opið svæði

Varðveislugildi
Lágt

Skilmálar
•
•

•
1.4

Koppagata

Lágt

•
•
•

1.4.1

Hnjúkabyggð 4 Hreppshús

Miðlungs

•
•

Leggja skal áherslu á að styrkja aðkomu að þéttbýlinu um Hnjúkabyggð og mynda rökréttan og aðlaðandi stigul um
götuna milli sveitar og miðbæjarsvæðis.
Heimilt er að reisa nýbyggingar á svæðinu og skulu þær hafa sterka sögulega skírskotun til nálægra bygginga hvað
varðar stærð, útlit, hlutföll, byggingarefni. Byggingarnar skulu falla mjög vel að heildarásýnd svæðisins og lögð skal
áhersla á að uppbygging og skipulag falli með rökréttum hætti að sögulegri þróun svæðisins. Lóðir nýbygginga skulu
hafa skýran ramma og skulu þær hannaðar með þeim hætti að vel falli að núverandi byggð. Vandlega skal hugað að
samspili byggðar við Hnjúkabyggð, þannig að úr verði aðlaðandi umhverfi.
Leggja skal áherslu á að samspil nýrrar byggðar á svæðinu og Koppagötu verði aðlaðandi. Vandlega skal gætt að því
að rýmin milli húsanna hafi tilgang og séu af góðum gæðum.
Leggja skal áherslu á styrkingu götumyndar Koppagötu í anda eldra svipmóts, þar sem byggðin myndaði „baksvið“
þéttbýlisins. Leggja skal áherslu á aðlaðandi samspil byggðarinnar við núverandi byggð.
Mikilvægt er að uppbyggingin taki tillit til Hnjúkabyggðar sem „nýrrar“ aðkomu að þéttbýlinu og miðbæjarkjarna
þess. Skapa þarf rökréttan stigul milli miðbæjarkjarnans og „sveitarinnar“ um vesturenda Hnjúkabyggðar.
Nýbyggingar skulu taka ríkulegt mið af svipmóti núverandi byggðar og sögu hennar. Sérstaklega skal að því gætt að
skapa aðlaðandi svæði í góðum gæðum milli bygginga sem eflt geta aðdráttarafl og mannlíf á svæðinu.
Byggingin er nánast í upprunalegri gerð. Vegna staðsetningar er byggingin áberandi þegar komið að að þéttbýlinu
eftir Hnjúkabyggð og skulu allar endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti.
Styrkja þarf umhverfi og umgjörð byggingarinnar svo vel falli að sögulegu svipmóti þéttbýlisins og að breyttri aðkomu
að þéttbýlinu um Hnjúkabyggð.

Svæði / hús
2

Varðveislugildi

Skilmálar
•

Norðursvæði

•

•

•
•
•
•

•

2.1

Blöndubyggð og
Ólafsbyggð

Miðlungs

•

•
2.1.1

Blöndubyggð 9 Mosfell

Hátt

•

•

Horft skal til þess að byggð innan svæðisins verði þétt og sköpuð verði heildstæð þyrping húsa sem hefur sterka
menningarsögulega skírskotun.
Öll uppbygging og endurgerð húsa, mannvirkja og umhverfis þeirra og almannarýma skal stuðla að styrkingu
heildarásýndar svæðisins. Sögulegum einkennum skal viðhaldið og þau dregin fram, samræma skal umfang og útlit
bygginga og litaval mannvirkja.
Nýbyggingar skulu miða að því að styrkja heildarásýnd svæðisins. Þær skulu falla vel að umhverfi, staðháttum og
virða menningarsöguleg einkenni sjálfsþurftarbyggðarinnar sem áður stóð á svæðinu og hafa rökrétta vísun til
hennar hvað varðar svipmót, skipulag og staðsetningu bygginga.
Leggja skal áherslu á að ávallt sé vandað til verka og byggingarefni sé af góðum gæðum.
Horfa skal sterklega til svæða milli mannvirkja og leggja áherslu á að rýmismyndun sé af góðum gæðum með það að
markmiði að auka heildstæða ásýnd byggðarinnar. Fella skal bílastæði eins vel að umhverfi og mögulegt er.
Gróður á svæðinu skal falla vel að umhverfi og staðháttum.
Vanda skal vel val á öllum þeim innviðum/innsetningum sem komið er fyrir innan svæðisins, s.s. ljósastaurum,
leiðbeininga- og upplýsingaskiltum, listaverkum, grindverkum og girðingum. Skal slíkt falla vel að heildarásýnd
byggðarinnar og með engu móti ganga gegn staðháttum, umhverfi og menningarsögulegum einkennum.
Gönguleiðir innan svæðis skal byggja upp eins og unnt er á sögulegum grunni. Leggja skal áherslu á að byggja upp
rökréttar og aðlaðandi göngutengingar við önnur svæði innan þéttbýlisins. Gæta þarf vel að því að frágangur
gangstétta sé af góðum gæðum og útlit þeirra falli vel að svipmóti byggðar. Gæta þarf vel að því að frágangur og
undirlag malarstíga sé af góðum gæðum og falli vel að svipmóti byggðar og umhverfi svæðisins.
Leggja skal áherslu á að styrkja götumynd Blöndubyggðar sem megingötu í fyrrum sjálfþurftarbyggð, götu sem skapar
tengingu milli þéttbýlis og „sveitarinnar“ austan við. Styrkja skal ramma umhverfis byggingar og lóðir í anda svipmóts
sjálfsþurftarbyggðarinnar. Afmarka þarf með skýrum hætti og byggja upp gatnamót Blöndubyggðar og Ólafsbyggðar.
Leggja skal áherslu á varðveislu, uppbyggingu og afmörkun grasbýlisins Ólafshúss í heild sinni, þ.m.t. húsakost, garð
og beðasléttur.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu miða að því að færa hana til upprunalegrar gerðar og styrkja götumynd
Blöndubyggðar.
Gera þarf breytingar á byggingum umhverfis bygginguna og leggja áherslu á að uppbygging á lóð miði að því að
styrkja sögulegt svipmót og ásýnd Blöndubyggðar, og fegra ásýnd árbakka Blöndu.

Svæði / hús
2.1.2

Blöndubyggð 14 Ólafshús

Varðveislugildi
Lágt

Skilmálar
•

•

2.1.2

Blöndubyggð 14 útihús

Miðlungs

•
•

2.1.3

Blöndubyggð 16 Bali

Óvíst

•

Gera þarf úttekt á ástandi núverandi Ólafshúss og kanna möguleika á endurgerð. Verði ráðist í endurgerð skulu allar
endurbætur og/eða lagfæringar miða að því að viðhalda megineinkennum núverandi byggingar og styrkja
heildarásýnd grasbýlisins í heild sinni.
Leiði nánari skoðun á núverandi Ólafshús til þess að ekki sé ráðlegt að ráðast í endurgerð þess er heimilt er að reisa
nýja byggingu á lóðinni. Byggingin skal taka ríkulegt tillit til menningarsögulegs mikilvægis svæðisins sem dæmi um
grasbýli frá 20. öld og skal byggingin taka sterklega mið af núverandi byggingu hvað varðar staðsetningu, gerð og
umfang.
Þar sem byggingarnar voru ekki hluti af húsakönnun er mikilvægt er úttekt sé gerð á þeim. Hluti þeirra var byggður
árið 1930 og gegna þau mikilvægu hlutverki sem hluti af grasbýlinu Ólafshús er.
Allar endurbætur á byggingunum skulu miða að því að viðhalda heildstæðri ásýnd svæðisins.

•

Þar sem byggingin var ekki hluti af húsakönnun er mikilvægt er úttekt sé gerð á henni. Niðurstöður hennar munu
leiða í ljós varðveislugildi byggingarinnar en byggingin er talsvert breytt frá upprunalegri gerð. Allar endurbætur
og/eða breytingar á byggingunni skulu falla að heildarásýnd byggðarinnar á svæðinu.
Styrkja þarf umhverfi og umgjörð byggingarinnar svo vel falli að sögulegu svipmóti sjálfsþurftarbyggðarinnar.

2.1.4
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-

•
•

Allar endurbætur og/eða lagfæringar á byggingunni skulu falla að heildarásýnd byggðarinnar á svæðinu.
Styrkja þarf umhverfi og umgjörð byggingarinnar svo vel falli að sögulegu svipmóti sjálfsþurftarbyggðarinnar.

2.1.5

Fuglaskoðunarhús

-

•

Allar endurbætur og/eða lagfæringar á byggingunni skulu miða að því að fella húsið sem best að svipmóti svæðisins
og náttúru þess.

2.2

Miðsvæði

Lágt

•

Leggja skal áherslu á uppbyggingu byggðar sem hefur skírskotun til sjálfþurftarbyggðar sem þarna stóð, t.d. hvað
varðar þéttleika, staðsetningu og samspil bygginga sem og stærð þeirra og gerð.
Leggja skal áherslu á að endurvekja Hreppaveginn sem mikilvæga samgönguæð innan byggðarinnar.
Huga skal vandlega að samspili byggðar og Hnjúkabyggðar, og með hvaða hætti megi breyta eðli og umfangi
götunnar svo hún falli betur að svipmóti verndarsvæðisins.

•
•
2.3

Pálmalundur og
nærumhverfi

Lágt

•
•

2.3.1

Jobbahlaða

-

•

Leggja skal áherslu á draga Pálmalund fram sem eina „sveitabæinn“ innan verndarsvæðisins, þess hluta sem
fullkomnar stigulinn milli „sveitarinnar“ og þéttbýlisins.
Þó líta megi á vestasta hluta túna umhverfis Pálmalund sem byggingarsvæði, er mikilvægt er að tryggja Pálmalundi
nægjanlegt andrými svo menningarsögulegt svipmót og mikilvæg eining innan verndarsvæðisins varðveitist sem best.
Allar endurbætur og/eða lagfæringar á byggingunni skulu falla að heildarásýnd svæðisins.

Svæði / hús
3

Varðveislugildi

Skilmálar
•

Suðursvæði

•
•
•
•
•

•

Öll uppbygging og endurgerð húsa, mannvirkja og umhverfis þeirra og almannarýma skal stuðla að styrkingu
heildarásýndar svæðisins. Sögulegum einkennum skal viðhaldið og þau dregin fram, samræma skal umfang og útlit
bygginga og litaval mannvirkja.
Nýbyggingar skulu miða að því að styrkja heildarásýnd svæðisins.
Leggja skal áherslu á að ávallt sé vandað til verka og byggingarefni sé af góðum gæðum.
Fella skal bílastæði eins vel að umhverfi og mögulegt er.
Öll landslagsmótun og gróðursetning á svæðinu skal falla vel að umhverfi og staðháttum.
Vanda skal vel val á öllum þeim innviðum/innsetningum sem komið er fyrir innan svæðisins, s.s. ljósastaurum,
leiðbeininga- og upplýsingaskiltum, listaverkum, grindverkum og girðingum. Skal slíkt falla vel að heildarásýnd
svæðisins og með engu móti ganga gegn staðháttum, umhverfi og menningarsögulegum einkennum.
Gönguleiðir innan svæðis skal byggja upp eins og unnt er á sögulegum grunni. Leggja skal áherslu á að byggja upp
rökréttar og aðlaðandi göngutengingar við önnur svæði innan þéttbýlisins. Gæta þarf vel að því að frágangur
gangstétta sé af góðum gæðum og útlit þeirra falli vel að svipmóti byggðar. Gæta þarf vel að því að frágangur og
undirlag malarstíga sé af góðum gæðum og falli vel að svipmóti byggðar og umhverfi svæðisins.

3.1

Byggðin undir
brekkunni

Lágt

•

Nýbyggingar eru heimilaðar. Þær skulu falla vel að umhverfi, staðháttum og virða menningarsöguleg einkenni
byggðarinnar undir brekkunni.

3.1.1
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Lágt

•

Byggingin er gjörbreytt frá upprunalegri gerð og þarf að huga vel að upprunalegum hluta hennar við breytingar
og/eða endurbætur. Að öðru leyti skulu breytingar og/eða endurbætur á útliti byggingarinnar falla að byggð undir
brekkunni, t.d. hvað gerð, umfang og litaval varðar.

3.2.1

Vegamót

Lágt

•

Þar sem byggingin var ekki hluti af húsakönnun er mikilvægt er úttekt sé gerð á henni. Niðurstöður hennar munu
leiða í ljós varðveislugildi byggingarinnar en byggingin er talsvert breytt frá upprunalegri gerð. Allar endurbætur
og/eða breytingar á byggingunni skulu falla að heildarásýnd byggðarinnar á svæðinu.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd svæðisins.

•
3.2.2

Útihús

Óvíst

•

Þar sem byggingin var ekki hluti af húsakönnun er mikilvægt er úttekt sé gerð á henni. Niðurstöður hennar munu
leiða í ljós varðveislugildi byggingarinnar. Allar endurbætur og/eða breytingar á byggingunni skulu falla að
heildarásýnd byggðarinnar á svæðinu.

3.2.3

Brautarholt

Lágt

•

Þar sem byggingin var ekki hluti af húsakönnun er mikilvægt er úttekt sé gerð á henni. Niðurstöður hennar munu
leiða í ljós varðveislugildi byggingarinnar en byggingin er talsvert breytt frá upprunalegri gerð. Allar endurbætur
og/eða breytingar á byggingunni skulu falla að heildarásýnd byggðarinnar á svæðinu.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd svæðisins.

•

Svæði / hús
3.3

Mýrin

Varðveislugildi
Miðlungs

Skilmálar
•

•
•
•

Leggja skal áherslu á að viðhalda menningarsögulegri skírskotun svæðisins sem opins græns svæðis inn í miðju
verndarsvæðisins. Engar byggingar eru því heimilaðar á svæðinu, nema litlar þjónustubyggingar í þágu útivistar og
náttúruskoðunar eða lítil mannvirki í þágu húsdýrahalds á svæðinu. Byggingar og önnur mannvirki skulu falla mjög vel
að svipmóti byggðarinnar og taka ríkulegt tillit til þess umhverfis sem þær standa í.
Heimilt er að skipuleggja og byggja upp afmarkaða hluta svæðisins sem almenningsgarð, útivistarsvæði og/eða
náttúrulegt grænt svæði.
Heimilt er að nýta svæðið allt eða að hluta sem ræktarlönd og beitilönd.
Leggja skal áherslu á að byggja Hreppaveg og slóða sem eitt sinn þveraði mýrina nokkru austan við Koppagötu, upp
sem gönguleiðir.

Verndarsvæðið á Blönduósi

Samráð
Í kjölfar samþykktar Alþingis á lögum um verndarsvæði í byggð nr. 87/2015 í júlí 2015 hófst samtal
milli TGJ Teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur og fulltrúa Blönduósbæjar um möguleika á gerð tillögu að
verndarsvæði í byggð í gamla bæjarkjarnanum á Blönduósi innan Blöndu.
Á þeim tíma var gerð húsakönnunar á Blönduósi á lokametrunum og þótti því eftirsóknarvert að
halda áfram á þeirri braut í þeirri viðleitni að hefja gömlu byggðina innan ár á ný til vegs og virðingar.
Á fundi sveitarstjórnar Blönduósbæjar 18. nóvember 2015 var samþykkt „að sækja um styrk til
Minjastofnunar Íslands um framlag frá Húsafriðunarsjóði vegna skipulagsvinnu í elsta hluta byggðar
Blönduósbæjar“. Drög að umsókn voru kynnt á fundi skipulags-, umhverfis- og umferðarnefnd (SUU)
25. nóvember og 1. desember sendi Blönduósbær umsókn um styrk til Minjastofnunar til að hefja
undirbúning á gerð tillögu um verndarsvæði í byggð.
Á fundi SUU 10. ágúst 2016 var ákveðið að endurnýja fyrri umsókn og var hún send inn til
Minjastofnunar 12. ágúst. Minjastofnun Íslands samþykkti umsókn Blönduósbæjar 14. september
2016. Síðla árs 2016 og á fyrstu mánuðum 2017 var farið að þreifa á nálgun viðfangsefnisins, svo sem
varðandi afmörkun verndarsvæðisins.
Fundur fulltrúa Blönduósbæjar og ráðgjafa var haldinn í Reykjavík 28. febrúar 2017, þar sem rætt var
vítt og breitt um verkefnið. Þann 6. apríl 2017 var haldinn fundur á Blönduósi og sátu þann fund
fulltrúar Blönduósbæjar, ráðgjafar og fulltrúar Minjastofnunar. Á fundinum var afmörkun fyrirhugaðs
verndarsvæðisins endanlega ákveðin.
Vinna við verndarsvæðið hófst af fullum krafti í apríl og þann 22. maí 2017 komu ráðgjafar í
vettvangsferð á Blönduós. Í kjölfarið fylgdi vinnufundur með fulltrúa Blönduósbæjar og ráðgjafa
daginn eftir.
Staða mála og umfang verkefnisins var rædd á fundi SUU 31. maí og stefnt að íbúafundum í
september. Sveitarstjórn fór yfir málið á fundi sínum 13. júní og samþykkti niðurstöðu SUU.
Fundur fulltrúa Blönduósbæjar og ráðgjafa var haldinn 12. september og 14.-15. september fóru
ráðgjafar í vettvangsferð á Blönduós, auk þess að funda með heimildarmönnum í heimabyggð.
Fyrri íbúafundur vegna gerðar tillögu um verndarsvæði í byggð var haldinn 11. október 2017. Á
fundinum var hugmyndin að baki verndarsvæði í byggð kynnt, sem og staða mála við gerð tillögu um
verndarsvæðið á Blönduósi. Á fundinum var auk þess leitað sérstaklega eftir upplýsingum frá íbúum,
sjónarmiðum þeirra og afstöðu til verkefnisins.
Hinn 6. desember 2017 var haldinn fundur ráðgjafa með skipulags-, umhverfis- og umferðarnefnd
Blönduósbæjar. Þar var farið yfir stöðu mála með kynningu á fyrirliggjandi drögum að greinargerð og
uppdráttum, auk þess sem ákveðin voru næstu skref.
Hinn 17. janúar 2018 héldu ráðgjafar fund með fulltrúum Blönduósbæjar og síðar sama dag voru drög
að tillögu og greinargerð um verndarsvæði í byggð kynnt á íbúafundi. Til fundarins voru meðal annars
boðaðir nokkrir staðfróðir heimamenn, sem á öllum stigum máls hafa lagt verkefninu lið og veitt
ráðgjöfum ómetanlegar upplýsingar um byggðarþróun og einstök hús á verndarsvæðinu.
Enn á ný var haldinn fundur með skipulags-, umhverfis- og umferðarnefnd Blönduósbæjar hinn 7.
febrúar 2018. Þar var kynnt tillaga og greinargerð með tilheyrandi uppdráttum að verndarsvæði í
byggð á Blönduósi, sem nefndin samþykkti einróma að verði auglýst í samræmi við 5. gr. laga um
verndarsvæði í byggð nr. 87/2015. Á fundi sveitarstjórnar Blönduósbæjar 13. febrúar 2018 var
niðurstaða SUU samþykkt samhljóða.
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Inngangur
Í þessari greinargerð eru kynntar meginröksemdir fyrir tillögu sveitarstjórnar Blönduósbæjar þess
efnis, að afmarkað svæði, sem nær til gamla bæjarins og hluta Klifamýrar innan Blöndu, verði gert að
verndarsvæði í byggð. Svæðið mun njóta sérstakrar verndar skv. lögum um verndarsvæði í byggð nr.
87/2015 frá 2. júlí 2015 og reglugerð nr. 575/2016. Lögin kveða á um, að sveitarfélög skuli meta,
hvort innan marka þeirra sé byggð eða byggðarkjarni, sem ástæða sé til að gera að verndarsvæði í
byggð. Við slíkt mat og gerð þeirrar tillögu og greinargerðar sem hér liggur fyrir, er fylgt
leiðbeiningum Minjastofnunar Íslands.
Í kjölfar samþykktar Alþingis á lögum um verndarsvæði í byggð í júlí 2015 hófst samtal milli TGJ
Teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur og fulltrúa Blönduósbæjar um möguleika á gerð tillögu að
verndarsvæði í byggð, sem næði til gamla bæjarkjarnans og byggðarinnar í Klifamýri. Á þeim tíma var
gerð Húsakönnunar á Blönduósi á lokastigi, en hún var unnin af TGJ Teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur.
Þess vegna þótti eftirsóknarvert að fylgja verkinu eftir með nánari rannsókn og skipulagsvinnu í þeirri
viðleitni að hefja mætti gömlu byggðina innan Blöndu til vegs og virðingar.
Á fundi sveitarstjórnar Blönduósbæjar 18. nóvember 2015 var samþykkt „að sækja um styrk til
Minjastofnunar Íslands um framlag frá Húsafriðunarsjóði vegna skipulagsvinnu í elsta hluta byggðar
Blönduósbæjar“. Drög að umsókn voru kynnt á fundi skipulags-, umhverfis- og umferðarnefndar
(SUU) 25. nóvember og hinn 1. desember sendi Blönduósbær umsókn um styrk til Minjastofnunar til
að hefja undirbúning á gerð tillögu um verndarsvæði í byggð.
Á fundi SUU hinn 10. ágúst 2016 var ákveðið að endurnýja fyrri umsókn og var hún send inn til
Minjastofnunar Íslands 12. ágúst. Stofnunin samþykkti umsókn Blönduósbæjar 14. september 2016,
svo að síðar á árinu og fyrstu mánuðum 2017 var farið að þreifa á nálgun viðfangsefnisins, svo sem
varðandi afmörkun verndarsvæðisins. Þann 28. febrúar 2017 var haldinn í Reykjavík fundur fulltrúa
Blönduósbæjar og ráðgjafa verkefnisins um nánari tilhögun þess og vinnslu. Í framhaldi af því, eða
þann 6. apríl 2017, var haldinn framhaldsfundur á Blönduósi og sátu hann fulltrúar Blönduósbæjar,
ráðgjafar og fulltrúar Minjastofnunar. Á fundinum var afmörkun fyrirhugaðs verndarsvæðis
endanlega ákveðin.
Vinna TGJ Teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur við greiningu verkefnisins, gagnaöflun og samningu
greinargerðar um verndarsvæðið hófst af fullum krafti í apríl 2017 og hefur hún staðið nær óslitið
síðan. Á öllum stigum máls hafa ráðgjafar leitast við að hafa sem nánast samstarf við fulltrúa
Blönduósbæjar og annað heimafólk, og skal hér stiklað á helstu kennileitum í því samráði og gangi
verksins.
Þann 22. maí 2017 komu ráðgjafar í sína fyrstu vettvangsferð á Blönduós og daginn eftir héldu þeir og
fulltrúar Blönduósbæjar með sér sérstakan vinnufund. Staða mála og umfang verkefnisins var síðan til
umræðu á fundi SUU þann 31. maí. Þar samþykkti nefndin og síðar sveitarstjórn hinn 13. júní að
haldinn skyldi á haustdögum sérstakur kynningar- og umræðufundur um málefnið með íbúum
bæjarins. Næsti samráðsfundur fulltrúa Blönduósbæjar og ráðgjafa var haldinn 12. september, og
dagana 14.-15. september fóru ráðgjafar í vettvangsferð á Blönduós, auk þess að funda með
heimildarmönnum í heimabyggð.
Fjölmennur íbúafundur um málefnið var haldinn 11. október 2017. Þar var hugmyndafræðin að baki
verndarsvæði í byggð kynnt, sem og staða mála við gerð tillögu um verndarsvæðið á Blönduósi. Á
fundinum var auk þess leitað sérstaklega eftir upplýsingum frá íbúum, sjónarmiðum þeirra og afstöðu
til verkefnisins. Hinn 6. desember 2017 áttu ráðgjafar fund með SUU (skipulags-, umhverfis- og
umferðarnefnd) og 17. janúar 2018 með fulltrúum Blönduósbæjar, þar sem ráðgjafar kynntu
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fyrirliggjandi drög að greinargerð og uppdráttum. Sama dag var efnið kynnt enn frekar á íbúafundi, en
til fundarins voru meðal annars boðaðir nokkrir staðfróðir heimamenn, sem á öllum stigum máls hafa
lagt verkefninu lið og veitt ráðgjöfum ómetanlegar upplýsingar um byggðarþróun og einstök hús á
verndarsvæðinu. Að síðustu var haldinn fundur ráðgjafa og SUU þann 7. febrúar 2018. Þar lá fyrir
tillaga og greinargerð með tilheyrandi uppdráttum, sem nefndin samþykkti einróma að verði auglýst í
samræmi við 5. gr. laga um verndarsvæði í byggð. Á fundi sveitarstjórnar Blönduósbæjar 13. febrúar
2018 var niðurstaða SUU samþykkt samhljóða.
Víða var leitað fanga við vinnslu þessarar greinargerðar, bæði úr skjallegum og prentuðum
heimildum, með vettvangsrannsóknum og viðræðum við heimafólk og aðra staðkunnuga
heimildarmenn (sjá heimildaskrá). Þeim er öllum þakkað fyrir mikilsverða aðstoð, en nokkrir skulu þó
tilgreindir sérstaklega: Guðmundur Paul Scheel-Jónsson veitti bæði liðsinni við öflun ljósmynda og
léði afnot af samantekt sinni um íbúa Blönduóss fyrr á tíð. Jón Arason lagði einnig til handrit sín að
sögu einstakra húsa á Blönduósi frá upphafi byggðar og veitti þess utan margvíslegar upplýsingar og
aðstoð, m.a. við greiningu gamalla ljósmynda, ásamt Páli Ingþór Kristinssyni, Sigurði J. Ágústssyni og
Sveini Þórarinssyni.
Sérstakar þakkir skulu að síðustu færðar sveitarstjórn, skipulags-, umhverfis- og umferðarnefnd og
starfsmönnum Blönduósbæjar fyrir ánægjulegt og árangurríkt samstarf. Án liðsinnis Valgarðs
Hilmarssonar, Ágústs Þórs Bragasonar, Bjarna Þórs Einarssonar, Páls Ingþórs Kristinssonar og Þorgils
Magnússonar hefði þessu verkefni miðað skemra áleiðis en reyndin hefur orðið.
Með þessari greinargerð er í fyrsta sinn gerð heildstæð samantekt á byggingar- og menningarsögu
gömlu byggðinnar innan ár. Hún leiðir í ljós afar áhugavert dæmi um samfellda þróun þéttbýliskjarna
og aðliggjandi sjálfsþurftarbyggðar allt frá árinu 1876 til dagsins í dag. Byggðin varðveitir skipulag og
einstakt safn húsa sem spannar um aldarlangt tímabil. Í þessari einstæðu heild eru fólgin mikil
verðmæti sem brýnt er að haldið verði utan um af varfærni og þau byggð upp af fagmennsku og
virðingu. Ég vil því gera að mínum lokaorð Guðrúnar Jónsdóttur arkitekts í Húsakönnun á Blönduósi
2015: „Það er von okkar að skýrslan efli trúna á Blönduós sem merkilegan stað, þar sem vernda þurfi
menningarverðmæti, sem hér hafa verið til umfjöllunar. Þau eru einstök á heimsvísu“.

Reykjavík, 14. febrúar 2018,

Páll Jakob Líndal
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1. Verndarsvæðið og merkur byggingararfur
Í þessum kafla er gefin stutt lýsing á afmörkun og sérstöðu áformaðs verndarsvæðis í byggð á
Blönduósi, en útlínur þess eru skýrt markaðar á meðfylgjandi loftmynd.

1.1 Afmörkun og sérstaða verndarsvæðisins
Verndarsvæðið nær yfir 17,5 hektara landspildu innan (sunnan) við ós Blöndu, þar sem hún rennur til
sjávar í austanverðan Húnafjörð. Svæðið tekur annars vegar til hins gamla bæjarkjarna Blönduóss,
þar sem föst byggð hófst árið 1876 eftir löggildingu verslunarstaðarins, og hins vegar til aðliggjandi
svæðis smábýla eða sjálfsþurftarbyggðar á árbakkanum og í svonefndri Klifamýri. Hún liggur austan
við bæjarkjarnann, á milli Blöndu og melöldunnar sunnan við verndarsvæðið, en fyrrum voru
smábýlin þar einskonar úthverfi þéttbýlisins. Að vestanverðu miðast útmörk svæðisins við fjörumál
og fylgja síðan sandinum við árósinn og árbakkanum að norðanverðu allt austur að vestari
lóðarmörkum fjölbýlishússins við Hnjúkabyggð nr. 27. Þar sveigja útmörkin til suðurs að götunni
Hnjúkabyggð og liggja með henni að mótum Þingbrautar, sem þau fylgja síðan í suður- og vesturátt
að rótum malarhjallans, þ.e. Miðholts- og Neðribrekku, er marka útmörk verndarsvæðisins að
sunnanverðu allt til sjávar.

Útmörk verndarsvæðisins eru auðkennd með rauðri línu. (TGJ 2017).

Gamli bæjarkjarninn hefur þá sérstöðu, að hann geymir tiltöluleg lítt raskað svipmót þéttbýlisheildar,
sem þróaðist á mörgum áratugum og hélt velli fram yfir seinna stríð sem sjálfbært kauptún og
þýðingarmikil þjónustu- og verslunarmiðstöð í héraði. Stöðu þorpsins á þeim tímamótum lýsti
Guðrún Jónsdóttir arkitekt með þessum orðum:
Bæjarkjarninn innan Blöndu var sjálfum sér nægur um flest á árunum rétt eftir seinni heimstyrjöld. Þar
var kirkja, sjúkrahús, apótek, hótel, banki, bakarí, sýslumannsembættið (að vísu uppi á Brekkunni),
pósthús, samkomuhús og ýmsar verslanir, bensínstöð, bílaverkstæði og sláturhús, skósmiður og
trésmiður auk íbúðarhúsa af ýmsum gerðum. Á hverjum degi kom fjöldi manns á þetta svæði, því
Þjóðvegur nr. 1 lá um Aðalgötuna og Blöndubyggð og hafði gert í nær hálfa öld. Þarna komu
langferðabílar með farþega fram og tilbaka á leiðinni milli Reykjavíkur og Akureyrar. Auk annarra gesta á
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einkabílum og svo vöruflutningabifreiðar. Allt þurfti þetta fólk að nærast og fá ýmsa þjónustu og
aðhlynningu, sem hægt var að veita á þessum stað.3

Um og eftir 1940 fór að verða vart þeirra breyttu aðstæðna og viðhorfa til uppbyggingar á
kauptúninu, sem á næstu árum færðu þungamiðju athafnalífs, þjónustustofnana og íbúðabyggðar
smám saman út fyrir mörk gamla bæjarkjarnans og yfir á norðurbakka Blöndu. Þar hafði reyndar lengi
verið hluti kauptúnsins, m.a. hafskipabryggjan, Kvennaskólinn, aðalstöðvar Kaupfélags Húnvetninga
og nokkur íbúðabyggð, en með byggingu nýs barnaskólahúss norðan árinnar, sem tekið var í notkun í
ársbyrjun 1947, var með vissum hætti mörkuð braut fyrir enn frekari uppbyggingu þéttbýlisins utan
gamla bæjarkjarnans. Í kjölfarið fylgdu lóðaúthlutanir á næstu áratugum til að mæta auknum
umsvifum og þörfum fyrirtækja og nýrra stofnana, svo sem sjúkrahúss, læknisbústaðar, kirkju,
prestsseturs, félagsheimilis og íþróttahúss, ásamt tilkomu nýrrar brúar yfir Blöndu 1963 og nýrra
íbúðahverfa báðum megin ár4 (sjá einnig kafla 2.3.4).

Loftmynd af bygginni sunnan Blöndu tekin 16. október 1958, - gamli bæjarkjarninn til vinstri, Klifamýrin og smábýlasvæðið til hægri.
(Landmælingar Íslands.)

Með þessum ráðstöfunum lauk blómaskeiði gamla bæjarkjarnans, sem dagaði að miklu leyti uppi sem
útnári byggðarinnar með sín gömlu mannvirki og stöðnuðu ásýnd, einkum eftir færslu þjóðvegarins.
Sú breyting, sem þannig var gerð á skipulagi kauptúnsins, hafði í senn letjandi áhrif á uppbyggingu
gamla bæjarhlutans og dró sjálfkrafa úr samfylgd hans með öðrum hverfum kauptúnsins, enda
reyndist gagnslítil sú mótvægisaðgerð að tengja gömlu byggðina öðrum hverfum með brautinni
Hnjúkabyggð, sem lögð var á árunum 1982-1988 frá Norðurlandsvegi (Þjóðvegi 1) og vestur að
Aðalgötu í hjarta gamla bæjarhlutans. Lagning hennar raskaði á hinn bóginn friðsælu svipmóti
svæðisins, klauf smábýlabyggðina í Klifamýri að endilöngu og leiddi af sér niðurrif á nokkrum gömlum
húsum, sem stóðu í vegi hinnar nýju brautar.
Klifamýrin er fast suðaustan við hinn gamla þéttbýliskjarna. Þar og á árbakkanum hófst úthlutun lóða
þegar árið 1877 og á næstu árum tóku iðnaðar- og verkamenn í vaxandi mæli að byggja sér smábýli,

3
4

Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 20.
Aðalskipulag Blönduóss 1993-2013, s. 23-24; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 20.
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tómthús og grashús, á víð og dreif á þessu svæði jafnhliða fjölgun húsa í sjálfu þorpinu. Þetta
torfbæjahverfi, með túnskikum, kálgörðum og mógröfum, var ákveðið búsetumynstur, sem víða
tíðkaðist í íslenskum þorpum á fyrri hluta síðustu aldar, en sýnu umfangsmeira og samfelldara en í
flestum öðrum kauptúnum, enda hefur það verið talin „einhver merkasta sjálfsþurftarbyggð á
Íslandi“.5 Og þótt nú séu flest smábýlin horfin og mýrin orðin að framræstu túni hefur þetta
byggðarmynstur mikið menningarsögulegt gildi sem hluti hinnar gömlu þéttbýlisheildar. Af þeirri
ástæðu er þýðingarmikið að rjúfa ekki þá heild við afmörkun verndarsvæðisins, svo að færi gefist til
að haga skilmálum um skipulag, verndun og framtíðaruppbyggingu þess með heildarsvipmót allrar
gömlu byggðarinnar að leiðarljósi.

Loftmynd af Blönduósi innan ár, tekin 31. ágúst 1976. (Landmælingar Íslands, E-0912.)

Í ljósi breyttra viðhorfa og gildismats má þakka áratuga kyrrstöðu og tiltölulega óraskaðri ásýnd gamla
bæjarkjarnans, að í honum felst ennþá einstæð byggðarheild á landsvísu. Hann býr yfir
menningarsögulegum fjársjóði með óþrjótandi möguleikum fyrir heimafólk og ferðaþjónustu, ef
skynsamlega er staðið að skipulagi og uppbyggingu til framtíðar. Á það minnti Guðrún Jónsdóttir
arkitekt með þessum orðum 1998: „Blönduós er í hópi þeirra örfáu staða á Íslandi, sem geta státað af
heillegum götumyndum frá fyrstu tugum þessarar aldar. Gamli bæjarkjarninn getur því, ef vel tekst
til, orðið mikið augnayndi og einstakur í sinni röð.“6 Þeim merka byggingararfi gerði Guðrún síðan
rækileg skil með húsakönnun sinni árið 2015, eins og nánar er fjallað um síðar.
Vel fer á því að ljúka þessari lýsingu á gamla bæjarhlutanum með umsögn Páls V. G. Kolka
héraðslæknis, sem hann birti í bók sinni Föðurtún (útg. 1950):
Í byrjun þessarar aldar hafði Blönduós orð á sér fyrir að vera ljótasta kauptún landsins og þurfti þó meira
en lítið til. Olli því hafnleysan, lágt bæjarstæði milli hárra brekkna og síðast en ekki sízt fúamýrin með

5
6

Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 1 og 15.
Blönduós. Deiliskipulag gamla bæjarhlutans, s. 2.
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opnum mógröfum og svarðarruðningi. Nú finnst mörgum þar hlýlegt umhverfi og flestir kunna þar vel
við sig. Einkum nýtur umhverfið sín á sumarkvöldum, þegar horft er yfir kauptúnið af brekkunum í kring í
þeim kyrrláta friði ládeyðunnar, sem oft sveipar láð og lög á þeim tíma dags. Frá húsunum niðri við
sjóinn er óslitin túnbreiða upp með ánni, en um hana eru á víð og dreif yfirlætislausir og grasi grónir
smátorfbæir með hvítum þiljum. Þetta stingur þægilega í stúf við flest önnur kauptún, þar sem gráir og
smekklausir steinkassar standa í óskipulegri beðju á gróðurlausri möl. Engar gull- eða gróðavonir hafa
hleypt ofvexti í kauptúnið og því færri steinsteypt minnismerki frá menningargelgjuskeiði aldahvarfanna
standa þar í vegi fyrir því skipulagi og heildarsamræmi, sem framtíðin mun telja jafn sjálfsagt í híbýlagerð
eins og það, að menn gangi ekki með mislitar bætur á flíkum sínum. 7

Horft af brún Neðribrekku eða Sýslumannsbrekku sumarið 2017 norðaustur yfir gamla bæjarkjarnann og byggðina á árbakkanum. (Ljósm.
Gunnlaugur Haraldsson.)

1.1.1 Möguleg stækkun verndarsvæðisins
Útmörk verndarsvæðisins að suðaustanverðu ráðast af mörkum þess miðbæjarsvæðis, sem nú hefur
verið staðfest með deiliskipulagi og liggur frá Norðurlandsvegi að Þingbraut og vestari lóðarmörkum
fjölbýlishúss nr. 27 við Hnjúkabyggð (sjá nánar kafla 4.8). Á þeim slóðum teygði gamla byggðin sig
allnokkru lengra í austur- og suðurátt fyrr á tíð, eins og búsetukort og hnitsettir minjastaðir sýna, en
eins og áður segir miðast útmörk svæðisins þar við Þingbraut og rætur malarhjallans, þ.e. Miðholtsog Neðribrekku, sem heldur að svæðinu að sunnanverðu og nýtur hverfisverndar. Það kann því að
hugsast, að ástæða þyki til við nánara skipulag á svæðinu að færa útmörk verndarsvæðisins eitthvað
suður fyrir Þingbraut.
Miðað við staðhætti og aðrar kringumstæður er hins vegar ekki fyrirsjáanleg önnur stækkun
verndarsvæðisins en sú, að kirkjugarðurinn á brekkunni verði síðar látinn fylgja því. Röksemd fyrir
þeirri útfærslu væri einkum sú, að þótt grafreiturinn njóti sérstakrar friðhelgi og umsjónarskyldu skv.
lögum, er afar æskilegt að nánasta umhverfi hans falli vel að þeirri heildarásýnd, sem verndarsvæðinu
verður búin. Það á reyndar einnig við um gamla sýslumannssetrið Sunnuhvol (Brekkubyggð 2), sem

7

Páll V. G. Kolka (1950), s. 198-199.
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byggt var 1907 og nefndist upphaflega Þórarinshús og Melshús, en það er elsta húsið uppi á
brekkunni og nánast óaðskiljanlegur hluti af gamla bæjarkjarnanum.

1.1.2 Aðkomuleiðir og helstu umferðargötur
Vegna legu sinnar fremst á tungunni sunnan við árósinn er verndarsvæðið talsvert einangrað frá
öðrum hverfum bæjarins, þó svo að uppi á melhjallanum sunnan við gamla bæjarkjarnann sé
fjölbyggt íbúðahverfi og grafreitur staðarins. Þar á milli er þó ekki önnur akstursleið en Aðalgata, sem
liggur upp sneiðing í Neðribrekku neðan við gamla sýslumannshúsið Sunnuhvol og mætir Þingbraut
sunnan við kirkjugarðshornið.

Gamli bæjarkjarninn 2015. Til vinstri liggur Aðalgata niður sneiðing ofan af melhjallanum, en undir brekkurótum mótar fyrir gömlum vegi,
sem upphaflega var lagður skömmu fyrir 1880. Lengst til hægri liggur gatan Hnjúkabyggð, sem lögð var á árunum 1982-1988 austan frá
Norðurlandsvegi niður að Aðalgötu. (Ljósm. Páll Jakob Líndal.)

Um syðsta hluta Aðalgötu lá fyrrum elsta aðkomuleiðin í kauptúnið eða gamli Sýsluvegurinn, sem
lagður var um 1876 frá þjóðleiðinni nærri Hjaltabakka norður um melana og Neðribrekku niður í
plássið. Frá þeim tíma og framan af síðustu öld lá þjóðvegurinn í gegnum kauptúnið, nokkurn veginn
eins og Aðalgata og Blöndubyggð liggja nú. Lagningu vegarins austur árbakkann og upp að Blöndubrú
(Neðrivegar) var þó að líkindum ekki
lokið fyrr en 1911, en þar myndaðist
fljótlega reiðgata eftir stofnun
verslunarstaðarins. Þessa leið niður í
þorpið fóru flestir, sem þangað áttu
erindi og komu að norðan yfir Blöndubrú
eftir byggingu hennar 1897.
Unnið að lagningu Hnjúkabyggðar 1984 eða 1985. Í
fjarska má sjá Pósthúsið til hægri. (Ljósm. Kristján
Helgason.)

Að kröfu kaupmanna var þessi vegur
meðfram ánni gerður að þjóðvegi skv.
útmælingum landsverkfræðings sumarið 1911, þótt hann kysi fremur að vegurinn lægi suður frá
brúnni og skáhallt vestur yfir mýrarnar upp á melhornið, þar sem síðar reis bærinn Veðramót. Þá
þegar lá þar vegslóði, nefndur Efrivegur, sem lagður var eftir byggingu Blöndubrúar og varð síðar
uppistaðan í nýrri þjóðleið, svokallaðri Húnvetningabraut og síðar Norðurlandsvegi, þar sem hann
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tengdist Hjaltabakkavegi uppi á melhjallanum. Þessi vegur er nú hluti Þingbrautar, en lá að öðru leyti
suðvestur af Héraðsbókasafninu, þar sem nú er göngustígur, sem var lagður samsíða gamla veginum.
Ennfremur var snemma lagður vegur undir brekkunni og niður í þorpið, sem ennþá má aka frá
Þingbraut. Sá vegarspotti er nafnlaus, en var hluti gamla sýsluvegarins, sem lagður var skömmu eftir
1880 austan frá aðalpóstleiðinni við Hrafnseyrarvað. Hann lá upp hjá Kleifabænum og vestur með
Dýhóli og melunum allt niður í kaupstaðinn (sjá kafla 4.1).

Gatan Hnjúkabyggð var lögð á árunum 1982-1988 frá Norðurlandsvegi vestur eftir Klifamýri og niður að Aðalgötu og Brimslóð. Hún þjónar
nú sem önnur meginaðkomuleiðin í gamla bæjarhlutann. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

Þótt ennþá eimi eftir af þessum gömlu vegum í gatnakerfinu sunnan ár, hefur margt breyst á síðustu
áratugum, meðal annars með lagningu nýs Norðurlandsvegar sunnan Blöndubrúar árin 1975 og 1976.
Meginaðkomuleiðin í gamla bæjarkjarnann hefur því um langt árabil verið um götuna Hnjúkabyggð,
sem liggur frá umferðartorgi Norðurlandsvegar um Klifamýri vestur að Aðalgötu og Brimslóð. Gatan
var lögð á árunum 1982-1988 skv. þeirri stefnu, sem mótuð var í aðalskipulagi 1970 og 1978-1998 (sjá
kafla 4.3 – 4.4).

Horft austur Hnjúkabyggð sumarið 2017. Til vinstri eru Halldórshús og Pósthúsið fjær, en í fjarska fjölbýlishúsið við Hnjúkabyggð 27. (Ljósm.
Gunnlaugur Haraldsson.)
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1.2 Verndun byggingararfs og búsetuminja
1.2.1 Fornleifaskráning 2007
Skráning fornleifa og minja um eldri byggð á verndarsvæðinu var gerð af Fornleifadeild Byggðasafns
Skagfirðinga sumarið 2007. Með henni voru reyndar ekki staðfestar
neinar sýnilegar fornleifar innan svæðisins og einungis kortlagðar
horfnar mógrafir í Klifamýri. Hins vegar var áréttað, að víða gætu
leynst fornminjar undir yfirborði, þótt þær sæjust ekki ofanjarðar,8
en skv. 9. gr. þágildandi þjóðminjalaga nr. 107/2001 og 3. gr.
gildandi laga um menningarminjar nr. 80/2012 eru skilgreindar
sem fornleifar allar þær búsetuminjar, sem teljast 100 ára og eldri.
Á þeirri forsendu leituðust skýrsluhöfundar við að nafngreina og
staðsetja öll hús, sem stóðu í gamla bæjarhlutanum og Klifamýri
árið 1914 samkvæmt uppdrætti af byggðinni frá þeim tíma.9 Kortið
sýnir alls 116 mannvirki, þ.e. verslunarhús, íveru- og útihús, en
aðeins tókst að nafngreina með vissu röskan þriðjung þeirra. Af
þessari skráningu er engu að síður mikill fengur, því að með því að
leggja gamla uppdráttinn yfir nýlega loftmynd fæst heildstæð
mynd af staðsetningu einstakra mannvirkja á svæðinu árið 1914 miðað við núverandi aðstæður.
Verulega þýðingu hefur þetta fyrir greiningu á byggðinni í Klifamýri, þar sem nú eru ekki sjáanleg á
yfirborði ummerki flestra þeirra húsa, sem þar stóðu fyrrum.

Gamli bæjarkjarninn og byggðin í Klifamýri skv. uppdrætti frá 1914. Myndin var unnin af Fornleifadeild Byggðasafns Skagfirðinga 2007 og
sýnir staðsetningu bæði verslunar- og íveruhúsa (gulir ferningar og svartir deplar) og útihúsa (rauðir ferningar).

8
9

Fornleifaskráning Blönduósbæjar, s. 38 og 47-50.
Fornleifaskráning Blönduósbæjar, s. 1, 47 og 58-62.
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Hluti yfirlitskorts vegna fornleifaskráningar í þéttbýli
Blönduósbæjar sumarið 2007. Svartir deplar tákna
minjastaði eða skráðar fornleifar, en svört brotalína
sýnir afmörkuð deiliskipulagssvæði á árbakkanum.

Sú rannsókn, sem nú hefur verið gerð
með samantekt þessarar
greinargerðar á horfnum húsakosti á
verndarsvæðinu, fyllir enn frekar í
eyðurnar um staðsetningu einstakra
mannvirkja og mögulegar leifar
þeirra. Er því þýðingarmikið, að gerð
verði ítarlegri vettvangsrannsókn en
fyrir liggur í tengslum við væntanlegt deiliskipulag á
svæðinu með hliðsjón af lögum um
menningarminjar nr. 80/2012. Með henni yrðu
fornleifar og yngri búsetuminjar kortlagðar með
skýrum hætti til styrktar fyrirliggjandi vitneskju um
byggðina, sem tók að myndast austan við gamla
bæjarkjarnann nærri aldamótum 1900. Af þess
háttar minjum má til dæmis nefna húsgrunna,
vatnsbrunna og leifar af beðasléttum frá fyrri hluta
síðustu aldar í gömlu túnunum vestarlega í mýrinni,
sem skilyrðislaust ber að vernda.

1.2.2 Húsakönnun 2015
Síðla árs 2015 kom út fyrsta útgáfa Húsakönnunar á Blönduósi, sem unnin var af Teiknistofu
Guðrúnar Jónsdóttur arkitekts.10 Í inngangi
skýrslunnar er gefið stutt yfirlit yfir helstu þætti í
þróun byggðarinnar fram um miðja 20. öld, en síðan
er lýst öllum húsum í elsta bæjarkjarnanum sunnan
Blöndu, rakin saga einstakra bygginga og metið gildi
þeirra. Þá fylgir stutt frásögn af
sjálfsþurftarbýlunum í Klifamýri, en saga þeirra var
að öðru leyti ekki rannsökuð af þessu tilefni og
aðeins á það minnt, að þetta svæði þyrfti „að kanna
miklu ítarlegar en tök hafa verið á fram að þessu“.
Ennfremur er lýst elstu húsum í byggðinni norðan ár
og í skýrslulok eru teknar saman niðurstöður
varðandi varðveislugildi þeirra húsa, sem könnunin
nær til.
Húsakönnun á Blönduósi 2015. Gulir ferningar tákna þau hús, sem voru
til rannsóknar, en brotin lína sýnir afmörkun byggðarinnar í Klifamýri.

Húsakönnunin nær til samtals 34 húsa í gamla bæjarkjarnanum sunnan ár. Af þeim eru 14 byggingar
friðaðar, þ.e. Blönduóskirkja gamla og Hillebrandtshús skv. 1. mgr. 36. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989
og 12 önnur hús skv. lögum um menningarminjar nr. 80/2012. Ennfremur er þar lagt til, að 16 hús til
10

Húsakönnun á Blönduósi 2015. Unnin af Guðrúnu Jónsdóttur, Ragnheiði Ragnarsdóttur og Páli Jakob Líndal. TGJ, Teiknistofa Guðrúnar
Jónsdóttur. Fyrsta útgáfa desember 2015. Reykjavík.
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viðbótar verði vernduð með hverfisvernd í deiliskipulagi sem einstök hús eða hluti húsaraðar og
húsasamstæðu, og sömuleiðis önnur 4 hús, sem byggð voru eftir 194011 (sjá nánar kafla 3 og 5).

1.2.3 Skráning lóðamarka í gamla bænum
Að síðustu ber að nefna hér mikilvægt verkefni, sem unnið
hefur verið af Ágústi Þór Bragasyni, umsjónarmanni
tæknideildar Blönduósbæjar, og verkfræðistofunni Stoð ehf. á
Sauðárkróki. Um er að ræða nákvæma skráningu og
kortlagningu lóðamarka í gamla bæjarkjarnanum, skv.
mæliblöðum, sem unnin voru af Sveini S. Ásmundssyni (19091966) byggingarmeistara árið 1957.12
Sýnishorn af lóðamælingum Sveins Ásmundssonar 1957, - yfirlitsmynd af húsalóðum
við Aðalgötu og Brimslóð. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)

Sveinn var afkastamikill byggingaverktaki á sinni tíð og byggði
m.a. Heilsuhælið og Félagsheimilið á Blönduósi á árunum
1951-1956 og 1961-1962.13 Árið 1957 fól hreppsnefnd
Blönduóshrepps Sveini að skrá og sannreyna mörk allra
húsalóða í kauptúninu skv. varðveittum lóðasamningum og
öðrum tiltækum heimildum. Það var bæði tímabært og
vandasamt verk, þar eð þá höfðu lóðamörk í þorpinu ekki
verið kortlögð frá því að fyrstu lóðum var þar úthlutað 1876 og margvíslegar breytingar verið gerðar á
löngum tíma án þess að færðar væru til bókar. Lóðamælingar Sveins eru því afar þýðingarmiklar í
mörgu tilliti og mikilsvert hjálpargagn til greiningar á þróun og mótun byggðarinnar.

Uppdráttur af núverandi byggð innan ár og lóðamörkum skv. mælingum Sveins Ásmundssonar frá 1957, lagður yfir loftmynd frá 1958.
(Stoð ehf.)

11

Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 130.
Lóðaruppdrættir gamlir. Sveinn Ásmundsson árið 1957. Skjalasafn Blönduósbæjar.
13 Þjóðvilinn 31. árg., 74. tbl., 30. mars 1966, s. 5; Morgunblaðið 53. árg., 54. tbl., 6. mars 1966, s. 23.
12
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2. Lýsing á byggðinni
Í þessum kafla er lýst staðháttum og stiklað á stóru í upphafssögu Blönduóss með megináherslu á
þróun byggðarinnar á verndarsvæðinu sunnan Blöndu frá því að þar hófst verslun og föst byggð árið
1876 og fram um 1950. Gerð er grein fyrir helstu frumbyggjum kauptúnsins og athafnasemi þeirra á
sviði verslunar og annarrar starfsemi, svo og tilurð og afdrifum elstu bygginga, sem nú eru flestar
horfnar. Getið er helstu fyrirtækja og stofnana í gamla bæjarkjarnanum og þeirra breytinga, sem urðu
á hlutverki hans um og eftir miðbik síðustu aldar.

2.1 Staðhættir og landslag
Það sem helst einkennir bæjarstæði Blönduóss eru háir og brattir melhjallar eða fornir marbakkar
umhverfis byggðina beggja vegna Blöndu. Slíkir melstallar frá ísaldarlokum eru algeng landslagsform
víða við Húnaflóa. Á Blönduósi stendur byggðin í skálarformuðu landi, sem mótast hefur af breytilegri
landhæð og framrás Blöndu, sem bylst hefur yfir svæðið og sorfið þessa breiðu óshvilft í aldanna rás.

Sunnan við byggðina í gamla bæjarhlutanum er hár og brattur marbakki og til vinstri má sjá sneiðinginn neðan við gamla Sýslumannshúsið
(Sunnuhvol), þar sem Aðalgatan liggur upp úr þorpinu. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2011.)

Botn skálarinnar er í megindráttum tvískiptur og í tveimur stöllum. Sunnan árinnar tekur sá neðri til
sléttlendisins, þar sem elsta byggðin stendur á sendnum og þurrum bakkanum upp frá fjörunni við
árósinn og nær að malarhjallanum eða brekkunum sunnan við gömlu byggðina, svonefndri
Neðribrekku. Á brekkubrún tekur við flatlendi, sem myndar efri stallinn og fer smáhækkandi suður að
Háumelum (37 m h.y.s.), en auk þess er lægri hjalli (um 20 m) sunnan við aðalbyggðina. Norðurbakki
árinnar er hærri og nær efri melstallurinn að Skúlahorni (40 m h.y.s.) og melunum þar austur af.14
Þetta skálarform landsins er í senn sérstætt og fallegt og hefur ótvírætt náttúruverndargildi, enda
nýtur malarkamburinn hverfisverndar. Frá neðri skálinni, sunnan Blöndu, sér yfir byggðina norðan ár,
Húnaflóa, Vatnsnes og Strandafjöllin, en af brekkubrún er víðara útsýni út á Skaga og Spákonufell og
austur til Langadalsfjalla. Gamli verslunarstaðurinn er á þurrum árbakkanum, sem teygir sig upp með
ánni, þar sem hún rennur lygn og breið í hávestur, en fellur síðan í þröngum ósi gegnum allbreitt
sandrif til sjávar. Upp í ósinn fellur með flóði og við upphaf byggðar 1876 rann áin til sjávar mun

14

Jón Eyþórsson (1964), s. 16; Aðalskipulag Blönduóss 1993-2013, s. 11; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 2.
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norðar en nú. Þá var breið sandfjara við suðurbakka árinnar og frá honum gekk langt sandrif út í
ósinn. Síðar reif áin sig út að sunnan og myndaði núverandi ós, sem þó er síbreytilegur og viðsjáll.15

Horft vestur eftir malarhjallanum sunnan Klifamýrar í áttina að gamla bæjarkjarnanum sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Ofan við malarkambinn með ánni og upp undir melstallinn er allbreið og marflöt mómýri með
djúpum jarðvegi, svonefnd Klifamýri, sem áður fyrr var illfær yfirferðar, en er nú löngu búið að ræsa
fram og umbreyta í tún, eins og síðar verður lýst.

2.2 Söguágrip
Blönduós byggðist upphaflega í landi tveggja aðskildra bújarða og hreppa, þ.e. kirkjustaðarins
Hjaltabakka í Torfalækjarhreppi sunnan Blöndu og jarðarinnar Ennis í Engihlíðarhreppi norðan ár.
Landið sunnan ár tilheyrði þó fyrrum býlinu Klifum eða Kleifum, sem byggðist snemma á öldum
suðaustan Blönduósbæjar. Bæjarstæðið var um hálfan annan kílómetra frá sjó, nærri núverandi
Kleifabæ og Fálkanöf á árbakkanum gegnt Hrútey. Jarðarinnar getur í Heiðarvíga sögu og
Auðunarmáldaga frá 1318, en árið 1346 var hún gefin Þingeyraklaustri af Ormi Hólabiskupi ásamt
Hjaltabakka, sem þá átti allt heimaland Klifa. Hjáleigan var upp frá því í stopulli ábúð og nefndist
Klifakot, en skv. sóknarlýsingu frá 1873 fór býlið endanlega í eyði í byrjun 19. aldar. Tóftir þess voru
þó sýnilegar fram yfir miðja síðustu öld, en eru nú að fullu horfnar. Nafn býlisins lifir enn í Klifa- eða
Klifakotsmýri.16

2.2.1 Kauphöfn á miðöldum
Í fornsögunum er á nokkrum stöðum getið um skipakomur á Blönduós, svo að ótvírætt er að þar
hefur verið vísir að kauphöfn snemma á miðöldum, þó svo að vafalaust hafi Borðeyri þá verið
aðalverslunarstaðurinn við Húnaflóa.17 Ströndin við Blönduós er opin fyrir norðan-, norðvestan- og
suðvestanáttum og hafnarskilyrði því afar erfið frá náttúrunnar hendi. Um eiginlega höfn var því ekki
að ræða, enda er ósinn straumstríður, en ætla má að skipalægið til forna hafi verið utan við ósinn.18

15

Jón Eyþórsson (1964), s. 16; Pétur Sæmundsen (1975), s. 420-421; Aðalskipulag Blönduóss 1993-2013, s. 12-13; Húsakönnun á Blönduósi
2015, s. 2.
16
Páll V. G. Kolka (1950), s. 186-187; Pétur Sæmundsen (1975), s. 429; Fornleifaskráning Blönduósbæjar, s. 11-12 og 32-33. Tilgáta er um,
að Klifakot hafi staðið austan við lágar klettaborgir, sem eru um 230 m vestnorðvestur af núverandi íbúðarhúsi á Kleifum, þar sem nú eru
tóftir geitakofa.
17 Sigfús Haukur Andrésson (1975), s. 476.
18 Aðalskipulag Blönduóss 1993-2013, s. 16; Jón Torfason (2007), s. 107.
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Elsta frásögnin af skipakomu í ósinn er í Landnámabók, þar sem minnst er þess, er „Ævarr [Ketilsson]
gamli kom skipi sínu í Blönduós“ og nam síðan ofanverðan Langadal.19 Í Vatnsdæla sögu segir einnig
frá skipi Ingimundar gamla (Stíganda), sem kom út „í Blönduárósi“ úr kaupför20 og sex aðrar
Íslendingasögur greina einnig frá siglingum á Blönduós. Í þætti Þorleifs jarlsskálds segir t.d. frá því, er
hann „kaupir sér skip at kaupmönnum, er uppi stóð í Blönduósi“.21 Bendir sú umsögn eindregið til
þess, að verslun hafi verið stunduð við ósinn undir lok 10. aldar. Að því sama styður frásögn í
Hungurvöku, þar sem segir frá því þegar skip Magnúsar Einarssonar, verðandi Skálholtsbiskups, „varð
aptrreka í Blǫnduós“ sumarið 1134, er hann ætlaði utan til biskupsvígslu.22

Sjókort af Húnaflóa. Unnið af Hans Frisak og Hans Jacob Sheel 1808-1810. Útgefið af Det Kongelige danske Søkort-arkiv 1818.

Ljóst er af Ferðabók Ólafs Olaviusar frá 1775-1777, að þá þekktu menn til fornrar hafnar við Blönduós
og búðatófta, sem þar höfðu verið, þótt staðsetning þeirra væri ekki lengur kunn. Taldi Ólafur þó
ólíklegt að nýtilegt höfn yrði nokkru sinni við ósinn vegna brimróts, grynninga og ísreks, og virðist sem
það hafi verið ríkjandi viðhorf fram yfir miðja 19. öld. Vænlegri skipalægi taldi Ólafur vera í Húnaósi
og Sigríðarstaðaósi, þar sem reyndar var leyfð lausaverslun sumarið 1799.23

19

Íslenzk fornrit I, s. 225 (Landnámabók).
Íslenzk fornrit VIII, s. 49 (Vatnsdæla saga).
21 Íslenzk fornrit IX, s. 216 (Þorleifs þáttur jarlsskálds).
22
Íslenzk fornrit XVI. Biskupasögur II (Hungurvaka), s. 28.
23 Ólafur Olavius, s. 299; Sigfús Haukur Andrésson (1975), s. 478-479; Páll Líndal (1982), s. 395.
20
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2.2.2 Löggilding verslunarstaðar
Á einokunartímanum (1602-1787) átti allt Húnaþing verslunarsókn til Höfðakaupstaðar
(Skagastrandar), svo að margur Húnvetningur átti þá langa og torsótta leið í kaupstað. Ekki bætti úr
skák, að fyrstu áratugina eftir afléttun einokunar var ástand verslunar þar afar bágborið og
hafnarskilyrði óhagstæð. Neyddust Húnvetningar því oft og tíðum til að sækja verslun til Hofsóss,
Akureyrar, Snæfellsneshafna og jafnvel Reykjavíkur. Til ársins 1835 var hins vegar ekki til annarrar
verslunar að leita í Húnaþingi en á Skagaströnd, en það ár hófst stöðug verslun Frederiks Hillebrandt
og Ferdinands Bergmann á Hólanesi.24
Fjölgun verslunarstaða í Húnavatnssýslu dróst hins vegar enn í 40 ár. Nokkur hagsbót var það þó
Húnvetningum og auðveldaði þeim aðdrætti og verslun, þegar fastaverslun hófst á Borðeyri um 1850
og lausakaupmenn tóku skömmu síðar að sigla reglulega á Sauðárkrók. Áfram ríkti þó óánægja með
að þurfa að sækja mestalla verslun til Höfðakaupstaðar, svo að fyrr en síðar hlaut að draga til tíðinda.
Fór það svo, að hinn 8. júlí 1875 var lögð fram á Alþingi bænaskrá 148 Húnvetninga um annan
löggiltan verslunarstað í sýslunni og var Blönduós sérstaklega tilgreindur. Helstu röksemdir voru þær,
að kaupstaðarleið þeirra væri löng, erfið og kostnaðarsöm, auk þess sem reynsla manna og nýleg
úttekt á skipalegu við Blönduós sýndi, að þar væri hættuminni höfn en á Skagaströnd.25

Hús Thomsens- og Möllersverslunar á Blönduósi 1877. Hillebrandtshús í byggingu á lóð Hólanesverslunar austan við Thomsensbúð.
(Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1054.)

Samdægurs fluttu þingmenn Húnvetninga, Ásgeir Einarsson á Þingeyrum og Páll Jónsson í Dæli,
frumvarp til laga um löggildingu verslunarstaðar við Blönduós. Færðu þeir fram áðurnefnd rök um
bágborið ástand verslunar í Höfðakaupstað, þar sem höfnin væri „hin argasta“ en þar á móti góð
skipalega á Blönduósi. Nokkur andstaða var við málið, meðal annars af hálfu Þórðar Jónassen
yfirdómara, sem taldi að löggilding hins nýja verslunar yrði til þess, að „einungis væri nóg af
brennivíni og óþarfa, er dræpi niður alla velmegun og leiddi af sér armóð og skort“. Þrátt yfir það
samþykkti Alþingi frumvarpið hinn 27. júlí sem lög nr. 21/1875, er staðfest voru af konungi 15.
október. Löggildingin tók gildi 1. janúar 1876 og með því var heimilt að byggja sölubúðir og hefja
fastaverslun á Blönduósi.26

24

Sigfús Haukur Andrésson (1975), s. 474-504.
Pétur Sæmundsen (1975), s. 421; Aðalskipulag Blönduóss 1993-2013, s. 17; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 5; Jón Torfason (1993), s.
11-12; Minnisblöð Jóns Arasonar.
26 Páll V. G. Kolka (1950), s. 188-190; Pétur Sæmundsen (1975), s. 421; Aðalskipulag Blönduóss 1993-2013, s. 17; Húsakönnun á Blönduósi
2015, s. 5; Minnisblöð Jóns Arasonar.
25
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Löggildingin veitti öllum þeim, sem uppfylltu tiltekin lagaskilyrði, heimild til verslunar við Blönduós og
rétt til að fá útmælda lóð fyrir starfsemi sína og byggingu sölubúða. Aðstæður við árósinn voru á
þessum tíma talsvert aðrar en nú, því að áin rann þá til sjávar mun norðar og fram með melhorninu,
en að sunnanverðu var breiður sandur og frá honum gekk langt rif út í ósinn. Hélst áin í þeim farvegi
fram yfir 1925.27 Í fyrstu gerðu yfirvöld ráð fyrir að byggðin risi utan ár, þ.e. í landi jarðarinnar Ennis í
Engihlíðarhreppi, en hún var þá í eigu Sveins Kristóferssonar bónda. Það gekk hins vegar ekki eftir, því
að þegar Th. Thomsen kaupmaður krafðist lóðar innan ár sumarið 1876, fylgdu aðrir lóðarbeiðendur í
kjölfarið.28

Verslunarlóð og athafnasvæði Höepfnersverslunar til vinstri og Möllersverslunar til hægri um 1885. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Samkvæmt þessu virðist sem kaupmönnum hafi þótt betri aðstæður til búsetu og verslunarreksturs á
sendnum og þurrum sjávarbakkanum innan við árósinn. Landið var í eigu kirkjustaðarins Hjaltabakka í
Torfalækjarhreppi og mættu öll byggingaráform þegar í stað harðri andstöðu sóknarprestsins, séra
Páls Sigurðssonar, sem lagði blátt bann við útmælingu lóða innan ár. Ástæðan var m.a. sú, að hann
óttaðist að tapa hlunnindum sínum af sel- og laxveiðum í Blöndu. Var þá leitað úrlausnar
landshöfðingja, sem mælti svo fyrir í landshöfðingjabréfi nr. 95/1876, að séra Páli væri skylt að láta af
hendi það land, sem fyrr á því sama ári hafði verið útmælt fyrir verslunarlóðir.29
Undirbúningur að stofnun verslunarstaðar við Blönduós hófst vorið 1876 með því að lagður var nýr
vegur frá Breiðavaðslæk og niður að ósnum utan ár. Fyrstu útmælingar verslunarlóða þar fóru fram
að fyrirlagi sýslumanns og voru framkvæmdar af dómkvöddum matsmönnum. Hafði
Hjaltabakkaprestur því lítið með málið að gera fyrst í stað, en fékk þó viðurkennd umráð sín með
lóðum á verslunarstaðnum og hafði síðar hönd í bagga með útmælingum þeirra. Sérstök matsnefnd
úrskurðaði um árleg lóðagjöld kaupmanna, en hins vegar stóð séra Páll í nokkru stappi við þá um
„uslagjöld“, sem hann krafðist umfram lóðarleigu vegna þess usla og átroðnings, er hann taldi hljótast
„af hestum lestamanna“ í Klifamýri, ofan við verslunarstaðinn. Hún var ógirt og „aðalbeitiland
staðarins [þ.e. Hjaltabakka], stöðugur sumarhagi fyrir ær og kýr eftir fráfærur, árshagi fyrir hross og
vetrarland fyrir sauði“. Því krafðist prestur þess, að fastsett yrði tiltekið beitiland fyrir kaupstaðinn og
kaupmenn skyldaðir til að greiða fyrir það árlegt uslagjald skv. sérstöku mati. Um það véluðu
tilkvaddir matsmenn vorið 1877 og galst þetta gjald að einhverju marki í fáein ár.30
27

Pétur Sæmundsen (1975), s. 420-421; Jón Arason (2006), s. 45.
Jón Arason (2007), s. 31.
29
Pétur Sæmundsen (1975), s. 421 og 429; Grímur Gíslason (1980), s. 77; Aðalskipulag Blönduóss 1993-2013, s. 9.
30 Jón Torfason (1993), s. 28-32.
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Árið 1881 var Hjaltabakkaprestakall sameinað Þingeyraklaustursprestakalli og kom þá umráðaréttur
yfir Hjaltabakka í þess hlut. Voru því nálega allar húsa- og ræktunarlóðir á verslunarstaðnum
ákveðnar og mældar út af presti frá því um 1885 til 1942, en gömlu kaupstaðarlóðirnar neðan
Efrivegar eignaðist Blönduóshreppur fyrst 1943.31

31

Pétur Sæmundsen (1975), s. 429-430; ÞÍ. Kirknasafn – Hjaltabakki. CD/4 Endurritabók 1854-1890, s. 282-283; CB/1 Bréfa- og skýrslubók
1869-1883, s. 24 og 98-99.
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2.3 Þróun byggðarinnar frá 1876
2.3.1 Fyrstu húsin í þorpinu
Vegna andstöðu Hjaltabakkaprests varð reyndin sú í byrjun, að mælt var út fyrir fyrstu
verslunarlóðunum í Ennislandi utan ár. Fyrsta beiðnin um lóðaúthlutun var lögð fram í febrúarlok
1876 af Grafarósfélaginu, sem hugðist hefja verslun á hinum nýja verslunarstað og reyndar einnig á
Skagaströnd. Í kjölfarið fylgdu aðrar verslanir og kaupmenn, svo sem Höepfnersverslun á Skagaströnd
og Thomas Jarowsky Thomsen (1842-1877), en skip beggja komu til lausakaupa á Blönduós í maí og
júní þetta ár, þar sem verslað var á skipsfjöl.32

Blönduós 1891. Til vinstri og næst sjónum eru hús Höepfnersverslunar. Lengst til vinstri eru útihús og Bræðsluhús, en norðar er
Vesturpakkhús, nánast í hvarfi við verslunarstjórahúsið (Hemmertshús). Til hægri við það er Austara pakkhús (Pétursborg). Pakkhús Möllers,
sem áður stóð austan við húsin, er nú horfið. Fyrir miðri mynd er Möllershús, sem brann 1913, og austan við það Möllersbúð með
viðbyggðri sumarskrifstofu kaupmanns. Sunnan við búðina standa gripahús Möllers og lengst til hægri nær ánni er Hillebrandtshús, en
Bræðsluhús eða Bræðslubúð (síðar Kristjanía) stendur nokkru sunnar. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Útmæling af dómkvöddum mælingarmönnum undir stjórn sýslumanns fór fram 19. júlí 1876, þar sem
mælt var fyrir tveimur lóðum á melbakkanum norðan við Blöndu. Grafarósfélagið fékk lóð næst
sjónum (30×30 faðmar að stærð) og næst henni hlaut Höepfnersverslun jafnstóra lóð. Thomas
Thomsen óskaði hins vegar eftir verslunarlóð sunnan ár. Við því var brugðist, þrátt fyrir kröftug
mótmæli séra Páls Sigurðssonar, og var honum „mæld lóð 11 faðma frá austurvegg hins forna nausts,
sem greinilegast er að sjá þar norðan í bakkanum“ sunnan eyrarinnar. Lóðin mældist 20 faðmar til
vesturs meðfram ánni og 30 faðmar suður á sandinn, en 12 faðma breitt svæði skyldi vera autt og
óbyggt frá árbakka að hinni útmældu lóð. Hún var síðan lengd um 10 faðma til suðurs 8. maí 1877.33
Lóð Thomsens var á sjávarkambinum næst ánni, þar sem síðar varð lóð Sæmundsenshúss við
Aðalgötu og Blöndubyggð, en náði þó allmiklu austar og sunnar. Nokkrum dögum síðar, eða hinn 8.
ágúst, voru mældar út fjórar verslunarlóðir við Blönduós, þar af ein norðan ár. Hún var á
sjávarbakkanum, skammt innan við Skúlahorn, og féll í hlut Frederiks Hillebrandt, verslunarstjóra
Hólanesverslunar. Hann var mágur Thomsens. Sunnan ár fékk Bernhard A. Steincke, verslunarstjóri
32
33

Pétur Sæmundsen (1975), s. 421-423; Jón Torfason (1993), s. 14-15; Minnisblöð Jóns Arasonar.
Pétur Sæmundsen (1975), s. 421 og 425; Jón Torfason (1993), s. 17; Minnisblöð Jóns Arasonar; Jón Arason (2017).
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Gudmannsverslunar á Akureyri, 30 ferfaðma lóð um 15 álnum vestan við Thomsenslóð, þar sem
ráðgerð var gata á milli. Á þessari lóð stendur nú Pétursborg (Brimslóð 4-6), en hana eignaðist
Höepfnersverslun fljótlega (sjá síðar). Austan við Thomsenslóð var síðan mæld út jafnstór lóð handa
Johan Chr. V. Bryde stórkaupmanni, þar sem ári síðar var reist svonefnt Hillebrandtshús, sem enn
stendur34 (sjá síðar).

Róið inn á Blönduós 1893. Við stýrið er Sveinn Kristófersson, bóndi og ferjumaður í Enni. Á árbakkanum upp af lendingunni voru þær þrjár
verslunarlóðir, sem fyrst var úthlutað sunnan ár sumarið 1876 og tilheyrðu Höepfnersverslun, Thomsens-(Möllers-)verslun og
Hólanesverslun. Lengst til vinstri er Hillebrandtshús, þá Möllersbúð (brann 1914), Möllershús (brann 1913), Höepfnersbúð (Austara
pakkhús/Pétursborg) og íbúðarhús verslunarstjóra Höepfnersversunar (Hemmertshús) sunnan við það. Fast vestan við Austara pakkhús
stendur aflangur verslunarskúr, sem upphaflega var reistur utan ár, og há timburgirðing, sem nær að gaflvegg Vesturpakkhúss lengst til
hægri. (Ljósm. Arnór Egilsson. Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 8310.)

Þessar lóðaúthlutanir í Hjaltabakkalandi kærði séra Páll til stiftsyfirvalda, en með úrskurði
landshöfðingja 30. september 1876 var kröfum hans hafnað.35 Með því gátu kaupmenn hafið
hindrunarlaust byggingu verslunarhúsa sunnan ár, en fyrr um sumarið hafði Thomsen látið reisa
verslunarskúr norðan árinnar, sem verslað var í yfir sumarkauptíðina. Litlu vestar lét
Höepfnersverslun á Skagaströnd einnig byggja timburskúr, og voru þessir skúrar því fyrstu
byggingarnar, sem reistar voru á Blönduósi. Sá síðarnefndi var síðar fluttur inn fyrir ána og reistur
vestan við fyrstu sölubúð
Höepfnersverslunar, þ.e.
Pétursborg, þar sem hann stóð
síðan í áratugi.36
Elsta verslunarhús Kaupfélags Húnvetninga,
byggt var utan ár árið 1898. Tölvuteiknað 2015
eftir teikningu Guðrúnar Jónsdóttur frá 1993.

Áður en lengra er haldið skal þess getið, að utan ár var ekkert byggt frekar næstu áratugina en lítið
íshús við Skipagil.37 Sumarið 1897 byggði síðan Sveinn Kristófersson í Enni íbúðarhús úr timbri undir
Skúlahorni, sem nefnt var Litla-Enni. Sama ár fékk hann frænda sínum, Guðmundi Guðmundssyni,
landspildu til húsbyggingar neðan við Reiðmannaklauf. Byggði hann þar torfbæ og nefndi Grund. Var
34

Pétur Sæmundsen (1975), s. 423; Jón Torfason (1993), s. 19-20; Minnisblöð Jóns Arasonar.
ÞÍ. Kirknasafn – Hjaltabakki. CD/4 Endurritabók 1854-1890, s. 282-283; Minnisblöð Jóns Arasonar.
36 Páll V. G. Kolka (1950), s. 190; Pétur Sæmundsen (1975), s. 421-423.
37 Minnisblöð Jóns Arasonar.
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hann þó lengstum nefndur Klaufin eftir klaufinni ofan við bæinn.38 Árið áður (1896) voru mældar út
tvær verslunarlóðir utan ár. Önnur var handa Ole Chr. P. Möller, kaupmanni á Hólanesi, en ekkert
varð úr verslun hans á Blönduósi. Á hinni lóðinni byggði Kaupfélag Húnvetninga sitt fyrsta
verslunarhús 1898. Húsið var flutt árið 1993 í Brautarhvamm og endurbyggt, þar sem það þjónar nýju
hlutverki sem upplýsingamiðstöð fyrir ferðafólk. Ennfremur stendur enn hið steinsteypta
verslunarhús kaupfélagsins, sem byggt var 1909. Að síðustu skal hér getið húsnæðis Kvennaskóla
Húnvetninga, sem stofnaður var 1879. Árið 1901 var skólahaldið flutt frá Ytri-Ey í nýtt skólahús á
Blönduósi, en það brann til kaldra kola 11. febrúar 1911. Nýtt skólahús, sem ennþá stendur, var reist í
þess stað á árunum 1911-1912 og tekin í notkun haustið 1912.39

Blönduós 1898. Lengst til vinstri glittir í gaflþil torfhúsa. Vestar sér í stafn Möllershúss, síðan Vesturpakkhús og verslunarstjórahús
Höepfners (Hemmertshús), en Bræðslubúðin og útihús nær sjónum. Lengst til hægri er Blönduóskirkja og óþekkt torfhús nær og vestan við
hana. (Ljósm. Daniel Bruun. Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1182.)

Víkur nú aftur sögu til ársins 1876. Þann 28. júní kom Thomsen kaupmaður siglandi til Blönduóss á
skipinu „Hana“ frá Bergen. Röskri viku síðar óskaði hann eftir leyfi sýslumanns til að reisa
verslunarskúr norðan ár og fyrir útmældri lóð til fastaverslunar á staðnum. Seint í júlí óskaði hann
eftir borgarabréfi, enda var þá lokið útmælingu á verslunarlóðinni sunnan ár. Hinn 5. ágúst sigldi
hann til Noregs með ull og annan varning, en fól Ásgeiri Jónssyni á Þingeyrum „að sjá um að byggja
undirstöður undir 20×14 álna hús, sem skyldu var tilbúnar, er hann kæmi aftur um haustið“. Það verk
vann Sverrir Runólfsson steinsmiður, sem hlóð fyrstu húsgrunnana á staðnum. Einnig lagði Thomsen
svo fyrir, að byggt yrði lítið Bræðsluhús á lóðinni innan ár meðan hann dveldi ytra. Var það
mestanpart byggt úr torfi og nýtt til mörbræðslu.40
Í byrjun október kom skonnortan „Lina“ á Blönduós frá Bergen og hafði meðferðis tilsniðinn húsavið
eða húsgrind að verslunar- og íbúðarhúsi, sem reist var á hinum steinhlaðna grunni á lóðinni. Lauk
byggingu þess um miðjan mánuðinn og var það fyrsta timburhúsið, sem byggt var innan ár. Stóð það
þar sem nú stendur Samkomuhúsið (Aðalgata 1), en sneri í austur-vestur og var samsíða götunni á
árbakkanum. Húsið var í fyrstu nefnt Thomsensbúð, en síðan Möllersbúð (sjá síðar). Það var síðast
notað sem sölubúð Sigurðar Berndsen kaupmanns, þegar það brann aðfaranótt 21. desember 1914.41
38
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Thomsen má með réttu teljast frumbýlingur eða landnámsmaður Blönduóss, þótt aldrei hefði hann
þar fasta búsetu eða vetursetu. Hann sigldi aftur til Noregs í nóvemberbyrjun 1876, en fól
verslunarstjóra sínum, Sigvalda Benediktssyni Blöndal (1852-1901) frá Hvammi í Vatnsdal, að hafa
umsjón með versluninni.42 Eftir vetrardvöl ytra kom Thomsen til Blönduóss í apríllok 1877 og flutti
m.a. með sér efnivið í nýtt íbúðarhús. Hins vegar varð skjótt um verslunarrekstur hans, eins og þessi
frásögn hermir:
Sumarið 1877 [24. júní] voru þeir mágar gestkomandi uppi í Sauðanesi og drukku þar fast. Fóru þeir
þaðan seint um kvöld og kom Thomsen ekki fram. Var hans þá leitað og fannst hann örendur í
flæðarmáli nokkuð upp með Blöndu. Lagðist sá grunur á Hillebrandt, að hann hefði orðið honum að
bana, en ekki mun hafa verið fótur fyrir því.43

Séð yfir byggðina af brekkubrún austan við kirkjuna árið 1898. Torfhús með timburstafni, sem ber í Líkkistuna, er fjós og hesthús í eigu
Möllers kaupmanns, en tilheyrði áður Frederik Hillebrandt, verslunarstjóra Hólanesverslunar, sem byggði það um eða skömmu eftir 1877.
Norðan við húsið er fjárrétt fyrir sláturfé og blóðvöllur verslunarinnar. (Ljósm. Daniel Bruun. Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1180. / Teikning:
Guðrún Jónsdóttir.)

Sennilegast þykir, að Thomsen hafi látist af slysförum. Var hann harmdauði Húnvetningum, sem lengi
höfðu átt við hann kaupskap, fyrst sem verslunarfulltrúa á Hólanesi og síðar kaupstjóra
Borðeyrarverslunar, áður en hann hóf eigin verslun á Blönduósi. Eftir lát Thomsens, eða 1. janúar
1878, keypti mágur hans, Jóhann Georg Möller (1848-1903), fasteignir dánarbúsins. Þær helstu voru
Thomsensbúð, sem nú fékk heitið Möllersbúð, og nýtt og veglegt íbúðarhús með norsku sniði, sem
Thomsen hafði látið byggja skömmu fyrir andlátið. Var það fyrsta íbúðarhúsið, sem reist var á
Blönduósi, og nefnt Thomsenshús og síðar Möllershús. Það stóð þar sem nú er Sæmundsenshús
(byggt 1923) við Aðalgötu 2, uns það brann árið 1913.44 Í kaupunum voru ennfremur Pakkhús og
Bræðsluhús úr timbri og gripahús úr torfi, sem öll voru byggð af Thomsen og stóðu sunnan við íbúðarog verslunarhúsin. Þau stóðu trúlega fram um 1906, er Templarahúsið var byggt á grunni þeirra.

42
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Horft af norðurbakka Blöndu yfir í verslunarstaðinn fyrir 1905. Greinanleg hús, talin frá vinstri: Böðvarshús, Blönduóskirkja, Friðfinnshús á
árbakkanum, Læknishús og Sýslumannshús á bak við það, Langiskúr og Hillebrandtshús, Möllersbúð, Möllershús, Pétursborg og
Vesturpakkhús. (Þjms. Pk/2002-10.)

Áður en fjallað verður um verslun Jóhanns Möller, skal vikið ögn að starfsemi og húsum
Hólanesverslunar. Um þessar mundir voru eigendur hennar Johan Chr. V. Bryde og J. P. Munch, sem
ráku verslunina á Blönduósi til 1882, er þeir seldu hana Möller kaupmanni. Verslunarstjóri var
Frederik Hillebrandt, sem vorið 1877 lét flytja gamalt timburhús frá Hólanesi, svonefnt
Hillebrandtshús, og endurreisa á þeirri lóð, sem Bryde fékk úthlutað austan við Thomsensbúð árið
áður. Grunninn hlóð Sverrir Runólfsson steinsmiður og hófst þar verslun um sumarið.

Blönduós um 1903. Lengst til vinstri sést Blöndubrú og kirkjan til hægri. (Teikning Jón Helgason biskup. Þjms. JH-9-28.)

Hillebrandtshús þjónaði síðan sem verslunar- og pakkhús, en verslunarlóðina utan ár nýtti
Hólanesverslun aldrei. Húsið, sem er elsta hús staðarins, stendur við Blöndubyggð 2. Það var
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endurbyggt á árunum 1994-1996 og hýsir nú Hafíssetrið á Blönduósi.45 Árið 1878 lét Hillebrandt
einnig byggja Bræðsluhús úr timbri við hlið Hillebrandtshúss. Það var síðar flutt um set af Möller
kaupmanni og endurreist austan við Möllersbúð. Frá 1913 var það notað til íbúðar og ýmist nefnt
Bræðslubúð eða Kristjanía á meðan það stóð46 (sjá 3. kafla).
Jóhann G. Möller var umsvifamikill athafnamaður, greiðvikinn og vinsæll í héraði. Hann lést 1903,
hálfsextugur að aldri, og tók þá við versluninni sonur hans, Ólafur N. Möller. Við andlát hans 1910
lauk sögu verslunarinnar, sem átti drýgstan þátt í uppbyggingu þorpsins í tíð Möllers eldri. Kom hann
við sögu fjölmargra húsa, sem byggð voru fram yfir aldamótin. Áður eru nefndar húseignir Thomsensog Hólanesverslana, sem hann keypti 1877 og 1882, en Hillebrandtshús nýtti hann sem vörugeymslu
(Möllerspakkhús). Árið 1891 lét hann svo reisa sérstakt salt- og fiskverkunarhús til suðurs frá
austurenda Hillebrandtshúss. Það var nefnt Möllersskúr eða Langiskúr vegna lögunar sinnar. Austan
við hann var lengi afgirt svæði með blóðvelli og rétt fyrir sláturfé. Skúrinn er nú löngu horfinn, en árið
1911 var honum breytt í íbúðarhús, þar sem búið var fram um miðja síðustu öld. Þá lét Möller byggja
litla sumarskrifstofu fyrir verslun sína, áfasta austurgafli Möllersbúðar. Skammt sunnan við búðina
stóðu myndarleg skepnu- og útihús úr torfi, enda hafði Möller talsverðan búrekstur. Hann ræktaði
fyrstur húsráðenda tún á Blönduósi og var Möllerstúnið lengi stærsta túnið í þorpinu.47

Blönduós um 1910. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1708.)

Nú eru öll framangreind hús horfin nema Hillebrandtshús. Af öðrum húsum, sem tengd eru nafni
Möllers kaupmanns, skulu þessi nefnd: Árið 1896 lét hann byggja sérstakt hús fyrir starfsmenn
verslunarinnar, skammt austan við Hillebrandtshús og efst á þeirri lóð, sem fyrrum tilheyrði
Guðmundi Jónssyni borgara og náði að lóð Hólanesverslunar (sjá síðar). Árið eftir (1897) var stofnað
aukalæknishérað fyrir fimm hreppa austursýslunnar og þar með Blönduós og höfðu frá þeim tíma þrír
fyrstu læknarnir aðsetur í þessu húsi, uns Júlíus Halldórsson byggði árið 1903 það hús (gamla
Læknishúsið), sem var læknissetur héraðsins til ársloka 1955, er Héraðshælið tók til starfa. Friðfinnur
Jónsson hreppstjóri keypti starfsmannahúsið af dánarbúi Möllers 1904 og bjó þar lengi. Var það
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jafnan við hann kennt og nefnt Friðfinnshús. Stendur það enn í upphaflegri mynd við Blöndubyggð 6.
Litlu neðar á þessari sömu lóð byggði Möller íshús sumarið 1899 og síðar sláturhús.48
Þegar Gísli Ísleifsson sýslumaður flutti aðsetur sitt frá Kornsá á Blönduós árið 1898, fékk hann til
afnota sem embættisbústað nýbyggt hús, sem Möller lét reisa þá um sumarið. Það var fljótlega nefnt
Líkkistan eða Kistan vegna óvenjulegs þakforms. Stóð húsið fast sunnan við Langaskúr og var síðar
(1913-1915) að hluta til nýtt sem sjúkraskýli með tveimur sjúkrarúmum (sjá síðar). Þegar svo
sýslumaður kvæntist Lucinde, dóttur Möllers, árið 1900 lét hann að sögn reisa þeim stórt íbúðarhús,
sem nefnt var Sýslumannshúsið og er nú elsti hluti Hótels Blönduóss við Aðalgötu 6.49
Þess má geta, að öll hús Möllersverslunar gengu til fimm ábyrgðarmanna, þegar hún hætti starfsemi
1910. Þrír þeirra fengu í sinn hlut íbúðar- og verslunarhús og tveir skiptu með sér húsum á
austurhluta lóðarinnar, þ.e.
Hillebrandtshúsi,
Bræðslubúð og Langaskúr,
en eignarhald á öllum
þessum húsum dreifðist
síðar á hendur annarra.50
Verslunarplássið um 1909.
(Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1057
(póstkort).)

Höepfnersverslun var
umsvifamikil á Blönduósi frá
því um 1878 og allt til ársins
1929, er hún hætti þar
starfsemi. Hún var í fyrstu rekin sem útibú frá versluninni á Skagaströnd og var hluti hins mikla
verslunarveldis Carls Höepfner, stórkaupmanns í Kaupmannahöfn. Verslunarstjórar voru Friðrik
Möller til 1882, Friðrik V. Davíðsson (d. 1883), Pétur J. Sæmundsen til 1913, Evald E. Sæmundsen til
1922 og síðast Evald Hemmert til 1929.51
Eins og áður segir hóf Höepfnersverslun á Skagaströnd siglingar til lausakaupa á Blönduós í maí og
júní 1876, og litlu síðar var byggður lítill timburskúr utan ár á þeirri lóð, sem verslunin fékk þar
úthlutað 19. júlí. Engin starfsemi var á vegum verslunarinnar á Blönduósi árið 1877, en vorið eftir
hafði Höepfnersverslun eignast þá lóð innan ár, sem B. A. Steincke fékk útmælda 8. ágúst 1876 á
sjávarbakkanum vestan við lóð Thomsens. Þá þegar óskaði Fr. Möller verslunarstjóri eftir stækkun
lóðarinnar til „útsuðurs á melnum“, en af því mun þó ekki hafa orðið með formlegum lóðarsamningi
fyrr en 1886 og 1888, þegar hin áður útmælda lóð var tvívegis lengd í „beina stefnu eptir því sem hún
áður liggur og af sömu breidd allt suður í brekkuna“. Með því náði verslunarlóðin þvert yfir allan
melinn, frá norðri til suðurs, en syðsti hlutinn var þá „eintómur ægisandur og grjót“. Rök
verslunarstjóra fyrir þessari miklu lóðaraukningu voru þau, að með „ræktun og girðingu“ þessarar
spildu mætti „reyna að koma í veg fyrir sandfok, sem opt er mikið kringum verzlunarhúsin“.52
Sumarið 1878 hófst uppbygging Höepfnersverslunar á lóðinni með því að byggt var stórt verslunarog vörugeymsluhús úr timbri á steinhlöðnum grunni, sem hlaðinn var af Sverri Runólfssyni. Þetta hús,

48
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sem lengi var nefnt Höepfnerspakkhús, Austurpakkhús eða Austara pakkhús og síðar Pétursborg,
stendur enn við Brimslóð 2-6 og er annað elsta húsið á Blönduósi. Reisugillið stóð seint í júní 1878 og
hálfum mánuði síðar voru sperrur reistar á Bræðsluhúsi, sem byggt var jafnhliða nokkru sunnar á
lóðinni. Húsið var talsvert stórt timburhús með lofti, þar sem starfsmenn verslunarinnar sváfu
gjarnan, en var rifið um 1950 og viðirnir nýttir í íbúðarhús í Vatnahverfi. Sumarið 1878 (eða nokkru
síðar) var ennfremur fluttur á lóðina verslunarskúrinn, sem áður stóð utan ár, og endurbyggður við
sölubúðina.53

Horft norður yfir þorpið 1930. Í forgrunni eru Kristófershús og Ásgeirshús fyrir miðju. Framundan þeim er „Plássið“ og vestan þess húseignir
Höepfnersverslunar. Næst til vinstri er Sláturhúsið (langa húsið) og fjær eru gripahús úr torfi (fjós), Bræðsluhús og Vesturpakkhús (rifið
1932). Austar standa Hemmertshús og Austurpakkhús (Pétursborg), en áfast því er lágreist Vörugeymsluhús. Fyrir miðju og austan við
Hemmertshús er Höepfnersbúð eða Blanda (byggð 1908). Lengst til hægri eru Hljómskálinn og Sýslumannshúsið (síðar Hótel Blönduós) og
fjær Sæmundsenshús (byggt 1923). (Ljósm. Evald Hemmert. Ljósmyndasafn A-Hún.)

