
Húsaaskrá

Byggð

áning

Dalvík

ðasafnið
Dalvík

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g í D
1. áfan

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kurbyggð

ð Hvoll 

alvík
ngi 

ð 2012

kurbyyggðð 

 

 



Húsaskráning Dalvíkurbyggðar 

Um tíma hefur farið fram húsaskráning í Dalvíkurbyggð. Samkvæmt skipulags-  og 
byggingarlögum nr.73 1997, 9.grein. skulu öll byggðalög gera húsakannannir vegna