Á næstu árum lét Höepfnersverslun reisa tvö myndarleg timburhús til viðbótar á lóðinni. Annað
þeirra var íbúðarhús verslunarstjóra og byggt 1882, rétt sunnan við verslunarhúsið (Austara pakkhús),
með áþekku sniði og hið eldra. Það var í fyrstu nefnt Höepfnershús og hýsti í upphafi Friðrik V.
Davíðsson verslunarstjóra og fleira fólk. Lengst af síðar var það kennt við verslunarstjórana og kallað
Sæmundsenshús og Hemmertshús, en síðar Snorrahús. Það stendur nú við Brimslóð 8. Hitt
timburhúsið var vörugeymsluhús og byggt 1884 eða 1885. Það var nokkru minna en Austara pakkhús
og stóð ögn vestar og var þess vegna nefnt Vesturpakkhús. Það var rifið árið 1932 og úr viðum þess
byggt íbúðarhús í Blöndudalshólum, sem enn stendur. Auk þessara húsa risu á lóðinni ýmis útihús úr
torfi og timbri, s.s. fjós, hlaða, móbyrgi og útikamar við Bræðsluhúsið.54
Árið 1900 byggði Höepfnersverslun Íshús úr timbri, vestast og sunnarlega á lóðinni nærri
Bræðsluhúsinu, og ennfremur Ísgeymsluhús úr torfi með kjallara. Íshúsið keypti Ágúst B. Jónsson árið
1930 og endurreisti á Hofi í Vatnsdal, þar sem það er ennþá nýtt sem sumarhús. Árið 1908 var ráðist í
byggingu nýrrar sölubúðar, sem frá upphafi hafði verið til húsa í syðri enda Austara pakkhúss. Húsið
53
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var reist á lóðarauka austur úr verslunarlóðinni og hýsti sölubúð og skrifstofu verslunarinnar til loka.
Það var nefnt Höepfnersbúð, en hlaut síðar nafnið Blanda eftir að húsið varð eign samnefnds
hlutafélags og Thorsteinssonsverslunar. Frá 1943 var rekin gistiaðstaða í húsinu í tengslum við Hótel
Blönduós, uns það var rifið 1993. Að síðustu skal hér nefnt Sláturhúsið, sem Höepfnersverslun lét
reisa sunnarlega á lóðinni 1912 og stækka 1915. Samsíða því var yfirbyggð fjárrétt, en þessi mannvirki
brunnu 4. febrúar 1949.55

2.3.2 Önnur hús frá 1877 til 1901
Nú skal vikið að annarri starfsemi í þorpinu og þeim íveruhúsum, sem vitneskja er um að byggð voru
þar til aldamóta. Hér er stuðst við ýmsar heimildir og meðal annnars manntöl áranna 1880, 1890 og
1901. Þar eru þó einungis skráð þau íveruhús, sem voru í ábúð þessi ár, og ekki getið um
verslunarhús, gripahús eða önnur mannvirki. Um flest þessi íbúðarhús, sem geymst hefur nánari
vitneskja um og fyllri lýsing, er fjallað frekar í 3. kafla.

Uppskipunarbátar í fjörunni á lygnunni innan við ós Blöndu. Myndin var tekin um 1928 norðan við Verslun Kristins Magnússonar
(Blöndubyggð 1), sem byggð var fáum árum síðar. Húsin eru þessi, talin frá vinstri: Einarsnes. Snjólaugarhús (Smiðja), Fögruvellir (torfbær
með hvítum gafli), Pálshlaða (sér í þakið), Mosfell (háreist steinhús), Guðrúnarhús (Lúðvíkshús), Ós, Systrabær (í fjarska), Ólafshús (með
ljósum gafli) ásamt útihúsum og Þorleifsbær sunnar í mýrinni. Næstu hús verða ekki nafngreind með vissu, en lengst til hægri sér í steinhúsið
Bjarg (Vilmundarstaðir) í hvarfi við árbakkann. (Ljósm. Evald Hemmert. Ljósmyndir gamla tímans.)

Haustið 1880 voru 29 manns til heimilis í þorpinu og einungis fjögur hús í byggð skv. manntali. Húsin
voru þessi: Möllershús og ónafngreind hús Jóns J. Skagfjörð, Jóhannesar Jasonarsonar og Björns
Gunnlaugssonar.56 Um Möllershús er áður getið, en það var byggt 1877 af Th. Thomsen. Þar bjó nú
Jóhann G. Möller kaupmaður ásamt fjölskyldu sinni, þremur verslunarþjónum og öðru heimilisfólki.
Hús Jóhannesar Jasonarsonar greiðasölumanns var svonefnt Vertshús eða Veitingahús, sem hann
55
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byggði árið 1877 á lóð við Blöndubyggð 12, þar sem síðar (1961) var byggt útibú Kaupfélags
Húnvetninga. Húsið brann árið 1918 og var ekki endurbyggt.57
Hús Björns Gunnlaugssonar gullsmiðs (1847-1925) var vandaður og reisulegur torfbær, sem byggður
var 1878 af Sigurði Helgasyni (d. 1879) snikkara frá Gröf. Hann var síðar nefndur Hreppshús, eftir að
Torfalækjarhreppur keypti hann og notaði neðri hæðina sem þinghús, en síðar Ólafshús og
Ingibjargarhús, kennt við hjónin Ólaf Ólafsson og Ingibjörgu Lárusdóttur (d. 1949), sem bjuggu þar frá
1889. Bærinn stóð á árbakkanum og nokkurn spöl austan við verslunarhúsin, þar sem nú er
Blöndubyggð 14. Hann var fyrsti torfbærinn, sem byggður var í þorpinu. Upprunalegi hluti hans er nú
horfinn að öllu leyti, en á lóðinni stendur ennþá samnefnt hús.58
Íbúðarhús, húseigendur og húsráðendur á Blönduósi við manntal 2. nóvember 1901.
Húsheiti
Bjarnahús

Húseigandi
Bjarni Hallgrímsson

2. heimili

Húsráðendur
Böðvar P. Þorláksson sýsluritari og Arndís Ásgeirsdóttir
Þorsteinn H. Sigurðsson söðlasmiður og Stefanía L. Guðmundsdóttir

Sigurðarhús

Hansína Þorgrímsdóttir

Hansína Þorgrímsdóttir prestsekkja

Sæmundsenshús

Höepfnersverslun

Pétur J. Sæmundsen verslunarstjóri og Magdalena M. Sæmundsen

Sýslumannshús

Gísli Ísleifsson

Gísli Ísleifsson sýslumaður og Lucinda J. Á. Ísleifsson

Möllershús

Jóhann G. Möller

Jóhann G. Möller kaupmaður og Alvilda M. F. Möller

Læknishús

Jóhann G. Möller

P. E. Júlíus Halldórsson héraðslæknir og Ingibjörg Magnúsdóttir

Solveigarhús

Solveig Guðmundsdóttir

Solveig Guðmundsdóttir Skagfjörð ekkja

Vertshús

Kristján Halldórsson

Kristján Halldórsson veitingamaður og Ingibjörg S. Sigurðardóttir

Hjálmarshús

Hjálmar Egilsson

Hjálmar Egilsson trésmiður og Anna G. Þorsteinsdóttir ljósmóðir

Sigurjónshús

Sigurjón Benediktsson

Sigurjón Benediktsson beykir og Kristjana Bessadóttir

Hreppshús

Torfalækjarhreppur

Lárus Erlendsson og Sigríður Hjálmarsdóttir ljósmóðir

2. heimili

Ólafur Ólafsson og Ingibjörg Lárusdóttir

Benediktshús

Benedikt Pétursson

Benedikt Pétursson beykir og tré- og járnsmiður

Jónshús

Jón Ó. Semingsson

Jón Ó. Semingsson og Jósefína Guðmundsdóttir

Erlendarhús

Erlendur Björnsson

Erlendur Björnsson smiður og Guðrún Helgadóttir

Þorlákshús

Þorlákur Helgason

Þorlákur Helgason verkamaður og Jóhanna Pálsdóttir

Sigtryggshús

Sigtryggur Benediktsson

Zophonías Hjálmsson búfræðingur og Sigríður J. Árnadóttir

Helgahús

Helgi Gíslason

Helgi Gíslason og Anna María Gísladóttir

Guðmundarhús

Pétur J. Sæmundsen

Halldór S. Halldórsson barnakennari og Jakobína S. Klemensdóttir

2. heimili

Ingibjörg Guðmundsdóttir ekkja

Hús Jóns J. Skagfjörð (1848-1898) beykis var einnig torfbær, sem byggður var af honum 1879 og
nefnt Skagfjörðshús meðan hann lifði, en síðar Solveigarhús og kennt við hina orðheppnu og
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skörulegu ekkju hans, Solveigu Guðmundsdóttur Skagfjörð (1836-1927). Húsið stóð við Blöndubyggð
8, þar sem síðar (1911/12) var byggt húsið Bjarg, en nokkru fjær ánni og ofar í lóðinni.59
Á næsta áratug, þ.e. frá 1881-1890, fjölgaði þorpsbúum talsvert, eða um 23 sálir, og töldust þeir 52
við manntal haustið 1890.60 Meginástæða hinnar hægu fjölgunar var viðhorf hreppsnefndar, sem í
fyrstu stóð hart gegn búsetu tómthúsmanna í þorpinu.61 Íveruhúsum hafði einungis fjölgað um tvö
eða þrjú frá 1880 og var því aðeins búið í sex eða sjö húsum. Þau voru öll ónafngreind, en af nöfnum
húsráðenda má fara nærri um heiti þeirra flestra. Húsin voru þessi: Möllershús, Skagfjörðshús,
Vertshús, Ólafshús, Höepfnershús eða Sæmundsenshús og Guðrúnarhús.62 Þeim fyrstnefndu er þegar
lýst, en nýrri húsin voru þessi: (1) Höepfnershús eða Sæmundsenshús, sem var íveruhús
verslunarstjóra Höepfnersverslunar og byggt árið 1882. Þar bjó í fyrstu Friðrik V. Davíðsson (d. 1883),
en um þessar mundir og lengi síðan Pétur J. Sæmundsen verslunarstjóri. (2) Guðrúnarhús var
torfbær, sem byggður var síðla árs 1880 yfir Guðrúnu Jónsdóttur (1832-1905), ekkju Sigurðar
Helgasonar frá Gröf (sjá framar). Húsið stóð á lítilli lóð, gegnt Ólafshúsi og norðan við götuna, ögn
ofar en nú stendur húsið Mosfell við
Blöndubyggð 9.63 Í því húsi var
trúlega tvíbýlt, þótt hugsanlega hafi
sjöunda húsið staðið þar nærri.64
Frá vígslu Blöndubrúar 25. ágúst 1897.
(Ljósmyndasafn A-Hún.)

Hér ber einnig að nefna til sögu
allveglegt timburhús, sem byggt var
árið 1881 af Guðmundi Jónssyni
(1851-1899) borgara og konu hans
Unu Gísladóttur (1854-1924). Það
stóð á lóð, sem náði að lóð Hólanesverslunar (síðar Möllersverslunar) og lóð Jóns J. Skagfjörð.
Guðmundur hafði áður verið lyfjasveinn á Hnausum, en hugðist stofna til verslunar á Blönduósi, leysti
til sín borgarabréf og fékk útmælda þessa verslunarlóð. Húsið var rifið 1887 og flutt til Akureyrar, en
Guðmundur og Una fluttust til Reykjavíkur. Efst á þessari lóð var byggt árið 1896 starfsmannahús
Möllersverslunar, sem enn stendur við
Blöndubyggð 6, þ.e. svonefnt Friðfinnshús.65
Hafskipabryggjan utan ár. Elsti hluti hennar var byggður 18941895, en yfirsmiður var Einar Baldvin Guðmundsson á Hraunum
í Fljótum. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Við manntal 1. nóvember 1901 voru íbúar
Blönduóssóknar 113 talsins66 og dreifðust á
18 íveruhús, sbr. töflu hér að framan. Einnig
var hafin byggð á árbakkanum norðan Blöndu, eins og áður er rakið. Húsum í þorpinu innan ár hafði
fjölgað um 11 frá árinu 1890, auk þess sem ný kirkja, Blönduóskirkja, var byggð í þorpinu 1894 og vígð
59

Pétur Sæmundsen (1975), s. 425-427; Páll V. G. Kolka (1950), s. 193; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 11; Jón Arason (2017).
Hagskinna, s. 92.
61 Jón Arason (2006), s. 47.
62 Manntal 1. nóvember 1890.
63 Pétur Sæmundsen(1975), s. 427; Páll V. G. Kolka (1950), s. 193-195.
64
Hjónin Einar Stefánsson og Björg Jóhannsdóttir bjuggu trúlega einnig í Guðrúnarhúsi, þótt af manntalinu megi jafnvel skilja að þau hafi
búið í sérstöku húsi.
65
Pétur Sæmundsen (1975), s. 427; Páll V. G. Kolka (1950), s. 194; Minnisblöð Jóns Arasonar. Una Gísladóttir bjó síðar í svonefndu Unuhúsi
við Garðastræti 15 í Reykjavík.
66 Hagskinna, s. 92-93.
60

32

Verndarsvæðið á Blönduósi

í byrjun næsta árs. Með því var gamla kirkjan á Hjaltabakka aflögð og stofnuð Blönduóssókn, sem
taldi íbúana innan ár og var sem fyrr þjónað af prestinum í Steinnesi. Íbúar þorpsins utan ár tilheyrðu
hins vegar Höskuldsstaðasókn til ársins 1952.67 Lóð hinnar nýju kirkju var afmörkuð undir brekkunni,
þar sem ekki var rými fyrir kirkjugarð. Fyrst um sinn var því jarðsett áfram á Hjaltabakka, en árið 1900
var tekinn í notkun nýr kirkjugarður uppi á Neðribrekku, sem enn þjónar byggðinni.68

2.3.3 Gamli bæjarhlutinn fram um 1950
Um og eftir aldamótin 1900 hafði Blönduós fest sig í sessi sem miðstöð verslunar og þjónustu í
sýslunni. Að því stuðluðu meðal annars hinar miklu umbætur í samgöngumálum, sem miðuðu að því
að tengja kauptúnið sem best þáverandi þjóðvegakerfi (sjá nánar kafla 4.1). Skipti þar sköpum
bygging Blöndubrúar, sem vígð var 25. ágúst
1897 og sameinaði hina aðskildu hluta
þorpsins, sem voru að byggjast beggja vegna
árinnar.
Bryggjusmíðin hafin innan ár árið 1922. (Héraðsstjórn í
Húnaþingi, s. 189.)

Með brúnni var Blönduóskauptún komið í
þjóðbraut, en til þess tíma lá aðalpóstleiðin
allnokkru ofar (austar) á vaði hjá Hrafnseyri.
Frá brúnni varð sömuleiðis greið leið niður að
hafskipabryggjunni utan ár, sem byggð var 1894-1895. Með tilkomu hennar gátu bæði millilanda- og
strandferðaskip siglt reglubundið á Blönduós og haft þar fastan viðkomustað. Uppbygging á starfsemi
Kaupfélags Húnvetninga utan ár eftir 1898 var þannig í rökréttu samhengi við þessar framkvæmdir og
samgöngubætur. Um langa hríð skipuðu hins vegar kaupmenn innan ár vörum sínum upp í sandinn
eða ósinn, þegar þess var kostur, og fengu því loks framgengt að byggð var þar steinbryggja á árunum
1922-1923. Hún var hlaðin úr steyptum steinum og yfirsmiður hennar var Jóhann Ólafsson. Kom
bryggjan að sáralitlum notum til uppskipunar,
enda bryggjustæðið illa valið. Varð hún því
hvorki fullgerð né lagður frá henni vegur, svo
að hún var fljótlega aflögð.69
Gamla bryggjan innan ár um 1924. Varðskipið Fylla ásamt
öðrum skipum á höfninni. (Ljósm. Evald Hemmert. Húnavaka
1981, s. 30.)

Íbúum kauptúnsins fjölgaði ört framan af
síðustu öld, svo að mikil eftirspurn var eftir
húsa- og ræktunarlóðum. Við manntal 1.
desember 1910 bjuggu 232 manns í þorpinu innan ár í 35 húsum. Hafði þá gengið mjög á það
byggingarland, sem var til ráðstöfunar í sjálfum verslunarstaðnum, enda höfðu kaupmenn fengið á
fyrstu árum útmældar stórar spildur fyrir starfsemi sína. Það var sóknarpresti því sérstakt
fagnaðarefni vorið 1907, þegar Magnús Stefánsson kaupmaður gaf eftir röskan þriðjung útmældrar
lóðar frá 1904 í skiptum fyrir minni skika. Sagði hann af því tilefni, að nú væri „lóðarskortur orðinn á
Blönduósi með því að eptirsókn eptir lóðum þar hefur verið miklu meiri þessi síðustu árin en hægt var
67

Byggðin utan ár var færð frá Höskuldsstaðasókn til Blönduóssóknar skv. lögum nr. 37 1951, þar sem miðað var við að allur
Blönduóshreppur tilheyrði Blönduóssókn. Miðað við sóknarmannatal virðist sem breytingin hafi komið til framkvæmda árið 1952.
68 Pétur Sæmundsen (1975), s. 451.
69
Pétur Sæmundsen (1975), s. 427 og 437-439; Kristinn Pálsson (1976), s. 10-11; Grímur Gíslason (1980), s. 80; Bragi Guðmundsson (1992),
s. 185-194; Aðalskipulag Blönduóss 1993-2013, s. 17-20 og 29; Stefán Á. Jónsson (2005), s. 17.
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að gjöra sjer hugmynd um fyrir fram, því að
ekkert útræði getur verið frá Blönduósi að
nokkrum mun. Stafar þessi eptirsókn að
nokkru leyti af því, að menn vilja á þessum
síðustu árum eins og kunnugt er þyrpast úr
sveitunum í kaupstaðinn.“70
Blönduós um 1906. Umhverfi kirkjunnar er ennþá ófrágengið,
en búið að girða af og rækta lóðina sunnan við
Sýslumannshúsið. Á árbakkanum til vinstri stendur Möllershús
(brann 1913) og í hvarfi við kirkjuna er Zophoníasarhús (byggt
1905), fyrsta steinsteypta íbúðarhúsið í þorpinu, en
Þorsteinshús er óbyggt. Norðar við götuna er Læknishúsið
(byggt 1903), sem ber í Hillebrandtshús. Norðan árinnar er
eldra hús Kvennaskólans, sem brann 1911. (Ljósm. Magnús
Ólafsson. Þjms. ÓM_MÓI-580.)

Af þessum sökum var ekki annað úrræði en að
úthluta byggingarlóðum á svæðinu ofan við
malarkambinn og hinn eiginlega bæjarkjarna,
þ.e. á árbakkanum upp með Blöndu, í sjálfri
forarmýrinni þar suður af og á landræmunni
undir brekkunni. Meðfram götunni á árbakkanum, austur af Koppagötu, risu helst nokkur timbur- og
steinhús næst þorpinu, en að öðru leyti dreifðust torf- og timburbyggð tómthús og grasbýli næsta
handahófskennt um svæðið. Miðbik mýrarinnar frá Koppagötu austur að Hreppavegi hélst þó að
mestu óbyggt, enda var sú spilda á forræði kaupmanna og nýtt af þeim til túnræktar. Flestum þeim
húsum og smábýlum, sem þarna byggðust á víð og dreif af iðnaðar- og verkamönnum, fylgdi hins
vegar lítill skiki til grasræktar og mótekju, þar sem mógrafir voru nánast við húsvegginn og
bæjarhlaðið. Hvorttveggja varð húsráðendum til búdrýginda, því að búfjáreign og kartöfluræktun
þeirra var lengi umtalsverð og árið 1917 nam mótekja þorpsbúa alls 2300 hestburðum.71

Horft yfir þorpið 1929. Næst standa verslunar- og útihús Þorsteins Bjarnasonar kaupmanns. (Þjms. Pk-1012.)

70
71

ÞÍ. Kirknasafn – Þingeyraklaustur. CB/4 Bréfa- og endurritabók 1905-1914, s. 42-43.
Pétur Sæmundsen (1975), s. 465-466.
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Bæði sóknarprestur og hreppsnefnd studdu beinlínis að því að þorpsbúar ræstu fram og ræktuðu
mýrarnar ofan við kauptúnið. Árið 1902 tók Torfalækjarhreppur t.d. lán til að endurlána 6 mönnum í
þessu skyni,72 og prestur beitti sér fyrir því að húsa- og ræktunarlóðir í mýrinni bæru lægri
lóðarleigugjöld en í þorpinu með þessum rökum vorið 1905:
[A]ð rækta þessa forarmýri fyrir ofan verzlunarhús kauptúnsins er í sjálfu sjer mjög erfitt og áskaplegt
fyrirtæki, einkum þar sem landslagi er þar svo háttað, að ekki er hægt að koma þar við nýrri
ræktunaraðferð svo sem með plægingu landsins. Einnig vildi jeg líta á það, að það er hin mesta nauðsyn
fyrir kauptúnið að þessari forarmýri sje breytt í ræktarland.73

Blönduós um 1927. Næst fyrir miðju er barnaskólahúsið Tilraun, sem ber í kirkjuna, en norðar undir brekkunni eru Ásgeirshús, Sláturhús
Höepfnersverslunar, Kristófershús ofar og Sandgerði niðri á sjávarkambinum. (Þjms. Lpr/2012-267-115.)

Blönduós um 1927. Lengst til vinstri er Tilraun og austur af henni íbúðar- og verslunarhús Þorsteins Bjarnasonar (Þorsteinshús) ásamt
Pakkhúsi, Sláturhúsi og útihúsum undir vegbrúninni. (Þjms. Lpr/2012-267-116.)

72
73

Pétur Sæmundsen (1975), s. 465.
ÞÍ. Kirknasafn - Þingeyraklaustur. CB/4 Bréfa- og endurritabók 1905-1914, s. 11-13.
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Löngu fyrr, eða á árunum 1885-1886, óskuðu reyndar kaupmenn eftir því að prestur mældi „þeim út
blett til jarðeplaræktunar og jafnvel til túngerðar, þar sem helst þætti tiltökumál að þessi ræktun
kynni að heppnast, sunnan og austan við húsbyggingar þeirra á Blönduósi“. Á þetta féllst prestur, þar
sem ekki væri „að tala um annan blett en sandinn, flögin, grjótið og mölina fyrir sunnan húsin á
Blönduósi upp undir brekkuna og máske í brekkunni sjálfri, sem blasir þó móti norðri, en til
túnræktunar er eigi að tala um annan blett en forarmýrina og torfflögin fyrir austan verslunarhúsin,
sem eru til mikillar óprýði“.74
Nokkrar lýsingar hafa geymst af ásýnd byggðarinnar í byrjun 20. aldar. Að sögn heimamannsins,
Péturs Sæmundsen (d. 1982), var húsakostur þar „með eindæmum lélegur og bar kauptúnið þess
merki allt fram yfir síðasta stríð“.75 Annar Blönduósingur, Páll V. G. Kolka héraðslæknir, var þó sýnu
ómyrkari í máli með þessum orðum: „Í byrjun þessarar aldar hafði Blönduós orð á sér fyrir að vera
ljótasta kauptún landsins, og þurfti þó meira en lítið til. Olli því hafnleysan, lágt bæjarstæði milli hárra
brekkna og síðast en ekki sízt fúamýrin með opnum mógröfum og svarðaruðningi.“76

Blönduós um 1927. Í forgrunni er húsið Sólheimar og til vinstri sér í bláhorn Sláturhúss Þorsteinsverslunar. Norðan við það er Böðvarshús og
fjær útihús, þá Zophoníasarhús og Samkomuhúsið lengst til vinstri, en austar standa Hillebrandtshús (næst ánni), Kista og Kristjanía vestan
við Koppagötu. Austan götunnar er Jónshús og norðan við það fyrrum Íshús, Sláturhús og pakkhús Möllersverslunar, sem á þessum tíma
tilheyrðu verslun Einars Thorsteinsson. Austar á árbakkanum eru Friðfinnshús, Halldórshús, Bjarg (Vilmundarstaðir) og Magnúsarhús (byggt
1926) ásamt lágreistu sláturhúsi verslunar Magnúsar Stefánssonar lengst til hægri. (Þjms. Lpr/2012-267-117.)

Einnig sagði í Morgunblaðinu haustið 1918, að í engum öðrum kaupstað á landinu væru jafnmargir
torfbæir og á Blönduósi: „Heilt hverfi þorpsins eru eintómir torfbæir og fer það vel, en þó hefur þess
eigi verið gætt að koma þeim skipulega fyrir og eru það sjálfskaparvíti. Torfbæjahverfi, þar sem
bæjum er skipað í réttar raðir og græn tún og kálgarða eru mjög snotur og heppilegri bústaðir

74

ÞÍ. Kirknasafn - Þingeyraklaustur. CB/1 Bréfabók 1868-1889, s. 232-234.
Pétur Sæmundsen (1975), s. 466.
76 Páll V. G. Kolka (1950), s. 7.
75
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verkamanna en rakasamar og kaldar kjallaraholur.“77 Nákvæmust lýsing af byggðinni í Klifamýri var þó
gefin af Húnvetningnum Jóni Eyþórssyni:
En fyrir ofan (austan) plássið, timburhúsin og síðar nokkur steinhús tók við Mýrin, torfbæirnir og
mógrafirnar. Næst plássinu lét Johan Möller rækta allmikið tún (Möllerstún), löng og ofurlítið kúpt beð,
5-6 metra breið, hlið við hlið. Þóttu þetta miklar og merkilegar jarðabætur [...]. Bæirnir voru flestir litlir,
ein stofa eða tvær og eldhús. Veggir og þök voru úr torfi, en hálfstafn úr timbri, að minnsta kosti á
öðrum gafli.
Það var einkennilegt að líta yfir kauptúnið og Klifamýri af Melunum að áliðnu sumri. Á Mýrinni stóðu
móhraukar í hundraðatali, dökkleitir 100-200 cm háir hlaðar úr þurrum mó kringum bæina, hestar
sveitamanna og kýr Blöndósinga á beit. Þegar nær dró, brá fyrir sérkennilegum þef af sjávarseltu og
móreyk. Íbúar torfbæjanna voru flestir tómthúsmenn, þ.e. þeir höfðu engar grasnytjar heima við, en
gátu flutt að sér hey handa 1-2 kúm og fáeinum kindum.78

2.3.3.1 Íbúafjöldi og húsakostur frá 1910 til 1950
Í 3. kafla er fjallað um einstök hús, sem byggð voru í gamla bæjarkjarnanum og Klifamýri fram um
1950, en hér skal gerð grein fyrir fjölda íbúa og íbúðarhúsa nokkur viðmiðunarár samkvæmt
manntölum og fasteignaúttektum. Verður þar fyrst fyrir manntal 1910, en sem fyrr segir voru
þorpsbúar innan ár þá 232 talsins og bjuggu í 35 íbúðarhúsum. Torfbæir voru í naumum meirihluta
eða 16 að tölu, en timburhús voru 14 og steinsteypuhúsin fimm. Öll húsin voru nafngreind eða kennd
við húsráðanda, en engin lýsing var á þeim gefin að öðru leyti en því, að tilgreindur var fjöldi þeirra
heilþilja og hálfþilja úr timbri, sem prýddu torfbæina og helst þótti verðmæti í.79

Nokkur hús á árbakkanum um 1923. Næst eru Langiskúr við enda Hillebrandtshúss, sem ber í Læknishús og Zophoníasarhús við Aðalgötu, en
fjær er Sæmundsenshús, sem byggt var 1923. (Ljósmyndasafn A-Hún.)
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Páll Líndal (1982), s. 396; Morgunblaðið 12. okt. 1918, s. 2.
Jón Eyþórsson (1964), s. 23.
79 ÞÍ. Manntal 1. desember 1910 (Torfalækjarhreppur).
78

37

Verndarsvæðið á Blönduósi

Eftirtalin hús töldust til torfbæja 1910: Hjálmarshús, Ólafshús, Einarshús, Jakobshús, Jóhannshús, Hús
Jóhanns Jósepssonar, Filippusarhús, Skúlahús, Erlendarhús, Hús Jóns Konráðssonar, Systrahús,
Þorkelshús, Hús Jóns A. Jónssonar, Hús Jakobs Sigurðssonar, Guðbjargarhús og Hús Jóns Jónssonar.
Timburhúsin voru þessi: Sýslumannshús, Veitingahús [þ.e. Vertshús], Magnúsarhús [þ.e. Magnúsar
Stefánssonar kaupmanns], Sæmundsenshús, Möllershús, Hús Jóns Stefánssonar, Finnshús [þ.e.
Friðfinnshús], Hús Hjálmars Lárussonar, Þórðarhús, Goodtemplarahús [þar aðeins skrifstofa],
Böðvarshús, Kristjánshús, Þorsteinshús og Læknishús.
Steinsteyptu húsin voru fimm talsins og byggð árin 1905 og 1907. Þurftu húsbyggjendur að sækja
mölina í sjávarfjöruna neðan við lóð Höepfnersverslunar, en um þá flutninga yfir lóðina reis
ágreiningur við Pétur Sæmundsen verslunarstjóra, eins og greint er frá í kafla 4.1. Fyrsta húsið var
Zophoníasarhús (síðar Jónasarhús), sem byggt var 1905 og kennt við húsbyggjandann, Zophonías
Hjálmsson (1864-1931), búfræðing, steinsmið og símstöðvarstjóra. „Muldi hann allt grjótið í
steypumölina með sleggju.“ Zophonías byggði síðar mörg hús í Húnavatnssýslum og tvö önnur á
Blönduósi.80
Eftirtalin fjögur steinsteypuhús voru byggð 1907: (1) Þorleifshús (síðar nefnt Sandgerði), sem byggt
var af Þorleifi „jarlaskáldi“ Kristmundssyni vestan við Höepfnerslóðina og nánast niðri í fjöru; (2)
Helgahús (síðar nefnt Kristófershús), byggt af Helga Gíslasyni;81 (3) barnaskóla- og samkomuhúsið
Tilraun, sem byggt var af Bindindisfélaginu Tilraun, og að síðustu (4) Þórarinshús (síðar nefnt
Melshús/Sunnuhvoll), sem byggt var af Þórarni Bjarnasyni uppi á Neðribrekku og „vestanvert við
þjóðveginn, þar sem hann liggur upp frá kauptúninu“. Að sögn bar Þórarinn „steypumölina upp
brekkuna í pokum“.82 Geta má þess til samanburðar, að fyrstu steinsteypu íbúðarhúsin, sem byggð
voru til sveita í Austur-Húnavatnssýslu, voru reist á Flögu og í Hvammi í Vatnsdal árin 1910 og 1911.
Eru þau ennþá uppistandandi, en fyrir byggingu hins fyrrnefnda stóð reyndar Magnús Stefánsson frá
Flögu, kaupmaður á Blönduósi.

Horft af norðurbakka Blöndu yfir í bæjarkjarnann sunnan ár árið 1934. (Þjms. Lpr/2014-137-65.)
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Páll V. G. Kolka (1950), s. 196; Múraratal og steinsmiða II, s. 800.
Skv. Fasteignamati 1916-1918 var húsið þó talið byggt árið 1905.
82 ÞÍ. Manntal 1. desember 1910; Jón Arason (2006), s. 52; ÞÍ. Kirknasafn - Þingeyraklaustur. CB/4 Bréfa- og endurritabók 1905-1914, s. 5556; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 46-47, 51-53, 62-63 og 111-112.
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Samkvæmt fasteignamati, sem gert var með skoðun á öllum húseignum í Blönduóshreppi í júní 1916
og fullgert í apríl 1917,83 voru skráð 38 íbúðarhús í þorpinu innan ár, en auk þess Blönduóskirkja og
ýmis gripahús og verslunarhús, s.s. pakkhús, sláturhús, íshús og bræðslubúðir. Þar á meðal voru
Langiskúr og Möllerspakkhús. Frá árslokum 1910 hafði íveruhúsum fjölgað um aðeins þrjú hús. Voru
nýlega byggð hús þó reyndar fleiri, því að tvö eldri hús höfðu horfið af sjónarsviðinu, þ.e. Möllershús
(brann 1913) og Skagfjörðshús (Solveigarhús/Skúlahús). Í stað þeirra höfðu bæst við tvö
steinsteypuhús, þ.e. Vilmundarstaðir (byggt 1911) og Mosfell (byggt 1912),84 svo að alls voru sjö
steinsteypt hús í þorpinu árið 1916.
Aðalgata um 1930. Í forgrunni eru
Blönduóskirkja og Tilraun. Vestan götunnar
eru Sýslumannshúsið (Hótel Blönduós),
Klemensarhús og Sæmundsenshús næst ánni,
en austan götunnar eru Samkomuhúsið,
Zophoníasarhús, Læknishús, Sjúkrahúsið,
Zophoníasarhús eldra (Verslun Jóns
Kristóferssonar) og Þorsteinshús.
(Ljósmyndasafn Skagastrandar nr. 6684.)

Íbúðarhús úr timbri voru 16
talsins, en báru nú sum hver
önnur nöfn en árið 1910. Húsin
voru þessi: Berndsenshús,
Þorsteinshús, Pósthús,
Ásgeirshús, Sæmundsenshús,
Sýslumannshús, Læknishús, Templarahús, Kristjánshús, Kistan, Friðfinnshús, Íbúðar- og verslunarhús
Magnúsar Stefánssonar [þ.e. Magnúsarhús], Veitingahús, Þórðarhús, Hjálmarshús og að síðustu
Verslunarhús Péturs Péturssonar. Torfbæirnir voru hins vegar 15 talsins, þ.e. einum færri en 1910, og
voru þessir: Jóhannsbær, Ólafshús, Jónsbær, Maríubær, Einarshús, Jóhannshús, Sigríðarhús,
Systrahús, Erlendarhús, Sveinsbær, Jóhannesbær, Filippusarbær, Miðsvæði, Árbær (Valdimarsbær) og
Vegamót.

Horft vestur yfir Blöndu sumarið 1926 frá þeim stað, þar sem síðar var byggt húsið Hvanná utan ár. Lokið er uppsteypu á jarðhæð
Samkomuhússins og verið að slá upp fyrir efri hæðinni. Uppi á brekkuhorninu sést steinhlaðin varða, beint upp af Tilraun. Hjá henni var
staðsett lítil fallbyssa, sem skotið var af, þegar skip komu til Blönduóss. Með því var sveitamönnum gert aðvart og komu þeir þá til
skipavinnu. Seinna var byssan notuð til að fagna áramótum og hafði Ásgeir Þorvaldsson þann starfa. Að lokum hlóð hann byssuna fullmikið
og sprengdi hana í tætlur. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1346.)

83

ÞÍ. Fasteignamat 1916-1918 (Blönduóshreppur); Gjörðabók fasteignamatsnefndar Austur-Húnavatnssýslu, s. 2-6
(http://jardavefur.skjalasafn.is/fasteigna--og-jardamat).
84 Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 88-93.
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Við manntal 1. desember 1920 voru íbúar kauptúnsins innan ár 263 talsins og hafði þannig fjölgað um
13,4% frá 1910. Utan ár bjuggu þá 55 manns að ótöldum námsmeyjum og starfsfólki Kvennaskólans.
Innan ár var búið í 48 íbúðarhúsum og 9 húsum utan ár að meðtöldum Kvennaskólanum og
Kaupfélagshúsinu. Um var að ræða 11 steinhús, 15 timburhús og 31 torfbæ.85 Við næsta manntal,
sem tekið var 2. desember 1930, voru skráðir 287 íbúar í byggðinni sunnan Blöndu og hafði þeim
fjölgað um aðeins 24 sálir frá árinu 1920, þ.e. um 9%.86 Búið var í 61 húsi og voru fleiri en eitt heimili í
nokkrum þeirra.

Hátíðarhöld um 1925 framan við gamla Sýslumannshúsið, sem þá var íbúðarhús Einars Thorsteinsson kaupmanns. (Ljósm. Evald Hemmert.
Ljósmyndir gamla tímans.)
Hluti byggðarinnar utan ár um 1940.
Húsin eru, talið frá vinstri: Halldórshús,
Pakkhús, Verslunarhús Kaupfélags
Húnvetninga, Sláturhús Sölufélags AusturHúnvetninga og fjærst bærinn Litla-Enni.
(Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1312.)

Árin 1929-1930 var unnið nýtt
fasteignamat, sem löggilt var
1. apríl 1932.87 Veitir það
glöggar upplýsingar um
sérhvert íbúðarhús,
verslunarhús og aðrar
byggingar í kauptúninu á þessum tíma. Þar kemur m.a. fram, að af eiginlegum íbúðarhúsum, sem
voru 61 talsins, voru 27 byggð úr torfi og timbri, 15 úr steinsteypu og 19 úr timbri. Önnur timburhús
voru Blönduóskirkja, Sjúkrahúsið og þrjú verslunar- og vörugeymsluhús, en Samkomuhúsið, sem
byggt var 1926-1927, var steinsteypt með íbúð og sparisjóðsafgreiðslu í kjallara.

85

ÞÍ. Manntal 1. desember 1920; Hagskinna, s. 79; Pétur Sæmundsen (1975), s. 466.
Hagskinna, s. 79. Hér eru undanskildir 12 aðkomusjúklingar á Sjúkrahúsinu eins og aðrir gestkomandi í þorpinu.
87 ÞÍ. Fasteignamat 1930. 9/1930. BAm/1-4.
86
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Blönduós 1926. (Ljósm. Evald Hemmert. Ljósmyndasafn A-Hún. Teikning Guðrún Jónsdóttir.)

Hliðstæðar heimildir lýsa aðstæðum á Blönduósi árið 1940, þ.e. manntal sem tekið var 2. desember
og fasteignamat, sem unnið var þetta ár og frágengið af undirmatsnefnd sýslunnar í febrúar 1941.88
Íbúar kauptúnsins voru þá 436 að tölu89 og bjuggu flestir í gamla bæjarhlutanum. Utan ár voru þá
risin 10 íbúðarhús, sem báru þessi nöfn: Svalbarð, Héðinshöfði, Slétta, Sólvellir, Halldórshús, Skuld,
Enniskot, Litla-Enni, Baldursheimur og Grund. Þar stóðu jafnframt Kvennaskólinn, Kaupfélagshús og
Sláturfélagshús. Innan ár var einnig búið á jörðinni Hnjúkum, sem Blönduóshreppur keypti 1931 með
húsi úr torfi og timbri og ýmsum útihúsum.
Skv. fasteignamati 1940 stóðu jafnmörg íbúðarhús í bæjarhlutanum innan ár og 10 árum fyrr, eða 61
hús.90 Hins vegar höfðu mörg þeirra verið endurbyggð. Með því fjölgaði timburhúsum og fækkaði að
sama skapi þeim bæjum, sem byggðir voru úr torfi og timbri. Timburhús töldust nú 26, torfbæir 17 og
jafnmörg steinsteypt hús að meðtöldu Samkomuhúsi. Við mörg húsanna stóðu úti- og gripahús líkt og
löngum fyrr. Að auki komu til húsvirðingar þessi timburhús: Blönduóskirkja, Sjúkrahúsið, Sölubúð,
Sláturhús og gömul vörugeymsluhús Einars Thorsteinsson, Sölubúð Kristins Magnússonar og
Vörugeymsluhús Björns Einarssonar.

88

ÞÍ. Manntal 2. desember 1940; ÞÍ. Fasteignamat 1942. BAm/2.
Hagskinna, s. 79.
90 Í manntalinu 1940 voru hins vegar taldir íbúar í aðeins 58 húsum.
89
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Kauptúnið um 1930. 1) Sólheimar. 2) Tilraun. 3) Sláturhús Höepfnersverslunar. 4) Reykhús Margrétar í Sandinum. 5) Hlaða og fjós
Höepfnersverslunar. 6) Bræðslubúð Höepfnersverslunar. 7) Hemmertshús (Vesturpakkhús á bak við). 8) Austara pakkhús (Pétursborg). 9)
Höepfnersbúð (síðar Blanda). 10) Hlaða og fjós Þorsteins Bjarnasonar. 11) Sláturhús og pakkhús Þorsteinsverslunar (síðar Sigríðarhús). 12)
Þorsteinshús. 13) Verslun Jóns Kristóferssonar (upphaflega Zophoníasarhús, síðar Jónasarhús). 14) Sjúkrahúsið og Læknishús. 15)
Sýslumannshúsið (síðar Hótel Blönduós). 16) Pósthúsið / Böðvarshús og útihús. 17) Zophoníasarhús. 18) Samkomuhúsið. 19)
Sæmundsenshús. 20) Bræðslubúð (Kristjanía). (Ljósm. Björn Bergmann.)

Horft af sandeyrinni norðan ár yfir til húsanna neðst í þorpinu um 1930. Greina má þessi hús, talin frá vinstri: Hillebrandtshús,
Samkomuhúsið, Sæmundsenshús, Zophoníasarhús, Klemensarhús, Læknishús, Pétursborg (Austurpakkhús, næst fyrir miðju), gamla
Vörugeymsluhúsið (vestur úr Pétursborg), Blanda (sér í gaflinn), Hemmertshús og Vesturpakkhús (lengst til hægri). (Ljósmyndasafn A-Hún.
nr. 1139.)

Í byrjun 4. áratugarins varð nokkur fólksfækkun á Blönduósi, svo að íbúar voru aðeins 401 talsins árið
1945, en fjölgaði síðan á næstu árum svo að þeir töldust 454 við manntal 1. desember 1950.91 Í öllu
kauptúninu voru þá samtals 91 íbúðarhús og eru þá talin öll hús, sem fólk bjó í innan hreppsmarka,
þ.á m. Kvennaskólinn, Barnaskólinn (utan ár), Blönduóssjúkrahús, Hótel Blönduós, Samkomuhúsið og
býlin Hnjúkahlíð og Hnjúkar, þar sem þá voru nýleg stein- og timburhús. Eiginleg íbúðarhús norðan
Blöndu voru 21 talsins og 70 í þorpinu og Klifamýri innan ár. Þær húseignir skiptust þannig, að 14 hús
voru byggð úr torfi og timbri, 23 úr steinsteypu og 33 úr timbri.92

91
92

Hagskinna, s. 79.
ÞÍ. Manntal 1. desember 1950.
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2.3.3.2 Verslunarhús
Hér að framan er fjallað um fyrstu verslanirnar, sem hösluðu sér völl í gamla bæjarhlutanum og voru
burðarstoðir byggðarinnar fram yfir aldamótin. Hólanesverslun hætti rekstri 1882, Möllersverslun
(áður Thomsensverslun) 1910 og Höepfnersverslun 1929. Flestar byggingar þeirra heyra nú sögunni
til, en ennþá standa þó þessi hús: Pétursborg (Brimslóð 2-6), sem byggt var 1878 sem verslunar- og
vörugeymsluhús Höepfnersverslunar og nefnt Austara pakkhús, Hemmertshús (Brimslóð 8) byggt
1882 sem íbúðarhús verslunarstjóra Höepfnersverslunar, og Hillebrandtshús (Blöndubyggð 2), sem
flutt var frá Skagaströnd 1877 og reist sem sölubúð og pakkhús Hólanesverslunar.

Horft úr brekkunni suður yfir byggðina um 1920. Í forgrunni lengst til vinstri eru Kristófershús og Ásgeirshús, en Sýslumannshúsið fjær og
Blönduóskirkja fyrir miðju. Austan Aðalgötu eru m.a. þessi hús: Hillebrandtshús nyrst, Læknishús, Líkhúsið, Zophoníasarhús (Jónasarhús),
Þorsteinshús (á bak við kirkjuna), Vörugeymsluhús Þorsteinsverslunar og Tilraun, en nær er torfbærinni Stebbabúð eða Brekkubær, sem ber í
Tilraun. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1038.)

Eftir aldamótin fjölgaði verslunum í kauptúninu. Þá fyrstu opnaði Magnús Stefánsson frá Flögu (18701940) árið 1902 í litlum timburskúr (10×7,5 álnir), sem hann byggði niðri á árbakkanum, en skúr
þennan seldi hann árið 1907 Kristjáni Berndsen verslunarstjóra sínum, sem flutti hann upp undir
brekkurætur sunnan við kirkjuna (sjá Berndsenshús/Sólheimar). Árið 1905 reisti Magnús stórt og
myndarlegt verslunar- og íbúðarhús úr timbri, skammt austan við Friðfinnshús, en það hús brann 4.
febrúar 1922. Á rústunum byggði hann steinsteypt hús, Magnúsarhús, sem enn stendur
(Blöndubyggð 10). Þar bjó hann og verslaði til 1937, en frá 1930 til 1988 var þar einnig til húsa
símstöð, pósthús og íbúð stöðvarstjóra. Var Magnús talinn „einn hinn auðugasti maður í héraðinu á
efri árum“.93

93

Pétur Sæmundsen (1975), s. 436; Páll V. G. Kolka (1950), s. 267; Lögrétta 20. árg., 35. tbl., 18. ágúst 1925, s. 7; Óðinn 16. árg. 1920, 7.-12.
tbl., s. 84; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 11 og 60.
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Horft suður yfir Blöndu um 1913. Meðal húsa, talið frá vinstri: Mosfell, Magnúsarhús eldra (brann 1922), Bjarg, Friðfinnshús, Íshús Möllers
(síðar verslun Péturs Péturssonar), Kistan, Hillebrandtshús, Sæmundsenshús og Blanda. Uppi á brekkunni er sýslumannssetrið Sunnuhvoll
(áður Melshús), en beint niður af því og undir brekkunni er húsið Sólheimar. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Gamla byggðin innan ár frá líku sjónarhorni sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Þorsteinn Bjarnason (1875-1937) hóf verslun á Blönduósi árið 1901. Hann mun í fyrstu hafa haft afnot
af verslunarhúsi og lausabryggju Kaupfélags Húnvetninga norðan ár, en leigði síðan herbergi í
Vertshúsi sem sölubúð. Árið 1907 byggði hann stórt og myndarlegt íbúðar- og verslunarhús
(Þorsteinshús), sem enn stendur við Aðalgötu 11. Þar rak hann verslun (Verslun Þorsteins Bjarnasonar
og Verslunarfélagið Mjölni) til dánardags sumarið 1937, en síðan versluðu í húsinu Sigríður dóttir
hans og eiginmaður hennar, Konráð Diomedesson (d. 1955), fram á 7. áratuginn, þ.e. Verslunin Val
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(Konnabúð). Hóf Konráð reyndar verslun sína haustið 1938 í Magnúsarhúsi, en flutti hana haustið
eftir í Þorsteinshús. Gekk hún næst verslun kaupfélagsins að stærð.94
Byggðin við Aðalgötu og Koppagötu um
1925. Næst sér ofan á húsið Tilraun og
handan Aðalgötu er Þorsteinshús,
Zophoníasarhús eldra (Jónasarhús),
Líkhúsið, Sjúkrahúsið og Læknishús. Austar
og næst ánni er Hillebrandtshús með
Langaskúr, en önnur hús eru Kista og
Kristjanía, en fyrrum Íshús og Sláturhús
Möllers (síðar verslunarhús Péturs
Péturssonar) austan Koppagötu. Nær
standa Jónshús, útihús frá Læknishúsi og
pakkhús Þorsteinsverslunar. Norðan Blöndu
er Kvennaskólinn. (Ættir AusturHúnvetninga IV, s. 1313.)

Árið 1906 hóf Pétur Pétursson
(1850-1922) verslun í
kauptúninu, en rak jafnhliða
sveitaverslun á
Gunnsteinsstöðum. Sumarið eftir keypti hann Íshús Möllersverslunar nærri Blöndu og breytti því í
sölubúð (51×22 álnir), þ.e. Verslun Péturs Péturssonar. Síðar keypti hann aðrar eignir á „íshúslóðinni“
og Möllerstún við núverandi Blöndubyggð, og árið 1918 keypti hann Sýslumannshúsið (Aðalgata 6) af
Ara Arnalds sýslumanni. Þar bjó Pétur til dauðadags (d. 1922) og var umsvifamestur þeirra þriggja
kaupmanna, sem hér eru
nefndir.95
Horft af brekkunni norður eftir Aðalgötu
einhvern tíma á árabilinu 1936-1940.
(Ljósm. Hallgrímur Einarsson. Minjasafnið á
Akureyri H2-19.)

Eftir lát Péturs keypti Einar
Thorsteinsson (1898-1974)
eignir Péturs kaupmanns og hóf
verslun. Vorið 1923 lét hann
innrétta sölubúð í austurenda
Sýslumannshússins og verslaði
þar uns hann keypti
Höepfnersbúð (síðar nefnt
Thorsteinssonshús og Blanda)
ásamt sláturhúsi Höepfnersverslunar 1929. Einar seldi verslun sína 1942, en í hans tíð var hún
langstærsta verslunin innan ár eftir að Höepfnersverslun hætti og jafnframt „ein myndarlegasta
kaupmannaverzlun á Norðurlandi“ með útibú á Skagaströnd.96
Um og eftir 1930 voru að sögn 11 verslanir starfræktar á Blönduósi.97 Þar af voru tvær utan ár, þ.e.
verslun Kaupfélags Húnvetninga frá 1898 og verslun Halldórs Halldórssonar, sem hann rak frá 1909 til
dauðadags 1929 í eigin íbúðar- og verslunarhúsi (Halldórshúsi), sem stóð skammt suðvestan við
94

Pétur Sæmundsen (1975), s. 436; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 55; Vísir 27. árg., 178. tbl., s, 3; Minnisblöð Jóns Arasonar.
Pétur Sæmundsen (1975), s. 436; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 41 og 81; Húnavaka 26. árg. 1986, s. 107.
96 Pétur Sæmundsen (1975), s. 436; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 41, 78 og 103; Morgunblaðið 61. árg., 172. tbl., 12. sept. 1974, s. 18.
97 Stefán Á. Jónsson (2005), s. 16.
95
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kaupfélagshúsið.98 Frá árinu 1943 rak kaupfélagið einnig útibú innan ár. Fyrsta árið var sölubúðin í
verslunarhúsi Halldórs Albertssonar (Halldórsbúð) við Blöndubyggð 5 og var hann ráðinn útibússtjóri.
Árið 1944 keypti félagið verslunarhús Kristins Magnússonar við Blöndubyggð 1, fól honum starf
útibússtjóra, stækkaði húsið og rak þar útibú til 1961, er opnuð var verslun (kjörbúð) í nýju húsi
félagsins við Blöndubyggð 12. Á þeirri lóð stóð reyndar Vertshúsið í aldarbyrjun (brann 1918), en þar
leigði kaupfélagið stofu fyrir söludeild sína innan ár árið 1907-1908 og sá Halldór Halldórsson um
rekstur hennar.99

Séð yfir hluta gamla bæjarkjarnans og vestasta hluta Klifamýrar 1930. Í forgrunni er bærinn Lindarbrekka. (Ljósm. Evald Hemmert.
Ljósmyndir gamla tímans. Teikning: Guðrún Jónsdóttir.)

98
99

Pétur Sæmundsen (1975), s. 437; Minnisblöð Jóns Arasonar.
Húnaþing I, s. 170 og 186; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 69,, 81 og 98; Minnisblöð Jóns Arasonar; Kristinn Pálsson (1976), s. 13.
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Horft frá útidyrum Hemmertshúss austur yfir Plássið skömmu fyrir 1940. Beint framundan garðshliðinu er bensíndæla DDPA, sem ber yfir
prúðbúið fólk. Á hægri hönd eru þessi hús: Thorsteinssonsverslun (Blanda) stendur næst, þá Hljómskálinn, sem var norðan við
Thorsteinssonshús (Sýslumannshús), og Læknishúsið fjær og austan Aðalgötu. Á hlið inngangsskúrsins er letrað „Apótek“, þar sem gengið
var inn í lyfjabúðina. Lengst til vinstri er Klemensarhús (Bakaríið), en fjær standa Kristjanía og Jónshús fyrir miðri mynd. (Ljósmyndasafn AHún. nr. 1060.)

Aðrir helstu kaupmenn í gamla bæjarhlutanum fram yfir miðja síðustu öld voru þessir: (1) Sigurður
Berndsen, sem keypti Möllersbúð 1913 og rak þar verslun uns húsið brann undir jól 1914, en frá 1917
til 1921 í litlu steinhúsi, sem hann byggði á grunni Möllersbúðar (Aðalgata 1). (2) Jón Kristófersson,
sem rak verslun í Zophoníasarhúsi (Aðalgata 9) frá um 1920 til 1937. (3) Bróðir hans, Kristófer
Kristófersson, verslaði í Tilraun um 1920 og í Kristófershúsi (Brimslóð 14) frá um 1922. (4) Hinrik
Berndsen hafði eigin verslun í Berndsenshúsi (Blöndubyggð 6b) frá 1924 til 1929. (5) Í sama húsi bjó
síðar Halldór Albertsson, sem lengi var verslunarmaður hjá Einari Thorsteinsson, en rak síðan eigin
verslun í Halldórsbúð (Blöndubyggð 5) 1940-1943 og frá 1944 til æviloka (1961). Þar ráku síðar
verslanir Halldór Þorgrímsson og Hjálmar Eyþórsson svo og Valur og Sævar Snorrasynir. (6) Kristinn
Magnússon hóf verslun í Klemensarhúsi 1924 og rak hana síðan frá hausti 1925 í húsi Þuríðar
Sæmundsen (Sæmundsenshúsi), uns hann byggði eigin sölubúð 1934 við Brimslóð 1 og rak til 1944, er
útibú kaupfélagsins tók þar til starfa. (7) Árið 1929 keypti Evald Hemmert verslunarstjórahús
Höepfnersverslunar (Hemmertshús) og rak þar litla verslun í nokkur ár. (8) Klemens Þórðarson
söðlasmiður rak einnig litla verslun í húsi sínu (Klemensarhúsi). (9) Á neðri hæð þess var einnig til
húsa Blönduósbakarí frá því um 1940, sem stofnað var af Valdimar Péturssyni bakarameistara og í
fyrstu starfrækt í Sæmundsenshúsi frá 1936. Var það fyrsta iðnfyrirtækið á Blönduósi, en síðar ráku
Ágúst Helgason og Þorsteinn G. Húnfjörð brauðgerð í Klemensarhúsi. (10) Ingibjörg Lárusdóttir í
Ólafshúsi hóf þar smáverslun 1915 og byggði síðan litla sölubúð við hús sitt árið 1927, þar sem hún
verslaði síðan í mörg ár með ýmsan smávarning, einkum vefnaðarvöru af ýmsu tagi (stumpa). (11) Jón
J. Pálmason rak bókaverslun í húsi sínu Pálmalundi (1919-1929) og (12) síðar Steingrímur Davíðsson
kennari í sama húsi til 1939. (13) Árið 1940 stofnaði Þuríður G. Sæmundsen bóka- og
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vefnaðarvöruverslun í húsi sínu (Sæmundsenshúsi) og rak hana til æviloka 1967, en síðar dóttir
hennar, Þorgerður Sæmundsen til 1992 og að síðustu Þuríður dóttir hennar um tíma.100
Afgreiðsluborð og fjölbreytt vöruúrval í Höepfnersverslun.
(Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1262.)

Auk sölubúðar og íveruhúss verslunarstjóra
tilheyrðu stærstu verslununum ýmis hús, sem
þjónuðu starfsemi þeirra, s.s.
vörugeymsluhús (pakkhús), ís- og
ísgeymsluhús, sláturhús og bræðslubúðir, þar
sem bræddur var sá mör, sem kom til
verslananna. Framan af fór slátrun fram á
blóðvelli undir berum himni, þar til
verslanirnar byggðu eigin sláturhús í kjölfar
þess að Sláturfélag Austur-Húnavatnssýslu
byggði fyrsta sláturhús staðarins norðan ár
haustið 1908. Þannig byggði Höepfnersverslun sláturhús á sunnarlega á lóð sinni 1912 og stækkaði
síðan 1915, en samsíða því var yfirbyggð fjárrétt. Þessi mannvirki brunnu 4. febrúar 1949. Sláturhús
verslunar Þorsteins Bjarnasonar stendur hins vegar enn að baki Þorsteinshúss.101

Horft yfir þorpið árið 1929 af melhjallanum ofan við Brekkubær (torfbærinn), Kristófershús og Ásgeirshús, sem eru í forgrunni, vestan við
kirkjuna. Til vinstri eru Sláturhús Höepfnersverslunar og síðan Hemmertshús og Pétursborg nær ánni, en austan við húsin er
Thorsteinssonsverslun (Blanda). Tvær bifreiðar eru á „Plássinu“ vestan við gamla Sýslumannshúsið (þá íbúðarhús E. Thorsteinssonar, síðar
Hótel Blönduós), þar sem fólk hefur safnast saman til mannfagnaðar. Hljómskálinn er norðan við húsið og fjær stendur Sæmundsenshús
(byggt 1923). Handan Aðalgötu er Samkomuhúsið (byggt 1926-27) og Sólbakki á bak við það, en önnur hús meðfram götunni eru
Zophoníasarhús, Læknishúsið, Sjúkrahúsið og Zophoníasarhús eldra (Jónasarhús). Fjær má sjá Hillebrandtshús (að baki Læknishúsi), Kistu og
Kristjaníu. (Ljósm. Evald Hemmert. Ljósmyndir gamla tímans.)
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Pétur Sæmundsen (1975), s. 436-437; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 27, 47, 68-69, 81, 87, 100, 106 og 113; Húnavaka 15. árg. 1975,
s. 14; Stefán Á. Jónsson (2005), s. 16; Jón Arason (2017A).
101 Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 12.
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Flestra þeirra vörugeymslu- og útihúsa verslana sem hér um ræðir er getið í 3. kafla. Fæst þeirra eru
nú varðveitt, en þó má nefna Austara pakkhús Höepfnersverslunar (þ.e. Pétursborg) og
Hillebrandtshús. Eins eru varðveittir
viðir úr þremur húsum
Höepfnersverslunar, sem voru þessi:
Íshús, sem rifið var 1930 og
endurreist á Hofi í Vatnsdal,
Bræðsluhús, sem rifið var um 1950
og viðir þess nýttir í íbúðarhús í
Vatnahverfi, svo og Vesturpakkhús,
sem tekið var ofan 1930 og
endurbyggt sem íbúðarhús í
Blöndudalshólum.
Blönduós um 1927-1928. (Ljósm. Jón & Vigfús.
Minjasafnið á Akureyri nr. 25-35682.)

Horft vestur yfir gamla bæjarkjarnann um 1945. 1) Blönduóskirkja. 2) Tilraun. 3) Útihús Þorsteins Bjarnasonar kaupmanns nær og
Ásgeirshús fjær. 4) Sólheimar. 5) Útihús frá Sólheimum. 6) Þorsteinshús. 7) Sláturhús og pakkhús (fjær) Þorsteinsverslunar. 8) Bræðsluhús
Höepfnersverslunar. 9) Lindarbrekka. 10) Jónasarhús. 11) Blanda. 12) Böðvarshús með útihúsi. 13) Gamla Sýslumannshúsið / Hótel
Blönduós. 14) Sjúkrahúsið og Líkhúsið austan við. 15) Pétursborg. 16) Læknishúsið. 17) Klemensarhús (Bakaríið). 18) Zophoníasarhús. 19)
Sæmundsenshús. 20) Lágafell (áður Kristjanía). 21) Samkomuhúsið. 22) Jónshús. 23) Kista. 24) Hillebrandtshús. 25) Langiskúr. 26) Ágústshús
(Breiðaból). 27) Halldórshús. 28) Friðfinnshús. (Ljósm. Björn Bergmann. Ljósmyndasafn A-Hún.)
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2.3.3.3 Veitinga- og samkomuhús
Sem fyrr segir var svokallað Vertshús meðal fyrstu húsa, sem byggt var í kaupstaðnum árið 1877. Fyrir
því stóð Jóhannes Jasonarson veitingamaður, en húsið stóð á lóðinni við Blöndubyggð 12 , þar sem
síðar var byggt útibú Kaupfélags Húnvetninga. Jóhannes bjó á Blönduósi til 1881 og næsta árið stóð
Jón Gíslason fyrir rekstri
greiðasölunnar, en síðan Arnór
Egilsson frá 1882 til 1885. Þá
keyptu Vertshúsið hjónin Kristján
Halldórsson smiður og Sigríður
„vert“ Sigurðardóttir, sem bjuggu í
því og ráku þar greiðasölu uns
húsið brann 1918.102
Vetur á Blönduósi um 1945. Samkomu- og
barnaskólahúsið Tilraun til vinstri,
Blönduóskirkja og torfbærinn Brekkubær eða
Stebbabúð í brekkunni. (Ljósmyndasafn A-Hún.)
Þorpið í vetrarbúningi um 1945. Meðal annars
má sjá Brekkubæ ofan við kirkjuna,
Kristófershús og Ásgeirshús lengst til vinstri og
viðbyggingar við Hljómskálann og gamla
Sýslumannshúsið, þar sem Hótel Blönduós hóf
starfsemi 1943. Handan ár sjást m.a.
Kvennaskólinn og Vélsmiðjan Vísir, sem stofnuð
var 1944. (Ljósm. Pétur Þorláksson.
Ljósmyndasafn A-Hún.)

Um næstu ár eftir bruna
Vertshússins bauð sýslunefndin
fjárstyrki til byggingar og reksturs
veitinga- og gistihúss í þorpinu. Af
slíkri framkvæmd varð þó ekki, en
frá 1918 og um einhver ár hafði
Jón Kristófersson greiðasölu í húsi sínu við
Aðalgötu 9. Árið 1926 hófu einnig greiðasölu
hjónin Páll Geirmundsson og Hjálmfríður
Kristófersdóttir í húsinu Mosfelli við
Blöndubyggð 9. Með því tóku þau yfir
gestgjafahlutverk fósturforeldra Hjálmfríðar,
Hjálmars Egilssonar og Önnu Þorsteinsdóttur
ljósmóður, sem þá höfðu um nokkurt skeið
haft til reiðu gistirými og matsölu í smáum stíl
„til hagræðis fyrir íbúa héraðsins“. Gisti- og
greiðasala Páls og Hjálmfríðar var við lýði fram
yfir 1960.103
Horft suður Aðalgötu um 1962. Til hægri er Klemensarhús, þar
sem Bakaríið var á neðri hæð og íbúð uppi, næst er Hótel
Blönduós (gamla Sýslumannshúsið) og Helgafell fjær, en Tilraun
fyrir enda götunnar. (Ljósmyndasafn A-Hún.)
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Pétur Sæmundsen (1975), s. 425.
Pétur Sæmundsen (1975), s. 441; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 92; Íslendingaþættir Tímans 8. árg., 6. tbl., 22. febr. 1975, s. 1-3.
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Framan af árum var Vertshúsið helsta skjól þorpsbúa til funda- og samkomuhalds, en auk þess átti
hreppsnefnd Torfalækjarhrepps afdrep í Ólafshúsi eða Hreppshúsi um skamma hríð meðan það var í
eigu hreppsins og þjónaði sem „þinghús“. Eins voru haldnar leikfimiæfingar, leiksýningar, dansleikir
og aðrar samkomur í Vesturpakkhúsi og
Langaskúr. Þáttaskil urðu árið 1907, þegar
Bindindisfélagið Tilraun byggði samkomu- og
barnaskólahúsið Tilraun, sem ennþá stendur
við Aðalgötu 10, og stúkan Vinabandið nr. 135
reisti Góðtemplarahúsið eða Templarahús
sama ár á svonefndri Möllerslóð, þar sem nú
er lóðin Aðalgata 3A. Í húsinu var rúmgóður
samkomusalur, en árið 1917 var húsið selt
einstaklingi og það síðan rifið árið eftir og viðir
þess nýttir í sláturhúsbyggingu utan ár.104
Horft suður Aðalgötu um 1946. Til vinstri er Samkomuhúsið og
Sparisjóðurinn á neðri hæð. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Við svo búið var ekki í önnur hús að venda
með funda- og samkomuhald en í
Vesturpakkhús og skólastofur Tilraunar, þar til
Samkomuhúsið var byggt 1926-1927 við Aðalgötu 1 á grunni Thomsens- eða Möllershúss, sem byggt
var 1876 og brann 1914. Næstu áratugi var Samkomuhúsið helsta funda- og samkomuhús sýslunnar
og þjónaði því hlutverki uns nýtt félagsheimili var byggt við Húnabraut utan ár og tekið í notkun
sumarið 1962. Á neðri hæð Samkomuhússins var íbúð með allstórri stofu, sem Ingibjörg Ólafsdóttir
leigði fyrir veitingasölu frá 1929 til 1932 og
auk þess eitt gistiherbergi, en ráðstafaði
næturgestum að öðru leyti í önnur hús í
plássinu. Með líku sniði hagaði Ragnheiður
Brynjólfsdóttir þessum rekstri, sem hún hafði
með höndum frá 1932 til 1943.105
Horft norður Aðalgötu um 1970. Næst til vinstri er Hótel
Blönduós (gamla Sýslumannshúsið), þá Klemensarhús /
Blönduósbakarí (þar var rekin greiðasala) og Sæmundsenshús.
Fyrir enda götunnar eru Útibú Kaupfélags Húnvetninga og
afgreiðsluskúr BP til hægri. (Ljósm. Ljósmyndasafn A-Hún.)

Árið 1943 fluttist Snorri Arnfinnsson
hótelhaldari á Blönduós og hóf rekstur Hótels Blönduóss með kaupum á gömlum húsum, þ.e.
Sýslumannshúsinu (Aðalgata 6), Hljómskálanum og Blöndu (áður Höepfnersbúð og
Thorsteinssonshús), sem hann nýtti sem gistirými fyrir hótelið (rifið 1993). Í kjölfarið fylgdu
margháttaðar nýbyggingar, sem nánar er lýst í kafla 3 og höfðu náð núverandi formi og stærð, þegar
Snorri hætti hótelrekstri árið 1962. Þá keyptu hótelið Þorsteinn og Haukur Sigurjónssynir,106 en saga
hótelsins verður ekki rakin hér frekar.
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2.3.3.4 Blönduóskirkja, stjórnsýsla og samfélagsþjónusta
Sóknarkirkja Blönduósinga var í fyrstu á Hjaltabakka, þar sem kirkja og prestssetur hafði staðið öldum
saman, en Hjaltabakkasókn var með fámennustu sóknum á landinu. Kirkjunni var þjónað af Páli
Sigurðssyni og síðan Þorvaldi Ásgeirssyni, sem fluttist að Steinnesi í Þingi eftir að prestakallið var
sameinað Þingeyraklaustursprestakalli árið 1881 og prestssetur aflagt á Hjaltabakka. Eftir lát Þorvalds
árið 1887 tók Bjarni Pálsson við
brauðinu og síðan Þorsteinn B.
Gíslason árið 1922, en
prestssetrið var flutt á Blönduós
árið 1968.
Blönduós og Blönduóskirkja um 1930. Í
forgrunni er húsið Brekkubær eða Stebbabúð
og lengst til vinstri Kristófershús og
Ásgeirshús neðan við það. (Ljósm. Evald
Hemmert. Kirkjur Íslands VIII, s. 83; Þjms.
Lpr/2002-65-3.)

Ört vaxandi þéttbýli hlaut fyrr
en síðar að kalla á flutning
kirkjunnar, auk þess sem
Hjaltabakkakirkja, sem byggð
var 1843, var orðin býsna
lasburða og þarfnaðist mikillar viðgerðar um 1890. Hún var auk þess orðin of lítil fyrir söfnuðinn, en
um þriðjungur hans bjó á Blönduósi. Því beittu ýmsir þorpsbúar sér fyrir því að ný kirkja risi á
Blönduósi, enda tækju þeir að öðrum kosti ekki við fjárhaldi hennar. Um þetta varð nokkur togstreita,
en fyrir tilstilli séra Bjarna var gerð sú málamiðlun, að safnaðarfundur samþykkti sumarið 1893 að
flytja kirkjuna gegn því skilyrði, að gamla kirkjan yrði notuð sem líkhús og jarðsett áfram í
kirkjugarðinum. Fór það svo, að söfnuðurinn tók formlega við kirkjunni 5. desember 1893.107 Gerðar
voru nauðsynlegar breytingar á gömlu kirkjunni sumarið 1895 og þjónaði hún sem líkhús uns hún var
rifin síðla árs 1901 og viðir hennar seldir á uppboði. Andvirði þeirra var varið til þess að kosta
framkvæmdir við gerð nýs kirkjugarðs á brekkunni á Blönduósi, sem vígður var 30. nóvember 1900.108
Húsaþyrpingin austan Aðalgötu um 1920.
Lengst til vinstri er Hillebrandtshús, síðan
Læknishúsið með áföstum skúr, sem hýsti
lyfjabúð, þá Líkhúsið og Zophoníasarhús eldra
(Jónasarhús, byggt 1905). Á bak við
Læknishúsið eru Bræðslubúð (Kristjanía),
Kista og verslunarhús Péturs Péturssonar
(áður Íshús og Sláturhús Möllersverslunar), en
Friðfinnshús lengst til hægri. (Ljósmyndasafn
A-Hún. nr. 1038, myndhluti.)

Um staðarval nýrrar kirkju voru
menn ekki á eitt sáttir. Óttuðust
ýmsir, að verslunin myndi færast út fyrir ána, þegar kæmist í gagnið sú bryggja, sem þá var í
undirbúningi. Yrðu verslunarhúsin þá annaðhvort rifin eða stæðu eftir auð og yfirgefin. Af þessum
sökum óskaði landshöfðingi þess að kannað yrði ítarlega, hvort ekki væri hentugra að byggja kirkjuna
utan ár. Um þetta urðu nokkur bréfaskipti milli heimamanna og biskups, þar sem m.a. var lögð fram
álitsgerð kaupmanna, Péturs Sæmundsen og Jóhanns G. Möller. Töldu þeir þetta ástæðulausan ótta
107
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og lögðu áherslu á að halda þorpinu í byggð sunnan ár, þrátt fyrir að norðan hennar risi bryggja og
hugsanlega einhver verslunarhús. Þessi sjónarmið og aðrar röksemdir þeirra studdi biskup og bætti
því við, að yrði kirkjan byggð fyrir utan ósinn, hyrfi hún úr sókninni. Við svo búið heimilaði
landshöfðingi byggingu hinnar nýju kirkju undir brekkunni í ársbyrjun 1894 og hófst smíði hennar í
september. Smíðinni var að mestu lokið í ársbyrjun 1895 og var kirkjan vígð af prófasti 13. janúar í
„stilltu og indælu veðri“.109 Hún þjónaði Blönduósingum í hartnær eitt hundrað ár, eða til þess að ný
kirkja var vígð utan ár árið 1993.
Sparisjóður Húnavatnssýslu var stofnaður í ársbyrjun 1891 og var afgreiðslan í fyrstu hjá gjaldkerum
sjóðsins, þ.e. á „kontór“ Péturs Sæmundsen verslunarstjóra í Höepfnershúsi (1891-1908) og hjá
Böðvari P. Þorlákssyni póstafgreiðslumanni í Böðvarshúsi (1908-1922). Árin 1922-1927 var
sparisjóðurinn til húsa í Levíhúsi (Aðalgötu 3a), en eftir það í Samkomuhúsinu (Aðalgötu 1), þar sem
keypt voru tvö herbergi fyrir
starfsemina árið 1927. Þar var
sparisjóðurinn til húsa á meðan
hann starfaði, en árið 1963 var
hann yfirtekinn af Búnaðarbanka
Íslands. Frá því um 1970 hefur öll
bankaþjónusta haft aðsetur utan
ár.110
Blönduós um 1925. Sunnan undir
Sýslumannshúsinu, sem þá var íbúðarhús Einars
Thorsteinsson kaupmanns, leikur lúðrasveit
undir stjórn Páls Ísólfssonar, en bæjarbúar hafa
safnast saman til að hlýða á. Að baki
mannþyrpingunni eru Læknishúsið og nýlega
viðbyggður eldri hluti Sjúkrahússins, en sunnan
við það er Líkhúsið, sem var fært af grunni 1929,
þegar spítalinn var stækkaður. (Ljósm. Evald
Hemmert. Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1454.)
Frá 1927 var Sparisjóðurinn til húsa í tveimur
herbergjum á neðri hæð Samkomuhússins.
(Ljósmyndasafn A-Hún.)

Við stofnun 15. aukalæknishéraðs
sumarið 1897 varð Blönduós fast
aðsetur héraðslæknis, sem þjónaði
fimm hreppum. Fyrstu læknarnir
bjuggu í nýbyggðu húsi, sem Möller
kaupmaður lét reisa árið 1896 yfir
starfsmenn verslunarinnar, en var
síðar (frá 1904) jafnan nefnt
Friðfinnshús (Blöndubyggð 5).
Þessir læknar voru Sigurður
Pálsson (1897-1899), Björn G. Blöndal (1899-1901) og Júlíus Halldórsson, sem tók við embætti 1901.
Árið 1903 byggði hann sér eigið íbúðarhús og flutti í það árið eftir. Húsið var jafnan nefnt Læknishús
eða Gamla læknishúsið og stendur við Aðalgötu 5. Þar var síðan bústaður annarra héraðslækna allt til
109
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ársins 1955, þ.e. Jóns Jónssonar (1906-1922), Kristjáns Arinbjarnar (1922-1931), Jónasar Sveinssonar
(1932-1933) og Páls V. G. Kolka (1934-1955).111

Kauptúnið og neðsti hluti byggðarinnar í Klifamýri um 1930. Húsin undir brekkurótum eru Sólheimar (lengst til vinstri) og austar útihús frá
bænum (að baki þvottasnúrunum), en síðan Lindarbrekka lengst til hægri. Í mýrinni neðan við húsin eru ræktuð tún með beðasléttum, sem
nú eru að mestu eða öllu leyti horfnar á þessum slóðum. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Í byrjun 20. aldar var tekið að ræða nauðsyn þess að koma upp sjúkraskýli í þorpinu. Af því varð fyrst
haustið 1913, er héraðslæknir tók á leigu stærsta herbergið í Líkkistunni með tilstyrk sýslunefndar,
þar sem komið var fyrir 1-2 sjúkrarúmum. Þetta sjúkrahúshald stóð til ársins 1915.
Séð yfir byggðina á árbakkanum um 1950.
Syðstu húsin eru Hannahús (hús Jóhanns
Kristjánssonar), Pósthúsið (áður
Magnúsarhús), Vilmundarstaðir og
Friðfinnshús, en uppi á brekkunni gnæfir
sýslumannssetrið Sunnuhvoll. (Ættir AusturHúnvetninga IV, s. 1288.)

Næstu tvö ár (1916 og 1917)
voru leigðar tvær stofur fyrir
fjögur sjúkrarúm í
Zophoníasarhúsi (Aðalgötu 9),
en um næstu ár fékkst ekkert
leiguhúsnæði fyrir sjúkraskýli í
þorpinu. Árið 1925 tók
sýslunefndin á sig rögg og keypti
fasteignir Jóns Jónssonar læknis við Aðalgötu (og fleiri eignir) „í því skyni að hýsa þar læknisbústað
héraðsins með hæfilegum viðbyggingum og sjúkrahús“, en nokkru fyrr (1922) hafði sýslunefndin
staðið fyrir byggingu sjúkraskýlis, sem var áfast suðurenda Læknishússins. Rúmaði það 9 sjúklinga, en
eftir stækkun hússins 1929 var þar rými fyrir 13-15 sjúklinga. Rekstri sjúkrahússins eða Gamla spítala
111

Pétur Sæmundsen (1975), s. 449; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 9 og 34-35; Minnisblöð Jóns Arasonar.
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við Aðalgötu 7 var hætt í árslok 1955, þegar Héraðshælið á svonefndu Læknistúni ofan við Blöndubrú
tók til starfa. Á lóðinni var síðar byggður læknisbústaður, sem var fullgerður 1970.112
Aðalgata um 1950. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s.
1385.)

Tvennt þessu tengt ber að nefna hér:
Fyrsta apótek staðarins var frá 1904
til húsa í viðbyggingu eða geymsluskúr
sunnan við Læknishúsið. Við byggingu
sjúkrahússins 1922-1923 var skúrinn
rifinn og lyfjabúðin flutt í
norðurendann á kjallara
Læknishússins. Þaðan var hún flutt í
Hemmertshús um 1940, eftir að
Guðmundur Kolka keypti húsið, og
rekin þar um tíma af föður hans, Páli V. G. Kolka héraðslækni. Páll og Helgi Helgason lyfsali ráku síðan
apótek frá því um 1945 og frá 1948 á jarðhæð Helgafells (Aðalgötu 8), þar sem lyfsalan var til húsa til
ársins 1977, er Vilhelm Lúðvíksson hóf rekstur apóteks utan ár.113 Í annan stað skal getið þriggja
yfirsetukvenna eða ljósmæðra, sem búsettar voru í kauptúninu um og eftir aldamótin. Elst þeirra var
Sigríður Hjálmarsdóttir (f. 1834), sem bjó í Hreppshúsi og lést 1907, en næst henni var Anna G.
Þorsteinsdóttir (f. 1860) í
Hjálmarshúsi (Mosfelli), sem fluttist til
Blönduóss árið 1900 og gegndi þar
ljósmóðurstarfi til 1930. Þá tók við
starfinu Hallbera Jónsdóttir (d. 1962) í
Langaskúr og gegndi því til 1941.114
Séð yfir gamla bæjarkjarnann um 1945. Í forgrunni
eru Tilraun og kirkjan, en til vinstri og næst árósnum
standa Hemmertshús (Snorrahús), Pétursborg og
Blanda. Hótel Blönduós er fyrir miðri mynd og tvær
langferðabifreiðar við húshlið. Norðar er
Klemensarhús (bakaríið) og Sæmundsenshús næst
ánni. Fyrir enda Aðalgötu er Útibú Kaupfélags
Húnvetninga og austan við hana má greina
Samkomuhúsið, Læknishús, Sjúkrahúsið, Jónasarhús
og Þorsteinshús. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s.
1433.)

Blönduós varð aðsetur sýslumanns
árið 1898, þegar Gísli Ísleifsson
sýslumaður flutti sig þangað frá
Kornsá. Fyrstu árin hafði hann aðstöðu í Kistu, sem Möller kaupmaður byggði og átti, en frá árinu
1900 í Sýslumannshúsinu, sem byggt var það ár. Auk íbúðar var þar aðsetur embættisins til 1918, er
Ari Arnalds sýslumaður seldi húsið verslun Péturs Péturssonar. Það stendur enn við Aðalgötu 6 sem
elsti hluti Hótels Blönduós. Árið 1919 keypti Bogi Brynjólfsson sýslumaður húsið Sunnuhvol
(Brekkubyggð 2), sem stendur uppi á brekkunni, og seldi það síðan Guðbrandi Ísberg sýslumanni árið
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Pétur Sæmundsen (1975), s. 449-450; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 9 og 37-39; Minnisblöð Jóns Arasonar; Kristinn Pálsson (1976), s.
12.
113 Pétur Sæmundsen (1975), s. 450; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 44 og 106.
114 Pétur Sæmundsen (1975), s. 450; Tíminn 46. árg., 149. tbl., 4. júlí 1962, s. 6; Ljósmæður á Íslandi I, s. 33-34, 238 og 542.
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1932. Húsið þjónaði sem embættisbústaður og sýsluskrifstofa til ársins 1953, er ríkissjóður lét byggja
nýtt hús, spölkorn austar á brekkunni (Garðabyggð 1). Þar var sýsluskrifstofan til húsa uns hún var
flutt sumarið 1975 í nýtt húsnæði við Hnjúkabyggð 33.115
Blönduós eftir 1970. Í forgrunni er húsið
Lindarbrekkai með breyttu útliti frá fyrri gerð.
(Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

Árið 1899 var póstafgreiðsla flutt frá
Sveinsstöðum á Blönduós, en þar
hafði áður verið bréfhirðing frá 1882.
Afgreiðslan var í fyrstu á hendi Gísla
Ísleifssonar sýslumanns, sem bjó í
Líkkistunni og síðar í Sýslumannshúsi,
en árið 1909 varð Böðvar P.
Þorláksson póstafgreiðslumaður og
gegndi því starfi til dauðadags 1929. Á
þeim árum var póststofan í húsi hans,
Böðvarshúsi, en árið 1930 var
starfsemi pósts og síma sameinuð.
Fyrsta símstöðin tók til starfa haustið
1906 í steinsteyptu húsi Zophoníasar
Hjálmssonar (Aðalgötu 9), en hann gegndi starfi símstöðvarstjóra til 1911. Var stöðinni þá lokað
tímabundið vegna ágreinings um styrkveitingu, en vorið 1912 var hún opnuð að nýju í húsinu Tilraun
(Aðalgötu 10) og starfrækt þar til 1930. Stöðvarstjórar þau ár voru Björn Leví Guðmundsson (d. 1923)
og Elísabet dóttir hans. Árið 1930 var starf póst- og símstjóra sameinað og veitt Karli Helgasyni.
Starfsemin var þá flutt í Magnúsarhús (Blöndubyggð 10) og deildi fyrstu árin húsnæði með verslun
Magnúsar Stefánssonar. Landssíminn keypti síðar húsið, sem eftir það var ýmist nefnt Pósthúsið,
Símstöðin eða Síma- og pósthúsið. Þar var starfsemin til húsa, ásamt íbúð stöðvarstjóra, uns sjálfvirk
símstöð var tekin í notkun
utan ár árið 1969, en
póstþjónustan var flutt í nýtt
húsnæði við Hnjúkabyggð
32 haustið 1988.116
Horft frá Lindarbrekku norður yfir
Klifamýri 1950. Á árbakkanum eru
þessi hús, talið frá vinstri: Halldórshús
og Friðfinnshús, Vilmundarstaðir, Póstog símstöðin, Hannahús, Mosfell og
Ólafshús, þar sem nýtt íbúðarhús er í
byggingu. (Ljósm. Björn Bergmann.
Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 205.)

Formlegt barnaskólahald
hófst ekki á Blönduósi fyrr
en 1908 með því að
hreppsnefndin samþykkti að gera kauptúnið að sérstöku skólahéraði. Fyrir þann tíma höfðu bæði
heimiliskennarar og ýmsir aðrir sinnt stopulli kennslu í kauptúninu. Árið 1900 var falast eftir kaupum
115

Páll V. G. Kolka (1950), s. 192; Húsakönnun á Blönduósi 2015, s. 41 og 63; Kristinn Pálsson (1976), s. 13.
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á gömlu kirkjunni á Hjaltabakka, sem þá var notuð fyrir líkhús, til byggingar skólahúss í plássinu og í
því skyni efnt til sérstakra samskota. Skrefið var þó fyrst stigið til fulls með því framtaki
Bindindisfélagsins Tilraunar vorið 1907 að byggja sérstakt „fundar- og barnaskólahús“, sem hlaut
nafnið Tilraun (Aðalgata 10).117

Séð yfir Blönduós af rústum Brekkubæjar einhvern tíma á árabilinu 1959-1962. (Ljósm. Hannes Pálsson. Eigandi: Blönduósbær.)

Blönduós 1970. Norðan kirkjunnar eru Helgafell og Hótel Blönduós. (Ljósm. Stefán Pedersen. Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 712.)
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Pétur Sæmundsen (1975), s. 445-446; Jón Torfason (2009), s. 125-142; ÞÍ. Kirknasafn – Þingeyraklaustur. CB/4 Bréfa- og endurritabók
1905-1914, s. 42-47
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Blönduós 1970. Næst fyrir miðju er húsið Sólheimar eftir endurbyggingu. (Ljósm. Stefán Pedersen. Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 711.)

Haustið 1908 tók nýkjörin skólanefnd á leigu tvær stórar skólastofur á efri hæð Tilraunar „með
stórum ofni og gangi fyrir framan“, jafnframt því að ráða fyrsta kennarann, Björn Magnússon frá
Guðrúnarstöðum. Var húsnæðið þó engan veginn fullfrágengið, en þar fór kennsla fram veturna
1908-1910 og síðan samfleytt frá 1911 til 8. febrúar 1947, er nýtt barnaskólahús var tekið í notkun
utan ár. Skólaárið 1910-1911 var kennt í tveimur stofum í vesturenda Möllersíbúðarhúss, en árið
1912 festu skólanefndin kaup á allri efri hæð Tilraunar. Lengst af starfstíma skólans í því húsi (19201946) gegndi Steingrímur Davíðsson starfi skólastjóra.118

118

Pétur Sæmundsen (1975), s. 446; Jón Torfason (2009), s. 134 og 142-147.
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2.3.4 Kyrrstaða í þróun gömlu byggðarinnar
Mikil fólksfjölgun varð á Blönduósi um og eftir seinna stríð, eða rífleg tvöföldun á árabilinu 1945 til
1975, þar sem íbúum fjölgaði úr 401 í 815.119 Samhliða urðu miklar breytingar í atvinnuháttum, eins
og víðast annars staðar á landinu, en fram um 1940 voru störf á Blönduósi nánast einskorðuð við
verslun, uppskipun og útskipun á vörum, slátrun, greiðasölu og ýmsa þjónustu, auk starfa við
húsbyggingar og vegagerð að sumarlagi. Útgerð var hins vegar engin að heitið gæti, þótt róið væri til
fiskjar fram til þess tíma að fiskur hvarf úr flóanum um 1950. Búskapur var á hinn bóginn snar þáttur í
atvinnulífi Blönduósbúa fram yfir miðja öldina, þar sem einkum var búið með kýr, sauðfé, hænsni og
hross.120

Séð af Skagastrandarvegi (Ennisbraut) suðvestur yfir Blönduós um 1945. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Upp úr 1940 varð aukning í verslun og ýmiss konar þjónustu á Blönduósi, jafnframt því að stofnsett
voru ýmis iðnfyrirtæki á vegum Kaupfélags Húnvetninga og einstaklinga, svo sem véla- og
trésmíðaverkstæði. Þessi breyting kallaði á aukið landrými fyrir íbúðabyggð, fyrirtæki og opinberar
þjónustustofnanir, en þá þegar var orðinn lóðaskortur í gamla bæjarkjarnanum. Eins þótti Klifamýrin
ekki fýsilegt byggingarland vegna jarðvegsdýptar, svo að sjálfgefið var að meginþungi byggðarinnar
myndi smám saman færast út fyrir Blöndu. Sú stefna var með vissum hætti innsigluð árið 1946 með
byggingu hins nýja barnaskóla utan ár. Sama ár lágu fyrir fyrstu tillögur skipulagsnefndar ríkisins að
skipulagi svæðisins norðan Blöndu, þar sem m.a. var lagt til grundvallar „að byggð yrði eingöngu leyfð
þeim megin ár fyrst um sinn“.121
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Hagskinna, s. 79.
Pétur Sæmundsen (1975), s. 465; Jón Ísberg (1976), s. 61; Kristinn Pálsson (1976), s. 19-20.
121 Aðalskipulag Blönduóss 1970, s. 1-2.
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Uppdráttur af nyrðri hluta svæðisins norðan Blöndu skv. mælingu frá 1945-1946 og 1952. Tillaga um staðsetningu nýrra bygginga næst
sjónum mun vera frá 1946 og 1947, en skipulag íbúðabyggðarinnar austan Húnabrautar frá júní 1966. (Í vörslu Skipulagstofnunar.)

Tillaga Skipulags ríkisins frá júní 1966 að skipulagi syðri hluta byggðarinnar norðan ár, byggð á mælingaruppdráttum frá 1945-1946 og
1952. Neðst á kortinu sést einnig hluti byggðarinnar innan ár. (Í vörslu Skipulagsstofnunar.)
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Um skipulag kauptúnsins frá og með miðri síðustu öld, - einkum með tilliti til byggðarinnar sunnan ár,
- er fjallað nánar í 4. kafla. Þeir tveir uppdrættir, sem hér fylgja, sýna hins vegar hugmyndir
skipulagsnefndar ríkisins og hreppsnefndar um framtíðarskipulag þorpsins norðan ár á árunum 19461947 og 1966. Með því skipulagi var í grófum dráttum lagður sá grunnur að fyrirkomulagi
byggðarinnar báðum megin árinnar, sem síðan hefur þróast stig af stigi til þessa dags. Sú saga er rakin
stuttlega í 4. kafla, þar sem fjallað er um áform og aðgerðir, sem vænlegust hafa þótt hverju sinni til
uppbyggingar í gamla bæjarhlutanum á síðastliðnum 60-70 árum.

Horft vestur yfir Blönduós sunnan ár um 1972. Efst til vinstri grillir í nýleg íbúðarhús við götuna Brekkubyggð uppi á Neðribrekku, svo og
Dýralæknisbústaðinn, Sýslumannshúsið og önnur hús á brekkubrúninni. Lengst til hægri er nýlega uppsteypt skrifstofubyggingin við
Hnjúkabyggð 33. Þekkt íbúðar- og gripahús í Klifamýri og ofan gamla bæjarhlutans eru þessi: 1) Hvassafell. 2) Veðramót (Lárusarbær). 3)
Fjárhús Jóns Sumarliðasonar. 4) Fjárhús Þórarins Þorleifssonar. 5) Hesthús Ara Jónssonar. 6) Hesthús og hlaða Hlyns Tryggvasonar. 7)
Lindarbrekka. 8) Hvannatún. 9) Þorleifsbær. 10) Bali. 11) Snorrabær. 12) Hlaða og hesthús frá Pálmalundi. 13 og 15) Pálmalundur og
geymsluskúr. 14) Tunga. 16) Brúarland. 17) Þórðarhús og Mágaberg. 18) Árbær. 19) Friðfinnshlaða / Jobbahlaða, Þórðarhús. 20) Fjárhús
Páls Geirmundssonar. 21) Gripahús Páls Geirmundssonar. 22) Spennistöð. 23) Skátaheimilið - Baldurshagi / gamla spennistöðin /
hundahreinsunarskúr. (Ljósmyndasafn A-Hún.)
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3. Húsakostur í hundrað ár
Í þessum kafla er fjallað um velflest hús, sem byggð voru innan marka verndarsvæðisins, þ.e. í gamla
bæjarhlutanum og Klifamýri á árabilinu 1876-1950, jafnt þau sem nú eru horfin sjónum og önnur sem
enn eru varðveitt. Um er að ræða samtals 95 hús, þ.e. íbúðarhús, verslanir, gistihús, Blönduóskirkju
og fleiri byggingar, en ótalin eru fjölmörg útihús, gripahús og aðrar byggingar, sem fyrrum stóðu í
þorpinu innan ár. Við þennan fjölda er svo aukið fimm yngri húsum, sem reist voru eftir 1950. Hér eru
einnig nafngreind 10 önnur hús, sem tilheyrðu gömlu byggðinni innan ár, en standa utan marka
verndarsvæðisins. Mismikil vitneskja liggur fyrir um þennan húsakost og sömuleiðis er óvissa um
nákvæma staðsetningu nokkurra húsa, sem áttu skamma ævi eða eru löngu horfin af sjónarsviði.

Séð yfir gamla bæjarkjarnann um 1936, gamla Blönduóskirkja og barnaskólahúsið Tilraun í forgrunni. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1038b.)

Gömlu húsin, sem ennþá standa, mynda hins vegar meginkjarna núverandi byggðar á
verndarsvæðinu og er þeim rækilega lýst í Húsakönnun á Blönduósi 2015, sem er meðal helstu
heimilda þessarar samantektar. Um þau hús er ennfremur fjallað í 5. kafla, þar sem nánar er lýst
umhverfis- og varðveislugildi einstakra húsa. Annarra heimilda er getið hér að neðan,122 en ekki er
vísað til þeirra í húsalýsingum nema sérstök ástæða þyki til. Helstu heimildir eru manntöl 1880-1950
og fasteignamatsúttektir áranna 1916, 1930 og 1940, svo og óprentaðar samantektir Jóns Arasonar
og Guðmundar Paul Scheel-Jónssonar um einstök hús.
Í fyrri hluta kaflans er fjallað um hús í gamla bæjarkjarnanum, þar sem fyrst er lýst húseignum gömlu
verslananna (3.1.1 – 3.1.4) og síðan öðrum húsum (3.1.5 – 3.1.6), en í seinni hluta kaflans er gerð
grein fyrir húsakosti í Klifamýri og dreifbýlinu ofan þorpsins. Mörkin milli gamla bæjarkjarnans og
122

ÞÍ. Manntal 1. desember 1910; Manntal 2. desember 1940; Manntal 1. desember 1950; Manntöl 1880, 1890, 1901, 1910, 1920 og 1930;
Fasteignamat 1930. 9/1930. BAm/1-4; Fasteignamat 1942. BAm/2-2; Húsakönnun á Blönduósi 2015; Fasteignamat 1916-1918:
http://jardavefur.skjalasafn.is/fasteigna--og-jardamat/nr/4; Jón Arason (2017): Nokkrir bæir (handrit); Guðmundur Paul Scheel-Jónsson
(2017): Blönduós fyrri tíma (handrit); Minnisblöð Jóns Arasonar; Jón Arason (2017A): Ábendingar og upplýsingar við yfirlestur handrits;
Sigurður J. Ágústsson (2017). Nokkrar athugasemdir við yfirlestur handrits.
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mýrarinnar eru hér dregin um núverandi Ólafsbyggð á árbakkanum, Koppagötu og byggðina vestan
við Sólheima undir brekkunni. Meginhluti gömlu byggðarinnar við Blöndu og í mýrinni fellur þannig
undir kafla 3.2. Að lokum er getið lauslega í kafla 3.3 nokkurra húsa, sem stóðu utan
verndarsvæðisins.
Húsalýsingum er skipað í aldursröð eins og kostur er, þ.e. samkvæmt byggingarári húsa. Raðtölur í
sviga vísa til staðsetningar þeirra á yfirlitskortum að því marki sem hún er þekkt. Getið er breytilegra
nafna einstakra húsa, eins og þau eru tilgreind í heimildum á hverjum tíma. Horfin hús eru auðkennd
með bláum lit og rauðum þau hús, sem ennþá eru uppistandandi. Ásamt varðveittum ljósmyndum frá
ýmsum tímaskeiðum gefa þessar upplýsingar glögga mynd af þróun byggðarinnar og eru á þann hátt
mikilvægur efniviður og leiðarvísir við mótun stefnu um verndun og uppbyggingu gamla
bæjarkjarnans og byggðar á verndarsvæðinu til frambúðar.

3.1 Gamli bæjarkjarninn
Hér er í fyrstu fjallað um húseignir gömlu verslananna, sem hófu starfsemi við stofnun
verslunarstaðarins, þ.e. Thomsens- og Möllersverslana, Hólanesverslunar og Höepfnersverslunar.
Flest þeirra húsa áttu sér framhaldslíf í annarra eigu, s.s. verslana Péturs Péturssonar og Einars
Thorsteinssonar, og er saga
þeirra rakin allt til enda.
Ennfremur er hér í kafla
3.1.4 lýst húseignum
verslunar Þorsteins
Bjarnasonar áður en fjallað
er um önnur hús í gamla
bæjarkjarnanum.
Húseignir Möllersverslunar 1885, allar
byggðar af Th. Thomsen kaupmanni.
Næst standa Bræðsluhús og útihús, en
fjær eru Möllershús og Möllersbúð.
Lengst til vinstri er Pakkhús.
(Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

3.1.1 Húseignir Thomsens- og Möllersverslana
(1) Thomsensbúð / Möllersbúð. Húsið var byggt haustið 1876 af Thomasi J. Thomsen kaupmanni og
stóð þar sem Samkomuhúsið var byggt síðar (Aðalgata 1). Húsið var
byggt úr forsniðnum norskum viði, 20×14 álnir að grunnmáli, en Sverrir
Runólfsson steinsmiður hlóð grunninn. Í húsinu var í fyrstu verslun
Thomsens, en síðan sölubúð Möllersverslunar frá 1877 til 1910, þ.e.
Jóhanns Möller til 1903 og Ólafs N. Möller 1903-1910. Við fráfall Ólafs
varð húsið eign þriggja ábyrgðarmanna, sem leigðu það Sigurði
Berndsen kaupmanni. Hann keypti húsið 1913 og verslaði í því uns
húsið brann 21. desember 1914, en byggði síðar steinsteypt verslunarhús á grunninum (sjá
Berndsenshús nr. 42). Sunnan við búðina stóðu einnig útihús úr torfi og timbri ásamt Bræðsluhúsi úr
timbri (nr. 5). Sölubúðin og íbúðarhúsið voru bæði grænmáluð og þóttu snotur.
(2) Bræðsluhús eldra. Byggt af torfi og timbri sumarið 1876 af Th. Thomsen til að bræða í mör þá um
haustið. Óvíst hvar það stóð, en var trúlega rifið (eða því breytt í gripahús), þegar nýtt bræðsluhús úr
timbri var byggt árið eftir.
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(3) Thomsenshús / Möllershús. Byggt vorið 1877 sem íbúðarhús Th. Thomsens. Fyrsta eiginlega
íbúðarhúsið á staðnum, byggt úr tilsniðnum norskum viði á
steinhlöðnum grunni, sem Sverrir Runólfsson hlóð. Stóð þar sem nú er
Sæmundsenshús (Aðalgata 2). Húsið var 22×12½ alin að stærð. Vatn til
heimilisnota var sótt í brunn, sem grafinn var vestan við lóðina.
Möllersfjölskyldan bjó í húsinu 1877-1910, en síðan ýmsir þar til það
varð eldi að bráð í apríl 1913. Meðal annars bjuggu þar kennslukonur
Kvennaskólans 1911-1913 meðan unnið var að byggingu nýs skólahúss.
(4) Pakkhús. Byggt 1877. Var timburhús á einni hæð með lofti og stóð
sunnan við íbúðarhús Thomsens, sbr. ljósmyndir frá 1877 og 1885.
Einhverjir viðir þess tilheyrðu ef til vill áður þeirri sölubúð og
vöruskemmu, sem Thomsen lét byggja utan ár sumarið 1876. Húsið var
horfið af lóðinni árið 1891, sbr. ljósmynd, en afdrif þess eru ókunn.
(5) Bræðsluhús yngra. Byggt 1877 í stað eldra bræðsluhúss úr torfi.
Timburhús á einni hæð með mænisþaki og stóð sunnan við gripahús
Thomsens/Möllers. Sést þar á ljósmynd frá 1885, en var horfið 1891.
Ókunnugt er um afdrif hússins. Má þó geta sér til, að viðir þess og
Pakkhússins hafi verið notaðir í Möllersskúr eða Langaskúr, sem
byggður var um það leyti (sjá nr. 8).

3.1.2 Húseignir Hólanes- og Möllersverslana
Aðeins er kunnugt um þrjú hús, sem Hólanesverslun lét byggja á þeim
fimm árum (1877-1882), sem hún starfrækti verslun sunnan ár, þ.e. Hillebrandtshús, Bræðsluhús
(Kristjanía) og gripahús (fjós og hesthús). Þær húseignir yfirtók Möllersverslun ásamt lóð, auk þess
sem svonefnd Möllerslóð stækkaði umtalsvert
á næstu árum bæði til suðurs og austurs, þar
sem Möller lét byggja nokkur hús, þ.e. Íshús,
Langaskúr, Sýslumannshús, Kistu og
Friðfinnshús. Hér verður aðeins getið tveggja
fyrstnefndu húsa Hólanesverslunar, en nánar
er fjallað um gripahúsið síðar (sjá nr. 51).
Hluti af húsum Möllersverslunar 1891. Lengst til vinstri er
Möllersbúð með viðbyggðri sumarskrifstofu kaupmanns. Austar
á árbakkanum er Hillebrandtshús og nær stendur Bræðsluhús
Hólanesverslunar frá 1878. (Ljósm. Arnór Egilsson.
Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

(6) Hillebrandtshús / Möllerspakkhús / Björnshús / Blöndubyggð 2. Byggt 1877 og stendur við
Blöndubyggð 2. Það er elsta húsið á Blönduósi og herma munnmæli, að það hafi upphaflega verið
byggt sem verslunar- og vörugeymsluhús á Hólanesi (Skagaströnd) um eða fyrir miðja 18. öld. Um
aldur þess verður ekki fullyrt, en víst er að húsið, sem er bindingshús, var að stofni til gamalt hús,
þegar það var endurreist á Blönduósi úr viðum miklu eldra húss og nýju byggingarefni.123 Árið 1877
tilheyrði húsið Hólanesverslun, sem þá var komin í eigu Johans Chr. V. Bryde og J. P. Munch. Það ár
lét Friðrik Hillebrandt verslunarstjóri rífa húsið og endurreisa það á lóð verslunarinnar á Blönduósi
sem vörugeymslu- og verslunarhús. Verslunin hætti starfsemi á Blönduósi 1882 og keypti þá

123

Sjá nánar Hjörleifur Stefánsson (1993); Hrefna Róbertsdóttir (1992); Hjörleifur Stefánsson (1993A).
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Möllersverslun húsið, ásamt
öðrum húseignum
verslunarinnar, og notaði það
sem pakkhús
(Möllerspakkhús) þar til
verslunin hætti árið 1910.
Húseignir Möllersverslunar 1898. Meðal
þeirra eru Hillebrandtshús, Bræðsluhús
og torfbyggða gripahúsið (fjós og
hesthús), sem áður tilheyrðu
Hólanesverslun. (Ljósm. Daniel Bruun.)

Árið 1910 varð húsið eign tveggja ábyrgðarmanna Möllersverslunar, en 1916 keypti það Jón S.
Pálmason á Þingeyrum, sem átti það síðan og til helminga við Magnús Stefánsson kaupmann frá 1919
til 1940. Á þeim árum var húsið notað sem geymsla. Árið 1940 keypti húsið Björn Á. Einarsson
trésmiður, sem áður bjó í Langaskúr. Hann innréttaði íbúð í vesturhluta þess, en hafði
trésmíðaverkstæði í austurenda neðri hæðar. Auk þess setti hann kvisti á húsið. Þar bjó hann til
dauðadags (d. 1967) ásamt konu sinni, Hallberu Jónsdóttur
ljósmóður (d. 1962), en síðan dætur þeirra, Magðalena og Jónína.
Á þeim tíma var húsið nefnt Björnshús. Árið 1992 eignaðist
bæjarsjóður Blönduóss húsið. Það var gert upp á árunum 19941995 undir faglegri leiðsögn Hjörleifs Stefánssonar arkitekts, sem
mældi upp húsið og rannsakaði byggingarsögu þess 1993.124 Það
hýsir nú Hafíssetrið á Blönduósi, sem var formlega opnað 5. júlí
2006.
Efri myndin, sem tekin var um 1940, sýnir Hillebrandtshús áður en kvistur var settur á
sunnanvert þakið, en neðri myndin var tekin nokkrum árum síðar.

Við byggingu hússins sumarið 1877 hlóð Sverrir Runólfsson
steinsmiður undir það kjallara úr ótilhöggnu grjóti. Í
fasteignamati 1916 var húsið sagt „fornt með pappaklæddum
útveggjum og þaki með kjallara“. Hliðstæðar lýsingar voru gefnar
í úttektum 1930 og 1940, en húsið þá sagt lélegt og gallað af fúa.
Stærðir hússins voru 22×12 álnir (13,8×7,55 m), hæð undir bita 3½ alin (2,20 m) og rishæð hin sama.
Kjallari var 2 m á hæð og óhólfaður. Gólf og skilrúm voru úr timbri og á lofti var lítil afþiljuð kompa,
en húsið jafnan notað sem vörugeymsla. Áfastur
austurgafli hússins var timburskúr, 9×4 álnir
(5,65×2,50 m) og 3 álnir á hæð. Nefndist hann
Möllersskúr eða Langiskúr og var byggður af
Möller kaupmanni 1891 (sjá nr. 8). Auk þess að
innrétta íbúð í húsinu setti Björn Einarsson kvisti
á báðar þakhliðar og múrhúðaði húsið að utan.
Hillebrandtshús sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

124

Hjörleifur Stefánsson (1993). Hillebrandtshús á Blönduósi. Greinargerð 31. 3. 1993 (ópr.).
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(7) Bræðslubúð / Kristjánshús / Kristjanía / Konkordíuhús / Lágafell. Byggt 1878 við hlið
Hillebrandtshúss, en var flutt lítið eitt sunnar á lóðina af Möller kaupmanni nokkru eftir að hann
eignaðist hús Hólanesverslunar (1882).125 Húsið varð eign tveggja ábyrgðarmanna Möllersverslunar
1910, en var breytt í íbúðarhús 1913, er Soffía Baldvinsdóttir settist þar að. Árið 1915 skipti hún á
húsnæði við Valdemar Jóhannsson í Langaskúr, en 1916 keyptu húsið Kristján Sigurðsson (d. 1927) og
Konkordía Steinsdóttir. Var húsið þá ýmist nefnt Bræðslubúð, Kristjánshús, Kristjanía og
Konkordíuhús. Síðar bjuggu þar Hannes
Ólafsson (1930) og Eyþór Guðmundsson
(1940). Skömmu eftir 1940 var húsið
stækkað og endurbyggt af hjónunum
Hjálmari H. Eyþórssyni og Kristínu
Helgadóttur, sem nefndu það Lágafell (sjá
nr. 58 og hér að neðan).
Kristjanía um 1925. Í baksýn er Hillebrandtshús til vinstri,
Langiskúr og Kista fyrir miðju, en Verslunarhús Péturs
Péturssonar (áður Íshús Möllers) til hægri. (Ættir AusturHúnvetninga IV, s. 1313, myndhluti.)

Árið 1916 var húsið sagt timburhús með timburþaki og engum kjallara, 10×6 álnir að stærð, 3 álnir
undir loft og 3 álna rishæð. Viðbyggður var geymsluskúr úr timbri með pappaklæddu þaki. Árið 1922
var húsið sagt tveimur álnum lengra og voru í því herbergi, eldhús, geymsluherbergi og forstofa. Við
húsið var áfastur forstofuskúr og annar skúr við húshlið, hólfaður í fjós og hlöðu. Árið 1930 var húsið
sagt 6,25 m að lengd, 3,75 m á breidd og 2,0 m á hæð frá grunni, en rishæð 1,85 m. Útveggir, þak, loft
og skilrúm voru úr timbri og að nokkru gólf. Á stofuhæð voru tvö herbergi og lítil geymslukompa, en á
lofti tvö herbergi og gangur. Við húsið voru skúrar, þar af einn úr járni og timbri (7,50×3,75 m) og
annar fyrir gripi úr timbri með torfþaki (7,50×2,85 m). Áþekk lýsing var gefin á húsinu 1940, en
viðbyggð útihús voru þá skúrbyggt fjós úr timri (37 m³) og heyhlaða úr timbri og járni með innbyggðu
haughúsi (40 m³). Árið 1950 hafði gamla íbúðarhúsið verið endurbyggt126 og í þess stað var komið
nýlegt múrhúðað timburhús á einni hæð, talið 5-10 ára gamalt og nefnt Lágafell (sjá nánar nr. 58).
Ekki er tiltæk nánari lýsing á því, en húsið
var rifið árið 1988 vegna lagningar
Hnjúkabyggðar niður að Aðalgötu.
Lágafell er næst til hægri, en á bak við það eru Kista og
Hillebrandtshús með gjörbreyttri rishæð. Næst til vinstri sér
ofan á Jónasarhús, Sjúkrahúsið, Læknishús og Aðalgötu 3b
(Zophoníasarbílskúr). Myndin er tekin um 1960.

(8) Möllersskúr / Langiskúr. Timburhús
byggt af Möllersverslun 1891 til suðurs frá
austurenda Möllerspakkhúss
(Hillebrandtshúss), norðan við Líkkistuna. Í
húsvirðingu, sem gerð var í ágúst 1898, sagði þó að skúrinn væri „að hluta til fyrir nokkru byggður en
sumpart nýbyggður“.127 Hann var upphaflega notaður sem saltgeymsla og fiskverkunarhús og ýmist
nefndur Möllersskúr eða Langiskúr vegna lögunar sinnar. Austan við hann var lengi afgirt svæði með
blóðvelli og fjárrétt. Um aldamótin voru stundum haldnar samkomur í skúrunum, m.a. leiksýningar.128
125

Pétur Sæmundsen (1975), s. 425; Jón Arason (2017). Skv. fasteignamati 1916 var húsið byggt 1891 og árið 1892 skv. fasteignamati 1930
og 1940. Þessi ártöl gætu átt við þann tíma, er húsið var flutt til á lóðinni.
126 Að sögn voru ýmis ummerki um gamla húsið sýnileg innandyra í Lágafelli eftir byggingu hússins, sbr. Sigurður J. Ágústsson (2017).
127
Jón Arason (2017).
128 Pétur Sæmundsen (1975), s. 427.
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Þegar verslunin hætti starfsemi 1910 varð skúrinn eign tveggja ábyrgðarmanna, Jóns Benediktssonar
á Húnsstöðum og Guðmundar Guðmundssonar á Torfalæk. Síðan áttu hann ýmsir, en árið 1929
keypti Blönduóshreppur skúrinn. Árið 1911 var honum breytt í íbúðarhús og búið þar til 1947 eða
1948, oftast í 2-3 heimilum í senn. Fyrstu húsráðendur voru Filippus Vigfússon og Sveinsína Á.
Sveinsdóttir, en meðal þeirra síðustu Kristján
Júlíusson og Margrét G. Guðmundsdóttir, sem síðar
bjuggu á Vegamótum. Húsið var sennilega rifið um
1948-1949.129
Langiskúr stóð við austurgafl Hillebrandtshúss og norður af Kistu.
(Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

Skv. úttekt frá 1898 var skúrinn sagður um 41 alin á
lengd og 7 álnir á breidd. Hliðarstafir annars vegar
voru 3 álnir og 17 þumlungar, en 3 álnir hins vegar.
Skúrinn var klæddur að utan með 1“ borðum og
þakið með „heilþykkum og plægðum borðum og pappalagt“. Á skúrnum voru tvennar útidyr og 12
gluggafög, en eitt skilrúmsþil yfir hann þveran. Árið 1916 var Langiskúr sagður 27×7 álnir að stærð og
3½ alin á hæð með pappaklæddu timburþaki. Var hann því 14 álnum styttri en áður. Árið 1930
mældist húsið 17×4,4 m að grunnfleti og meðalhæð þess 2,20 m frá grunni. Á því var skúrris og áfastir
tveir litlir inngangsskúrar. Húsið var notað til íbúðar og hafði verið „innréttað fyrir skömmu“. Í því
voru 10 herbergi, þar af 5 til íbúðar, veggfóðruð og máluð, en hin til geymslu. Á húsinu voru tveir
steinsteyptir reykháfar. Árið 1940 var gefin áþekk lýsing á húsinu, sem hafði þá „fengið mikla
viðgerð“. Í því voru þar 9 herbergi og 2 gangar, þar af 5 íbúðarherbergi.
Gamla Íshúsið og síðar Verslun Péturs Péturssonar ásamt viðbyggðu
sláturhúsi, vörugeymsluskúrum og útihúsum um 1930. Vestar standa
Hillebrandtshús og Kista. (Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)

(9) Íshús og Sláturhús Möllers / Verslunarhús
Péturs Péturssonar / Blöndubyggð 4. Á núverandi
lóð nr. 4 við Blöndubyggð lét Möllersverslun byggja
Íshús úr timbri og járni sumarið 1899. Íshússtjóri
var Bjarni Hallgrímsson, sem byggði Bjarnahús (nr.
26) og fluttist til Vesturheims 1902. Ekki er
kunnugt um upphaflega gerð og stærð hússins, en
sumarið 1907 seldi Ólafur N. Möller það Pétri Péturssyni frá Gunnsteinsstöðum, sem árið áður hóf
verslun á Blönduósi. Hann fékk lóðina stækkaða og breytti íshúsinu í sölubúð, þar sem hann verslaði
til dauðadags 1922, en byggði einnig vörugeymsluskúra og Sláturhús sunnan við húsið. Eftir fráfall
Péturs keypti Einar Thorsteinsson kaupmaður eignirnar, en seldi þær síðan Ágústi G. Jónssyni
bifreiðarstjóra 1. júní 1941 ásamt 778 ferfaðma lóð. Hann reif
húsin og byggði á lóðinni steinsteypt íbúðarhús, sem enn stendur
(sjá nr. 57). Grunnar og steinsteypt gólf gömlu húsanna voru látin
halda sér og nýttust „plönin“ lengi, m.a. sem bifreiðastæði og
undirstöður smurolíugeymslu Skeljungs, sem tilheyrði
bensínsölunni á árbakkanum.130
Norðurhlið verslunarhúsa Péturs Péturssonar um 1913, en til hægri eru Kista og Langiskúr.
(Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

129
130

Sigurður J. Ágústsson (2017); Húnavaka 27. árg. 1987, s. 168-169. Langiskúr var ekki nefndur meðal íveruhúsa í manntali 1950.
Sigurður J. Ágústsson (2017).
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Skv. fasteignamati 1916 var lóðin 1500 ferálnir og mældust verslunarhúsin 51×22 álnir að stærð og 5
álnir á hæð. Árið 1930 var gefin gleggri lýsing á húsunum, sem þá voru notuð sem vörugeymslur.
Gamla íshúsið eða sölubúðin var 7,55×5,0 m að gólffleti, vegghæð 2,80 m og port 1,25 m. Útveggir,
gólf og loft voru úr timbri og þakið járnklædd borðasúð. Á lofti var afþiljað herbergi, en húsið að öðru
leyti ósundurhólfað. Við stafn og húshlið voru járnklæddir timburskúrar, 5,0×4,40 m og 11,90×4,40 m
að stærð með steyptum gólfum. Árið 1940 var hliðstæð lýsing gefin, en gamla íshúsið þá mjög gallað
af fúa. Viðbyggt þessum húsum var Sláturhús úr járni og timbri með skúrþaki og áföstum skúr. Húsið
var 12,85×5,0 m að stærð skv. úttekt 1930. Á lóðinni voru ennfremur útihús, svo sem torfbyggð fjós
og hesthús árið 1916, en árið 1940 voru þar fjós og hlaða úr timbri ásamt steinsteyptu haughúsi.

Horft yfir húsaþyrpinguna við Blöndubyggð og Koppagötu um 1925. Fyrir miðju er Kristjanía, sem ber í Kistu og Langaskúr, en til vinstri er
Hillebrandtshús. Til hægri stendur Gamla Íshúsið, sem síðar varð Verslun Péturs Péturssonar, ásamt vörugeymsluhúsi, sláturhúsi og öðrum
viðbyggingum. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1313.)

3.1.3 Húseignir Höepfnersverslunar
(10) Höepfnerspakkhús / Austara pakkhús / Pétursborg / Brimslóð 2-6. Byggt sumarið 1878 sem
vörugeymsla og sölubúð Höepfnersverslunar og var ýmist nefnt Höepfnerspakkhús, Austara pakkhús
eða Austurpakkhús. Stendur það enn við Brimslóð 2-6
og er annað elsta húsið á Blönduósi. Undir húsinu er
steinhlaðinn kjallari, sem Sverrir Runólfsson
steinsmiður hlóð. Húsið var trúlega byggt úr
forsniðnum viði, enda í „norrænum“ byggingarstíl, en
smiðir þess voru Friðrik Pétursson, Sigurður Helgason,
Þorsteinn Sigurðsson og einhver Jóhann, sem annars er
óþekktur.
Húseignir Höepfnersverslunar árin 1898 (efri mynd) og 1927. Háreista
timburhúsið á neðri myndinni var trúlega heyhlaða, sem þó finnast engar
heimildir um. (Ljósm. Daniel Bruun / Þjms. Lpr.3012-267-116, myndhlutar.)

Í húsinu var sölubúð verslunarinnar til ársins 1908, er
nýtt verslunarhús (Höepfnersbúð / Blanda nr. 17) var
byggt. Eftir það var húsið mestanpart nýtt sem
vörugeymsla uns Höepfnersverslun hætti starfsemi
1929. Árið eftir var það selt Pétri Guðmundssyni
(Hnjúka-Pétri) og fylgdi því um fjórðungur af verslunarlóðinni. Pétur breytti pakkhúsinu í íbúðarhús131
og var það síðan við hann kennt og nefnt Pétursborg. Nafni hans, Pétur Ágústsson, keypti hluta

131

Við breytingar á húsinu fannst ógrynni af verslunarbókum og skjölum í húsinu, en mestu var fleygt í gamlan brunn við húsið. Ýmis skjöl
verslunarinnar komu síðar í ljós við breytingar á húsinu 1972 og var þeim komið í vörslu héraðsskjalasafnsins.
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hússins 1936 og hafði þar til umráða stofu, eldhús og
forstofu. Eftir 1940 bjuggu ýmsir leigjendur í húsinu og
voru lengi þrjá íbúðir í því. Í húsinu eru nú tvær íbúðir.
Húseignir Höepfnersverslunar um 1930, þegar hún hætti starfsemi. (E.
Hemmert. Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

Árið 1916 var húsið sagt einlyft timburhús með kjallara,
járnþaki og pappaklæddum útveggjum, 28×13½ alin að
stærð. Skv. fasteignamati 1930 var húsið „að litlu leyti innbyggt til íbúðar“ og þrjú herbergi í öðrum
enda þess, sem var „nýviðgerður til íbúðar“. Húsið var „viðarmikið og traust“ með steinsteyptum
reykháfi og grjóthlöðnum kjallara. Stærð þess var sögð 17,55 m á lengd, 8,50 m á breidd og 2,80 m á
hæð frá kjallara, en rishæðin 3,45 m. Útveggir voru sem fyrr pappaklæddir og þakið járnvarið. Haustið
1933 var gefin gleggri lýsing á húsinu, enda
innrétting þess þá lengra komin. Taldist
grunnflötur þess 17,25×8,37 m, lofthæð á neðri
hæð 2,7 m og undir sperrutopp í risi 3,38 m. Á
efra gólfi voru tvö þiljuð herbergi og annað notað
sem geymsla, en á neðri hæð voru sjö herbergi,
þar af eldhús og forstofa með stiga upp á loftið,
allt panelklætt. Inn af forstofu var gangur og
skilrúm um þveran kjallara.
Höepfnerspakkhús (Austurpakkhús) árið 1891 (efri mynd) og
Pétursborg um 1950. (Ljósmyndasafn A-Hún. og Ljósmyndasafn
Skagastrandar nr. 6681.)

Árið 1940 var húsið járnklætt að hálfu utanvert
og á því tveir steinsteyptir reykháfar. Á stofuhæð
voru 11 herbergi, tveir gangar og tvennar útidyr,
en á lofti 4 herbergi og miðloft, óhólfað til
geymslu. Flest íveruherbergin voru veggfóðruð
og máluð. Í húsinu voru tveir kolaofnar, en húsið
að öðru leyti hitað með rafmagni. Útihús voru
fjós fyrir 3 gripi, hesthús fyrir 4 hesta, heyhlaða
að hálfu steypt og að hálfu úr torfi (100 m³),
steinsteypt haugstæði og geymsluhús úr timbri og torfi (48 m³). Árið 1950 hafði íbúðarhúsið verið
múrhúðað (forskalað) að utan.

Pétursborg sumarið 2017. Til vinstri sér framan á húsið frá Brimslóð (austurhlið og suðurgafl), en til hægri sést bakhlið hússins. (Ljósm.
Gunnlaugur Haraldsson.)

(11) Vörugeymsluskúr. Aflangur og lágreistur timburskúr, sem byggður var um 1878 til vesturs við
norðurenda Höepfnerspakkhúss úr viðum þess húss, sem Hólanesverslun lét reisa norðan ár 1876.
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Húsið stóð þarna í áratugi og var það við úttekt vorið 1899 sagt „33½ alin á lengd og 7 álnir á breidd
með skúrmynduðu þaki og er 5 álnir undir þak öðru megin en 4 álnir hinu megin. Að utan er skúrinn
klæddur með venjulegum klæðnings borðum en
óklæddur að innan og þakið er af járnplötum negldum á
rimla. Gólf er í hálfum skúrnum og 3 gluggafög og 2 dyr.
Sementeraður grunnur er undir honum öllum.“132 Svo
virðist sem síðar hafi skúrnum verið breytt talsvert, því
að 1916 var hann sagður 23×7 álnir að stærð og 7½ alin
á hæð.
Hús Höepfnersverslunar 1893. Efst eru Austurpakkhús (t.v.) og Höepfnershús
(Hemmertshús) og fyrir miðju vörugeymsluskúr frá 1878, en frá honum er
timburgirðing að Vesturpakkhúsi lengst til hægri. (Ljósm. Arnór Egilsson,
myndhluti. Ljósmyndasafn A-Hún.)

(12) Bræðsluhús. Byggt sumarið 1878. Var talsvert stórt timburhús, einnar hæðar með lofti yfir, þar
sem verkamenn verslunarinnar sváfu gjarnan, m.a. sláturhúsfólk á haustin. Smiðir þess voru þeir
sömu og byggðu á sama tíma verslunarhúsið (Höepfnerspakkhús). Það stóð skammt sunnan við
Vesturpakkhús133 og suðvestan við íbúðarhús verslunarstjórans (Höepfnershús/Hemmertshús). Skv.
fasteignamati 1916 var húsið 12×8 álnir að stærð með pappaklæddu þaki. Áfast húsinu var þá „salerni
úr timbri með pappaklæddu þaki“. Árið 1930 var húsið sagt
7,0×5,0 m að stærð. Að sögn var það blámálað að innan. Þess
getur ekki í fasteignamati 1940, en var þó til ýmissa nota framan
af öldinni og gjarnan nefnt „Bræðslubúllan“. Húsið var rifið um
1950 af Guðmanni Hjálmarssyni og voru viðir þess nýttir við
stækkun á íbúðarhúsi í Vatnahverfi, sem nú er golfskáli.
Bræðsluhús Höepfnersverslunar 1885. (Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

(13) Höepfnershús / Sæmundsenshús / Hemmertshús / Snorrahús / Brimslóð 8. Húsið var byggt
1882 sem íbúðarhús verslunarstjóra Höepfnersverslunar. Það stendur við Brimslóð 8. Smiðir hússins
voru Einar Guðmundsson á Síðu og Jón Hróbjartsson á Gunnfríðarstöðum. Húsið var í eigu
verslunarinnar uns hún hætti starfsemi 1929 og var þá lengst af nefnt Sæmundsenshús og
Hemmertshús. Húsráðendur á þeim tíma voru Friðrik V. Davíðsson (d. 1883), Pétur Sæmundsen
(1884-1913), Evald Sæmundsen (1913-1922) og síðan Evald Hemmert, sem keypti húsið 1929 og rak
þar smáverslun til 1939. Vorið 1940 keypti húsið Guðmundur P. Kolka kaupmaður og rak faðir hans,
Páll V. G. Kolka læknir, þar lyfjabúð um skeið. Árið 1943 seldi Guðmundur húsið Snorra Arnfinnssyni
hótelstjóra, sem bjó þar til dánardags (1970) ásamt
konu sinni, Þóru Sigurgeirsdóttur. Á þeim árum og allt
til þessa dags var húsið yfirleitt nefnt Snorrahús. Eldur
varð laus í því árið 1999 og brann það talsvert að innan.
Árið 2003 keypti Erlendur Magnússon myndlistarmaður
húsið og endurnýjaði að miklu leyti alla innréttingu
þess, svo að innan dyra er það mikið breytt frá
upphaflegu sniði.
Höepfnershús og Vesturpakkhús á bak við það árið 1891. (Ættir AusturHúnvetninga IV, s. 1517.)

132
133

Jón Arason (2017).
Stefán Á. Jónsson (2005), s. 18; Minnisblöð Jóns Arasonar.
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Húsið er einlyft timburhús með lofti og háu mænisþaki, byggt á steinhlöðnum grunni. Í honum er
kjallari, sem sagður var 6×5 álnir að stærð árið 1916, en grunnmál hússins 20×12 álnir og hæð þess
4½ álnir undir bita. Útveggir voru pappaklæddir og þakið járnvarið, en við húsið var áfastur
timburskúr með járnþaki, 3¾×3 álnir að stærð og 4 álnir á hæð. Árið 1930 mældist húsið 12,55 m að
lengd, 8,75 m á breidd og 2,85 m að vegghæð frá kjallara, en rishæð 3,75 m. Geymslukjallari var
3,75×3,15 m og skúr við útidyr 2,35×1,85 m. Húsið var nýtt til íbúðar og verslunar. Á stofuhæð voru 7
herbergi, forstofa og gangur, en á lofti 6 herbergi og gangur, svo og hanabitaloft til geymslu.

Setið framan við Hemmertshús á sólardegi fyrir 1940. (Ættir Austur-Húnvetninga VI, s. 1290 / Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1060.)

Öll herbergi voru máluð. Útveggir voru járnklæddir og á húsinu tveir steinsteyptir reykháfar með því
að byggður hafði verið nýr skorsteinn við vesturgafl. Árið 1940 var lýsing hússins nánast samhljóða
hinni eldri, en auk íbúðar var þá lyfjaverslun í því. Skömmu fyrir 1950 var gerð sú breyting, að húsið
var múrhúðað (forskalað) að utan. Geta má þess, að vestan við húsið, á móts við eldhúsgluggana, var
vatnsbrunnur. Eins var þess getið 1916, að blómagarður væri við húsið, girtur með grjótgarði og
timbri. Í tíð Evalds Hemmert var þar fallegur garður með gosbrunni.

Hemmertshús / Snorrahús sumarið 2017, - framhlið (austurhlið) til vinstri og bakhlið til hægri. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

(14) Vesturpakkhús. Byggt 1884 eða 1885 sem vörugeymsluhús, skammt vestan við Austara pakkhús
(Höepfnerspakkhús). Húsin voru áþekk að byggingarlagi, en
Vesturpakkhús þó tæpum metra mjórra og um 2,5 m styttra,
þ.e. 24 álnir að lengd og 12 álnir á breidd, en sömu smiðir voru
líklega að báðum húsum. Árið 1916 var húsið sagt 15×7,50 m
að grunnmáli, með lofti og kjallara, pappaklæddum útveggjum
og járnvörðu þaki. Húsið var rifið 1932 og úr viðum þess byggt
íbúðarhús í Blöndudalshólum, sem enn stendur.134
Vesturpakkhús um 1930, skömmu áður er það var rifið. Húsin sunnan við eru líklega
Íshúsið og Bræðsluhúsið. (Ljósm. Evald Hemmert, myndhluti. Ljósmyndasafn A-Hún.)

134

Sjá m.a. Stefán Á. Jónsson (2005), s. 18.
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(15-16) Íshús og Ísgeymsluhús. Árið 1900 var byggt Íshús úr timbri vestan við Vesturpakkhús og nærri
Bræðsluhúsinu. Húsið var 10×9 álnir að stærð og með járnþaki, skv. fasteignamati 1916. Árið 1929
keypti Ágúst B. Jónsson bóndi húsið og endurreisti það á jörð sinni, Hofi í Vatnsdal, þar sem það
stendur ennþá og er nýtt sem sumarhús. Um aldamótin byggði verslunin einnig á lóðinni torfbyrgi til
geymslu á ís, svokallað Ísgeymsluhús, sem var með kjallara og 21½ alin að lengd og 4½ alin á breidd.
(17) Höepfnersbúð / Sæmundsensbúð / Thorsteinssonsverslun / Blanda. Húsið byggði
Höepfnersverslun árið 1908 á 20½×10½ álna lóðarauka austan við verslunarlóðina. Yfirsmiður þess
var Jón Hróbjartsson á Gunnfríðarstöðum, en húsið hýsti
síðan sölubúð og skrifstofu verslunarinnar til 1929. Þá
keypti húsið Einar Thorsteinsson kaupmaður og rak þar
síðan eigin verslun og hlutafélagið Blöndu, sem húsið var
síðan kennt við. Árið 1940 keypti Guðmundur P. Kolka
húsið, en seldi það 1943 Snorra Arnfinnssyni hótelstjóra.
Frá þeim tíma hafði Hótel Blönduós gistiaðstöðu í húsinu
uns það var rifið 1993.
Blanda um 1930. (Ljósm. Evald Hemmert, myndhluti. Ljósmyndasafn A-Hún.)

Árið 1916 var húsið sagt einlyft timburhús með járnvörðu
þaki, kjallara og áföstum timburskúr með járnþaki. Það var
20½×12½ álnir að stærð og 7 álnir á hæð undir þakskegg,
en skúrinn 5×9 álnir að stærð og 4 álnir á hæð.135 Árið
1930 var húsinu þannig lýst: Húsið var 12,85×7,85 m að
grunnfleti, vegghæð 3,14 m og port 1,25 m. Við húsið var
útbygging 5,65×3,15 m að stærð og 2,50 m á hæð. Skúr við
útidyr var 2,50×2,20 m, en undir öllu húsinu og útbyggingu
var steinhlaðinn kjallari með 2 afþiljuðum herbergjum.
Thorsteinssonsverslun – Blanda um 1945. Að baki sjást Hemmertshús og
Pétursborg. Lengst til hægri og handan götunnar sér í hornið á nýlegri
viðbyggingu við Hótel Blönduós og til vinstri er eldsneytisdæla við grindverkið á
lóðarmörkum. (Ljósm. Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1433, myndhluti.)

Húsið hafði þá nýlega verið klætt að utan með svokölluðu koparjárni,
sem var hamrað í líkingu við steinhleðslu.136 Á gólfhæð var sölubúð,
geymsluherbergi og tvær skrifstofur, þar af önnur í útbyggingu, en
loft var ósundurhólfað. Lóðin var að nokkru girt með steingarði og
timbri og sumpart ræktuð. Áþekk lýsing var gefin á húsinu árið 1940,
en þá var hæð þess frá kjallara sögð 4,4 m og rishæðin 2,5 m.
Nokkrum árum síðar var húsinu breytt í gistirými og 19 gestaherbergi
innréttuð í húsinu. Voru þá settir stórir kvistir á þakið að austan- og
vestanverðu.137
Blanda um 1950, eftir að settur var kvistur á húsið að austanverðu. (Þjms. Lpr-2002-310,
myndhluti.)

135

Skv. frásögnum eldri manna var þaki hússins lyft einhverju sinni og sú breyting gerð einhvern tíma á árabilinu 1916-1930, sbr. Jón Arason
(2017A).
136 Jón Eyþórsson (1964), s. 18.
137
Eftir þær breytingar var húsinu þannig lýst 1962: „Gluggar hafa verið minnkaðir og færðir til, enda búðinni breytt í gestaherbergi. Veggir
hafa verið hækkaðir nokkuð, en risið minnkað.“ Jón Eyþórsson (1964), s. 18.
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(18) Sláturhús. Húsið var byggt 1912 sunnarlega á verslunarlóðinni og stækkað 1915, en þar var áður
blóðvöllur á sendinni grasflöt suður af Höepfnersbúð. Skv. fasteignamati 1916 var húsið 60½×12 álnir
að stærð, timburgrind með járni á veggjum og þaki. Í því voru steypt gólf og norðan við það yfirbyggð
fjárrétt, töluvert styttri en húsið, eða 23×11 álnir að stærð og 3⅓ alin á hæð. Við úttektir 1930 og
1940 voru þessi mannvirki í eigu Verslunar Einars
Thorsteinsson og gefin nær samhljóða lýsing á þeim.
Sláturhúsið mældist 34,60×7,35 m að gólfmáli með 2,4
m vegghæð og 1,5 m rishæð. Í því var eitt skilrúm úr
timbri, steypt gólf og vatnsleiðsla úr sérstökum brunni.
Fjárréttin var með „gólfrimlum“, 15,7×8,2 m að stærð,
og áfastur gangur með þaki og gólfi, 5×3,7 m að stærð.
Við húsin var þá bifreiðarskúr úr timbri með járnvörðu
þaki og pappaklæddri húshlið, 6,5×4,4 m að stærð.
Efri mynd: Sláturhús Höepfners- og Thorsteinssonsverslana um 1930. (Ljósm.
E. Hemmert, myndhluti. Ljósmyndasafn A-Hún.) Neðri mynd: Ullarbreiðsla á
þaki Sláturhússins árið 1939. (Þjms. GZ3.)

Árið 1943 keypti Snorri Arnfinnsson hótelstjóri þessar
húseignir, en seldi þær árið 1947 Helga Sveinbjörnssyni,
sem rak þar bifreiðaverkstæði í tæp tvö ár. Húsið brann
til kaldra kola föstudagskvöldið 4. febrúar 1949. Sama ár
byggði Helgi á rústum þess tvö steinsteypt og samstæð verkstæðishús, sem hann seldi síðar
Búnaðarsambandi Austur-Húnavatnssýslu, er rak þar verkstæði um árabil (sjá nr. 61).
Önnur hús Höepfnersverslunar. Nokkur fleiri hús en hér hafa verið nefnd tilheyrðu Höepfnersverslun
eða verslunarstjórum hennar á löngum starfstíma. Fæst þeirra verða þó staðsett af nákvæmni og eru
því ekki færð á kort. Árið 1916 voru m.a. nefnd þessi hús: „Timburskúr með 2 göflum og einni hlið
með járnþaki. Stærð: 12×6 álnir. Fúinn og forn. Reykhús, trégrind járnvarin, járnþak. Stærð: 3¼×2½
alin. Hæð: 3½ alin. Smiðja úr timbri. Stærð: 6×3½ alin. Hæð: 3 álnir.“ Þá voru ennfremur nefnd þessi
útihús: Fjós yfir 4 gripi og heyhlaða yfir 150 hesta heys, hvorttveggja torfhús. Árið 1930 fylgdu
Hemmertshúsi þessi útihús: Fjós fyrir 4 gripi, hlaða (80 m³) og hesthús fyrir 4 gripi. Ef til vill standa
þessi hús ennþá í brekkunni á syðsta parti lóðarinnar (sjá nr. 33).

3.1.4 Verslunarhús Þorsteins Bjarnasonar
(19) Þorsteinshús / Margrétarhús / Aðalgata 11. Húsið var byggt sem íbúðar- og verslunarhús á
árunum 1906 til 1907 af Þorsteini Bjarnasyni (1875-1937) kaupmanni, sem þá hafði stundað verslun í
þorpinu frá 1901, síðast í Vertshúsi. Ekki er vissa
um yfirsmið hússins, en líklega var hann Jón
Hróbjartsson frá Gunnfríðarstöðum, sem byggði
mörg hús á Blönduósi. Fyrir á lóðinni, næst
Zophoníasarhúsi (Jónasarhúsi), stóð þá nýbyggð
smiðja í eigu Jóns Þórðarsonar (1874-1950)
járnsmiðs, sem upphaflega hafði fengið þessa lóð
og bjó í húsinu 1906-1907.138
Þorsteinshús um 1920, áður en inngönguskúrar voru reistir við
vesturhlið og suðurgafl. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 537.)

138

Minnisblöð Jóns Arasonar; Jón Arason (2017A). Jón Þórðarson bjó í þessu húsi í árslok 1906, en ókunnugt er um afdrif þess.

73

Verndarsvæðið á Blönduósi

Þorsteinshús skömmu eftir 1930. (Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

Þorsteinn bjó og rak verslun í húsi sínu til
dauðadags sumarið 1937. Verslunin bar lengstum
nafn hans, en um tíma rak Þorsteinn
Verslunarfélagið Mjölni. Ekkja hans, Margrét
Kristjánsdóttir (d. 1964), bjó í húsinu til 1951 og var
það þá kallað Margrétarhús. Eftir lát Þorsteins ráku
Sigríður dóttir þeirra og Konráð Diomedesson (d.
1955) Verslunina Val eða Konnabúð í húsinu fram
yfir 1950 og síðan um skamma hríð í Helgafelli,
handan götunnar, en síðar í öðru verslunarhúsi nær brekkunni (Aðalgötu 15). Sigríður rak síðan
verslunina ásamt Kristjáni bróður sínum fram yfir 1960. Árið 1968 bjó ekkjan Kristín Kristjánsdóttir
(1889-1971) ein í Margrétarhúsi, sem þá var nefnt svo,139 og mun það síðan hafa staðið autt um
árabil. Um 1980 keypti húsið Haraldur Haraldsson húsgagnasmiður og leigði það ýmsum næstu árin.
Bóthildur Halldórsdóttir og Davíð Sigurðarson eignuðust húsið 1987 og bjuggu þar til 2007. Þá keypti
Sigurður Jóhannesson frá Torfalæk húsið og endurgerði það á árunum 2007-2012.
Húseignir Þorsteins Bjarnasonar kaupmanns um
1927. Næst og neðan við veginn upp brekkuna eru
sambyggð útihús, sem síðar mynduðu stofninn í húsi
Verslunarinnar Vals og Verzlunarfélags AusturHúnvetninga við Aðalgötu 15. Lengst til hægri er
Sláturhúsið og áfast því Vörugeymsluhús, sem byggt
var 1907 um leið og íbúðar- og verslunarhúsið
(Þorsteinshús) til vinstri. (Þjms. Lpr-2012-267-116,
myndhluti.)

Þorsteinshús er einnar hæðar
timburhús með portbyggðu risi og
kvisti að götuhlið. Það er byggt í
norskum Zveitserstíl og var flutt tilsniðið til landsins. Kjallarinn var upphaflega hlaðinn úr steinlímdu
grjóti, en við endurgerð hússins var það fært lítillega úr stað og steyptur undir það nýr og hærri
kjallari með stærri gluggum. Skv. húsvirðingu 1908 var húsið 16×12 álnir að stærð, hæð undir þak 6
álnir og á sperrutopp 8¼ alin. Húsgrindin var vel viðuð, útveggir klæddir láréttri borðaklæðningu og
þakið járnklædd borðasúð. Útveggir og skilrúm voru tvöföld og stoppað milli þilja, en að innan var
húsið panelklætt nema sölubúðin, sem var klædd þumlungsþykkum borðum og máluð. Auk sölubúðar
voru á neðri hæð fjórar stofur og forstofa, en á efra lofti voru 3 herbergi í öðrum enda, en í hinum
gangur og geymslupláss og kvistherbergi fyrir
miðju. Kjallarinn var múraður að innan með
steinsteyptu gólfi og skilrúmi að endilöngu, þar
sem annars vegar voru vörugeymslur og hins
vegar maskínuhús og geymsluherbergi.140 Árið
1925 voru reistir litlir inngönguskúrar úr tré á
steinsteyptum tröppum, sem þá þegar voru
komnar við útidyr á vesturhlið og suðurgafli.141
Þorsteinshús (vesturhlið og suðurgafl) sumarið 2017. (Ljósm.
Gunnlaugur Haraldsson.)
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Íbúaskrá Hagstofu Íslands 1. desember 1968.
Minnisblöð Jóns Arasonar.
141 Húsakönnun [...] 2015, s. 55.
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Árið 1930 var lóðin sögð 282 ferfaðmar og að nokkru girt með hlöðnum og steinsteyptum garði, en
1940 mældist lóðin 1000 m². Verslunar- og íbúðarhúsið var 10,0 m að lengd, 7,55 m á beidd og 2,50
m frá kjallara til gólfhæðar, en portið 1,25 m og vegghæð í kjallara 2,20 m. Á því var einn kvistur og 3
litlir skúrar við útidyr. Útveggir og þak voru járnklædd og skilrúm að mestu úr timbri. Á stofuhæð voru
sölubúð, 3 herbergi og gangur, allt veggfóðrað og málað, í kjallara 4 herbergi, en á lofti 6 herbergi,
veggfóðruð og máluð og eitt til geymslu. Hafði húsið þá fengið mikla viðgerð og verið endurbætt
nýlega. Áþekk lýsing var gefin af húsinu 1940, en kjallarinn þá sagður „steinsteyptur“, enda hafði þá
verið steypt allþykkt lag innan á allan sökkulinn.142
(20) Vörugeymsluhús / Sigríðarhús / Aðalgata 13. Húsið er að stofni til pakkhús, sem byggt var
samhliða Þorsteinshúsi og fast austan við það árið 1907 skv. húsvirðingu, sem gerð var 1908. Árið
1916 var húsið sagt einlyft timburhús með járnþaki og kjallara, 12×10 álnir að stærð. Hæð frá
kjallaragólfi í mæni var 7 álnir, svo að líklega var húsið með risi og mænisþaki frá upphafi. Árið 1930
voru uppgefin grunnmál hússins 7,50×5,25 m og útveggir þess járnvarðir. Árið 1940 töldust hæð og
ris 129 m³ og kjallarinn 64 m³.
Sigríðarhús - Aðalgata 13 árið 1970. Austan við það stendur gamla
Sláturhúsið að mestu í upprunalegri mynd. (Ljósm. Stefán Pedersen,
myndhluti.)

Um 1947 var húsinu breytt í íbúðarhús og
byggingarlagi þess gjörbreytt. Byggð var hæð með
gaflsneiddu og lágreistu mænisþaki ofan á húsið í
stað risloftsins og húsið breikkað til austurs, þar sem
innréttaður var stigagangur frá kjallara upp á efri
hæð. Með því varð húsið einskonar afbrigði af
íslenskum Funkisstíl með nýrri gluggasetningu. Á
sama tíma voru kjallaraveggir trúlega einnig styrktir
með því að steypt var þykkt lag innan á þá. Húsið var
múrhúðað (forskalað) að utan og innan, en um 1980
var það klætt að utan með gulri trapizulagaðri
stálklæðningu og gluggasetningu breytt enn frekar.
Aðalgata 13 (Sigríðarhús) ásamt gamla Sláturhúsinu sumarið 2017.
(Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Búið hefur verið í húsinu allt frá byggingu þess um 1947, en það var fljótlega nefnt Sigríðarhús eftir að
Sigríður Þorsteinsdóttir Bjarkan (1912-1990) kaupkona flutti sig þangað úr Þorsteinshúsi um 1956. Þar
bjó hún ásamt dóttur sinni og bróður, Kristjáni Þorsteinssyni verslunarstjóra, fram yfir 1960, en eftir
það bjuggu ýmsir leigjendur í húsinu. Árið 1971 keyptu húsið Árni Melstað Sigurðsson bifreiðarstjóri
og Lára Bogey Finnbogadóttir. Þau bjuggu þar samfleytt til 2007.143 Síðan hefur húsið ýmist verið í
útleigu eða staðið autt.
(21) Sláturhús / Geymsluskúr / Aðalgata 13. Skömmu fyrir 1916 byggði Þorsteinn kaupmaður
Sláturhús, sem var langur timburskúr austanvert við pakkhúsið og áfastur því. Húsið var timburgrind
með járnkæddu einhalla þaki og útveggjum, 20×10 álnir að stærð og 4 álnir á hæð, skv. úttekt 1916.
Árið 1930 var stærð þess sögð 10,50×5,25 m, en 1940 var húsið sagt með steyptu gólfi og sérstökum
skurðarklefa, alls 129 m³ að stærð. Bæði árin var tilgreind fjárrétt með þaki og gólfgrindum, sem
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Jón Arason (2017A).
Lára Bogey Finnbogadóttir (munnleg heimild).
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væntanlega var fast sunnan við Sláturhúsið. – Húsið stendur enn og er áfast Sigríðarhúsi (Aðalgötu
13). Það er nýtt sem geymsla og virðist að mestu leyti halda upprunalegu formi.
(22) Útihús / Verslunin Valur / Verzlunarfélag Austur-Húnvetninga / Aðalgata 15. Meðfram
Aðalgötu og veginum undir „Sýslumannsbrekkunni“ stóðu ennfremur nokkur útihús Þorsteins
kaupmanns, eins og glöggt má sjá á ljósmyndum frá því um 1930. Meðal þeirra var skúr, sem árið
1916 var sagður úr timbri og grjóti með járnþaki, 25×6 álnir að stærð og 3½ alin á hæð. Árið 1930 var
skúrinn sagður úr timbri og steinsteypu, 8,15×3,75 m, en önnur hús voru þá fjós, haughús og hlaða
(90 m³). Árið 1940 var hlaðan sögð úr timbri, steinsteypu og járni (85 m³), fjósið fyrir 3 kýr með
hænsnahúsi, einnig úr timbri og
steinsteypu með skúrrisi. Önnur
hús voru lítill móskúr úr sama efni
(13 m³), votheystóft (19½ m³),
steinsteypt haughús með járnþaki
(24 m³) og þvaggryfja (4 m³).
Fremst til hægri er verslunarhúsið, þar sem
Verslunin Valur og Verzlunarfélag AusturHúnvetninga voru til húsa. (Ljósmyndasafn AHún.)

Árið 1945 endurbyggði Konráð
Diomedesson kaupmaður þessi
hús, a.m.k. fjós, hlöðu og
haughús, og breytti þeim í verslunarhús, en þar var Verslunin Valur starfrækt um tíma eftir að hún var
var flutt úr Þorsteinshúsi og Helgafelli. Eftir lát Konráðs (d. 1955) ráku búðina Sigríður ekkja hans og
bróðir hennar, Kristján Þorsteinsson. Um 1958 var byggð hæð með skúrþaki ofan á húsið, sem var
múrhúðað (forskalað) timburhús. Áberandi sérkenni þess var spísslaga lögun vesturgaflsins, sem
fylgdi legu Aðalgötu.
Skömmu eftir 1960 tók Verzlunarfélag Austur-Húnvetninga yfir verslunina og var hún starfrækt þar til
1972, en verslunarstjóri síðustu 6-7 árin var Lára Bogey Finnbogadóttir. Gengið var inn í verslunina á
efri hæð um tröppur á norðurhlið hússins. Þar var einnig til húsa afgreiðsla Flugfélags Íslands, sem
hélt úti áætlunarflugi á Akursflugvöll.144 Um 1980 var innréttuð íbúð á efri hæð hússins, en á neðri
hæð var starfrækt blómaverslun, sú fyrsta á Bönduósi. Síðast var húsið í eigu pípulagnaverktaka, sem
höfðu þar vörulager, en húsið var rifið og jafnað við jörðu 10. júní 2008.145

Verslunarhúsið við Aðalgötu 15 var rifið 10. júní 2008. Á myndinni til hægri sjást rústir hússins og Sólheimar í baksýn, Þorsteinshús til vinstri
og Tilraun til hægri, handan Aðalgötu. (Ljósm. Jón Sigurðsson. Húnahornið 11. júní 2008.)
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Sigurður J. Ágústsson (2017).
Jón Arason (2017); Minnispunktar úr fórum Guðrúnar Jónsdóttur arkitekts; Lára Bogey Finnbogadóttir (munnleg heimild); Húnahornið
11. júní 2008 (https://www.huni.is/index.php?pid=32&cid=3737).
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3.1.5 Önnur hús í þorpinu
(23) Skagfjörðshús / Solveigarbær / Blöndubyggð 8. Húsið var byggt 1879 af Jóni J. Skagfjörð (18481898), beyki hjá Höepfnersverslun. Það stóð þar sem nú er lóðin Blöndubyggð 8, en litlu fjær ánni en
húsið Bjarg (Vilmundarstaðir), sem byggt var á lóðinni 1911. Eftir lát Jóns var húsið jafnan kennt við
konu hans, Solveigu Guðmundsdóttur (1836-1927), sem bjó í Solveigarhúsi eða Solveigarbæ til ársins
1905. Þá keypti húsið, sem orðið var mjög hrörlegt, Hjörtur Jónasson og bjó þar til vors 1910 með
konu sinni, Helgu Eiríksdóttur. Eftir það var ekki búið í bænum, en hann ef til vill nýttur sem hesthús
(sjá Skúlahús og Vilmundarstaði nr. 41). Er þó ýmist talið, að hann hafi verið rifinn 1911, þegar
steinhúsið Bjarg (Vilmundarstaðir) var byggt nokkru neðar á lóðinni, eða jafnvel staðið fram um 1930
og viðir hans þá nýttir af Þorfinni í Sólheimum.146
Upphaflega var lóðin 1152 ferálnir að stærð, en mældist þó 30×30 álnir árið 1905 eða 900 ferálnir.
Hún takmarkaðist að sunnan og vestan af túni Möllersverslunar og lóð Friðfinnshúss. Húsið var
torfbær og skv. úttekt árið 1889 var hann 15×8¾ alin að utanmáli. Í vesturenda var hálfstafn úr timbri
með gluggum, en austurendinn var allur úr torfi. Þar voru búr og eldhús, óþiljað á þrjá vegu, en í
vesturenda alþiljað herbergi með ofni. Þótti innansmíði hússins, þ.e. húsgrind, þiljur og gólf, fremur
léleg.
(24) Guðmundarhús / Blöndubyggð 6. Húsið var allveglegt timburhús, sem byggt var haustið 1881 af
Guðmundi Jónssyni (1851-1899), borgara og lyfsala, og konu hans Unu Gísladóttur (1854-1924).
Guðmundur leysti til sín borgarabréf og hugðist stofna til verslunar og lyfsölu á Blönduósi. Fékk hann
útmælda 250 ferfaðma verslunarlóð skv. lóðarsamningi 15. júlí 1881, þar sem afmörkun hennar var
þannig lýst: „Frá lóð kaupmanns Munchs [þ.e. Hólanesverslunar] að austan og til lóðar Jóns
Skagfjörðs að vestan eru 10 faðmar niður á árbakkann, og er þetta breidd þeirrar verslunarlóðar, sem
nú er útmæld. En frá árbakkanum til suðurs, eða uppundir melbrekkuna, eru 29 faðmar útmældir, en
þar frá ganga aftur af árbakkanum 4 faðmar, sem er alfaravegur. Húslóð þessi er á suðurkantinn,
einnig að norðan, 10 faðmar [...].“147
Húsið stóð þar sem nú er lóðin Blöndubyggð 6 og lítið eitt nær ánni en svonefnt Friðfinnshús, sem
byggt var ofarlega á lóðinni árið 1896. Guðmundur og Una bjuggu aðeins örfá ár í húsinu, en hann
mun hafa sett upp apótek í því sumarið 1881. Árið eftir var hann kærður fyrir ólöglega lyfsölu og ekki
síðar en haustið 1884 höfðu þau hjón flutt til Reykjavíkur. Þá fluttu í húsið Jón F. Friðriksson smiður
og Margrét Björnsdóttir, sem bjuggu þar síðast ásamt Níels Fr. Jóhannessyni sjómanni. Á aðventu
1885 var húsið selt við opinbert uppboð og síðan rifið 1887 og flutt til Akureyrar, þar sem það var
væntanlega endurreist. Skv. uppboðslýsingu var
húsið 12×8 álnir að stærð með gólfi og lofti,
tveimur herbergjum uppi og einu niðri.148 Engin
ljósmynd eða nánari lýsing hefur geymst af húsinu.
Blönduóskirkja, sennilega á vígsludegi 13. janúar 1895. (Ljósm. Arnór
Egilsson. Ljósmyndasafn A-Hún.)

(25) Blönduóskirkja / Brimslóð. Kirkjunni var valinn
staður „á grasflöt upp undir brekkunni, beint á móti
íbúðarhúsi kaupmanns J. G. Möller á grundvelli úr
grjóti“,149 en þá var öll landræman suður af
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Jón Arason (2017A).
Jón Arason (2017).
148
Minnisblöð Jóns Arasonar; Jón Arason (2017).
149 Kirkjur Íslands VIII, s. 82.
147
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Möllershúsi óbyggð. Grunnmúrinn hlóðu Albert Jónsson steinsmiður og Jón J. Skagfjörð, beykir í
Skagfjörðshúsi. Smíði kirkjunnar hófst 8. september 1894 og var henni lokið rétt fyrir árslok, svo að
unnt var að vígja guðshúsið 13. janúar árið eftir (sjá kafla 2.3.3.4). Yfirsmiður var Þorsteinn Sigurðsson
(1859-1921), trésmíðameistari á Sauðárkróki, sem var einn afkastamesti kirkjusmiður landsins á sinni
tíð og smíðaði alls 14 kirkjur. Meðal þeirra voru sex kirkjur í Húnaþingi, þ.e. á Bergsstöðum (1883), í
Bólstaðarhlíð (1888), á Holtastöðum og Undirfelli (1893) og í Auðkúlu og á Blönduósi (1894).150

Blönduóskirkja um 1940 og 1950. (Ljósm. Hallgrímur Einarsson, myndhluti. Minjasafnið á Akureyri. MA H2-19. / Ljósmyndasafn A-Hún.)

Blönduóskirkja er „alveg með sömu gjörð eins og Undirfellskirkja“, sem brann 1913. Að smíði hennar
unnu með Þorsteini smiðirnir Eiríkur Jónsson frá Djúpadal, Friðrik Magnússon, Guðmundur P.
Björnsson, Hjálmar Gíslason og Kristján Halldórsson veitingamaður í Vertshúsi. Alla járnsmíði annaðist
Benedikt Pétursson í Benediktshúsi, en Stefán Jónsson, málari og snikkari á Kagaðarhóli, málaði
kirkjuna og lauk því verki 1896. Kirkjan er skv. skilgreiningu Harðar Ágústssonar af „ForkirkjuTurngerð“ og samanstendur af forkirkju með turni, kirkjuskipi og kór. Hún stendur á steinhlöðnum
grunni og nær hleðslan upp að gluggum innan við lárétta timburklæðningu útveggja. Kórinn er
3,76×2,82 m að grunnmáli, kirkjuskipið 8,15×7,22 m og forkirkjan 2,50×2,50 m. Veggir kórs og
kirkjuskips eru jafnháir (3,28 m) og er mænisþak yfir kór, en þak kirkjuskips með brotnu mænisþaki.
Neðri hluti turnstöpuls er nokkru hærri en mænir kirkjuskips, en efri hluti turnsins er inndreginn
áttstrendingur með toppþaki. Kirkjuskipið er með hvelfingu og lofti fyrir framstafni og hliðum.151

Til vinstri: Blönduóskirkja um 1940. (Ljósmyndasafn A-Hún.) Til hægri: Horft inn kirkju árið 2006. (Ljósm. Ívar Brynjólfsson. Þjms. Kirkjur
Íslands VIII, s. 93.)
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Kirkjur Íslands VIII, s. 46-47, 82-83 og 226-230; Jón Torfason (1994), s. 26-29.
Kirkjur Íslands VIII, s. 82-91; Jón Torfason (1994), s. 27-30.
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Fram yfir síðustu aldamót hélt kirkjan í öllum meginatriðum upphaflegri gerð, jafnt innan sem utan
dyra. Nánari lýsingar á henni eru gefnar í ritunum Húsakönnun á Blönduósi 2015 og Kirkjum Íslands
(8. bindi). Hún þjónaði sem sóknarkirkja Blönduósinga til ársins 1993, er ný kirkja var vígð og tekin í
notkun utan ár. Árið 1996 var Teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur (TGJ) falið að mæla upp og teikna
kirkjuna, sem þá hafði verið afhelguð. Árið 2007 var hún seld Sveini M. Sveinssyni, sem á síðustu
árum hefur gert nokkrar breytingar á henni innan dyra með það í huga að innrétta þar íbúð og
aðstöðu fyrir ýmiss konar starfsemi, s.s. sýningarhald. Guðrún Jónsdóttir teiknaði innréttingar í
kirkjuna og nokkrar breytingar á húsinu, s.s. brunaútgang. Eftir þeim teikningum hefur þó ekki verið
farið nema að litlu leyti, en helstu breytingar sem gerðar hafa verið eru þessar: Gluggi að
sunnanverðu við turninn var gerður að brunaútgangi, eldhúsinnréttingu komið fyrir við norðanverðan
skilvegg milli kirkjuskips og forkirkju, baðherbergi innréttað á efri hæð turns, sem hefur verið
panelklæddur að innan, stigar aflagðir í fordyri og annar þeirra færður inn í kirkjuskipið. Auk þess hafa
margvíslegar endurbætur verið gerðar á húsgrind, útveggir einangraðir og öll klæðning að utan
endurnýjuð nema á turni ofan kirkjuþaks. Búið hefur verið í húsinu frá hausti 2017.152

Blönduóskirkja sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

(26) Starfsmannahús Möllers / Læknishús / Friðfinnshús / Arahús / Blöndubyggð 6. Húsið var byggt
árið 1896 af J. G. Möller kaupmanni í því skyni að hýsa starfsmenn verslunar hans. Fyrstur bjó í því
Jón Á. Egilson bókari árið 1896-1897, en síðan þjónaði húsið sem bústaður héraðslækna, þ.e. Sigurðar
Pálssonar 1897-1899, Björns G. Blöndal 1899-1901 og Júlíusar Halldórssonar 1901-1903. Á þeim árum
var húsið nefnt Læknishús. Árið 1904 keypti Friðfinnur J. Jónsson (d. 1955), hreppstjóri og smiður,
húsið af ekkju Möllers og bjó í því til 1946, er Ari Jónsson sýsluskrifari keypti það. Hann bjó í húsinu
fram yfir 1960, en síðan Rögnvaldur Sumarliðason og Helga Valdimarsdóttir, Snorri Kárason og
Guðmundur Grétarsson. Síðastnefndir eigendur gerður miklar endurbætur á húsinu, jafnt innan sem
utan. Í tíð Friðfinns og Ara var húsið jafnan við þá
kennt, þ.e. Friðfinnshús og Arahús, og hafa bæði
heitin loðað við það til þessa dags.
Læknishús, síðar Friðfinnshús, um aldamótin 1900. (Ljósm. E. Hemmert.
Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1137.)

Smiðir hússins voru Jón Hróbjartsson frá
Gunnfríðarstöðum og Ásmundur Jóhannsson, en skv.
úttekt frá 1898 þótti húsið „mjög vandað að allri gerð
og traustlega byggt“. Þar var gefin afar nákvæm lýsing
á húsinu, sem hér verður aðeins vitnað lítillega til. Undir helmingi þess var grjóthlaðinn og steinlímdur
152

Jón Arason (2017A).
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kjallari, en húsið var 12×10 álnir að stærð og 5 álnir að hæð undir þakskegg. Útveggir voru klæddir
með heilþykkum plægðum og óhefluðum borðum, en pappaklæddir á hliðum og stöfnum og þakið
járnvarið. Við innganga á húshlið og suðurgafli voru litlir timburskúrar með pappalögðu þaki. Á neðri
hæð voru þrjár stofur og eldunarhús, en úr því var gengið um stiga í kjallara og á loftið, sem var 6
álnir að hæð upp í sperrukverk. Þar voru fjögur herbergi og gangur. Allt húsið var málað og klætt með
hefluðum og plægðum borðum. Í því voru 12 hurðir á járnum, múrpípa, tvær eldavélar og fjórir ofnar.
Árið 1916 hafði verið byggður geymsluskúr við húsið, 5¼×5¼ alin að stærð. Árið 1930 hafði húsið
verið endurbætt talsvert, m.a. hlaðinn kjallari undir allt húsið og útveggir járnklæddir. Það mældist þá
7,50×6,25 m að stærð og vegghæð frá kjallara 2,35 m. Sem fyrr voru tveir timburskúrar við útidyr, á
stofuhæð 4 herbergi og á lofti 4 herbergi og gangur, en kjallari hólfaður í tvennt. Við húsið stóð
timburskúr með einhalla þaki, 10×5 m að stærð, en í honum var fjós fyrir 2 gripi og hey- og
mógeymsla. Þessi húsaskipan var nánast óbreytt árið 1940 og til þessa dags hefur húsinu verið
sáralítið breytt frá upphaflegri gerð. Það var gert upp með myndarlegum hætti fyrir nokkrum árum og
er sérstök bæjarprýði, enda eitt af elstu húsum kauptúnsins.

Friðfinnshús sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

(27) Bjarnahús / Böðvarshús / Pósthús / Sigríðarhús. Húsið var byggt 1898 af Bjarna Hallgrímssyni
(1858-1939) og Halldóri Sæmundssyni (1857-1951). Báðir fluttust til Vesturheims, Halldór árið 1900
og Bjarni 1902, en hafði þá verið íshússtjóri hjá Möller kaupmanni eftir að nýja íshús verslunarinnar
var byggt 1900.
Bjarnahús nýbyggt árið 1898. Í baksýn eru hús Höepfnersverslunar,
þ.e. Hemmertshús, Pétursborg og Vesturpakkhús að baki. (Ljósm.
Daniel Bruun, myndhluti. Ljósmyndasafn A-Hún.)

Húsið var í fyrstu kennt við Bjarna og nefnt
Bjarnahús, en síðan Böðvarshús eftir að Böðvar
P. Þorláksson sýsluritari keypti það 1901. Þar bjó
hann til dauðadags (d. 1929). Árin 1909-1929
gegndi hann starfi póstafgreiðslumanns og var
póststofan í húsinu, sem þá var nefnt Pósthús.
Eftir lát hans bjó ekkjan, Sigríður Guðmundsdóttir, í húsinu eitthvað fram yfir 1940 (þá oft nefnt
Sigríðarhús eða Gamla pósthús), en síðan ýmsir meðan búið var í því. Voru reyndar jafnan tvö heimili
í húsinu allt frá fyrstu tíð, enda tvö eldhús í því. Síðast bjuggu í húsinu Þorvaldur Þórarinsson og
Ragnheiður Brynjólfsdóttir. Húsið var rifið árið 1971, þegar byggt var iðnaðarhúsnæði á lóðinni, þar
sem síðan hafa m.a. verið bakarí og timburverkstæði til húsa (sjá nr. 66).
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Böðvarshús var einlyft og portbyggt timburhús með mænisþaki. Það stóð næst norðan við
vörugeymsluhús Þorsteins kaupmanns, þar sem nú er baklóð Aðalgötu 9, vestan Koppagötu. Skv.
úttekt frá 1899 var húsið 12×9 álnir að stærð, gólfhæð 3½ alin og port ein alin. Útveggir voru klæddir
með þykkum borðum og asfaltpappa á þaki, en á húsinu voru 7 gluggafög, tvennar útidyr, þ.e.
forstofudyr og eldhúsdyr með skúr. Að innan var húsið alþiljað í hólf og gólf og stoppað milli þilja með
smiðjumó. Á stofuhæð voru 4 íbúðarherbergi, forstofa og eldhús, en á lofti tvö íveruherbergi og
eldhús. Kjallari var undir hálfu húsinu, en að öðru leyti álnarhár og sementeraður grunnmúr.
Efstu húsin í þorpinu um 1910. Næst er Böðvarshús ásamt
viðbyggðum timburskúr. Norðan við hann stendur útihús
frá Læknishúsi (með torfþaki), en norðan við það eru
Templarahús, Möllersbúð og Möllershús vestar. Til vinstri
og vestan við Böðvarshús eru Zophoníasarhús (frá 1905),
Sýslumannshúsið og húseignir Höepfnersverslunar fjærst.
(Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

Húsið var óbreytt árið 1916, en á lóðinni,
sem var 164 ferfaðmar, stóð einnig
timburskúr með pappaþaki, 15×9 álnir að
stærð og 3 álnir á hæð. Árið 1930 var
húsið sagt skekkt og töluvert fúið. Stærð þess mældist 7,55×5,65 m, hæð frá kjallara 2,35 m og
rishæðin 2,20 m. Áfastur var lítill timburskúr við útidyr. Á stofuhæð voru 4 herbergi og gangur, en á
lofti tvö herbergi, geymsla og gangur. Kjallari var
hólfaður í tvennt með skilrúmi. Við húsið var
steinsteypt útihús með járnþaki, 8,50×6,25 m að
stærð og 2,80 m á hæð. Það hýsti hlöðu, haughús,
geymslu og fjós fyrir þrjá gripi.
Böðvarshús ásamt áföstu útihúsi skömmu fyrir 1970. (Ljósmyndasafn AHún.)

Árið 1940 voru aðstæður áþekkar og 1930, en húsið
sagt mikið skekkt og gallað af fúa. Í viðbyggðu útihúsi
var hlaða, alsteypt haughús, hænsnahús, fjós fyrir 3
kýr og geymsluherbergi.
(28) Kista / Líkkista / Sjúkraskýli / Stefánshús / Guðmundarhús. Húsið var byggt af J. G. Möller
kaupmanni árið 1898 sem embættisbústaður fyrir Gísla Ísleifsson sýslumann, þegar hann flutti
aðsetur sitt frá Kornsá í Vatnsdal. Yfirsmiður hússins var Jón Hróbjartsson frá Gunnfríðarstöðum.
Hlaut það heitið Líkkistan eða Kistan vegna óvenjulegs þakforms, sem var með Mansardsniði. Húsið
stóð sunnan við Hillebrandtshús og var áfast Langaskúr. Fyrstu íbúar þess voru Gísli sýslumaður og
Halldór Árnason sýsluskrifari, sem fluttu síðan í nýbyggðan sýslumannsbústað Gísla árið 1900. Um
næstu ár virðist ekki hafa verið búið í húsinu, svo
að trúlega hefur það verið notað til
skrifstofuhalds. Árið 1906 keyptu húsið af Alvildu
Möller Gísli Benediktsson úrsmiður og Halldór
Gíslason og bjuggu þar eitt ár með nokkra
leigjendur.
Húsið Kista eða Líkkista um 1940 með áföstum Langaskúr við
norðurenda. (Ljósm. Sigurður Guttormsson. Þjóðskjalasafn Íslands.)

Ekki var búið í Kistu 1907-1912, en samfleytt eftir
það. Á þeim árum mun húsið hafa komist í eigu
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Jóns Jónssonar héraðslæknis.153 Í húsinu voru fjögur herbergi og árin 1913-1915 var stærsta
herbergið leigt sem afdrep fyrir sjúklinga. Nægði það fyrir 1-2 sjúkrarúm, en sjúkraskýlið hætti
starfsemi í húsinu 1. júlí 1915. Eftir það var húsið í eigu ýmissa manna, sem ýmist bjuggu þar sjálfir
eða leigðu það öðrum til íbúðar. Meðal þeirra voru Sigurður Berndsen kaupmaður, sem bjó í Kistu
1916-1919,154 og Guðmundur Guðmundsson frá Holti, sem eignaðist húsið um 1925 og bjó þar ásamt
konu sinni, Jakobínu S. Vermundsdóttur, frá 1944 til 1963. Var húsið þá ýmist nefnt Kista eða
Guðmundarhús. Þá keyptu húsið Halldór Jóhannsson og Guðrún Guðmundsdóttir, sem bjuggu þar til
1980, er Blönduóshreppur keypti það til niðurrifs.155 Húsið var rifið 1985.
Uppmæling og teikning af Kistu, gerð af Kristjáni Helgasyni
bæjartæknifræðingi 1983. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)

Skv. húsvirðingu 1899 var húsið 12×7 álnir að stærð og
4 álnir undir loft, en án kjallara. Útveggir og neðri hluti
hins „brotna“ þaks var klætt með plægðum borðum, en
efri hluti þaksins pappalagður. Á stofuhæð voru tvö
herbergi og forstofa, en á lofti („í kistulokinu“) voru tvö
herbergi. Við húsið var timburskúr (3×2 álnir) með
pappaklæddu þaki, en á húsinu voru 5 gluggafög og
einar dyr. Árið 1930 mældist húsið 7,55×4,40 m að
grunnfleti, vegghæð 2,50 frá grunni og rishæð 2,35 m.
Tveir litlir skúrar voru við útidyr og sá þriðji viðbyggður
til íbúðar. Ennfremur var áfastur geymsluskúr „mjög
lélegur“, 4,40×4,40 að stærð. Á stofuhæð voru 4
herbergi og gangur, en á lofti 2 herbergi og gangur.
Húsaskipan var óbreytt 1940, en árið 1950 hafði húsið
verið múrhúðað (forskalað) að utan og að nokkru leyti
að innan.
Nokkru áður en húsið var rifið, eða árið 1983, var það mælt upp og teiknað af Kristjáni Helgasyni
bæjartæknifræðingi og er teikningin varðveitt í skjalasafni Blönduósbæjar ásamt fleiri teikningum af
gömlum húsum, sem nú eru horfin sjónum. Neðri hæð Kistu reiknaðist 41,75 m² og risið 24,5 m², en
áföst geymsla 14,9 m².
Ásgeirshús í byrjun 20. aldar og Helgahús (síðar Kristófershús) ofar í brekkunni, en
vestan við merkjagarðinn og vegslóðann var lóð Höepfnersverslunar.
(Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1107.)

(29) Sigurðarhús / Hansínuhús / Ásgeirshús / Brimslóð 14.
Húsið var byggt 1899 af Sigurði Oddleifssyni (1860-1937)
búfræðingi, sem bjó þar til 1901 og flutti vestur um haf árið
eftir. Nefndist húsið þá Sigurðarhús, en síðan Hansínuhús
eftir að prestsekkjan, Hansína Þorgrímsdóttir frá
Hjaltabakka, keypti húsið 1901. Þar bjó hún ásamt syni
sínum, Ásgeiri Þorvaldssyni múrara, til 1910. Árið eftir flutti
Ingibjörg Hjálmsdóttir í húsið, sem sama ár var endurbyggt
af Ásgeiri, er keypti húsið 1914 og bjó þar til 1961. Á þeim tíma nefndist það Ásgeirshús. Um 1923
reisti tengdafaðir hans, Zophonías Hjálmsson steinsmiður, viðbyggingu við norðurenda hússins (sjá
153

Jón læknir var skráður eigandi hússins 1916.
Húsið var nefnt Stefánshús í manntali 1920 og sóknarmannatali næstu ára meðan Stefán G. Stefánsson skósmiður og Guðbjörg G. S.
Björnsdóttir bjuggu þar.
155 Skjalasafn Blönduósbæjar. Afsal dags. 19. des. 1979.
154
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Zophoníasarhús nr. 48), en seldi hana Torfalækjar- og Blönduóshreppum 1928. Þessa viðbót keypti
síðan Ásgeir árið 1943 og sameinaði sínu húsi, sem
hann svo seldi Sigurði Heiðari Þorsteinssyni
viðgerðarmanni árið 1961. Bjó hann þar með stóra
fjölskyldu til 1968. Síðustu eigendur og íbúar
hússins voru Sigurgeir Sverrisson og Jóna
Guðmundsdóttir, sem bjuggu í því uns það brann
aðfaranótt sunnudags 24. janúar 1971.156
Ásgeirshús um miðja 20. öld. Húsið var endurbyggt 1911 og síðan
byggt við norðurenda þess svonefnt Zophoníasarhús árið 1923. (Ættir
Austur-Húnvetninga IV, s. 1220.)

Skv. virðingargjörð frá 1914 var húsið einlyft timburhús með lágreistu, járnvörðu mænisþaki og klætt
láréttri klæðningu, en undir tveimur þriðju hlutum þess var steinhlaðinn kjallari, lagður í sement.
Stærð þess var 6×4 m að utanmáli, hæð undir þakskegg 2,2 m og í mæni 2,8 m. Í húsinu voru herbergi
og eldavél með múrpípu í einu þeirra. Við húsið voru tveir skúrar, annar við útidyr (1,26×1,57×2 m) og
hinn við húshlið (2×3×1,9 m). Árið 1916 var nefndur vatnsbrunnur á lóðinni og jafnan síðan, en lóðin
var annars 1260 ferálnir að stærð. Húsinu var lýst á líkan hátt 1930 og 1940, en þá voru á lóðinni lítill
geymsluskúr úr timbri og steinsteyptur skúr með járnþaki (5×2,5×2 m), þar sem í voru fjós fyrir eina
kú, hænsnahús, haughús og rými fyrir 8 kindur.
(30) Sýslumannshús / Thorsteinssonshús / Hótel Blönduós / Aðalgata 6. Sumarið 1900 byggðu Gísli
Ísleifsson sýslumaður (1868-1932) og Lucinda J. A. Möller (1879-1927) sér íbúðarhús157 skv.
lóðarsamingi, sem hann hafði þá nýlega gert um 2625 ferálna lóð „á einum besta og hentugasta stað í
kauptúninu“, sem nú er nr. 6 við Aðalgötu. Smiðir voru Jón Hróbjartsson frá Gunnfríðarstöðum og
Ásmundur Jóhannesson frá Bjargi í Miðfirði. Gísli og Lucinda bjuggu í húsinu til 1913 og síðan Björn
Þórðarson, settur sýslumaður og síðar forsætisráðherra, til 1914. Þá keypti húsið Ari J. Arnalds
sýslumaður og bjó þar til 1918, er hann fluttist burt og seldi húsið Pétri Péturssyni kaupmanni.
Samtímis honum og konu hans, Önnu G. Magnúsdóttur, bjuggu í húsinu Sigurður H. Sigurðsson og
Margrét Pétursdóttir.

Til vinstri: Sýslumannshúsið í byrjun 19. aldar og Læknishúsið í baksýn. Til hliðar við inngangsskúrinn var „vanhús með innbyggðum
þarfakrók“. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1138.) Til hægri: Um 1930 þjónaði gamla Sýslumannshúsið sem íbúðar- og verslunarhús Einars
Thorsteinsson kaupmanns. Vestan við húsið er viðbyggt vörugeymsluhús, svonefndur Hljómskáli, sem ber í Sæmundsenshús, en austan við
húsið sér í Zophoníasarhús, austan Aðalgötu. (Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)

156

Dagur 54. árg., 4. tbl., 27. jan. 1971, s. 8.
Í bókinni Föðurtún eftir Pál V. G. Kolka segir, að J. G. Möller hafi látið byggja húsið sem brúðkaupsgjöf til dóttur sinnar og tengdasonar,
en því hafna afkomendur þeirra, sbr. Jón Arason (2017). Ártalið 1900 sást lengi letrað á reykháfinn í kjallara hússins, sbr. Jón Eyþórsson
(1964), s. 17.
157
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Pétur kaupmaður lést 1922 og eignaðist þá Einar Thorsteinsson kaupmaður húsið. Lét hann innrétta
verslun í austurenda þess árið 1923 og verslaði þar til 1929 eða 1930, en bjó annars í húsinu uns hann
seldi það Guðmundi P. Kolka árið 1942. Árið eftir keypti Snorri Arnfinnsson hótelstjóri húsið, ásamt
Hljómskálanum (vörugeymsluhúsi)
og Blöndu, og hóf þar hótelrekstur.
Hann byggði síðan við húsið, einkum
á árunum 1959-1962 og hafði
hótelið að mestu náð núverandi
formi, þegar hann hætti rekstri þess
árið 1962.
Myndin var tekin um 1906. Fyrir miðju er
Sýslumannshúsið og að baki því Möllershús og
Möllersbúð, en eldri Kvennaskólinn handan ár. Við
suðurgafl Læknishússins er lágreistur skúr.
Reykháfur, sem þar var síðar reistur, er hins vegar
ennþá óbyggður. (Ljósm. Þjms. ÓM_MÓI-580,
myndhluti.)

Gerð var afar nákvæm úttekt á húsinu vorið 1901, svo að vel mætti endursmíða það á grundvelli
hennar. Það var byggt í „norrænum“ byggingarstíl og þótti einstaklega vandað að allri gerð, eins og
úttektarmenn tiltóku sérstaklega: „Eftir því sem almennt gerist, er frágangur hússins að efni og smíði,
utan og innan, framúrskarandi vandaður í einu og öllu tilliti.“ Hér verður aðeins drepið á fáein atriði
úr lýsingu þeirra.
Hótel Blönduós um 1945 eftir að byggt hafði verið austan og vestan við
húsið. (Húsakönnun 2015, s. 41.)

Að utanmáli var húsið 20 álnir og 4ʺ á lengd, 14 álnir
og 6ʺ á breidd, en hæð frá grunnmúr í sperrutopp
var 11 álnir og 18ʺ og 6 álnir og 4“ undir þakskegg.
Útveggir voru klædddir heilþykkum borðum, pappa
og láréttri klæðningu, en á þaki var rifflað járn.
Kvistur var á norðurhlið hússins og steinhlaðinn og
afpússaður kjallari undir því öllu með 8 járngluggum.
Stærð hans var 18×12 álnir og lofthæð 3 álnir og 12ʺ,
en steyptur tröppuinngangur undir eldhúsforstofu.
Við hana var „vanhús með viðbyggðum þarfakrók á
þykkum cementsteyptum grunni“ og steyptar
tröppur við báðar austurforstofudyr. Gluggar og
hurðir voru úr útvöldum sænskum viði og málað, en
annar viður norskur. Þak hússins var málað og
klæðning bæði ferniseruð og máluð.
Hótel Blönduós 1946, Klemensarhús næst til hægri. (Ættir AusturHúnvetninga IV, s. 1463.)

Austast í suðurhlið hússins var inniforstofa
(stigagangur), þar inn af stofa og síðan önnur og loks eldhús „með sérlega stórri eldavél, borðum
hillum og skápum og stiga upp á loftið“. Þar norður af var búr og austur af því þrjár stofur, en lofthæð
neðri hæðar var 4 álnir og 12ʺ. Austast með suðurhlið loftsins var svefnherbergi, þá geymsluherbergi
vestur af, síðan stigagangur frá eldhúsi og vestur af honum herbergi. Í miðjum vesturgafli var önnur
stofa, suður af henni herbergi, síðan kvistherbergi og annað herbergi þar austur af. Eftir miðju loftinu
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frá austurgafli hússins var gangur, en lofthæð undir hanabita var 4 álnir og 6ʺ og þaðan í sperrukverk
2 álnir og 5ʺ. Portið var 1 alin og 11ʺ. Í húsinu voru
tvær múrpípur og brandmúrar allsstaðar, þar sem
ofnar voru eða var ætlað að vera.
Hótel Blönduós um 1950, austurgafl gamla hússins með viðbyggingu, þar
sem inngangur var í hótelið. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Frá því segir í fasteignamati 1916, að þá hafi húsið
verið „nýlega endurbætt“ og 1930 hafði húsið „fengið
mikla viðgerð og verið endurbætt“. Þá mældist húsið
12,85×9,10 m að stærð og hæð þess 3,75 m frá
kjallara. Útbyggingar eða skúrar voru við inngang og
eldhúsdyr og einn kvistur á þaki, en útveggir voru nú
járnvarðir. Virðist sem þá hafi húsið verið eingöngu
notað til íbúðar. Á stofuhæð voru 6 herbergi og forstofa, en á lofti 6 herbergi, gangur og geymsla.
Kjallari var þrískiptur og notaður til geymslu. Norðvestan við húsið var komið steinsteypt
vörugeymsluhús á einni hæð með skúrþaki og kjallara, þ.e. svonefndur Hljómskáli, sem svo var síðar
nefndur af óþekktum ástæðum. Í honum var
steypt gólf og loft yfir, en stærð hans var
8,75×6,10 m og hæðin 4,40 m frá kjallaragólfi. Á
lóðinni var ennfremur bensíngeymir, eign DDPAolíufélagsins, en árið 1940 var hann sagður á lóð
Klemensarhúss.
Efri mynd: Viðbyggingum hótelsins nýlokið um 1962. Vestan við er
Blanda, sem var nýtt sem gistirými hótelsins. (Húsakönnun [...] 2015,
s. 40.) Neðri mynd: Hótel Blönduós í janúar 2018. (Ljósm.
Gunnlaugur Haraldsson.)

Árið 1940 var lóðin sögð 1034 m² og mikill hluti
hennar girtur með þakjárnsgirðingu. Þá var
kominn „kvistur í gegnum húsið“ með því að
settur hafði verið „nýlega“ stór kvistur á
vesturhlið og sá eystri stækkaður til samræmis.
Allt húsið var nýtt til íbúðar og á stofuhæð voru 6
herbergi og tvö anddyri, en á lofti 7 herbergi. Sem
fyrr var kjallari þrískiptur og í honum þvottahús og geymsla. Vörugeymsluhúsið var í sama horfi og
fyrr, en þess þó getið að á því væri „vörusýnisgluggi“.
Eftir kaup Snorra Arnfinnssonar á húsinu árið 1943 var fljótlega ráðist í miklar breytingar og útliti þess
gjörbreytt. Meðal annars var kvistur á vesturhlið stækkaður og sett á hann einhalla þak. Þá var reist
viðbygging með skrifstofu og salerni við austurgafl, sett lágreist mænisþak á vörugeymsluhúsið
(Hljómskálann) og byggð steinsteypt álma með gistiherbergjum og gangi suður af honum meðfram
vesturgafli hússins. Þessi rými urðu síðar hluti af veitingasal hótelsins og ofan á þau byggð
gistiherbergi á efri hæð, en þeim breytingum og öðrum viðbyggingum frá því um 1960 verður hins
vegar ekki lýst hér.
(31) Verslunarskúr Magnúsar Stefánssonar. Árið 1902 hóf Magnús Stefánsson frá Flögu verslun í
litlum timburskúr (10×7½ alin), sem hann byggði á 817 ferálna lóð, sem hann fékk úthlutað á
árbakkanum. Að austanverðu voru „takmörk lóðarinnar túnskurður Kristjáns Halldórssonar
veitingamanns [í Vertshúsi], en að norðan skurður meðfram veginum, er liggur upp með Blöndu“.
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Meðaltalslengd lóðarinnar frá austri til vesturs var 38 álnir, en breidd hennar frá norðri til suðurs 21,5
álnir.158 Árið 1905 byggði Magnús nýtt og veglegt íbúðar- og verslunarhús á annarri lóð, sem hann
fékk úthlutað nokkru austar. Hann seldi síðan verslunarskúrinn árið 1907 verslunarþjóni sínum,
Christian B. Berndsen, sem flutti hann vestur undir brekkurætur og endurbyggði sem íbúðarhús (sjá
Berndsenshús / Sólheimar, nr. 77).
Blönduós um eða rétt fyrir 1910. Læknishúsið fyrir miðju með
áföstum lágreistum timburskúr við suðurgafl. Austan við húsið
stendur geymslu- og skepnuhús með torfþaki, sem lýst var í úttekt
1904, en norðan við íbúðarhúsið er Templarahúsið (byggt 1907),
sem ber í Möllershús. Möllersbúð lengst til hægri (ljóst hús), en til
vinstri eru Böðvarshús, Zophoníasarhús eldra og Sýslumannshús.
(Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

(32) Læknishús / Aðalgata 5. Húsið var byggt árið
1903 af Júlíusi Halldórssyni (1850-1924)
héraðslækni og konu hans, Ingibjörgu
Magnúsdóttur (1849-1946), sem bjuggu þar til
1908. Húsið stendur við Aðalgötu 5, þ.e. á horni
Aðalgötu og Hnjúkabyggðar, og þjónaði sem
læknisbústaður til ársins 1955. Í húsinu var einnig
lyfjabúð fram um 1940, fyrst í geymsluskúr við
suðurgafl, en frá 1922 í norðurenda kjallarans,
þegar byggt var sjúkraskýli áfast Læknishúsinu
(sjá Sjúkrahús nr. 46).
Læknishús um 1920 með viðbyggðum geymsluskúr, sem þjónaði
sem lyfjabúð til 1922. Sunnan við stendur „Líkhúsið“ og lengst til
hægri Zophoníasarhús eldra. Lengst til vinstri og að baki
Læknishúsinu má sjá Hillebrandtshús, Kistu, Íshús Möllers fjær og
Kristjaníu nær. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1038, myndhluti.)

Árið 1908 keypti Jón „pína“ Jónsson héraðslæknir húsið af Júlíusi ásamt fjósi, hlöðu, vanhúsi, brunni
og girðingum öllum. Hann hætti störfum 1922 og eftir það bjuggu þessir læknar í húsinu: Kristján
Arinbjarnar 1922-1931, Jónas Sveinsson 1932-1933 og Páll V. G.
Kolka frá 1934 til 1955, er hann flutti í nýbyggt Héraðshælið um
leið og gamla sjúkrahúsið eða sjúkraskýlið var aflagt.
Húsaröðin austanvert við Aðalgötu um 1925. Næst sér í Þorsteinshús, þá er
Zophoníasarhús eldra (Jónasarhús), Líkhúsið, Sjúkrahúsið (fyrir stækkun) og Læknishúsið
nyrst. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1341.)

Vorið 1925 keypti Austur-Húnavatnssýsla Læknishúsið af Jóni
Jónssyni lækni í því skyni að hýsa þar læknisbústað, jafnframt því
að reka sjúkraskýli í sambyggðu húsi. Sýslusjóður seldi þessar
húseignir Þorsteini G. Húnfjörð bakarameistara árið 1957 og voru
þær í hans eigu og móður hans, Ingibjargar Sigurðardóttur, fram
undir aldarlok. Á þeim tíma voru íbúðir í báðum húsum og einnig
skrifstofur Húnfjörð hf. á miðhæð Læknishúss frá 1989, en mörg
síðustu ár hefur húsnæðið eingöngu verið nýtt til íbúðar. Eru húsin skilgreind sem parhús í
fasteignamati. Þess má einnig geta, að í embættistíð Kristjáns Arinbjarnar læknis var Skáksamband
Íslands stofnað í Læknishúsi, hinn 23. júní 1925.
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Bakhliðar Læknis- og Sjúkrahúss um 1950. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Í upphaflegum lóðarsamningi frá 27. júlí 1902 var
lóðin talin 3200 ferálnir og virðist sem þá þegar hafi
legið fyrir teikningar af húsinu. Næsta vetur bjó hjá
Júlíusi lækni Karl Hansen, snikkari frá Akureyri, og
er því líklegt að hann hafi byggt húsið. Það er
einlyft timburhús með risi og mænisþaki, byggt í
svokölluðum „norrænum stíl“ á grjóthlöðnum og
steinlímdum kjallara. Skv. útmælingu, sem gerð var í janúar 1904, var stærð hússins 15×12 álnir og
12ʺ, hæð undir þak 6 álnir og í mæni 10 álnir. Við norðurgafl var viðbyggð forstofa, 4 álnir og 16ʺ á
lengd og 2 álnir og 12ʺ á breidd, en á henni voru tvennar dyr og geymslurými undir henni og
tröppunum. Önnur forstofa og nánast jafnstór var
við kjallaradyr, og við suðurgafl hússins var
viðbyggður mjór geymsluskúr, sem var 12 álnir og
12ʺ á lengd, 4 álnir og 12ʺ á breidd og 3 álnir á
hæð. Í kjallara var borðstofa, maskínuhús,
vaskherbergi og tvö önnur. Gólf og kjallaraveggir
voru úr „sementlögun“ og „allt vel afpússað“, en
lofthæð 3 álnir og 10ʺ.
Læknishús og Sjúkrahús um 1995. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s.
1341.)

Á stofuhæð voru 5 misstórar stofur og innri forstofa með stiga ofan í kjallara og upp á loftið. Þar voru
tvö svefnherbergi, geymsluherbergi og gangur. Að utan var húsið klætt láréttri borðaklæðningu og
þakið lagt riffluðu járni. Á lóðinni var geymsluhús með torfþaki og veggjum, sem klæddir voru með
járni og sandpappa. Húsið var 18×5 álnir og 20ʺ að stærð, hæð undir þak 3 álnir og undir mæni 5 álnir
og 18ʺ. Í því var afþiljuð hlaða með kjallara, fjós með lofti á bitum, hesthús og geymsluhús með
timburgólfi.
Fáum árum síðar voru gerðar þær breytingar á húsinu, að rifinn var hinn lágreisti geymsluskúr við
suðurgafl þess og í stað hans byggður nýr skúr með einhalla þaki á steinhlöðnum kjallara og áfastur
húsinu. Auk þess var byggður steinsteyptur reykháfur fyrir miðjum
húsgafli (sjá ljósmyndir). Virðist sem skúrinn hafi verið 6 álnir á
lengd, því að skv. fasteignamati 1916 var heildarlengd hússins
sögð 21 alin í stað 15 álna 1904. Í þessum skúr, sem Jón „pína“ lét
áreiðanlega byggja, hafði hann apótek, sem síðan var flutt í
norðurenda kjallara hússins sumarið 1922, þegar sjúkraskýlið var
byggt við suðurgafl þess (sjá Sjúkrahús nr. 46).
Inngangur í húsið á norðurgafl, sem snýr að Hnjúkabyggð. Þar voru skrifstofur Húnfjörðs hf.
lengi til húsa. (Ljósm. Páll Jakob Líndal 2013.)

Árið 1930 hafði húsið fengið „mikla viðgerð“ og var þá m.a. settur
kvistur á austurhlið, en frá upphafi var lítill kvistgluggi að
vestanverðu. Uppgefin stærðarmál hússins voru þessi: Lengd 9,40
m, breidd 7,55 m, vegghæð frá kjallara 2,50 m, port 0,50 m og
lofthæð í kjallara 2,20 m. Viðfastur húsið var skúr með inngöngu í kjallara og á stofuhæð, en allt húsið
var járnklætt að utan, bæði veggir og þak. Á stofuhæð voru 4 herbergi og forstofa, á lofti gangur og 5
herbergi, þar af tvö lítil, og í kjallara stigagangur og 4 herbergi, þar af lyfjabúð í tveimur þeirra. Hún
var þiljuð að innan og máluð. Á lóðinni var gripahús, byggt að hálfu úr timbri og að hálfu úr torfi með
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járnþaki, 10,65×6,90 m að stærð og 2,20 m á hæð. Þar var einnig timburhjallur með járnþaki,
8,45×3,75 m að stærð og 2,80 m á hæð. Ennfremur átti Kristján Arinbjarnar læknir þar skúr úr
þakjárni, sem trúlega hýsti bifreið hans. Árið 1940 var honum lýst sem „bifreiðarskúr úr járni á grind“
með steyptu gólfi og áföstum geymsluskúr, en þá voru útihús ekki önnur en timburhjallur með
járnþaki. Bifreiðarskúr þessi stendur enn á
lóðarmörkum meðfram Hnjúkabyggð,
umtalsvert ryðgaður og fremur óhrjálegur (nr.
32A).
Læknishús og gamla Sjúkrahúsið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur
Haraldsson.)

Um 1980 var Læknishúsið klætt utan með
trapizulaga stálklæðningu og laus gluggafög
fjarlægð. Árið 1989 var skipt um
þakklæðningu og stækkaður lítill og upprunalegur kvistur á vesturhlið. Miðhæðin var þá lögð undir
skrifstofur Húnfjörðs hf. og hélst það um nokkur ár, en íbúð var áfram í risinu. Miklar vatnsskemmdir
urðu í húsinu upp úr 2000 og fór þá fram umtalsverð endurnýjun innanhúss. Að öðru leyti heldur
húsið nánast upphaflegu svipmóti og gerð (sjá einnig Sjúkrahús nr. 46).
(33) Hesthús og hlaða / Brimslóð 12. Þessi hús standa neðst í brekkunni ofan við Brimslóð og syðst á
lóð Höepfnersverslunar, sem náði þvert yfir sjávarkambinn allt norður á árbakkann. Óvíst er um
uppruna og aldur húsanna. Er jafnvel talið, að þarna hafi fyrst staðið útihús, sem byggð voru á
árunum 1900-1905 af Pétri Sæmundsen verslunarstjóra. Engin hús stóðu þó á þessum stað árið 1914
skv. uppdrætti af byggðinni. Eins er þekkt, að Sæmundsen hafði lengi kartöflugarð í brekkuhorninu
upp af Sláturhúsinu og „bar þangað gor af blóðvellinum og fékk góða uppskeru“.159 Er því líklegra, að
Þuríður Sæmundsen hafi fyrst látið byggja þessi hús um 1930. Skv. fasteignamati það ár átti hún þá
hlöðu (80 m³) og hesthús fyrir 4 gripi. Hlaðan er bárujárnsklædd trégrind á steinsteyptum grunni, en
hesthúsið steinsteypt með þaki úr tré og járni. Húsin hafa staðið lengi ónotuð og eru í slæmri
umhirðu.

Útihús undir brekkunni á Höepfnerslóð eftir 1950 og í desember 2017. (Ljósmyndasafn A-Hún. / Gunnlaugur Haraldsson.)

(34) Zophoníasarhús / Hús Jóns Kristóferssonar / Jónasarhús / Aðalgata 9. Húsið var byggt 19041905 á 610 ferálna lóð austan við aðalgötuna niður í kauptúnið. Það var fyrsta steinsteypta húsið,
sem byggt var í Austur-Húnavatnssýslu, en fyrir því stóð Zophonías Hjálmsson (1864-1931),
steinsmiður og búfræðingur, sem bjó á býlinu Grund utan ár meðan á byggingu hússins stóð.
Steypumölina sótti hann niður á sjávarkambinn og flutti yfir lóð Höepfnersverslunar. Að sögn muldi
Zophonías grjótið með sleggju. Hann bjó í húsinu til 1918, ásamt konu sinni Jónínu S. Árnadóttur
(1863-1943), og var það þá kallað Zophoníasarhús. Frá hausti 1906 var fyrsta símstöðin í kauptúninu
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starfrækt í húsinu og gegndi Zophonías starfi símstöðvarstjóra til 1911. Árin 1916 og 1917 voru
ennfremur tvö herbergi á stofuhæð hússins gerð að sjúkrastofum, sem rúmuðu fjóra sjúklinga.
Hús Jóns Kristóferssonar (Jónasarhús) um 1925. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1313.)

Árið 1918 keypti Jón Kristófersson frá Köldukinn húsið og var þá
rekstri sjúkraskýlis hætt þar. Hafði Jón í fyrstu greiðasölu í húsinu,
enda var Vertshúsið þá nýbrunnið, en rak síðan um árabil
smáverslun í hluta hússins. Árið 1937 keypti Jónas Benedikt
Bjarnason húsið, sem hefur jafnan síðan verið nefnt Jónasarhús.
Þar bjó hann ásamt konu sinni, Ingibjörgu Sigurðardóttur, til
dauðadags (d. 1965). Eftir það eignuðust húsið Ebba Húnfjörð og
Bjarni Jónsson, en frá þeim tíma hafa ýmsir búið í því, m.a.
starfsmenn Krútt brauðgerðar árum saman.
Húsið er sem fyrr segir elsta steinsteypuhús á Blönduósi og sennilega í öllu Húnaþingi. Það er einnar
hæðar og portlaust með mænisþaki, reist á grjóthlöðnum og steinlímdum kjallara. Árið 1916 var
þakið járnvarið og húsið sagt 12½×10½ alin að grunnfleti. Hæð kjallara var 3½ alin, stofuhæð 3½ alin
og rishæð 3¼ alin. Árið 1930 voru uppgefin stærðarmál þessi: Lengd 7,20 m, breidd 6,60 m, vegghæð
frá kjallara 2,20 m og rishæð 2,10 m. Öll skilrúm í húsinu voru úr timbri nema steypt í kjallara, gólf og
loft úr timbri og útveggir þiljaðir að innan. Á stofuhæð voru sölubúð, 3 herbergi og forstofa, í kjallara
4 herbergi og á lofti eitt herbergi til íbúðar, en að öðru leyti geymsla. Á lóðinni var steinsteypt
vörugeymsluhús með járnþaki á rimlum, 7,50×2,50 m að stærð.

Til vinstri: Jónasarhús um 1995 eftir að þakið var endurnýjað og fjarlægður steinsteyptur reykháfur, sem áður stóð upp úr því miðju. (Ættir
Austur-Húnvetninga IV, s. 1305.) Til hægri: Jónasarhús 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Húsaskipan var að mestu hin sama árið 1940, nema sölubúðin var þá aflögð fyrir nokkrum árum.
Einnig hafði inngangi í kjallara verið breytt frá upphaflegu formi og reistur skúr við útidyr. Einnig var
nefndur viðbyggður geymsluskúr og annar skúr með járnþaki (47 m³), sem trúlega var fyrrnefnd
vörugeymsla Jóns kaupmanns. – Þessi og önnur smáhýsi, sem fyrrum stóðu á baklóðinni, voru rifin
árið 1971 ásamt Böðvarshúsi, þegar stórt iðnaðarhús í „Funkisstíl“ var byggt þar (sjá nr. 66).
(35) Magnúsarhús / Pósthúsið / Blöndubyggð 10. Magnús Stefánsson (1870-1940) kaupmaður hóf
verslun á Blönduósi 1902 í litlum timburskúr, sem fluttur var suður í brekkurætur 1907 og myndaði
stofninn í Berndsenshúsi (sjá nr. 42 og 77). Magnús hafði makaskipti við sóknarprest á lóðum á
árbakkanum og reisti árið 1905 nýtt og veglegt timburhús nokkru austan við Friðfinnshús. Húsið var
tvílyft með járnþaki á steinhlöðnum kjallara, jafnstórum húsinu. Það þjónaði sem íbúðarhús, sölubúð
og vörugeymsluhús. Skv. fasteignamati 1916 var það 18×16 álnir að grunnfleti, hæð frá kjallara 9¼
alin og rishæð 2½ alin. Á lóðinni, sem var 2639½ feralin að stærð, voru þá tvö önnur hús. Annars
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vegar var sláturhús úr timbri og járni, 20×18 álnir að
stærð og 3½ alin á hæð, með skúr og fjárrétt. Hins
vegar var steinhús með járnþaki, 9×10 álnir að
grunnfleti og 3¼ alin á hæð. Þetta hús var
sundurhólfað fyrir kýr og hesta, heygeymslu og
haughús. Á lóðinni var einnig afgirtur um 157 ferálna
matjurtagarður.
Verslunar- og íbúðarhús Magnúsar Stefánssonar um 1913
(Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1151.)

Þetta myndarlega hús varð eldi að bráð milli kl. 2 og
3 laugardagsnóttina 4. febrúar 1922 og brann til kaldra kola. „Fólkið bjargaðist nakið úr eldinum.
Innanhúsmunir brunnu allir. Dálitlu var bjargað úr búðinni og kjallaranum.“160 Óþekkt er, hvar
Magnús fékk inni með verslunarrekstur sinn í
plássinu næstu árin, en líklegast var það í
Hillebrandtshúsi, sem þá var í eigu Magnúsar, eða
verslunarhúsum Péturs Péturssonar, sem lést
tæpum þremur mánuðum eftir brunann.
Horft af norðurbakka Blöndu yfir að Verslun Magnúsar Stefánssonar um
1913. Lengst til hægri er húsið Bjarg (byggt 1911) og upp af því undir
brekkunni er Berndsenshús (Sólheimar), sem byggt var 1907 upp úr
verslunarskúr Magnúsar. Uppi á brekkunni trónir húsið Melshús eða
Sunnuhvoll. (Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)
Byggðin á árbakkanum 1927-1930. Til vinstri er Friðfinnshús, þá Bjarg
og lengst til hægri Magnúsarhús og lágreist sláturhúsið vestan við það.
(Þjms. Lpr-2012-267-117, myndhluti.)

Árið 1926 lét Magnús byggja íbúðar- og
verslunarhús á rústunum, en yfirsmiður þess var
Lárus Jón Ólafsson (1889-1972) trésmiður. Það var
steinsteypt á kjallara með járnvörðu þaki. Húsið
stendur enn, en var m.a. þannig lýst árið 1930: Það
var 10,65×9,10 m að grunnmáli, vegghæð frá
kjallara 5,65 m, rishæð 1,70 m og lofthæð í kjallara
2,05 m. Við útidyr á vesturgafli voru steinsteyptir inngangsskúrar eða tveggja hæða útskot með
svölum, annars vegar fyrir kjallara og á stofuhæð (2,80×2,20 m) og hins vegar fyrir efri hæð
(2,20×2,20 m). Útveggir voru þiljaðir innan nema í kjallara og öll gólf og skilrúm steinsteypt. Á
stofuhæð var sölubúð og 4 herbergi, á efri hæð 7 herbergi og gangur, í kjallara 6 herbergi, en loftið
ósundurhólfað. Á húsinu voru tveir steinsteyptir
reykháfar og ofnar í 10 herbergjum, vatnssalerni,
miðstöð, eldavél og þvottapottur. Þótti húsið
„vandað að efni og smíði“. Á lóðinni voru tveir
sambyggðir skúrar úr timbri og járni, 13,20×6,25 m
að stærð, og auk þess steinhús (6,90×6,60 m) fyrir
gripi og heygeymslu.
Pósthúsið (áður Magnúsarhús) um 1950, Hannahús til hægri. (Ljósm.
Björn Bergmann, myndhluti. Ljósmyndasafn A-Hún.)
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Verslun Magnúsar stóð með blóma fram um 1930, en fór þá minnkandi uns hún hætti 1937. Af þeim
sökum fékk afgreiðsla pósts og síma inni í Magnúsarhúsi árið 1930, þegar ákveðið var sameina
starfsemina. Landssíminn keypti síðan húsið, en frá árinu 1930161 var þar einnig íbúð póst- og
símstjóra um áratuga skeið og afgreiðslan á stofuhæð ásamt sölubúðinni uns henni var lokað. Sjálfur
bjó Magnús í húsinu til 1933, en þó ekki samfleytt árin á undan. Upp frá því var húsið jafnan nefnt
Pósthús eða Síma- og pósthúsið, en símstöð var aflögð þar 1969 og póstþjónustan 1988. Síðustu ár
hefur húsið verið notað til íbúðar og að hluta til sem gistihús (Blanda Hostel), en það hefur nær
ekkert breyst frá upphaflegri gerð.

Magnúsarhús – Pósthúsið 2013 (t.v.) og sumarið 2017. (Ljósm. Páll Jakob Líndal og Gunnlaugur Haraldsson.)

Árið 1940 var á lóðinni lítill járnskúr í eigu Blönduóshrepps og notaður til geymslu brunaáhalda.
Jafnframt hafði Karl Helgason símstöðvarstjóri þá byggt bifreiðarskúr úr timbri með járnþaki, þar sem
áður var sláturhús vestan við húsið. Eftirmenn hans áttu þar síðar bílskúra.
Húsin undir brekkunni um 1927. Kristófershús fyrir miðju og Ásgeirshús norðan
við, en Sandgerði nær sjónum. (Þjms. Lpr-2012-267-115, myndhluti.)

(36) Helgahús / Sumarliðahús / Kompaníð /
Kristófershús / Brimslóð 14. Húsið var byggt undir
brekkunni sunnan Brimslóðar árið 1907 af Helga
Gíslasyni (1862-1931) og var eitt þeirra fjögurra
steinsteypuhúsa, sem reist voru það ár í kauptúninu.162
Til þess tíma bjuggu Helgi og kona hans, María
Gísladóttir, í litlum timbur- og torfbæ (Helgahúsi nr. 71),
sem þau byggðu austur í mýrinni 1898. Þetta hús var
einnig kennt við Helga og bjuggu þau hjónin þar til 1911,
en leigðu það síðan næstu tvö árin. Meðal íbúa var þá
Björn Þórðarson, settur sýslumaður (1913). Árið 1913
keypti húsið Sumarliði Tómasson og bjó þar ásamt
fleirum til 1918. Þau ár var húsið nefnt Sumarliðahús, en
árið 1918 eignaðist það Carl Sæmundsen og litlu síðar
Evald bróðir hans, sem leigðu það öðrum.
Lengst til vinstri er Helgahús (síðar Kristófershús) og Ásgeirshús framan við
eftir stækkun þess, en vestan við húsin stendur Sláturhús Höepfnersverslunar.
(Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1321.)

161

Magnúsarhús varð reyndar bústaður símstöðvarstjóra árið 1929, því að þá flutti í húsið Guðbjörg Sveinsdóttir Leví „stöðvarstjóri“ ásamt
syni sínum og dóttur, Ástu Björnsdóttur Leví „símamær“, en árið eftir flutti Karl Helgason símstöðvarstjóri í húsið.
162
Eitt þessara steinsteypuhúsa var Þórarinshús (Melshús og síðar Sunnuhvoll), sem Þórarinn Bjarnason byggði uppi á brekkunni og stendur
enn, - utan verndarsvæðisins.
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Árið 1922 keyptu húsið Dómhildur Jóhannsdóttir (d. 1967) og Kristófer Kristófersson (d. 1964),
apótekari, bókari, meðhjálpari og kaupmaður. Var húsið þá nefnt Kompaníið og einnig í manntali
1940, en annars Kristófershús. Hjónin bjuggu þar til elliára og ráku smáverslun í húsinu um árabil.
Síðan bjuggu þar Haraldur Kristmannsson rafvirki, Ari Hermannsson (d. 1973) og Þórunn Pétursdóttir,
þar til Eyjólfur Guðmundsson og Sigríður Grímsdóttir keyptu húsið 1983.

Til vinstri er Kristófershús um 1920 og til hægri eru börn að leik fyrir framan húsið um 1955. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1038 (myndhluti) og
10147b.)

Skv. útmælingu vorið 1909 var húsið steinsteypt og einlyft með 7 þumlunga þykkum útveggum, 10×9
álnir að stærð og 7 álnir á hæð undir þak. Undir húsinu var steyptur og grjóthlaðinn kjallari, ennþá
óinnréttaður, en þakið toppreist sperruþak (valmaþak) með 1¼ alinnar háu og járnvörðu risi. Úr
kjallara var stigi upp í forstofu með útidyrum á efra gólfi, en þar voru tvær þiljaðar stofur. Við húsið
var pappaklæddur timburskúr, 2×1½ alin að stærð og röskar 3 álnir á hæð.

Til vinstri: Kristófershús 1930. Vestan við húsið var steinsteypt útihús, sem byggt var ofan á við stækkun íbúðarhússins 1962. (Ljósm. E.
Hemmert. Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.) Til hægri: Kristófershús (Brimslóð 14) sumarið 2017. Neðarlega í innkeyrslunni að húsinu stóð
áður Ásgeirshús, sem brann í janúar 1971. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Árið 1916 var einnig geymslukofi úr torfi og salerni (kamar) á lóðinni, en hún mældist um 1290 m²
árið 1930, þá girt með timbur- og vírgirðingu. Húsið var þá mælt 6,25×5,60 m að grunnfleti og
vegghæð frá kjallara 2,20 m. Það var nýtt til íbúðar og verslunar, en á stofuhæð voru forstofa og 3
herbergi, þar af eitt sölubúð. Í kjallara voru 3 herbergi með steyptu gólfi og skilrúmum. Vestan við
húsið var steinsteyptur skúr með járn- og torfklæddu þaki, 10,0×3,75 m að stærð. Þar í var fjós,
haughús, heyhlaða og geymsla. Á lóðinni uppi í brekkunni, skammt sunnan við húsið, stóð einnig lítill
bær úr torfi og timbri í eigu Stefáns Guðmundssonar, svonefndur Brekkubær eða Stebbabúð (nr. 45).
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Húsinu var lýst á líkan hátt árið 1940, en þá gaf lóðin af sér tvo hestburði af töðu. Í kjallara voru
eldhús, búr og geymsla, en lítill timburskúr við útidyr. Sölubúðin var ekki nefnd, en auk íbúðar var
húsið nýtt fyrir skó- og söðlasmíði. Í steinsteypta skúrnum við húsið voru fjós fyrir 2 kýr, haughús,
heyhlaða og geymsla, en þar hjá var einnig steinsteypt votheystóft. Áratugum síðar var húsinu mikið
breytt og það stækkað að mun, fyrst með því að 1962 var byggt ofan á fjósið vestan við húsið og sett
einhalla þak á það, en nokkrum árum síðar með viðbótarálmu til norðurs.
(37) Templarahús / Aðalgata 3. Húsið var byggt árið 1907 á lóð Möllersverslunar,163 þar sem áður
stóðu gripahús úr torfi og timbri, sem byggð voru af Th. Thomsen kaupmanni 1877 og síðar nýtt af
Möllersfeðgum fram yfir aldamótin. Síðar (1918) var byggt þarna steinsteypt íbúðarhús við Aðalgötu
3, svonefnt Leví- eða Zophoníasarhús (nr. 43), sem enn stendur. Stóð Templarahúsið þannig næst
norðan við Læknishúsið, en milli húsanna frá Aðalgötu að Koppagötu lá mjó gata, sem nefnd var
Templarasund og er nú endi Hnjúkabyggðar.
Að byggingu hússins stóð Goodtemplarafélagið
Vinabandið nr. 135, svo að það var ýmist nefnt
Góðtemplarahúsið eða Templarahúsið. Húsið
var mest notað til ýmissa skemmtana, s.s.
dansleikja, tombóla og þess háttar, en fundir og
annað samkomuhald fremur í Tilraun, því að
Templarahúsið þótti kalt.
Templarahúsið fyrir miðju um 1910. Á bak við það er Möllershús
með viðbyggðu húsi, til hægri sér í Möllersbúð og til vinstri í
Læknishús og útihús frá því. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1708,
myndhluti.)

Árið 1910 var aðeins skrifstofa í húsinu, en frá
því ári til 1917 var einnig búið í húsinu. Bjuggu
þar ýmsir, m.a. námsmeyjar Kvennaskólans 1911-1913 eftir bruna skólahússins í ársbyrjun 1911. Árið
1914 var húsið stækkað og selt Klemens Þórðarsyni, sem bjó þar 1914-1916. Hann seldi þá húsið
Guðrúnu Jónsdóttur, sem bjó þar síðust ásamt Kristjáni Jónssyni smið. Árið 1917 seldi hún húsið
Lárusi Ólafssyni trésmið, sem reif það árið eftir og seldi viðina Sláturfélagi Austur-Húnvetninga til
stækkunar á sláturhúsi utan ár.
Húsið var byggt af timbri úr gömlu húsi, sem flutt var frá Akureyri. Skv. úttekt 1914 var það 16×10¾
alin að stærð, hæð undir þak 4½ alin og í sperrutopp 7½ alin. Húsið var klætt að utan með plægðum
og hefluðum borðum og þakið járnvarin borðaklæðning. Innandyra var forstofa fyrir miðjum stafni og
herbergi til hvorrar hliðar, þiljuð og máluð og yfir þeim loft, en að öðru leyti var húsið einn alþiljaður
og málaður salur, þar sem slegið var innan á sperrur og neðan á hanabita. Í húsinu voru tveir ofnar og
múrpípa. Árið 1914 var húsið lengt um 6 álnir og varð þá 22 álnir á lengd. Hlaðinn kjallari var undir
viðbótinni, 6×9 álnir með þriggja álna lofthæð. „Húsið skar sig nokkuð úr næstu húsum, sem öll voru
grænmáluð, því það var málað hvítt með rauðum röndum.“164
(38) Tilraun / Aðalgata 10. Húsið var byggt í rótum Sýslumannsbrekku árið 1907 af bindindisfélaginu
Tilraun og tók nafn af því, en líklega var Friðfinnur Jónsson yfirsmiður þess. Hann varð fljótlega
eigandi hússins ásamt Þorsteini Bjarnasyni kaupmanni. Í lóðarsamningi, sem gerður var þá um vorið,
var félaginu úthlutað 14×16 álna húslóð austan við kirkjulóðina og fullar 70 álnir frá kórgafli. Lóðin
liggur fast við brekkuna og sunnan við kauptúnið, meðfram veginum upp úr byggðinni. Þau skilyrði
163
164

Skv. Jóni Torfasyni (2009), s. 142, lauk byggingu hússins þó ekki fyrr en 1909.
Jón Arason (2017).
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voru sett fyrir byggingu hússins, að það yrði úr steini og með járnþaki, auk þess sem það yrði
eingöngu notað til fundahalda og barnakennslu. Enginn gluggi skyldi vera á þeim gafli, sem vissi að
kirkjunni og engin íbúð nema í kjallara. Ennfremur
skoruðu velflestir húsráðendur í þorpinu á
sóknarprest, að tekin yrði ræma fyrir vegi gegnum
lóð Péturs Sæmundsen verslunarstjóra eða
Höepfnersverslunar undir brekkunni, þ.e. vestan við
lóð Ásgeirshúss, svo að óheftur aðgangur yrði að
fjörunni til að afla sands og malar til húsbygginga
(sjá kafla 2.3.3.1 og 4.1).
Tilraun um 1927, kirkjan að baki og hús Höepfnersverslunar fjær. (Þjms.
Lpr-2012-267-115, myndhluti.)

Barnakennsla hófst í Tilraun haustið 1908 með því
að skólanefnd tók á leigu tvær stórar kennslustofur á
efri hæðinni „með stórum ofni og gangi fyrir
framan“. Þar var síðan skólahald veturna 1908-1910
og eftir það samfellt frá 1911 til 8. febrúar 1947, er
skólastarf hófst í nýjum barnaskóla utan ár. Á sama
tíma var bókasafn sýsunnar þar til húsa.
Tilraun um 1943. Steinsteyptur inngangsskúr var þá nýlega byggður við
útidyr á suðurgafli. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1433.)

Árið 1912 festi hreppurinn kaup á allri efri hæð
Tilraunar, en þar var helsta aðstaða þorpsbúa til
fundahalda um árabil. Þar höfðu kennarar einnig
herbergi til umráða og ýmsir fleiri bjuggu þar
jafnframt, er tímar liðu. Á neðri hæðinni, sem lengi var í eigu Þorsteins Bjarnasonar kaupmanns og
Friðfinns Jónssonar snikkara, var íbúð frá upphafi og bjó þar fyrstur Björn Leví Guðmundsson
skósmiður 1907-1919. Gegndi hann einnig starfi símstöðvarstjóra frá 1912, en símstöðin var fyrst í
stað starfrækt í litlu herbergi og síðan tveimur á efri hæð hússins 1912-1930. Árið 1919 fluttu Bjarni
Bjarnason og Ingibjörg Þorfinnsdóttir í húsið og keyptu neðri hæðina. Þar bjuggu þau til æviloka (d.
1967 og 1968) ásamt fleirum, sem áttu þar heimili.
Árið 1948 keyptu Páll Stefánsson og Hulda
Bjarnadóttir efri hæð hússins og bjuggu þar til
dánardags (d. 1982 og 2000) og síðan afkomendur
þeirra til þessa dags. Þeir hófu endurbyggingu
hússins 2011 og reka gistiheimili á efri hæð þess.
Suðvesturhlið Tilraunar 1976. (Húsakönnun [...] 2015.)

Húsið er steinsteypt á tveimur hæðum eða háum
kjallara (neðri hæð) með toppreistu járnklæddu
þaki (valmaþaki). Það var fyrst metið til húsaskatts 14. maí 1909 og mældist þá jafnstórt lóðinni að
grunnfleti, eða 16×14 álnir, og hæð undir þak 9 álnir. Útveggir voru 12ʺ þykkir, „afpússaðir“ að utan
og þiljaðir að innan með panel, en steyptur skilrúmsveggur (5ʺ) var eftir endilöngu neðra gólfi. Öðru
megin hans voru 3 herbergi og forstofa með stiga upp á efri hæðina, en hinu megin voru 4 stofur og
gangur eftir þremur fjórðu af húslengdinni. Á efra gólfi var sömuleiðis timburskilrúm eftir endilöngu
húsinu. Öðru megin þess var forstofugangur og hinu megin salur, 9×10 álnir að stærð, og
upphækkaður pallur, 9×5 álnir. Við útidyr á suðurgafli var plankabyggður stigi. Árið 1911 eða 1912 var
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byggt salerni (útikamar) við húsið og síðan kolaskúr fyrir 3-4 tonn árið 1913. Var trúlega hvorttveggja
við suðurgafl hússins.
Árin 1911 og 1912 voru gerðar talsverðar breytingar og endurbætur á efri hæð hússins í tengslum við
kaup hreppsins á húsnæðinu. Skv. mati, sem gert var 4. okt. 1912, var lofthæð mæld 2,86 m.
Skólastofurnar voru jafnar að stærð, 5,6×4,7 m og herbergi kennarans, innan við ganginn, 2,46×2,86
m. Skilrúm milli stofanna var úr pappaklæddum og máluðum panelflekum, sem unnt var að fjarlægja
og opna milli stofanna.165

Tilraun eftir endurgerð hússins sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Húsið var í stórum dráttum óbreytt árið 1930. Það mældist 10,05×8,80 m að stærð, hæðin 3,10 m frá
kjallara og lofthæð hans 2,50 m. Í kjallara voru gangur og 7 herbergi, þar af eitt með eldavél, en á
stofuhæð voru 2 kennslustofur, gangur og 2 herbergi til símaafgreiðslu, sem flutt var úr húsinu í
Magnúsarhús sama ár. Þau herbergi voru nýtt til geymslu árið 1940, en þá hafði verið byggður lítill
steinsteyptur skúr við útidyr á horni suðurgafls, 1,4×1,6 m að stærð og 2,5 m á hæð. Þar var frá
upphafi aðalinngangur á efri hæð hússins, en var síðar færður á miðjan gaflinn, þar sem áður var
gluggi. Á norðurgafli voru einnig útidyr með inngönguskúr, sem var stækkaður í núverandi form árið
1970. Löngu fyrr var byggður steinsteyptur bílskúr sunnan við húsið og stækkaður 1965. Á árunum
2011-2013 voru gerðar lagfæringar á húsinu að utan, m.a. með endurnýjun glugga í upprunalegum
stíl, og í kjölfar þess endurbætur með innréttingu gistirýma á efri hæð.
Sandgerði fyrir 1945. Leifar af merkjagarði Höepfnerslóðar austan við
húsið, en fjær til hægri sér í Sláturhúsið og tengd mannvirki vestan við það.
(Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1382.)

(39) Þorleifshús / Þorlákshús/ Sandhús / Sandur /
Sandgerði. Húsið var byggt árið 1907 af Þorleifi
Kristmundssyni „jarlaskáldi“ (1862-1932) og Steinvöru
I. Gísladóttur (1867-1956), sem bjuggu þar til ársins
1923. Það var reist á 250 ferálna lóð á
sjávarkambinum, nánast niðri í fjöru, vestan við lóð og
landamerkjagarð Höepfnersverslunar, en með því
fékk Þorleifur óheftan aðgang að malarefni í húsið. Vegna staðsetningar þess voru íbúarnir jafnan
kallaðir fólkið „í Sandinum“. Í fyrstu var húsið nefnt Þorleifshús, en eftir að Þorlákur Jakobsson og
Bjarni Ingvi Einarsson keyptu húsið af Þorleifi 1923 var það ýmist nefnt Þorlákshús, Sandhús, Sandur
eða Sandgerði.166 Árið 1947 seldu þeir húsið Kristjáni Snorrasyni og Önnu M. Tryggvadóttur, sem
síðar seldu það Árna M. Sigurðssyni og Láru Bogeyju Finnbogadóttur árið 1959. Þau bjuggu þar til

165

Jón Torfason (2009), s. 143-146.
Í manntölum og fasteignamötum var húsið nefnt Þorleifshús 1910, 1916 og 1920, Þorlákshús og Sandur 1930, Sandur og Sandhús 1940
og Sandgerði 1950.
166
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1971 og stunduðu silungsveiðar við Sandinn, en seldu húsið Ólafi Sigfússyni frá Fossárdal. Síðasti íbúi
þess var Kjartan Pétursson (d. 1984), en húsið var rifið um 1980.
Sandgerði eftir 1950. Norðan við húsið er reykhús Margrétar
Þorsteinsdóttur, þar sem hún reykti bæði kjöt og fisk. (Ljósmyndasafn AHún. nr. 1200, myndhluti.)

Húsið var steinsteypt og einlyft á háum kjallara með
toppreisu þaki og lágu risi (valmaþaki), klætt riffluðu
járni á sperrur og boðaklæðningu. Skv. úttekt 1909 var
húsið 10×8¾ álnir að stærð, 7½ alin á hæð og
veggjaþykkt 8 tommur. Á neðra gólfi var krossskilrúm
úr steinsteypu og timbri og þar 4 herbergi. Úr einu
þeirra var stigi upp á efra gólf og útidyr úr
maskínuhúsi. Þar voru 4 álnir undir bita og
timburskilrúm þvert yfir húsið. Öðru megin við það
voru tvö alþiljuð herbergi, en hinu megin óhólfað
rými.
Sandgerði og síðasti íbúi hússins, Kjartan Pétursson. (Guðmundur Paul
Scheel-Jónsson.)

Árið 1916 var steinsteyptur skúr með járnþaki áfastur
við húsið og vestan við það sandorpinn grjótgarður til
varnar sjávargangi, en 1930 og 1940 var lóðin sögð
liggja undir skemmdum af þess völdum. Þá var húsinu lýst nánar og það sagt 6,20×5,0 m að stærð og
vegghæð frá kjallara 2,50 m. Kjallarinn var með grjóthlöðnum og steinlímdum veggum, þiljaður að
innan eins og húsið allt. Þar voru gangur og 3 herbergi, tvö þeirra notuð sem eldhús, en á efra gólfi
voru 4 herbergi og gangur. Við húsið var steinsteyptur skúr með torfþaki, 5,0×2,50 m að stærð og
meðalhæð 2,90 m. Árið 1940 var kominn lítill steinsteyptur skúr við útidyr (10 m³) og annar dyraskúr
úr timbri (4 m³). Á lóðinni voru auk þess tveir skúrar, annar steinsteyptur með járnþaki (25 m³) og
hinn úr timbri (9 m³). Húsinu fylgdi einnig timburskúr á Brekkulóð, vestan við Kristófershús.
Steinsteypti skúrinn var í sandinum norðan við húsið og þjónaði sem reykhús Margrétar
Þorsteinsdóttur (1865-1958), sem reykti matvæli fyrir fólk, og hið sama gerði Kjartan Pétursson löngu
síðar. Ennfremur hafði Þorlákur tengdasonur hennar kindur í kofa við húsið á meðan hann bjó í
Sandinum.
Líkhúsið stóð á lóðinni milli Læknishúss og Zophoníasarhúss (Jónasarhúss).
Myndin var tekin um 1920, en þá hafði verið reist viðbygging með lyfjabúð við
suðurgafl Læknishússins. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1038, myndhluti.)

(40) Líkhús / Aðalgata. Nokkru eftir aldamótin, sennilega
skömmu fyrir 1910, var byggt einlyft timburhús með
lágreistu mænisþaki á lóðinni milli Læknishúss og
Zophoníasarhúss (Jónasarhúss) við Aðalgötu. Þess finnst
þó hvorki getið í manntali 1910 og 1920 né fasteignamati
1916 og 1920. Má því telja víst, að ekki hafi verið búið í
húsinu á þeim tíma, enda nefndist það Líkhús og stóðu
167
þar að sögn uppi lík. Ef til vill þjónaði húsið því hlutverki frá upphafi. Útlit og stærð þess gæti þó
bent til annars, því að sbr. ljósmynd frá um 1920 sýnist húsið hafa verið áþekkt að grunnfleti og
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Sjúkraskýlið, sem byggt var við hlið þess og áfast
Læknishúsi 1922. Á vesturhlið þess voru þrír gluggar og
dyr, nánast fyrir miðju, en reykháfur kom ekki á húsið fyrr
en nokkrum árum eftir byggingu þess sbr. ljósmynd, sem
tekin var um 1925. Var þá hugsanlega búið í húsinu.
Efri mynd: Um 1925 var kominn reykháfur á Líkhúsið og norðan við það stóð
Sjúkrahúsið (eldri hluti), sem byggt var 1922. (Ljósmyndasafn A-Hún.,
myndhluti.)
Neðri mynd: Séð yfir húsalengjuna meðfram Aðalgötu um 1930. Á baklóð
Sjúkrahússins sést Líkhúsið (dökkt hús), sem fært var austar á lóðina og snúið
um 90° við stækkun spítalans 1929. (Ljósmyndasafn Skagastrandar nr. 6684.)

Ekki finnst skjalleg heimild um afdrif Líkhússins, sem víkja
þufti úr stað við stækkun Sjúkrahússins árið 1929.
Ljósmyndir staðfesta þó, að þá var húsið fært talsvert
austar á lóðina og samhliða var því snúið um 90°, svo að
framhlið þess vissi mót suðri, þ.e. að lóð Jónasarhúss.
Skv. úttekt frá 1930 var þetta bakhús sagt timburhús
með pappaklæddum veggjum og þaki, 7,55×7,50 m að
stærð með 2,35 m vegghæð, en án kjallara og
grunnmúrs. Það var þiljað að innan að hluta og hólfað í 6 herbergi (sjá Sjúkrahús nr. 46).
Á næstu árum var húsinu augljóslega mikið breytt, bæði með því að það var mjókkað og lengt til
beggja enda. Skv. úttekt 1940 mældist það 137 m³ að stærð og var nefnt „Geymsluhús með skúrþaki,
járnvarið [og] skipt í 5 herbergi“. Af þeim voru þrjú „innbyggð með stoppi í veggjum“, þ.e. einangruð,
og á húsinu voru 5 útidyr. Þetta hús hefur æ síðan verið hluti af
þeirri skúralengju, sem ennþá stendur á baklóð gamla Sjúkrahússins
og samsíða lóðamörkum gegnt Jónasarhúsi. Skúrinn var jafnan
nefndur Líkhúsið og auk þess að þjóna lengi sem líkhús hýsti hann
geymslur spítalans, m.a. fyrir sjúkrarúm, sjúkrakörfu, matvæli og
fleira. Austan við skúrinn, en aðskilinn frá honum, var ennfremur
hjallur til að þurrka spítalaþvottinn.
Teikning Sveins Ásmundssonar, sem sýnir staðsetningu Sjúkrahússins og skúralengjunnar á
baklóðinni árið frá 1957. (Skjalasafn Blöndusósbæjar.)

Nokkru eftir að Sjúkrahúsið var aflagt, eða á árabilinu 1961-1971,
rak Sigurður H. Þorsteinsson dekkja- og viðgerðarverkstæðið Hjólið
sf. í þessari skúralengju, sem þá var enn kölluð Líkhúsið. Líkt og nú
var aðkoman að verkstæðinu frá Aðalgötu um sund milli Sjúkrahússins og Jónasarhúss.168 Um 1970
var byggður steinsteyptur skúr austan við skúralengjuna, þar sem Þorsteinn G. Húnfjörð hóf rekstur
brauðgerðar sinnar og tveimur árum síðar í
iðnaðarhúsnæði, sem þá hafði verið byggt sunnan við
skúrinn (Aðalgata 9).
Skúralengjan og „Líkhúsið“ á baklóð gamla Sjúkrahússins í janúar 2018. Á
bak við tréð lengst til vinstri er steinsteyptur skúr, þar sem Brauðgerðin
Krútt hóf rekstur, en sunnan við hann er brauðgerðarhúsið, sem byggt var
1971-1972. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)
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Sigurður J. Ágústsson (2017); Margrét Sigurðardóttir (munnleg heimild).
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(41) Skúlahús / Vilmundarstaðir / Bjarg / Blöndubyggð 8. Steinhúsið var byggt árið 1911169 af Skúla
Benjamínssyni (1875-1963) járnsmiði og Þuríði Sæmundsdóttur (1863-1948) veitingakonu á þeirri lóð,
sem tilheyrði torfbænum Skagfjörðshúsi eða Solveigarbæ (nr. 23). Bærinn var byggður 1879 og stóð
nokkru ofar í lóðinni, en nýja húsinu var valinn staður fast sunnan við götuna á árbakkanum.
Skúlahús / Vilmundarstaðir um 1929. (Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)

Skúli hafði járnsmiðju í kjallara steinhússins og Þuríður
rak greiðasölu á hæðinni á meðan þau bjuggu þar. Var
húsið þá ýmist nefnt Skúlahús eða Vilmundarstaðir.170
Þau seldu húsið árið 1928 Kristni Magnússyni
kaupmanni, sem fluttist þó ekki í húsið fyrr en 1930.
Kristinn og kona hans, Ingileif Sæmundsdóttir, nefndu
húsið fljótlega Bjarg og stækkuðu það að mun árið 1938. Þau bjuggu í húsinu til ársins 1952, en seldu
það árið áður tvennum hjónum, Eiríki Halldórssyni og Vigdísi Björnsdóttur kennara og Birni Eiríkssyni
og Öldu Theodórsdóttur. Eiríkur og Vigdís bjuggu á neðri hæðinni og stundaði hún þar
smábarnakennslu í nokkur ár. Árið 1976 keypti Konráð Eggertsson neðri hæðina og árið 1990 var efri
hæðin seld Ingibjörgu Steinþórsdóttur, sem bjó þar nokkur ár. Síðar bjó þar Ívar Snorri Halldórsson
um tíma og á neðri hæðinni Bjarni Sigurðsson frá 1992 til
2011. Frá þeim tíma hefur húsið verið í eigu eigenda
Sæmundsenshúss.
Vilmundarstaðir / Bjarg eftir stækkun hússins, norðurhlið og vesturgafl.
(Guðmundur Paul Scheel-Jónsson.)

Virðing var gerð á húsinu 1914 og mældist það þá
7,52×5,66 m að utanmáli og 5 m undir þak. Húsið var
steinsteypt á einni hæð með eins meters topprisi (valmaþaki), en undir öllu húsinu var hár kjallari
„allur óafpússaður og allt húsið að utan“. Steypt skilrúm var þvert yfir kjallarann og annað eftir hálfri
lengd hans. Sín hvoru megin við það voru herbergi og smiðja Skúla Benjamínssonar í hinum enda
kjallarans. Á efra gólfi voru 4 herbergi og lítil geymsla í risi. Við útidyr var steyptur skúr, 2,8×1,5 m að
stærð og 4½ m á hæð, en undir honum geymsla með inngangi í kjallara. Árið 1916 var einnig getið um
hesthúskofa úr torfi og timbri yfir 4 gripi, sem væntanlega var gamli bærinn (Solveigarbær) ofar í
lóðinni.

Vilmundarstaðir / Bjarg 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Árið 1930 var húsið „nýviðgert“ og hafði verið endurbætt mikið. Var þó flest með fyrra sniði, 4
herbergi á stofuhæð og eitt til íbúðar í kjallara ásamt stigagangi og geymslu. Smiðjan var aflögð, enda
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Húsið var sagt 5 ára gamalt í fasteignamati 1916.
Húsið var nefnt Skúlahús í sóknarmannatali 1914 og um næstu ár, einnig í manntali 1920, Vilmundarstaðir í fasteignamati 1916, 1930 og
1940, en síðan Bjarg í manntali 1940 og 1950. Ef til vill var húsið kallað Vilmundarstaðir eftir syni Þuríðar (Magnúsi Vilmundi), sem dó tæpra
19 ára árið 1908. Jón Arason (2017A).
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var Skúli járnsmiður fluttur úr húsinu. Austan við það var viðbyggður timburskúr með járnþaki,
6,25×5,65 m að stærð og 2,80 m á hæð. Í honum var fjós og heygeymsla og þar nærri stóð steinsteypt
haughús með járnþaki (20 m³). Árið 1938 var inngangsskúrinn á vesturgafli fjarlægður og húsið lengt
til vesturs um 5,5 m í sama stíl og eldri hlutinn, en á suðurhlið var settur nýr inngangur upp á efri hæð
um steyptar útitröppur. Eftir þessar breytingar varð húsið 13,2 m að lengd. Á stofuhæð voru 5
herbergi og gangur, en í kjallara gangur og 7 herbergi, sum til geymslu. Viðbyggð útihús voru hin
sömu og áður.
(42) Berndsenshús / Verslun Sigurðar Berndsen / Aðalgata 1. Fljótlega eftir fráfall Ólafs N. Möller
kaupmanns árið 1910 fékk Sigurður Berndsen (1889-1963) kaupmaður leigða Möllersbúð fyrir verslun
sína. Hann keypti húsið 1913, en það brann 21. desember 1914. Nokkru síðar, sennilega árið 1917,171
byggði Sigurður nýtt íbúðar- og verslunarhús á grunni Möllersbúðar. Skv. brunabótamati 1922 var
húsið steinsteypt á einni hæð með skúrþaki, sjö gluggum og 2,6 m lofthæð. Í því voru 4 herbergi og
steypt skilrúm, nema eitt úr timbri, þiljaðir útveggir og steypt gólf í tveimur herbergjum, en
timburgólf í einu. Í húsinu voru 6 hurðir. Sigurður hafði sölubúð í húsinu til 1921, er hann flutti frá
Blönduósi. Þá keypti Lárus Jón Ólafsson trésmiður húsið og leigði það Guðmundi Steinssyni, sem bjó í
því til 1925, er húsið var selt hlutafélagi um byggingu Samkomuhússins. Við þá framkvæmd var húsið
brotið niður að mestu leyti árið eftir172 (sjá Samkomuhús nr. 52). Ekki hefur geymst ljósmynd af
húsinu, að því er best er vitað.
(43) Levíhús / Zophoníasarhús / Aðalgata 3A. Árið 1918 reif Lárus Jón Ólafsson (1889-1972)
trésmiður Templarahús (nr. 37), sem hann hafði keypt árið áður, en hófst síðan handa við byggingu á
steinsteyptu húsi á lóðinni og fullbyggði á árunum 1918-1919. Lóðinni var skipt úr hinni gömlu
Möllerslóð og mældist 1040 ferálnir. Húsið var í fyrstu nefnt
Levíhús, því að fyrstu húsráðendur og leigjendur voru Björn
Leví Guðmundsson, skósmiður og símstjóri, og Guðlaug S.
Sveinsdóttir, sem settust þar að árið 1920. Björn lést 1923,
en Halldór sonur hans bjó þar áfram til 1929 ásamt móður
og eiginkonu. Þar var Sparisjóður Húnavatnssýslu einnig til
húsa 1922-1927.
Levíhús fyrir miðri mynd um 1925. Til vinstri sér í Sýslumannshús og til hægri í
Læknishús. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1454.)

Húsið var í eigu Lárusar trésmiðs til 1937, enda hafði hann verkstæði sitt á neðri hæðinni fyrstu árin
og leigði auk þess út herbergi í húsinu. Árið 1929 fluttu í húsið Zophonías Zophoníasson (d. 1987)
bifreiðarstjóri og Guðrún H. Einarsdóttir (d. 1994), sem bjuggu þar til æviloka. Þau keyptu húsið 1937
og var það jafnan nefnt Zophoníasarhús meðan þau bjuggu í því. Á neðri hæðinni bjuggu um tíma
(1933-1936) Sveinberg Jónsson og Guðlaug
Nikodemusardóttir, en frá 1994 hafa ýmsir búið í húsinu.
Zophoníasarhús (fyrir miðju) og nánasta umhverfi þess um 1930. Næst eru útihús á
baklóð Læknishússins og vestan Aðalgötu standa Klemensarhús og
Sæmundsenshús til hægri. Norðan við Zophoníasarhús er Samkomuhúsið og
Kristjanía austan við, en á baklóðinni sést skúrinn, sem breytt var í íbúðarhús
(Aðalgata 3b) á árunum 1948-1950. (Ljósm. Evald Hemmert, myndhluti.)

Húsið er byggt í einföldum „Alþýðustíl“ og er einnar hæðar
steinhús á steyptum kjallara með lágreistu, járnvörðu og gaflsneiddu mænisþaki, en upphaflega voru

171
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Húsið er a.m.k. ekki nefnt í fasteignamati 1916.
Jón Arason (2017).
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á því tveir steinsteyptir reykháfar. Árið 1930 mældist húsið 9,90×6,55 m að grunnfleti, vegghæð frá
kjallara 2,50 m og hæð hans 2,20 m. Stofuhæðin var þiljuð að innan og voru þar 6 herbergi og tvö
anddyri. Í kjallara voru steypt skilrúm og 4 herbergi, en risloftið ekki nothæft. Á baklóðinni var
steinsteyptur skúr í eigu nágrannans, Kristjáns Arinbjarnar læknis. Í honum var komið fyrir litlum
ljósamótor árið 1924 til raflýsingar á nýbyggðu sjúkraskýlinu og nutu önnur hús í nágrenninu góðs af
því.173

Til vinstri: Zophoníasarhús fyrir miðja síðustu öld, austurhlið og suðurgafl, ásamt bifreiðarskúr á baklóðinni. (Húsakönnun [...] 2015, s. 30.)
Til hægri: Zophoníasarhús 2017, vesturhlið og suðurgafl. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Árið 1939 byggði Zophonías svo steinsteyptan bifreiðarskúr fast austan við húsið, sem sagður var
„með steyptu skilrúmi og járnþaki“ og að nokkru nýbyggður árið 1940. Sjálft íbúðarhúsið var þá í
sama horfi og áratug fyrr, en á árunum 1948-1950 var bílskúrnum breytt í íbúðarhús og byggð ofan á
hann rishæð með kvistum (sjá nánar Aðalgata 3b nr. 55).
(44) Klemensarhús / Bakarí / Aðalgata 4. Húsið var byggt 1919-1920174 af Klemens Þórðarsyni (18881961), söðlasmiði og bifreiðarstjóra. Hann bjó löngum einn í húsinu og leigði hluta þess öðrum, þar til
hann kvæntist árið 1935 Kristínu Guðmundsdóttur (1897-1986). Þar var einnig til húsa lítil verslun,
sem Kristinn Magnússon rak 1924-1925, og bifreiðarstöð Klemensar. Á neðri hæðinni var starfrækt
Blönduósbakarí frá því skömmu eftir 1940 af Valdimar Péturssyni bakarameistara, sem hóf þann
rekstur í Sæmundsenshúsi 1936. Blönduósbakarí var síðar í eigu Ágústs Helgasonar bakarameistara
(1950), en var síðast rekið í Klemensarhúsi af Þorsteini Húnfjörð fram um 1967/68. Þá eignaðist
Magdalena Sæmundsen Bakaríið og réð til sín þá bakara, sem
tóku við rekstrinum, fyrst Gunnar Sigurðsson og síðar Baldvin
Kristjánsson. Síðasti íbúi hússins var Aðalheiður Kristinsdóttir,
en það var rifið um 1980.175
Klemensarhús fyrir miðja síðustu öld. (Guðmundur Paul Scheel-Jónsson.)

Húsið stóð á 150 m² lóð sunnan við Sæmundsenshús. Það var
steinsteypt og einlyft með háum kjallara, sem stóð nánast
allur úr jörðu, lágreistu mænisþaki og steinsteyptum
reykháfi. Árið 1930 mældist húsið 7,55×5,0 m að grunnfleti, rishæð 1 m, vegghæð frá kjallara 2,50 m
og lofthæð þar 2,12 m. Útveggir voru þiljaðir að innan og gólf, loft og skilrúm úr timbri. Á stofuhæð
voru 4 herbergi (og gangur) og í kjallara 4 herbergi og gangur. Við húsið var bifreiðarskúr úr timbri
með járnþaki á rimlum, 5,50×2,40 m að stærð með 2,35 m meðalhæð. Undir tröppum hússins var
árið 1927 komið fyrir ljósamótor eða lítilli rafstöð, sem lýsti upp nærliggjandi hús og var áður í skúr
við Zophoníasarhús, handan götunnar. Stöðin var í umsjón Klemensar uns hún var aflögð um 1931.176
Árið 1940 var gefin áþekk lýsing á húsinu, sem þá var sagt tvílyft án kjallara. Viðbyggður var
173

Húsakönnun [...] 2015, s. 30.
Húsið er fyrst tilgreint í sóknarmannatali í desember 1919.
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Jón Arason (2017A).
176 Kristinn Magnússon (1975), s. 12-15.
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bifreiðarskúr með steyptum útveggjum og járnþaki á rimlum, og auk
þess steyptur inngönguskúr (15 m³). Á lóðinni var ennfremur
bensíngeymir í eigu DDPA.
Klemensarhús 1959. Bakaríið var á neðri hæð. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1317.)

(45) Sigríðarhús / Brekkubær / Brekka / Stebbabúð. Um eða rétt fyrir
1920177 var byggður lítill torfbær í brekkunni suðvestan við kirkjuna, en
óþekkt hver byggði hann. Víst er þó, að ekki var það fyrsti íbúinn,
Sigríður Jóhannsdóttir (1854-1945), sem leigði bæinn af Evald E.
Sæmundsen kaupmanni 1920-1922. Bærinn stóð á sömu lóð og
Sumarliðahús (síðar Kristófershús nr. 36) og voru aðeins 12 m á milli
húsa, en þau voru bæði í eigu Evalds þar til hann seldi húsin 1922. Þá keypti Stefán Guðmundsson
(1860-1952) Sigríðarhús og bjó þar síðan með systur sinni, Sigríði Guðmundsdóttur (1870-1963), og
Halldóri syni sínum síðustu árin. Árið 1922 samanstóð húsið af einu íbúðarherbergi og geymslu, en
var stækkað sama ár. Var það ýmist nefnt
Brekkubær, Brekka eða Stebbabúð (eða
Stebbabær). Í húsinu bjó Stefán uns hann fór á
spítalann um 1945, en árið eftir lagðist ábúð þar af
með því að Halldór og Sigríður fluttu í Sólbakka (sjá
nr. 53). Bærinn var þó enn uppistandandi um 1950,
en trúlega rifinn skömmu síðar.
Efri mynd: Brekkubær um 1930 og kirkjan skáhallt neðan við hann.
(Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.) Neðri mynd: Brekkubær um 1950.
(Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 699.)

Stefán byggði við torfbæinn sumarið 1922 og við
úttekt 29. nóvember sama ár rúmaði hann þrjú
íveruherbergi og viðbyggðan skúr, óþiljaðan. Árið
1930 mældist bærinn 6,25×2,50 m að stærð með
1,55 m vegghæð. Áfastur var lítill skúr við útidyr og
viðbyggður annar timburskúr, 2,70×1,60 m að
stærð. Útveggir og þak voru úr torfi og timbri, loft
og skilrúm út timbri og gólf ýmist steypt eða úr timbri. Í húsinu voru 3 herbergi, þar af eitt með
eldavél og ofn í öðru með steinsteyptum reykháfi. Engin lóð fylgdi bænum, en lóðarleiga var þó
greidd Kristófer í Kristófershúsi. Flest var með sama sniði árið 1940, en áföst útbygging með
timburhlið sögð 3,1×1,2×1,8 m að stærð. Við bæinn var einnig steinsteyptur skúr með járnþaki og
pappaklæddu þili á einn veg (26 m³). Uppi í brekkunni var einnig smiðja, sem Halldór Stefánsson
(1894-1987) byggði sér um 1943 og smíðaði í skeifur og fleira.178
(46) Sjúkrahúsið / Gamli spítali / Aðalgata 7. Við héraðslæknaskipti árið 1922 ákvað sýslunefnd að
gera Læknishúsið við Aðalgötu að læknisbústað héraðsins með hæfilegum viðbyggingum og
sjúkrahúsi, en sýslusjóður keypti þó ekki húsið af Jóni Jónssyni lækni fyrr en 1925. Árið 1922 var hafist
handa við byggingu sjúkrahúss eða sjúkraskýlis við suðurgafl Læknishússins. Áfastur skúr, sem hýsti
lyfjabúð læknis, var rifinn og lyfsalan flutt í kjallara hússins.

177

Bærinn var ekki nefndur í fasteignamati 1916, en þó sagður 30 ára í fasteignamati 1940 (þ.e. byggður 1910), sem telja verður vafasamt.
Bærinn var nefndur Brekkubær í manntali 1930 og 1940, en Brekka í fasteignamati 1930 og 1940.
178 Húnavaka 28. árg. 1988, s. 226-227.
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Til vinstri er Læknishús með sambyggðum eldri hluta Sjúkrahússins, en til
hægri við það er svonefnt Líkhús (ljóst á lit), sem var flutt austar á lóðina
1929 við stækkun Sjúkrahússins. Var myndin því tekin á árabilinu 19231928. (Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)

Sjúkrahúsið var tekið í notkun í ársbyrjun 1923 og
hýsti fljótlega 9 sjúklinga, en síðan 15 sjúkrarými
eftir stækkun hússins árið 1929. Við þá ráðstöfun var
fært úr stað og austar á lóðina svonefnt Líkhús, sem
stóð sunnan við sjúkraskýlið (sjá nr. 40). Í þessum
húsakynnum var sjúkrahúsið starfrækt til ársloka
1955, er Héraðshælið tók til starfa. Frá þeim tíma
hefur Gamli spítali þjónað sem íbúðarhúsnæði og
verið í einkaeigu frá 1957, er sýslusjóður seldi húsið
Þorsteini G. Húnfjörð bakarameistara og
athafnamanni (sjá nánar Læknishús nr. 32). – Frá
1933 og fram yfir 1950 bjuggu oftast einstaklingar í
kjallara hússins, jafnvel nokkrir í senn, og þá einkum
hjúkrunarkonur eða annað starfsfólk sjúkrahússins.
Frá því um 1965 og um langt árabil bjó þar ekkjan
Ingibjörg Guðrún Sigurðardóttir (1905-2003), sem
áður bjó í Jónasarhúsi.
Læknishús og Sjúkrahús um 1945. (Ljósm. Pétur Þorláksson, myndhluti.
Ljósmyndasafn A-Hún.)
Læknishús og Sjúkrahús fyrir miðri mynd um 1930 ásamt nærliggjandi
húsum. Austan við Sjúkrahúsið sést ofan á þak timburhúss (Líkhúss),
sem var hólfað í 5-6 herbergi skv. úttektum 1930 og 1940. Við gafl þess
var þá útihús frá Læknishúsi og til vinstri við það er Böðvarshús ásamt
áföstu útihúsi. (Ljósm. E. Hemmert, myndhluti. Ljósmyndasafn A-Hún.)

Ekki er tiltæk lýsing á húsinu í upphaflegri gerð, en
eftir stækkun þess 1929 var því lýst í fasteignamati
1930. Yngri hlutinn var þá ekki fullgerður. Það var
einlyft timburhús með lágu mænisþaki og undir því
öllu var steinsteyptur kjallari, sem stóð að talsverðu
leyti upp úr jörðu. Húsið var 11,90×9,40 m að grunnfleti, vegghæð frá kjallara 2,55 m og lofthæð hans
2,3 m, en rishæð nánast engin. Allt húsið var járnklætt að utan, steypt gólf í kjallara og skilrúm einnig
að hluta, en úr timbri á stofuhæð. Þar voru 7 herbergi, forstofa og gangur, en í kjallara 9 herbergi og
gangur. Í húsinu var eldavél og ofnar í 13 herbergjum, sem tengdust tveimur steinsteyptum
reykháfum. Fast við húsið austanvert var timburhús, þ.e. Líkhúsið, með pappaklæddum veggjum og
þaki, 7,55×7,50 m að stærð með 2,35 m vegghæð,
en án kjallara og grunnmúrs. Húsið var þiljað innan
að hluta og hólfað í 6 herbergi.
Læknishúsið og Gamli spítali 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Árið 1940 var flest með líku sniði. Þótti nýrri hluti
hússins sæmilega vandaður, en sá eldri ekki. Í
kjallara voru 8 herbergi og gangur, en á stofuhæð 7
herbergi, baðherbergi og gangur. Við húsið var „geymsluhús“ með járnvörðu þaki, hólfað í 5 herbergi,
þar af „3 innbyggð með stoppi í veggum“. Á því voru 5 útidyr og stærð þess mældist 137 m³. Þetta
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húsnæði tók síðar einhverjum breytingum, eins og áður er lýst (sjá Líkhús nr. 40). Upphaflega var
inngangur í sjúkrahúsið á suðurgafli, en eftir stækkun þess 1929 var hann færður á vesturhlið, næst
suðurgafli Læknishúss, þar sem gengið var upp trétröppur frá Aðalgötu. Sá inngangur í húsið var
aflagður ásamt tröppum árið 1989, er nýjar útidyr með trétröppum voru settar á miðja bakhlið
hússins. Annar inngangur í húsið og kjallara þess var á suðurgafli, þar sem snemma var reistur lítill
inngönguskúr úr timbri, en síðar steinsteyptur. Upphaflega voru allir gluggar með krosspóstum og eru
það enn að mestu leyti, en gluggarammar horfnir nema í opnanlegum fögum. Um 1980 var húsið
klætt utan með gullitaðri trapizulaga stálklæðningu, en heldur að öðru leyti upphaflegu svipmóti.

Baklóð Læknis- og Sjúkrahúss. Til vinstri er skúralengjan, sem lengi þjónaði spítalanum og var kölluð Líkhús. Til hægri sér í suðurhlið
bifreiðargeymslu, sem upphaflega var í eigu Kristjáns Arinbjarnar læknis, svo geymsluhúss, er tilheyrir Læknishúsi. (Ljósm. Gunnlaugur
Haraldsson, janúar 2018.)

(47) Sæmundsenshús / Aðalgata 2. Húsið var byggt sem íbúðar- og verslunarhús árið 1923 af Evald E.
Sæmundsen (1878-1926) verslunarstjóra og Þuríði G. Sæmundsen (1894-1967), kennara og
kaupkonu. Hún bjó þar til æviloka og var húsið jafnan nefnt Sæmundsenshús eða Verslunarhús
Þuríðar Sæmundsen. Húsið hefur síðan verið í eigu og
ábúð afkomenda þeirra hjóna. Lengst bjuggu þar
Þorgerður E. Sæmundsen (d. 2005) og Hermann
Þórarinsson (d. 1965), en frá því um 1933 bjuggu þar
jafnframt ýmsir í leiguábúð. Núverandi eigendur keyptu
húsið í árslok 2008 og síðustu ár hefur það verið nýtt
sem gisti- og veitingahús (Kiljan Guesthouse).
Sæmundsenshús (suðurhlið) 1930. (Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)
Sæmundsenshús um 1943. Fremst er Klemensarhús og utan við það standa
nokkrar bifreiðar, hugsanlega við bensíntank DDPA (Esso). Önnur
bensínafgreiðsla, í eigu Shell hf., var við garðshorn Sæmundsenshús, framan
við Útibú Kaupfélags Húnvetninga fyrir miðju, og rétt austan við húsið var
bensíngeymir BP, þar sem síðar var reistur söluskúr. (Ljósmyndasafn A-Hún.,
myndhluti.)

Á árunum 1925-1934 rak Kristinn Magnússon
kaupmaður verslun á stofuhæð í austurenda hússins, þar
sem Þuríður Sæmundsen rak síðan bóka- og
vefnaðarvöruverslun frá 1940 til 1967, en síðan Þorgerður dóttir hennar til ársins 1992 og að síðustu
Þuríður dóttir hennar. Í kjallara hússins hóf einnig Valdimar Pétursson bakarameistari rekstur
brauðgerðar (Blönduósbakarí), sem hann flutti síðan í Klemensarhús skömmu eftir 1940.179
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Húnavaka 46. árg. 2006, s. 165-166; Tíminn 51. árg., 122. tbl., 3. júní 1967, s. 8 og 15; Morgunblaðið 54. árg., 122. tbl., 3. júní 1967, s. 12.
Þar segir að Þuríður hafi stofnað verslun sína 1940, en árið 1939 í Pétur Sæmundsen (1975), s. 437. Sæmundsenshús var í eigu Magdalenu
E. Sæmundsen 1930 og 1940.
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Sæmundsenshús um 1960. Vestan við húsið eru frístandandi mæliskýli
og úrkomumælir vegna veðurathugana, sem þar stóðu a.m.k. frá 1951
til 1965, en Þuríður Sæmundsen gegndi starfi veðurathugunarmanns
1935-1963. (Ljósmyndasafn Skagastrandar nr. 6132 og www.vedur.is.)

Sæmundsenshús er steinsteypt einnar hæðar hús á
kjallara með portbyggðu risi, mænisþaki og kvisti á
suðurhlið, byggt í „norrænum“ byggingarstíl. Síðar
var aukið við kvisti með einhalla risi á norðurhlið.
Árið 1930 taldist húsið ekki fullgert, en þótti vandað
að efni og smíði. Það mældist 14,45×8,80 m að
grunnfleti, gólfhæðin 2,80 m, portið 0,90 m, lofthæð
í risi 2,50 m og hanabitaloft 1,25 m í mæni. Á því var
einn kvistur og steinsteyptur skúr við útidyr á
norðurhlið, 2,80×2,50 m að stærð. Undir honum og
öllu húsinu var steyptur kjallari. Hann var óþiljaður,
en húsið að öðru leyti þiljað að innan, steypt gólf á
stofuhæð og skilrúm í kjallara, en loft og skilrúm
annars að mestu úr timbri. Á húsinu voru tveir
steinsteyptir reykháfar og þakið járnklætt á pappa
og borðasúð.
Húsið var nýtt til íbúðar og verslunar. Í kjallara voru
5 herbergi, á stofuhæð sölubúð Kristins
Magnússonar, 5 herbergi og gangur, og á lofti voru
einnig 5 herbergi, gangur og geymsluskápar. Á lóðinni, sem var að nokkru ræktað tún og girt með
timbri og vírgirðingu, stóð bensíngeymir í eigu Shell hf., en Kristinn Magnússon hafði afgreiðsluna
með höndum. Enn sést úrtak í steyptum lóðarveggnum við götuna, þar sem bensíndælan stóð. Árið
1957 var afgreiðslan flutt á lóð nr. 7 við Blöndubyggð.

Sæmundsenshús (Kiljan Guesthouse) sumarið 2017. Til vinstri er austurgafl hússins og til hægri sjást suðurhlið og vesturgafl þess. (Ljósm.
Gunnlaugur Haraldsson.)

Flest var með líku sniði árið 1940 og bensíngeymirinn ennþá á lóðinni, sem reiknaðist 1150 m².
Fjölbýli var í húsinu auk bókabúðar, brauðbúðar og bakarís. Á stofuhæð voru 7 herbergi og gangur, á
lofti 6 herbergi og geymsla, en í kjallara 5 herbergi, þar af þvottahús með innmúruðum potti. Þar var
brauðgerðin til húsa, þótt úttektin geti þess ekki. Nýstofnuð verslun Þuríðar var á stofuhæð, en
inngangur í hana var á austurgafli hússins með steinsteyptum tröppum. Inngangur í íbúðina hefur alla
tíð verið á norðurhlið. Lengi framan af var húsið ómúrað að utan, en var síðar múrað og húðað
(steinað) með skeljasandi.
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(48) Zophoníasarhús / Brimslóð 14. Árið 1923 reisti Zophonías Hjálmsson (1864-1931), steinsmiður
lítið timburhús við norðurenda Ásgeirshúss (nr. 29), en þar bjuggu þá Hólmfríður dóttir hans og
Ásgeir Þorvaldsson. Þetta var þriðja húsið, sem Zophonías byggði í kauptúninu, því að 1905 byggði
hann Zophoníasarhús (nr. 34) við Aðalgötu og 1918 Zophoníasarbæ, er síðar var nefndur
Lindarbrekkka (nr. 89). Þar bjó hann ásamt konu sinni,
Jónínu S. Árnadóttur (1863-1943), uns þau fluttu í hið nýja
timburhús, sem einnig var kallað Zophoníasarhús. Sumarið
1928 seldu þau húsið Torfalækjarhreppi hinum forna, þ.e.
Torfalækjar- og Blönduóshreppum, en árið 1943 keypti
Ásgeir viðbygginguna og sameinaði húsi sínu. Taldist hún
eftir það hluti Ásgeirshúss, sem brann aðfaranótt
sunnudags 24. janúar 1971.
Kristófershús (nær brekkunni) og Ásgeirshús, áður en Zophoníasarhús var byggt
við norðurenda þess. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Árin 1930 og 1940 mældist Zophoníasarhús
4,40×4,40 að stærð, vegghæð frá kjallara 2,20 m
og rishæð lítil. Óhólfaður kjallari var undir öllu
húsinu með tveggja metra lofthæð og við útidyr
voru tveir litlir timburskúrar. Sjálft húsið var einnig
úr timbri með járnvörðu þaki og steinsteyptum
reykháfi, innréttað í 3 herbergi og gang.
Kristófershús og Ásgeirshús fyrir miðri mynd um 1950. Ofar í brekkunni
er Brekkubær og til hægri eru gripahús (hesthús og hlaða) Þuríðar
Sæmundsen. (Ljósmyndasafn Skagastrandar nr. 6134.)

(49) Berndsenshús / Halldórshús / Blöndubyggð 6b. Húsið stendur á 207 m² lóð rétt vestan við
Friðfinnshús og norðan Hnjúkabyggðar. Það er mikið breytt frá upphaflegri gerð, en húsið var byggt
árið 1924 af Henrik Berndsen (18801961), trésmiði og kaupmanni, og
Regínu H. Jörgensdóttur (1884-1947).
Halldórshús í upphaflegri mynd árið 1930. Norðan við
það er Friðfinnshús með áfastri viðbyggingu, en fjós,
hlaða og haughús Halldórshúss eru næst til vinstri.
(Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)

Henrik rak verslun í Berndsenshúsi frá
1924 til 1929, en seldi það síðar (1935)
Halldóri Albertssyni kaupmanni og Kristjönu K. Guðmundsdóttur, sem bjuggu þar frá 1933 og meðan
Halldór lifði (d. 1961), en Kristjana síðan í nokkur ár eftir það. Halldór stækkaði húsið 1938 og rak þar
verslun í fáein ár uns hann byggði eigið verslunarhús við Blöndubyggð 5 (nr. 56). Árið 1966 keyptu Jón
Sumarliðason og Sigurlaug Valdimarsdóttir Halldórshús. Hann lést 1986, en hún bjó áfram í húsinu í
nokkur ár og síðan Baldur sonur þeirra uns Jóhannes Halldórsson keypti húsið eftir aldamótin.
Núverandi eigandi hússins er Kristjana Jónsdóttir.
Húsið er einlyft steinsteypuhús með skúrþaki og litlum kjallara, en gjörbreytt frá upprunalegri mynd.
Árið 1930 mældist það 7,55×6,25 m að stærð með 2,20 m vegghæð frá kjallara, sem var 2,50×2,50 m
að gólffleti og 2,0 m á hæð. Skilrúm og gólf voru steypt, nema yfir kjallara, sem notaður var til
geymslu, en í húsinu voru 4 herbergi. Á lóðinni var einnig skúr úr timbri og járni (6,25×3,80 m), sem
hýsti fjós og heygeymslu, og auk þess steinsteypt haughús (14 m³). Árið 1938 lengdi Halldór
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Albertsson húsið með steinsteyptri viðbyggingu við vesturgafl, svo að 1940 mældist það 12 m á lengd
með 2,7 m vegghæð frá kjallara. Í þeim hluta var timburgólf yfir kjallara, sem var 6×4,4 m að stærð
með 2 m lofthæð og einu skilrúmi. Á hæðinni voru 2 herbergi og baðherbergi, en sem fyrr voru 4
herbergi og gangur í eldri hluta hússins. – Húsið skemmdist mikið í eldsvoða árið 2002, en var
endurbyggt og útliti þess breytt verulega, m.a. með láréttri timburklæðningu, nýjum þakkanti og
breyttum gluggaumbúnaði.

Til vinstri er Halldórshús eftir stækkun 1938. Að baki Friðfinnshús og Vilmundarstaðir (Bjarg) lengst til hægri. Myndin til hægri er tekin
sumarið 2017, Halldórshús nær og Friðfinnshús fjær. (Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti. Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)
Hannahús fyrir miðri mynd, Pósthúsið til vinstri og eitthvert
útihús til hægri. Það er ranglega nefnt Fögruvellir á myndinni,
en sá bær stóð miklu austar á árbakkanum. Myndin var tekin
um 1950. (Guðmundur Paul Scheel-Jónsson.)

(50) Jóhannshús / Hannahús / Blöndubyggð
12. Húsið var byggt árið 1924 á 900 m² lóð,
skammt austan við Magnúsarhús (Pósthúsið)
og sunnan götunnar á árbakkanum. Þar stóð
áður Vertshúsið (nr. 22), sem lengst og síðast
var í eigu hjónanna Kristjáns Halldórssonar og
Sigríðar Sigurðardóttur, sem ráku þar
greiðasölu uns húsið brann 1918. Sonur
þeirra og tengdadóttir, Jóhann G. Kristjánsson (1893-1980) verslunarmaður og Sigríður
Guðmundsdóttir (1895-1931), byggðu húsið og bjuggu þar til 1930, er þau seldu það Theodór
Kristjánssyni og Stefaníu Guðmundsdóttur. Var húsið þá nefnt Theodórshús, en annars Jóhannshús
eða Hannahús. Næstu eigendur þess voru Jósef Jón Indriðason og Soffía G. Stefánsdóttir, sem fluttu í
húsið fyrir 1940 og bjuggu þar til 1947. Þau voru síðustu
íbúar hússins,180 en geta má þess einnig, að um tíma hafði
Haraldur Davíð Jóhannsson (d. 1971) silfursmíðaverkstæði
sitt í Hannahúsi. Síðar eignaðist Kaupfélag Húnvetninga
bæði hús og lóð og byggði þar útibú félagsins innan ár árið
1961, allnokkru sunnan við Hannahús, sem væntanlega var
rifið þá eða skömmu áður.
Hannahús um 1950. (Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

Árið 1930 var húsinu m.a. þannig lýst: Það var einlyft
timburhús án kjallara með tvöföldum útveggjum, lágu risi
og pappaklæddu þaki á timbursúð, óvandað að efni og smíði. Stærð þess var 5,0×5,0 m og vegghæð
frá grunni 2,50 m. Í húsinu voru 3 herbergi og anddyri, en loft ekki nothæft nema lítilsháttar til
180

Ekki verður ráðið af manntali 1950, hvort þá var búið ennþá í Hannahúsi.
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geymslu. Í því var eldavél og ofn í einu herbergi, en enginn reykháfur. Á lóðinni, sem gaf af sér árlega
20-25 hestburði af töðu, var gamall og hrörlegur fjárhúskofi úr torfi yfir 25 kindur, en hann hafði
væntanlega áður tilheyrt Vertshúsinu. Skv. úttekt frá 1940 var hann 46 m³ að stærð, en íbúðarhúsinu
var þá lýst á svipaðan hátt og fyrr.

Á þessum myndum, sem teknar voru árið 1898 (t.v.) og um 1910 (t.h.), sést fyrir miðju torfhús með timburstafni, sem upphaflega var byggt
af Hólanesverslun eða Frederik Hillebrandt verslunarstjóra árið 1877 eða skömmu síðar. Húsið stóð skammt suðaustur af Bræðslubúð og
var hesthús og fjós fyrir 4 kýr. Það varð eign Jóhanns Möller kaupmanns árið 1882, þegar hann keypti húseignir Hólanesverslunar, og
þjónaði áfram hlutverki sínu til ársins 1934, er það var rifið vegna stækkunar Stefánshúss (Jónshúss), sem byggt var fast sunnan við fjósið
árið 1924. (Ljósm. Daniel Bruun, myndhluti. Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1180. / Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

(51) Stefánshús / Jónshús. Eldri hluti hússins var að byggður árið 1924,181 fast sunnan við gamalt fjós,
sem stóð þar á lóðinni (sjá myndatexta hér að ofan). Húsið byggðu Stefán G. Stefánsson (1887-1971)
skósmiður og Guðbjörg G. S. Björnsdóttir (1889-1969), en árið eftir (1925) var húsið veðsett ásamt
viðbyggðu fjósi“. Húsið var nefnt Stefánshús í
manntali og fasteignamati 1930. Árið eftir
keyptu húsið Jón M. Einarsson (d. 1968),
skósmiður og kennari, og Elínborg
Guðmundsdóttir (d. 2005). Var það eftirleiðis
nefnt Jónshús. Þar bjuggu þau samfleytt meðan
Jón lifði og síðan Elínborg til ársins 1988, þegar
gatan Hnjúkabyggð var lengd niður að Aðalgötu.
Stefánshús fyrir 1930. Kristjanía og vörugeymsluhús Verslunar
Péturs Péturssonar til vinstri. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1109.)

Árið 1930 voru útveggir hússins úr torfi á tvo vegu, en að öðru leyti var það byggt úr timbri, þ.á m.
gólf, loft og skilrúm, og þakið pappaklædd timbursúð.
Húsið var 5,35×4,70 m að stærð, vegghæð frá grunni
2,35 m og rishæð 0,90 m. Loftið var ekki nothæft nema
lítilsháttar til geymslu. Húsið var án kjallara, en á því var
steinsteyptur reykháfur og stofuhæðin innréttuð í 3
herbergi, gang og lítið geymslurúm. Áfast húsinu voru
geymsluskúr úr timbri með járnþaki, 2,50×2,50 m að
stærð, og gamalt torffjós fyrir 5 gripi.
Stefánshús / Jónshús (næst fyrir miðju) ásamt áföstu torfbyggðu fjósi um
1930. Til vinstri við það sér í Kristjaníu og nýlega byggt Samkomuhúsið fjær,
en til hægri eru vörugeymslu- og sláturhús, sem þá tilheyrðu Verslun Einars
Thorsteinsson, Kistan og Hillebrandtshús. (Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)

181

Jón Arason (2017 og 2017A). Skv. fasteignamati 1930 var húsið talið byggt 1926, árið 1920 skv. fasteignamati 1940 og árið 1922 skv.
manntali 1950.
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Húsið stóð við Koppagötu eftir að hún var lögð, en lóðin nam rétt rúmlega húsgrunninum. Árið 1934
(eða 1935) var húsið stækkað verulega og gerðar á því miklar umbætur. Torfveggir og fjósið voru
fjarlægð og reist viðbygging úr timbri með skúrþaki við norðurgafl. Áfast vesturhlið hennar var lítið
anddyri úr timbri, þar sem inngangur var í húsið. Eftir þessar breytingar var húsið talið 10 m á lengd
árið 1940, 5,4 m á breidd og 2,4 m að hæð frá grunni, en rishæð eldri hlutans 2 m. Útveggir voru
timburklæddir nema annar stafninn, sem var að nokkru
steyptur. Í húsinu voru nú gangur og 7 herbergi, þar af
eldhús og baðherbergi. Fjórðungur hússins taldist þá 20
ára gamall, en nýrri hlutinn 5 ára. Fáum árum síðar og
fyrir 1950 var enn gerð sú breyting, að húsið var
múrhúðað (forskalað) að utan.
Í þessu formi var Jónshús lengi og til þess tíma að það var rifið 1988.
(Guðmundur Paul Scheel-Jónsson.)

(52) Samkomuhús / Aðalgata 1. Steinsteypt verslunarhús Sigurðar Berndsen, sem hann byggði á
grunni Möllersbúðar um 1917, keypti Lárus Jón Ólafsson (1889-1972) trésmiður árið 1921 og leigði
síðan til íbúðar næstu árin. Árið 1925 seldi hann húsið hlutafélagi um byggingu Samkomuhúss AusturHúnvetninga, sem ákvað að byggja ofan á húsið og stækka það til austurs. Sú lóð var í eigu Magnúsar
Stefánssonar kaupmanns, sem neitaði að gefa hana eftir. Var þá horfið frá því að húsið sneri í austurvestur. Til að létta undir fjármögnun seldi félagið Sparisjóði Austur-Húnvetninga hluta af
væntanlegum kjallara og fól Lárusi Ólafssyni byggingu hússins í apríllok 1926. Ekki reyndist unnt að
nýta veggi verslunarskúrsins sem skyldi, svo að ákveðið var að brjóta þá niður að miklu leyti. Af því
leiddi, að fallið var frá því að hafa „loftsvalir“ á samkomuhúsinu. Bygging þess reyndist tímafrek, en
með liðstyrk Karls Friðrikssonar brúarsmiðs lauk frágangi á húsnæði sparisjóðsins 1927 og íbúðar í
kjallara stuttu síðar. Þak hússins var þó fyrst járnklætt sumarið 1929 og enn var salurinn ómálaður þá
um haustið.
Samkomuhúsið 1930, suðurgafl og austurhlið. Næst sér í gafl Jónshúss til
hægri, en fyrir miðju er Kristjanía. Til vinstri sér í bláhorn Zophoníasarhúss og
austurstafn Sæmundsenshúss. (Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)

Sparisjóðurinn flutti starfsemi sína úr Levíhúsi í
Samkomuhúsið 1927 og hafði þar til ráðstöfunar tvö
herbergi á neðri hæð (í kjallara) til 1963 og síðan
Búnaðarbanki Íslands til 1974, er hann flutti aðstöðu
sína að Húnabraut utan ár. Kjallaraíbúðin var leigð
Ingibjörgu Ólafsdóttur, sem hafði þar veitingasölu og
eitt gistirými á árunum 1929-1932, en þá tók Ragnheiður Brynjólfsdóttir (1901-1994) við þeirri
starfsemi og hafði hana með höndum til 1943. Hún og eiginmaður hennar, Þorvaldur Þórarinsson
(1899-1981) bjuggu þar um árabil og einnig hjónin Sigurgeir Magnússon og Kristín J. Guðmundsdóttir,
sem þar bjuggu síðast.
Um eða eftir 1940 eignaðist Verkalýðsfélag Austur-Húnvetninga allt húsið, sem um næstu áratugi var
miðstöð félagslífs í sýslunni með bíósýningum og dansleikja-, funda- og samkomuhaldi. Vorið 1946
fékk Ari Guðmundsson einkaleyfi til bíósýninga í húsinu, en þær voru oftast haldnar tvisvar í viku.
Aðrir sýningastjórar voru Stefán Þorkelsson, Einar Evensen, Ágúst G. Jónsson og Hjálmar Eyþórsson.
Eftir að félagsheimilið tók til starfa utan ár, skömmu eftir 1960, var húsið selt Þorsteini Sigurjónssyni
hótelstjóra, en að honum látnum eignaðist Haukur bróðir hans húsið. Árið 1987 keypti Lárus
Helgason húsið og útbjó þar fjórar íbúðir árið 1988. Frá þeim tíma hefur húsið verið nýtt til íbúðar.
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Samkomuhúsið sumarið 2017. Til vinstri sjást austurhlið og norðurgafl hússins, en til hægri vesturhlið og suðurgafl. (Ljósm. Gunnlaugur
Haraldsson.)

Samkomuhúsið er steinsteypt tveggja hæða hús með mænisþaki og risi, eða ein hæð með háum
kjallara, og byggt 1926-1927. Árin 1930 og 1940 mældist húsið 14,0 m að lengd og 8,15 m á breidd,
lofthæð í kjallara 2,8 m, vegghæð frá kjallara 3,15 m og 4 m í mitt ris. Gólf og skilrúm á stofuhæð og í
kjallara voru steypt og auk þess tveir reykháfar. Við eldhúsdyr á bakhlið var lítill timburskúr. Á
stofuhæð var salur fyrir fundi og samkomur með timburlögðu steingólfi og upphækkuðum palli
(senu), þiljaður innan með hvelfingu, en ómálaður 1930. Í suðurenda salarins voru settar svalir fyrir
áhorfendur við hliðina á bíósýningarklefanum, sem var úr aspesti. Gengið var í hann af háum
tröppum á austurhlið, sem jafnframt þjónuðu neyðarútgangi á áhorfendasalnum.182 Í kjallara hússins
voru geymsla, íbúð með 5 herbergjum og afgeiðsla sparisjóðsins í tveimur herbergjum með
sérstökum inngangi á vesturhlið og steyptum eldtraustum skápi til skjalageymslu.
(53) Sólbakki / Lárettuhús / Bakki / Blöndubyggð 3. Húsið var byggt árið 1928 yfir Lárettu E.
Stefánsdóttur (1891-1959) á 210 m² lóð norðan við Aðalgötu. Það var nefnt Lárettuhús uns hún seldi
það Ólafi Jónassyni bifreiðarstjóra árið 1931. Eftir það var húsið nefnt Sólbakki eða Bakki. Ólafur bjó
þar um árabil og síðar sambýliskona hans ásamt fleirum, en lengi voru tvö heimili í húsinu. Árið 1944
keypti húsið Þormóður I. Jakobsson og bjó þar fram yfir 1970. Um 1946 eignaðist Halldór Stefánsson
(1894-1987) helming hússins og bjó þar fram yfir 1980, lengstum með föðursystur sinni, Sigríði
Guðmundsdóttur (d. 1963).183 Eftir það hefur
húsið verið í ýmissa eigu, s.s. Valgarðs
Ásgeirssonar, sem gerði á því miklar
endurbætur. Á árabilinu 1980-1990 þjónaði
það sem skátaheimili.
Sólbakki árið 1943. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Húsið er steinsteypt einnar hæðar hús í
fábrotnum „Alþýðustíl“ með háu mænisrisi og
steyptum kjallara, en kvistir á þakflötum eru
ekki upphaflegir. Árið 1930 mældist húsið
7,55×5,0 m að grunnfleti, vegghæð 3 m frá
kjallara, gólfhæð 2,35 og lofthæð í kjallara 1,90 m. Húsið var þiljað að innan nema í kjallara, þar sem
voru steypt skilrúm og gólf, en önnur innrétting hússins úr timbri. Í kjallara voru 2 herbergi og á
stofuhæð 4 herbergi og forstofa, en loftið ósundurhólfað. Í húsinu var eldavél, einn ofn og
steinsteyptur reykháfur. Húsaskipan var áþekk árið 1940, en á lofti voru þá 2 herbergi, gangur og
182
183

Sigurður J. Ágústsson (2017).
Húnavaka 28. árg. 1988, s. 226-227.
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geymsluskápar til hliðar. Við norðurhlið hússins var auk þess lengi áfastur geymsluskúr, sem nú er
horfinn.184

Sólbakki sumarið 2017. Til vinstri vesturgafl og suðurhlið hússins og til hægri norðurhlið þess með breyttri gluggasetningu og nýlegum
útidyrum, sem ekki falla að upphaflegri gerð hússins. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Árið 1970 voru settir tveir kvistir á húsið með einhalla járnvörðu þaki og klæddir krossviði, en síðar
bárujárni. Árið 1999 var húsið mælt upp af Teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur og gerðir uppdrættir að
nýjum gluggum vegna endurnýjunar þeirra nokkru síðar. Vestan við húsið stóð lengi bensínafgreiðsla
BP, sem Zophonías Zophaníasson bifreiðarstjóri annaðist um árabil.
Útibú Kaupfélags Húnvetninga var starfrækt í húsinu frá 1944 til 1961, er
nýtt hús var byggt við Blöndubyggð 12. Næst til vinstri er Klemensarhús
(Bakaríið) og fjær Sæmundsenshús, en langferðabifreið stendur framan
við bensínafgreiðslu BP (BP-búðina), fast við húsgafl útibúsins.
(Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

(54) Verslun Kristins Magnússonar / Útibú
Kaupfélags Húnvetninga / Blöndubyggð 1. Húsið var
byggt árið 1933 eða 1934185 sem sölubúð Kristins
Magnússonar (1897-1979). Hann hafði þá rekið
verslun sína um árabil í Sæmundsenshúsi, handan
götunnar. Kristinn hætti rekstri eigin verslunar 1944
og seldi húsið Kaupfélagi Húnvetninga, sem flutti
þangað útibú sitt úr verslunarhúsi Halldórs Albertssonar við Blöndubyggð 5 (nr. 56) og réð Kristin í
starf útibússtjóra. Var húsið þá lengt til vesturs (sjá neðar) og þjónaði þannig sem sölubúð og
skrifstofa þar til flutt var árið 1961 (eða 1962) í nýtt verslunarhús kaupfélagsins við Blöndubyggð 12.
Þá keypti Blönduóshreppur húsið og hefur átt það
síðan. Húsið var leigt út til íbúðar og bjuggu þar m.a.
Hannes Pétursson og síðar Hannes Guðlaugsson. Árið
1999 var ráðist í endurbyggingu þess skv.
uppmælingum og ráðgjöf Teiknistofu Guðrúnar
Jónsdóttur. Mörg síðustu ár hafa AA-samtökin leigt
aðstöðu í húsinu fyrir starfsemi sína.
Teikning Guðrúnar Jónsdóttur arkitekts af Blöndubyggð 1 vegna
endurbyggingar hússins. (Húsakönnun [...] 2015, s. 70.)

184
185

Sigurður J. Ágústsson (2017).
Skv. fasteignamati 1940 og Húsakönnun [...] 2015 (s. 68-69) var húsið byggt 1934, en árið 1933 skv. Guðmundi P. S. Jónssyni (2017).
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Húsið stendur á 210 m² lóð fast meðfram og norðan við Blöndubyggð. Það er byggt í fábrotnum
„Alþýðustíl“ og er einnar hæðar timburhús með valmaþaki og steinsteyptum kjallara, sem er undir því
öllu. Árið 1940 var það mælt 5,7 m á lengd, 3,5 m á breidd, 2,5 m á hæð frá kjallara, lofthæð í kjallara
2 m og rishæð 1 metri. Útveggir voru með torfstoppi og járnklæddir ásamt þaki. Á gólfhæð var
sölubúð, en kjallarinn óhólfaður. Húsið taldist sæmilega vandað og hitað með rafmagni, en önnur
þægindi voru ekki til staðar. Árið 1944 lét Kaupfélag Húnvetninga lengja húsið til vesturs með
viðbyggingu af sömu gerð og eldri hlutinn, en á vesturenda kjallarans var hleri til vörumóttöku.
Nokkru síðar voru útidyr á framhlið færðar úr þriðja fagi í gluggafag vestast á húshliðinni, og við
endurgerð hússins árið 1999 var eldri hluti framhliðarinnar færður til upprunalegs horfs. Gluggar,
hurðir og annar umbúnaður var endursmíðað, nýr gluggi settur á norðurgafl og öll bárujárnsklæðning
á útveggjum og þaki endurnýjuð.

Til vinstri: Útibú Kaupfélags Húnvetninga (áður Verslun Kristins Magnússonar) við Blöndubyggð 1 um 1945. Bensíntankur Shell hf. stóð
framan við búðina. (Húsakönnun [...] 2015.) Til hægri er gamla verslunarhúsið sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

(55) Aðalgata 3b / Zophoníasarbílskúr. Húsið er upphaflega steinsteyptur bílskúr, sem Zophonías
Zophoníasarson (1906-1987) bifreiðarstjóri byggði árið 1939 á baklóð íbúðarhúss síns við Aðalgötu 3
(Zophoníasarhús nr. 47), fast austan við húsið. Árið 1940 var hann sagður „með steyptu skilrúmi og
járnþaki“, en á árunum 1948-1950 var bílskúrnum breytt í íbúðarhús með því að steypt var ofan á
hann rishæð með mænisþaki og tveimur kvistum. Húsið var upphaflega múrhúðað að utan, en fyrir
nokkrum árum var það klætt með láréttri timburklæðningu og bárujárni. Aðgangur að húsinu er frá
Aðalgötu og inngangur á vesturstafni, sem snýr að eldra íbúðarhúsinu. Fyrstu íbúar hússins voru
Zophonías Zophoníasson yngri (1931-2002) og Gréta Björg Arelíusdóttir (1935-2013), en núverandi
eigandi þess er Lárus Jónsson.

Zophoníasarbílskúr með upprunalegu sniði árið 1970, en til hægri er húsið í breyttri mynd sumarið 2017. (Ljósm. Stefán Pedersen og
Gunnlaugur Haraldsson.)
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(56) Verslun Halldórs Albertssonar / Halldórsbúð / Blöndubyggð 5. Húsið stendur næst austan við
Sólbakka og norðan götunnar. Lóðin er 138 m² og er hluti lóðar, sem upphaflega var úthlutað
Þorsteini Bjarnasyni kaupmanni 1913. Húsið er einnar hæðar steinsteypuhús, 4,50×11,50 m að stærð,
í einföldum „Funkisstíl“ með kjallara og einhalla
bárujárnsklæddu þaki, sléttmúrað að utan.
Inngangur í húsið er upp tvíhliða steintröppur á
suðurhlið, en á austurenda kjallarans var hleraop
fyrir vörumóttöku.
Halldórsbúð sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Húsið var byggt sem verslunarhús árið 1940 af
Halldóri Albertssyni (1886-1961) kaupmanni, sem
bjó í eigin íbúðarhúsi, litlu austar með götunni (sjá Halldórshús, áður Berndsenshús nr. 49). Árin 19401943 og frá 1944 til æviloka 1961 rak Halldór eigin verslun í hinu nýja húsi, þ.e. Verslun Halldórs
Albertssonar eða Halldórsbúð, en árið 1943-1944 hafði Kaupfélag Húnvetninga húsið á leigu fyrir
sölubúð sína innan ár og veitti Halldór útibúinu forstöðu þann tíma.186 Frá 1961 ráku Halldór
Þorgrímsson og Hjálmar Eyþórsson raftækjaverslun (Verslunin Straumur) í húsinu og á eftir þeim
Valur og Sævar Snorrasynir hliðstæða verslun (Verslunin Ljósvakinn) og rafverktakastarfsemi. Eftir að
verslunin hætti þar eignaðist Zophonías Zophoníasson húsið og síðar Guðbjartur Ólafsson
tæknifræðingur, sem gert hefur það upp og nýtir til íbúðar.
Horft til austurs úr bakgarði Læknishúss. Til vinstri er bílskúr, sem enn
stendur, og fjær sér í framhlið Lágafells og bakhlið Ágústshúss, en fyrir
miðju er Jónshús og Hreppshús ásamt bílskúr til hægri. (Ljósmyndasafn AHún. nr. 235.)

(57) Ágústshús / Breiðaból / Blöndubyggð 4. Á þessari
lóð á mótum Koppagötu og Blöndubyggðar reisti
Möllersverslun fyrst Íshús árið 1899 (sjá nánar nr. 9).
Það þjónaði síðar sem sölubúð Péturs Péturssonar
kaupmanns, sem byggði við húsið og reisti einnig
pakkhús og sláturhús sunnan við það. Þessar húseignir
keypti síðan verslun Einars Thorsteinssonar, sem seldi
þær Ágústi Guðbirni Jónssyni (1901-1983) bifreiðarstjóra 1. júní 1941. Mældist lóðin þá 778
ferfaðmar. Ágúst reif húsin og byggði þar steinsteypt íbúðarhús árin 1941-1942, en nýtti í það timbur
úr gömlu húsunum. Steinsteypt gólf þeirra stóðu þó eftir á lóðinni og nýttust lengi á ýmsa lund (sjá
nr. 9). Nýja húsið teiknaði Tryggvi Jónatansson (1892-1968), múrarameistari og síðar byggingafulltrúi
á Akureyri.187 Ágúst nefndi það Breiðaból eftir
fæðingarstað sínum, Breiðabóli í Skálavík,188 en húsið
var þó oftast kallað Ágústshús, m.a. í manntali 1950.
Ágústshús (Breiðaból) og nærliggjandi hús eftir 1970. Á baklóðinni er
spennistöð Rarik og vörugeymsla Skeljungs hf., en næst og á lóð Hreppshúss
er bílskúr, þar sem slökkvistöð þorpsins var til húsa um tíma. Til vinstri eru
Kista og Hillebrandtshús, en lengst til hægri og norðan Blöndubyggðar sér í
bláhorn sölubúðar Skeljungs hf. (Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

Ágúst og eiginkona hans, Margrét Jónsdóttir (19151988) bjuggu samfleytt í húsinu frá 1941 til æviloka. Síðan hefur húsið verið í ýmissa eigu, en
186

Húnaþing I, s. 186. Í Alþýðublaðinu 37. árg., 160. tbl., 18. júlí 1956, s. 4, segir hins vegar, að Halldór hafi stofnað eigin verslun 1942.
Sigurður J. Ágústsson (2017).
188 Húnavaka 24. árg. 1984, s. 161-162. Húsið var sagt 9 ára í manntali 1950.
187
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núverandi eigendur þess (frá 2007) eru Bergþóra Huld Birgisdóttir og Harald Ragnar Jóhannesson. –
Ágúst var meðal fyrstu bifreiðarstjóra á Blönduósi og umboðsmaður Skeljungs hf. frá 1957. Sölubúðin
(Gústasjoppa eða Shellsjoppan nr. 64) stóð á árbakkanum handan götunnar, rétt austan við
Halldórsbúð (Blöndubyggð 5), þar sem enn sjást glögg ummerki um þvottaplanið og undirstöður
hennar.

Breiðaból sumarið 2017. Til vinstri vesturgafl og suðurhlið, en til hægri suðurhlið og austurgafl hússins. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

(58) Lágafell / Hnjúkabyggð 1. Skv. manntali 1950 var húsið múrhúðað timburhús á einni hæð og 510 ára gamalt, þ.e. byggt einhvern tíma á árabilinu 1940-1945 af hjónunum Hjálmari Húnfjörð
Eyþórssyni (1917-1999) lögregluþjóni og Kristínu Helgadóttur (1921-2009). Húsið stóð við Koppagötu
og fast sunnan við geymsluskúrinn, sem var áfastur suðurgafli Kistu. Það var byggt í „Funkisstíl“ upp
úr gömlu húsi, Bræðslubúð eða Kristjaníu, sem byggt var á lóðinni 1878 (sjá nánar nr. 7). Mynduðu
viðir þess stofninn í hinu nýja húsi, sem reis á sama grunni, en byggingarsaga þess hefur ekki verið
skráð svo vitað sé. Búið var í húsinu til ársins 1988, en þá var það rifið vegna lagningar Hnjúkabyggðar
niður að Aðalgötu. Síðustu eigendur þess voru Ámundi G. Jónsson og Ingibjörg Þorbjörnsdóttir, sem
bjuggu í húsinu 1986-1987, er þau seldu Blönduósbæ
húsið. Síðast bjó í því Jóhanna Sigfúsdóttir 19871988, en skv. íbúaskrám Hagstofu Íslands var húsið
skráð Hnjúkabyggð 1 nokkur síðustu árin.189
Lágafell og nánasta umhverfi 1970. Lágafell er fyrir miðju með einhalla
þaki í „Funkisstíl“, en til vinstri við það er Aðalgata 3b
(Zophoníasarbílskúr) og Samkomuhúsið efst til vinstri. Næst til hægri er
Hreppshús, sem ber í Kistu, en fjær eru Hillebrandtshús og Sólbakki við
Blöndubyggð. Hægra megin við Hillebrandtshús sér í Verslun Halldórs
Albertssonar. (Ljósm. Stefán Pedersen. Ljósmyndasafn A-Hún.)

(59) Hreppshús / Hnjúkabyggð 4. Húsið stendur nyrst á svokölluðu Möllerstúni, þ.e. ræktarlóð
Möllers kaupmanns, en vestan hennar liggur Koppagata, sem trúlega tók fyrst á sig núverandi mynd
eftir byggingu hússins árið 1945.190 Frá henni er aðkoman að húsinu, sem þó er skráð við
Hnjúkabyggð 4 eftir tilkomu þeirrar götu. Húsið var byggt af Blönduóshreppi sem fjölbýlishús og
rúmar það fjórar litlar íbúðir á bilinu 50-70 m² að stærð. Það er einlyft steinhús á kjallara með
lágreistu og gaglsneiddu mænisþakiþaki, en að formgerð er það einskonar íslenskt afbrigði af
„Funkisstíl“ og virðist í öllum meginatriðum halda upprunalegu útliti sínu.
Hér verður ekki rakin íbúasaga hússins og einungis nefndar þær þrjá fjölskyldur, sem bjuggu í því árið
1950, en þá voru húsráðendur þessir: Friðrik G. Indriðason og Þórunn Sigurjónsdóttir, Halldór
Gestsson og Kristjana Halldórsdóttir, og Hilmar Snorrason og Anna G. Jónsdóttir.

189
190

Húnavaka 29. árg. 1989, s. 243. Húsið var m.a. skráð Hnjúkabyggð 1 í íbúaskrá Hagstofu Íslands árið 1984.
Skv. manntali 1950 var húsið talið byggt 1947, svo að e.t.v. var þá fyrst flutt í það.
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Hreppshús 2017. Til vinstri sjást vesturhlið og suðurgafl hússins, en til hægri austurhlið þess. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Horft yfir kauptúnið nokkru eftir 1970. Í forgrunni er Lindarbrekka, sem ber í Hreppshúsið. Nú er horfin mestöll húsaþyrpingin, sem þá var
norðan við húsið, þ.e. Kista, Lágafell og Jónshús ásamt útihúsum. Þau síðastnefndu voru rifin 1988 vegna lagningar Hnjúkabyggðar.
(Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

Horft yfir kauptúnið frá líku sjónarhorni sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

(60) Helgafell / Aðalgata 8. Húsið var byggt árið 1948 af Helga Sveinbjörnssyni (1917-1995)
bifvélavirkja á lóð sunnan við Hótel Blönduós, sem áður tilheyrði því eða gamla Sýslumannshúsinu.
Húsið var nærri fullbyggt um haustið og bjó Helgi þar aðeins tæp tvö ár ásamt eiginkonu sinni, Helgu
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Sigríði Lárusdóttur (1922-2016). Þau fluttu frá Blönduósi vorið 1950191 og seldu húsið. Meðal síðari
eigenda þess voru Páll V.G. Kolka héraðslæknir og Helgi Breiðfjörð Helgason apótekari, sem lengi bjó
á efstu hæðinni ásamt konu sinni Helgu Guðmundsdóttur, en rak lyfjaverslun á jarðhæð til 1977. Á
miðhæðinni bjuggu síðan ýmsir, m.a. Kristján Snorrason (frá 1971) og síðar Björn Karlsson, en
lengstum voru þrjú heimili í húsinu. Miðhæðin var einnig notuð sem gistirými Hótelsins í lok síðustu
aldar. Á jarðhæð var hins vegar lengi apótek og verslun, s.s. kökuhús og vínbúð bæjarins frá 1994 til
2015. Þar er nú starfrækt verslun með handverk og fleira, en íbúðir eru á efri hæðum.

Helgafell um 1950 til vinstri. Á suðvesturhorni lóðarinnar stóð þá bensíndæla Esso. (Húsakönnun [...] 2015.) Myndin til hægri var tekin 1970,
en þá hafði verið byggt við Hótel Blönduós og tveir bifreiðarskúrar reistir vestan við Helgafell. (Ljósm. Stefán Pedersen, myndhluti.)
Helgafell 2017, suðurgafl og austurhlið. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Húsið er stærsta íbúðarhúsið, sem til þessa hefur
verið byggt í gamla bæjarkjarnanum. Það er þriggja
hæða skeljasteinshúðað steinhús með gaflsneiddu
mænisþaki og tveimur kvistum, en húsinu fylgja tveir
steinsteyptir bílskúrar á baklóð, sem byggðir voru um
1960. Inngangur í íbúðir á miðhæð og rishæð er um
stigahús á bakhlið hússins, en útidyr verslunarrýmis á
jarðhæð snúa að Aðalgötu. Jarðhæðin hefur verið
klædd stenilklæðningu að hluta, en að öðru leyti
heldur húsið upprunalegu svipmóti í meginatriðum.
Verkstæðishúsin við Brimslóð 10A-C eftir 1950.
Rörasteypa Þorvalds Ásgeirssonar og síðar
Blönduóshrepps stóð skammt norður af húsunum, en
fjær sjást Hemmertshús (Snorrahús) og Pétursborg.
(Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1200, myndhluti.)

(61) Bifreiðaverkstæði / Gistihús /
Brimslóð 10. Á lóðinni, sem fyrrum
tilheyrði Höepfnersverslun, standa þrjú
steinsteypt og sambyggð hús, sem lengi
þjónuðu sem bifreiðaverkstæði – og
geymslur. Áður stóð þar Sláturhús
Höepfnersverslunar með yfirbyggðri
fjárrétt við norðurhlið, sem síðar varð
eign Thorsteinssonsverslunar (sjá nr. 18). Á lóðarmörkum, vestan við húsin, var fyrrum hlaðinn
grjótgarður, sem nú er löngu horfinn. Um 1943 keypti Snorri Arnfinnsson þessar húseignir, en árið
191

Húnavaka 36. árg. 1996, s. 172-173.
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1947 keypti Helgi Sveinbjörnsson (1917-1995) bifvélavirki þær og hóf þar rekstur bifreiðaverkstæðis.
Húsið brann til kaldra kola föstudagskvöldið 4. febrúar 1949 og brann þar flest sem brunnið gat, m.a.
allar vélar og ein bifreið.192
Á rústum hússins byggði Helgi sama ár tvö steinsteypt og samstæð verkstæðishús, sem enn standa
(Brimslóð 10A og 10B). Húsin seldi hann síðar Búnaðarsambandi Austur-Húnavatnssýslu, sem rak þar
vélaverkstæði um árabil, en síðan Zophonías Zophoníasson bifreiðarstjóri í nyrðra húsinu.193 Þar
höfðu einnig aðstöðu fyrir rekstur sinn nokkrir bifreiðarstjórar, s.s. Steingrímur Björnsson og Kristján
Snorrason. Síðar setti Þórhallur Blöndal þar upp bíla- og viðgerðarþjónustu.

Horft af brekkubrún norður yfir lóð Höepfnersverslunar í Sandinum og árósinn. Efri myndin var tekin einhvern tíma eftir 1950. Næst
brekkunni eru útihús Þuriðar Sæmundsen (hesthús og hlaða), sem enn standa. Niðri við sjóinn er Sandgerði og litlu utar reykhús Margrétar
Þorsteinsdóttur. Ofan við það eru verkstæðishúsin, þar sem áður var Sláturhús Höepfnersverslunar, og norðan við þau sér ofan á hús
Rörasteypu Þorvalds Ásgeirssonar og síðar Blönduóshrepps. Fjær eru Hemmertshús, Pétursborg og Blanda. (Ljósmyndasafn A- Hún. nr.
1200.) Neðri myndin er tekin frá líku sjónarhorni sumarið 2017. Traustlegur sjóvarnagarður stendur nú ögn neðar á bakkanum en gamli
grjótgarðurinn, sem þar lá fyrrum á lóðarmörkum. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

192

Alþýðublaðið 30. árg., 29. tbl., 5. febr. 1949, s. 8; Morgunblaðið 36. árg., 29. tbl., 6. febr. 1949, s. 12; Tíminn 33. árg., 27. tbl., 6. febr.
1949, s. 1; Vísir 39. árg., 27. tbl., 6. febr. 1949, s. 8.
193 Sbr. Lóðaruppdrætti Sveins Ásmundssonar frá 1957.
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Brimslóð 10 sumarið 2017. Nær er syðra langhúsið,
sem nú hefur verið endurbyggt og breytt í íbúðar- og
gistihús. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Verkstæðishúsin tvö eru einlyft með
lágum mænisþökum, síðum gluggum á
langhliðum og stórum dyraopum á
austurstöfnum. Þau voru upphaflega
jafnlöng, en nokkrum árum síðar var
syðra húsið lengt til vesturs um 9,5 m. Árið 1957 taldist nyrðra húsið 15,50 m að lengd og syðra húsið
25 m, en samanlögð breidd þeirra var 26 m. Norður úr vesturenda syðra hússins og þvert fyrir enda
þess nyrðra byggði Zophonías Zophoníasson bifreiðarstjóri sér steinsteypta bifreiðargeymslu
(Blöndubyggð 10C) árið 1956 á 366 m² lóð, sem hann keypti 1944 og 1950. Húsið er gluggalaust með
stóru dyraopi á norðurgafli og heldur að mestu upprunalegu útliti líkt og nyrðra langhúsið. Frá árinu
2012 hafa verið gerðar umtalsverðar endurbætur á syðra húsinu, sem breytt hefur verið í íbúðarhús
og gistiheimili. Hefur það m.a. verið einangrað og bárujárnsklætt að utan, gluggar endurnýjaðir,
tvöfaldar dyr settar á austurgafl og stór gluggi á vesturgafl.

Horft yfir þorpið um 1945. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1189.)

Séð yfir miðbæjarkjarnann 1948. Fjölbýlishúsið Helgafell í byggingu. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1453.)
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3.1.6 Hús byggð eftir 1950
Frá árinu 1951 hafa sárafá ný hús verið byggð í gamla bæjarhlutanum. Nánast öll eru þau
viðbyggingar við eldri hús, svo sem Hótel Blönduós (gamla Sýslumannshúsið), Kristófershús og
Sólheimar, sem lýst er hér að framan. Eiginlegar nýbyggingar frá þeim tíma eru fimm talsins og allar
atvinnuhúsnæði, en af þeim standa nú einungis tvær eftir.

Bensínstöðvar þorpsins
Áður en lýst verður þeim nýbyggingum skal hér farið fáeinum orðum um elstu bensín- og olíustöðvar
þorpsins, sem gegndu þýðingarmiklu hlutverki meðan þjóðvegurinn lá í gegnum gamla bæjarhlutann.
Eðlilega voru þær staðsettar við Aðalgötu og Blöndubyggð, þar sem heimamenn og ferðalangar áttu
greiðasta aðkomu að þeim. Þannig var bensíngeymir í eigu DDPA, þ.e. Det Danske Petroleum
Aktieselskab, settur niður á lóð
Thorsteinssonshúss (síðar Hótel Blönduós)
nokkru fyrir 1930. Arftaki olíufélagsins var Hið
íslenzka steinolíuhlutafjelag, sem var
systurfélag og eign Olíufélagsins hf. (Esso).
Bensíndæla DDPA við Aðalgötu og norðan við
Thorsteinssonshús (síðar Hótel Blönduós) skömmu fyrir 1940.
Næst standa Blanda og Hljómskálinn, en Klemensarhús er
lengst til vinstri. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 503.)

Bensíndælan stóð í fyrstu við Aðalgötu vestanverða og spölkorn norður af Thorsteinssonshúsi (sjá
mynd), en skv. fasteignamati 1940 hafði hún verið færð á lóð Klemensarhúss. Vel má það vera
misritun, en hafi svo verið var umsjón hennar þá í höndum Klemensar Þórðarsonar bifreiðarstjóra.
Skv. yngri ljósmyndum var einnig bensín- eða olíugeymir við Hótel Blönduós nokkrum árum síðar, þ.e.
við grindverkið á lóðarmörkum, allnokkru
sunnan við Hljómskálann. Fáum árum síðar
kom Olíufélagið hf. (Esso) fyrir bensíndælu á
suðvesturhorni lóðar Helgafells, sem byggt var
1948. Umsjón með afgreiðslunni hafði Verslun
Þorsteins Bjarnasonar og síðan Verslunin
Valur,194 en dælan var aflögð á þessum stað
nokkru fyrir 1970.
Efri mynd: Horft yfir plássið um 1940. Kristófers- og Ásgeirshús
standa næst, en norður af þeim er augljós uppmokstur fast við
girðinguna sunnan við Hótelið, þar sem bensín- eða olíudæla
Esso var um tíma. (Ljósm. www.google.is.) Á neðri myndinni,
sem trúlega var tekin árið 1947, sést eldsneytisdælan glöggt
sunnan við Hótelið með nýlegum viðbyggingum að vestan- og
sunnanverðu. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1433.)

Einhvern tíma á 7. áratugnum lét Olíufélagið
hf. (Esso) byggja bensínsöluskúr við Aðalgötu,
þ.e. framan við Hótelið og í línu við Helgafell,
Afgreiðslan var þá komin í hendur Snorra
Arnfinnssonar hótelstjóra. Skúrinn var úr
timbri með vatnsklæðningu og háu skyggni. Var hann ekki ósvipaður að gerð og yngri Shell-skúrinn
194

Sigurður J. Ágústsson (2017).

118

Verndarsvæðið á Blönduósi

við Blöndubyggð (sjá nr. 63), en minna glerjaður. Líklega sá Stígandi hf. um smíðina og meðal þeirra
sem að henni unnu var dr. Maggi Jónsson frá Kagaðarhóli, húsasmiður og arkitekt.195

Blönduóskirkja og nánasta umhverfi um 1950. Næst til vinstri er Helgafell (byggt 1948) og bensíndæla Esso á suðvesturhorni lóðarinnar. Til
hægri eru Ásgeirshús og Kristófershús, en uppi í brekkunni er Brekkubær. (Ljósmyndasafn Skagastrandar nr. 6133.)

Um svipað leyti og DDPA-olíufélagið haslaði sér völl við Aðalgötu, þ.e. fyrir 1930, héldu olíufélögin
Shell hf. (síðar Skeljungur hf.) og Olíuverzlun Íslands (BP) innreið sína í þorpið. Fékk Shell hf. aðstöðu
fyrir eldsneytistank sinn á lóð Sæmundsenshúss á mótum Aðalgötu og Blöndubyggðar. Stóð
bensíndælan við garðshornið gegnt Verslun Kristins Magnússonar (síðar Útibú Kaupfélags
Húnvetninga), en hann var þá umboðsmaður félagsins. Örskammt austan við húsið var síðan komið
fyrir bensíngeymi BP árið 1929.
Söluskúr BP stóð á lítilli lóð milli lóðanna 1 og 3 við
Blöndubyggð. Afstöðumynd Sveins Ásmundssonar frá 1957.
(Skjalasafn Blönduósbæjar.)

(62) BP-skúrinn / Blöndubyggð 1. Ekki hefur
geymst samningur um lóð Olíuverzlunar
Íslands, en um var að ræða 147 m² skika milli
verslunarhússins við Blöndubyggð 1 og lóðar
Sólbakka við Blöndubyggð 3 (byggt 1928).
Þar var komið fyrir eldsneytistanki BP árið 1929 og ekki síðar en 1935 var reistur þar lítill söluskúr.
Hann var lengdur til austurs nokkrum árum síðar og mældist árið 1957 3,70×7,65 m að gólffleti. Stóð
hann tæpa tvo metra frá húsgafli útibús kaupfélagsins. Umboðsmaður olíufélagsins var Zophonías
Zophoníasson (d. 1987) bifreiðarstjóri, sem sá um afgreiðsluna ásamt konu sinni, Guðrúnu H.
Einarsdóttur, frá 1929 til 1963. Ráku þau litla verslun í BP-skúrnum eins og þá tíðkaðist.196

195
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Sigurður J. Ágústsson (2017).
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Bensínafgreiðsla BP (Olíuverzlunar Íslands) við Blöndubyggð um 1937. Á myndinni við vinstri sjást þýskir landmælingamenn kaupa eldsneyti
á bifreið sína. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Eftir að Zophonías og Guðrún hættu rekstri
bensínafgreiðslunnar tók Magdalena Sæmundsen
(1921-1998) við starfi umboðsmanns Olíuverzlunar
Íslands á Blönduósi og gegndi því næstu áratugi.197
Árið 1964 var byggður nýr skáli við Norðurlandsveg
(Blönduskálinn), skammt sunnan við Blöndubrú, þar
sem nú er sjálfsafgreiðslustöð Olís/ÓB.
Útibú Kaupfélags Húnvetninga og BP-skúrinn um 1970, nokkrum árum
eftir að bensínafgreiðslan var aflögð á þessum stað. (Ljósmyndasafn AHún.)

(63) Skeljungur hf. / Shellsjoppa / Gústasjoppa / Blöndubyggð 7. Skv. fasteignamati 1930 og 1940
var bensíndæla Shell hf. staðsett á lóð Sæmundsenshúss, nánar tiltekið í norðausturhorni lóðarinnar
á mótum Aðalgötu og Blöndubyggðar, þar sem enn er úrtak eftir dæluna í steinsteyptum
garðsveggnum. Mörg fyrstu árin hafði Kristinn Magnússon, kaupmaður og útibússtjóri,
bensínafgreiðsluna með hendi (sjá nr. 47). Í júlí 1957 fékk
Skeljungur hf. úthlutað 162 m² lóðarbletti við
Blöndubyggð 7, gegnt íbúðarhúsi Ágústs G. Jónssonar
bifreiðarstjóra, sem það ár varð umboðsmaður félagsins
á Blönduósi. Sáu þau hjón, Ágúst og Margrét, um
bensínsöluna og hann um dreifingu á bensíni á sölustaði
og til bænda í Húnavatns- og Skagafjarðarsýslum meðan
hann lifði (d. 1983).
Grunnteikning Sveins Ásmundssonar af eldsneytisafgreiðslu Skeljungs hf. við
Blöndubyggð 7 árið 1957. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)
Eldri afgreiðsluskúrinn um 1960. (Eigandi: Sigurður J. Ágústsson.)

Lóðin var „að mestu búin til út í Blöndu“. Hún var
8,20×20,0 m að stærð með steyptri undirstöðu fyrir tvo
eldsneytistanka, afgreiðsluskúr og þvottaplan. Árið 1957
var byggður, nærri miðjum steinsökklinum, lítill
afgreiðsluskúr úr timbri með einhalla þaki, 4,0×5,25 m að
stærð. Nokkrum árum síðar var reistur nýr söluskúr úr
timbri með miklu skyggni og ríkulega glerjaður. Hann þjónaði sínu hlutverki uns eldsneytisafgreiðslan
var aflögð um 1985. Var skálinn þá seldur og fluttur í heilu lagi út að Votmúla, þar sem Lárus
197

Húnavaka 39. árg. 1999, s. 175; Sigurður J. Ágústsson (2017).
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Helgason notaði hann sem geymslu í nokkur ár. Var hann síðan fluttur að Ási í Vatnsdal og notaður
þar sem sumarbústaður til þessa dags.

Söluskáli Skeljungs hf., oftast nefndur Shellsjoppan eða Gústasjoppa. (Sigurður J. Ágústsson og Húsakönnun [...] 2015).

(64) Rörasteypa / Brimslóð. Stofnað var til þessa fyrirtækis um 1947 af feðgunum Ásgeiri
Þorvaldssyni (1881-1962) múrarameistara og Þorvaldi
Ásgeirssyni (1921-2003), sem fengu til þess 255 m²
lóðarspildu í Sandinum suðvestur af Hemmertshúsi. Efri
hluti lóðarinnar tilheyrði fyrrum Höepfnersverslun, en neðri
hluti hennar komst árið 1930 í eigu Péturs Guðmundssonar,
sem þá keypti Pétursborg ásamt tilheyrandi útihúsum (sjá
nr. 10).
Uppdráttur Sveins Ásmundssonar frá 1957 af lóð Rörasteypu Þorvalds
Ásgeirssonar og síðar Blönduóshrepps. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)

Meðal þeirra húsa var fjós, sem nefnt var „Gamla fjósið“
árið 1957 og stóð fast austan við langa bogaskemmu, sem
þá hýsti starfsemi rörasteypunnar. Nokkrum árum síðar
voru byggð þarna steinsteypt hús, fast austan við
skemmuna, en eftir að Þorvaldur hætti rekstrinum seldi hann Blönduóshreppi rörasteypuna. Þar var
mikið framleitt af skolprörum og gangstéttarhellum uns fyrirtækið hætti starfsemi skömmu fyrir
1980. Eftir það þjónuðu húsin sem geymsluhúsnæði hitaveitunnar, en voru að síðustu rifin um
2000.198
Iðnaðarhúsin í Sandinum um
1950. Næst eru verkstæðishúsin
tvö, sem Helgi Sveinbjörnsson
byggði 1949. Vestan við húsin
virðast enn standa brunarústir
gamla Sláturhússins fremur en að
unnið sé að lengingu syðra
hússins. Fjær standa
bogaskemma Rörasteypunnar og
„Gamla fjósið“ fast austan við
hana ásamt fleiri útihúsum, sem
tilheyrðu Pétursborg og
Hemmertshúsi. (Ljósm. Björn
Bergmann. Ljósmyndasafn AHún. nr. 911.)

198

Lóðaruppdrættir gamlir (Skjalasafn Blönduósbæjar); Kristján Pálsson (1976), s. 17.
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(65) Útibú Kaupfélags Húnvetninga / Blöndubyggð 12. Húsið var teiknað af Teiknistofu SÍS og byggt
árið 1961199 af Trésmiðjunni Fróða á stórri lóð, sem áður tilheyrði Hannahúsi (nr. 50), sem stóð
nokkru nær ánni. Um mánaðamótin nóvember-desember sama ár200 opnaði Kaupfélag Húnvetninga
þar verslun með kjörbúðarsniði og var hún fyrsta kjörbúðin, sem tók til starfa í sýslunni. Húsið
stendur á horni Blöndubyggðar og Ólafsbyggðar með aðkomu frá Blöndubyggð. Það er einnar hæðar
timburhús með flötu þaki í „Funkisstíl“, 155,7 m² að
gólffleti. Verslun var aflögð í húsinu árið 1983, en frá
ágúst 1984 til 1988 (eða 1989) leigði fjölritunarstofan
Grettir sf. þar aðstöðu fyrir starfsemi sína201 og síðan
Rauði krossinn um tíma. Húsið er í einkaeign og hefur
staðið autt og ónotað mörg undanfarin ár.
Útibú Kaupfélags Húnvetninga við Blöndubyggð 12. (Ljósm. Gunnlaugur
Haraldsson, 2017.)

(66) Brauðgerðin Krútt / Aðalgata 9 / Koppagata. Húsið var byggt á árunum 1971-1972 á baklóð
Aðalgötu 9, þar sem áður stóð Böðvarshús ásamt útihúsum, sem þá voru rifin. Aðkoma að húsinu er
annars vegar frá Aðalgötu, um sund milli Þorsteinshúss og Jónasarhúss, en hins vegar frá Koppagötu,
sem liggur með húsinu austanverðu. Það er byggt sem iðnaðarhúsnæði í „Funkisstíl“ og
samanstendur af þremur sambyggðum og steinsteyptum einingum með einhalla þökum, samtals
418,5 m² að að flatarmáli. Húsið var teiknað af
Gunnari Sig. Sigurðssyni, húsasmíðameistara á
Blönduósi, og byggt af Hreini Júlíussyni,
byggingameistara á Siglufirði.202
Brauðgerðin Krútt var fyrst til húsa í steinsteyptum skúr, sem byggður var
norðan við Böðvarshús 1970 og stendur enn. (Ljósm. Stefán Pedersen,
1970, myndhluti.)

Aðkoma að húsinu er bæði frá Koppagötu (t.v.) og Aðalgötu um sund milli Jónasarhúss og Þorsteinshúss. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Fyrir byggingu hússins stóð Þorsteinn G. Húnfjörð (f. 1933) bakarameistari, sem áður rak brauðgerð í
gamla Bakaríinu (Klemensarhúsi). Hann stofnaði síðan (1969) Brauðgerðina Krútt og hóf rekstur
hennar í skúr, sem enn stendur við Koppagötu. Lýður Rögnvaldsson húsasmiður byggði hann í
suðausturhorni gömlu spítalalóðarinnar, þar sem áður stóðu útihús frá Læknishúsi og þurrkhjallur
spítalans (sjá nr. 32 og 40). Nýja brauðgerðarhúsið var tekið í notkun í ágúst 1972 og þar rak
Þorsteinn bakaríið til ársbyrjunar 1999 ásamt sonum sínum, Kára og Óskari. Þá yfirtók Guðmundur
199

Húnaþing I, s. 186. Byggingarár hússins er þó talið 1962 í Húsakönnun [...] 2015, s. 97, og Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands (www.skra.is).
Þar er lóðin sögð 2.170 m², en lóð Hannahúss var 900 m².
200
Einherji 30. árg. 1961, 11. tbl., 25. nóv. 1961, s. 3.
201 Skarphéðinn Ragnarsson (munnleg heimild).
202 Gunnar Sig. Sigurðsson (munnleg heimild).

122

Verndarsvæðið á Blönduósi

Paul Scheel-Jónsson bakari reksturinn. Hann rak þar í fyrstu samnefnda brauðgerð, en síðar Bakaríið á
Blönduósi ehf. og Café Krútt til ársins 2010. Núverandi eigandi hússins er Lárus Jónsson
húsasmíðameistari, sem rekur þar trésmíðaverkstæði.203

Yfirlitsmynd af þorpinu um eða skömmu eftir 1950. (Eigandi: Gunnar Sig. Sigurðsson.)

Horft yfir byggðina 1976. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1209.)

203

Húnavaka 13. árg. 1973, s. 194-195; 16. árg. 1976, s. 16; Dagblaðið Vísir 94. árg., 168. tbl., 28. júlí 2004, s. 32; Guðmundur P.S. Jónsson
(munnleg heimild).
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3.2 Byggðin í Klifamýri
Hér er lýst þeim húsum og sjálfsþurftarbýlum, sem byggð voru undir brekkunni ofan við Þorsteinshús,
í Klifamýrinni og á árbakkanum austan við núverandi Ólafsbyggð. Öðrum húsum við ána og vestan
Ólafsbyggðar eru gerð skil í kaflanum hér að framan. Flest húsin, sem hér koma við sögu, voru
undanskilin við gerð Húsakönnunar á Blönduósi 2015, enda var meginviðfangsefni hennar að gera
grein fyrir þeim húsum, sem enn eru varðveitt í gamla bæjarkjarnanum. Um staðsetningu einstakra
húsa á yfirlitskorti er stuðst við ýmsar heimildir og heimildarmenn, s.s. gamla uppdrætti og
loftmyndir, en drýgsta aðstoð hefur Jón Arason á Blönduósi veitt ásamt fleiri heimamönnum. Nokkur
hús hefur þó ekki tekist að staðsetja með vissu enn sem komið er.

Horft norðaustur yfir Klifamýri síðsumars 2017. Í kaflanum hér að framan er fjallað er um byggðina á árbakkanum vestan Ólafsbyggðar, en í
þessum kafla er gerð grein fyrir öðrum húsum í Klifamýri og undir brekkunni. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

(67) Vertshús / Blöndubyggð 12. Húsið var timburhús með torfþaki og byggt árið 1877 af Jóhannesi
Jasonarsyni (f. 1848) veitingamanni. Það stóð litlu ofar en gamla Pósthúsið á lóð nr. 12 við
Blöndubyggð, þar sem síðar var byggt svonefnt Hannahús (sjá nr. 50) og enn síðar (1961) útibú
Kaupfélags Húnvetninga (nr. 65). Jóhannes rak gistihúsið til 1881 og næsta árið stóð Jón Gíslason fyrir
rekstri þess, en síðan Arnór Egilsson frá 1882 til 1885. Hann hóf að stunda ljósmyndaiðn 1883 og
reisti í því skyni timburhús við Vertshúsið árið eftir. Árið 1885 keyptu húsið Kristján Halldórsson
smiður og Sigríður „vert“ Sigurðardóttir, sem bjuggu í því og ráku þar greiðasölu uns húsið brann
1918. Tengdasonur þeirra, Þorsteinn Bjarnason kaupmaður, leigði um tíma herbergi í húsinu fyrir
sölubúð og ennfremur Kaupfélag Húnvetninga fyrir söludeild sína innan ár 1907-1908. Meðan húsið
stóð var það eitt helsta afdrep þorpsbúa til funda- og samkomuhalds. Engin ljósmynd hefur varðveist
af Vertshúsi, að því er best er vitað.
Árið 1889 var lóðin sögð 2800 ferálnir að stærð, 56 álnir á lengd með ánni og 50 álnir á breidd til
suðurs, en húsið sjálft 406 ferálnir að grunnfleti. Skv. fasteignamati 1916 var lóðin 900 ferfaðmar,
„ræktuð tún allt fyrir utan húsgrunn“ og girt með gaddavír og timbri, en húsið „úr timbri með
torfþaki“, 15×7 álnir að stærð og 8½ alin á hæð. Áfastur var skúr, 15×5 álnir að stærð og 4 álnir á
hæð. Vertshúsið var eitt þeirra þriggja húsa, sem fyrsta vatnsleiðslan í þorpinu var lögð í árið 1906.
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(68) Hreppshús / Þinghús / Ólafshús / Ingibjargarhús / Blöndubyggð 14. Upphaflega húsið, sem
byggt var á þessari lóð úr torfi og timbri, var reist árið
1878 af Sigurði Helgasyni snikkara frá Gröf. Hann hafði
þá fengist nokkuð við kirkjusmíðar, en fluttist á Blönduós
þetta ár og hóf störf við húsbyggingar fyrir
Höepfnersverslun. Sigurður lést sumarið eftir (1879) og
flutti þá ekkjan, Guðrún Jónsdóttir, í lítið hús handan
götunnar, sem þar hafði verið byggt yfir hana (sjá
Guðrúnarhús nr. 24). Árið 1880 keypti húsið Jón
Jóhannsson, bóndi í Bakkakoti, en leigði það Birni
Gunnlaugssyni gullsmið. Síðar bjuggu þar Skúli Jónsson
Leví skósmiður, Einar Guðmundsson smiður og Jón
Sigurðsson, starfsmaður Höepfnersverslunar og síðar
bóndi á Balaskarði, sem bjó í húsinu til 1888.
Efsta myndin af Ólafshúsi var tekin um 1935. Fremst er sölubúð Ingibjargar
Lárusdóttur (Ingibjargarhús), en að húsabaki sjást Blíðheimar nær og Mosfell
fjær. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1521.)
Miðmyndin var tekin um 1940, en úr gagnstæðri átt. (Ljósm. Sigurður
Guttormsson. Þjóðskjalasafn Íslands.)
Neðsta myndin mun vera tekin skömmu eftir 1950. Ólafshús lengst til hægri í
bláum ramma, þá nýlega byggt. (Húsakönnun [...] 2015, s. 99.)

Árið 1888 keypti Torfalækjarhreppur húsið í þeim
tilgangi að nýta það sem þinghús. Var húsið því ýmist
nefnt Hreppshús eða Þinghús um næstu ár. Neðri hæðin
var ætluð fyrir fundi hreppsins, en loftið leigt út til
íbúðar. Leigjendur frá 1889 til 1904 voru hjónin Ólafur
Ólafsson (d. 1930) og Ingibjörg Lárusdóttir (d. 1949),
sem keyptu síðan húsið 1904 og bjuggu þar til æviloka,
en síðan afkomendur þeirra til þessa dags. Var húsið þá jafnan nefnt Ólafshús og síðan Ingibjargarhús
eftir lát Ólafs. Í viðbyggðum skúr hafði Ingibjörg smáverslun, þar sem hún verslaði frá 1915 og fram
yfir 1940, en á austurlofti stóð vefstóll Ólafs. Á loftinu
bjuggu einnig lengi börn þeirra hjóna með fjölskyldum
sínum, en upprunalega húsið er nú löngu horfið.
Ólafshús ásamt útihúsum sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Upphaflega fylgdi engin lóð húsinu, en árin 1905 og 1913
var því lögð til 1800 ferfaðma lóð, sunnanvert við veginn
á árbakkanum. Árið 1889 var Ólafshús sagt 18×10 álnir að
stærð og árið 1910 var því lýst sem torfbæ með einu
hálfþili og einu heilþili úr timbri. Skv. fasteignamati 1916
var bærinn sagður úr torfi og timbri, portbyggður með
torfþaki og án kjallara, 12×6 álnir að stærð og 6½ alin á
hæð. Við bæinn stóð fyrrnefndur verslunarskúr
Ingibjargar frá 1915, járnvarinn timburskúr með torfþaki. Torfbyggð útihús voru fjós (8×4 álnir) og
hesthús (6×6 álnir). Árið 1930 mældist húsið 7,55×3,75 m að grunnfleti, en gólfhæð 1,80 m og
porthæð 0,45 m. Á stofuhæð voru þrjú herbergi og gangur, en á lofti tvö herbergi og gangur. Við
húsið stóðu fjórir timburskúrar með torfþaki, einn 4,10×2,50 m að stærð og annar við útidyr
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2,50×2,50 m. Þriðji skúrinn var með járnþaki, 5,0×4,40×2,20 m að stærð og í honum tvö herbergi. Sá
fjórði var viðbyggð sölubúð úr timbri með járnklæddu skúrþaki, veggfóðruð og máluð. Hún var reist
árið 1927 og mældist 4,40×3,75 m að gólffleti og 2,65 m á hæð. Torfbyggð útihús voru fjós fyrir 3 gripi
og nokkur hænsni, hlaða og hesthús fyrir 4 gripi. Eins fylgdu bænum timburskúr, geymsluhús úr torfi
með timburstafni og sperrureist geymsluhús með torfþaki, sem byggt var 1927 og hýsti bifreið Páls
Bjarnasonar, 5,65×3,75 m að stærð.

Teikningar Kristjáns Helgasonar bæjartæknifræðings frá 1983 af íbúðar- og útihúsum Ólafshúss. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)

Árið 1940 var lýsing húsakynna með svipuðu sniði, en húsið sagt mjög gamalt og óvandað, gisið og
kalt. Viðbyggðum skúrum hafði fækkað um einn, en við fjósið var komið áfast fjárhús úr torfi fyrir 16
kindur og lítið reykhús úr járni hafði bæst við húsaþyrpinguna. Árið 1950 byggði Lárus Ólafsson nýtt
íbúðarhús vestan við gamla bæinn og stendur nú ekkert eftir af eldri húsum á lóðinni annað en
fjárhús og heyhlaða frá 1930. Íbúðarhúsið er múrhúðað timburhús (forskalað) á einni hæð með risi,
mænisþaki og tveimur kvistum, 6,95×8,35 m að grunnfleti. Við austurhlið hússins (í gamla
bæjarstæðinu) er áföst viðbygging á einni hæð, 7×9,80 m að stærð, með sambyggðum inngangsskúr
að austanverðu, 2,20×2,40 m að grunnmáli (sjá nánar uppdrátt hér að ofan). Árið 1993 voru settar
svalir á húsið, en þær eru nú horfnar. Sunnan við húsið eru tvö samsíða bárujárnsklædd timburhús,
áþekk að stærð og útliti. Nyrðra
húsið er fjárhús og heyhlaða
(4,70×9,70 m), en yngra húsið
bifreiðargeymsla (5,10×9,75 m),
sem byggð var 1975.204
Austustu húsin á árbakkanum um 1928.
Lengst til vinstri er Einarsnes ásamt útihúsi
og Snjólaugarhúsi fyrir miðju (áður Smiðja
Einars Einarssonar), þá Fögruvellir/Maríubær
og Pálshlaða í baksýn, lengst til hægri.
(Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)

(69) Sverrishorn / Sigtryggshús / Einarshús / Einarsnes. Sumarið 1878 var Sverri Runólfssyni
steinhöggvara úthlutað lóð á nesinu austur af húsi Sigurðar Helgasonar snikkara, sem þá var í
204

Skjalasafn Blönduósbæjar.
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byggingu austast á árbakkanum og var síðar nefnt Ólafshús. Ekkert varð úr húsbyggingu Sverris, sem
drukknaði vorið eftir. Engu að síður festist nafn hans við bæjarstæðið og nesið, sem var lengi kallað
Sverrishorn, eða þar til Einarsnes varð yfirsterkara.
Einarsbær (Einarsnes) árið 1921. Málverk eftir Magnús Jónsson
prófessor (1887-1958). (Eigandi: Sigurður J. Ágústsson.)

Árið 1898 byggði Höepfnersverslun hús á lóðinni
yfir starfsmann sinn Sigtrygg Benediktsson (18661954).205 Hann bjó í húsinu til 1903 (þá nefnt
Sigtryggshús) og auk þess Zophónías Hjálmsson í
fáein ár uns húsið var selt árið 1904 Einari
Einarssyni járnsmiði (d. 1923), sem bjó þar til
dauðadags ásamt konu sinni, Margréti
Þorsteinsdóttur. Torfalækjarhreppur gekk inn í
kaupin með lánveitingu árið 1905 og leigði húsið
hjónunum, svo að það var hreppseign til 1917.
Einarsnes um 1920. Hjónin Einar Einarsson og Margrét Þorsteinsdóttir
standa framan við bæinn. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1066.)

Eftir 1924 bjuggu í húsinu og áttu það Erlendur
Hallgrímsson og Sigurlaug Hannesdóttir frá 1935 til
1942. Þá keypti húsið Ágúst G. Jónsson
bifreiðarstjóri og leigði það síðan öðrum, en hafði
þar sjálfur skepnur og byggði gripahús og stóra
heyhlöðu. Leigjendur voru í fyrstu Ingibjörg
Jósefsdóttir (d. 1955) og dóttir hennar, Þorbjörg
Sigurjónsdóttir (d. 1991), en síðan Jónína Guðrún
Valdimarsdóttir (f. 1916), sem flutti í húsið ásamt
ungri dóttur sinni árið 1955 og bjó þar til 1961. Eftir
það var ekki búið í húsinu, sem breytt var í fjárhús,
þegar Jónína flutti úr því. Húsin á Einarsnesi voru
rifin árið 1986.206
Efri mynd: Einarsnes fyrir 1940. Nær er nýja timburhúsið, sem byggt var
1934. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 642.) Neðri mynd: Einarsnes skömmu
eftir 1940. Íbúðarhúsið til vinstri og heyhlaða til hægri. (Ættir AusturHúnvetninga IV, s. 1255.)

Húslóðin var 520 ferfaðmar að stærð, eða rúm hálf
dagslátta, og var næst austan við lóð Fögruvalla
(Maríubæjar) á árbakkanum. Árið 1910 var húsið
nefnt Einarshús og var torfbær með einu heilþili.
Skv. fasteignamati 1916 var hann 10×6 álnir að
stærð og hæð í mæni 5 álnir. Við bæinn var
ennfremur torfkofi til geymslu, 10×4 álnir að stærð.
Ekki var getið um smiðju, sem Einar byggði á lóðinni, en skömmu eftir lát hans var hún flutt á næstu
lóð og notuð þar til íbúðar (sjá Snjólaugarhús nr. 92).

205

Aftan á afsal fyrir Einarsnesi, sem útg. var 3. júlí 1942 og enn er varðveitt, stendur þetta skrifað: „Einar Andrésson byggði bæinn á
Einarsnesi um aldamótin en áður hafði verið þar útgerð.“ Sigurður J. Ágústsson (2017).
206 Sigurður J. Ágústsson (2017).
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Áratugum síðar var bænum þannig lýst af syni Einars og Margrétar, sem ólst þar upp: „Þessir kofar
voru ekki stórir, en þetta var eitt með bestu húsunum, þiljað í hólf og gólf og allt byggt úr góðum viði.
Torfveggir á þrjá vegu en stafn á móti vestri og sá yfir Blöndu og sjóinn og var það útsýni mjög fallegt.
[...] Það voru þrjú herbergi þegar við komum þangað, en var gert að tveimur herbergjum, eldhúsið
sett inn í stofuna. Húsið mun hafa verið um 8 álnir á lengd (5,33 m). Innganginum var breytt, því að
hann snéri út að Blöndu, en þegar hún ruddi sig kom hún inn í húsið, og herbergi tekið í inngang. [...]
Þetta var með betri húsum á staðnum, sex sinnum
átta álnir og mikið stærra en hús voru yfirleitt.“207
Einarsnes 1956. Íbúðarhúsið var lengst til vinstri (þ.e. 2 herbergi,
eldhús, gangur og geymsla næst ánni), þá heyhlaða og fjárhús lengst
til hægri. (Ljósm. Herbert Guðmundsson. Ljósmyndasafn A-Hún.)

Húsið var nefnt Einarsbær árið 1920, en Einarsnes
1930 og var þá í eigu Erlendar Hallgrímssonar (d.
1935) og síðari konu hans Sigurlaugar
Hannesdóttur, sem bjó þar til dauðadags (d. 1942). Árið 1930 mældist torfbærinn 6,25×3,75 m að
stærð, 1,90 m á hæð frá grunni og rishæð 1,25 m. Útveggir voru úr torfi og timburstafninn
pappaklæddur, en þakið lagt torfi á borðaupprefti. Niðri voru tvö herbergi og loftið til geymslu. Við
bæinn var geymsluhús úr torfi, 7,50×2,50 m að stærð og metri á hæð, svo og smiðja úr torfi með þili
fram, 3,15×2,50 m að stærð. Árið 1934 byggði Erlendur nýtt íbúðarhús, sem var timburhús á einni
hæð, 7,6×3,0 m að gólffleti og 2,3 m á hæð í mitt ris. Húsið var timburklætt á tvo vegu, en að öðru
leyti járnvarið. Í húsinu voru eitt íveruherbergi, eldhús og búr, og í útbyggingu var þiljaður gangur,
4×1 m að stærð og 1,8 m á hæð. Við húsið stóð
einnig áfastur geymsluskúr með torfveggjum á tvo
vegu, trúlega gamli torfbærinn eða hluti hans.
Gripahús og heyhlaða (fyrir miðju) Ágústs G. Jónssonar skömmu áður
en þau voru rifin. (Ljósm. Sigurður J. Ágústsson.)

Skömmu eftir að Ágúst G. Jónsson keypti Einarsnes
reisti hann stóra heyhlöðu austan við bæinn. Í
norðausurhluta hennar var fjós fyrir tvær kýr og í
suðausturhluta fjárhús fyrir um 30 ær og nokkrar
hænur, sem voru í eigu Þorbjargar Sigurjónsdóttur.
Hún annaðist gegningar og fjósverk fyrir Ágúst á meðan þær mægður bjuggu á Einarsnesi. Síðan var
fjárhúsið stækkað með viðbyggingu til austurs og íbúðarhúsinu einnig breytt í fjárhús eftir 1961, eins
og áður er sagt.208
(70) Guðrúnarhús / Sigurjónshús / Jónsbær / Lúðvíkshús / Blíðheimar /Péturshús. Húsið var
upphaflega lítill torfbær, sem byggður var 1880 yfir Guðrúnu Jónsdóttur (1835-1905), ekkju Sigurðar
Helgasonar frá Gröf. Bærinn stóð gegnt Ólafshúsi og fast norðan við veginn milli Ólafshúss og
Mosfells. Guðrún bjó í húsinu (Guðrúnarhúsi) til 1894 og samtímis henni um tíma a.m.k. hjónin Einar
Stefánsson og Björg Jóhannsdóttir. Síðan (1894-1907) bjuggu þar Kristjana Bessadóttir og Sigurjón
Benediktsson beykir, sem var síðasti ferjumaðurinn á Blöndu. Þau ár var húsið nefnt Sigurjónshús.
Næst bjuggu í húsinu Þórarinn Bjarnason (1907-1908) og hjónin Guðfinna K. Þorsteinsdóttir og Jón
Konráðsson, sem húsið var kennt við (Jónshús og Jónsbær). Þau fluttust til Vesturheims 1923. Þá
keyptu húsið Ingibjörg Jakobsdóttir og Lúðvík Blöndal skósmiður, sem húsið var gjarnan kennt við
(Lúðvíkshús), en sjálf nefndu þau það Blíðheima og bjuggu í því til 1936. Sama ár seldu þau húsið
207
208

Grímur Gíslason (1980), s. 75.
Sigurður J. Ágústsson (2017).
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Sveinberg Jónssyni og Guðlaugu Nikódemusdóttur, sem bjuggu þar til 1939. Eftir það bjuggu í húsinu
hjónin Pétur S. Ágústsson og Steinvör G. Jóhannesdóttir og síðast Jón Sumarliðason og Sigurlaug
Valdimarsdóttir, sem fluttu úr húsinu 1966.209

Byggðin á Blöndubakka um 1928. Lengst til vinstri eru Fögruvellir/Maríubær (torfbær með ljósum gafli) og Pálshlaða fjær, þá Mosfell (ber
hæst með skúr fyrir framan), Guðrúnarhús (Lúðvíkshús/Blíðheimar) með þvotti fyrir framan og á bak við það Reynivellir/Skúlahús (sér í
þakið). Fjær og sunnan vegarins er Ós (ber í enda þvottasnúrunnar) og sennilega Systrabær/Sumarliðabær í fjarska. Fyrir miðju er Ólafshús
(háreist með hvítum gafli) ásamt útihúsum suðvestan við. Lengst til hægri og sunnar í mýrinni er að líkindum Þorleifsbær. (Ljósm. E.
Hemmert, myndhluti.)

Árið 1889 var Guðrúnarhús sagt 11×9 álnir að utanmáli. Útveggir voru úr torfi nema í vesturenda var
alþiljað herbergi með gluggum og eldavél. Austurendi hússins var óþiljaður gangur, en öll innansmíði
þess, þ.e. húsgrind, þiljur og gólf, taldist mjög léleg og lítils virði. Lóðin var 406 ferálnir eða 27×15
álnir að stærð (160 m²). Árið 1910 var bærinn sagður með einu heilþili og einu hálfþili, en árið 1916
var aðeins tilgreindur hálfstafn úr timbri og hússtærðin sögð 8×6 álnir.210 Árið 1930 var gamli bærinn
orðinn „mjög siginn og hrörlegur, sagður 11,0×3,75 m að stærð með timburskúr við aðra hlið,
3,75×1,85 m. Í honum var eitt herbergi alþiljað og málað, auk þess eldhús og geymsla. Áfast bænum
að austanverðu, en með timburþili á milli, var timburhús, sem Lúðvík Blöndal byggði 1924. Það var
5,0 m að lengd, 4,40 m á breidd, en vegghæð frá grunni 2,50 m. Húsið var altimbrað með
pappaklæddu skúrþaki og í því þrjú herbergi og gangur. Í einu þeirra hafði Lúðvík skóvinnustofu sína.
Árið 1940 var húsið nefnt Péturshús og lóðin sögð 250 m², en gamla bæjarins ekki getið. Húsið var
8×5 m að stærð og 2,3 m á hæð með skúrrisi, útveggir járnvarðir að hálfu og þakið pappa- og
járnklætt. Í húsinu, sem þótti óvandað, voru þrjú máluð herbergi, geymsla og gangur. Á því var
steinsteypur reykháfur, en hvorki viðbygging né útihús á lóðinni.
Fögruvellir og Maríubær. Timburskúr Maríu Guðmundsdóttur er áfastur
húsinu. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1067.)

(71 og 71A) Benediktshús / Jakobshús / Maríubær /
Fögruvellir / Guðmundarbær / Mágaberg /
Blöndubyggð 13. Húsið var byggt úr torfi og timbri
árið 1892 af Benedikt Péturssyni (1838-1912), beyki
og járnsmið, og stóð við núverandi Blöndubyggð,
skammt austur af Mosfelli og nær ánni. Útmæld lóð
var 2376 ferálnir árið 1909, en 700 m² um 1940. Benedikt bjó í Benediktshúsi til 1909, en þá keyptu
bæinn Kristmundur L. Jónsson og María Guðmundsdóttir. Hann lést 1910, en María bjó áfram í
bænum, sem nú nefndist Maríubær, ásamt ýmsum leigjendum, en síðan í áföstum timburskúr, sem
hún lét byggja um 1924 og nefndur var Maríuhús.211 Um líkt leyti lét hún Snjólaugu Baldvinsdóttur

209

Húnavaka 41. árg. 2001, s. 185-186. Í frásögn Sigurðar J. Ágústssonar í Húnavöku 45. árg. 2005, s. 78, segir eftirfarandi: „Rétt við Mosfell
var hús Laugu og Jóns Sumarliðasonar, pínulítið hús, sem stóð alveg við götuna, þjóðveginn milli Norður- og Suðurlands.“
210
Bærinn var þá nefndur Jónsbær og í eigu Jóns Konráðssonar, en sagður byggður 1878.
211 Maríuhús var talið 25 ára gamalt í manntali 1950, en skv. fasteignamati 1930 var húsið þá „nýbyggt, ekki fullgert“.
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hafa litla skák úr lóðinni undir ámóta timburskúr (sjá
Snjólaugarhús nr. 92). Árin 1910-1912 bjó í Maríubæ
Jakob Lárusson Bergstað trésmiður ásamt Maríu og
var húsið þá nefnt Jakobshús.
Fögruvellir - Maríubær um 1940. Til hægri er hesthús úr torfi með
timburstöfnum. (Ljósm. Sigurður Guttormsson. Þjóðskjalasafn Íslands.)

Maríuhúsi, sem var áfast torfbænum og byggt um
1924, fylgdi 360 ferálna (142 m²) lóð fyrir
matjurtagarð. Skúrinn var úr timbri með skúrrisi,
pappaklæddum veggjum og járnvörðu þaki. Árið 1930 var hann sagður 4,10×3,15 m að stærð og 1,90
m á hæð. Í honum var eitt íveruherbergi með eldavél, alþiljað og málað, en árið 1940 hafði húsið
verið lengt í 7,50 metra, svo að í því var rými fyrir
tvö herbergi, geymslu og eldhús. María lést 1954 og
bjó í skúrnum til æviloka. Var hann líklega rifinn
skömmu síðar ásamt gamla torfbænum.
Fögruvellir - Maríubær um 1950. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Árið 1924 fluttu í torfbæinn hjónin Guðmundur
Agnarsson (d. 1969) og Sigurunn Þorfinnsdóttir (d.
1974), sem bjuggu þar og síðan í nýju húsi á lóðinni
til æviloka. Nefndu þau gamla bæinn Fögruvelli, sem þó var einnig kallaður Guðmundarbær. Árið
1948 byggðu mágarnir, Agnar Guðmundsson og Sigurgeir Magnússon, nýtt íbúðarhús nokkru austar á
lóðinni og nefndu Mágaberg (71A). Þar bjuggu síðast Hreinn Ingvarsson og Þórey Daníelsdóttir. Hinn
15. ágúst 2011 keypti Blönduósbær húsið með tilheyrandi hesthúsi í þeim tilgangi að rífa það, enda
var húsið þá mjög sigið og sprungið og taldist óíbúðarhæft. Kveikt var í húsinu 4. mars 2014 í
tengslum við æfingu Brunavarna A-Hún.212
Árið 1910 var torfbærinn með einu heilþili og einu hálfþili af timbri, en 1916 með einum þilstafni og
torfþaki án kjallara. Hann var 14×7 álnir að stærð og 5 álnir á hæð upp í mæni. Árið 1930 mældist
húsið 8,80×3,75 m að stærð og vegghæð frá grunni
1,90 m, en við aðra langhlið var timburskúr
(6,25×1,85 m) og skúr Maríu við hinn hliðarvegginn.
Gólf, loft og skilrúm voru úr timbri, en í bænum voru
íveruherbergi og eldhús með steinsteyptum reykháfi,
alþiljuð og máluð, en að öðru leyti óþiljuð og
ógólflögð geymsla. Útihús voru engin. Árið 1940 var
bærinn enn með líku sniði, en íveruherbergi þó tvö og
annar hluti hússins nýttur sem geymsla og hesthús.
Viðbyggt var annað hesthús úr torfi fyrir 5 hesta
„með tvöföldum timburstafni, básum og steyptum
flór“.
Grunnteikning Kristjáns Helgasonar bæjartæknifræðings frá 1983 af
Mágabergi. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)

Húsið Mágaberg var einlyft múrhúðað timburhús
(forskalað)213 með litlum kjallara og gaflsneiddu þaki,
212
213

Húnahornið 5. mars 2014. https://www.huni.is/index.php?pid=32&cid=10752.
Í manntali 1950 var húsið að vísu sagt „steinhús“ og nefnt Máfaberg.
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9,05×10,08 m að utanmáli eða 85,1 m² að stærð. Á jarðhæð voru stofa, tvö svefnherbergi, eldhús,
búr, baðherbergi, geymsla, þvottahús, gangur og anddyri, sem vissi mót suðri. Annar inngangur var í
þvottahús á norðausturhorni hússins og fast norðan við það var járnklætt hesthús úr timbri,
3,55×9,75 m eða 34,0 m² að grunnmáli.214

Til vinstri: Mágaberg (austurhlið) um 2012 og hesthúsið norðan við húsið. (Skjalasafn Blönduósbæjar.) Til hægri: Mágaberg haustið 2013,
nokkrum mánuðum áður en húsinu var fargað. (Ljósm. Guðmundur Paul Scheel-Jónsson.)

Horft af brekkunni norður yfir byggðina í Klifamýri og á árbakkanum um 1960, þegar unnið var að lagningu nýrrar vatnsleiðslu í þorpið
innan ár. Næst til vinstri eru útihús frá Vegamótum sem enn standa, talsvert breytt. (Ljósm. Knútur Berndsen. Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 29.)

(72) Guðmundarbær / Jóhannshús / Hestur. Bærinn var byggður árið 1894 af Guðmundi
Benediktssyni (f. 1849) og Ingunni Jónsdóttur (1855-1938), sem bjuggu þar til ársins 1901, er þau
fluttust til Vesturheims. Virðist sem Pétur Sæmundsen kaupmaður hafi þá eignast bæinn tímabundið
(trúlega vegna veðsetningar),215 en hann var fljótlega seldur Halldóri S. Halldórsson barnakennara og
Jakobínu S. Klemensdóttur, sem bjuggu þar til 1908. Síðasta búsetuárið (1907-1908) var Halldór
verslunarstjóri söludeildar kaupfélagsins innan ár. Til þess tíma var bærinn kallaður Guðmundarbær,
en eftir að Jóhann „stóri“ Jóhannsson (1865-1961) keypti bæinn 1908 var hann fyrst í stað nefndur
Jóhannshús eða Jóhannsbær. Var hann þó fljótlega nefndur Hestur af Jóhanni, sem hafði atvinnu af
því að geyma hesta fyrir bændur meðan þeir sinntu erindum sínum í þorpinu. Hafði hann hús fyrir
marga hesta.

214
215

Skjalasafn Blönduósbæjar.
Pétur Sæmundsen var skráður eigandi Guðmundarbæjar við manntal 1901.
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Bærinn stóð skammt suður af Einarsnesi, en skv. lóðarsamningi frá 1908 fylgdi honum 1590 ferálna
lóð vestan götunnar. Eftir að reist voru húsin Reynivellir (1922) og Hlöðufell (1925) á lóðinni var henni
skipt þannig, að 540 ferálnir tilheyrðu Hesti. Þar af voru 425 álnir undir bænum. Árið 1921 seldi
Jóhann Valdimar syni sínum bæinn. Hann bjó þar til 1928, er hann hafði húsaskipti við Þóreyju
Jónsdóttur á Miðsvæði. Síðar á sama ári seldi hún bæinn Þuríði Sæmundsdóttur og Skúla
Benjamínssyni, sem keyptu þá einnig húsið Reynivelli á sömu lóð (sjá nr. 91). Með því lauk búsetu í
torfbænum Hesti, því að fljótlega breytti Skúli Benjamínsson honum í fjós og hesthús. Árið 1930 var
hann sagður „kominn að hruni, notaður fyrir skepnur
og heygeymslu“.
Húsið Hestur (Jóhannsbær) og Reynivellir í baksýn um 1940. (Ljósm.
Sigurður Guttormsson. Þjóðskjalasafn Íslands.)

Árið 1910 var torfbærinn með þremur hálfþiljum og
með þilstafni til vesturs árið 1916. Hann var 10×6 álnir
að stærð og hæð í mæni 4 álnir. Umhverfis hann var
ræktað tún og á lóðinni stóðu hesthús yfir 14 hross og
hlaða yfir 15 hestburði af heyi ásamt vatnsbrunni.
Þessi útihús undanskildi Jóhann við sölu bæjarins 1921
og nýtti áfram um næstu ár, en árið 1925 var hlöðunni breytt í íveruhús, sem nefndist Hlöðufell (sjá
nr. 94), þar sem Jóhann bjó síðan.
(73) Jónshús / Systrabær / Sumarliðabær. Hinn 5. apríl 1897 fékk Jón Ólafur Semingsson (1849-1905)
byggingarleyfi fyrir húsi, sem hann byggði það ár á stórri lóð talsvert suðaustur af Ólafshúsi. Þar bjó
hann til ársins 1902 ásamt konu sinni, Jósefínu Guðmundsdóttur (f. 1857) og nefndist bærinn þá
Jónshús. Næsti húsráðandi var Sigríður Jóhannsdóttir. Hún bjó þar til 1909, er systurnar Herdís og
Ásta Gunnlaugsdætur eignuðust bæinn, sem þá og lengi síðan var kallaður Systrabær eða Systrahús.
Mældist lóðin þá 3750 ferálnir, þ.e. 50 álnir frá vestri til austurs og 75 álnir frá norðri til suðurs, en var
síðar skert um 450 ferálnir vegna vegalagningar. Árið 1919 seldu þær bæinn Sumarliða Tómassyni
(1885-1958) og Jakobínu Jónsdóttur (1881-1967), sem
bjuggu þar fram á síðustu ár Sumarliða, er þau fluttu á
ellideild Héraðshælisins.216 Í þeirra tíð var bærinn
jafnan nefndur Sumarliðabær. Síðast dvöldu í bænum
Viggó Brynjólfsson, Svavar Indriðason og Sveinbjörn
Hannesson, allir um skamma hríð. Bærinn var síðast í
eigu Vignis Jónssonar (1945-1992), sem hélt honum
við, en bærinn var rifinn einhvern tíma eftir lát hans.
Sumarliðabær og Bali í baksýn með litlum timburskúr fyrir framan.
(Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 701)

Árið 1910 var torfbærinn sagður með einu heilþili og
árið 1916 mældist hann 8×3 álnir að stærð og 3 álnir á
hæð, væntanlega í mæni. Viðbyggður var skúr úr torfi
með timburhlið og járnþaki. Lóðin var þá að mestu
óræktuð, en árið 1930 var túnið talið gefa 9-10
hestburði af töðu árlega. Íveruhúsið taldist þá
8,15×3,15 m að stærð og 1,40 að vegghæð frá grunni.
Reyndar var tekið fram, að húsið hefði verið lengt um
216
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1,85 m „fyrir skömmu“. Í öðrum enda hans var íbúðarherbergi, 4,40 m á lengd, en í hinum endanum
var eldhús og geymla, óþiljað með torfgólfi. Húsið var skekkt og farið að feyskjast og bila. Við það var
eldhúskofi úr torfi með þili á einn veg, 2,50×1,85 m að stærð. Við húsið var einnig fjárhús úr torfi fyrir
24 kindur og annað viðbyggt torfhús fyrir 4 hross og
10 kindur.
Sumarliðabær um 1980. Bali í baksýn. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Flest var með líku sniði í Sumarliðabæ árið 1940, en
þá mældist lóðin 1300 m² og gaf af sér 10 hestburði af
töðu. Í öðrum enda hússins var íveruherbergi og í
hinum eldhús og geymsla, en auk þess herbergi og
geymsla í timburútbyggingu með járnþaki undir torfi.
Viðhald bæjarins var slæmt og hann að falli kominn.
Honum fylgdu fjögur útihús úr torfi, þ.e. fjárhús fyrir 28 kindur, geymsluhús (31 m³), reykhús (7 m³)
og kofi með timburskilrúmi (22 m³).
(74/74A) Helgahús / Þórðarhús / Lárusarbær / Bíbíarhús / Blöndubyggð 18. Húsið var byggt árið
1898 af Helga Gíslasyni (1862-1931), sem bjó þar til 1905 ásamt konu sinni, Maríu Gísladóttur (18611941). Var húsið þá nefnt Helgahús, en samnefnt hús byggði Helgi árið 1907 undir brekkunni,
suðvestan við kirkjuna (sjá nr. 29). Helgahús stóð
skammt austur af Þuríðarhúsi, sem síðar reis sunnan
við veginn á árbakkanum. Árið 1905 var lóðin talin
ein dagslátta og 114 ferfaðmar og takmarkaðist af
gömlum mógrafarskurði að austan og af útmældu
vegarstæði og skurði að norðan. Árið 1915 var aukið
drjúgri spildu við lóðina sunnanverða, svo að eftir
það mældist hún 1500 ferfaðmar eða 5319 m².
Þórðarhús – Lárusarbær. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 543.)

Árið 1905 keypti Þórður Jóhannesson (Laxa-Þórður)
húsið, sem við hann var lengi kennt og nefnt Þórðarhús. Í því bjó Þórður til æviloka (d. 1939) og síðan
sambýliskona hans, Sólveig Andrésdóttir, til 1941. Þá eignaðist Lára Sigurðardóttir húsið, en seldi það
fáum mánuðum síðar Helga G. Benediktssyni. Hann keypti einnig Árbakka (næsta bæ) árið 1942, en
bjó í Þórðarhúsi til 1946. Þá keypti Lárus Ó. Jónsson húsið, sem þá var við hann kennt og nefnt
Lárusarbær. Hann leigði húsið ýmsum uns hann seldi það Svavari Agnarssyni og Þóru Þórðardóttur
árið 1952. Þau bjuggu í húsinu meðan Svavar lifði (d. 1978) og Þóra síðan til 1983, en næsti eigandi
þess var Ingibjörg Sigurðardóttir. Hún bjó þó aldrei í húsinu, en leigði það frá 1984 Bjargeyju
Kristjánsdóttur (d. 1999). Hún var öryrki og jafnan kölluð Bíbí. Bar húsið þá nafn hennar, þ.e.
Bíbíarhús, en árið 1990 lét Ingibjörg rífa húsið og byggja lítið hús yfir skjólstæðing sinn, litlu sunnar á
lóðinni, og er það einnig kallað Bíbíarhús (nr. 74A). Það stendur við Blöndubyggð 18 og er 43,7 m² að
stærð.217
Skv. fasteignamati 1916 var Þórðarhús einnar hæðar timburhús með háu risi og járnklæddu
mænisþaki, vinkilbyggt með einum torfvegg og þremur timburveggjum. Önnur álma hússins var 10×6
álnir að stærð og hin 4×6 álnir, en hæð hússins var 6 álnir. Við húsið voru tveir torfkofar, annar 6×4½
alin að stærð og hinn 10×4 álnir. Árið 1930 mældist stærri húsálman 6,25×3,75 m og sú minni
3,75×2,50 m, en vegghæð frá grunni 2,35 m og rishæð 1,3 m. Í húsinu voru 4 alþiljuð herbergi og loft
217
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yfir til geymslu, en kjallari var enginn. Lítill skúr var við útidyr og útihús þessi, öll úr torfi: Hlaða (44
m³), skepnuhús 6,25×2,50 m og hesthús fyrir 4 hesta með timburgólfi að nokkru. Áratug síðar var
íbúðarhúsið óbreytt, en viðbyggður var skúr úr torfi og járni undir torfþaki (33 m³) og útihús voru
hesthús fyrir 2 hesta, heyhlaða og mókofi. Um það leyti er húsið var rifið (um 1990) taldist það 60,2
fermetrar að stærð.218

Byggðin á Blöndubakka sumarið 2017, talið frá vinstri: Útibú Kaupfélags Húnvetninga, Mosfell, Ólafshús ásamt útihúsum, Bali og Bíbíarhús,
þar sem Þórðarhús stóð áður litlu norðar á lóðinni. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

(75) Erlendarbær / Björnsbær / Miðsvæði. Árið 1899 byggðu Erlendur Björnsson (1865-1929) og
Guðrún Helgadóttir (1860-1914) sér torfbæ í mýrinni, skammt suður af Jónshúsi og Helgahúsi. Lóðin
var 484 ferfaðmar að stærð og afmörkuð af skurðum á þrjá vegu, en fékkst þó ekki útmæld fyrr en
1905. Erlendur og Guðrún bjuggu í bænum til
ársins 1908 og var hann þá ýmist nefndur
Erlendarbær eða Erlendarhús. Sama nafn hlaut
annað hús, sem þau byggðu þetta ár nokkru
vestar í mýrinni (sjá nr. 79), en eldra húsið seldu
þau Jóni A. Jónssyni sýsluskrifara, sem þá bjó í
Templarahúsi. Hann flutti aldrei í Erlendarbæ, en
leigði hann öðrum uns hann lést 1914.
Bærinn Miðsvæði (upphaflega Erlendarbær). Feðgarnir Jóhann
Jóhannsson og Valdimar Jóhannsson (t.h.) standa framan við
húsið, en báðir höfðu viðurnefnið „stóri“. Yngri hluti bæjarins var
byggður 1928 með suðurgafl og vesturhlið úr timbri.
(Ljósmyndasafn A-Hún.)

Skömmu síðar keypti Björn Einarsson bæinn,
sem þá fékk nafnið Miðsvæði sbr. fasteignamat
1916, enda staðsettur þar sem með réttu mátti
heita miðsvæði byggðarinnar í mýrinni. Bærinn
var einnig nefndur Björnsbær í búsetutíð Björns og síðar. Hann lést 1921 og eftir það bjuggu í bænum
ráðskona hans, Margrét K. Jónsdóttir, og fósturdóttir hennar, Þórey Jónsdóttir (d. 1966). Þórey
eignaðist bæinn og hafði árið 1928 húsaskipti við Valdimar Jóhannsson á Hesti (sjá nr. 72), sem sama
ár byggði við bæinn og bjó síðan samfleytt í honum ásamt konu sinni, Sigríði H. Jónsdóttur, þar til þau
218
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fluttu á Héraðshælið 1965.219 Eftir það stóð bærinn auður í allmörg ár, en var haldið við af Jóni
Sumarliðasyni (tengdasyni Valdimars). Bærinn var rifinn skömmu eftir 1980. Bæjarstæðið var fast
norðan við núverandi Hnjúkabyggð og munu síðustu leifar bæjarins hafa horfið við lagningu
götunnar.
Miðsvæði skömmu eftir 1980. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Upphaflegur hluti bæjarins var norðurendi hans,
sem Erlendur byggði 1899 og sagður var torfbær
með einu heilþili 1910. Árið 1916 mældist stærð
hans 10×6½ alin og hæðin 3½ alin. Árið 1928 var
byggt við bæinn og helmingur hans sagður
nýlegur og ekki fullgerður árið 1930. Þá var
bærinn 8,75×3,75 m að stærð og 1,90 m að
vegghæð frá grunni. Við útidyr var lítill
timburskúr, en kjallari enginn. Stafn og hálfur hliðarveggur voru úr timbri, en annað úr torfi og þakið
lagt pappa og torfi á borðaupprefti. Í suðurenda var alþiljað íveruherbergi, 4,40 m á lengd, en í
norðurenda gangur og alþiljað eldhús. Við húsið voru tveir torfkofar, geymslukofi (3,75×2,20 m) og
lítill mókofi. Hliðstæð lýsing var gefin á bænum 1940, en þá var eldri hluti hans „mikið gallaður af
fúa“. Lóðin reiknaðist þá 1715 m², umgirt með skurðum og vír, og gaf af sér 7 hestburði af töðu.

Miðsvæði skömmu áður en bærinn var rifinn. Til vinstri er húsið Árbær á árbakkanum. (Ljósm. Sigurður J. Ágústsson.)
Skrúðganga framan við Mosfell 17. júní 1944.
(Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 10124.)

(76) Hjálmarshús / Mosfell /
Blöndubyggð 9. Árið 1900 byggðu
Hjálmar Lárusson (1869-1932) smiður og
Anna G. Þorsteinsdóttir (1860-1944)
ljósmóðir sér torfbæ, sem stóð nokkru
vestar og nær Blöndu en það steinhús,
sem þau byggðu síðar á lóðinni árið
1912. Lóðin var 4400 ferálnir eða nær
489 ferfaðmar og var 88 álnir að lengd frá vestri til austurs, en 50 álnir frá suðri til norðurs. Þau hjón
höfðu áður búið skamma hríð á Mosfelli í Svínadal, svo að húsið nefndu þau Mosfell, þótt í fyrstu og
löngum síðar væri það einnig kallað Hjálmarshús. Árið 1938 keyptu húsið fósturdóttir þeirra,
219
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Hjálmfríður Kristófersdóttir, og maður hennar Páll Geirmundsson. Höfðu þá deilt húsinu með
Hjálmari og Önnu frá 1926 og ráku þar greiðasölu fram yfir 1960. Á þeim árum höfðu Steindórsbílar
viðkomu á Mosfelli og lengi var á húsinu málað skilti þar sem á stóð: Matur, kaffi, gisting. Páll og
Hjálmfríður bjuggu í húsinu til 1973 og eftir það ýmsir uns Jónas Skaftason keypti húsið og hóf þar
rekstur veitingasölu og gistiheimilis, sem ber heitið Ljón norðursins.

Til vinstri: Mosfell um 1950. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1346.) Til hægri: Um 1980 var húsið klætt að utan með timbri og er nú
gjörbreytt frá upphaflegu útliti. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2013.)

Skv. manntali 1910 var torfbærinn með einu heilþili og einu hálfþili. Önnur lýsing hefur ekki geymst af
honum. Tveimur árum síðar leysti hann af hólmi steinsteypt íbúðarhús, sem enn stendur. Húsið er í
fábrotnum „Alþýðustíl“, einlyft á háum kjallara með portbyggðu risi og mænisþaki. Skv. úttekt 1914
var það 8,82×4,56 m að grunnmáli, hæð undir þakskegg 5 m og 6,14 m í mæni. Húsið var niðurgrafið
um einn metra og í kjallara var steinsteypt þverskilrúm og annað úr timbri. Á stofuhæð voru tvær
þiljaðar stofur og gangur þvert yfir húsið, þar sem gengið var ofan í kjallara og upp á loftið, sem var
með metersháu porti. Þar var timburskilrúm þvert yfir og herbergi öðrum megin. Lofthæð í kjallara og
á fyrstu hæð var 2,40 m. Þakið var járnklætt á pappa og heilþykk borð, gólf í kjallara steypt og milliloft
úr timbri. Við útidyr á suðurhlið var steyptur inngangsskúr með járnvörðu risþaki, 1×1,5 m að stærð
og 2,5 m á hæð.

Mosfell ásamt nærliggjandi smáhýsum sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Fljótlega var bætt við öðrum steinsteyptum skúr við útidyr á norðurhlið, en að öðru leyti urðu litlar
breytingar á húsinu til 1940. Þá var herbergjaskipan þessi: Í kjallara var eldhús, tvö geymsluherbergi
og gangur. Á stofuhæð voru tvö herbergi og gangur, og á lofti voru tvö herbergi og miðloft til
geymslu. Viðbyggt var fjós úr timbri með skúrþaki fyrir 3 gripi, alsteypt safnfor og haughús. Önnur
útihús voru járnklæddur timburskúr (40 m³) og heyhlaða úr timbri og járni (84 m³).
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Húsið hefur að mestu haldið sínu upprunalega formi, en útliti þess var gerbreytt við endurbyggingu
um 1980. Þá var húsið heilklætt með lóðréttri timburklæðningu og gluggagerð þess breytt, auk þess
sem fjarlægður var skúr og útihús við bakhlið. Á lóðinni er nú fjöldi smáhýsa, sem leigð eru út sem
gistirými.
(77) Þorlákshús / Sigríðarhús / Sigurðarbær / Bali / Hafsteinshús / Blöndubyggð 16. Árið 1901
byggði Þorlákur Helgason (1862-1958) sér torfbæ rétt sunnan við Guðmundarbæ (sjá nr. 72), en skv.
lóðarbréfi frá 1906 tilheyrði bænum 370 ferfaðma byggingar- og ræktunarlóð. Þorlákur bjó í
Þorlákshúsi til 1909 ásamt Jóhönnu Pálsdóttur (1854-1923), en þá keyptu bæinn Jóhann Jósefsson og
Oddfríður Gísladóttir, sem seldu hann árið 1914 Sigríði Þorsteinsdóttur. Nefndist bærinn þá
Sigríðarhús eða Siggubær, en árið 1916
keypti hann Steindór Sigvaldason. Hann
flutti líklega ekki í bæinn og lést árið eftir.
Keyptu þá bæinn Sigurður Árni Davíðsson
og Halldóra S. Halldórsdóttir og nefndist
hann Sigurðarbær uns þau afsöluðu bæinn
árið 1926 til Davíðsínu dóttur sinnar og
eiginmanns hennar, Hafsteins Björnssonar.
Bali um 1950. Inngangsskúrinn var síðar stækkaður með því
að byggt var lítið salerni á hægri hönd. (Ljósmyndasafn AHún. nr. 467.)

Hafsteinn byggði lítið timburhús við bæinn árið 1931 og bjó þar til 1952, jafnframt því að leigja öðrum
hluta bæjarins frá 1946. Í búsetutíð Hafsteins var bærinn ýmist nefndur Hafsteinshús eða Bali, en því
nafni hefur hann haldið til þessa
dags. Árið 1952 keyptu bæinn
Jósef Jón Indriðason (d. 1991) og
Soffía G. Stefánsdóttir (d. 2005),
sem bjuggu þar til æviloka.
Sonur þeirra, Stefán Reynir
Jósefsson (d. 2015), endurbyggði
síðan bæinn skömmu fyrir
aldamótin með talsvert breyttu
svipmóti, og bjó í honum til
æviloka.
Teikning Kristjáns Helgasonar
bæjartæknifræðings frá 1983 af Bala og
fjárhúsi. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)

Bærinn var upphaflega byggður
úr torfi og timbri með torfþaki og
einu hálfþili, sbr. manntal 1910 og fasteignamat 1916. Þá mældist stærð hans 14×6 álnir og hæðin 3½
alin. Lóðin var óræktuð, en að nokkru girt með gaddavír og þótti nothæf til mótekju og túnræktar.
Árið 1922 var bærinn sagður með háu risi og hálfstafni úr timbri, en hólfaður í 3 herbergi og eldhús.
Árið 1930 eða 1931 byggði Hafsteinn Björnsson viðbót við bæinn, trúlega samsíða honum. Það hús
var 4,70×3,75 m að stærð með lítilli rishæð, en 2,20 m vegghæð frá grunni. Útveggir voru úr timbri,
tvöfaldir með innlögðum pappa, og timburþak með pappa og járni. Gólf og loft voru einnig úr timbri,
en skilrúm engin og aðeins eitt herbergi í húsinu. Gamli torfbærinn var nokkuð fúinn og skekktur, en
mældist 8,80×3,75 m að stærð og 1,40 m að vegghæð. Við útidyr var lítill timburskúr, en innandyra
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voru afþiljað eldhús, geymsla og gangur. Við bæinn var einnig geymsluhús úr torfi, 3,75×1,90 m að
stærð.
Húsið Bali sumarið 2017. Það var endurbyggt í talsvert breyttri
mynd skömmu fyrir síðustu aldamót. (Ljósm. Gunnlaugur
Haraldsson.)

Áþekk lýsing var gefin á húsunum 1940, nema
hvað gamli torfbærinn var sagður 12 m á lengd
og hafði því verið lengdur um þrjá metra. Sem
fyrr var eldhús í öðrum enda, en hinn hlutinn
óþiljaður með timburskilrúmum. Þar voru
gangur og geymsla, fjós og kindahús. Fáum árum
síðar var timburhúsið stækkað þannig, að það myndaði tvö samsíða hús með tveimur burstum og
lágreistum mænisþökum. Húsið var 7,0×7,90 m að stærð eða samtals 62,5 m² að grunnfleti. Skv.
uppmælingu, sem gerð var á bænum 1983, var honum skipt í sex vistarverur, þ.e. stofu, eldhús,
geymslu og búr, kyndiklefa, tvö svefnherbergi og gang, sem lá frá eldhúsi að inngönguskúr með litlu
salerni og einhalla þaki við suðurgafla hússins. Lítill geymsluskúr var þá einnig áfastur húsinu að
norðanverðu og á lóðinni stóð einnig fjárhús með mænisþaki (4,75×10,90 m) og áföstum skúr með
einhalla þaki (1,75×2,25 m). Sem fyrr segir var íbúðarhúsið endurbyggt nærri síðustu aldamótum og
því talsvert breytt, en órannsakað er, hversu mikið það geymir enn af upprunalegum viðum.220
Skv. fasteignamati 1940 voru þá einnig á lóð Bala þessi útihús í eigu Páls Bjarnasonar í Ólafshúsi, sem
byggð voru um eða nokkru fyrir 1930: Fjárhús úr torfi fyrir 38 kindur ásamt útbyggingu með
timburhlið, þar sem í var fjós og hesthús, svo og stór heyhlaða úr timbri og járni, svonefnd Pálshlaða,
austan við fjárhúsið og áföst því. Hún stóð beint á móti Einarsnesi, en sunnan vegar og myndaði
blindhorn á gatnamótum Blöndubyggðar og Hreppavegar, sem lá upp í gegnum túnin og meðfram
mógröfunum. Árið 1972 keypti hreppurinn hlöðuna til niðurrifs, þar sem hún þótti þrengja að umferð
um Blöndubyggð.221 Frá árinu 1945 stóð einnig á lóð Bala lítið timburhús, svonefnt Magnúsarhús eða
Mangahús (sjá nr. 96).

Vinaminni – Möllubær – Þramarholt. Myndin til vinstri sýnir bakhlið bæjarins og sú til hægri framhlið hans. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr.
1068.)

(78) Vinaminni / Þorkelshús / Jóhannesbær / Möllubær / Þramarholt. Bærinn Vinaminni stóð austan
við Hreppaveginn, skammt frá Miðsvæði.222 Hann var lengstum tvískiptur eða tvö sambyggð hús, sem
kennd voru við húsráðendur og báru sérstök heiti. Óvíst er um byggingarár þeirra beggja, en víst er að
220

Skv. fasteignaskrá Þjóðskrár (www.skra.is) er núverandi hús nr. 16 við Blöndubyggð reist 1938, 62,5 m² að stærð.
Sigurður J. Ágústsson (2005), s. 80; Jón Arason (2017A).
222 Sigurður J. Ágústsson (2005), s. 80; Sigurður J. Ágústsson (2017).
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eldri hluti bæjarins (suðurendinn) hafði þegar verið byggður vorið 1907, þegar Þorkell Helgason
(1864-1929) fékk formlegan samning um 356 ferfaðma byggingarlóð.223 Húsið nefndist Þorkelshús við
manntal 1910 og var þá lýst sem torfbæ með bæjarþili og hálfþili á hlið. Við stækkun bæjarins, eða
byggingu á norðurenda hans nokkrum árum síðar, var lóðinni skipt í tvo jafna hluta, svo að hvor
húsráðandi hafði 178 ferfaðma lóð til umráða.
Þorkell og eiginkona hans, Þórunn S. Þorláksdóttir, bjuggu í bænum til 1915. Þá fluttu í bæinn og
eignuðust hann Jóhannes Tómasson (d. 1947) og Magdalena Jónsdóttir (Malla), sem bjó þar til
æviloka (d. 1941). Í þeirra tíð var bærinn ýmist nefndur Jóhannesbær eða Möllubær, enda varð
Magdalena eigandi hans árið 1920. Á árunum 1919-1925 áttu ýmsir fleiri athvarf í bænum, svo að
líklega var þá byggður norðurhluti bæjarins, sem seldur var Valdimar Jónssyni 1930. Var hann
kallaður „Þramar-Valdi“ og bærinn gjarnan Þramarholt í hans tíð. Ýmsir bjuggu síðan í Möllubæ, þ.á
m. Kristín G. Jónsdóttir, sem var skráð eigandi bæjarins 1950, en síðast Pétur Andrésson og Valgerður
S. Stefánsdóttir. Bærinn var rifinn árið 1963.
Vinaminni – Möllubær til vinstri og skepnuhús til hægri.
Skammt frá því lá stígur að Baldurshaga. (Ljósmyndasafn AHún. nr. 698.)

Árið 1916 var Jóhannesbær sagður 10×6
álnir að grunnfleti og 5 álnir á hæð. Lóðin
var þá enn óskipt og óræktuð, þ.e. 356
ferfaðmar að stærð, girt með skurðum og
nothæf til mótektar og túnræktar. Árið
1930 taldist Magdalena eigandi bæjarins og
tilheyrði honum þá aðeins helmingur
lóðarinnar eða 178 ferfaðmar. Gaf túnið 10 hestburði af töðu árlega. Íbúðarhúsið var 4,70×3,75 m að
stærð og 1,90 á hæð frá grunni. Útveggir voru úr torfi og timbri, þakið upprefti og torf og gólf úr
timbri og steinsteypu. Í húsinu var eldhús með steyptum reykháfi og eitt íveruherbergi með 1 m háu
lofti yfir. Húsinu fylgdi torfhlaða, 42 m³ að stærð, og áfast því var nákvæmlega jafnstórt hús í eigu
Valdimars Jónssonar, aðskilið með timburvegg. Af því er augljóst, að sú stækkun Vinaminnis var gerð
einhvern tíma eftir 1916.224 Árið 1940 var eignarhluta Magdalenu í Vinaminni lýst með sama hætti og
áratug áður, en lóðin reiknaðist þá 435 fermetrar og gaf túnið 5 hestburði af töðu. Sem fyrr voru
vistarverur ekki aðrar en eitt íveruherbergi og eldhús með sameiginlegum reykháf fyrir viðbyggt hús,
þ.e. Valdimarsbæ, sem aðskilinn var með timburskilrúmi.
(79) Vinaminni / Valdimarsbær / Sveinsbær. Norðurendi Vinaminnis bar þessi nöfn og varð trúlega til
við stækkun torfbæjarins skömmu eftir 1916. Hafi svo verið voru húsráðendur a.m.k. þessir fyrstu
árin: Lárus Þ. Jóhannsson 1919-1922, Þórarinn Þorleifsson 1922-1923 og Sigtryggur Benediktsson
1923-1924. Árið 1927 fluttu í bæinn Valdimar Jónsson (1865-1949), sem kallaður var Þramar-Valdi, og
kona hans Sólbjörg Björnsdóttir (1882-1949). Þau keyptu norðurendann af Magdalenu Jónsdóttur
1930 og var hann nefndur Valdimarsbær í fasteignamati það ár. Árið 1937 afsalaði Valdimar bæinn
Blönduóshreppi með tveimur útihúsum og öllum tilheyrandi lögnum og girðingum, en bjó þó
eitthvað áfram í húsinu. Þar bjuggu einnig lengi Sveinn Benjamínsson (d. 1947) og Lilja Þuríður
Lárusdóttir (d. 1956), en á þeim árum var bærinn einnig nefndur Sveinsbær. Óþekkt er hversu lengi
var búið í bænum. Hann var rifinn ásamt suðurendanum (Möllubæ) árið 1963.
Sem fyrr segir voru Möllubær og Valdimarsbær sitt hvor endinn í bænum Vinaminni, sem aðskildir
voru með timburskilrúmi. Þeir voru nákvæmlega jafnstórir skv. fasteignamati 1930 og 1940, þ.e.
223
224

Bærinn var þó sagður aðeins 7 ára gamall í fasteignamati 1916, en 30-40 ár í fasteignamati 1940.
Þó segir í fasteignamati 1930, að Valdimarsbær hafi verið byggður 1910, en það fær þó varla staðist.
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4,70×3,75 m að grunnfleti og 1,90 á hæð frá grunni. Við útidyr Valdimarsbæjar var timburskúr,
2,50×1,85×2,0 m, en innrétting hans var sú sama og í Möllubæ, þar sem vistarverur voru eitt
íveruherbergi og eldhús með 1 m háu lofti til geymslu yfir öllu húsinu. Árið 1930 fylgdi því sperrureist
fjárhús úr torfi fyrir 14 kindur og timburkofi fyrir stórgrip og 6 kindur. Lóðin var 178 ferfaðmar (435
m²) og gaf af sér 4 hestburði af töðu. Árið 1940 stóð við húsið eldhúskofi með járnþaki (30 m³), en
útihúsin voru fjós úr torfi fyrir 3 kýr og heyhlaða úr timbri og torfi á einn veg (29 m³).
Sólheimar sumarið 1944. (Húnavaka 2005.)

(80) Berndsenshús / Kristjánshús / Kristinshús /
Sólheimar / Aðalgata 17. Húsið var upphaflega byggt
sem verslunarskúr á árbakkanum árið 1902 af Magnúsi
Stefánssyni kaupmanni. Árið 1907 seldi hann það
verslunarþjóni sínum, Christian B. Berndsen (18761968), sem flutti skúrinn suður undir brekkurætur og
endurbyggði hann þar sem íbúðarhús225 (sjá nr. 35).
Christian og kona hans, Guðríður Þorvaldsdóttir, bjuggu
í húsinu, sem ýmist var nefnt Berndsenshús eða Kristjánshús, til ársins
1913. Þá eignaðist Magnús kaupmaður það að nýju. Árið 1916 seldi
hann húsið Kristni S. Einarssyni söðlasmið, sem lést 1921, og var það
þá nefnt Kristinshús. Sama ár seldi ekkja hans, Snjólaug Baldvinsdóttir,
húsið Þorfinni Jónatanssyni, sem bjó þar til æviloka (d. 1951) og nefndi
húsið Sólheima. Árið eftir keypti Agnar B. Guðmundsson smiður húsið
og bjó þar til dauðadags (d. 1989) og síðan ekkja hans, Lilja S.
Þorgeirsdóttir, eftir það. Húsið stendur enn við Aðalgötu 17, en í
gjörbreyttri mynd frá upphaflegu formi.
Næst er húsið Sólheimar, en að baki því eru Sláturhús og endurbyggt pakkhús Þorsteinsverslunar,
svonefnt Sigríðarhús. Myndin var tekin um 1950. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Skv. úttektum 1909 og 1916 var húsið einlyft timburhús á
grjóthlöðnum kjallara með steyptum brunni, járnvörðu risþaki og 6 gluggum. Grindarviðir voru 4ʺ tré
og útveggir klæddir utan með 1¼ʺ plægðum og hefluðum borðum, en þakið rifflað járn á sperrur og
rimla. Húsið var 10×7½ alin að stærð, hæð undir þak 4 álnir og í sperrutopp 7¾ alin. Á stofuhæð voru
4 herbergi, forstofa og maskínuhús. Fyrir útidyrum var einfaldur og pappaklæddur timburskúr, 2×2
álnir að stærð og 3 álnir á hæð. Lóðin var 450 ferfaðmar, ógirt og lítt nothæf, en á henni stóð torfkofi
til geymslu. Árið 1930 mældist húsið 6,25×4,40 m að grunnfleti með 2,50 m gólfhæð og 1 m porti. Við
útidyr var áfastur timburskúr, 2,50×2,05 m. Á stofuhæð voru 3 herbergi og gangur, en á lofti eitt
herbergi og geymsla. Útihús voru heyhlaða,
hesthús og fjós yfir 7 hesta og 2 kýr, allt úr
torfi, og skúr við íbúðarhús úr bárujárni.
Húsinu var gjörbreytt árið 1956, en myndin var tekin 1970. Eldri
hluti hússins er til vinstri. (Ljósm. Stefán Pedersen, myndhluti.
Ljósmyndasafn A-Hún.)

Áþekk lýsing var gefin á aðstæðum 1940, en þá
hafði húsið „verið járnklætt að utan og fleira
gjört við það nýlega“. Enn var notast við brunn í kjallara og „vatni dælt upp á stofuhæð“.226
225

Skv. fasteignamati 1916 var húsið talið 11 ára gamalt, en álitið byggt árið 1906 skv. fasteignamati 1930 og 1940.
Um þennan brunn segir í Húsakönnun [...] 2015, s. 60: „Í kjallaranum undir gamla húsinu var hlaðið hringlaga ker, sem vatni var veitt í úr
brunni, sem var ofar í brekkunni.“
226
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Geymsluskúr var við húshlið, en útihúsin voru hesthús fyrir 9 hesta, úr torfi með timburstafni,
heyhlaða úr torfi með járnvörðu þaki og einni húshlið og nýlegur kindakofi fyrir 12 kindur. Nokkru
eftir að Agnar Guðmundsson eignaðist húsið, eða árið 1956, voru gerðar á því róttækar breytingar.
Rishæð þess var fjarlægð, byggt ofan á kjallara og einnig við hann og stofuhæðina, gluggum fjölgað og
breytt og húsið klætt að utan með asbestplötum. Með því var ásýnd þess færð í þann „Funkisstíl“,
sem það heldur enn.

Sólheimar sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Horft úr brekkunni norðvestur yfir þorpið um 1935. Næst stendur húsið Sólheimar (til vinstri), þá útihús Þorfinns Jónatanssonar á bak við
þvottasnúrur og Lindarbrekka lengst til hægri. (Ljósm. E. Hemmert. Ljósmyndasafn A-Hún.)

(81) Guðbjargarhús / Valdimarsbær / Árbær. Árið 1906 byggði Pétur Tímóteus Tómasson (18591946) lítinn torfbæ á árbakkanum fyrir Guðbjörgu Árnadóttur (1855-1935), sem bjó þar með dóttur
sinni til 1915. Bærinn var þá nefndur Guðbjargarhús, en síðan Árbær og voru eigendur hans þessir
næstu áratugi: Valdimar Jóhannsson 1915-1917, Jón B. Tómasson 1917-1924, Tómas R. Jónsson
1924-1937, Björn E. Jónsson 1937-1941 og síðan Þórarinn Þorleifsson (1918-2005), sem keypti bæinn
haustið 1941 og bjó síðast í honum ásamt konu sinni Helgu J. Kristjánsdóttur (1916-1998). Árið 1966
seldu þau húsið Bjarna Pálssyni í Ólafshúsi og fluttu að Vegamótum, en eftir það var ekki búið í Árbæ.
Bjarni breytti húsinu í bílskúr, sem var rifinn árið 1997.227

227

Lára Bogey Finnbogadóttir (munnleg heimild).
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Árbær 1930. Fyrir framan húsið standa hjónin Ingibjörg Vilhjálmsdóttir og
Tómas Ragnar Jónsson ásamt Kristínu dóttur sinni, en þau bjuggu þar og
áttu bæinn 1924-1937. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 9457.)

Bærinn stóð á árbakkanum, ofarlega við núverandi
Blöndubyggð, og var skv. lýsingu með einu heilþili og
einu hálfþili árið 1910, en árið 1916 var hann sagður
10½×5½ alin að stærð og 5½ alin á hæð. Lóðin var
tvískipt, 229 og 295 m² að stærð. Árið 1930 hafði
bærinn verið lengdur um 3,50 m og „mikið við hann
gjört“. Mældist hann 10×3,45 m að grunnfleti og 1,85
m á hæð, en áfastur honum var alþiljaður timburskúr
með járnþaki, 4,10×1,75 m að stærð og 1,80 m á
hæð. Í bænum voru íveruherbergi, eldhús og
geymsla. Á lóðinni stóðu einnig hesthús og hlaða úr
torfi.
Árbær 1959. Framan við húsið eru Lára Bogey Finnbogadóttir og sonur
hennar, Svanur Líndal Hauksson. (Eigandi: Lára Bogey Finnbogadóttir.)

Nokkrum árum síðar fékk bærinn „mikla viðgerð“
með því að þakið var að hluta til klætt járni og húsið
stækkað um aðra útbyggingu úr timbri. Þessir skúrar
voru við sinn hvorn húsgafl, en sjálft húsið var nú úr
timbri á þrjá vegu og torfi á eina hlið. Í því voru tvö
íbúðarherbergi, eldhús og inngangur. Viðbyggt var fjós úr torfi fyrir tvær kýr og lítil heyhlaða. Um eða
eftir 1950 var íbúðarhúsið stækkað til norðurs og byggt við það eitt íveruherbergi, en árið 1950 var
Árbær sagður timburhús, sem síðar var múrhúðað (forskalað) að utan. Það var eins og fyrr segir rifið
árið 1997.
Sveinsbær. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

(82) Erlendarbær / Hreppshús / Sveinsbær. Bærinn var
byggður árið 1908228 af Erlendi Björnssyni (1865-1929)
og Guðrúnu Helgadóttur (1860-1914), sem áður bjuggu í
samnefndum bæ, er Erlendur byggði 1899 og síðar var
nefndur Miðsvæði (sjá nr. 72). Skv. lóðarsamningi frá
1909 var lóðin 504 ferfaðmar, þ.e. 28×18 faðmar.
Erlendur veðsetti Torfalækjarhreppi bæinn 13. mars
1911 og varð hann brátt eign hreppsins og síðan
Blönduóshrepps við stofnun hans 1914. Sama ár lést
kona Erlendar og flutti hann þá úr bænum. Upp frá því
bjuggu leigjendur í bænum, sem ýmist var nefndur
Erlendarbær, Hreppshús eða Sveinsbær. Árin 1914-1916
bjó Sigríður Jóhannsdóttir í bænum, Jón Lárusson 19161917 og síðan hjónin Sveinn Benjamínsson og Lilja Þ. Lárusdóttir frá 1917 til 1940, er þau fluttu í
Vinaminni (Sveinsbæ nr. 79). Þau voru síðustu íbúar bæjarins, sem var rifin skömmu síðar af Pétri
Sæmundsen, trúlega sumarið 1943, vegna lengingar á Hreppaveginum. Var bæjarrústunum þá rutt

228

Skv. fasteignamati 1916 var bærinn 8 ára gamall, en sagður byggður 1909 í fasteignamati 1930.
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ofan í gamlar mógrafir, sem þar voru í grenndinni. Nokkru síðar var lóð bæjarins, sem lá næst vestan
við túnlóð Þuríðar Sæmundsen, látin henni í té í skiptum fyrir spildu af austanverðri lóð hennar.
Erlendarbær – Sveinsbær er í forgrunni,
Magnúsarhús (Pósthúsið) og Hannahús fyrir
miðju á árbakkanum, en Mosfell lengst til
hægri. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Árið 1910 var hinn nýbyggði
torfbær sagður með einu heilþili
og einu hálfþili. Árið 1916 var
hann mældur 10×6 álnir að stærð
og 4 álnir á hæð, en árið 1925 var
bærinn lengdur um 1,25 m og
settur í hann timburstafn. Árið
1930 mældist hann 7,50 m að
lengd, 3,75 m á breidd og 1,25 m á
hæð frá grunni. Útveggir voru úr torfi á þrjá vegu og timburstafn, en þakið timbursúð og
borðaupprefti með torfi yfir. Við útidyr var lítill timburskúr. Í öðrum enda var alþiljað íveruherbergi
með timburgólfi, 4,10 m á lengd, en í hinum endanum voru eldhús og geymsla með moldargólfi og
steinsteyptum reykháfi. Húsið var skekkt og nokkuð fúið, en viðbyggð voru gripahús úr torfi með
lélegum timburstafni fyrir 2 stórgripi og 20 kindur. Lóðin var ræktuð, girt með skurðum og gaddavír
og gaf af sér 10 hestburði af töðu. – Bærinn kom ekki til virðingar við gerð fasteignamats 1940, enda
var þá ekki búið í honum lengur.
(83) Hrafnaflatir / Hjálmarshús / Pálmalundur / Steingrímshús / Lundur. Húsið stóð rétt vestan við
fjölbýlishúsið við Hnjúkabyggð 27 þar sem vöxtulegur trjálundur er ennþá til vitnis um bæjarstæðið,
sem á sínum tíma var valið af hinum þjóðkunna Guðmundi dúllara. Lóðin var 1800 ferfaðmar að
stærð. Árið 1916 var hún að mestum hluta ræktað tún, girt með skurðum og gaddavír og gaf af sér
35-40 hestburði af töðu um 1930. Húsið var timburhús og byggt árið 1909229 af Hjálmari Lárussyni
(1868-1927), listasmiði og myndskera, sem bjó þar ásamt konu sinni, Önnu Halldóru Bjarnadóttur
(1888-1964) til ársins 1919. Þau nefndu húsið Hrafnaflatir, en það var þó skráð Hjálmarshús í
manntali 1910 og fasteignamati 1916.
Pálmalundur. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1105.)

Hjónin Jón J. Pálmason verslunarmaður og
María E. Eyjólfsdóttir bjuggu í húsinu 19191929 og rak hann þar bóksölu uns hann lést
1929. Í búskapartíð þeirra var húsið ýmist
kennt við Jón eða nefnt Pálmalundur. Því
nafni hélt húsið æ síðan, en var þó einnig um
skeið kennt við Steingrím Davíðsson,
skólastjóra og vegaverkstjóra, sem bjó í
húsinu 1930-1939 ásamt konu sinni, Helgu D. Jónsdóttur. Rak Steingrímur einnig bókaverslun í húsinu
þau ár. Á árabilinu 1939-1942 bjuggu ýmsir í Pálmalundi, en árið 1942 keypti Jónas Vermundsson
veghefilsstjóri húsið, sem nefnt var Lundur 1950. Hann bjó þar til dauðadags (d. 1979) og síðan ekkja
hans, Torfhildur Þorsteinsdóttir, ein síns liðs uns hún lést 1991.230

229
230

Skv. fasteignamati 1930 var húsið byggt 1910.
Húnavaka 32. árg. 1992, s. 208-210.
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Húsið var rifið árið eftir. Húsið var einlyft timburhús með lágu mænisþaki og steinsteyptum kjallara og
sennilega járnklætt að útveggjum og þaki frá upphafi. Þannig var því a.m.k. lýst árið 1916. Húsið
mældist þá 8×8 álnir að grunnfleti og 6 álnir á hæð. Torfbyggð útihús voru þessi: Fjós yfir 2 kýr,
hesthús yfir 4 hesta, 40 hesta hlaða og mókofi. Árið 1922 byggði Jón Pálmason forskyggni við
inngöngudyr á húshlið og lengdi húsið um 2,5 m viðbyggingu með 2 herbergjum. Eftir þá aðgerð
mældist húsið 11,30 m á lengd árið 1930, 5,0 m á breidd og 2,50 m á hæð frá kjallara. Á eldri
hlutanum var 1,25 m rishæð, en viðbyggingin var með skúrþaki. Undir eldri hluta hússins var kjallari,
5×5 m að stærð með 2,0 m lofthæð. Þar var steypt gólf, en efra gólfið og skilrúm öll voru úr timbri. Í
kjallara voru 4 herbergi og á gólfhæð 6
herbergi og 2 inngangar, en loftið aðeins
til geymslu. Á húsinu voru tveir
steinsteyptir reykháfar. Á lóðinni voru
þessi útihús, öll úr torfi: Hlaða (30 m³),
geymsla og fjós fyrir 2 kýr (3,75×3,15 m)
og reykhús (3,15×2,50×1,85 m).
Í forgrunni er Brautarholt, en Pálmalundur stóð þar sem
nú er vöxtulegur trjálundur vestan við fjölbýlishúsið að
Hnjúkabyggð 27. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

Húsaskipan var nánast óbreytt árið 1940.
Á stofuhæð voru 5 herbergi, eldhús og
anddyri og í kjallara 5 herbergi. Við húshlið
var lítill dyraskúr úr timbri, 7 m³ að stærð. Útihús voru torfbygging með timburstafni, þar sem í var
fjós fyrir 3 kýr, hesthús fyrir 3 hross og fjárhús fyrir 25 kindur. Einnig var uppistandandi hlaða,
„innbrotin og ónýt sem hús“.
(84) Jakobshús / Jóhannsbær / Friðrikubær / Margrétarbær / Vegamót. Árið 1909 byggðu hjónin
Jakob Sigurðsson (1868-1924) og Halldóra J. Jónsdóttir (f. 1867) sér torfbæ „undir
Blönduósbrekkunni“, eins og lóðin var skilgreind í lóðarsamningi frá sumrinu 1912.231 Hún var 510
ferfaðmar að stærð og gaf af sér 12 hestburði af töðu árin 1930 og 1940, þá fullræktuð. Mældist þá
1808 m². Á þessum árum var bærinn kenndur við Jakob og stóð austast í bæjaröðinni meðfram
veginum undir brekkunni. Árið 1915 keyptu bæinn Friðrika M. Steingrímsdóttir og Jóhann Pétur
Gunnarsson, sem lést haustið 1921. Á þeim árum nefndist bærinn Jóhannsbær og síðar Friðrikubær,
en í honum bjó Friðrika uns hún seldi bæinn Margréti Kristófersdóttur vorið 1925. Hafði þá reyndar
nokkrum árum fyrr verið lagður lítill blettur úr lóðinni undir geymsluhús, sem breytt var í íbúðarhús
sumarið 1921 og nefndist Grænamýri (sjá nr.
90).
Vegamót sumarið 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Margrét bjó í bænum í röskan áratug ásamt
syni sínum, Baldri Pálmasyni, síðar kunnum
útvarpsmanni. Var bærinn þá ýmist nefndur
Margrétarbær eða Vegamót, en allnokkru
áður hafði annar bær í mýrinni borið það
nafn, þ.e. Brúarland nærri Blöndubrú. Vorið 1936 seldi Margrét bæinn Rögnvaldi Sumarliðasyni og
Helgu S. Valdimarsdóttur, sem byggðu nýtt íbúðarhús úr timbri árið 1938. Húsið seldu þau árið 1944
Bjarna Kristinssyni og Jónínu A. Kristjánsdóttur, sem bjuggu þar til 1951. Þá tóku við foreldrar Jónínu,
231

Bærinn var reyndar sagður aðeins 4 ára 1916, en var þó þegar kominn í ábúð 1910 skv. manntali.
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Kristján Júlíusson og Margrét G. Guðmundsdóttir, sem bjuggu á Vegamótum til 1966, en eftir það
Helga dóttir þeirra og Þórarinn Þorleifsson meðan hún lifði (d. 1998).232
Árið 1910 var torfbærinn með einu heilþili og einu hálfþili, og 1916 var hann sagður alþiljaður með
hálftimburstafni mót vestri. Hann var 10×5½ alin að stærð og röskar 3 álnir á hæð undir mæni.
Torfbyggð útihús voru fjós og hesthús yfir 5 gripi ásamt mókofa. Árið 1930 mældist bærinn 6,25×3,75
m að stærð og hæð hans 1,55 m frá grunni. Við útidyr var lítill timburskúr. Gólf og skilrúm voru úr
timbri, en í húsinu voru eldhús, geymsla og eitt herbergi, 2,65 m á lengd. Á húsinu var steinsteyptur
reykháfur og vatn leitt í það úr
sérstökum brunni. Á lóðinni var
fjárhús í eigu Skafta Kristóferssonar,
bróður Margrétar húsfreyju.
Teikningar Kristjáns Helgasonar
bæjartæknifræðings frá 1983 af Vegamótum. Eldri
hluti hússins er til hægri. (Skjalasafn
Blönduósbæjar.)

Árið 1938 var byggt nýtt einnar
hæðar íbúðarhús úr timbri,233 sem
stendur enn í breyttri og stækkaðri
mynd. Árið 1940 var húsið sagt
„nýbyggt“ og „ekki fullgert“. Það var
þá talið 8 m á lengd og 4 m á breidd,
eða 32 m² að grunnfleti, en
meðalhæð þess 2,50 m. Húsið stóð á
steinsteyptum grunni, án kjallara.
Útveggir voru úr timbri, tvöfaldir með
torfstoppi, en þakið var pappa- og járnklædd borðasúð. Í húsinu voru gangur og þrjú alþiljuð herbergi,
en við húshlið stóð gamli torfbærinn (48 m³), sem búið var að rífa úr allar innþiljur og nýta í nýja
húsið. Á lóðinni voru tvö torfhús, fjós fyrir 2 kýr og sambyggt hesthús fyrir 2 hesta.
Um 1970(?) var húsið stækkað verulega og því breytt í núverandi form, en það er 81 m² og 214,65 m³
að stærð. Húsið er 12,70 m að lengd og 7,20 m á breidd, en yngri hluti þess nokkru mjórri eða 6,10 m
og 8,70 m að lengd (sjá teikningu). Austan við íbúðarhúsið eru sambyggð útihús úr timbri og járni,
sem byggð voru um 1950(?) í stað þeirra torfhúsa, sem þar stóðu áður.
Þorleifsbær um 1940. (Ljósm. Sigurður Guttormsson. Þjóðskjalasafn
Íslands.)

(85) Filippusarhús / Sveinsbær / Þorleifsbær.
Bærinn var byggður 1909 (eða 1908)234 af Filippusi
Vigfússyni (1875-1955) og Sveinsínu Á.
Sveinsdóttur (1871-1924), skammt vestan við
Erlendarbæ, sem síðar nefndist Miðsvæði. Þau
bjuggu í bænum til 1911 og var hann nefndur
Filippusarhús við manntal 1910. Næstu
húsráðendur voru Sveinn Guðmundsson og Pálína
Pálsdóttir (d. 1915), sem bjuggu í bænum frá 1911, en síðan Sveinn með ráðskonu til 1920. Var hann
232
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234 Bærinn var sagður 8 ára gamall í fasteignamati 1916-1918, en byggður 1909 skv. fasteignamati 1930.
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þá nefndur Sveinsbær. Nokkru fyrr varð Blönduóshreppur eigandi bæjarins, sem næstu húsráðendur,
Þorleifur Helgi Jónsson (d. 1958) og Alma Alvilda
Ólafsdóttir (d. 1966), tóku á leigu árið 1920. Þau
keyptu bæinn í ársbyrjun 1924 og bjuggu þar til
æviloka. Í búskapartíð þeirra var bærinn jafnan
nefndur Þorleifsbær. Frá honum lá stígur niður að
Ólafshúsi, bernskuheimili Ölmu, en stæði
Þorleifsbæjar hvarf undir götuna Hnjúkabyggð við
lagningu hennar, um og eftir 1982.
Þorleifsbær um 1940. ( Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1445.)

Árin 1910 og 1916 var bærinn sagður með
torfveggjum og torfþökum og einu hálfþili eða þilstafni. Hann var 10×5½ alin að stærð og hæð hans
4½ alin. Lóðin var þá 450 ferfaðmar, óræktuð og girt með skurðum, en árið 1930 reiknaðist hún 484
ferfaðmar. Þá var hún að nokkru ræktuð og gaf af sér 2-3 hestburði af töðu. Bærinn mældist þá
6,25×3,45 m að stærð, 1,55 m á hæð og án kjallara, bæði „skekktur og gliðnaður“. Í öðrum enda var
íbúðarherbergi, 2,85 m að lengd, en í hinum eldhús og geymsla. Við húsið var nýlegt gripahús úr torfi,
sperrureist með fjalviðarupprefti, 6,90×2,85×1,55 m að stærð. Engin lýsing var gefin á húsinu í
fasteignamati 1940, en skv. manntali 1950 stóð þá einnar hæðar timburhús á lóðinni, byggt 1948. Var
það lítill skúr, sem stóð vestan við torfbæinn og var áfastur honum.

Þorleifsbær, - vesturhlið bæjarins (t.v.) og teikning af herbergjaskipan. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1063.)

(86) Jónsbær / Filippusarbær / Elínborgarbær / Arnljótsbær / Indriðabær / Margrétarbær /
Baldurshagi. Bærinn var byggður árið 1910 af Jóni Jónssyni (1875-1915) og Teitnýju Jóhannesdóttur
(1880-1953) og nefndist Jónsbær meðan þau bjuggu í honum. Árið 1911 veðsetti Jón bæinn Magnúsi
Stefánssyni kaupmanni, sem eignaðist hann eftir
fráfall Jóns í árslok 1915. Árið eftir var Magnús skráður
eigandi bæjarins, sem þá var nefndur Filippusarbær
eftir Filippusi Vigfússyni, er þá var nýfluttur þangað og
bjó þar í tvíbýli við hjónin Arnljót Jónsson og Jóhönnu
Jóhannesdóttur.
Baldurshagi, austurhlið og suðurstafn. Til vinstri sér í aspestklædda
timburhúsið, sem varð aðstaða Skátafélags Blönduóss um eða eftir 1960,
en handan ár er Kvennaskólinn. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1064.)

Filippus og Sveinsína kona hans fluttu úr bænum eftir
ársdvöl, en Arnljótur og Jóhanna bjuggu þar áfram. Árið 1919-1920 var Elínborg Guðmundsdóttir
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(1852-1938) þó talin húsráðandi og bærinn nefndur Elínborgarbær, en síðan Arnljótsbær til 1930 á
meðan Arnljótur og Jóhanna bjuggu í honum. Sex árum fyrr höfðu þau reyndar afsalað bæinn til
Jónínu dóttur sinnar, sem skráð var eigandi hans árið 1930. Keypti þá bæinn Jósef J. Indriðason sem
skjólshús fyrir foreldra sína, Indriða Jósefsson og Margréti Friðriksdóttur. Bjó Indriði þar síðan til
dauðadags (d. 1935) og Margrét eftir það fram yfir 1950 (d. 1959). Í þeirra tíð var bærinn ýmist
nefndur Indriðabær, Margrétarbær eða Baldurshagi, en árið 1949 var byggt lítið einnar hæðar
timburhús við bæinn, síðar aspestklætt. Eftir lát Margrétar eignaðist Blönduóshreppur húsið og frá
því um 1960 þjónaði það sem skátaheimili eða afdrep fyrir fundarhöld og aðra starfsemi Skátafélags
Blönduóss. Torfbærinn mun hafa koðnað smám
saman niður eftir að búsetu lauk í honum, en
timburhúsið stóð eitthvað fram yfir 1970.
Baldurshagi, - suðurstafn og vesturhlið bæjarins, þar sem gengið var í hann
um lítinn dyraskúr. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 4845.)

Bærinn stóð stakur, austast í bæjarþyrpingunni í
mýrinni og fyrir enda þeirrar götu, sem lá heim að og
meðfram bænum Miðsvæði. Árið 1910 var bærinn
sagður torfbær með heilþili og hálfþili, en stærð hans
skv. fasteignamati 1916 var 10×7 álnir og hæð 3 álnir.
Lóðin var aðeins 180 ferfaðmar og á þeim tíma óræktuð, en árið 1930 gaf hún árlega 8 hestburði af
töðu. Húsið var þá mælt 6,90×3,80 m að stærð og vegghæð 1,25 m frá grunni, en 2,0 m í mitt ris. Í
bænum var eitt íbúðarherbergi, 3,75 m að lengd, eldhús og búr. Útihús voru hesthús úr torfi fyrir 8
hesta og lítill eldhúskofi úr torfi. Árið 1940 var sama húsaskipan, en pappaklæddur timburskúr við
útidyr, 8 m³ að stærð. Sem fyrr segir var byggt lítið timburhús við bæinn árið 1949, en nánari
heimildir um það eru ekki tiltækar.
(87) Brautarholt. Húsið var byggt árið 1917 af Jóni Lárussyni (1873-1959), sem seldi það árið 1919
Sveini O. Guðmundssyni, áður bónda á Kárastöðum. Hann bjó aðeins eitt ár í húsinu og seldi það árið
1920 Steingrími Davíðssyni skólastjóra og Helgu D. Jónsdóttur. Þau bjuggu þar til 1930 og seldu þá
húsið Einari Þ. Péturssyni og Guðnýju P. Frímannsdóttur. Eftir lát Einars árið 1937 bjó ekkjan þar
áfram ásamt ýmsum leigjendum, svo að um tíma voru fjögur heimili einstaklinga og fjölskyldna í
húsinu. Meðal þeirra voru Valdemar S.
Sigurgeirsson og Jóhanna Magnúsdóttir, sem
bjuggu þar skamman tíma.
Brautarholt. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1237.)

Árið 1953 fluttu í Brautarholt Bjarni Halldórsson
(d. 1991) og Kristbjörg R. Sigurðardóttir (d.
1981), sem byggðu þar nýtt íbúðarhús árið 1956
og bjuggu þar uns Kristbjörg lést 1981. Þá keyptu
húsið Kristján Snorrason bifreiðarstjóri og Anna Tryggvadóttir. Kristján lést 1990, en eftir það bjó
Anna áfram í húsinu með Ragnari A. Þórarinssyni bifreiðarstjóra uns hún lést 2007 og hann síðan
a.m.k. til ársins 2012.235
Húsið var upphaflega einnar hæðar án kjallara, byggt að hálfu úr timbri (gafl og hlið) og að hálfu úr
torfi með mænisþaki, lágu porti (0,15 m) og risi (1,5 m). Það var 8,80×5,0 m að stærð og 2,2 m að
hæð frá grunni. Við húsið var útbygging, 2,20×1,25 m, og lítill skúr við útidyr. Þakið var borðaupprefti
með pappa og járni, en gólf, loft og skilrúm öll úr timbri. Í húsinu voru gangur, þrjú íveruherbergi,
235
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eldhús og búr, en loftið lágt og hólfað í tvennt til geymslu. Á lóðinni voru þessi útihús (tvö fyrstnefndu
áföst húsinu): Fjós fyrir 3 gripi úr torfi með járnklæddu skúrþaki undir torfi, steypt haughús,
geymsluhús úr torfi (5,65×5 m) og reykhús úr torfi og timbri (2,50×2,50×1,85 m). Lóðin taldist 4
dagsláttur og þar af 2½ ræktað tún, sem gaf af
sér 45 hestburði af töðu. Árið 1940 hafði húsið
verið lengt um 1,20 m og byggt hesthús úr torfi
á lóðinni fyrir 10 hross.
Brautarholt 2017. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson.)

Árið 1956 mældist lóð Brautarholts 470 m² skv.
lóðarbréfi. Það ár byggði Bjarni Halldórsson
nýtt íbúðarhús úr timbri í stað hins eldra,
8,40×12,0 m eða 108,8 m² að stærð með lágu
topprisi (valmaþaki). Stendur það enn og verður því ekki lýst hér frekar, en ókunnugt er um afdrif
gamla hússins.
(88) Fjósabakki /Þorláksbær / Árbakki /Ástbjargarhús. Þessi torfbær stóð fremst á árbakkanum
austan við Einarsnes (nr. 69). Að sögn var hann upphaflega byggður upp úr fjósi Magnúsar
Stefánssonar kaupmanns sem þar stóð og nefndist í fyrstu Fjósabakki. Óvíst er, hvenær fjósinu var
breytt í íbúðarhús, en skv. lóðarbréfi frá 1917 fylgdi þá bænum 72 ferfaðma lóð, þ.e. 4×18 faðma
landræma. Í manntali 1940 var bærinn sagður 30-40 ára og 40 ára í manntali 1950. Samkv. þessu var
bærinn byggður um 1910 eða jafnvel litlu fyrr.
Fyrsti þekkti íbúi bæjarins var Indriði Jósefsson (1877-1935), sem bjó þar 1914-1917. Þá keypti bæinn
Þorlákur Helgason, sem bjó þar með ráðskonu, Jóhönnu Pálsdóttur, til 1934. Á þessum árum var
bærinn nefndur Þorláksbær eða Þorlákshús og stundum Ástbjargarhús, því að samtímis Þorláki (frá
1917) bjó í bænum Ástbjörg K. Júlíusdóttir, sem keypti bæinn af honum 1934 og bjó þar til 1942. Í
hennar tíð og eftirleiðis nefndist bærinn einnig
Árbakki. Nokkrir eigendur voru að bænum eftir
að Ástbjörg seldi hann 1942, þ.e. Helgi G.
Benediktsson, Haraldur Jónsson, Guðmundur
Jónsson og síðast Jósef J. Indriðason og Soffía G.
Stefánsdóttir, sem bjuggu á Árbakka frá 1947 til
1952, er bærinn var rifinn.
Árbakki um 1940. (Ljósm. Sigurður Guttormsson. Þjóðskjalasafn
Íslands.)

Þorláksbæjar var ekki getið í fasteignamati 1916,
en 1930 og 1940 var gefin lýsing á honum. Lóðin
var 70 ferfaðmar eða 250 m² að stærð. Hún lá með götunni á árbakkanum og þótti „ekki trygg fyrir
skemmdum af Blöndu“. Bærinn mældist 5,95×3,15 m að stærð, vegghæð 1,85 m frá grunni og 2,2
lofthæð í mitt ris. Húsið var án kjallara, útveggir og þak úr torfi, gólfin ýmist úr timbri eða steypt,
timburskilrúm og ekkert loft. Íbúðarherbergi var í öðrum enda, 2,5 m að lengd, en annað
ósundurhólfað og óþiljað. Húsið var mjög óvandað, missigið og skekkt og árefti fúið. Við það var lítill
geymslukofi úr torfi (8 m³).
(89) Zophoníasarbær / Afabær / Lindarbrekka / Gústubær. Húsið var byggt árið 1918 af Zophoníasi
Hjálmssyni (1864-1931) steinsmiði, sem árið 1905 byggði fyrsta steinsteypuhúsið á Blönduósi (sjá nr.
34). Hann bjó í Zophoníasarbæ eða Afabæ, eins og húsið var einnig nefnt, til 1923 ásamt konu sinni,
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Jónínu Sigríði Árnadóttur (1863-1943), en byggði þá þriðja húsið áfast Ásgeirshúsi (sjá nr. 29) og seldi
steinhúsið Stefáni Þorkelssyni, trésmiði og verkalýðsleiðtoga. Hann bjó þar til æviloka (d. 1957) og
síðan ekkja hans, Ágústa G. Jósefsdóttir til dánardags (d. 1962). Húsið nefndu þau Lindarbrekku, en
það var þó iðulega kallað Ágústubær eða Gústubær. Árið 1964 fluttu í húsið systurnar Jakobína og
Elísabet Guðmundsdætur frá Engihlíð og bjuggu þar
síðan. Jakobína lést 1980 og bjó Elísabet eftir það ein
í húsinu fram um 1987. Húsið var rifið af
starfsmönnum Blönduósbæjar árið 1998.236
Efri mynd: Lindarbrekka (Gústubær) um 1930 í upphaflegri mynd.
(Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.) Neðri mynd: Bærinn skömmu eftir
1970, þegar breytingar höfðu verið gerðar á honum. (Ljósmyndasafn AHún., myndhluti.)

Húsið stóð undir brekkunni, skammt austur af
Sólheimum, en milli húsanna voru lengi torfbyggð
útihús, sem tilheyrðu Sólheimum. Lóð Lindarbrekku
var norðan við götuna og mældist 930 m² árið 1930,
þá að miklu leyti ógirt, en gaf af sér 2 hestburði af
töðu 1940. Íbúðarhúsið var á einni hæð með
steinsteyptum útveggjum án kjallara, 6,25×6,25 að
grunnfleti og 1,90 m vegghæð frá grunni. Húsið var í
reynd tvö samsíða hús eða álmur með fjórum stöfnum og tveimur mænisþökum með sundi á milli, en
þökin voru pappalögð timbursúð undir torfi. Skilrúm og gólf voru að mestu steinsteypt, en í húsinu
voru 4 herbergi, geymsla og gangur. Áfastir voru tveir litlir steinsteyptir skúrar, annar við útidyr, og
einnig var viðbyggt gripahús, 6,25×1,90 m að stærð,
með torfveggjum á þrjá vegu og einhalla járnþaki
undir torfi. Hús þetta var horfið um 1940 og þá ekki
nefnt annað útihús en hænsnahús, 14 m³ að stærð.
Lindarbrekka sumarið 1998. (Ljósm. Rolf F. Árnason. Húnavaka 1999, s.
188.)

Árið 1938 var byggt við aðra álmu hússins og hún
lengd um 1,3 m. Um líkt leyti var reist önnur
viðbygging úr timbri (9 m³), annaðhvort við
vesturhlið hússins eða við útidyr og með hálfri
austurhlið. Að öðru leyti var húsið óbreytt frá upphaflegri gerð árið 1940. Alllöngu síðar var húsinu
breytt umtalsvert með því að steypt var ofan á stafnana með því að fyllt var upp í skörðin á milli
þeirra, svo að eftir stóð hús með tveimur háreistum stöfnum og járnklæddu mænisþaki (sjá mynd).
Þessu formi hélt húsið uns það var rifið 1998.
(90) Grænamýri / Villubær. Húsið var torfbær, byggður árið 1921 upp úr útihúsi, sem stóð á lóð
Vegamóta, vestan við bæinn undir brekkunni (sjá nr. 84).237 Nákvæm staðsetning bæjarins er ekki
lengur kunn. Þar settist að ekkjan Vilhelmína Sigurðardóttir (1866-1949) ásamt syni sínum, Tómasi
Guðmundssyni (Hnjúka-Tomma), en í bænum bjuggu einnig um tíma fleiri einstaklingar, þ.á m. Elín
Jónsdóttir (1878-1952) yfirsetukona. Formlegt heiti bæjarins var Grænamýri, en hann var þó gjarnan
nefndur Villubær meðan Vilhelmína bjó í honum. Árið 1945 seldi hún bæinn Rannveigu I.
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Húnavaka 38. árg. 1998, s. 163-164; 39. árg. 1999, s. 188.
Skv. fasteignamati 1930 og 1940 var bærinn byggður og fullgerður 1922, en talinn 20-30 ára í manntali 1940 og 45 ára í manntali 1950.
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Sigurðardóttur (1888-1985), sem bjó þar ásamt
systur sinni, Önnu Aldísi, uns hún lést 1948.238 Flutti
Rannveig þá að Hólabaki, en var þó skráð til heimilis
á Grænumýri við manntal 1950. Einnig bjó um tíma í
húsinu, eða frá því um 1942 til 1947, Kristbjörg
Pétursdóttir, sem síðar bjó í Ósi. Bærinn á
Grænumýri var rifinn skömmu síðar.
Grænamýri um 1935. Á efri myndinni stendur Elín Jónsdóttir yfirsetukona
í útidyrum. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 8089 og 703.)

Torfbænum fylgdi ekki önnur lóð en sá blettur, sem
hann stóð á. Árið 1930 var hann sagður með einum
hálfþilstafni, en þakið torflagt upprefti. Hann var
6,25×3,45 m að stærð og 1,70 m á hæð frá grunni,
óvandaður að efni og smíði. Í honum var ekkert loft,
en gólf og skilrúm voru úr timbri. Húsið var hólfað í
tvennt, þ.e. þiljað íveruherbergi (2,65 m á lengd) og
annað óþiljað. Eldavél og ofn var í herberginu ásamt
steinsteyptum reykháfi. Í bæinn lá vatnsleiðsla frá
sérstökum brunni. Hliðstæð lýsing var gefin á bænum 1940, en þá var kominn lítill timburskúr við
útidyr.
Þuríðarhús / Skúlahús og sambyggð smiðja Skúla Benjamínssonar.
(Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1460.)

(91) Reynivellir / Þuríðarhús / Skúlahús. Húsið
var eitt þeirra þriggja húsa, sem stóðu á þeirri
1590 ferálna lóð, sem Jóhann „stóri“ Jóhannsson
(1865-1961) fékk úthlutað fyrir bæ sinn
Jóhannsbæ eða Hest árið 1908 (sjá nr. 72). Að
sögn byggði hann steinsteypuhúsið Reynivelli árið
1922 yfir son sinn, Hermann Víðdal (1897-1929),
sem þá stundaði ljósmyndaiðn á Blönduósi, og
lagði því til 400 ferálna lóð. Jóhann bjó síðan
sjálfur í húsinu ásamt eiginkonu sinni, Sigurlaugu
Jóhannsdóttur (1864-1943), til ársins 1925, er
Hermann seldi það Blönduóshreppi með
sérstökum skilmálum um ráðstöfun hestshúss og
hlöðu, sem voru í eigu Jóhanns (sjá Hlöðufell nr.
94). Íbúðarhúsið varð þó eign Evalds Hemmert
verslunarstjóra (trúlega vegna veðsetningar), sem
leigði það Gísla Ólafssyni, skáldi frá Eiríksstöðum.
Skúli Benjamínsson kemur úr smiðju sinni, sem var áföst
íbúðarhúsinu. (Ættir Austur-Húnvetninga IV, s. 1461.)

Gísli bjó í húsinu til 1928, er það var selt Þuríði
Sæmundsdóttur (d. 1948) og Skúla Benjamínssyni
járnsmiði. Þau eignuðust þá jafnframt gamla
238
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bæinn Hest, sem Skúli breytti í fjós og hesthús. Einnig byggði hann steinsteypta járnsmiðju áfasta
íbúðarhúsinu. Þar bjuggu þau Þuríður frá 1928 til æviloka og hann að síðustu einn, en fljótlega eftir
lát hans 1963 var húsið rifið. Það var jafnan nefnt Þuríðarhús meðan Þuríður lifði, en síðan Skúlahús.
Skv. fasteignamati 1930 var lóð Þuríðarhúss 760 ferálnir, að mestu undir húsum. Þau voru íbúðarhús,
smiðja og gamall torfbær, sem var þá „kominn að hruni“ og notaður sem skepnuhús og heygeymsla.
Íveruhúsið var steinsteypt á einni hæð með kjallara og lágu járnklæddu mænisþaki með
steinsteyptum reykháfi við húsgafl. Það var þiljað innan og timburgólf á stofuhæð, en steypt skilrúm
bæði þar og í kjallara. Húsið var 6,25×3,80 að stærð, vegghæð frá kjallara 2,20 m og jafnhá lofthæð í
kjallara. Þar voru tvö herbergi og jafnmörg á stofuhæð, en loftrými ekkert. Við húsið var áfastur
dyraskúr fyrir báðum hæðum, þar sem gengið var í kjallara og upp stiga á stofuhæð. Þar var önnur
útbygging, 1,85×1,85 m að stærð, svo og viðbyggð smiðja úr steinsteypu með steyptu gólfi og lágu
pappaklæddu mænisþaki, 5,80×4,40×2,50 m að stærð. Áþekk lýsing var gefin á húsinu 1940. Sem fyrr
voru tvö íveruherbergi á stofuhæð, en eldhús og geymsla í kjallara. Á lóðinni voru torfbyggt fjós fyrir
2 kýr og hesthús fyrir 2 hesta með timburstafni og þiljað innan, vafalítið gamli Hestsbærinn.
(92) Smiðja / Snjólaugarhús / Hreppshús. Húsið var upphaflega smiðja Einars Einarssonar í Einarsnesi
og byggt einhvern tíma árabilinu 1904-1923. Eftir lát Einars árið 1923 eignaðist húsið ekkjan Snjólaug
Baldvinsdóttir (1875-1960) og fékk það flutt um stuttan spöl yfir á nærliggjandi lóð Maríubæjar eða
Fögruvalla. Þar fékk Snjólaug leigðan 100 ferálna blett fyrir húsið meðfram götunni á árbakkanum.
Það var í fyrstu nefnt Smiðja og síðan Snjólaugarhús.
Snjólaugarhús (áður Smiðja) með topprisi er
fyrir miðri mynd og stendur austantil á lóð
Fögruvalla (t.h.). Húsið var síðar (1943) flutt yfir
á lóð Hvannavalla og fékk nafnið Akur. Lengst
til vinstri er Einarsnes ásamt útihúsi, en lengst
til hægri glittir í þak Pálshlöðu. Myndin var tekin
um 1928. (Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)

Snjólaug bjó í húsinu fram yfir
1940, en seldi húsið
Blönduóshreppi 10. des. 1937. Það
var því nefnt Hreppshús um skeið,
en 18. nóvember 1942 keypti
Pétur Andrésson húsið. Að kröfu hreppsnefndar færði hann það árið eftir yfir á 390 fermetra lóð, sem
hann fékk útmæla fast við húsið Hvannavelli í mýrinni. Þangað dró Zophonías Zophoníasson
bifreiðarstjóri húsið á vörubifreið sinni og er saga þess rakin nánar hér síðar (sjá Akur nr. 97).
Árið 1930 mældist Snjólaugarhús 4,25 m á lengd, 3,60 m á breidd og 2,10 m á hæð frá grunni, en ris
þess (toppris) sagt mjög lítið. Húsið var altimbrað, þ.e. útveggir, þak, gólf, loft og skilrúm út timbri, en
pappi á þaki. Í húsinu voru gangur (forstofa), eldhús og 2 herbergi, en ofn og eldavél tengd
steinsteyptum reykháfi. Nánast samhljóða lýsing var gefin á húsinu 1940, en þá voru viðbyggðir tveir
timburskúrar með járnþaki, 32 m³ að stærð.
(93) Brynjólfshús / Ós. Húsið var lítill torfbær með hálfþilstafni og stóð á 158 m² lóð, sem skv.
lóðarsamningi frá 1925 var sunnan við veginn á árbakkanum, norðaustan við lóð Ólafshúss og vestan
við lóð Jóhannshúss, sem áður tilheyrði Höepfnersverslun. Bærinn var byggður árið 1920 af Brynjólfi
Vigfússyni (1856-1937) og Þóreyju Sveinsdóttur (1857-1929), trúlega upp úr útihúsi frá Friðfinnshúsi.
Þau bjuggu þar til æviloka, en bærinn var nefndur Brynjólfshús í manntali 1920, en Ós árið 1930 og
eftirleiðis. Árið 1938 keypti bæinn Teitný Jóhannesdóttir, sem bjó þar ásamt Þorfinni Jónatanssyni til
ársins 1949, er hún seldi hann Kristbjörgu Pétursdóttur, ekkju Björns Eysteinssonar í Grímstungu. Hún
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bjó eins síns liðs á Ósi a.m.k. til ársins 1957239 og var síðasti íbúi bæjarins, sem var rifinn skömmu
síðar.

Mosfell og nærliggjandi hús um 1928, talið frá vinstri: Fögruvellir, Pálshlaða (fjær), Mosfell (steinhús með skúr fyrir framan), Guðrúnarhús
(Lúðvíkshús/Blíðheimar) með þvottasnúrum fyrir framan, Reynivellir/Skúlahús á bak við (sér í þakið), Ós (nokkru fjær og sunnan vegarins),
Systrabær/Sumarliðabær (í fjarska) og Ólafshús lengst til hægri. (Ljósm. E. Hemmert, myndhluti.)

Árið 1930 var bærinn sagður úr torfi og timbri með þaki úr timbri, pappa og torfi, en gólf og skilrúm
úr timbri. Hann var kjallaralaus, 8,45×3,15 m að stærð og 1,85 m á hæð. Í honum voru eitt
íveruherbergi (2,50 m af húslengd), eldhús (1,90 m) og óþiljuð geymsla með moldargólfi. Við útidyr
var lítill timburskúr og á lóðinni voru, auk matjurtagarðs, torfbyggð smiðja með timburstafni
(2,50×1,60 m ) og heyskúr úr járni og timbri (5,0×1,60×1,60 m). Áþekk lýsing var gefin á húsakosti
1940.
(94) Hlöðufell. Húsið var eitt þriggja húsa, sem stóðu á lóð Jóhanns Jóhannssonar sunnan við Mosfell
og götuna á árbakkanum. Það var byggt árið 1925 upp úr gamalli 15 hesta hlöðu, sem Jóhann hafði
reist á lóðinni alllöngu fyrr meðan hann bjó í bænum Hesti. Hlöðuna undanskildi hann við sölu
bæjarins 1921 og nýtti síðan um næstu ár, þá búandi á
Reynivöllum.
Hlöðufell. (Ljósm. Hermann Víðdal. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1342.)

Þegar sonur Jóhanns, Hermann Víðdal ljósmyndari,
seldi Blönduóshreppi Reynivelli vorið 1925, voru
sérstaklega tiltekin útihús bæjarins, sem voru þessi:
Hesthús fyrir 9 hesta, hús með básum fyrir 2 hesta og
geitkindur og geymsluhús, þ.e. heyhlaða. Skilyrt var,
að foreldrar Hermanns, Jóhann og Sigurlaug, hefðu
frjáls og endurgjaldslaus afnot af húsunum meðan þau lifðu eða óskuðu. Auk þess skyldi ekki byggt á
lóðinni eða húsum breytt án þeirra samþykkis, og ennfremur bar Blönduóshreppi að setja glugga á
suðurhlið hlöðunnar og þilja af í henni lítið kames, 2,5×3,0 m að stærð. Skyldi það innréttað með
panel og lagt gólfborðum. Þetta gekk eftir og var bærinn nefndur Hlöðufell. Í honum bjuggu hjónin æ
síðan, Sigurlaug til dánardags (d. 1943) og Jóhann uns hann flutti á Héraðshælið (d. 1961). Hann hafði
áður (21. febr. 1944) keypt bæinn og bjuggu þar síðast (um 1960) Valdimar sonur hans ásamt
eiginkonu, Sigríði H. Jónsdóttur.
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Hlöðufell. Bærinn var upphaflega hlaða og geitahús,
en síðar var hlaðan innréttuð til íbúðar.
(Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 1112.)

Árið 1930 var lóðin sögð 830 ferálnir
að stærð og að mestu undir húsum.
Íveruhúsið var byggt úr timbri og torfi,
þakið borðaupprefti og torf, gólf úr
steinsteypu og timbri ásamt skilrúmum. Húsið var 8,15×2,80 m að stærð, vegghæð frá grunni 1,85 m
og lofthæð 2,2 m í mitt ris. Í því voru eitt íveruherbergi, 2 óþiljuð geymsluherbergi og gangur, en
hvorki kjallari né loftrými. Húsið þótti afar óvandað, en við það stóð eldhúskofi úr torfi, 3,15×1,85 m
að stærð. Einnig var viðbyggt húsið og aðskilið frá því með timburþili hesthús fyrir 11 hesta með
torfveggjum á tvo vegu, en veikviðuðu og sperrureistu torfþaki. Við hlið þess var hlaða úr timbri á þrjá
vegu með pappaklæddu timburþaki (16 m³). Árið 1940 hafði húsið fengið mikla viðgerð, en
húsaskipan var óbreytt í flestu tilliti.
Hvannatún um 1972. (Ljósmyndasafn A-Hún., myndhluti.)

(95) Hvannavellir / Hvannatún. Bærinn Hvannavellir stóð
rétt norðan við bæinn Velli, sem stóð syðst á miðsvæðinu
um miðbik mýrarinnar, fast við Hreppaveginn. Skv. manntali
1950 var húsið einnar hæðar timburhús og 20 ára gamalt,
þ.e. byggt um 1930. Allar upplýsingar skortir að öðru leyti
um forsögu og fyrstu íbúa þessa bæjar, en á árunum 1947-1952
bjó í honum Elín Jónsdóttir (1878-1952), prjóna- og
hjúkrunarkona. Um tíma bjuggu þar einnig Ámundi Jónsson
(1885-1971) og Ásta M. Sigfúsdóttir (1890-1960) frá Dalkoti á
Vatnsnesi og síðar hjónin Ívar Kristjánson og Guðbjörg
Hallgrímsdóttir, en um eða laust fyrir 1960 keyptu húsið
systurnar Elísabet Ragnheiður og Sigurlaug Lárusdætur, sem áður
bjuggu í Klaufinni utan ár. Var húsið þá orðið mjög hrörlegt, svo
að systurnar létu endurbæta og stækka það nokkuð. Nefndu þær
húsið Hvannatún. Skv. uppdrætti frá 1957 var það 4,35×10,0 m
að grunnfleti með áföstum inngangsskúr að vestanverðu,
2,50×3,70 m að stærð. Þar bjuggu systurnar til æviloka. Sigurlaug
lést 1973 og Elísabet 1996, en hún arfleiddi Kattavinafélag Íslands
af öllum eigum sínum.240 Húsið var rifið 1997.
Lóð Hvannatúns árið 1957 (380 m²), eða sá hluti hennar, sem Pétur Andrésson fékk
lóðarbréf fyrir vorið 1945 undir hús sitt, sem hann nefndi Akur. Á uppdrættinum sést
húsgrunnur Hvannatúns, þ.e. bæjarins, sem systurnar Elísabet og Sigurlaug endurbyggðu,
en kofi Péturs er horfinn. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)

(96) Magnúsarhús / Mangahús. Var lítið timburhús eða skúr, sem Magnús Jóhannsson (1888-1958)
keypti vorið 1940 af Guðmundi P. Kolka kaupmanni og endurbyggði á 110 fermetra bletti á lóð Bala,
örskammt frá Ósi. Skúrinn hafði Guðmundur byggt sem sumarhús á svonefndum Hnjúkaklaufum upp
með Svínvetningabraut. Húsið var virt árið 1943 og mældist þá 4,85x3,25 að stærð. Magnús bjó í
húsinu til æviloka 1958. Síðar bjó þar í nokkur ár, jafnvel allt til ársins 1969, og ein síns liðs Kristbjörg
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Pétursdóttir (1882-1974), ekkja Björns Eysteinssonar í Grímstungu.241 Var hún að líkindum síðasti íbúi
hússins.
(97) Akur. Haustið 1942 fékk Pétur Andrésson (1890-1973) úthlutað 390 fermetra lóðarbletti af lóð
Hvannavalla undir lítið timburhús, svonefnda Smiðju eða Snjólaugarhús, sem hann keypti þá af
Blönduóshreppi. Það stóð á lóð Maríubæjar eða Fögruvalla, en skilyrt var að Pétur flytti það á lóðina.
Árið eftir dró Zophonías Zophoníasson bifreiðarstjóri húsið á vörubifreið sinni yfir mýrina (sjá nr. 92).
Húsið var aðeins 4,3×3,7 m að stærð með lágu toppreistu þaki og rúmaði tvö herbergi og eldhús. Þar
bjuggu síðan í nokkur ár Pétur og eiginkona hans, Valgerður S. Stefánsdóttir (1892-1994), en húsið var
trúlega rifið um eða skömmu eftir 1955.
(98) Vellir. Húsið stóð við Hreppaveginn og syðst í húsaþyrpingunni á miðsvæðinu, næst sunnan við
Hvannavelli / Hvannatún. Það var timburhús, ein og hálf hæð skv. manntali 1950 og byggt árið 1945 á
215 m² lóð af Rögnvaldi Sumarliðasyni (1913-1985) og Helgu S. Valdimarsdóttur (1913-1993).
Efniviður í húsgrindina var að sögn fenginn úr heyhlöðu, sem hugsanlega stóð þar nærri. Húsið var í
reynd einlyft og múrhúðað (forskalað) timburhús með háu porti og mænisþaki með kvisti á vesturhlið
með einhalla eða nær láréttu þaki og einum glugga. Við útidyr á vesturhlið hússins var áfastur
inngangsskúr með flötu þaki, einnig úr timbri og múrhúðaður. Nánari lýsing á húsinu er ekki tiltæk. Í
húsinu bjuggu Rögnvaldur og Helga til ársins 1968, er þau fluttu í Friðfinnshús, en síðan Bóthildur
Halldórsdóttir og Davíð Sigurðarson til 1970, er húsið var rifið.242

Vellir. Myndin til vinstri sýnir suðurstafn og vesturhlið hússins með inngangsskúr, en á myndinni til vinstri sést vesturhlið þess. (Eigandi:
Lýður Rögnvaldsson.)

(99) Hesthús og hlaða. Þessi hús standa á gamalli nytja- og ræktunarlóð Þorgerðar Sæmundsen (d.
2005) undir brekkunni, miðja vegu milli Lindarbrekku og Vegamóta. Húsin eru bárujárnsklædd
trégrind og gætu verið byggð um miðja síðustu öld, en koma þó ekki fyrir á uppdráttum af byggðinni
frá þeim tíma. Skv. matsvottorði frá 2003 er byggingarár þeirra skráð 1974, sem er bersýnilega rangt.
Húsin nýtti lengi Bjarni Bjarnason (1883-1967), verkamaður í Tilraun fyrir kindur sínar og kýr. Síðast
voru þau í eigu Hlyns Tryggvasonar og notuð sem heyhlaða og hesthús, en árið 2017 keypti
Blönduósbær húsin.243 Vestara húsið er heyhlaða, 3,4×9,5 m að grunnfleti og 98,8 m³ að stærð, en
áfast því er hesthús, 4,8×9,5 m að grunnmáli.
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Sigurður J. Ágústsson (2005), s. 79; Morgunblaðið 27. okt. 1974, s. 35.
Gunnar Sig. Sigurðsson (munnleg heimild).
243 Skjalasafn Blönduósbæjar; Ágúst Þór Bragason (munnleg heimild).
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Aflögð útihús (hesthús og hlaða) undir brekkunni, þar sem fyrrum var ræktunarlóð Þorgerðar Sæmundsen. Húsin keypti Blönduósbær 2017
til síðari tíma ráðstöfunar. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson. Teikning: Rolf F. Árnason tæknifræðingur, 2003. Skjalasafn Blönduósbæjar.)

(100) Friðfinnshesthús / Jobbahlaða. Skammt austan við bæinn Árbæ og fast sunnan við gamla
veginn á árbakkanum (Blöndubyggð), stóð um 1945 svonefnt Fjós skv. uppdrætti, sem þá var gerður
af byggðinni sunnan ár. Þar hefur staðið útihús æ síðan, en núverandi hús er augljóslega nokkru
lengra en það, sem þarna stóð fyrir miðja síðustu
öld. Húsið er bárujárnsklædd trégrind með
tveimur dyrum og litlum glugga á suðurstafni.
Óljósar heimildir eru um sögu þess, en um tíma
var það í eigu Friðfinns J. Jónssonar (d. 1955),
hreppstjóra og smiðs í Friðfinnshúsi og var þá
kallað Friðfinnshesthús. Síðar eignaðist húsið Jósef
J. Indriðason (d. 1991) og var það í hans tíð nefnt
Jobbahlaða.244
Friðfinnshesthús / Jobbahlaða við Blöndubyggð. (Ljósm. Gunnlaugur
Haraldsson.)

244

Jón Arason, Sveinn Þórarinsson og Páll Ingþór Kristinsson (munnleg heimild).

155

Verndarsvæðið á Blönduósi

3.3 Hús utan verndarsvæðis
Hér að framan er fjallað um nánast öll þau hús, sem heimildir eru um að byggð hafi verið á
verndarsvæðinu allt frá árinu 1876 til loka síðustu aldar. Við hæfi er að nefna hér að síðustu nokkur
önnur hús, sem reist voru innan ár á þessum tíma og stóðu næst verndarsvæðinu, en utan marka
þess.

Horft frá brekkurótum norður yfir Klifamýri um 1940. Í forgrunni er bærinn Grænamýri, sem stóð rétt vestan við Vegamót og á lóð bæjarins.
(Ljósm. Sigurður Guttormsson. Þjóðskjalasafn Íslands.)

Austan við verndarsvæðið og í áttina að Norðurlandsvegi voru þessi hús: (101) Brúarland, byggt 1911,
einnig nefnt Guðmundarbær, Efstibær og Vegamót. (102) Tunga, byggð 1922 (torfbær) og síðar
timburhús byggt eftir 1950, en rifið 1982. (103) Snorrabær, byggður 1917 og stóð lítið eitt norðvestur
frá Héraðsbókasafninu. (104)
Agnarsbær, byggður 1920 og stóð
nærri Norðurlandsvegi og Blöndubrú,
einnig nefndur Benediktsbær og
Efstibær. (105) Jaðar, byggður 1920 og
stóð undir brekkunni. Hann var í ábúð
fram um 1947 og einnig nefndur
Árnabær og Landsendi.
Brúarland / Efstibær um 1940. (Ljósm. Sigurður
Guttormsson. Þjóðskjalasafn Íslands.)

Sunnan við verndarsvæðið og uppi á
Miðholtinu og brekkunni voru þessi
hús: (106) Veðramót, byggt 1920 og stóð undir sneiðingnum upp á Miðholtið, rifið eftir 1972. (107)
Hvassafell, byggt 1948 uppi á brekkunni, norðan við tamningastöðina, og var rifið um 1980. (108)
Fornastaðir, byggðir 1909 og standa ennþá uppi á brekkunni, austan við gamla þjóðveginn (nefndir
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Steinsstaðir 1930). (109) Vallholt, byggt 1947 og stendur sneinsnar sunnan við Fornustaði og
fjárréttina á Miðholti. (110) Sunnuhvoll / Brekkubyggð 2, byggður 1907 uppi á brekkubrúninni og var
meðal elstu steinsteypuhúsa í þorpinu. Var í fyrstu nefnt Þórarinshús og Melshús, en einnig
Sýslumannshús meðan það var húsnæði embættisins.

Gamla sýslumannshúsið Sunnuhvoll uppi á brekkunni er meðal elstu steinsteypuhúsa á Blönduósi. Það var byggt árið 1907 af Þórarni
Bjarnasyni, sem bar steypumölina í pokum frá sandinum upp brekkuna. Húsið var í fyrstu nefnt Þórarinshús og síðar Melshús, áður en það
fékk heitið Sunnuhvoll. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 519.)
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4. Brot úr sögu skipulags
Í þessum kafla eru rifjuð upp helstu kennileiti í skipulagssögu kauptúnsins, einkum með tilliti til gamla
bæjarhlutans innan ár, og kynnt helstu áform og áherslur skipulagsráðgjafa og sveitarstjórnar á
hverjum tíma varðandi skipulag og uppbyggingu gamla bæjarkjarnans og nánasta umhverfis.

4.1 Mótun þéttbýlis og vegakerfis
Eins og fyrr er nefnt byggðist þéttbýlið sunnan Blöndu í landi kirkjujarðarinnar Hjaltabakka, en vegna
andstöðu sóknarprestsins, séra Páls Sigurðssonar, við stofnun verslunarstaðar innan ár var
sýslumanni og dómkvöddum matsmönnum falið að mæla út fyrstu verslunar- og húsalóðirnar. En
með því að Hjaltabakkaprestakall var sameinað Þingeyraklaustursprestakalli árið 1881 féll
umráðaréttur yfir Hjaltabakka og lóðarleigur af Blönduósi til prestsins í því prestakalli, sem þá var
séra Þorvaldur Ásgeirsson. Um 1885 hóf hann sjálfur, með samþykki stiftsyfirvalda og síðar biskups og
stjórnarráðsins, að mæla út húsa- og ræktunarlóðir innan ár.245
Má því segja, að allt til ársins 1942 hafi nánast allar lóðir sunnan Blöndu verið ákveðnar af
sóknarprestinum í Steinnesi. Þess má raunar geta, að iðulega gaf prestur mönnum í fyrstu munnlegt
leyfi til húsbygginga, en gekk svo síðar frá formlegu leyfi og lóðarsamningi. Með því verður ekki sagt
að hann hafi verið einráður um staðsetningu húsa og annað skipulag þorpsins þessi ár, því að ætla
verður að bæði lóðarhafar og hreppsnefnd hafi beint eða óbeint haft sín áhrif og lagt ýmislegt til
mála, einkum eftir stofnun Blönduóshrepps 1914. Hreppnum var þá lagt til tiltekið leiguland, þar sem
mörk þess og hreppsins gagnvart Hjaltabakka og Torfalækjarhreppi voru „bein lína úr Draugagili í
Hnjúkabæ, allt að merkjum þeirrar jarðar að neðan og þaðan meðfram merkjum Hnjúka austur í
Blöndu við Fálkanöf“. Undanskilin var hins vegar hin eiginlega lóð kauptúnsins „með húslóðum öllum,
verzlunarlóðum og ræktunarlóðum í mýrinni upp undir Blöndubrú“, en umráðarétti og leigutekjum af
þessari spildu hélt sóknarprestur. Að sunnanverðu réði merkjum „svonefnd Neðribrekka, sem er
sunnanvert við kauptúnið, eins og hún stefnir vestur til sjávar og upp með þjóðvegi [Efravegi] eða
akbrautinni“ og þaðan
akbrautin að austanverðu út
að Blöndubrú246 (sjá uppdrátt
frá 1914).
Flugsýn yfir Blönduós um 1945. Glöggt
sést hvernig Húnvetningabraut
(Norðurlandsvegur) skásker Klifamýri
vestur af Blöndubrú og vegurinn á
árbakkanum liggur í beinu framhaldi af
Svínvetningabraut niður í kauptúnið.
(Föðurtún, s. 188.)

Fyrrnefndu spilduna keypti
hreppurinn 1923 og síðan
jörðina Hnjúka ásamt
viðbótarlandi úr Hjaltabakka
árið 1931, en gömlu kaupstaðarlóðirnar neðan vegar eignaðist hann ekki fyrr en 1943. Sameining
kauptúnshlutanna utan og innan Blöndu varð hins vegar ekki fyrr en væn spilda úr Ennislandi í
Engihlíðarhreppi var tekin eignarnámi árið 1936 og lögð til Blönduóshrepps.247

245

Pétur Sæmundsen (1975), s. 429; Páll Líndal (1982), s. 395-396.
Pétur Sæmundsen (1975), s. 429-431; ÞÍ. Kirknasafn – Þingeyraklaustur. CB/5 Bréfa- og endurritabók 1914-1936, s. 7-8.
247 Pétur Sæmundsen (1975), s. 431; Páll Líndal (1982), s. 396.
246
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Eitt brýnasta hagsmunamál verslunarstaðarins við stofnun hans árið 1876 var tenging við vegakerfi
sýslunnar, en umbætur í sjóflutningum urðu fyrst með bryggjusmíði utan ár 1894-1895. Sumarið
1875 samþykkti nýstofnuð sýslunefnd að lagður skyldi sýsluvegur meðfram norðanverðri Blöndu, allt
ofan frá aðalpóstleiðinni við Hrafnseyrarvað eða Breiðavaðslæk niður að Blönduósi, enda stóð þá til
að verslunarstaðurinn byggðist utan ár. Þessi vegur var ruddur vorið 1876 og hlaðnar með honum
lítilfjörlegar vegavörður. Verkinu stjórnaði Sveinn Kristófersson, bóndi í Enni. Einnig var ákveðið, að
lögferja skyldi vera á vaðinu, en fljótlega var ferjustaðurinn fluttur niður að árósnum, þegar þar tók
að myndast byggð. Sveinn í Enni annaðist fyrstur ferjuna eins og hann hafði gert áður en bærinn tók
að byggjast. Síðan var rekstur hennar í höndum veitingamanna staðarins og Jóhanns G. Möller
kaupmanns, uns lögferjan var aflögð eftir byggingu Blöndubrúar 1897.248

Til hægri sér í Aðalgötu, þar sem hún liggur upp sneiðing í Neðribrekku, en til vinstri er gamli vegurinn undir brekkunni. Þar var Sleðabrautin
lögð 1908 og þjónaði sem vetrarvegur frá Blönduósi að Laxárvatni. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

Eftir að verslunin fluttist inn fyrir Blöndu komu samgöngumál verslunarstaðarins til kasta
Torfalækjarhrepps, en þá þegar hafði verið lagður sýsluvegur (Hjaltabakkavegur) af þjóðleiðinni nærri
Hjaltabakka um Háubrekku út á Blönduós. Norðurendi hans þjónar enn sem sá hluti Aðalgötu, sem
liggur hjá kirkjugarðinum og niður sneiðinginn í Neðribrekku, neðan við gamla Sýslumannshúsið. Skv.
uppdrætti frá 1914 virðist sem vegurinn hafi upphaflega legið vestan við grafreitinn og hefur hann því
verið býsna brattur upp á hjallann.
Árið 1878 samþykkti sýslunefnd ennfremur, að vegurinn frá Blöndudalsvegi niður með Blöndu yrði
sýsluvegur og fjórum árum síðar skoraði hreppsnefnd Svínavatnshrepps á sýslunefnd, að lagður yrði
vegur sunnan Blöndu frá Hrafnseyrarvaði niður í kaupstaðinn, því að sýsluvegurinn frá vaðinu að
Hjaltabakka og þaðan norður á Blönduós væri „ónotalegur krókur og býsna langur“ fyrir íbúa
Svínavatnshrepps og fleiri.249 Þessi vegur var lagður á næstu árum upp hjá Kleifum og síðan með
rótum melhjallanna vestur með Dýhóli að Miðholti. Framhald hans liggur undir Neðribrekku niður í
þorpið, en sá vegur hefur aldrei hlotið nafn, að því er best er vitað. Hann var hluti svonefndrar
248
249

Pétur Sæmundsen (1975), s. 437-439; Jón Arason (2006), s. 46-48; Minnisblöð Jóns Arasonar; Jón Arason (2017A).
Jón Arason (2006), s. 48.
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Sleðabrautar, sem Páll Jónsson, bóndi í Sauðanesi, lagði frá Blönduósi að Laxárvatni 1908. Næst
þorpinu lá hún yfir lóð Berndsenshúss (Sólheima) og niður í plássið. Vorið 1912 var samþykkt, að
brautin yrði sýsluvegur og áskilið að hún „standi a.m.k. 3 m breið öllum til umferðar“.250
Horft í norðvesturátt af brekkunni ofan við
bæinn Kleifar árið 1943, þar sem
Svínvetningabraut liggur eftir mýrinni niður í
kauptúnið. (Ljósm. Ari og Jón Ísberg.
Húnavaka 2006, s. 49.)

Eftir byggingu Blöndubrúar árið
1897 komst fljótlega á sú skipan
vegakerfisins, sem hélst fram á
seinni hluta síðustu aldar með
því að þjóðleiðin var lögð í
gegnum kauptúnið nokkurn
veginn eins og Aðalgata og
Blöndubyggð liggja nú. Skammt
suður af brúnni urðu gatnamót og greindist vegurinn þar í tvennt, eins og sjá má á uppdrætti frá
1914. Önnur leiðin lá til vesturs meðfram ánni og niður í þorpið. Og þótt lagningu vegarins lyki ekki til
fulls fyrr en um 1911, var hann fljótlega farinn af öllum vegfarendum, sem komu að norðan og áttu
erindi í kauptúnið. Hin leiðin, sem lögð var af heimamönnum og brúarsmiðum sumarið 1897, lá til
suðvesturs frá gatnamótunum og skásneið Klifamýri upp á Miðholtið,251 þar sem vegurinn mætti fyrst
vegslóðanum undir brekkunni og síðan Hjaltabakkavegi uppi á melhjallanum.

Horft af brekkubrún norðvestur yfir Blönduósbæ og Kleifarmýri, þar sem Svínvetningabraut liggur ofan í byggðina innan ár. (Ljósm.
Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

Snemma sumars 1911 kom Jón Þorláksson landsverkfræðingur á Blönduós ásamt aðstoðarmanni
sínum þeirra erinda að mæla fyrir þjóðveginum (flutningabrautinni) og ákveða vegarstæðið suður frá

250
251

Jón Arason (2006), s. 55-56.
Stefán Á. Jónsson (2003), s. 37; Jón Torfason (1996), s. 119.
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Blöndubrú. Vildi Jón láta veginn liggja suðvestur yfir mýrarnar og upp á Miðholtið, þar sem þá þegar
lá vegslóði frá 1897, enda var sú leið bæði styttri og greiðari upp á melhjallann en niðri í þorpinu.
Kaupmennirnir risu hart gegn þessu og töldu að „það yrði til þess að bændurnir streymdu bara beint
fram hjá og út í kaupfélagið“ utan ár. Fyrir þessu varð Jón að beygja sig og „lagði veginn niður í þorpið
og upp á bakkann vestast rétt austan við kirkjuna“.252
Vegurinn niður með ánni varð þannig aðalleiðin niður í kauptúnið um langa hríð. Heimamönnum var
það mikið hagsmunamál að sá vegur yrði þjóðvegur, því að það tryggði að fjárveitingar til
uppbyggingar og viðhalds hans kæmu úr landssjóði.253 Vegslóðinn yfir Klifamýri varð hins vegar
uppistaðan í nýrri þjóðleið, Húnvetningabraut, sem lögð var sumarið 1912 frá Blöndubrú upp á
Miðholtið og fylgdi síðan Hjaltabakkavegi allt inn að Laxá hjá Húnsstöðum. Frá Húnvetningabraut var
síðar (1919-1939) lögð Svínvetningabraut suðaustur Kleifarmýri og suður um Torfalækjar- og
Svínavatnshreppa, en núverandi Norðurlandsvegur suður frá brúnni var ekki lagður fyrr en árin 1975
og 1976.254
Litlar heimildir hafa geymst um upphaflegt skipulag gatnakerfis í verslunarstaðnum, þótt augljóslega
hafi menn við úthlutun fyrstu lóða leitast við að aðskilja þær að einhverju marki með stíga- og
gatnagerð í huga. Um þetta hefur Jón Arason fræðimaður ritað:
Við fyrstu útmælingar lóða innan ár hafði þess verið gætt að 12 álna autt svæði væri frá árbakkanum
sem ætlað var til umferðar. Þá var haft 15 álna bil milli lóða Thomsens og lóðar Steinke sem
Höepfnersverslun eignaðist síðar. Það bil hefur líka verið ætlað til umferðar þótt fljótlega hafi hún mest
farið austur fyrir húslóð Thomsens. Plássið, sem svo var kallað, var hálfgert torg sem var sunnan þeirrar
lóðar en norðan við sýslumannshús sem nú er austasti hluti hótelsins. Þar höfðu sveitamenn pláss til að
búa upp á hesta sína.255

Milli verslunarlóða Höepfners og Möllers lá stígur eftir 15 álna breiðri landræmu niður að ánni frá Plássinu, sem var sunnan og austan við
verslunarhúsin. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

Eins og áður er lýst, láu fyrstu verslunarlóðirnar, sem sýslumaður úthlutaði sumarið 1876, samsíða á
árbakkanum, þannig að Steinckeslóð (síðar Höepfnerslóð) var vestast, þá Thomsenslóð (síðar

252

Jón Arason (2006), s. 51; Glúmur Hólmgeirsson (1980), s. 21.
Jón Arason (2017A).
254
Pétur Sæmundsen (1975), s. 437; Jón Arason (2006), s. 46-51; Jón Arason (2017A); Stefán Á. Jónsson (2003), s. 37-39; Ingvar Þorleifsson
(1983), s. 19-20.
255 Minnisblöð Jóns Arasonar.
253
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Möllerslóð) og austast lóð Hólanesverslunar. Eftir að Möller kaupmaður varð eigandi beggja
síðastnefndu lóðanna voru þær sameinaðar með nýjum lóðarsamningi 26. nóv. 1890. Voru þá
lóðarmörkin að vestanverðu miðuð við girðinguna um íbúðarhúsið (Möllershús), en að austanverðu
við skurð austan við Hillebrandtshús, sem lá allt ofan frá Neðribrekku og norður í Blöndu. Var lóðin þá
alls 45 faðmar á lengd meðfram ánni og 22 faðmar á breidd.256
Vestan við girðinguna um Möllershús, þ.e. milli lóða Steinckes og Thomsens, var 15 álna breið
landræma, sem mynda skyldi „nauðsynlega götu milli lóðanna“. Sú ráðstöfun sýnir, að þegar í upphafi
sáu menn fyrir nauðsyn þess að skipuleggja samgönguleiðir í verslunarstaðnum. Og þó svo að þar yrði
ekki gata til frambúðar, var um þetta lóðabil stysta leiðin úr Plássinu niður að lendingunni við ána, og
sömuleiðis til sjávar eftir að lóð Höepfnersverslunar var stækkuð suður að brekkurótum. Jafnframt
mun fljótlega hafa myndast alfaraleið sunnan frá þjóðveginum (Hjaltabakkavegi), þar sem hann lá
niður Neðribrekku og þvert norður að stígnum meðfram ánni. Með því varð Aðalgata til og um leið
einskonar almenningur milli Möllershúss annars vegar og Möllersbúðar og útihúsanna hins vegar.
Jafnhliða varð Plássið austan við Höepfnershúsin og sunnan við húslóð Möllers að nauðsynlegu torgi
og athafnarými fyrir þá, sem sóttu heim kaupstaðinn.

Gatnamót Hnjúkabyggðar og Aðalgötu eru norðan við Læknishúsið, en við lóðarúthlutun árið 1901 þótti héraðslækni sem sóknarprestur
„gjörði veginn óþarflega breiðan“. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

Af framansögðu má ætla, að frá fyrstu tíð hafi sýslumaður og síðan séra Bjarni í Steinnesi ráðið mestu
um mótun gatnakerfisins samhliða lóðaúthlutun. Það átti a.m.k. við um mótun Aðalgötu, en árið
1901 varð ágreiningur með presti og Júlíusi Halldórssyni lækni, þegar hann falaðist eftir lóð, sem
takmarkaðist „á eina hlið af aðalvegi þeim, sem liggur ofan í verzlunarstaðinn“. Greindi þá á um „hvað
vegurinn skyldi breiður vera“ og áleit Júlíus, að prestur „gjörði veginn óþarflega breiðan, en vegna
kauptúnsins og hjeraðsins gat [Bjarni] ekki látið undan í þessu efni“.257 Framan af árum var tenging
Aðalgötu og núverandi Blöndubyggðar með öðrum hætti en nú er, því að frá plássinu sunnan við
Thomsens-/Möllersbúð sveigði gatan austur fyrir húsgaflinn og út í gegnum mjótt sund á milli
búðarinnar og Hillebrandtshúss. Eftir byggingu Templarahússins 1907 myndaðist síðan S-laga bugt á
götuna norðan við húsið, eins og sjá má á uppdrætti frá 1914. Núverandi götumynd mótaðist svo
með þeim nýju húsum, sem þarna risu eftir bruna Möllersbúðar um jólaleytið 1914, þ.e.
Berndsenshúsi og síðar Samkomuhúsi að austanverðu, en Sæmundsenshúsi vestan götunnar.

256
257

Kirknasafn – Þingeyraklaustur. CB/4 Bréfa- og endurritabók 1905-1914, s. 124-125; Jón Arason (2017).
Kirknasafn – Þingeyraklaustur. CB/3 Bréfa- og endurritabók 1899-1904.
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Uppdráttur af Blönduósi, sem unnin var af J.M. Danbo kortagerðarmanni sumarið 1914. (Landmælingar Íslands.)

Samsíða Aðalgötu og nokkru austar varð síðar til önnur gata, þ.e. Koppagata. Árið 1886 fékk Jóhann
G. Möller kaupmaður útmælda stóra lóð til túnræktunar neðst í „forarmýrinni“ fyrir austan
verslunarhúsin. Til að þurrka landið var grafinn mikill skurður austan við túnið og „notuðu
nágrannarnir hann gjarnan til að tæma næturgögn sín. Þar af mun Koppagata hafa hlotið nafn sitt en
hún liggur þar sem skurðbakkinn var“.258 Með vaxandi og óskipulegri byggð austar í mýrinni urðu þar
til fleiri götur, slóðar og heimreiðar. Þeirra mestur var svonefndur Hreppa- eða Hreppsvegur, sem
lagður var um 1943 þvert yfir mýrina frá veginum (Blöndubyggð) nærri Einarsnesi suður á veginn

258

Jón Arason (2006), s. 49-50.
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undir brekkunni, fast vestan við bæinn Brautarholt. Enn má greina leifar þessa vegar í mýrinni, en
aðrir slóðar eru að mestu eða öllu leyti horfnir.
Að síðustu skal hér getið vegarspotta, sem óvíst er hvort nokkru sinni hlotnaðist nafn. Lá hann til
sjávar frá svæðinu undir brekkunni norðan við kirkjuna og þvert yfir lóð Höepfnersverslunar. Eftir
stækkun hennar fyrir aldamótin náði hún allt frá árbakkanum suður í brekku, svo að ekki varð komist í
fjöruna öðruvísi en yfir lóðina eða með því að þræða árbakkann. Þessi hindrun var húsbyggjendum
mjög til trafala, þegar þeir hófu að byggja steinsteypt hús í aldarbyrjun. Leyfði Pétur Sæmundsen
verslunarstjóri þó Zophoníasi Hjálmssyni að sækja sér steypumöl yfir lóðina, þegar hann byggði hús
sitt við Aðalgötu 1905.259
Vorið 1907 hafnaði Sæmundsen óskum nokkurra húsbyggjenda um malarflutninga yfir lóðina, en
meðal þeirra var Þorsteinn Bjarnason kaupmaður. Þeir sendu því áskorun til sóknarprests,
sýslunefndar og hreppsnefndar um að tekin yrði sneið af lóðinni norðan kirkjunnar fyrir vegi til sjávar.
Flestir húsráðendur í þorpinu skrifuðu undir plaggið og í umsögn hreppsnefndar sagði, „að stór og
brýn nauðsyn“ bæri til að fá þennan veg, sjerstaklega með tilliti til verzlunar Þorsteins Bjarnasonar“.
Séra Bjarni var fylgjandi vegarlagningunni, því að „enginn annar kostur er en að fara alllangan krók
norður undir á til þess að komast til sjávar“. Hann taldi þó að málið væri sér „óviðkomandi sem
landsdrottni“ og skaut því til úrskurðar biskups, sem sagði prestinn bresta vald „til að gjöra það
lóðarnám, sem nauðsynlegt kann að vera í almenningsþarfir“. Málið leystist þó á einhvern hátt, því að
nokkur steinsteypt hús risu í þorpinu 1907-1908, og vorið 1909 féllst sýslunefnd á að Þorsteinn
kaupmaður legði veginn og sýslan sæi um viðhald hans.260
Eins og áður segir var þess gætt í upphafi við útmælingu lóða, að upp með ánni væri auð landræma,
sem ætluð var til umferðar. Á þessari spildu myndaðist fljótlega stígur eða vegslóði, sem m.a. var
nefndur í lóðarsamningi vorið 1886, þegar úthlutað var sameiginlegri ræktunarlóð til J. G. Möllers
kaupmanns og Péturs Sæmundsen verslunarstjóra. Náði hún „suður að fjósi P. Sæmundsens, en til
norðurs rjett að hinum ákveðna vegi og er nær 19 álnir frá bakka þeim, sem veit að Blöndu“.261 Á
næstu árum var unnið að uppbyggingu þessa vegar, m.a. með ræsa- og brúargerð, t.d. neðan við
þinghús hreppsins (Ólafshús) 1891 og ofan við Vertshúsið 1897.262
Við úthlutanir lóða í aldarbyrjun var þess gjarnan getið, að takmörk þeirra að norðan væru „skurður
meðfram veginum, er liggur upp með Blöndu“.263 Samþykkt var vorið 1909, að þessi vegur yrði
sýsluvegur „frá veitingahúsinu á Blönduósi upp með Blöndu“ og árið eftir var gerð áætlun um
framlengingu hans „frá Þórðarhúsi að Blöndubrúarveginum“.264 Virðist sem gerð hans hafi lokið árið
1911, þegar vegurinn frá Blöndubrú og niður í gegnum kauptúnið var viðurkennur sem þjóðvegur.
Vegurinn á árbakkanum var lengi nefndur Neðrivegur, en hlaut síðar nafnið Blöndubyggð.
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Jón Arason (2006), s. 52.
Jón Arason (2006), s. 52; Kirknasafn – Þingeyraklaustur. CB/4 Bréfa- og endurritabók 1905-1914, s. 57-59 og 63-64.
261 ÞÍ. Kirknasafn – Hjaltabakki CD/4 Endurritabók 1854-1890, s. 312-314.
262 Jón Arason (2006), s. 50.
263
Kirknasafn – Þingeyraklaustur. CB/3 Bréfa- og endurritabók 1899-1904; CB/4 Bréfa- og endurritabók 1905-1914, s. 46-48.
264 Jón Arason (2006), s. 50.
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4.2 Elstu uppdrættir og upphaf skipulags
Elsti uppdráttur af verslunarstaðnum var gerður sumarið 1914 af J. M. Danbo kortagerðarmanni, sem
var þátttakandi í fjölmennum leiðangri dönsku landmælingastofnunarinnar til Íslands það ár og vann
á vegum hennar að landmælingum hér á landi um langt árabil.265 Þessi uppdráttur er afar
þýðingarmikil heimild um skipulag og ásýnd gamla bæjarhlutans, enda liðu tæpir fjórir áratugir þar til
önnur mæling var gerð af þessum hluta kauptúnsins.

Tillaga Skipulags ríkisins að skipulagi Blönduóss sunnan ár 15. júlí 1954 skv. mælingu, sem gerð var 1952. Uppdrátturinn sýnir einnig viðbót,
sem gerð var 3. mars 1958 og tillögu að nýju íbúðahverfi, sem gerð var í júní 1966. (Skipulagsstofnun ríkisins.)

265

Ágúst Böðvarsson (1996), s. 125; Blönduós. Uppdráttur 1914. https://atlas.lmi.is/soguleg_gogn/herforingjarad_frumgogn_
myndir/baejarteikningar/Baejarteikningar_jpg_veflausn/B43L119.jpg
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Ástæðan var sú, að með tilliti til íbúafjölda varð Blönduós ekki skipulagsskylt þéttbýli fyrr en um 1955,
því að skv. lögum nr. 55/1921 um skipulag kauptúna og sjávarþorpa var aðeins skylt að mæla upp og
gera skipulagsuppdrætti yfir þau kauptún, sem höfðu 500 íbúa eða fleiri. Slíkir uppdrættir skyldu
„sýna skipulagsbreytingar á byggða svæðinu og fyrirhugað skipulag á eigi minna af óbyggðu
bæjarsvæðinu en ætla má að nægi 50 ára vexti bæjarins“.266

Nyrðri hluti byggðarinnar í Klifamýri skv. mælingu Skipulagsnefndar ríkisins 1945-1946 og viðbótarmælingu 1952. Neðst til hægri er
Pálmalundur og til vinstri húsið Vellir, þar sem Hreppavegurinn liggur norður Miðsvæðið í átt að Einarsnesi, efst á myndinni.
(Skipulagsstofnun ríkisins.)

Mælingarblað Skipulags ríkisins frá 1950 af syðri hluta Klifamýrar. Lengst til vinstri má greina húsin Veðramót og Brautarholt, en nær
Blöndubrú standa Brúarland, Tunga, Snorrabær og Agnarsbær fast við þjóðveginn. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)

266

Páll Líndal (1982), s. 115-116.
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Á árunum 1937-1944 fóru Kaupfélag Húnvetninga og hreppsnefnd margsinnis þess á leit við
skipulagsnefnd ríkisins að unnið yrði skipulag að kauptúninu, enda stóðu þá fyrir dyrum allmiklar
byggingarframkvæmdir norðan ár, m.a. á vegum kaupfélagsins, einstaklinga og við nýjan barnaskóla.
Það skilaði þeim árangri, að sumarið 1945 var landið norðan Blöndu mælt og kortlagt þá um veturinn.
Fyrstu tillögur að skipulagi svæðisins lágu fyrir vorið 1946 og var endurskoðað skipulag sent
hreppsnefnd í nóvember 1947 með þeirri tillögu skipulagsnefndar „að byggð yrði eingöngu leyfð
þeim megin ár fyrst um sinn“.267 Virðist reyndar sem sú tillaga hafi byggt á vilja og samþykktum
hreppsnefndar.
Árið 1950 var ákveðið að byggja sjúkrahús og elliheimili (Héraðshælið) sunnan ár, rétt ofan við
Blöndubrú, og árið 1952 var óskað eftir lóð fyrir nýjan sýslumannsbústað, sem byggður var sama ár á
melnum rétt vestan við kirkjugarðinn (Garðabyggð 1). Hvorttveggja leiddi til þess, að árin 1950 og
1952 var gerð mæling á svæðinu sunnan Blöndu fyrir eindregin tilmæli hreppsnefndar. Eins og fyrr
segir höfðu þó fyrri hreppsnefndir og skipulagsnefnd ríkisins markað þá stefnu, að kauptúnið skyldi
fyrst og fremst þróast til frambúðar norðan árinnar.268

Tillaga að skipulagi Blönduóss frá október 1968. Skipulag ríkisins. (Skipulagsstofnun ríkisins.)

Sumarið 1954 var hreppsnefndinni send endurskoðuð tillaga að skipulagi norðan ár og frumtillaga að
skipulagi bæjarhlutans sunnan ár (sjá mynd). Engin viðbrögð urðu af hálfu hreppsnefndar við þessum
tillögum, en eftir margvíslega endurskoðun var tillöguuppdráttur frá 13. maí 1964 að skipulagi
kauptúnsins utan ár loks samþykktur af hreppsnefnd þá um sumarið með nokkrum breytingum og
þeim tilmælum, að „bæjarstæðið vestan [þ.e. sunnan] Blöndu væri tekið til skipulagsmeðferðar eins
267
268

Aðalskipulag Blönduóss 1970, s. 1-2.
Aðalskipulag Blönduóss 1970, s. 2; Zóphónías Pálsson (1990), s. 123
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fljótt og unnt væri“. Skipulagsnefnd ríkisins varð við þessari ósk og þann 8. júní 1966 var hreppsnefnd
send tillaga að skipulagi íbúðahverfis sunnan Blöndu.269
Þær tillögur, sem gerðar voru á skipulagi bæjarhlutans sunnan Blöndu árin 1954 og 1966, má sjá á
mynd hér að framan, en þær voru teiknaðar með blýanti inn á mælingaruppdrátt af byggðinni frá
1952. Skipulagið frá 1954 miðaði að því, að ný íbúðahúsabyggð risi í mýrinni með tilheyrandi götum,
auk hins nýja sýslumannsseturs uppi á melnum. Staðsetning prestsbústaðar og nýrrar kirkju, ásamt
skipulagi nánasta umhverfis, var þar á móti fest í skipulagið og fært á uppdráttinn 1958 skv. ósk
hreppsnefndar frá 1957 um „nýjan stað fyrir kirkju“. Tillagan um nýtt íbúðahverfi uppi á melnum
(núverandi Brekku- og Garðabyggð) var hins vegar sú viðbót, sem gerð var um byggð á þessum
slóðum og kynnt hreppsnefnd sumarið 1966.270

4.3 Aðalskipulag 1970
Árin 1969-1970 var skipulag kauptúnsins norðan ár tekið til endurskoðunar, m.a. með tilliti til nýrrar
kirkju, sem nú var ætlaður staður austast á barnaskólalóðinni „eftir 15 ára þras“. Hreppsnefnd
samþykkti nýtt skipulag byggðarinnar fyrir norðan Blöndu „athugasemdalaust“ 8. maí 1970, en ekki
náðist samstaða um uppdráttinn að öðru leyti. Í því sambandi ítrekaði hreppsnefnin eindregið fyrri
óskir sínar um að svæðið sunnan ár og neðan Blöndubrúar yrði skipulagt frekar „enda þótt ekki sé
útlit fyrir að þar verði byggt á næstu árum“. Það fór því svo, að nýtt aðalskipulag kauptúnsins var ekki
staðfest fyrr en 1975, eins og síðar verður rakið.271

Útsýni vestur yfir byggðina sunnan Blöndu um 1972. Sjá nánari skýringar í kafla 2.3.4. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Í greinargerð aðalskipulags 1970 voru hins vegar reifaðar meginforsendur skipulagsins og skulu hér
nefndar þær helstu, sem vörðuðu byggðina sunnan Blöndu. Þar var m.a. drepið á þær breytingar, sem
fyrirsjáanlega yrðu gerðar innan tíðar á vegakerfinu innan ár. Í fyrsta lagi var gert ráð fyrir að gamli
þjóðvegurinn yrði færður austar og myndi taka „síðar meir sem næst beina stefnu af brúnni til
suðurs“. Í annan stað sagði eftirfarandi um nýja aðkomuleið að gamla bæjarhlutanum: „Vestan
[sunnan] ár er gert ráð fyrir að Svínvetningabraut verði framlengd til norðvesturs allt að Hótel
Blönduós, og er sú gata ráðgerð aðal safnbraut syðri bæjarhlutans, ásamt gamla þjóðveginum, sem
lagt er til að verði sveigður inn á Svínvetningabraut á milli Þorleifshúss og Pálmalundar.“272 Með
þessu var mörkuð stefna um lagningu gatnanna Hnjúkabyggðar og Þingbrautar.

269

Aðalskipulag Blönduóss 1970, s. 2-3; Zóphónías Pálsson (1990), s. 123-124.
Aðalskipulag Blönduóss 1970, s. 2-3; Zóphónías Pálsson (1990), s. 123-124.
271
Aðalskipulag Blönduóss 1970, s. 3; Blönduós. Aðalskipulag 1976-1996 [1978-1998], s. 4; Zóphónías Pálsson (1990), s. 124.
272 Aðalskipulag Blönduóss 1970, s. 5.
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Aðalskipulagstillaga frá nóvember 1970. Teiknistofa Skipulags ríkisins. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)

Mörg undangengin ár höfðu ný íbúðarhús í kauptúninu einkum byggst norðan ár og „fáein hús á
melnum í nánd við sýslumannssetrið og kirkjugarðinn“. Skv. nýju skipulagi var gerð tillaga um enn
frekari íbúðabyggð utan ár, en um framkvæmdir innan ár sagði eftirfarandi:
Samkvæmt ósk hreppsnefndar er nú gert ráð fyrir einbýlishúsahverfi suðvestur af núverandi
sýslumannssetri, eða 30 húsum til viðbótar þeim 8 húsum, sem þar eru fyrir. Ennfremur er gert ráð fyrir
að síðar meir komi íbúðarhúsabyggð á svæðinu frá Blöndubrú að Hótel Blönduós. Sú byggð rúmar skv.
skipulagsgerðinni 42 íbúðir í einbýlishúsum, 42 íbúðir í raðhúsum og 36 íbúðir í tveggja hæða
fjölbýlishúsum, eða samtals 120 íbúðir.273

273

Aðalskipulag Blönduóss 1970, s. 6.
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Aðalskipulagstillaga frá júlí 1975.
Teiknistofa Skipulags ríksisins. (Skjalasafn
Blönduósbæjar.)

Aðaliðnaðarhverfi kauptúnsins
hafði sömuleiðis til margra ára
byggst upp norðan Blöndu, en
innan ár var gert ráð fyrir
tveimur iðnaðarsvæðum. Um
hið eldra sagði þetta:
Norðan við Hótel Blönduós er rekin
steypustöð og verkstæði í
húsnæði, sem hefur staðið þarna
frá gamalli tíð. Svæði þetta, sem er
tæpur hektari að stærð, liggur í
útjaðri byggðarinnar og mætti því
vel hugsa sér að þessi starfsemi
verði þarna eitthvað áfram, þar
sem hún er ekki til mikils ama á
þessum stað.274

Auk þessa svæðis var gert ráð
fyrir öðru „til iðnaðar síðar meir
[...] í mýrinni vestan væntanlegs
þjóðvegar frá Blöndubrú, en
sunnan við væntanlega
framlengingu
Svínvetningabrautar“, um 7-8
hektara spildu. Var þó reiknað
með, að til þeirrar nýtingar
kæmi ekki innan 20 ára „nema
eitthvað sérstakt komi til“.275
Loftmynd af Blönduósi 29. júlí 1979.
Landmælingar ríkisins. (Skipulagsstofnun
ríkisins.)

Hér verður ekki fjölyrt frekar
um þá þætti, sem kveðið var á
um í greinargerð skipulagsins,
s.s. fyrirtæki og opinberar
þjónustustofnanir, sem nánast
allar stóðu nú eða voru
ráðgerðar utan gamla
bæjarhlutans. Meira að segja
kirkjan var á förum úr gamla
þorpinu, en eftir voru þó
kirkjugarðurinn uppi á melnum,
274
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Aðalskipulag Blönduóss 1970, s. 7.
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Hótel Blönduós og apótekið við hlið þess. Töldu þó höfundar skipulagsins, að það „þyrfti að fá
hentugri samastað nær spítalanum, eða austan [þ.e. norðan] ár“.276

Myndmælt kort af byggðinni sunnan Blöndu, unnið af Forverki hf. eftir loftmynd, sem tekin var af Landmælingum ríkisins 29. júlí 1979
(myndhluti). (Skipulagsstofnun ríkisins.) Helstu breytingar á byggðinni frá því um 1970 fólust í nýju íbúðahverfi, sem risið hafði við
Brekkubyggð og lögð voru fyrstu drög að með skipulaginu 1966.

Um æskileg útivistarsvæði í bæjarlandinu var m.a. lagt til, „að spildan meðfram Blöndu að vestan
[þ.e. sunnan], en neðan brúar, verði smátt og smátt gerð að útivistarsvæði, en á ræmu þessari
vestanverðri standa nú nokkur gömul og léleg hús, sem ekki ætti að leyfa að endurbyggja á þeim stað
sem þau eru nú“. Einnig var vakin athygli á nokkrum gömlum húsum í gamla bæjarhlutanum. „Þyrfti
að kanna hvort ekki væri fært að varðveita einhver þeirra, t.d. Hillebrandtshús, sem flutt var frá
Skagaströnd, einkanlega þar sem þau eru ekki á neinn hátt fyrir annarri byggð.“277

4.4 Aðalskipulag 1978-1998
Á árunum 1971-1975 var unnið að endurskoðun á skipulagi svæðisins sunnan ár með hliðsjón af
ábendingum hreppsnefndar. Ein þeirra var sú, að gert yrði ráð fyrir „fjölbýlishúsabyggð á túnunum
neðan við Brúarland“. Í júní 1975 samþykktu byggingarnefnd og hreppsnefnd samhljóða nýtt
aðalskipulag Blönduóss, en aðeins ári síðar óskaði þó hreppsnefndin „einróma“ eftir því, að gert yrði
„ráð fyrir nær beinni framlengingu Svínvetningabrautar frá spítala og niður á Aðalgötu við hótelið,
með röð 3ja hæða fjölbýlishúsa að norðaustanverðu“.278
Tillaga að hinu nýja aðalskipulagi var samþykkt af hreppsnefnd og auglýst í september 1976. Engar
athugasemdir bárust. Þrátt fyrir það varð dráttur á staðfestingu skipulagsins. Á árunum 1975-1979
var kauptúnið myndmælt skv. loftmyndum (sjá mynd) og aðalskipulagsuppdráttur fyrir tímabilið
1978-1998 grundvallaður á þeim mælingum. Hann var loks staðfestur af félagsmálaráðuneytinu 14.
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Aðalskipulag Blönduóss 1970, s. 9.
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júlí 1980 og um mörg næstu ár voru deiliskipulagstillögur unnar í samræmi við þetta staðfesta
aðalskipulag.279

Aðalskipulag Blönduóss 1978-1998, staðfest af félagsmálaráðuneytinu 14. júlí 1980. (Skipulagsstofnun ríkisins.)

Forsendur þessa aðalskipulags voru í stórum dráttum þær sömu og lýst hefur verið hér að framan. Þó
hafði orðið sú breyting á vegakerfinu, að þjóðvegurinn sunnan ár (Norðurlandsvegur) hafði verið
færður í núverandi vegstæði. Sem fyrr var stefnt að fjölmennri íbúðabyggð í mýrinni austan við gamla
bæjarhlutann. Við framlengda Svínvetningabraut (síðar Hnjúkabyggð) voru „ráðgerð 8 fjölbýlishús
með 12-18 íbúðum í hverju eða samtals 96-144 íbúðir“ og auk þess var „mýrin sunnan við vesturenda
Svínvetningabrautar einnig ráðgerð undir raðhús og einbýlishús“. Ætlað var að þar kæmust fyrir 30
einbýlishús og 30 íbúðir í raðhúsum. Eins má geta þess, að árið 1980 hafði nýlega verið byggt
„sérstakt hús undir héraðsbókasafn, sýslusafn, sýslumannsskrifstofur, lögregluvarðstofu o.fl.
starfsemi“ rétt vestur af Blöndubrú. Á þeim slóðum var þá einnig rætt um „hugsanlegt
framtíðarhótel, verzlanir ýmsar og aðra ferðamannaþjónustu“. Eins hafði sveitarstjórn ákveðið „að
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græða upp brekkur þær, er umlykja Blönduós að norðan, austan og sunnan, og hófst það
skógræktarstarf á 100 ára afmæli byggðarlagsins“ 1976.280
Deiliskipulagstillögur að gamla bæjarkjarnanum,
sem unnar voru af Skipulagi ríkisins í apríl 1987 og
lagðar fyrir hreppsnefnd Blönduóshrepps í ágúst
sama ár. (Skipulagsstofnun ríkisins.)

Um næstu ár var unnið skv. þessu
skipulagi svæðisins sunnan ár, einkum
með lagningu gatnanna Ólafsbyggðar
og Hnjúkabyggðar á árunum 19821988, en sú síðarnefnda var lögð allt
austan frá Norðurlandsvegi vestur
eftir Klifamýri endilangri að Aðalgötu í
gamla bænum. Sú framkvæmd hafði
róttæk og varanleg áhrif á svipmót og
skipulag svæðisins til frambúðar, þar
sem m.a. var rutt úr vegi nokkrum
gömlum húsum og búsetuminjum,
sem áttu sér langa sögu.281 Árið 1987
var skipulag gamla bæjarkjarnans
tekið til frekari endurskoðunar með
deiliskipulagi að vestasta hluta
svæðisins. Þrjár mismunandi tillögur
voru sendar hreppsnefnd til
umsagnar, en á myndum hér til hliðar
má sjá sýnishorn þeirra uppdrátta.282
Þótt þessar tillögur væru aldrei
staðfestar, er ástæða til að kynna
meginefni þeirra, þar eð með þeim var stefnt að miklum breytingum á gömlu byggðinni. Á svæðinu
við Brimslóð og neðan Aðalgötu var gert ráð fyrir niðurrifi allra eldri húsa annarra en Helgafells,
Hótelsins og Sæmundsenshúss, en í stað þeirra myndu rísa byggingar, sem hýstu hótel/mótel,
verslanir og skrifstofuhúsnæði. Hliðstæð starfsemi var einnig ráðgerð meðfram norðanverðri
Hnjúkabyggð, milli Ólafsbyggðar og Koppagötu, en opinberar stofnanir við vestanverða Koppagötu
milli Blöndubyggðar og Hjúkabyggðar. Var m.a. miðað við að Hillebrandtshús yrði fjarlægt. Þá var
ráðgert iðnaðarsvæði austan Koppagötu, þ.e. sunnan Hreppshúss og gegnt Brauðgerðinni Krútt, en
þar austur af íbúðahúsabyggð í mýrinni, aðskilin með samfelldu grænu belti Hnjúkabyggðar og
brekkunnar.

4.5 Aðalskipulag 1993-2013
Um 1990 var ákveðið að Teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur gerð nýs aðalskipulags. Segja má, að þá hafi
um árabil ríkt kyrrstaða í málefnum gamla bæjarhlutans og nokkur óvissa um framtíð hans, þrátt fyrir
mótaðar hugmyndir í gildandi aðalskipulagi og fyrirliggjandi deiliskipulagstillögur frá 1987 um frekari
280

Blönduós. Aðalskipulag 1976-1996 [1978-1998], s. 6-7 og 10-11.
Árið 1986 var lokið lagningu Hnjúkabyggðar niður að gatnamótum við Ólafsbyggð og bundið slitlag þá lagt á báðar götur. Árið 1992 var
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Hnjúkabyggð er skilgreind sem þjóðvegur í þéttbýli. Framkvæmdin var því kostuð af ríkissjóði og kann það að hafa stuðlað öðru fremur að
lagningu götunnar.
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uppbyggingu svæðisins. Fastmótuð sýn Guðrúnar á menningarlegt gildi hinna gömlu húsa fyrir
framtíðarskipulag þessa svæðis var því að sönnu ný og gjörbreytt nálgun við viðfangsefnið.
Ákveðnar tillögur um endurreisn gamla bæjarkjarnans, ásamt hugmyndum um nýbreytni í nýtingu
lands í Klifamýri, voru kynntar í Aðalskipulagi Blönduóss 1993-2013, sem staðfest var af
félagsmálaráðuneytinu 16. mars 1995. Í greinargerð sagði m.a. um byggingararfinn á svæðinu innan
ár:
Enginn vafi leikur á því að á Blönduósi er fyrir hendi umtalsverður og mjög merkur menningararfur ekki
síst á sviði húsbygginga. Blönduós er því í hópi þeirra örfáu staða á Íslandi, sem geta státað af heillegum
götumyndum frá fyrstu tugum þessarar aldar. Ef rétt er á málum haldið getur þessi staðreynd orðið mikil
lyftistöng fyrir staðinn á komandi árum, m.a. í sambandi við ferðamannaþjónustu. Gamli bæjarkjarninn
getur t.d. í lagfærðri mynd orðið mikið augnayndi og einstakur í sinni röð. Þá má geta
tómthúsmannabýla, sem enn eru til dæmi um á Blönduósi. 283

Gömul hús innan ár árið 1993. 1. Gamla Blönduóskirkja. 2. Hemmertshús. 3. Pétursborg. 4. Blanda. 5. Sæmundsenshús. 6. Útibú Kaupfélags
Húnvetninga. 7. Hillebrandtshús. 8. Hús Ara Jónssonar (Friðfinnshús). 9. Gamla samkomuhúsið. 10. Zóphóníasarhús. 11. Hótelið. 12. Gamli
spítalinn. 13. Hús Jóns Kristóferssonar. 14. Hús Þorsteins Bjarnasonar. 15. Hreppshúsið. 16. Sólheimar. 17. Vegamót. 18. Brautarholt. 19.
Hvannatún. 20. Gamla símstöðin. 21. Bali. 22. Þórðarhús. 23. Árbær. 24. Pálmalundur. 25. Brúarland. (Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur.)

Í aðalskipulaginu var vakin sérstök athygli á elstu varðveittu húsum í gamla bæjarkjarnanum. Meðal
annars voru þar tilgreind auk Hillebrandtshúss, elsti hluti hótelsins (Sýslumannshúsið), gamla
Læknishúsið, Sjúkrahúsið, Jónasarhús, Þorsteinshús, Sæmundsenshús, Zophoníasarhús og
Samkomuhúsið. Þessi hús móta götumynd Aðalgötu og áleit Guðrún Jónsdóttir, að „óvíða [væri] hægt
að finna svo heillegt dæmi um götumynd frá fyrstu áratugum aldarinnar“. Með markvissri
skipulagningu á gamla bæjarkjarnanum og framkvæmda í kjölfar hennar væri því hægt að stórbæta
ímynd þessa hlutar kauptúnsins.284
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Í skipulaginu var lögð áhersla á mikilvægi góðra byggingarsvæða í gamla bænum, undir Brekkunni og
meðfram Blöndu að sunnanverðu, þar sem þétta mætti byggð með varfærnum hætti. Um
verktilhögun við endurreisn byggðarinnar sagði meðal annars:
Svæðið hefur mikla þýðingu fyrir byggðina á Brekkunni, sem myndi í framtíðinni njóta góðs af endurreisn
gamla bæjarkjarnans. Áður en endurreisn gamla bæjarkjarnans hefst þarf að vinna að nánari áætlun fyrir
hann, bæði hvað snertir viðgerðir á gömlu húsunum svo og áætlun um frágang útisvæða. Þá þarf einnig
að athuga nákvæmlega hvaða byggingar verða settar þar niður og hvers eðlis þær eiga að vera til þess að
þjóna þeim tilgangi að styrkja þennan bæjarhluta á réttan hátt og gera hann ennþá áhugaverðari.
Meðfram Blöndu að sunnanverðu eru mjög fallegir bakkar og gott byggingarsvæði. Þar standa nokkur
hús, en vel mætti hugsa sér að koma fyrir nokkrum lóðum þar til viðbótar. Sama gildir um þetta svæði og
gamla bæinn að hús á svæðinu verða að vera háð nokkuð ákveðnum skilmálum, þótt ekki væru þau
alfarið steypt í sama mótið. [. . .] Undir Brekkunni standa nokkur hús og gripahús. Vel mætti hugsa sér að
bæta þar við nokkrum lóðum.285

Skipulagsuppdráttur gamla bæjarhlutans skv. Aðalskipulagi 1993-2013, sem staðfest var af ráðherra 16. mars 1995. Í austurátt miðast
svæðið við lóðarmörk fjölbýlishússins við Hnjúkabyggð 27, sem byggt var 1976. (Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur.)

Í aðalskipulaginu voru einnig reifaðar hugmyndir um nýstárlega landnotkun á gamla smábýlasvæðinu
í Klifamýri og undir Brekkunni, þar sem aðstæður gæfust fyrir nokkurs konar húsdýragarð og
sýningarsvæði eldri búskaparhátta. Nýta mætti túnin og sérstöðu svæðisins fyrir smábúskap og
rekstur kennslubýla, sem hefðu með höndum lítilsháttar húsdýrahald og sýndu vinnubrögð eldri tíma
við heyöflun og búrekstur.286 Af því yrði tvíþættur ávinningur fyrir gamla bæjarkjarnann og
athafnasvæðið við Norðurlandsveg:
Annars vegar varðveitast túnin sem þarna eru og þar með sérkenni Blönduóss. Hins vegar tengir það
svæðin betur sama og stuðlar að því að samfelld mynd verði á byggðinni sunnan við ána. Túnin verða
römmuð inn af byggðinni og gróðurbeltum. Lögð er áhersla á að taka með inn í myndina litlu garðana,
sem voru við smábýlin, sem nú hafa verið rifin á svæðinu. Norðan við túnin er fyrirhugað að koma fyrir
íbúðarbyggð á bakkanum en sunnan við túnin undir brekkunni er gert ráð fyrir lóðum þar sem
húsdýrahald er leyft eftir sérstökum reglum. [...] Hér gæti því orðið til nokkurs konar húsdýragarður án
mikils tilkostnaðar. Göngustígur er fyrirhugaður um svæðið neðan við lóðirnar undir brekkunni. Í gamla
bæjarkjarnanum er fyrirhugað að endurbæta götur og búa til torg þar sem m.a. er hægt að hafa smá
torgsölu. Lítil hrossarétt er þar á næsta leiti. [...] Að öðru leyti er gert ráð fyrir því að gamli bærinn verði
285
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með tíð og tíma fagurlega uppgerður og mun hann þá verða með Hillebrandtshús í broddi fylkingar
einstakur bæjarkjarni, sem dregur fólk að úr öllum áttum.287

4.6 Deiliskipulag gamla bæjarhlutans 1998
Vorið 1998 lagði Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur fram tillögu að deiliskipulagi gamla bæjarhlutans
eins og gert var ráð fyrir í aðalskipulagi, þar sem mörkuð skyldi nánari stefna um uppbyggingu og
endurgerð svæðisins. Skipulagssvæðið miðaðist við „alla byggð við Brimslóð, Aðalgötu, Koppagötu,
Ólafsbyggð og Blöndubyggð austur að fjölbýlishúsalóð“, en ofan Hnjúkabyggðar voru mörkin sett „við
nýja legu Þingbrautar“. Tilgangur deiliskipulagsins var sá, að unnt yrði „að hefja markvissa vinnu við
endurbætur á húsum, götum og umhverfi“.288 Útmörk þessa skipulagssvæðis voru nánast hin sömu
og núverandi verndarsvæðis.

Tillaga Teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur að deiliskipulagi gamla bæjarhlutans og hluta Klifamýrar frá 1998. Tillögur um ný og/eða
endurgerð hús eru í gulum lit, en uppistandandi hús í rauðum lit. (Skjalasafn Blönduósbæjar.)

Götumynd – Blöndubyggð horft til suðvesturs skv. skipulagshugmyndum Guðrúnar Jónsdóttur 1998. Teikningin sýnir uppistandandi hús við
sunnanverða Blöndubyggð, - austan frá Pósthúsi að Sæmundsenshúsi, - Samkomuhúsið og bakhúsið Aðalgötu 3b, svo og hugmyndir um ný
og/eða endurgerð hús og torfbæi við Blöndubyggð og Hnjúkabyggð og á safnasvæðinu undir brekkunni (Guðlaugsstaðabær og
Gústubær/Lindarbrekku). (Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur, apríl 1998.)
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Tillagan var unnin á grundvelli þeirrar stefnu, sem mörkuð var í aðalskipulagi, að deiliskipulagið tæki
mið af gömlu byggðinni og voru helstu viðmiðin þessi:
a) Áhersla verði lögð á torgmyndun, göngusvæði og fegrun aðkomunnar að gamla
bæjarhlutanum frá austri.
b) Skipulagðar verði nokkrar lóðir undir brekkunni þar sem húsdýrahald verði leyft og stefnt að
gerð húsdýra- og sýningarsvæðis í beinum tengslum við þær.
c) Stefnt verði að breyttri legu Þingbrautar og nýrri vegtengingu húsa undir brekkunni frá
Hnjúkabyggð.
d) Ákveðnar götur verði vistgötur með takmörkuðum umferðarhraða og komið skipulagi á
göngu-, hjólreiða- og reiðstíga um svæðið.
Í tillögu Guðrúnar Jónsdóttur voru lagðir fram skýrir kostir varðandi meðferð einstakra húsa í gamla
bæjarhlutanum, þ.e. hver þeirra bæri að varðveita og hver mætti fjarlægja. Var meðal annars lagt til,
að öll gömlu húsin við Aðalgötu, Brimslóð, Koppagötu og Blöndubyggð stæðu óhreyfð, en tilteknir
skúrar hyrfu. Einnig var lögð til styrking einstakra götumynda með byggingu nýrra húsa við sömu
götur, svo og Ólafsbyggð og Hnjúkabyggð. Eins var gerð tillaga um að endurreisa á óbyggðri lóð við
Brimslóð, þ.e. norðan við Kristófershús, gamla timburhúsið á Kornsá í Vatnsdal, sem á þeim tíma stóð
til að flytja á Blönduós og endurbyggja þar sem prestssetur.

Tillaga Teiknistofu Guðrúnar Jónsdóttur að deiliskipulagi gamla bæjarhlutans og meginhluta Klifamýrar frá 1998. (Skjalasafn
Blönduósbæjar.)

Nánari útfærsla á skipulagi og endurreisn gamla bæjarkjarnans sést á meðfylgjandi uppdráttum.
Grunntónn hennar var mótun á vistvænni og friðsælli byggðarheild, þar sem jafnhliða því að standa
vörð um hús og svipmóti hinnar gömlu byggðar skyldu nýbyggingar og aðrar viðbætur taka mið af
ásýnd og inntaki hennar. Þeim markmiðum skyldi m.a. náð með hraðatakmörkun ökutækja á öllu
177
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svæðinu vestan Þingbrautar, sérstökum vistgötum (Aðalgata, Koppagata, Brimslóð og Blöndubyggð)
og tveimur litlum torgum. Skyldi annað þeirra vera á mótum Blöndubyggðar og Aðalgötu, sem þar
yrði lokað fyrir akandi umferð. Í suðurátt skyldi Aðalgata ná aðeins að brekkurótum og með því lokað
fyrir akstur upp sneiðinginn. Frá torgunum lægju göngustígar niður að ströndinni og reið- og
göngustígur meðfram brekkunni til sjávar, þar sem hlaðin yrði rétt fyrir útreiðarhross ferðafólks. Þá
var gert ráð fyrir svonefndum Strandgarði vestan við hótelið, sem umgirtur væri steinhleðslum líkt og
torgin.
Áformuðu húsdýra- og sýningarsvæði var ætlað rými á vestustu túnunum ofan við Hnjúkabyggð.
Hugað skyldi að endurbyggingu gamla bæjarins (Lindarbrekku) undir brekkunni, en jafnframt var lagt
til, að þar yrði endurreistur gamli torfbærinn á Guðlaugsstöðum í Blöndudal, sem tekinn var ofan
1980. Um skipulag svæðisins sagði ennfremur:
Hugmyndin er að þetta svæði verði að safnasvæði, þar sem hægt er að sýna forna búskaparhætti, s.s.
slátt með orfi og ljá o.s.frv., auk þess sem húsakynni yrðu til sýnis. Aðkoma að safnasvæðinu er ráðgerð
frá tveimur [nýjum] götum, sem gestir og gangandi geta farið um. Stígurinn gengur áfram til austurs á
milli túna og lóða fyrir húsdýrahald, sem þar eru afmarkaðar. Limgerði er sýnt umhverfis túnin, en
vestast á safnasvæðinu er gert ráð fyrir jarðvegsmönum umhverfis tún og byggð. 289

Í tillögunni voru að síðustu sett fram drög að framkvæmdaáætlun til næstu þriggja ára (1998-2000).

4.7 Breytingar á aðalskipulagi 1999
Ofannefnd tillaga Guðrúnar Jónsdóttur að deiliskipulagi gamla bæjarkjarnans hlaut aldrei
staðfestingu bæjarstjórnar. Á hinn bóginn voru gerðar nokkrar breytingar á aðalskipulagi með
samþykkt bæjarstjórnar 22. júní 1999. Voru þær staðfestar af umhverfisráðherra 14. apríl 2000 (sjá
uppdrátt). Með þeim var mótað „með skýrari hætti, hvaða starfsemi getur átt heima á einstökum
svæðum innan“ gamla bæjarins. Ástæða er til að gera grein fyrir helstu breytingum.
Breyting á Aðalskipulagi 19932013, sem samþykkt var af
bæjarstjórn 22. júní 1999 og
staðfest af umhverfisráðherra 14.
apríl 2000. Göngustígar, vistgötur
og Göngubrú yfir Blöndu eru
auðkennd með fjólubláum lit. Sjá
nánari skýringar við
aðalskipulagsuppdráttinn hér að
framan. (Teiknistofa Guðrúnar
Jónsdóttur.)

Í fyrsta lagi var fallið frá
fyrri ákvörðun um að
breyta í göngustíg
gömlu aðkomunni í
bæinn, þ.e. Aðalgötu
undir brekkunni, og
skyldi hún vera opin
áfram fyrir akandi
umferð. Rökin voru þau,
að „íbúarnir líta á þessa leið sem nokkurs konar „rúnt“, sem þeir vilja ekki vera án“. Í þess stað skyldi
unnið að snyrtingu þessarar leiðar og hún gerð „aðlaðandi fyrir gangandi fólk jafnt sem akandi“.
289
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Í öðru lagi skyldu gerðar eftirfarandi breytingar á gatnakerfinu, sem miðuðu að því að draga úr
umferðarhraða, auka öryggi og tengja miðbæjarsvæðið betur hinu fyrirhugaða safnasvæði: Götunni
Blöndubyggð skyldi lokað við Aðalgötu og hún lengd um ca. 40 metra í austurátt. Þá skyldi ný gata,
sem ráðgerð var sunnan við nýju íbúðarhúsalóðirnar næst árbakkanum, stytt verulega (um ca. 100
m), jafnframt því að felld yrði niður vestari tenging hennar við Hjúkabyggð og sú eystri færð til
vesturs. Eins skyldi gatan Ólafsbyggð standa óbreytt, en aðkoma að fyrirhuguðu útivistar- og
safnasvæði um nýja götu austan Koppagötu færast vestar.
Í þriðja lagi skyldu bílastæði stækkuð vestan við hótelið á kostnað svæðis fyrir miðbæjarstarfsemi, en
við enda Aðalgötu skyldi vera afmarkað lítið torg í stað vistgötu og annað við Brimslóð. Og að síðustu
var gert ráð fyrir byggingu göngubrúar yfir Blöndu á móts við Kvennaskólann. Rökin voru þessi:
Eftir að Blanda var virkjuð þá er rennsli árinnar orðið mjög jafnt. Nú eru að hlaðast upp sandrif í ánni,
sem menn hafa áhuga á að nýta sem millilendingu fyrir nýja göngubrú yfir ána. Blanda hefur löngum
klofið byggðina með áþreifanlegum hætti. Áhugi er á því meðal heimamanna að sýna göngubrú á
þessum stað í skipulagi. Þessari gönguleið er ætlað að tengja betur saman byggðina sunnan og norðan
Blöndu.290

4.8 Skipulagsbreytingar við Blöndu- og Hnjúkabyggð
Hér skulu nefndar tvær aðrar breytingar, sem gerðar voru 2005 og 2007 á gildandi aðalskipulagi. Um
er að ræða tvær spildur á bakka Blöndu við göturnar Blöndubyggð og Hnjúkabyggð. Önnur er innan
áformaðs verndarsvæðis, en hin nokkru austar á árbakkanum, þar sem fyrrum stóðu smábýli með
tilheyrandi útihúsum.
Deiliskipulag Blöndubyggðar 9 frá 1999 og 2005.

Fyrri spildan nær til lóðarinnar
Blöndubyggð 9, þar sem enn stendur
steinhúsið Mosfell, sem byggt var 1912
og er friðað skv. lögum. Fyrrum stóðu
þar einnig tómthúsin Fögruvellir (frá
1892) og Guðrúnarhús/Blíðheimar (frá
1880), sem nú eru löngu horfin. Árið
2005 var samþykkt deiliskipulag fyrir
lóðina og um leið var breytt
skilgreiningu á landnotkun hennar úr íbúðarsvæði í verslunar- og þjónustusvæði vegna fyrirhugaðrar
gistiþjónustu og verslunar fyrir ferðamenn. Sú nýting á lóðinni er reyndar í anda þeirrar starfsemi,
sem þar var lengi á síðustu öld, því að í Mosfelli var rekin greiðasala frá 1926 og fram yfir 1960. Lóðin
er 1128 m² að stærð og afmarkast af sjóvarnagarði að norðan, lóð Blöndubyggðar 13 að austan,
götunni Blöndubyggð að sunnan og svæði með náttúruverndargildi að vestan.
Skv. byggingarskilmálum var gefin heimild fyrir íbúð starfsmanns og starfsemi sem tengist
gistiþjónustu í gamla íbúðarhúsinu, en auk þess var gert ráð fyrir þremur smáhýsum til gistingar og
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fjórum bílastæðum.291 Sú uppbygging gekk eftir og hefur veitingahúsið „Ljón norðursins“ verið rekið
þarna um nokkurt árabil.
Deiliskipulag Miðsvæðis við Hnjúkabyggð frá 2007.

Hin landspildan tekur til lóðanna nr. 29-31
við Hnjúkabyggð og er hún eins og fyrr
segir nokkuð austan við áformað
verndarsvæði. Þar stóðu fyrrum tvö
smábýli, Brúarland og Tunga, og nokkur
útihús, en öll ummerki og leifar þeirra eru
löngu horfin af yfirborði. Í Aðalskipulagi
1993-2013 var svæðið skilgreint sem
„Núverandi og fyrirhugað svæði fyrir
stofnanir, verslun og léttan iðnað, en með
samþykkt bæjarstjórnar 18. apríl 2007 var
landnotkun þess breytt í „miðsvæði“.292
Fast vestan við það er lóð fjölbýlishúss nr.
27 við Hjúkabyggð, sem byggt var 1976.
Deiliskipulag frá 2017 að svokölluðum Hnjúkabyggðarreit
vestan Norðurlandsvegar. Núverandi hús á svæðinu eru
auðkennd með gráum lit og götunúmerum.

Öll áðurnefnd spilda er nú hluti af
nýsamþykktu deiliskipulagi svonefnds
Hnjúkabyggðarreits, sem nær til 14
hektara svæðis vestan Norðurlandsvegar.
Þar er, skv. skilmálum deiliskipulagsins og
gildandi aðalskipulags, gert ráð fyrir
blandaðri landnotkun og uppbyggingu
miðbæjarsvæðis með íbúðabyggð, verslun
og þjónustu og ýmiss konar athafna- og
iðnaðarstarfsemi. Svæðið afmarkast af Þingbraut og lóðarmörkum fjölbýlishúss við Hnjúkabyggð 27
að vestan, helgunarsvæði Norðurlandsvegar að austan, Blöndu að norðan (með tengingu fyrir
göngubrú að norðurbakka árinnar) og af brekkurótum að sunnanverðu. Samþykkt hefur verið, að sú
nýja gata, sem er ráðgerð um sunnanvert svæðið frá Norðurlandsvegi að Þingbraut, fái nafnið
Túnbraut.293
Á íbúðasvæðinu eru meðal annars fyrirhuguð allt að fimm hæða fjölbýlishús með 22 m hámarkshæð,
en á norðurhluta svæðisins standa nú þegar nokkrar byggingar, sem byggðar hafa verið á síðustu
áratugum. Norðan Hnjúkabyggðar er Ráðhús Blönduósbæjar (frá 1973), trésmiðja, spennistöð og
fjölbýlishús (frá 1976), en sunnan götunnar standa Pósthús, bensínstöð, Héraðsbókasafn Blönduóss
og Héraðsskjalasafn Austur-Húnvetninga. Á norðurhluta svæðisins stóðu fyrrum nokkur smábýli með
útihúsum, eins og sjá má á uppdrætti frá 1914. Leifar þeirra eru nú horfnar af yfirborði, en hafa engu
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að síður verið hnitsettar og færðar á kort af Fornleifadeild Byggðasafns Skagafjarðar ásamt tiltækri
vitneskju um yngri hús, sem þarna stóðu.
Dæmi um fimm hæða fjölbýlishús, sem heimilt yrði að
byggja skv. núverandi deiliskipulagi austan við
fjölbýlishúsið við Hnjúkabyggð 27. (Ljósm. Landmótun sf.)

4.9 Áform um fjölskyldu- og
skemmtigarð
Ástæða er til að fjalla hér ögn nánar um þá
hugmynd að koma á fót nokkurs konar
húsdýragarði og sýningarsvæði eldri
búskaparhátta á smábýlasvæðinu
suðaustan við gamla bæjarkjarnann. Hreyfing komst á slík áform árið 2003, eftir að Blönduósbær
gekkst fyrir stefnumótunarvinnu, m.a. í því augnamiði „að laða fram hugmyndir til að auka tekjur af
ferðamönnum sem fara í gegnum Blönduós“. Í kjölfar þess var gerð áætlun um uppbyggingu og
rekstur Húsdýragarðs á Blönduósi fyrir tilstilli einstaklinga og Atvinnuþróunarfélags Norðurlands
vestra (Anvest). Stofnað var einkahlutafélagið Tvær áttir um verkefnið, sem unnið var að næstu árin
með opinberum fjárstuðningi.294
Við mótun verkefnisins var lagt upp með önnur og víðtækari markmið um umfang og eðli
húsdýragarðs en reifuð höfðu verið í aðalskipulagi og tillögu að deiliskipulagi 1998. Auk þess var
garðinum valinn staður utan marka gamla smábýlasvæðisins í Klifamýri, en í nóvember 2004 sótti
hlutafélagið um landafnot og leyfi til reksturs húsdýra- og skemmtigarðs sunnan við gatnamót
Svínvetningabrautar og Norðurlandsvegar, þ.e. gegnt Heilbrigðisstofnun Norðurlands vestra. Í
ársbyrjun 2005 voru lagðar fram teikningar af garðinum, sem gerðar voru af Óskari Húnfjörð.
Bæjarstjórn veitti heimild til framkvæmda, sem hófust nokkru síðar með gerð bílastæða, en
deiliskipulag fyrir Undraland – Fjölskyldu- og skemmtigarð á 14,8 hektara landspildu var samþykkt
2006 og 2007. Samningur milli Blönduósbæjar og einkahlutafélagsins um uppbyggingu og rekstur
garðsins var undirritaður í janúar 2007. Ekkert varð úr frekari framkvæmum, svo að í maí 2011
samþykkti bæjarstjórn að segja upp samningnum á grundvelli uppsagnarákvæða hans.295

4.10 Aðalskipulag 2010-2030
Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010-2030, sem unnið var af Landmótun sf., leysti af hólmi eldra
aðalskipulag sveitarfélagsins og var samþykkt af bæjarstjórn Blönduósbæjar 16. september 2010.296 Í
tengslum við gerð þess var í samráði við minjavörð Norðurlands vestra leitað til Fornleifadeildar
Byggðasafns Skagfirðinga um skráningu fornleifa í sveitarfélaginu. Minjar innan þéttbýlismarka voru
skráðar sumarið 2007 og var verkinu stýrt af Guðnýju Zoëga fornleifafræðingi, en vettvangsvinna og
skýrslugerð unnin af Bryndísi Zoëga landfræðingi og Guðmundi St. Sigurðssyni fornleifafræðingi.297
Í aðalskipulaginu er gerð grein fyrir áherslum sveitarfélagsins í þeim höfuðgreinum, er lúta að
verndun menningarminja. Þar segir meðal annars, að taka skuli „tillit til skráðra fornleifa áður en
ráðist er í byggingu- eða framkvæmdaleyfisskyldar framkvæmdir“ og leitað „eftir samstarfi við
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þjóðminjayfirvöld um með hvaða hætti menningarminjum, byggingum og öðrum mannvirkjum verði
best haldið til haga og varðveitt“.298 Þar skal fylgt þeim meginmarkmiðum sveitarfélagsins um
náttúru- og verndarsvæði, „að við skipulag og framkvæmdir á óbyggðum svæðum verði tekið fyllsta
tillit til umhverfis- og náttúruverndarsjónarmiða“ og mörkuð stefna um „verndun og friðlýsingu
einstakra svæða og almennrar varðveislu á friðlýstum svæðum, náttúru- og þjóðminjum og
umhverfislegra gæða“.299

Nýleg loftmynd af verndarsvæðinu og nánasta umhverfi. (Loftmyndir ehf.)

Um vernd og friðun afmarkaðra svæða segir ennfremur: „Leitast skal við að vernda sögulegar minjar
og gera þær lifandi og aðgengilegar almenningi. [...] Unnið verði að því að nýta sem best möguleika
sem felast í friðuðum húsum og minjum á Blönduósi, til eflingar ferðaþjónustu og betra mannlífs.
Stuðlað verði að verndun bygginga, götumynda og hverfa sem hafa verndargildi út frá
byggingarlistrænu, sögulegu eða umhverfislegu sjónarmiði.“300 Í þessu efni er ekki hvað síst horft til
gamla bæjarkjarnans, sem skv. aðalskipulagi er skilgreindur sem verslunar-, þjónustu- og íbúðarsvæði
með blandaða landnotkun að markmiði. Um uppbyggingu þessa svæðis segir eftirfarandi:
Á svæðinu er hótel, trésmiðja, skrifstofa og íbúðir. Svigrúm er fyrir stækkun á hóteli innan reitsins en
annars telst svæðið vera fullbyggt. Gert er ráð fyrir samkomutorgi við Brimslóð sem verði útfært sem
fallegt almenningssvæði innan um gamla byggð. Stuðlað verði að aðlaðandi ásýnd byggðarinnar og
áhersla lögð á að frágangur opinna rýma, s.s. hvað varðar yfirborðsefni, gróður og lýsingu. Stærð svæðis
2 ha.301
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Aðalskipulag Blönduóss 2010-2030. Íbúðasvæði eru auðkennd með fjólubláum lit, verslunar- og þjónustusvæði með gulum lit, svæði
þjónustustofnana með appelsínugulum lit, athafnasvæði með gráum lit og opin svæði til sérstakra nota með grænum lit.

Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir ferns konar landnotkun innan þess svæðis, sem nú hefur verið
skilgreint sem verndarsvæði í byggð, þ.e. svæði fyrir íbúðabyggð, þjónustustofnanir, verslanir- og
þjónustu og opið svæði til sérstakra nota (sjá kort). Jafnframt hefur verið sett hverfisvernd á hluta
gamla bæjarkjarnans, en nánar er um þetta fjallað í 7. kafla.
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5. Mat á varðveislugildi byggðar
Í köflunum hér að framan er gefið ýtarlegt yfirlit um sögu og þróun byggðar á verndarsvæðinu allt frá
því að þar var stofnað til verslunarstaðar með fastri búsetu og byggingu fyrstu húsa árið 1876. Sú
saga spannar rösk 140 ár, sem í grófum dráttum má skipta í tvö ámóta löng tímabil, þ.e. annars vegar
árabilið 1876-1950 og hins vegar kyrrstöðu- og hnignunarskeið, sem þá tók við og enn varir.

Horft af melhjallanum til norðvesturs yfir Klifamýri, sem nú er margskipt túnaslétta af framræsluskurðum. Lengst til hægri sést vöxtulegur
trjálundur, þar sem fyrrum stóð bærinn Pálmalundur. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017).

Fyrra tímaskeiðið markaðist af ört vaxandi þéttbýliskjarna, sem brátt varð miðstöð verslunar og
þjónustu í sýslunni. Um miðja öldina taldi þorpið innan ár með nærliggjandi smábýlum um 70
íveruhús og 400 íbúa. Gamli bæjarkjarninn var því sjálfbært kauptún, sem hafði tengingu við sjóinn til
vesturs og „sveitina“ til austurs. Um miðja öldina urðu óhjákvæmilega kaflaskil í þróun byggðarinnar,
því að takmarkað landrými og ófullnægjandi aðstæður á gamla bæjarstæðinu gátu með engu móti
mætt íbúafjölgun og þörfum breyttra þjóðfélagshátta. Þungamiðja athafnalífs og íbúðabyggðar
færðist því eðlilega út fyrir mörk hins gamla bæjarkjarna, einkum norður fyrir ána. Með því lauk
blómaskeiði þessa elsta hluta Blönduósbæjar, sem æ síðan hefur verið afskiptur vegna skorts á
markvissri stefnumótun um framtíðarhlutverk hans og uppbyggingu (sjá 4. kafla).
Þrátt fyrir stöðnun og áföll hefur svæðið viðhaldið sínum sjarma, svo að auðvelt er að láta hugann
reika til fyrri tíma þegar farið er um svæðið. Andrúmsloft fyrri tíma grúfir yfir og skapar afar sérstaka
og eftirsóknarverða stemmningu á svæðinu. Tilfinningin um sjálfbæra bæjarkjarnann sem iðaði af
mannlífi, þar sem fólk vann og bjó á sama blettinum og naut stuðnings af sveitinni innan við og
sjónum fyrir utan. Áningarstaðarins þar sem ferðafólk gat hvílt lúin bein. Hér eru einstök verðmæti
sem mikilvægt er að halda vel utan um og byggja upp af fagmennsku og virðingu.
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5.1 Greining á svipmóti svæðisins
Verndarsvæðið er 17,5 ha landspilda sunnan Blöndu og nær til gamla bæjarhlutans á sjávarbakkanum
og sléttunnar milli árinnar og melöldunnar eða Neðribrekku að sunnanverðu, allt austur að Þingbraut
og lóðarmörkum fjölbýlishússins við Hnjúkabyggð 27 (sjá 1. kafla).

Traustbyggður sjóvarnagarður úr stórgrýti girðir nú sandfjöruna frá sjávarkambinum og lóð Höepfnersverslunar, sem fyrrum náði frá
árbakkanum allt suður að brekkurótum. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

Útsýni af melhjallanum norðaustur yfir byggðina innan og utan ár. Langadalsfjöllin í austri. Lengst til hægri er fjölbýlishúsið við
Hnjúkabyggð 27, en að lóð hennar teygir verndarsvæðið sig í austurátt. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

Landið austur af efstu húsum við Koppagötu er einkennalítið og marflatt ræktarland með
framræsluskurðum, þar sem fyrrum var forarblautt og stórþýft mýrlendi, svonefnd Klifamýri. Af þeim
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sökum var hún að mestu óbyggt svæði nema afmörkuð spilda um miðbik hennar, sem hér er nefnd
„Miðsvæði“. Mýrin var annars nýtt til mótekju og grasræktar, jafnóðum og stakar ræktunarlóðir voru
ræstar fram og sléttaðar af lóðarhöfum, en stærstur hluti svæðisins frá Koppagötu austur að
Hreppaveginum laut lengi yfirráðum kaupmanna staðarins, Möllers og Sæmundsens. Meðfram ánni
liggur landið ögn hærra og er að sama skapi þurrara, enda myndaðist þar snemma þéttsetin byggð
tómthúsa og grasbýla, sem teygði sig austur eftir árbakkanum sem einskonar úthverfi þorpsins. Af
sömu ástæðu byggðust nokkur smábýli á landræmunni við brekkurætur, sunnan mýrarinnar.
Frá náttúrunnar hendi býr verndarsvæðið að fagurri landslagsumgjörð, sem afmarkar það skýrt á þrjá
vegu. Að sunnanverðu heldur að því brattur melstallur, sem sorfinn var í landið við ísaldarlok. Hann
nýtur hverfisverndar sem sérstætt landslagsform. Honum hefur þó verið raskað með ýmsu móti í
tímans rás og voru fyrstu inngripin gerð í árdaga þorpsmyndunar með lagningu þjóðvegarins, sem
skásneið hjallann niður í byggðina. Þeirri framkvæmd var löngu síðar fylgt eftir með frekari röskun og
breyttri legu Aðalgötu upp sneiðinginn og færslu hennar austur fyrir kirkjugarðinn uppi á melnum.

Horf frá sandrifinu innan við ósinn suður yfir húsaröðina á árbakkanum. Næst til hægri eru Bjarg og gamla Pósthúsið. (Ljósm. Gunnlaugur
Haraldsson, 2017.)

Brattur melhjallinn setur sterkan svip á umhverfið næst sjónum, þar sem hann myndar traustan
bakhjarl byggðarinnar og einkar ákjósanlega útsýnisstaði og sjónása yfir allt verndarsvæðið. Af
melbrúninni er sömuleiðis víðáttumikið útsýni yfir Húnaflóa og byggðina utan ár, svo og til fjarlægra
kennileita á borð við Vatnsnes, Strandafjöllin, Skaga og Spákonufell í vestur- og norðurátt. Af
melshorninu er snarbrött og gróin brekka niður að traustbyggðum sjóvarnagarði, sem fylgir fjörumáli
og sjávarkambinum norður að sandrifinu í árósnum. Með gerð hans var girt fyrir landbrot brimsjóa,
sem fyrrum gengu hindrunarlaust á land við háflæði. Margur saknar þó fyrri aðstæðna og ásýndar
landsins, þar sem hafaldan féll óbeisluð upp á víðlenda sandfjöruna.
Norðurmörk verndarsvæðisins liggja að Blöndu, sem veitir byggðinni á árbakkanum einkar friðsælt
yfirbragð með fjölskrúðugu fuglalífi á síkviku sandrifinu í árósnum. Lítt raskað umhverfið næst ánni,
án umtalsverðra landfyllinga, hefur mikið aðdráttarafl og umhverfislegt verndargildi fyrir svæðið og
hvetur til sérstakrar aðgæslu varðandi umhirðu og umgengni alls árbakkans til frambúðar.
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Byggðin á árbakkanum og eystri hluta verndarsvæðisins. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

5.2. Svipmót byggðar
Byggð innan verndarsvæðisins hefur á undanförnum áratugum liðið fyrir en jafnframt notið góðs af
þeirri óvissu, sem ríkt hefur um uppbyggingu á svæðinu. Út frá sjónarhóli skipulags á Blönduósi er
skiljanlegt að stíft hafi verið horft til svæðisins sem uppbyggingarsvæðis, sett fram stórtæk
stefnumótun og framkvæmdum hrint af stað. Á hinn bóginn blasir það við, að stór hluti svæðisins
hentar illa til stórfelldrar þéttbýlisuppbyggingar sökum jarðvegsdýptar og bleytu nema miklum
fjármunum sé kostað til. Eðli málsins samkvæmt hefur því verið leitað annarra leiða og önnur
heppilegri svæði byggst upp í kaupstaðnum, án þess þó að gamli bærinn og Klifamýrin hafi verið
útilokuð til framtíðar litið. Þannig hefur það svæði, sem nú er skilgreint sem verndarsvæði í byggð,
verið ítrekað sett til hliðar og látið bíða betri tíma.
Segja má, að í tímans rás hafi þessi biðstaða á margan hátt komið svæðinu til góða. Fyrir vikið hefur
gamla byggðin fengið að standa nokkuð óáreitt um margra áratuga skeið. Hún hefur staðið af sér þær
gífurlegu breytingar, sem orðið hafa á Íslandi á liðnum áratugum, samfara nýjum hugmyndum og
áherslum í skipulagsgerð og mótun þéttbýlis, nýrri tækni og aðferðum við mannvirkjagerð. Af þeim
sökum er byggðin, nú í upphafi 21. aldar, einstakt dæmi um þéttbýliskjarna á Íslandi, sem reis hæst
um miðja síðustu öld, jafnframt því að vera heildstætt safn húsa, sem spannar hátt í 100 ára tímabil.
Heildaryfirbragð og andrúmsloft byggðarinnar hefur haldið sér og geymir sterka tengingu við liðna
tíma. Þau einkenni gera svæðið í heild sinni enn sérstæðara og áhugaverðara.
Á hinn bóginn hafa stefnuleysi og langvinn bið eftir ákvörðunum um uppbyggingu gamla þorpsins til
frambúðar tekið sinn toll. Breytt hlutverk svæðisins og breyttar áherslur hafa leitt til þess að
byggðinni hefur hnignað og ásýnd hennar laskast verulega. Þannig hefur athafnasvæði gamla
bæjarkjarnans við Brimslóð lagst af og sömuleiðis allur sjálfsþurftarbúskapur í Klifamýri. Hvort tveggja
hefur leitt til mikilla breytinga á svæðinu. Til hins sama leiddu stórtækar skipulagshugmyndir, sem
raungerðar voru upp úr 1980 með því að ráðist var í lagningu Hnjúkabyggðar yfir gömlu ræktarlöndin
að endilöngu samhliða niðurrifi nokkurra húsa. Sjálf gatan sem meginaðkomu- og umferðaræð
þorpsins gjörbreytti í einni svipan allri ásýnd svæðisins og raskaði jafnvægi þess, því að ræktarlöndin,
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sem áður voru baksvið byggðarinnar, stóðu nú skyndilega í fylkingarbrjósti hennar ásamt bakhliðum
og bakgörðum húsa á þrjá vegu.
Biðin hefur einnig orðið til þess að hin fjölmörgu smábýli af torfi og timbri, sem fyrrum stóðu í
Klifamýri og á árbakkanum, hafa lotið í lægra haldi fyrir „tímans þunga nið“, enda voru þau flest
byggð af vanefnum og stóðust ekki kröfur nýrra tíma. Þau langlífustu héldu þó velli allt til loka síðustu
aldar, en nú eru nánast engar sýnilegar menjar um tilvist þeirra meðal þeirra timbur- og steinhúsa,
sem enn standa strjált í áður þéttsetinni smábýlabyggð.
Hér á eftir er verndarsvæðinu skipt í þrjá meginhluta til að auðvelda greiningu á svipmóti þess, þ.e.
Vestursvæði, Norðursvæði og Suðursvæði. Hverju svæði er svo skipt upp í smærri einingar til að
auðvelda nánari greiningu. Gefin er lausleg lýsing á aðstæðum og helstu mannvirkjum og fjallað um
veikleika og styrkleika hvers svæðis. Varðveislumat einstakra húsa og svæða er svo tekið saman í
kaflalok.

5.2.1 Vestursvæði
Þetta svæði nær til gamla bæjarkjarnans frá brekkurótum norður að Blöndu og fylgir að austanverðu
ímyndaðri markalínu ofan við Koppagötu og Hreppshús, en síðan götunum Hnjúkabyggð og
Ólafsbyggð. Til hægðarauka við greiningu svæðisins hér á eftir er því skipt upp í fjóra hluta eftir
götum, þ.e. Brimslóð, Aðalgata, Koppagata og Blöndubyggð - vesturhluti.

Vestursvæði verndarsvæðis í byggð.

Líkt og rakið er hér á undan er þéttbýliskjarninn einstakur á margan hátt. Helstu styrkleikar hans eru
heildstæð ásýnd og þéttleiki byggðar, rökrétt skipulag, fjölbreytileiki, saga og menning og nálægð við
náttúru. Veikleikar svæðisins felast hins vegar í breyttu hlutverki og niðurrifi húsa í seinni tíð, sem
veikt hefur skipulag svæðisins og höggvið skörð í þéttleika byggðarinnar. Opnu svæðin, sem húsin
skildu eftir sig, hafa ekki fengið nýtt hlutverk og rýrir það þéttbýliskjarnann sem heild. Auk þess hefur
ástandi svæðisins og ásigkomulagi margra bygginga á svæðinu hnignað til muna, svo að brýnt er að
hugað verði að uppbyggingu þeirra og viðhaldi.
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5.2.1.1 Aðalgata
Svæðið sem hér um ræðir nær til þeirra húsa og lóða, sem teljast til Aðalgötu 1-13 samkvæmt
Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands302, þ.e. bæði þeirra húsa sem standa við götuna og bakhúsa sem
tilheyra henni.

Aðalgata - horft til norðurs (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Aðalgata - horft til suðurs (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Aðalgata er að sönnu hryggjarstykkið í gamla bæjarkjarnanum og glæstur fulltrúi miðbæjargötu í litlu
þorpi. Hún er grunnstoðin í þeim hugmyndum um sjálfbærni svæðisins, sem reifaðar voru hér á
undan. Þó slíkt eigi vart við nú, var gatan löngum áhugaverð blanda íbúðarhúsnæðis og hreinlegrar
atvinnustarfsemi og þjónustu, sem gjarnan er talin ein lykilforsenda303 þess að skapa áhugavert og
mannvænt umhverfi. Þar myndaðist þungamiðja þorpsins með kirkju, hóteli, skóla, verslunum,
bakaríi, sparisjóði, lækni, sjúkrahúsi, samkomuhúsi og sýslumanni, svo eitthvað sé nefnt.
Uppbygging við götuna tók mið af þessu mikilvæga hlutverki hennar og ber hugmyndum fólks um
uppbyggingu þéttbýlis á fyrri hluti 20. aldar fagurt vitni. Bæði gatan og húsin, sem við hana standa,
302
303

Miðað er við skráningu húsa í Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands (www.skra.is) pr. 1. desember 2017.
Gehl, Jan (2010). Cities for People. Washington: University Press.
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eru í manneskjulegum mælikvarða. Húsin standa nærri götu, svo að úr verður eftirsóknarvert
göturými í fallegum hlutföllum, sem nýtur einnig góðs af lokun götunnar í báða enda. Bakhús við
götuna fylla upp í bilin milli húsanna meðfram henni og skapa aðlaðandi útskot, sem eru hrein viðbót
við götuna. Saman skapar þetta sterka tilfinningu um notalega og umlykjandi miðbæjargötu og styrkir
heildstæða ásýnd. Þar við bætist vitneskjan um sjóinn og „sveitina“ handan við hornið, sem vegur á
móti þeim skorti á gróðri, sem er við götuna. Garðagróður er þó vissulega að finna við húsin baka til,
sbr. veglegan garð á bak við Aðalgötu 5 og 7.

Blönduóskirkja eldri, fjölbýlishúsið Helgafell og Hótel Blönduós til vinstri og vestan við Aðalgötu. Á hægri hönd eru Þorsteinshús, Sigríðarhús
(Aðalgata 13) og Tilraun næst, en lengst til hægri sést húsið Sólheimar. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Eins og lýst er í 3. kafla byggðist gatan á nokkrum áratugum, fyrir og eftir aldamótin 1900. Á þeim
uppbyggingartíma var húsum undantekningarlaust valinn staður í fullkomnum takti við þá byggð, sem
fyrir var. Þó að fjölbreytileiki í húsgerð sé mikill, ógnar það á engan hátt heildarásýnd og svipmóti
götunnar, en eykur þvert á móti á gæði hennar. Húsin blandast með sannfærandi hætti: lágreist hús
og háreist, steinhús og timburhús, atvinnuhúsnæði og íbúðarhús. Þetta samspil og heildstæð ásýnd er
mesti styrkleiki Aðalgötu.

Horft til suðurs yfir gatnamót Aðalgötu, Brimslóðar og Hnjúkabyggðar. Zophoníasarhús eða Aðalgata 3a til vinstri og Læknishús ásamt
Sjúkrahúsi eða Aðalgata 5 og 7 til hægri. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Ennfremur er sérhver bygging merkileg í byggingarsögulegu og menningarlegu tilliti, líkt og rakið er í
3. kafla. Því til stuðnings má nefna, að við götuna stendur gamla Blönduóskirkja, sem er friðlýst
samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012, og auk þess sex hús, sem njóta friðunar vegna
aldurs skv. sömu lögum. Meðal þeirra eru elstu steinsteypuhús í Húnaþingi frá 1905-1907. Þá eru
ótalin þrjú hús, sem byggð voru fyrir 1925. Þau teljast því umsagnarskyld og auk þess þrjú önnur hús,
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sem byggð voru eftir 1925 og lagt er til í Húsakönnun á Blönduósi 2015 að verði hverfisvernduð í
deiliskipulagi.
Þrátt fyrir fagra lýsingu á Aðalgötu hér á undan verður að nefna þau áföll, sem gatan hefur orðið fyrir,
svo og þau atriði, sem neikvæð mega teljast í ásýnd hennar. Frá blómatíma byggðarinnar um og fyrir
miðja síðustu öld hafa verið höggvin tvö afgerandi skörð í götumyndina. Annars vegar var það gert
um 1980 með niðurrifi á Aðalgötu 4 (Klemensarhúsi), sem stóð við gatnamót Aðalgötu og Brimslóðar.
Brotthvarf hússins veikti mjög húsaröðina að vestanverðu við götuna og reyndar götumyndina í heild
sinni, því að eftir stendur langt og eyðilegt sund milli Aðalgötu 2 og 6, þ.e. Sæmundsenshúss og Hótels
Blönduóss. Gatan nýtur þó nokkurs aðhalds af gróðri og steinsteyptum garðvegg meðfram lóð
Sæmundsenshúss, sem nær ríflega hálfa leið að grunnstæði Aðalgötu 4. Engu að síður eru gatnamót
Aðalgötu og Brimslóðar óróleg og lítt aðlaðandi. Síðarnefnda gatan er ófrágengin og mörk hennar og
Aðalgötu 4 mjög óskýr, svo að allt svæðið rennur saman við bílastæði við norðurhlið hótelsins
(Aðalgötu 6).

Horft frá útidyrum Hemmertshúss austur yfir gamla „Plássið“ og núverandi Brimslóð. Myndin til vinstri var tekin skömmu fyrir 1940. Þar
sjást á hægri hönd verslunarhúsið Blanda (rifið 1993), Hljómskálinn og Læknishús, sem stendur austan Aðalgötu. Fyrir miðju er Jónshús, en
til vinstri eru Kristjanía og Klemensarhús (Bakaríið), vestan Aðalgötu. Þessi hús eru horfin og voru tvö þeirra gagngert rifin 1988 vegna
lagningar Hnjúkabyggðar. Myndin til hægri var tekin í desember 2017. Á hægri hönd sjást Hljómskálinn (útbygging við Hótel Blönduós) og
Læknishús (Aðalgata 5), en Zophoníasarhús (Aðalgata 3a) til vinstri. (Ljósmyndasafn A-Hún. nr. 503 og Páll Jakob Líndal, 2017.)

Seinna skarðið var höggvið í götumyndina seint á 9. áratugnum með tengingu Hnjúkabyggðar við
Aðalgötu milli húsanna nr. 3a og 5. Þó að vissulega væri Hnjúkabyggð lögð ofan í eldra götustæði
(svonefnt Templarasund), er hún mun breiðari en forveri hennar og klippti því væna sneið af lóðum
Aðalgötu 3a og 3b. Með því riðlaðist samspil húsa og götu og andrými Aðalgötu 3a þrengdist
verulega. Jafnframt útheimti gatnagerðin niðurrif þeirra húsa, sem stóðu við Koppagötu, en þau hús
fylltu upp í bilin milli húsanna við Aðalgötu og styrktu tilfinninguna um þéttbýli. Húsin mynduðu því
nokkurs konar „baksvið“ Aðalgötu og áttu sinn þátt í því að gera hana að miðbæjargötu. Með
brotthvarfi húsanna urðu til mjög opnir sjónásar, sem brjóta í bága við þau manneskjulegu hlutföll
sem einkenna byggðina, draga úr heildrænni ásýnd og tilfinningu um þéttbýli.
Ennfremur rýra gatnamót Brimslóðar og Aðalgötu (sunnan við Aðalgötu 8) talsvert gæði svæðisins,
einkum hin losaralega umgjörð kirkjunnar. Aðgengi að henni að vestanverðu er einnig afar þröngt og
óaðlaðandi. Fyrir vikið verður húsið nokkuð afskipt og nýtur sín ekki til fullnustu. Kirkjan hefur því að
nokkru leyti glatað þeirri mikilvægu stöðu, sem hún hafði fyrrum í þorpsmyndinni. Á gatnamótunum
norðan við hana, þar sem Brimslóð verður að óskipulögðu malarplani vestan við húsin meðfram
Aðalgötu, hefur einnig opnast víður sjónás til sjávar, sem dregur úr vægi Aðalgötu sem eiginlegrar
miðbæjargötu.
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Brimslóð liggur frá Aðalgötu niður á Sandinn, milli kirkjunnar og Helgafells (Aðalgötu 8). Fyrir enda götunnar standa gömlu verkstæðishúsin
frá miðri síðustu öld, sem nú hefur að hluta til verið breytt í gistihús. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

Sem fyrr segir hefur gamli bæjarkjarninn lengi verið hálfgert olnbogabarn í þróun byggðar á
Blönduósi. Tímans tönn hefur því sett sitt mark á hús og umhverfi þeirra. Þar er Aðalgata engin
undantekning og þarfnast því mörg húsanna nauðsynlegs viðhalds. Mörg þeirra eru ennþá býsna
nálægt upprunalegri gerð, en á öðrum hefur verið ráðist í viðgerðir/endurbætur, sem heppnast hafa
misjafnlega. Vert er þó að nefna tvö hús við Aðalgötu, þ.e. Þorsteinshús og Tilraun, sem gerð hafa
verið upp með miklum myndarbragð og gefa fyrirheit um þá möguleika, sem eru fyrir hendi við
endurgerð húsa á svæðinu. Varðandi umhverfi þeirra má ítreka það sem fyrr er sagt, að augljós lýti
eru af gatnamótum Brimslóðar á tveimur stöðum, óskýrum lóða- og gatnamörkum ásamt vanhirtum
gangstéttum.
5.2.1.2 Brimslóð
Brimslóð er hér skilgreind sem svæðið vestan við lóðir þeirra húsa, sem standa við Aðalgötu og
Blöndubyggð. Nálægðin við sjóinn og stórkostlegt útsýni yfir Húnaflóann gerir svæðið einstakt, og
sem tengiliður eða stuðpúði milli náttúrunnar og miðbæjarkjarnans, milli þess víðáttumikla, óbeislaða
og grófa og þess innrammaða, „kúltveraða“ og fína, gegnir svæðið mikilvægu hlutverki í hugmyndinni
um sjálfbærni bæjarkjarnans og Klifamýrar. Í árdaga byggðarinnar var svæðið eftirsótt og innan þess
risu mörg af fyrstu húsum þéttbýlisins. Af sjálfu leiddi að stór hluti svæðisins þjónaði sem helsta
athafnasvæði gömlu verslananna og í tímans rás hafa staðið þar verslunarhús, pakkhús, bryggja,
sláturhús, blóðvöllur og bifreiðaverkstæði svo nefnd séu dæmi. Þótt fátt minni á þau umsvif nú er
svæðið engu að síður afar verðmætt í sögulegum skilningi.
Þó vissulega hafi staðið íbúðarhús á svæðinu allt frá örófi ber skipulag svæðisins sterkan keim af
hlutverki þess sem athafnasvæðis í gegnum tíðina. Þar ber helst að nefna að ekki varð til mjög
heildstæð götumynd, heldur runnu vinnusvæði og götur saman og byggingar röðuðust eins og best
hentaði, oft með óreglulegum hætti. Framan af fjölgaði byggingum jafnt og þétt eftir því sem
umsvifin jukust. Ný svæði voru lögð undir byggingar og breytt starfsemi kallaði á að eldri byggingar
vikju fyrir nýrri. Smám saman tók svæðið á sig þá mynd, sem hélst lítið breytt í áratugi, en segja má
að þéttleiki byggðarinnar hafi verið hvað mestur um 1930 og fram undir miðja öldina.
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Horft norður yfir Brimslóð 1929 og 1930 (t.v.). Á þessum tíma má segja að svipmót byggðarinnar hafi verið hvað heildsteyptast. Þéttleiki
húsa var nokkur og girðingar, grindverk og hleðslur brutu upp svæðið milli húsanna. Samfara því sátu húsin betur í umhverfi sínu og skýrari
skil voru milli einka- og almenningsrýmis. (Ljósm. Evald Hemmert. Ljósmyndasafn A-Hún./Ljósmyndir gamla tímans.)

Girðingar, grindverk og hleðslur voru víða höfð á lóðarmörkum. Slíkur frágangur braut svæðið upp og
dró skýr skil milli einka- og almenningsrýmis. Megingata svæðisins, sú sem seinna fékk heitið
Brimslóð, var lengi vel römmuð inn með þeim hætti. Þrengst var gatan að norðanverðu, milli lóða
Pétursborgar og Hemmertshúss annars vegar og Sæmundsenshúss hins vegar. Hún breikkaði svo
talsvert, þegar komið var suður fyrir verslunarhúsið Blöndu, þannig að úr varð „Plássið“, opið og
aðgengilegt rými til hverskyns athafna.
Segja má að fram yfir miðja síðustu öld hafi svæðið að mörgu leyti verið haganlega mótað sem
þéttbýliskjarni og þannig myndað gott jafnvægi við aðra hluta bæjarins. Vissulega ber að fullyrða
varlega um fegurð og gæði svæðisins fyrr á tímum, en af ljósmyndum og uppdráttum að dæma er
ljóst að svæðið - tilhögun þess og mælikvarðar - var á margan hátt manneskjulegt ásýndar.

Brimslóð á 6. áratug (t.v.) og í upphafi 7. áratugar (t.h.) síðustu aldar. Vestara pakkhús og aðrar byggingar, sem fyrrum tilheyrðu
Höepfnersverslun og stóðu vestan og sunnan Pétursborgar og Hemmertshúss, eru horfnar, en verkstæðishús og hús Rörasteypunnar hafa
risið á Sandinum vestan Brimslóðar 10. Almenningsrýmið sunnan við verslunarhúsið Blöndu hafði látið verulega á sjá á þessum tíma og
uppbrot svæðisins var engan veginn jafn afmarkað og greinilegt og áður. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Upp úr miðri öldinni tók ásýnd svæðisins að hraka. Skýrist það meðal annars af því að girðingar,
grindverk og hleðslur tóku að hverfa, skilin milli einka- og almenningsrýmis fóru að renna saman,
uppbrot svæðisins varð óskýrara og óskipulögð flæmi mynduðust. Eftir því sem á leið fækkaði einnig
byggingum. Brotthvarf þeirra skapaði ójafnvægi og knúði fram breytingar í virkni og skipulagi
svæðisins, þar sem tiltekin athafnasvæði og aðkomuleiðir að þeim glötuðu tilgangi sínum.
Gatnaskipulag breyttist og við brotthvarf verslunarhússins Blöndu brotnaði Brimslóð upp í tvo hluta,
þ.e. norðan og sunnan við lóð hótelsins, þar sem lóðarmörk hótels og Brimslóðar 8 voru látin mætast
í grunnstæði Blöndu.
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Auk þessa var ráðist í uppbyggingu á traustum sjóvarnagarði með ströndinni á 10. áratug síðustu
aldar, svo að verja mætti land og byggð fyrir ágangi sjávar. Sú framkvæmd hafði óhjákvæmilega í för
með sér enn frekari breytingar á svipmóti svæðisins.

Brimslóð árið 2017. Gatan hefur klippt svæðið í sundur og skipt því upp í norður- og suðurhluta. Húsið Sandgerði, verslunarhúsið Blanda og
hús Rörasteypunnar eru horfin. (Ljósm. Páll Jakob Líndal.)

Þrátt fyrir að svæðið hafi tekið stakkaskiptum á síðustu áratugum, má ennþá sjá merki um fyrri tíma.
Segja má að lóð hótelsins skipti svæðinu upp í þessu tilliti. Þannig ber svæðið norðan lóðarinnar sterk
einkenni eldri tíma, en sunnan hennar eru þau mun óljósari. Í eftirfarandi umfjöllun er svæðinu því
skipt upp í tvo hluta. Tekur sá fyrri til nyrðri hluta svæðisins, þ.e. Brimslóðar 2-8, en sá síðari til syðri
hluta svæðisins og strandlengjunnar.
Brimslóð 2 - 8
Á lóðunum við Brimslóð, norðan við lóð hótelsins, er að finna tvö af þremur elstu húsunum á
verndarsvæðinu, þ.e. Pétursborg og Hemmertshús, sem reist voru í árdaga þorpsins. Bæði húsin eru
friðuð samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 ,en þarfnast mikilla endurbóta til að öðlast
að nýju upprunalegt svipmót.

Horft til norðurs yfir norðurhluta Brimslóðar. Hemmertshús og Pétursborg til vinstri, en Sæmundsenshús til hægri.
(Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Húsin standa vel í umhverfi sínu og ennþá eimir talsvert eftir af götumynd fyrri tíma, þar sem frá
árdögum byggðarinnar hefur legið mjór vegarspotti eða stígur ofan frá „Plássinu“ niður að
lendingunni við árósinn. Hæðarmismunur í landi rammar inn götuna að austan, en húsin og
tiltölulega nýtt trégrindverk að vestan. Sem hinn einasti eiginlegi vísir að götumynd frá fyrri tímum á
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þessum slóðum er þessi stutti götubútur bæði athyglis- og varðveisluverður. Líkt og fyrr á tíð tekur
gatan vinkilbeygju til austurs framan við Hemmertshús og tengist síðan Aðalgötu. Hemmertshús
gegnir því mikilvægu hlutverki í því að brjóta upp sjónlínur, þegar farið er um Hnjúkabyggð til vesturs
og skapar sterkari tilfinningu um þéttbýli. Á þessum hluta skortir götuna hins vegar skýrari umgjörð
en nú er fyrir hendi, líkt og rakið er í umfjöllun um Aðalgötu hér að framan.

Horft eftir Hnjúkabyggð til vesturs. Hemmertshús fyrir miðri mynd. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Syðri hluti Brimslóðar og strandlengjan
Sunnan við lóð hótelsins má vissulega greina ákveðna drætti í skipulagi svæðisins fyrr á tímum. Það er
hins vegar einkennandi fyrir svæðið, hvað brotthvarf húsa og girðinga hefur skilið eftir sig
umkomulaus svæði og aðkomuleiðir án tilgangs. Afsprengi þessa er stórt og óskipulagt malarplan,
sem tengist Aðalgötu sunnan við Helgafell og teygir sig frá veggjum húsa og mörkum lóða við
Aðalgötu, vestur að gömlu verkstæðisbyggingunum og áfram beggja vegna þeirra að
sjóvarnagarðinum. Verkstæðisbyggingarnar voru reistar um miðbik síðustu aldar á grunni gamla
sláturhússins og hafa fengið nokkra yfirhalningu á undanförnum árum. Þær gegna mikilvægu
hlutverki á svæðinu, en óskýr umgjörð þeirra og skortur á samhengi skapar þeim engu að síður
ákveðið rótleysi.

Horft til vesturs yfir suðurhluta Brimslóðar. Verkstæðisbyggingar vinstra megin við miðja mynd, Hemmertshús og Pétursborg á hægri hönd
og Hótel Blönduós lengst til hægri. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Norðan við verkstæðisbyggingarnar, þar sem Rörasteypan stóð áður, rennur malarplanið saman við
akfæran slóða, sem liggur um opið og óskilgreint grænt svæði milli lóða Brimslóðar 2-8 og
sjóvarnagarðsins. Slóðinn tengist svo götunni aftur norðan við Pétursborg.
Að sunnanverðu undir brekkunni, rétt vestan við kirkjuna, stendur svo Kristófershús. Elsti hluti þess
var byggður árið 1907, en húsið er annars gjörbreytt vegna viðbygginga og umbreytinga í áranna rás.
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Varðveislugildi þess er því takmarkað í ljósi aldurs, en gerðar hafa verið miklar endurbætur á því á
undanförnum árum. Norðan við húsið, milli þess og kirkjunnar, hafa ennfremur verið hlaðnar upp
miklar jarðvegsmanir, sem stuðla að áberandi uppbroti á svæðinu og stinga mjög í stúf við sögu og
svipmót þess. Jafnframt þrengja bæði manirnar og skjólbelti framan við kirkjuna mjög að ásýnd og
aðkomu hins gamla og sviphreina guðshúss.

Opið grænt svæði vestan Pétursborgar og Hemmertshúss. Akfær slóði liggur frá hægri yfir miðja mynd og sjóvarnagarður er lengst til vinstri.
(Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Í Húsakönnun á Blönduósi 2015 er lagt til að verkstæðisbyggingarnar og Kristófershús verði
hverfisverndaðar í deiliskipulagi. Þá eru ótalin útihús, sem standa við Brimslóð 12 undir brekkunni.
Óvíst er um byggingarár þeirra, en skv. húsakönnun eru þau sögð friðuð vegna aldurs.

Kristófershús í forgrunni og verkstæðisbyggingarnar til vinstri. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Almennt má segja að svæðið eigi nú talsvert undir högg að sækja. Þar vegur þyngst að brotthvarf
húsa og að stór hluti svæðisins hefur lítt skilgreint hlutverk, einka- og almenningsrými renna saman
svo til verður lítt aðlaðandi flæmi. Þessu samfara er frágangur og viðhald innviða á svæðinu víða
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bágborið. Í Húsakönnun á Blönduósi 2015 segir að ástand húsa við Brimslóð sé í besta falli þokkalegt
en frá útgáfu hennar hefur þó verið unnið að viðgerðum/endurbótum á nokkrum þeirra.
5.2.1.3 Blöndubyggð - vesturhluti
Blöndubyggð - byggðin
Svæðið sem hér um ræðir nær til þeirra húsa og lóða, sem teljast til Blöndubyggðar 1-12 samkvæmt
Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands304, þ.e. bæði þeirra húsa sem standa við götuna og bakhúsa sem
tilheyra henni.

Horft til austurs eftir Blöndubyggð nærri mótum við Aðalgötu. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Blöndubyggð er önnur megingata gamla bæjarkjarnans. Hún tengir saman þéttbýlið og „sveitina“
innan við með sérlega áhugaverðum hætti. Gatan myndar stigull, þar sem vestast er sterk mynd
þéttbýlis og framlengding bæjarkjarnans með húsum beggja vegna götunnar, en eftir því sem austar
dregur á árbakkanum færist byggðin upp fyrir götuna og gisnar, uns hún rennur fyrirhafnarlaust
saman við svæðið, þar sem tómthúsa- og sjálfþurftarbyggðin var þéttust áður. Enn austar tekur svo
dreifbýlið við. Gatan skapar því öfluga tengingu milli „sveitarinnar“ og miðbæjargötunnar, sem í
hugum fólks eru gjarnan andstæðir pólar.305 Gatan styrkir á hinn bóginn þá báða og eykur með því
fjölbreytileika svæðisins.
Í gegnum tíðina hefur íbúðarbyggð í götunni blandast við atvinnustarfsemi og þjónustu með líkum
hætti og við Aðalgötu. Á þessum hluta Blöndubyggðar voru pósthús, veitingahús,
kaupmannaverslanir og útibú kaupfélagsins. Þar var einnig til húsa starfsemi og þjónusta af þeim
toga, sem betur þótti henta að væri staðsett utan miðbæjarins, svo sem trésmíðaverkstæði, íshús,
sláturhús og bensínsölur með þvottaplani. Blöndubyggðin fullkomnar að þessu leyti myndina um hinn
sjálfbæra bæjarkjarna.

304

Miðað er við skráningu húsa í Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands pr. 1. desember 2017.
Hér er m.a. vísað til Hidalgo, M.C., Berto, R., Galindo, M.P. og Getrevi, A. (2006). Identifying attractive and unattractive urban places:
categories, restorativeness and aesthetic attributes. Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 7, s. 115-133.
305
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Horft til vesturs eftir Blöndubyggð frá gatnamótum við Ólafsbyggð. Til vinstri er hús útibús Kaupfélags Húnvetninga, þar sem starfrækt var
verslun frá 1961 og fram um 1980, en fjær stendur Magnúsarhús, sem upphaflega var byggt sem íbúðar- og verslunarhús, en þjónaði síðan
um árabil sem pósthús og símstöð. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Líkt og Aðalgata er uppbygging götunnar vel heppnuð og ber hugmyndum um uppbyggingu þéttbýlis
á fyrri hluta 20. aldar gott vitni. Gatan er í manneskjulegum skala, þar sem hún hlykkjast eftir bakka
Blöndu. Útsýnið yfir ána og norður á Húnaflóann er einstaklega fallegt. Húsin raðast einkar fallega
meðfram götunni. Breytileiki í húsgerð, stærð og aldri er mikill og straumar í byggingarlist frá ólíkum
tímum eru ljóslifandi, án þess þó að hús með mismunandi einkennum bítist á um athyglina. Samspil
og ásýnd þeirra er sannfærandi og skalinn manneskjulegur.

Blöndubyggð 1 - 5. (Teikning: Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur)

Eins og við Aðalgötu felst styrkleiki götunnar í heildinni, þótt hvert og eitt hús skarti merkilegri sögu.
Við götuna standa þrjú hús, sem friðuð eru skv. lögum um menningarminjar nr. 80/2012, þ. á m.
Hillebrandtshús, elsta hús á Blönduósi. Þá eru sjö hús, sem byggð voru eftir 1925 og lagt er til í
Húsakönnun á Blönduósi 2015 að verði hverfisvernduð í deiliskipulagi.
Í Húsakönnun á Blönduósi 2015 segir, að ástand flestra húsa við Blöndubyggð sé gott. Í gegnum tíðina
hefur verið ráðist í viðgerðir/endurbætur á nokkrum þeirra og er niðurstaðan misjöfn. Uppgert
Hillebrandtshús ber sérstaklega að nefna í þessu samhengi, þar sem um er að ræða einkar
velheppnaða endurgerð. Að húsunum slepptum má hins vegar segja, að ástandi svæðisins sé í mörgu
ábótavant. Má þar nefna frágang á mörkum lóða og götu, sem renna saman með óskýrum hætti, svo
og almennt viðhald á svæðinu. Þá er erfitt að sjá tilgang með lagningu á götustúfi milli Blöndubyggðar
og Hnjúkabyggðar, svonefndu Valtarastræti, sem liggur rétt vestan við Pósthúsið og rýrir svæðið
nokkuð.
Blöndubyggð - opin svæði
Götumynd Blöndubyggðar er sterk og leikur stórt hlutverk í því að skapa þá stemmningu, sem
einkennir vesturhluta Blöndubyggðar. Engu að síður er ljóst, að brotthvarf húsa vegna lagningar
Hnjúkabyggðar á 9. áratugnum veikti til muna byggðina á þessu svæði, ekki síður en umhverfi
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Aðalgötu og Koppagötu. Hnjúkabyggð klippti líka þá samfellu sem fyrir hendi var milli byggðarinnar
norðan og sunnan mýrarinnar. Fyrir vikið losnaði um byggðina við árbakkann. Milli byggðarinnar við
Blöndubyggð og Hnjúkabyggðar allt frá Ólafsbyggð að Koppagötu varð til óskilgreindur berangur. Fyrir
vikið skortir byggðina að vissu leyti skýrari ramma og heildræna ásýnd, sem felst í því að húsin sitji
betur í landinu og mörk þéttbýlis og „sveitar“ verði augljósari.
5.2.1.4 Koppagata
Á blómatíma gömlu byggðarinnar var Koppagata íbúðargata, sem lá samsíða Aðalgötu, allt frá
Blöndubyggð suður að brekkurótum. Hún var til þess að gera lokuð umferð í báða enda, hús og
grindverk römmuðu götuna til beggja handa allt suður fyrir Hreppshús, þar sem hún opnaðist til
austurs. Koppagata og Aðalgata tengdust svo um svonefnt Templarasund, litla og þrönga götu milli
lóða Aðalgötu 3a og 5.
Nú stendur fátt eftir af Koppagötu og umgjörð hennar norðan Hnjúkabyggðar. Þar sem hús og
grindverk stóðu áður eru nú gatnamót Hnjúkabyggðar og Koppagötu og opið svæði, sem klofið er í
tvennt af norðurenda Koppagötu. Svæðið í heild sinni skortir tilfinnanlega ramma og tilgang, þannig
að við blasir hálfgerður berangur.

„Baksvið“ þéttbýlisins rétt eftir 1970 (t.v.) og 2017. Á eldri myndinni má sjá hvernig litlu húsin við Koppagötu fylltu upp í þorpsmyndina,
lokuðu henni og sköpuðu með þeim hætti andrúmsloft þéttbýlis. (Ljósmyndasafn A-Hún. og Gunnlaugur Haraldsson.)

Líkt og rakið er í 3. kafla voru húsin við Koppagötu hvorki stór- né glæsihýsi, en vegna staðsetningar
sinnar gegndu þau afar mikilvægu hlutverki sem „baksvið“ þéttbýlisins. Þau lokuðu gloppum í
þorpsmyndinni og bundu hana saman. Á milli þeirra voru manneskjuleg rými í eftirsóknarverðum
hlutföllum. Koppagata markaði ennfremur útmörk þéttbýlisins til austurs, þannig að skýr skil voru
milli þess og „sveitarinnar“.

Gatnamót Hnjúkabyggðar og Koppagötu. Lagning Hnjúkabyggðar kallaði á niðurrif „baksviðs“ þéttbýlisins, þannig nú stendur eftir opið
svæði, sem skortir tilgang í þéttbýlismyndinni (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Lagning Hnjúkabyggðar réði miklu um örlög Koppagötu, því að framkvæmdin kallaði á niðurrif
húsaþyrpingarinnar milli Hreppshúss og Blöndubyggðar. „Baksviðið“ laskaðist verulega, byggðin
klofnaði að nokkru leyti og sjónásar opnuðust.
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Horft suður Koppagötu frá Blöndubyggð. Húsin Blöndubyggð 2 (til hægri) og Blöndubyggð 4 (til vinstri). (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Koppagata afmarkar þéttbýlið til austurs. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Ennfremur raskaði lagning Hnjúkabyggðar, - sem meginaðkomuleiðar inn í gamla bæinn, - jafnvæginu
milli þéttbýlis og „sveitar“, og þá sérstaklega miðbæjarkjarnans og byggðarinnar í Klifamýri. Svæðið,
sem áður rammaði inn þéttbýlið, var opnað upp á gátt. Fyrir vikið varð til mjög brattur stigull milli
þessara tveggja flokka umhverfis og eru mörkin milli þeirra afar óskýr, þegar farið er um
Hnjúkabyggð.

Í suðurenda Koppagötu. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2013.)
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Sunnan Hnjúkabyggðar hefur eldra svipmót Koppagötu varðveist að miklu leyti. Á nokkrum kafla
mynda Hreppshús, ásamt garðvegg og gróðri gegnt því, aðlaðandi göturými. Við tekur opnun
götunnar til austurs sunnan við Hreppshúsið. Hún skapar tengingu við „sveitina“ og áhugaverða
möguleika fyrir bakhúsin við Aðalgötu, sem snúa bakhlið að Koppagötu. Seinni tíma framkvæmdir
hafa raskað svæðinu austan götunnar milli Hreppshúss og brekkuróta og spillt ásýnd þess nokkuð.

5.2.2 Norðursvæði
Norðursvæði nær yfir byggðina milli árbakkans og Hnjúkabyggðar austan Ólafsbyggðar, allt austur að
grasbýlinu Pálmalundi og byggðinni á svokölluðu „Miðsvæði“ við Hnjúkabyggð. Til hægðarauka er
þessu svæði skipt upp í þrjá hluta í greiningunni hér á eftir, þ.e. Blöndubyggð og Ólafsbyggð,
Miðsvæði og Pálmalundur og nærumhverfi.

Norðursvæði verndarsvæðis í byggð.

Líkt og segir í kafla 5.2.1.3 hér að framan tengir Blöndubyggð saman þéttbýlið og „sveitina“. Gatan
myndar stigull frá vestri til austurs, þar sem sterk mynd þéttbýlis að vestanverðu gisnar til austurs uns
hún rennur saman við svæðið, þar sem sjálfsþurftarbyggðin var hvað þéttust. Enn austar tekur gatan
á sig mynd dreifbýlis með stakstæðum húsum og túnblettum.

Blöndubyggð séð frá norðurbakka árinnar. Á myndinni má sjá hvernig gatan myndar stigul frá „sveitinni“ (vinstra megin) að þéttbýlinu
(hægra megin). (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)
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Frá því um miðja síðustu öld hefur byggðin á svæðinu afmáðst hægt og bítandi. Byggingar hurfu ein af
annarri, þannig að nú stendur fátt eftir og ber svæðið þess glögglega merki. Samfara hnignun þess
hefur svæðið verði afskipt og fengið að þróast eftir eigin lögmálum síðastliðna áratugi. Slík náttúruleg
hnignun felur í sér augljós tækifæri til markvissrar uppbyggingar á menningarsögulegum forsendum,
því að vænta má þess að búsetuminjar liggi ennþá að einhverju marki ósnortnar undir sverði.

Horft til austurs yfir hluta Norðursvæðis. Mikil órækt er víða á svæðinu, svo að gamlir húsgrunnar og aðrar búsetuminjar eru víðast
ógreinilegar á yfirborði. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Á móti felast veikleikar svæðisins í því, að gömlu húsin, sem eru mikilvægur hluti af
menningarsögulegum arfi byggðarinnar, eru að miklu leyti horfnar, innviðir svæðisins eru veikburða
og órækt mikil. Þá eru ótalin áhrif Hnjúkabyggðar. Lagning hennar var vissulega í samræmi við
skipulagsáætlanir síns tíma og ber að virða þá framkvæmd í því ljósi. Á hinn bóginn verður ekki litið
framhjá þeim neikvæðu áhrifum, sem gatan hefur á svipmót og „fúnksjón“ Klifamýrar. Fyrir utan að
kljúfa frá austri til vesturs landfræðilega samfellu og „fúnksjónalt“ samhengi milli byggðar norðan og
sunnan mýrarinnar, liggur gatan um svæði, þar sem áður stóðu byggingar, auk þess sem lega hennar
að baki byggðinni riðlar meginforsendum byggðarþróunarinnar.
5.2.2.1 Blöndubyggð og Ólafsbyggð
Svæðið sem hér um ræðir nær til þeirra húsa og mannvirkja sem teljast til Blöndubyggðar 14-18
samkvæmt Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands306 og nánasta umhverfis þeirra. Þetta er sá partur
Blöndubyggðar, þar sem drjúgur hluti smábýlabyggðarinnar stóð áður og myndaði ásamt „Miðsvæði“
(sjá kafla 5.1.3.2) tengingu milli þéttbýlis og dreifbýlis.

Horft vestur Blöndubyggð. Bali er næst til vinstri, Ólafshús stendur nokkru fjær og sunnan við götu, en húsið Mosfell norðan við hana.
(Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

306

Miðað er við skráningu húsa í Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands pr. 1. desember 2017.
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Gatan liggur fallega um svæðið nærri árbakkanum með fagurt útsýni út yfir breiðan vatnsflötinn og
byggðina handan ár. Ásýnd svæðisins og staðsetning þeirra fáu húsa, sem enn standa, bera merki
nokkuð frjálslegs skipulags sjálfþurftarbyggðarinnar. Engin eiginleg götumynd er því fyrir hendi heldur
einkar áhugavert búsetulandslag, sem eykur enn frekar á fjölbreytileika verndarsvæðisins og
byggðarinnar sem heildar. Svæðið kallar fram hughrif um liðna tíma, þar sem innviðir þess í formi
fáeinna húsa, ljósastaura, raflína og malarvega standa enn sem minnisvarðar um þá þyrpingu torf- og
timburbæja, sem þar stóð fyrrum.

Horft norður Ólafsbyggð frá Hnjúkabyggð. Í forgrunni er grasbýlið Ólafshús ásamt útihúsum og nærsvæði, en fjær til vinstri er Mosfell og
húsin Bali og Bíbíarhús til hægri. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2018.)

Á svæðinu stendur húsið Mosfell (Blöndubyggð 9), sem er rösklega aldargamalt steinhús og friðað
skv. lögum um menningarminjar nr. 80/2012. Ferðaþjónusta hefur verið rekin í húsinu um nokkurt
skeið, líkt og lengstum fyrr á tíð, en hefur verið allmikið breytt frá upprunalegri gerð. Gistibyggingar,
sem tilheyra starfseminni, stinga verulega í stúf við byggingarhefð á svæðinu varðandi hönnun og
útlit, og rýra nokkuð ásýnd byggðarinnar á árbakkanum.

Horft til norðausturs fyrir vesturhluta Norðursvæðis. Útibú KH lengst til vinstri, en austar standa Mosfell og grasbýlið Ólafshús ásamt
útihúsum. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Sunnan við götuna, á mótum Blöndubyggðar og Ólafsbyggðar, stendur Ólafshús (Blöndubyggð 14),
múrhúðað timburhús, sem byggt var 1950 í stað gamals torf- og timburbæjar. Til hans var upphaflega
stofnað sem tómthúss án lóðar og grasnytja árið 1878, en Ólafshús urðu síðar landdrjúgt grasbýli eftir
aldamótin við úthutun 1800 ferfaðma lóðar til ræktunar og skepnuhalds. Af eldri húsum er nú ekki
annað varðveitt en fjárhús og hlaða frá 1930, en sjálft íbúðarhúsið er í lélegu standi. Engu að síður
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mynda húsin ásamt túnlóð með beðasléttum afar áhugaverða heild sem dæmi um sjálfstætt grasbýli í
kauptúni frá byrjun síðustu aldar, auk forsögu sinnar sem annað fyrsta býlið, sem byggðist á þessum
slóðum fyrir 140 árum.

Flugsýn austur yfir Norðursvæði. Mosfell og Ólafshús í forgrunni. (Ljósm. Róbert Daníel Jónsson, 2017.)

Nokkuð austan við Ólafshús stendur húsið Bali (Blöndubyggð 16), sem er tvístætt timburhús og að
stofni til byggt um 1930, en endurbyggt skömmu fyrir næstliðin aldamót. Skammt undan, eða við
Blöndubyggð 18, er ennfremur lítið timburhús, svonefnt Bíbíarhús frá árinu 1990 og nýtt sem
sumarhús. Að lokum má nefna fuglaskoðunarhús úr timbri, sem reist var fyrir nokkrum árum á
árbakkanum og auðri lóð Einarsness, rétt norðan við Bala. Hönnun þess hefur enga augljósa
skírskotun til sögu svæðisins, en byggingin fellur hins vegar prýðilega að umhverfi sínu.
5.2.2.3 Miðsvæði
Miðsvæði nefnist hér það svæði, sem er á milli Hnjúkabyggðar og árbakkans, en markast af lóðum
Blöndubyggðar 14-18 að vestanverðu og teygir sig þaðan austur að framræsluskurði vestan við
Jobbahlöðu. Vestasti hluti svæðisins teygir sig jafnframt suður fyrir Hnjúkabyggð og fylgir þar
mörkum túna og óræktar.

Horft til vesturs yfir Miðsvæðið, þar sem þéttleiki byggðarinnar var hvað mestur áður fyrr. Gatan Hnjúkabyggð til vinstri. (Ljósm. Páll Jakob
Líndal, 2017.)
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Horft til austurs yfir Miðsvæðið. Hnjúkabyggð liggur frá þorpinu austur eftir endilangri Klifamýri, en nálægt enda hennar fyrir miðri mynd
stendur fjölbýlishúsið við Hnjúkabyggð 27. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Á velmektarárum sjálfsþurftarbyggðarinnar í Klifamýri var meginkjarni hennar í þyrpingu smábýla á
vestari hluti Miðsvæðisins og meðfram núverandi Blöndubyggð. Á Miðsvæðinu, til dæmis þar sem
Hnjúkabyggð sker svæðið, voru litlar lóðir og þéttleiki byggðarinnar hvað mestur. Engar byggingar eru
lengur uppistandandi á svæðinu og búsetulandslagið vafið vöxtulegum gróðri. Svipmót þess
einkennist nú af stórþýfðri og grasigróinni órækt í bland við fláka af njóla, rabarbara og ætihvönn, þar
sem áður voru torf- og timburhús ásamt túnbleðlum og mógröfum. Öll ummerki hinnar horfnu
byggðar eru því vandlega falin í órækt og undir sverði.
5.2.2.4 Pálmalundur og nærumhverfi
Um er að ræða tún milli árbakkans og Hnjúkabyggðar austan Miðsvæðis, sem nær að lóðarmörkum
fjölbýlishússins við Hnjúkabyggð 27, en þau marka eystri mörk verndarsvæðisins. Fast við
Blöndubyggð og vestast á svæðinu stendur eina húsið, sem nú er þar uppistandandi, þ.e. svonefnt
Friðfinnshesthús eða Jobbahlaða.

Horft til vesturs yfir tún nærri bæjarstæði Pálmalundar. Til vinstri er trjálundur, sem áður stóð við bæjarhúsin. Friðfinnshesthús eða
Jobbahlaða er við Blöndubyggð lengst til hægri. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Austast á svæðinu er vöxtulegur trjálundur, sem vitnar um bæjarstæði Pálmalundar og segja má að
fullkomni stigulinn milli þéttbýlisins og „sveitarinnar“. Fjölbýlishúsið við Hnjúkabyggð 27 setur
vissulega svip sinn á svæðið, en svipmót þess hefur að öðru leyti lítið breyst umfram það, að nú er
horfinn sá húsakostur, sem fyrrum tilheyrði Pálmalundi.
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Horft til austurs yfir túnin nærri Pálmalundi. Friðfinnshesthús eða Jobbahlaða er lengst til vinstri og fjölbýlishúsið við Hnjúkabyggð 27 hægra
megin við miðja mynd. Í forgrunni fjölbýlishússins er trjálundur sá, er áður stóð við bæjarhúsin í Pálmalundi. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2018.)

5.2.3 Suðursvæði
Suðursvæði nær annars vegar yfir landræmuna og byggðina undir Neðribrekku, frá Sólheimum að
Brautarholti, og hins vegar óbyggða mýrina og ræktarlöndin sunnan við Hnjúkabyggð og Miðsvæðið.
Til hægðarauka er svæðinu skipt upp í tvo hluta í greiningunni hér á eftir, þ.e. Byggðin undir
brekkunni og Mýrin.

Suðursvæði verndarsvæðis í byggð.

Ljóst er af þeim áformum um uppbyggingu á svæðinu, sem lagðar hafa verið fram í gegnum tíðina, að
heildarsvipmót þess er því sem næst upprunalegt. Ekki er svo að að skilja, að engar breytingar hafi átt
sér þar stað á svæðinu frá árdögum byggðar, því að líkt og fyrr er rakið var það fyrrum illfært votlendi
frá náttúrunnar hendi. Þróun byggðar ýtti undir framræslu mýrarinnar og nýtingu hennar til
grasræktar með tilheyrandi skurðgrefti og beðasléttun nálægt aldamótum 1900. Stærstur hluti
ræktarlandsins um miðbik mýrarinnar undir brekkunni, þ.e. vestan frá Koppagötu að Hreppavegi, var
um áratugi á forræði kaupmannanna Möllers og Sæmundsens, svo að þar áttu ekki aðrir aðgang,
hvorki til húsbygginga, mótekju né grasnytja.
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Horft yfir suðurs yfir Suðursvæði. Grasbýlið Brautarholt lengst til vinstri, Vegamót fyrir miðri mynd, stakstæð útihús til hægri og síðan
Sólheimar undir brekkunni lengst til hægri. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

Frá þeim tíma hefur búsetulandslagið haldist nokkuð óbreytt, þótt vélvæðing og náttúruleg
framvinda hafi markað sín spor, m.a. með því að útrýma minjum á borð við gömlu beðaslétturnar,
sem nú eru ekki greinanlegar lengur á þessu svæði. Þá hafði lagning Hnjúkabyggðar sín áhrif og í
þessu tilfelli helst með rofi á samfellu milli byggðarinnar undir brekkunni og á árbakkanum. Sé horft
til sögulegs samhengis má einnig segja, að lega Þingbrautar klippi óheppilega af austurenda
svæðisins, eins og það var lengstum mótað af aðliggjandi vegum, og jafnhliða af austurenda
verndarsvæðisins ofan Hnjúkabyggðar. Austan Þingbrautar liggur fyrir deiliskipulagt athafna-,
verslunar- og þjónustusvæði ásamt íbúðabyggð.307

Horft til norðvesturs yfir Suðursvæði. Brautarholt fyrir miðri mynd og Vegamót til vinstri. (Páll Jakob Líndal, 2017.)

Fjöldi bæja og annarra bygginga hefur alla tíð verið mun minni á Suðursvæði en annars staðar á
verndarsvæðinu, enda meginhluti þess afar óhentugt byggingarland vegna vætu og jarðvegsdýptar.
Röð stakstæðra bygginga, bæði íbúðar- og útihúsa, varð hins vegar snemma til undir brekkurótunum
að sunnanverðu, en framundan þeim tóku við nytjalöndin, sem náðu allt niður að byggðinni á
Miðsvæðinu og árbakkanum. Líkt og annars staðar á verndarsvæðinu hafa þessar byggingar smám
saman týnt tölunni með árunum, þótt ennþá standi nokkur hluti þeirra í nýrra formi en upphaflega.
5.2.3.1 Byggðin undir brekkunni
Svipmót byggðarinnar undir Neðribrekku er fremur notalegt, þar sem húsin falla prýðilega að landi.
Kvarnast hefur úr þeim fjölda frá því hann var mestur, því að nú standa einungis eftir þrjú býli og
stakstæð útihús, sem fyrrum tilheyrðu Sæmundsensfjölskyldunni, þ.e. Sólheimar, Vegamót með
útihúsum og Brautarholt austast.

307

„Deiliskipulag við Hnjúkabyggð fyrir athafna-, verslunar- og þjónustusvæði ásamt íbúðarbyggð“, dagsett 7. febrúar 2017. Landmótun.
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Verndargildi bygginga á svæðinu má teljast fremur lágt, en aðeins Sólheimar (Aðalgata 17) féllu undir
þá húsakönnun, sem gerð var innan ár árið 2015. Húsið er að stofni til verslunarskúr frá 1902, sem
færður var á bæjarstæðið 1907 og breytt í íbúðarhús með háreistu mænisþaki. Árið 1956 var húsinu
gjörbreytt og það fært í núverandi horf. Samkvæmt niðurstöðu húsakönnunar er það talið einstakt og
lagt til að það verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi. Á Vegamótum var fyrst efnt til
torfbæjar árið 1909, en núverandi timburhús er að stofni til frá 1938. Það var síðar stækkað og
endurbyggt, en saga þess er annars lítt könnuð. Sama máli gegnir um Brautarholt, sem er timburhús
frá 1956 og byggt í stæði annars eldra húss frá árinu 1917.
Ástand húsanna er afar misjafnt, frá því að vera verulega ábótavant til þess að vera nokkuð gott. Litlir
garðar með trjágróðri eru umhverfis húsin, en almennt má segja um svæðið milli Sólheima og
Vegamóta, að það einkennist af mikilli órækt. Af þeim sökum eru vandlega faldar þær búsetuminjar,
sem enn kunna að vera til staðar á svæðinu.

Horft yfir vestari hluta byggðarinnar undir Neðribrekku. Sólheimar eru næst fyrir miðri mynd og Vegamót lengst til hægri, en stakstæð
útihús standa miðja vegu á milli þeirra. Í mýrinni neðan við brekkuna voru sýnilegar fram undir miðja síðustu öld fagurlega lagaðar
beðasléttar, sem nú eru með öllu horfnar. (Ljósm. Páll Jakob Líndal, 2017.)

5.2.3.2 Mýrin
Þetta svæði nær til hinnar eiginlegu mýrar, sem lengi hefur verið horft til sem mögulegs
byggingarlands með tilheyrandi gatnagerð og innviðauppbyggingu. Jarðvegsdýpt og bleyta á svæðinu
torveldar hins vegar mjög uppbyggingu nema miklum fjármunum yrði til kostað. Það hefur því reynst
helsta hindrun í vegi þéttbýlisuppbyggingar á svæðinu.

Horft til suðvesturs yfir Mýrina. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)

208

Verndarsvæðið á Blönduósi

Svæðið hefur því um margra áratuga skeið verið nýtt til túnræktar og búfjárbeitar, lengstum af íbúum
gamla bæjarkjarnans og Klifamýrar, en síðar einnig af öðrum íbúum Blönduósbæjar. Þar sem svæðið
hefur jafnan haldið stöðu sinni sem grænt svæði innan þéttbýlisins má segja að það hafi tiltölulega
lítið breyst í tímans rás.

Beðasléttur á vestasta hluta Mýrarinnar um 1930. Upp af þeim og undir brekkunni standa húsin Sólheimar (t.v.) og Lindarbrekka ásamt
gripahúsum sín á milli. Koppagatan myndar „baksvið“ þéttbýlisins með samfelldri og þéttri húsaröð meðfram vesturjaðri túnanna, þar sem
mörkuð eru glögg skil milli þéttbýlis og dreifbýlis. (Ljósmyndasafn A-Hún.)

Með því er þó ekki sagt að svæðið hafi engum breytingum tekið á löngum tíma. Má sem dæmi nefna
þær umfangsmiklu beðasléttur, sem einkenndu túnin í Mýrinni framan af síðustu öld og nú eru
horfnar. Eins má nefna Hreppaveginn, sem lagður var um 1943 þvert yfir svæðið frá Brautarholti
norður um byggðina á Miðsvæðinu og niður að Blöndubyggð á árbakkanum. Nú sést lítið móta fyrir
veginum, sem vafinn er góðri og órækt.

Horft suður grasigróinn Hreppaveginn, þar sem hann liggur suður að Brautarholti og Þingbraut. (Ljósm. Gunnlaugur Haraldsson, 2017.)
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5.3 Varðveislumat
Hér að framan er fjallað rækilega um þau hús og mannvirki, sem eiga sinn þátt í að móta ásýnd
verndarsvæðisins. Eitt meginmarkmið verndarsvæðis í byggð er að horfa til alls þess, sem mótar
heildaryfirbragð byggðarinnar og samspil ólíkra þátta innan hennar. Til grundvallar mati á
varðveislugildi svæðisins liggur eftirfarandi fyrir:
1. Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010 - 2030 og fyrri tillögur að aðalskipulagi sbr. umfjöllun í
kafla 1 og 4.
2. Húsakönnun á Blönduósi 2015.
3. Fornleifaskráning Blönduósbæjar frá 2007, sbr. umfjöllun í kafla 1.
4. Ítarleg samantekt um byggðina innan verndarsvæðisins í köflum 2-4 hér að framan.
5. Greining á núverandi svipmóti svæðisins, sbr. kafla 5.1.

5.3.1 Varðveislugildi svæða, húsa og mannvirkja
Við mat á svæðinu og húsum er fylgt sömu skiptingu og í kafla 5.1, þ.e. að verndarsvæðinu er skipt
upp í þrjú svæði, hverju þeirra er svo skipt upp í minni svæði og loks horft á lóðir einstakra húsa
sérstaklega.
Við mat á varðveislugildi svæða er SAVE-aðferðafræðinni beitt, en hún byggir á því að meta
eftirfarandi fimm gildi:308 Byggingarlist, listrænt gildi, menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi,
upprunalegt gildi og ástand. Í leiðbeiningum Minjastofnunar segir eftirfarandi309: „Gildin eru metin
innbyrðis og tekin afstaða til vægis hvers þeirra. Í sumum tilvikum getur byggingarlistarlegt gildi vegið
þyngst eða menningarsögulegt gildi, en einnig getur umhverfisgildi vegið þungt í þeim tilvikum þar
sem heildin hefur gildi umfram einstaka byggingar.“ Varðveislugildi svæða getur verið lágt, miðlungs
eða hátt.
Við mat á varðveislugildi húsa og mannvirkja er SAVE-aðferðafræðinni einnig beitt. Mat á flestum
þeim húsum, sem eru innan verndarsvæðisins, kemur fram í Húsakönnun á Blönduósi 2015, en við
vinnu að gerð tillögu að verndarsvæði í byggð var matið endurskoðað í ljósi breyttra áherslna þessa
tveggja verkefna. Í drögum að skráningarstaðli Minjastofnunar, sem tekur til húsa og mannvirkja,310
segir ennfremur að varðveislugildi húss skuli metið út frá sömu fimm þáttum og varðveislugildi
svæða, þar sem sjónarmið byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis vega þyngst. Varðveislugildi
húsa getur verið hátt, miðlungs eða lágt og er skilgreint í drögunum með eftirfarandi hætti:
•
•
•

Hús með hátt varðveislugildi: Friðlýst hús og önnur hús með ótvírætt varðveislugildi.
Hús með miðlungs varðveislugildi: Friðuð hús með lítið eða miðlungs varðveislugildi, önnur
hús með miðlungs gildi.
Hús með lágt varðveislugildi: Hús sem ekki falla undir lög um menningarminjar og hafa lítið
eða ekkert varðveislugildi.
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210

Svæði / hús

Byggingarár

Byggingarlist,
Listrænt gildi

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunalegt
gildi

Ástand

Verndarfl.
húsakönnun /
endurmat311

Varðveislugildi

1

Vestursvæði

-

1.1

Aðalgata

-

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

-

Hátt

1.1.1

Aðalgata 1 Samkomuhús

1926 / 1927

Einfaldur
byggingarstíll Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Gott

B

Hátt

1.1.2

Aðalgata 2 Sæmundsenhús

1923

Norrænn
byggingarstíll Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

B

Hátt

1.1.3

Aðalgata 3a Zophoníasarhús

1919

Einfaldur
alþýðustíll Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

B

Hátt

1.1.4

Aðalgata 3b Zophoníasarbílskúr

1939 / 1950

Fábrotinn
alþýðustíll Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Lélegt

B

Miðlungs

1.1.5

Aðalgata 5 Læknishús

1905

Norrænn
byggingarstíll Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

A

Hátt

1.1.6

Aðalgata 6 sýslumannshús /
Hótel Blönduós

1900

Norrænn
byggingarstíll Hátt

Hátt

Hátt

Lágt

Miðlungs

A

Hátt

1.1.7

Aðalgata 6 Hótel Blönduós viðbygging

1960

Einfaldur
byggingarstíll Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Hátt

Miðlungs

-/C

Miðlungs

311

Endurmat á niðurstöðu húsakönnunar skv. forsendum hennar, sbr. umfjöllun í kafla 5.4.1.

Svæði / hús

1.1.8

Aðalgata 7 Sjúkrahúsið

Byggingarár

Byggingarlist,
Listrænt gildi

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunalegt
gildi

Ástand

Verndarfl.
húsakönnun /
endurmat

Varðveislugildi

1922 / 1929

Fábrotinn
alþýðustíll - Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

B

Hátt

1.1.9

Aðalgata 8 Helgafell

1948

Óljós byggingarstíll
- Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Lélegt

C

Miðlungs

1.1.10

Aðalgata 9 Jónasarhús

1905

Fábrotinn
alþýðustíll Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

A

Hátt

1.1.11

Aðalgata 9 brauðgerðar- og
verkstæðishús

1971 / 1972

Iðnaðarbygging Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

C

Miðlungs

1.1.12

Aðalgata 10 Tilraun

1907

Klassískur Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Gott

A

Hátt

1.1.13

Aðalgata 11 Þorsteinshús

1907

Norskur sveitserstíll - Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Gott

A

Hátt

1.1.14

Aðalgata 13 Sigríðarhús

1907 / 1947

Funkisstíll Miðlungs

Miðlungs

Lágt

Lágt

Lélegt

B/C

Lágt

1.1.15

Aðalgata 13 –
slátur- og
geymsluhús

< 1916

Skúrbygging Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Lélegt

-/A

Miðlungs

1.1.16

Blönduóskirkja

1894

Forkirkju-turngerð
- Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

A

Hátt

1.2

Brimslóð

-

Lágt

Hátt

Lágt

Lágt

Lélegt

-

Lágt

1.2.1.

Brimslóð Brimslóð 2-18

Hátt

Hátt

Miðlungs

Hátt

Lágt

Hátt

Svæði / hús

Byggingarár

1882

Byggingarlist,

Menningar-

Umhverfis-

Upprunalegt

Listrænt gildi

sögulegt gildi

gildi

gildi

Norrænn
byggingarstíll Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Lágt

Hátt

Lágt

Ástand

Verndarfl.
húsakönnun /
endurmat

Varðveislu-

Lélegt

A

Hátt

Lágt

Lágt

-

Lágt

gildi

1.2.1.2

Brimslóð 8 Hemmertshús /
Snorrahús

1.2.2.

Brimslóð - syðri
hluti Brimslóðar
og strandlengjan

1.2.2.1

Brimslóð 10 verkstæðis- og
gistihús

1949

Iðnaðarbygging Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

B/C

Miðlungs

1.2.2.2

Brimslóð 12 útihús

Óvíst

Einfaldur
byggingarstíll Lágt

Hátt

Hátt

Hátt

Lélegt

A / B312

Miðlungs

1.2.2.3

Brimslóð 14

1907 / 1962

Óljóst - Lágt

Miðlungs

Lágt

Lágt

Miðlungs

B/C

Lágt

-

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

-

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Gott

-

Hátt

Kristófershús
1.3

Blöndubyggð

1.3.1

Blöndubyggð byggðin

1.3.1.1

Blöndubyggð 1 Kristinsverslun /
Útibú KH

1933

Fábrotinn
alþýðustíll Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

B

Hátt

1.3.1.2

Blöndubyggð 2 Hillebrandtshús

1877

Fábrotinn
alþýðustíll Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Gott

A

Hátt
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Óvíst er um aldur þessa húss, en víst má telja að aldur þess sé ofmetinn í húsakönnun (sjá nánar kafla 5.4.1).

Svæði / hús

Byggingarár

Byggingarlist,
Listrænt gildi

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunalegt
gildi

Ástand

Verndarfl.
húsakönnun /
endurmat

Varðveislugildi

1.3.1.3

Blöndubyggð 3 Sólbakki

1928

Einfaldur
byggingarstíll Miðlungs

Hátt

Hátt

Miðlungs

Gott

B

Hátt

1.3.1.4

Blöndubyggð 4 Ágústshús /
Breiðaból

1941 / 1942

Funkisstíll - Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Miðlungs

B

Hátt

1.3.1.5

Blöndubyggð 5 Halldórsbúð

1940

Einfaldur funkisstíll
- Miðlungs

Hátt

Hátt

Miðlungs

Gott

B

Hátt

1.3.1.6

Blöndubyggð 6 Friðfinnshús

1896

Norrænn
byggingarstíll Miðlungs

Hátt

Hátt

Hátt

Gott

A

Hátt

1.3.1.7

Blöndubyggð 6b Halldórshús

1924 / 1938

Óljós byggingarstíll
- Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

B

Miðlungs

1.3.1.8

Blöndubyggð 8 Vilmundarstaðir /
Bjarg

1911

Einfaldur
byggingarstíll Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Hátt

Lélegt

A

Hátt

1.3.1.9

Blöndubyggð10 Magnúsarhús /
Pósthús

1926

Steinsteypuklassík
- Hátt

Hátt

Hátt

Hátt

Gott

B

Hátt

1.3.1.10

Blöndubyggð 12 Útibú KH

1961

Funkisstíll Miðlungs

Hátt

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

C

Miðlungs

1.3.2

Blöndubyggð opið svæði

-

Lágt

Lágt

Lágt

Miðlungs

-

Lágt

1.4

Koppagata

Lágt

Miðlungs

Lágt

Lágt

Lélegt

-

Lágt

-

Svæði / hús

1.4.1

Hnjúkabyggð 4 Hreppshús

2

Norðursvæði

2.1

Blöndubyggð og
Ólafsbyggð

2.1.1

Blöndubyggð 9 Mosfell

2.1.2

Byggingarár

Byggingarlist,
Listrænt gildi

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunalegt
gildi

Ástand

Verndarfl.
húsakönnun /
endurmat

Varðveislugildi

1945

Funkisstíll Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Hátt

Miðlungs

C

Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

Lágt

Lélegt

-

Miðlungs

1912

Fábrotinn
alþýðustíll Miðlungs

Hátt

Hátt

Miðlungs

Miðlungs

A

Hátt

Blöndubyggð 14 Ólafshús

1950

Einfaldur
byggingarstíll Miðlungs

Lágt

Hátt

Miðlungs

Lélegt

A / C313

Lágt

2.1.2

Blöndubyggð 14 útihús

1930?

Einfaldur
byggingarstíll Miðlungs

Lágt

Hátt

Miðlungs

Lélegt

-/B

Lágt

2.1.3

Blöndubyggð 16 Bali

1931 / 1995

Óvíst - Lágt

Óvíst

Lágt

Óvíst

Óvíst

-

Óvíst

2.1.4

Blöndubyggð 18

1990

-

-

-

-

-

-

-

2.1.5

Fuglaskoðunarhús

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Miðsvæði

-

Miðlungs

Lágt

Lágt

-

Lágt

2.3

Pálmalundur og
nærumhverfi

-

Lágt

Lágt

Lágt

-

Lágt
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Aldur hússins er ofmetinn í húsakönnun (sjá nánar kafla 5.4.1).

Svæði / hús

Byggingarár

Byggingarlist,
Listrænt gildi

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunalegt
gildi

Ástand

Verndarfl.
húsakönnun /
endurmat

Varðveislugildi

2.3.1

Jobbahlaða

Óvíst

-

-

-

-

-

-

-

3

Suðursvæði

3.1

Byggðin undir
brekkunni

Lágt

Miðlungs

Miðlungs

Lágt

Lélegt

3.1.1

Aðalgata 17 Sólheimar

1907 / 1956

Funkishús - Lágt

Lágt

Miðlungs

Lágt

Lélegt

B/C

Lágt

3.2.1

Vegamót

1938

Einfaldur stíll Lágt

Lágt

Miðlungs

Miðlungs

Miðlungs

-

Lágt

3.2.2

Útihús

Óvíst

-

-

-

-

Lélegt

-

Óvíst

3.2.3

Brautarholt

1956

Einfaldur stíll Lágt

Lágt

Lágt

Miðlungs

Miðlungs

-

Lágt

3.3

Mýrin

-

Hátt

Hátt

Miðlungs

Lágt

Lágt

Miðlungs

Verndarsvæðið á Blönduósi

5.4 Verndarflokkar
Forsendur verndarflokka eru tvenns konar: Annars vegar er í lögum um menningarminjar nr. 80/2012
að finna ákvæði um verndun húsa, mannvirkja eða leifar þeirra. Hinsvegar, skv. leiðbeiningum
Minjastofnunar, eru verndarflokkar skilgreindir út frá varðveislugildi húsa og mannvirkja, götumynda,
húsaþyrpinga og heilda og afmarkaðra reita innan verndarsvæðisins.314

5.4.1 Hús og mannvirki eða leifar þeirra sem falla undir ákvæði laga um menningarminjar
Líkt og greint er frá í fyrri köflum má rekja núverandi byggð á verndarsvæðinu aftur til 8. áratugar 19.
aldar, þegar fyrstu byggingarnar voru reistar. Tvö hús frá þeim tíma standa enn, þ.e. Hildebrandtshús
(1877) og Pétursborg (1878). Auk heldur er varðveitt á verndarsvæðinu að minnsta kosti ein bygging
frá hverjum áratug í sögu þorpsins, eða allt fram á 8. áratug 20. aldar.315 Byggðin er því einstakt safn
húsa, sem standa í sínu upprunalega umhverfi og veita afar heildstæða sýn yfir byggingarsögu lítils,
íslensks þéttbýliskjarna og nágrennis hans á 100 ára tímabili. Það má teljast einstakt á landsvísu og þó
víðar væri leitað.

Verndarsvæði í byggð á Blönduósi. Aldursgreining varðveittra húsa, sem byggð voru á árabilinu 1877-1990. (TGJ -Teiknistofa Guðrúnar
Jónsdóttur, 2018.)
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Sjá Leiðbeiningar Minjastofnunar Íslands 3. Verndarsvæði í byggð. Tillaga og greinargerð (2017), s. 14-15.
Þess ber þó að geta að enn yngri byggingar finnast á svæðinu, bæði frístundahús frá 1990 og fuglaskoðunarhús, sem reist var eftir
síðustu aldamót.
315
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Þau hús, sem enn standa á verndarsvæðinu, eru þó aðeins 40% þess húsakosts, sem byggður var á
þar á tímabilinu 1876-1975, en innan þess eru uppistandandi 40 af þeim 100 húsum, sem lýst er í 2.
og 3. kafla hér að framan.
Með Húsakönnun á Blönduósi 2015 var metið verndar- og varðveislugildi þeirra 34 húsa innan
verndarsvæðisins, sem gerð var úttekt á. Þar er þeim skipað í þrjá verndarflokka í samræmi við
gildandi þjóðminjalög. Af þeim voru 14 hús álitin tilheyra verndarflokki A (blár flokkur) sem friðlýst og
friðuð hús skv. lögum um menningarminjar nr. 80/2012 eða skv. 1. mgr. þjóðminjalaga nr. 88/1989.
Auk Blönduóskirkju töldust 13 hús skv. könnuninni meira en aldargömul, þ.e. byggð í heild sinni eða
að hluta á árabilinu 1877-1912.
Nánari skoðun leiðir hins vegar í ljós, að áhöld eru um aldur og varðveislugildi tveggja af þessum
húsum: Annars vegar ræðir um útihús, sem standa undir brekkunni, syðst á hinni gömlu lóð
Höepfnersverslunar við Brimslóð, og hins vegar um Ólafshús (Blöndubyggð 14), þar sem óvíst er hvort
nokkuð af viðum hins upphaflega húss frá 1878 geymist í núverandi húsi, sem byggt var 1950. Er því
naumast réttlætanlegt, að þessi hús séu flokkuð sem friðuð hús í verndarflokki A, en í þess stað sýnist
réttmætt að skipa á þann bekk Sláturhúsi Þorsteinsverslunar (Aðalgötu 13), sem byggt var nokkru
fyrir 1916 (sjá síðar).
Þá ber að geta þess, að í Húsakönnun á Blönduósi 2015 var meðal annars lögð sérstök áhersla á tvö
mikilvæg atriði við mat á varðveislugildi húsa: (1) að húsið sé einstakt í umhverfi sínu, og (2) að það
hafi mikið gildi fyrir sköpun götumyndar og heildstæða ásýnd hennar sem hluti húsaraðar eða
húsasamstæðu.

Niðurstaða Húsakönnunar á Blönduósi 2015. Friðuð hús (blár litur) og önnur hús, sem lagt er til að verði vernduð með hverfisvernd í
deiliskipulagi (rauður litur = hús reist á árabilinu 1919 - 1940; gulur litur = hús reist eftir 1940). (TGJ -Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur, 2015.)
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Samkvæmt framansögðu eru 13 friðlýst og friðuð hús á verndarsvæðinu. Aðeins ein bygging nýtur
friðlýsingar skv. lögum um menningarminjar nr. 80/2012. Það er gamla Blönduóskirkja (1894) og er
hún auðkennd á korti hér að neðan með bláum lit. Tólf hús eru friðuð vegna aldurs skv. lögum og er í
því samhengi miðað við 100 ár. Húsin eru þessi og auðkennd með fjólubláum lit á korti:
Hillebrandtshús (1877), Pétursborg (1878), Hemmertshús (1882), Friðfinnshús (1896),
Sýslumannshús/Hótel Blönduós (1900), Læknishús (1903), Jónasarhús (1905), Tilraun (1907),
Þorsteinshús (1907), Vilmundarstaðir/Bjarg (1911), Mosfell (1912) og Aðalgata 13/Sláturhús og
geymsluskúr (<1916).
Við þessa flokkun húsa skv. aldursgreiningu hér að ofan eru undanskilin þrjú hús, sem skv.
byggingarári ættu með réttu að teljast friðuð hús og tilheyra verndarflokki A. Um er að ræða
Kristófershús, Sólheima og Sigríðarhús (Aðalgata 13), sem öll voru að stofni til byggð árið 1907. Á hinn
bóginn eru þau nú gjörbreytt frá upphaflegri gerð vegna viðbygginga og annarra umbreytinga, sem
gerðar voru á þeim um miðja síðustu öld. Fyrir þá sök má teljast hæpið að þau njóti friðunar með
sama hætti og fyrrnefnd hús.

Verndarsvæðið - hús og mannvirki eða leifar þeirra sem falla undir ákvæði laga um menningarminjar. Blátt = friðlýst hús; fjólublátt = friðuð
hús; appelsínugult = umsagnarskyld hús. Þau hús sem ekki falla undir ákvæði laganna taka mörg hver lit þess verndarflokks sem niðurstaða
húsakönnunar gerir ráð fyrir. Rautt = hús, byggt á árabilinu 1926 - 1940 sem lagt er til að njóti hverfisverndar í deiliskipulagi sem einstakt
hús, hluti af húsaröð eða húsasamstæðu (rauður flokkur); gult = hús, byggt eftir 1940 sem lagt er til að njóti hverfisverndar í deiliskipulagi
sem einstakt hús, hluti af húsaröð eða húsasamstæðu (gulur flokkur).
Skráður minjastaður skv. fornleifaskráningu 2007 er auðkenndur með rauðum depli. (TGJ -Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur, 2018.)

Þá eru á verndarsvæðinu fjögur hús, sem eru umsagnarskyld skv. lögum. Er þar miðað við hús, sem
byggð eru árið 1925 eða fyrr. Þau eru Zophoníasarhús (1919), Sjúkrahúsið (1922/1929),
Sæmundsenshús (1923) og Halldórshús (1924/1938), öll auðkennd með appelsínugulum lit á korti.
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Þessu til viðbótar er niðurstaða Húsakönnunar á Blönduósi 2015 sú, að Pósthúsið (1926), Sólbakki
(1928), Blöndubyggð 1 (1933), Zophoníasarbílskúr (1939/1950), Halldórsbúð (1940), Ágústshús
(1941/1942) og Brimslóð 10 (1949) njóti hverfisverndar í deiliskipulagi sem einstök hús, húsaröð og
húsasamstæða. Falla þau í verndarflokk B (rauðan flokk) skv. húsakönnuninni og eru merkt með
rauðum lit á korti. Til viðbótar falla tvö hús í verndarflokk B. Fyrst má nefna útihús sem standa við
Brimslóð, en líkt og áður segir eru áhöld um aldur og varðveislugildi þeirra. Í endurmati á niðurstöðu
húsakönnunar er húsið því fært úr verndarflokki A (bláum flokki) í verndarflokk B. Þá falla útihús við
Ólafshús í verndarflokk B en þau voru ekki hluti af húsakönnun.
Þá segir ennfremur í niðurstöðum húsakönnunarinnar að fjögur hús, sem byggð voru eftir 1940, hlýti
sömu verndarskilmálum. Tilheyra þau verndarflokki C (gulum flokki) og eru auðkennd með gulum lit á
korti. Þau eru Hreppshús (1945), Helgafell (1948), Útibú KH (1961) og brauðgerðar- og verkstæðishús
(1971/1972).316 Ennfremur falla í þennan verndarflokk Kristófershús, Sólheimar og Sigríðarhús
(Aðalgata 13) sbr. umfjöllun hér að ofan. Þá eru ótalin Ólafshús, sem í endurmati á niðurstöðum
húsakönnunar fellur í verndarflokk C, sbr. umfjöllun hér að ofan, viðbygging við hótel og
verkstæðishús sem sökum aldurs falla í verndarflokk C.
Fornleifar á verndarsvæðinu voru skráðar af Fornleifadeild Byggðasafns Skagfirðinga árið 2007. Líkt
og segir í kafla 1.2 hér að framan voru við þá rannsókn ekki staðfestar aðrar sýnilegar fornleifar innan
verndarsvæðisins en einar mógrafir í Klifamýri (sjá kort), en skv. þágildandi þjóðminjalögum nr.
107/2001 og núgildandi lögum um menningarminjar nr. 80/2012 teljast fornleifar til hverskyns
mannvistarleifa, 100 ára og eldri. Sérstakt hættumat var gert fyrir fornleifar á verndarsvæðinu og var
niðurstaðan sú, að engin fyrirsjáanleg hætta steðjaði að þeim forminjum sem skráðar væru.317
Í kafla 1.2 er einnig lögð áhersla á mikilvægi þess, að gerð verði ítarlegri vettvangskönnun en nú liggur
fyrir varðandi fornleifar á verndarsvæðinu í tengslum við gerð deiliskipulags, enda er líklegt að víða
leynist minjar undir sverði. Með slíkri vinnu yrði hægt að fá enn heildstæðari mynd af því, hvernig
byggðin í Klifamýri þróaðist. Sú vitneskja gæti orðið, ásamt því sem þegar er skráð, mikilvæg forsenda
deiliskipulagsins.
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5.4.2 Verndarflokkar samkvæmt varðveislumati
Samkvæmt leiðbeiningum Minjastofnunar Íslands318 byggja verndarflokkar innan verndarsvæðis á
niðurstöðum húsakönnunar og mati á varðveislugildi svipmóts byggðarinnar.

Verndarsvæðið á Blönduósi - verndarflokkar húsa innan einstakra hluta verndarsvæðisins. Varðveisluverð hús: Dökkrautt = hús með hátt
varðveislugildi; rautt = hús með miðlungs varðveislugildi; ljósrautt = hús með lágt varðveislugildi. Varðveisluverðar heildir: Dökkgult = svæði
með hátt varðveislugildi; gult = svæði með miðlungs varðveislugildi; ljósgult = svæði með lágt varðveislugildi. (TGJ -Teiknistofa Guðrúnar
Jónsdóttur, 2018.)

Verndargildi heilda og afmarkaðra hluta byggðarinnar innan verndarsvæðisins er sýnd á
séruppdrætti. Einstök hús og húsaraðir, sem lagt er til að vernda vegna byggingarlistarlegs og/eða
menningarsögulegs gildis, eru merkt með rauðum lit á uppdrætti. Varðveisluverðar heildir, sem taka
til samstæðu húsa, götumynda og heilda sem lagt er til að vernda vegna umhverfislegrar sérstöðu
þeirra, eru merkt með gulum lit á uppdrætti.
Við afmörkun verndarflokka innan verndarsvæðisins á Blönduósi er svæðinu skipt upp í minni
einingar, líkt og mælst er til í leiðbeiningum Minjastofnunar. Skipting er með sama hætti og tilgreind
er í varðveislumati.
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6. Skilmálar um verndun og uppbyggingu
Í tillögu þessari að verndarsvæði í byggð er horft mjög til ólíkra hlutverka svæða innan
verndarsvæðisins, til heildrænnar ásýndar gamla bæjarkjarnans og skipulags hans og þess einstaka
fjölbreytileika í arkitektúr og aldri húsa, sem svæðið býr yfir. Á forsendum menningar og sögu
svæðisins, leggur tillagan áherslu á að ólík tímabil byggðaþróunar séu samþætt, borin virðing fyrir
verkum fyrri kynslóða og að fjölbreyttum straumum og stefnum sé sýndur sómi. Þá er tillögunni
ætlað að renna styrkari stoðum undir ólíka hlutverkaskipan svæða, styrkja heildræna og fjölbreytta
ásýnd og skipulag, svo að til verði sterkur grundvöllur fyrir búsetu, mannlíf og þjónustu á svæðinu.
Í kafla 5 er greint svipmót núverandi byggðar og varðveislugildi metið. Varðveislugildi svæða, húsa og
mannvirkja leggur svo grunn að skilmálum uppbyggingar innan verndarsvæðisins. Í leiðbeiningum
Minjastofnunar eru kynntar meginreglur um hvernig nálgast beri uppbyggingu á svæðum eftir
varðveislugildi þeirra: 319
•

•

•

Hátt varðveislugildi: Minnstir möguleikar á uppbyggingu. Aðgerðir skulu miða að því að bæta
það sem fyrir er. Þar sem gera má ráð fyrir að þar á meðal séu hús og mannvirki, sem hafa
mikið byggingarlistarlegt og menningarsögulegt gildi, skulu endurbætur á húsum og
mannvirkjum miða að því að færa þau nær upphaflegri gerð. Það getur átt við ef þeim hefur
verið breytt á þann hátt að ekki samrýmis henni, og þar má nefna klæðningar og glugga.
Miðlungs varðveislugildi. Nokkrir möguleikar á uppbyggingu. Endurbætur á eldri húsum og
mannvirkjum skulu miða að því að færa þau nær upphaflegri gerð. Það sem byggt er nýtt skal
laga sig að byggðinni sem fyrir er og hlutföll og svipmót hennar skulu virt.
Lágt varðveislugildi. Mestir möguleikar á uppbyggingu. Það skal þó alltaf haft að leiðarljósi,
að það sem byggt er nýtt þarf að falla vel að byggðinni sem fyrir er og taka mið af hlutföllum
og svipmóti hennar.

6.1 Skilmálar fyrir verndarsvæðið
Eins og fram kemur í kafla 5.2 er varðveislugildi svæða innan verndarsvæðisins á bilinu lágt til hátt. Þó
núverandi byggð sé vissulega býsna heildstæð, er litið svo á, að innan verndarsvæðis sé byggð nokkuð
frá þolmörkum og talsvert svigrúm sé til uppbyggingar.

6.1.1 Möguleikar til uppbyggingar
Á Vestursvæði felast mjög ríkuleg tækifæri í endurgerð eldri húsa, nýbyggingum og umhverfisbótum á
Brimslóð. Þær munu miða að því að þétta byggðina á svæðinu, brjóta það upp í aðlaðandi einingar,
skapa ólíkum hlutum þess tilgang og styrkja tengingar svæðisins við Aðalgötu. Með því myndi
bæjarkjarninn í heild sinni styrkjast mjög.
Í Koppagötu felast sömuleiðis mikilvæg tækifæri í nýbyggingum og umhverfisbótum, sem taka mið af
því að loka gloppum í þorpsmyndinni og mjög opnum sjónásum, styrkja baksvið byggðarinnar og búa
til aðlaðandi rými milli húsanna. Mikilvægur liður í þessari uppbyggingu eru breytingar á tengingu
Hnjúkabyggðar við þéttbýliskjarnann.
Við Aðalgötu er nauðsynlegt að styrkja enn frekar þá götumynd, sem fyrir er, þannig að úr verði
heildstæðari miðbæjargata með aðlaðandi almenningsrýmum. Blöndubyggð þarf einnig að styrkja og
þá helst með umhverfisbótum, endurgerð götu, uppbroti á svæðinu og endurgerð húsa í
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upprunalegri mynd. Þá er nauðsynlegt að styrkja byggð að baki núverandi byggðar við Blöndubyggð,
þar sem aðkoma að þéttbýlinu er með allt öðrum hætti eftir lagningu Hnjúkabyggðar.
Á Norðursvæði eru mjög áhugaverð tækifæri til uppbyggingar. Í því sambandi má horfa sérstaklega til
Miðsvæðisins, þar sem áður stóð þétt sjálfsþurftarbyggð. Svæðið við Blöndubyggð er einnig álitlegur
kostur og þá sérstaklega Ólafshús og nágrenni sem heildstæður fulltrúi grasbýlis frá síðustu öld.
Svæðið vestan við Pálmalund skapar jafnframt svigrúm fyrir byggðina að vaxa.
Á Suðursvæði eru jafnframt tækifæri til uppbyggingar. Möguleikar eru til þéttingar byggðar undir
brekkunni. Uppbygging opinna, grænna, fjölbreyttra og aðlaðandi útivistarsvæða er afar álitlegur
kostur í Mýrinni, samhliða hagagöngu búfjár og nýtingar svæðisins í þágu landbúnaðar.

6.1.2 Aðsteðjandi hættur
Mikilvægi þess svæðis, sem nú er innan skilgreinds verndarsvæðis, hefur verið viðurkennt um alllanga
hríð. Líkt og kemur fram í kafla 4 var Aðalskipulag Blönduóss 1993 - 2013 fyrsta skrefið á þeirri
vegferð, en því var fylgt eftir í deiliskipulagstillögu frá 1998. Í núgildandi aðalskipulagi er haldið áfram
á sömu braut með hverfisverndun gömlu byggðarinnar, en að öðru leyti er horfið frá þeirri vernd
svæðisins, sem fyrrgreindar skipulagstillögur gerðu ráð fyrir. Skilmálar núgildandi aðalskipulags
varðandi uppbyggingu á svæðinu eru jafnframt býsna rúmir. Það veitir svigrúm fyrir þrýsting á
uppbyggingu innan svæðisins, sem ekki tekur nægjanlega mið af einkennum þess og
heildarhagsmunum.
Tillaga að verndarsvæði í byggð er því mikilvægt skref í þá átt að draga úr þessari hættu, en henni er
ætlað að auka skilning fólks á þeim menningarsögulegu verðmætum og þeirri sérstöðu, sem svæðið
býr yfir. Tillagan skapar því grundvöll fyrir upplýsta ákvarðanatöku varðandi uppbyggingu, m.a. á
forsendum samþættrar verndunar. Með því er átt við að verndun menningarsögulegrar byggðar felist
í að verndun og uppbygging haldist í hendur og breytingar innan verndarsvæðis miði að því að styrkja
varðveislugildi einstakra þátta byggðarinnar.320 Til að festa enn betur í sessi verndun svæðisins og
stefnu í þróun þess til framtíðar, er mjög mikilvægt að ráðist verði í gerð deiliskipulags fyrir svæðið
hið allra fyrsta.
Í fyrri köflum hefur mikið verið rætt um þá stöðnun, sem ríkt hefur á svæðinu um áratuga skeið. Þó
vissulega hafi sú stöðnun haft margt jákvætt í för með sér varðandi verndun svipmóts á svæðinu, er
ljóst að áframhaldandi stöðnun mun hafa alvarlegar afleiðingar. Nú þegar má sjá hvernig sum svæði
innan verndarsvæðisins hafa látið undan „tímans þunga nið“, jafnvel svo að öll byggð er þar horfin. Á
öðrum svæðum hefur brotthvarf einstakra húsa og annarra innviða höggvið skarð í heildarásýnd og
sögulegt samhengi. Þá eru byggingar víða komnar á viðhaldsstig, sem og girðingar, gangstéttir og
götur. Til að viðhalda áhuga og skilningi á þeim verðmætum, sem finnast á svæðinu, verður að snúa
vörn í sókn, móta stefnu fyrir svæðið og hefja uppbyggingu.
Íbúar með fasta búsetu innan verndarsvæðisins eru fáir, þjónusta þar er lítil sem engin og hefur
byggðin því að mörgu leyti yfirbragð svefnbæjar, í það minnsta á vissum tímum ársins. Slíkt kann að
draga úr tilfinningu íbúa fyrir því að tilheyra samfélaginu á Blönduósi í víðari skilningi og hafa neikvæð
áhrif á lífsgæði þeirra. Að samsama sig tilteknu samfélagi er grunnþörf hverrar manneskju321.
Landfræðileg staðsetning svæðisins í bland við margumrædda stöðnun svæðisins skýrir að hluta til
þessa stöðu mála, en mikilvægt er að við stefnumótun verði leitað leiða til að auka hlutfall íbúa með
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fasta búsetu. Þannig þarf framþróun og uppbygging svæðisins, sem og mannlíf og þjónusta, að fara
fram á forsendum íbúa þess samhliða áherslum annarra aðila á svæðinu, s.s. eigenda fasteigna, sem
hafa búsetu utan þess, og þeirra sem þar reka ferðaþjónustu.
Loks má nefna hækkun yfirborðs sjávar, sem rakin er til hlýnunar jarðar, sem eina af ógnum
svæðisins. Vissulega er hér um að ræða viðfangsefni utan þess sviðs, sem yfirvöld og íbúar á
Blönduósi fá ráðið við svo nokkru nemi, en nánast öll byggð innan verndarsvæðisins er neðan við 5 m
hæðarlínu miðað við sjávarmál.

6.1.3 Skilmálar fyrir verndarsvæðið á Blönduósi
Í þessari fyrstu útgáfu af tillögu að verndarsvæðinu á Blönduósi er lögð áhersla á að setja fram eins
rúma skilmála og kostur er innan þess ramma, sem ákvæði laga nr. 87/2015 um verndarsvæði í byggð
kveða á um. Ástæða þessa er tvíþætt:
3. Þróist skilmálar og reglur skref fyrir skref og í samvinnu við íbúa er líklegra að þeim finnist
þeir geti haft áhrif á þróun og uppbyggingu heimabyggðar og almenn sátt skapist um
verkefnið.322 Slíkt er nauðsynlegt til að tryggja gæfuríkan framgang verkefnisins til framtíðar
litið.
4. Vinna við tillögugerð um verndarsvæði í byggð hefur varpað nýju ljósi á svæðið og í fyrsta
skipti liggur nú fyrir heildstæð samantekt á staðháttum, sögu, þróun byggðar og byggingum
á svæðinu. Hefur þetta veitt nýja sýn á svæðið. Til að tryggja yfirveguð og fagleg vinnubrögð
er nauðsynlegt að hugmyndir um nýtingu svæðisins og áherslur innan þess fái rými til að
gerjast og þróast eftir því sem tímar líða, frekari upplýsingar skjóta upp kollinum og ný
sjónarmið koma fram.
Skilmálar þeir sem hér eru settir fram gera ráð fyrir samþættri verndun. Með því er átt við að
verndun menningarsögulegrar byggðar felist í að verndun og uppbygging haldist í hendur og
breytingar innan verndarsvæðis miði að því að styrkja varðveislugildi einstakra þátta byggðarinar.323
Eins og áður segir, er mikilvægt að föst búseta, mannlíf og þjónusta fái þrifist innan svæðisins samfara
ríkulegum möguleikum til útivistar og náttúruskoðunar. Gæta þarf vel að samspili umhverfisþátta
eins og bygginga, gatna og gróðurs, en með markvissri og vel ígrundaðri uppbyggingu þessara eininga
aukast gæði byggðarinnar og svæðisins í heild sinni.
Skilmálarnir taka til (1) þess, sem fyrir hendi er á verndarsvæðinu, þ.e. húsa, mannvirkja, umhverfis
og almannarýma, og (2) nýrrar uppbyggingar innan svæðisins. Jafnframt taka skilmálarnir til
heilda/þyrpinga og til bygginga eða lóða innan einstakra þyrpinga.
Í eftirfarandi töflu eru skilmálar settir fyrir svæði, hús, mannvirki og almannarými og er uppskipting
verndarsvæðisins með sama hætti og í töflu, sem sýndir varðveislugildi byggðarinnar (sjá kafla 5.1.2).
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1.1

Aðalgata

Hátt

•

•

•

•

Horft skal til þess að byggð innan svæðisins verði þétt og að skapaður verði öflugur þéttbýliskjarni sem hefur sterka
menningarsögulega skírskotun.
Öll uppbygging og endurgerð húsa, mannvirkja og umhverfis þeirra og almannarýma skal stuðla að styrkingu
heildarásýndar svæðisins. Sögulegum einkennum skal viðhaldið og þau dregin fram, samræma skal umfang og útlit
bygginga og litaval mannvirkja.
Nýbyggingar skulu miða að því að styrkja heildarásýnd svæðisins. Þær skulu falla vel að umhverfi, staðháttum og
virða menningarsöguleg einkenni byggðarinnar og samræmast henni hvað umfang, útlit, efnisval og litaval varðar.
Vandlega skal huga að sjónásum innan byggðarinnar og ákvarða skal staðsetningu nýrra bygginga með þeim hætti að
þær styrki byggðina, einkenni hennar og sögu sem heild.
Leggja skal áherslu á að ávallt sé vandað til verka og byggingarefni sé af góðum gæðum.
Horfa skal sterklega til svæða milli mannvirkja. Móta skal skýra umgjörð um byggingar og styrkja samspil þeirra og
tengsl með það að markmiði að auka heildstæða ásýnd byggðarinnar. Fella skal bílastæði eins vel að umhverfi og
mögulegt er.
Gróður á svæðinu skal falla vel að umhverfi og staðháttum.
Vanda skal vel val á öllum þeim innviðum/innsetningum sem komið er fyrir innan svæðisins, s.s. ljósastaurum,
leiðbeininga- og upplýsingaskiltum, listaverkum, grindverkum og girðingum. Skal slíkt falla vel að heildarásýnd
byggðarinnar og með engu móti ganga gegn staðháttum, umhverfi og menningarsögulegum einkennum.
Byggja skal upp góðar og öruggar gönguleiðir á svæðinu. Gæta þarf vel að því að frágangur gangstétta sé af góðum
gæðum og útlit þeirra falli vel að svipmóti byggðar. Gæta þarf vel að því að frágangur og undirlag malarstíga sé af
góðum gæðum og falli vel að svipmóti byggðar og umhverfi svæðisins.
Leggja skal áherslu á að styrkja götumynd Aðalgötu sem miðbæjargötu í gamla bæjarkjarnanum. Styrkja skal ramma
umhverfis byggingar og lóðir. Skulu breytingarnar miða að því að styrkja heildarsvipmót götunnar og sögulega
skírskotun. Afmarka þarf með skýrum hætti og byggja upp gatnamót Aðalgötu og Brimslóðar.
Heimilt er að endurreisa nýbyggingu á lóð Aðalgötu 4. Taka skal mið af Klemensarhúsi sem eitt sinn stóð á lóðinni,
hvað varðar umfang, útlit og efnisval. Byggingin og umhverfi hennar skal styrkja götumynd Aðalgötu og heildarásýnd
byggðarinnar. Byggingin skal einnig styrkja götumynd Brimslóðar norðan hótellóðar (sjá lið 1.2.1).
Heimilt er að reisa nýbyggingu á lóð Aðalgötu 6 vestan við elstu bygginguna (Sýslumannshúsið - sjá lið 1.1.6). Skal
nýbyggingin hafa sterka vísun til upprunalegrar/eldri gerðar Sýslumannshússins, t.d. hvað varðar umfang, hlutföll,
útlit og litaval. Vandlega skal gæta að staðsetningu nýbyggingarinnar og að hún falli að heildarásýnd, svipmóti og
einkennum byggðarinnar. Byggingin og umhverfi hennar skal miða að því að styrkja byggð á Brimslóð (sjá lið 1.2), og
styðja vel við götumynd Brimslóðar norðan hótellóðar (sjá lið 1.2.1).
Heimilt er að reisa nýbyggingu á lóð Aðalgötu 15. Vandlega skal gæta að staðsetningu byggingarinnar og að hún falli
að heildarásýnd, svipmóti og einkennum byggðarinnar og styrki götumynd Aðalgötu.

Svæði / hús
1.1.1

Aðalgata 1 Samkomuhús

Varðveislugildi
Hátt

Skilmálar
•

•
1.1.2

Aðalgata 2 Sæmundsenshús

Hátt

•

•
1.1.3

Aðalgata 3a Zophoníasarhús

Hátt

•

•
1.1.4

Aðalgata 3b Zophoníasarbílskúr

Miðlungs

•

•

1.1.5

Aðalgata 5 Læknishús

Hátt

•

•

Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð, en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu miða að því að færa hana nær upprunalegri gerð og svipmóti, og styrkja
götumynd Aðalgötu og Blöndubyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu og Blöndubyggðar.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð, en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu miða að því að færa hana nær upprunalegri gerð og svipmóti, og styrkja
götumynd Aðalgötu og Blöndubyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja a) sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu, Blöndubyggðar og Brimslóðar og b) garðsvæði sunnan byggingar sem aðlaðandi dvalarsvæði.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu miða að því að færa hana nær upprunalegri gerð og svipmóti, og styrkja
götumynd Aðalgötu og þeirrar götu, sem áður var kölluð Templarasund (nú vesturendi Hnjúkabyggðar).
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu og þeirrar götu sem áður var kölluð Templarasund (nú vesturendi Hnjúkabyggðar).
Byggingunni hefur verið talsvert breytt frá upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur og breytingar sem gerðar eru
á ytra útliti hennar miða við að færa hana í átt að upprunalegu svipmóti eða arkitektónísku svipmóti hennar. Leggja
skal áherslu á að byggingin falli að svipmóti nærliggjandi húsa og styrki götumynd þeirrar götu sem áður var kölluð
Templarasund (nú vesturendi Hnjúkabyggðar) og Koppagötu.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd þeirrar götu sem áður var kölluð Templarasund (nú vesturendi Hnjúkabyggðar). Gæta skal að því að samspil
lóðar og byggingar við fyrirhugaða byggð við Koppagötu sé rökrétt og aðlaðandi.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð, en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til upprunalegrar gerðar hennar, varðveita
byggingarlistarleg einkenni hennar og styrkja götumynd Aðalgötu og þeirrar götu, sem áður var kölluð Templarasund
(nú vesturendi Hnjúkabyggðar).
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja a) sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu, Koppagötu og þeirrar götu, sem áður var kölluð Templarasund (nú vesturendi Hnjúkabyggðar), og b)
rótgróinn garð að húsabaki sem gróðursælt og aðlaðandi dvalarsvæði.

Svæði / hús
1.1.6

Aðalgata 6 Sýslumannshús /
Hótel Blönduós

Varðveislugildi
Hátt

Skilmálar
•

•
1.1.7

1.1.8

Aðalgata 6 Hótel Blönduós viðbygging
Aðalgata 7 Sjúkrahúsið

Miðlungs

•
•

Hátt

•

•
1.1.9

Aðalgata 8 Helgafell

Miðlungs

•
•

1.1.10

Aðalgata 9 Jónasarhús

Hátt

•

•
1.1.11

1.1.12

Aðalgata 9 brauðgerðar- og
verkstæðishús
Aðalgata 10 Tilraun

Miðlungs

•
•

Hátt

•
•

Byggingunni hefur verið gjörbreytt frá upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur og breytingar, sem gerðar eru á
ytra útliti hennar, miða við að færa hana í átt að upprunalegu svipmóti eða svipmóti hennar á fyrri hluta 20. aldar.
Jafnframt skulu endurbætur og breytingar miða að því að styrkja götumynd Aðalgötu og Brimslóðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu og Brimslóðar.
Allar endurbætur á byggingunni skulu miða að því að laga hana arkitektónískt og byggingatæknilega betur að
upprunalegri eða eldri gerð Sýslumannshússins (sjá lið 1.1.6).
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu og ásýnd Brimslóðar.
Byggingin er nánast sömu gerðar og var eftir stækkun árið 1929. Allar endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu
taka ríkulegt tillit til upprunalegrar gerðar hennar eftir stækkun, varðveita byggingarlistarleg einkenni hennar og
styrkja götumynd Aðalgötu.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja a) sögulegt svipmót og
ásýnd Aðalgötu og Koppagötu, og b) rótgróinn garð að húsabaki sem gróðursælt og aðlaðandi dvalarsvæði.
Byggingin er lítið breytt frá upprunalegri gerð. Skulu allar endurbætur miða að því að færa hana nær upprunalegri
gerð og útliti, og styrkja sögulegt svipmót og götumynd Aðalgötu og ásýnd Brimslóðar.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja svipmót og ásýnd Aðalgötu og
ásýnd Brimslóðar. Leggja þarf áherslu á skýra afmörkun lóðar og nærliggjandi gatna.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur sem gerðar eru á ytra útliti byggingarinnar skulu miða við að færa hana sem næst upprunalegri gerð og
styrkja götumynd Aðalgötu.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja svipmót og ásýnd Aðalgötu.
Byggingin er lítið breytt frá upprunalegri gerð. Allar endurbætur og breytingar á byggingunni skulu miða að því að
viðhalda megineinkennum í svipmóti hennar og styrkja götumynd Koppagötu.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja svipmót og heildstæða ásýnd
Aðalgötu og Koppagötu.
Byggingin er nýuppgerð í því sem næst upprunalegri mynd og fellur mjög vel að umhverfi sínu. Skulu allar
endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og ásýnd
Aðalgötu.

Svæði / hús
1.1.13

Aðalgata 11 Þorsteinshús

Varðveislugildi
Hátt

Skilmálar
•
•

1.1.14

Aðalgata 13 Sigríðarhús

Lágt

•

•
1.1.15

1.1.16

Aðalgata 13 slátur- og
geymsluhús
Blönduóskirkja

Miðlungs

•
•

Hátt

•
•

1.2

Brimslóð

Lágt

•

•

1.2.1

Brimslóð Brimslóð 2-8

Hátt

•
•

Byggingin er nýuppgerð í því sem næst upprunalegri mynd og fellur mjög vel að umhverfi sínu. Skulu allar
endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja svipmót og ásýnd Aðalgötu.
Byggingin er gjörbreytt frá upprunalegri gerð og þarf að huga vel að upprunalegum hluta hennar við breytingar
og/eða endurbætur. Að öðru leyti skulu breytingar og/eða endurbætur á útliti byggingarinnar falla að byggð við
Aðalgötu, t.d. hvað gerð, umfang og litaval varðar.
Heimilt er að breyta umhverfi hússins og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og ásýnd
Aðalgötu.
Byggingin er lítið breytt frá upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur miða að því að færa hana nær upprunalegri
gerð og útliti.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja svipmót og heildstæða
ásýnd Aðalgötu og Koppagötu.
Allar endurbætur á kirkjunni skulu miða að því að styrkja sögulegt svipmót hennar og götumynd Aðalgötu og ásýnd
Brimslóðar.
Umhverfisbætur kringum kirkjuna skulu taka mið af því að styrkja sögulegt svipmót og ásýnd Aðalgötu og ásýnd
Brimslóðar. Styrkja þarf umhverfi kirkjunnar og ramma umhverfis hana í anda þess sem var fyrir miðja 20. öld. Opna
þarf aðkomu að byggingunni að vestanverðu svo hún haldi reisn sinni og stöðu innan þéttbýlisins.
Leggja skal áherslu á að styrkja og þétta byggð á svæðinu með hliðsjón af hlutverki svæðisins sem tengiliðar eða
stuðpúða milli náttúrunnar og miðbæjarkjarnans og sem athafnasvæðis fyrri tíma (sjá kafla 5.2.1.2). Uppbygging á
svæðinu skal miða að því að byggðin hafi rökrétta og samhangandi heildarásýnd, umgjörð bygginga og lóða sé af
góðum gæðum, og afmörkun götu og lóða sé með skýrum hætti. Þá skal huga vel að samspili byggðar á svæðinu og
annarra hluta þéttbýlisins.
Leggja þarf sérstaka áherslu á uppbyggingu gönguleiða innan byggðar. Í því samhengi þarf að opna fyrir
göngutengingu og almenningsrými á lóð Aðalgötu 6 sem væri í líkingu við þá götu sem lá um svæðið fyrr á tímum og
tengdi saman norður- og suðurhluta svæðisins.
Leggja skal áherslu á að styrkja götumynd Brimslóðar í anda fyrri tíma. Styrkja skal ramma umhverfis byggingar og
lóðir. Skulu breytingarnar miða að því að styrkja heildarsvipmót götunnar og sögulega skírskotun.
Leggja skal áherslu á aðlaðandi samspil bygginga og lóða við uppbyggingarsvæði að vestan og sunnanverðu.

Svæði / hús
1.2.1.1

Brimslóð 2-6 Pétursborg

Varðveislugildi
Hátt

Skilmálar
•

•
1.2.1.2

Brimslóð 8 Hemmertshús /
Snorrahús

Hátt

•

•
1.2.2

Brimslóð - syðri
hluti Brimslóðar
og strandlengjan

Lágt

•

•
•
1.2.2.1

•

Byggingunni hefur verið talsvert breytt frá upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur og breytingar sem gerðar eru
á ytra útliti hennar miða við að færa hana í átt að upprunalegu svipmóti eða arkitektónísku svipmóti hennar.
Jafnframt skulu endurbætur og/eða breytingar miða að því að styrkja götumynd Brimslóðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Brimslóðar.
Byggingunni hefur verið talsvert breytt frá upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur og breytingar sem gerðar eru
á ytra útliti hennar miða við að færa hana í átt að upprunalegu svipmóti eða arkitektónísku svipmóti hennar.
Jafnframt skulu endurbætur og/eða breytingar miða að því að styrkja götumynd Brimslóðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Brimslóðar.
Heimilt er að reisa nýbyggingar á svæðinu og skulu þær hafa sterka sögulega skírskotun til nálægra bygginga hvað
varðar stærð, útlit, hlutföll, byggingarefni. Lóðir nýbygginga skulu hafa skýran ramma og skulu þær hannaðar með
þeim hætti að vel falli að núverandi byggð.
Leggja skal áherslu á að samspil nýrrar og núverandi byggðar verði aðlaðandi. Vandlega skal gætt að því að rýmin
milli húsanna hafi tilgang og séu af góðum gæðum.
Huga þarf mjög vel áhugaverðum sjónásum innan byggðarinnar, sem og áhugaverðum útsýnisstöðum utan hennar.
Leggja skal sérstaklega ríka áherslu uppbyggingu innviða í þágu útivistar og náttúruskoðunar.

Brimslóð 10 verkstæðis- og
gistihús

Miðlungs

1.2.2.2

Brimslóð 12 útihús

Miðlungs

•
•

Ástand byggingarinnar er lélegt og mikilvægt er að mótuð sé áætlun um hvernig hún skuli varðveitt.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Brimslóðar.

1.2.2.3

Brimslóð 14 Kristófershús

Lágt

•

Byggingin er gjörbreytt frá upprunalegri gerð og þarf að huga vel að upprunalegum hluta hennar við breytingar
og/eða endurbætur. Að öðru leyti skulu breytingar og/eða endurbætur á útliti byggingarinnar falla að byggð við
Brimslóð, t.d. hvað gerð, umfang og litaval varðar.
Umhverfisbætur kringum bygginguna skulu hafa sögulega skírskotun og styrkja ásýnd Brimslóðar. Vegna nálægðar
við gömlu Blönduóskirkju (sjá lið 1.1.16) þarf að fjarlægja viðamiklar jarðvegsmanir, sem þrengja aðkomu að kirkjunni
og draga mjög úr reisn hennar og stöðu innan þéttbýlisins.

•

•

Ásýnd hluta byggingarinnar hefur verið breytt frá upprunalegri gerð en hún hefur haldið megineinkennum í svipmóti
sínu. Allar endurbætur og/eða breytingar skulu miða að því að viðhalda svipmóti byggingarinnar.
Leggja skal áherslu á að styrkja umgjörð byggingarinnar og afmarka með skýrum hætti lóð og götu. Gæta skal að því
að samspil lóðar og byggingar við fyrirhugaða uppbyggingu á svæðinu sé rökrétt og aðlaðandi.

Svæði / hús
1.3

Blöndubyggð vesturhluti

Varðveislugildi
Miðlungs

Skilmálar
•

•
1.3.1

Blöndubyggð byggð

Hátt

•
•

•
1.3.1.1

1.3.1.2

Blöndubyggð 1 Kristinsverslun /
Útibú KH

Hátt

Blöndubyggð 2 Hillebrandtshús

Hátt

•
•
•
•

1.3.1.3

Blöndubyggð 3 Sólbakki

Hátt

•

•
1.3.1.4

Blöndubyggð 4 Ágústshús /
Breiðaból

Hátt

•
•

Leggja skal áherslu á að styrkja götumynd Blöndubyggðar sem þéttbýlisgötu í gamla bæjarkjarnanum sem skapar
stigul milli miðbæjarkjarnans og sjálfsþurftarbyggðarinnar. Styrkja skal ramma umhverfis byggingar og lóðir í anda
eldra svipmóts þéttbýlisins. Afmarka þarf með skýrum hætti og byggja upp gatnamót Blöndubyggðar og
Ólafsbyggðar.
Þar sem lagning Hnjúkabyggðar breytti aðkomu að þéttbýlinu og raskaði jafnvægi þess (sjá inngang í kafla 5.2), skal
lögð áhersla á að skapa rökrétta ásýnd þéttbýlisins og aðkomu um Hnjúkabyggð.
Leggja skal áherslu á aðlaðandi samspil byggðarinnar við árbakka Blöndu.
Nýbyggingar eru óheimilaðar á svæðinu nema á þeim stöðum þar sem áður stóðu sjoppur. Þar er heimilt að reisa
litlar byggingar sem eru til þess fallnar að endurvekja fyrra svipmót. Byggingarnar skulu falla mjög vel að byggðinni og
umhverfinu á árbakkanum. Heimilt er að umhverfi húsanna, þ.e. fyrrum eldsneytisafgreiðslusvæði og þvottaplön, séu
byggð upp í þeim anda að þau styrki aðdráttarafl og mannlíf á svæðinu.
Leggja skal áherslu á aðlaðandi samspil byggðarinnar og uppbyggingarsvæðis við Koppagötu.
Byggingin er uppgerð í því sem næst upprunalegri mynd og fellur mjög vel að umhverfi sínu. Skulu allar endurbætur á
henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar. Allar breytingar umhverfi byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til ásýndar árbakka Blöndu.
Byggingin er uppgerð í því sem næst upprunalegri mynd og fellur mjög vel að umhverfi sínu. Breytingar á útliti
byggingarinnar eru óheimilar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar. Gæta skal að því að samspil lóðar og byggingar við fyrirhugaða byggð við Koppagötu sé rökrétt
og aðlaðandi.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð, en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til upprunalegrar gerðar hennar, varðveita
byggingarlistarleg einkenni hennar og styrkja götumynd Blöndubyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar. Allar breytingar í umhverfi byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til ásýndar árbakka Blöndu.
Byggingin er nánast í upprunalegri gerð og skulu allar endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og
útliti.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar. Gæta skal að því að samspil lóðar og byggingar við fyrirhugaða byggð við Koppagötu sé rökrétt
og aðlaðandi.

Svæði / hús
1.3.1.5

Blöndubyggð 5 Halldórsbúð

Varðveislugildi
Hátt

Skilmálar
•

•
1.3.1.6

Blöndubyggð 6 Friðfinnshús

Hátt

•
•

1.3.1.7

Blöndubyggð 6b Halldórshús

Miðlungs

•

•

1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10

Blöndubyggð 8 Vilmundarstaðir /
Bjarg

Hátt

Blöndubyggð 10 Magnúsarhús /
Pósthús

Hátt

Blöndubyggð 12 Útibú KH

Miðlungs

•
•
•
•
•
•
•

Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til upprunalegrar gerðar hennar, varðveita
byggingarlistarleg einkenni hennar og styrkja götumynd Blöndubyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar. Allar breytingar í umhverfi byggingarinnar skulu taka ríkulegt tillit til ásýndar árbakka Blöndu.
Byggingin er nýuppgerð í því sem næst upprunalegri mynd og fellur mjög vel að umhverfi sínu. Skulu allar
endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti, og styrkja götumynd Blöndubyggðar.
Breyta þarf grindverki á lóð svo það falli betur að sögulegu svipmóti þéttbýlisins og ásýnd Blöndubyggðar.
Byggingunni hefur verið breytt talsvert frá upprunalegri gerð en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti
sínu. Lögð skal áhersla á að allar endurbætur á ytra útliti byggingarinnar færi hana nær upprunalegri gerð. Breyta þarf
grindverki nærri byggingunni svo það falli betur að svipmóti svæðisins og ásýnd.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd svæðisins. Gæta þarf að því að samspil lóðar við nærliggjandi uppbyggingarsvæði sé aðlaðandi og til þess fallið
að styrkja Hnjúkabyggð sem aðkomu að þéttbýlinu.
Allar endurbætur og breytingar á ytra útliti byggingarinnar skulu miða að gerð hennar eftir stækkun árið 1938,
varðveita byggingarlistarleg einkenni hennar og styrkja götumynd Blöndubyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd Blöndubyggðar.
Byggingin er nánast í upprunalegri gerð. Vegna stærðar sinnar og staðsetningar er byggingin mjög áberandi í
umhverfi sínu og skulu allar endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti.
Breyta þarf tröppum og palli á vesturhlið, svo betur falli að svipmóti og ásýnd byggingarinnar.
Styrkja þarf umhverfi og umgjörð byggingarinnar svo vel falli að sögulegu svipmóti þéttbýlisins og götumynd
Blöndubyggðar. Gæta þarf að því að samspil lóðar við nærliggjandi uppbyggingarsvæði sunnan við sé aðlaðandi.
Allar endurbætur á byggingunni skulu miða að því að viðhalda upprunalegum megineinkennum hennar og styrkja
götumynd Blöndubyggðar og Ólafsbyggðar.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd byggðarinnar á svæðinu. Leggja þarf áherslu á skýra afmörkun lóðar og nærliggjandi gatna. Gæta þarf að því að
samspil lóðar við nærliggjandi uppbyggingarsvæði sunnan við sé aðlaðandi.

Svæði / hús
1.3.2

Blöndubyggð opið svæði

Varðveislugildi
Lágt

Skilmálar
•
•

•
1.4

Koppagata

Lágt

•
•
•

1.4.1

Hnjúkabyggð 4 Hreppshús

Miðlungs

•
•

Leggja skal áherslu á að styrkja aðkomu að þéttbýlinu um Hnjúkabyggð og mynda rökréttan og aðlaðandi stigul um
götuna milli sveitar og miðbæjarsvæðis.
Heimilt er að reisa nýbyggingar á svæðinu og skulu þær hafa sterka sögulega skírskotun til nálægra bygginga hvað
varðar stærð, útlit, hlutföll, byggingarefni. Byggingarnar skulu falla mjög vel að heildarásýnd svæðisins og lögð skal
áhersla á að uppbygging og skipulag falli með rökréttum hætti að sögulegri þróun svæðisins. Lóðir nýbygginga skulu
hafa skýran ramma og skulu þær hannaðar með þeim hætti að vel falli að núverandi byggð. Vandlega skal hugað að
samspili byggðar við Hnjúkabyggð, þannig að úr verði aðlaðandi umhverfi.
Leggja skal áherslu á að samspil nýrrar byggðar á svæðinu og Koppagötu verði aðlaðandi. Vandlega skal gætt að því
að rýmin milli húsanna hafi tilgang og séu af góðum gæðum.
Leggja skal áherslu á styrkingu götumyndar Koppagötu í anda eldra svipmóts, þar sem byggðin myndaði „baksvið“
þéttbýlisins. Leggja skal áherslu á aðlaðandi samspil byggðarinnar við núverandi byggð.
Mikilvægt er að uppbyggingin taki tillit til Hnjúkabyggðar sem „nýrrar“ aðkomu að þéttbýlinu og miðbæjarkjarna
þess. Skapa þarf rökréttan stigul milli miðbæjarkjarnans og „sveitarinnar“ um vesturenda Hnjúkabyggðar.
Nýbyggingar skulu taka ríkulegt mið af svipmóti núverandi byggðar og sögu hennar. Sérstaklega skal að því gætt að
skapa aðlaðandi svæði í góðum gæðum milli bygginga sem eflt geta aðdráttarafl og mannlíf á svæðinu.
Byggingin er nánast í upprunalegri gerð. Vegna staðsetningar er byggingin áberandi þegar komið að að þéttbýlinu
eftir Hnjúkabyggð og skulu allar endurbætur á henni miða að því að viðhalda núverandi gerð og útliti.
Styrkja þarf umhverfi og umgjörð byggingarinnar svo vel falli að sögulegu svipmóti þéttbýlisins og að breyttri aðkomu
að þéttbýlinu um Hnjúkabyggð.

Svæði / hús
2

Varðveislugildi

Skilmálar
•

Norðursvæði

•

•

•
•
•
•

•

2.1

Blöndubyggð og
Ólafsbyggð

Miðlungs

•

•
2.1.1

Blöndubyggð 9 Mosfell

Hátt

•

•

Horft skal til þess að byggð innan svæðisins verði þétt og sköpuð verði heildstæð þyrping húsa sem hefur sterka
menningarsögulega skírskotun.
Öll uppbygging og endurgerð húsa, mannvirkja og umhverfis þeirra og almannarýma skal stuðla að styrkingu
heildarásýndar svæðisins. Sögulegum einkennum skal viðhaldið og þau dregin fram, samræma skal umfang og útlit
bygginga og litaval mannvirkja.
Nýbyggingar skulu miða að því að styrkja heildarásýnd svæðisins. Þær skulu falla vel að umhverfi, staðháttum og
virða menningarsöguleg einkenni sjálfsþurftarbyggðarinnar sem áður stóð á svæðinu og hafa rökrétta vísun til
hennar hvað varðar svipmót, skipulag og staðsetningu bygginga.
Leggja skal áherslu á að ávallt sé vandað til verka og byggingarefni sé af góðum gæðum.
Horfa skal sterklega til svæða milli mannvirkja og leggja áherslu á að rýmismyndun sé af góðum gæðum með það að
markmiði að auka heildstæða ásýnd byggðarinnar. Fella skal bílastæði eins vel að umhverfi og mögulegt er.
Gróður á svæðinu skal falla vel að umhverfi og staðháttum.
Vanda skal vel val á öllum þeim innviðum/innsetningum sem komið er fyrir innan svæðisins, s.s. ljósastaurum,
leiðbeininga- og upplýsingaskiltum, listaverkum, grindverkum og girðingum. Skal slíkt falla vel að heildarásýnd
byggðarinnar og með engu móti ganga gegn staðháttum, umhverfi og menningarsögulegum einkennum.
Gönguleiðir innan svæðis skal byggja upp eins og unnt er á sögulegum grunni. Leggja skal áherslu á að byggja upp
rökréttar og aðlaðandi göngutengingar við önnur svæði innan þéttbýlisins. Gæta þarf vel að því að frágangur
gangstétta sé af góðum gæðum og útlit þeirra falli vel að svipmóti byggðar. Gæta þarf vel að því að frágangur og
undirlag malarstíga sé af góðum gæðum og falli vel að svipmóti byggðar og umhverfi svæðisins.
Leggja skal áherslu á að styrkja götumynd Blöndubyggðar sem megingötu í fyrrum sjálfþurftarbyggð, götu sem skapar
tengingu milli þéttbýlis og „sveitarinnar“ austan við. Styrkja skal ramma umhverfis byggingar og lóðir í anda svipmóts
sjálfsþurftarbyggðarinnar. Afmarka þarf með skýrum hætti og byggja upp gatnamót Blöndubyggðar og Ólafsbyggðar.
Leggja skal áherslu á varðveislu, uppbyggingu og afmörkun grasbýlisins Ólafshúss í heild sinni, þ.m.t. húsakost, garð
og beðasléttur.
Byggingunni hefur verið breytt frá upprunalegri gerð en hún hefur þó haldið megineinkennum í svipmóti sínu. Allar
endurbætur á ytra útliti byggingarinnar skulu miða að því að færa hana til upprunalegrar gerðar og styrkja götumynd
Blöndubyggðar.
Gera þarf breytingar á byggingum umhverfis bygginguna og leggja áherslu á að uppbygging á lóð miði að því að
styrkja sögulegt svipmót og ásýnd Blöndubyggðar, og fegra ásýnd árbakka Blöndu.

Svæði / hús
2.1.2

Blöndubyggð 14 Ólafshús

Varðveislugildi
Lágt

Skilmálar
•

•

2.1.2

Blöndubyggð 14 útihús

Miðlungs

•
•

2.1.3

Blöndubyggð 16 Bali

Óvíst

•

Gera þarf úttekt á ástandi núverandi Ólafshúss og kanna möguleika á endurgerð. Verði ráðist í endurgerð skulu allar
endurbætur og/eða lagfæringar miða að því að viðhalda megineinkennum núverandi byggingar og styrkja
heildarásýnd grasbýlisins í heild sinni.
Leiði nánari skoðun á núverandi Ólafshús til þess að ekki sé ráðlegt að ráðast í endurgerð þess er heimilt er að reisa
nýja byggingu á lóðinni. Byggingin skal taka ríkulegt tillit til menningarsögulegs mikilvægis svæðisins sem dæmi um
grasbýli frá 20. öld og skal byggingin taka sterklega mið af núverandi byggingu hvað varðar staðsetningu, gerð og
umfang.
Þar sem byggingarnar voru ekki hluti af húsakönnun er mikilvægt er úttekt sé gerð á þeim. Hluti þeirra var byggður
árið 1930 og gegna þau mikilvægu hlutverki sem hluti af grasbýlinu Ólafshús er.
Allar endurbætur á byggingunum skulu miða að því að viðhalda heildstæðri ásýnd svæðisins.

•

Þar sem byggingin var ekki hluti af húsakönnun er mikilvægt er úttekt sé gerð á henni. Niðurstöður hennar munu
leiða í ljós varðveislugildi byggingarinnar en byggingin er talsvert breytt frá upprunalegri gerð. Allar endurbætur
og/eða breytingar á byggingunni skulu falla að heildarásýnd byggðarinnar á svæðinu.
Styrkja þarf umhverfi og umgjörð byggingarinnar svo vel falli að sögulegu svipmóti sjálfsþurftarbyggðarinnar.

2.1.4

Blöndubyggð 18 Bíbíarhús

-

•
•

Allar endurbætur og/eða lagfæringar á byggingunni skulu falla að heildarásýnd byggðarinnar á svæðinu.
Styrkja þarf umhverfi og umgjörð byggingarinnar svo vel falli að sögulegu svipmóti sjálfsþurftarbyggðarinnar.

2.1.5

Fuglaskoðunarhús

-

•

Allar endurbætur og/eða lagfæringar á byggingunni skulu miða að því að fella húsið sem best að svipmóti svæðisins
og náttúru þess.

2.2

Miðsvæði

Lágt

•

Leggja skal áherslu á uppbyggingu byggðar sem hefur skírskotun til sjálfþurftarbyggðar sem þarna stóð, t.d. hvað
varðar þéttleika, staðsetningu og samspil bygginga sem og stærð þeirra og gerð.
Leggja skal áherslu á að endurvekja Hreppaveginn sem mikilvæga samgönguæð innan byggðarinnar.
Huga skal vandlega að samspili byggðar og Hnjúkabyggðar, og með hvaða hætti megi breyta eðli og umfangi
götunnar svo hún falli betur að svipmóti verndarsvæðisins.

•
•
2.3

Pálmalundur og
nærumhverfi

Lágt

•
•

2.3.1

Jobbahlaða

-

•

Leggja skal áherslu á draga Pálmalund fram sem eina „sveitabæinn“ innan verndarsvæðisins, þess hluta sem
fullkomnar stigulinn milli „sveitarinnar“ og þéttbýlisins.
Þó líta megi á vestasta hluta túna umhverfis Pálmalund sem byggingarsvæði, er mikilvægt er að tryggja Pálmalundi
nægjanlegt andrými svo menningarsögulegt svipmót og mikilvæg eining innan verndarsvæðisins varðveitist sem best.
Allar endurbætur og/eða lagfæringar á byggingunni skulu falla að heildarásýnd svæðisins.

Svæði / hús
3

Varðveislugildi

Skilmálar
•

Suðursvæði

•
•
•
•
•

•

Öll uppbygging og endurgerð húsa, mannvirkja og umhverfis þeirra og almannarýma skal stuðla að styrkingu
heildarásýndar svæðisins. Sögulegum einkennum skal viðhaldið og þau dregin fram, samræma skal umfang og útlit
bygginga og litaval mannvirkja.
Nýbyggingar skulu miða að því að styrkja heildarásýnd svæðisins.
Leggja skal áherslu á að ávallt sé vandað til verka og byggingarefni sé af góðum gæðum.
Fella skal bílastæði eins vel að umhverfi og mögulegt er.
Öll landslagsmótun og gróðursetning á svæðinu skal falla vel að umhverfi og staðháttum.
Vanda skal vel val á öllum þeim innviðum/innsetningum sem komið er fyrir innan svæðisins, s.s. ljósastaurum,
leiðbeininga- og upplýsingaskiltum, listaverkum, grindverkum og girðingum. Skal slíkt falla vel að heildarásýnd
svæðisins og með engu móti ganga gegn staðháttum, umhverfi og menningarsögulegum einkennum.
Gönguleiðir innan svæðis skal byggja upp eins og unnt er á sögulegum grunni. Leggja skal áherslu á að byggja upp
rökréttar og aðlaðandi göngutengingar við önnur svæði innan þéttbýlisins. Gæta þarf vel að því að frágangur
gangstétta sé af góðum gæðum og útlit þeirra falli vel að svipmóti byggðar. Gæta þarf vel að því að frágangur og
undirlag malarstíga sé af góðum gæðum og falli vel að svipmóti byggðar og umhverfi svæðisins.

3.1

Byggðin undir
brekkunni

Lágt

•

Nýbyggingar eru heimilaðar. Þær skulu falla vel að umhverfi, staðháttum og virða menningarsöguleg einkenni
byggðarinnar undir brekkunni.

3.1.1

Aðalgata 17 Sólheimar

Lágt

•

Byggingin er gjörbreytt frá upprunalegri gerð og þarf að huga vel að upprunalegum hluta hennar við breytingar
og/eða endurbætur. Að öðru leyti skulu breytingar og/eða endurbætur á útliti byggingarinnar falla að byggð undir
brekkunni, t.d. hvað gerð, umfang og litaval varðar.

3.2.1

Vegamót

Lágt

•

Þar sem byggingin var ekki hluti af húsakönnun er mikilvægt er úttekt sé gerð á henni. Niðurstöður hennar munu
leiða í ljós varðveislugildi byggingarinnar en byggingin er talsvert breytt frá upprunalegri gerð. Allar endurbætur
og/eða breytingar á byggingunni skulu falla að heildarásýnd byggðarinnar á svæðinu.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd svæðisins.

•
3.2.2

Útihús

Óvíst

•

Þar sem byggingin var ekki hluti af húsakönnun er mikilvægt er úttekt sé gerð á henni. Niðurstöður hennar munu
leiða í ljós varðveislugildi byggingarinnar. Allar endurbætur og/eða breytingar á byggingunni skulu falla að
heildarásýnd byggðarinnar á svæðinu.

3.2.3

Brautarholt

Lágt

•

Þar sem byggingin var ekki hluti af húsakönnun er mikilvægt er úttekt sé gerð á henni. Niðurstöður hennar munu
leiða í ljós varðveislugildi byggingarinnar en byggingin er talsvert breytt frá upprunalegri gerð. Allar endurbætur
og/eða breytingar á byggingunni skulu falla að heildarásýnd byggðarinnar á svæðinu.
Heimilt er að breyta umhverfi byggingarinnar og skulu þær breytingar miða að því að styrkja sögulegt svipmót og
ásýnd svæðisins.

•

Svæði / hús
3.3

Mýrin

Varðveislugildi
Miðlungs

Skilmálar
•

•
•
•

Leggja skal áherslu á að viðhalda menningarsögulegri skírskotun svæðisins sem opins græns svæðis inn í miðju
verndarsvæðisins. Engar byggingar eru því heimilaðar á svæðinu, nema litlar þjónustubyggingar í þágu útivistar og
náttúruskoðunar eða lítil mannvirki í þágu húsdýrahalds á svæðinu. Byggingar og önnur mannvirki skulu falla mjög vel
að svipmóti byggðarinnar og taka ríkulegt tillit til þess umhverfis sem þær standa í.
Heimilt er að skipuleggja og byggja upp afmarkaða hluta svæðisins sem almenningsgarð, útivistarsvæði og/eða
náttúrulegt grænt svæði.
Heimilt er að nýta svæðið allt eða að hluta sem ræktarlönd og beitilönd.
Leggja skal áherslu á að byggja Hreppaveg og slóða sem eitt sinn þveraði mýrina nokkru austan við Koppagötu, upp
sem gönguleiðir.

Verndarsvæðið á Blönduósi

7. Staða verndarsvæðis innan gildandi skipulags
Í 9. gr. laga um verndarsvæði í byggð nr. 87/2015 segir að sveitarstjórn skuli tryggja að ákvörðun
ráðherra um verndarsvæði í byggð endurspeglist í skipulagáætlunum, öðrum áætlunum og
leyfisveitingum sveitarfélagsins.

7.1 Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010 - 2030
Í greinargerð Aðalskipulags Blönduósbæjar 2010 - 2030 segir í markmiðum um vernd og friðun324 að
leitast skuli við að vernda sögulegar minjar og gera þær lifandi og aðgengilegar almenningi. Að unnið
verði að því að nýta sem best möguleika sem felast í friðuðum húsum og minjum á Blönduósi, til
eflingar ferðaþjónustu og betra mannlífs, og að stuðlað verði að verndun bygginga, götumynda og
hverfa sem hafa verndargildi út frá byggingarlistrænu, sögulegu eða umhverfislegu sjónarmiði. Þá
segir í leiðum að markmiðum að áfram verði unnið að friðun götumynda í gamla bænum, þar sem
það efli og bæti upplifun heimamanna og ferðamanna af sögu bæjarins og fjölbreytileika. Til að fylgja
eftir þessari sýn lútir gamli bæjarkjarninn ákvæðum hverfisverndar í gildandi aðalskipulagi.
Í gildandi aðalskipulagi er því skýrt kveðið á um mikilvægi verndunar sögulegra minja og skapar það
afar mikilvægan grunn fyrir þá samþættingu aðalskipulags og tillögu um verndarsvæði í byggð í gamla
bænum og Klifamýri, sem kveðið er á um í lögum. Samþættingu þessara tveggja stjórntækja þarf
engu að síður að skoða vandlega og eru nokkur atriði því viðkomandi rakin í eftirfarandi köflum en sú
umfjöllun er langt frá því tæmandi.

7.1.1 Landnotkun
Innan þess svæðis sem skilgreint hefur verið sem verndarsvæði í byggð gerir Aðalskipulag
Blönduósbæjar 2010 - 2030 ráð fyrir að ferns konar landnoktun; íbúðarbyggð, þjónustustofnunum,
verslunar- og þjónustusvæði og opnu svæði til sérstakra nota.
Núverandi landnotkun innan svæðisins fellur nokkuð vel að þeim áherslum sem koma fram í
varðveislumati og skilmálum tillögu að verndarsvæði í byggð. Tillaga um verndarsvæði í byggð víkur
þó frá gildandi aðalskipulagi þar sem hún gerir ráð fyrir grænu opnu svæði í Mýrinni í stað íbúðar-,
verslunar- og þjónustusvæðis og svæðis ætluðu til nýbyggingar leikskóla (S12). Eru þessar áherslur
afturhvarf til Aðalskipulags Blönduóss 1993 - 2013 sem gerði ráð fyrir útivistarsvæði á umræddu
svæði enda eru túnin mikilvægur þáttur í svipmóti verndarsvæðisins og sögu þess. Þá er lagt til í
tillögu að verndarsvæði í byggð að Pálmalundur fái gott andrými sem gæti kallað á stærra opið grænt
svæði en það sem gildandi aðalskipulag gerir ráð fyrir.

7.1.2 Þéttleiki byggðar og svipmót
Í gildandi aðalskipulagi er fjallað um landþörf og þéttleika byggðar325. Gerir tillagan ráð fyrir að
byggingarlóðir séu fullnýttar við Brimslóð og ein óbyggð lóð sé fyrir hendi við Aðalgötu. Þá er sagðar
níu óbyggðar lóðir innan núverandi byggðar við Blöndubyggð. Þá gerir tillagan ráð fyrir þéttleiki
nýrrar byggðar á svæði D, þ.e. austan við núverandi byggðakjarna, sé 10-12 íbúðir á hektara.
Segja má að aðalskipulagið og tillaga að verndarsvæði í byggð falli á margan hátt vel saman hvað
byggingarsvæði áhrærir, þó sú síðarnefnda geri ráð fyrir viðameiri þéttingu á Brimslóð og við
Aðalgötu en einnig við Koppagötu. Litið er svo á að þétting gamla bæjarkjarnans nærri miðju hans sé
lykilþáttur í styrkingu hans ásamt því að byggja upp við Blöndubyggð líkt og aðalskipulag geri ráð fyrir.

324
325

Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010 - 2030, s. 56.
Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010 - 2030, s. 46.
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Hvað þéttleika varðar er mikilvægt að hann sé endurskoðaður með heildstæðum hætti í ljósi nýrra
áherslna um uppbyggingu sem koma fram í tillögu að verndarsvæði í byggð.
Í stefnumörkun fyrir ný íbúðarsvæði í gildandi aðalskipulagi326 segir að virða skuli einkenni og
yfirbragð þeirrar byggðar sem fyrir er, þegar byggt er á auðum lóðum innan hennar eða í námunda
við hana. Þá segir að leggja skuli áherslu á blöndun mismunandi húsagerða á íbúðarsvæðum. Falla
þessar áherslur aðalskipulags vel að tillögu um verndarsvæði í byggð.
Í aðalskipulagi er mótuð sú stefna að uppbygging íbúðarsvæða sé með þeim hætti að núverandi
hverfi verði fullbyggð áður en ráðist er í uppbyggingu á nýjum hverfum.327 Mögulega þyrfti
uppbygging á svæði D að vera undanskilin þeirri meginreglu, enda má gera ráð fyrir að eðli þeirrar
byggðar sem rís á þeim stöðum sem sjálfsþurftarbyggðin stóð áður, verði frábrugðin þeirri byggð sem
nú stendur.

7.2 Leyfisveitingar
Þegar sótt er um byggingar- og/eða framkvæmdarleyfi innan verndarsvæðisins verður að færa rök
fyrir fyrirhuguðum framkvæmdum og hvernig þær samrýmast svipmóti og hinni vernduðu
menningarsögu á svæðinu (sbr. 6. gr. laga um verndarsvæði í byggð).

Húsaröðin við Brimslóð, skv. tillögum Guðrúnar Jónsdóttur arkitekts 1998 um endurgerð Hemmertshúss og Pétursborgar og byggingu nýs
hús, þar sem áður stóð Klemensarhús. (Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur.)
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Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010 - 2030, s. 47
Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010 - 2030, s. 47.
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Minjastofnun Íslands: http://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/fridlyst-hus-ogmannvirki/nordurland-vestra/nr/562.
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Lára Bogey Finnbogadóttir (f. 1936), Blönduósi
Margrét Sigurðardóttir (f. 1954), Reykjavík
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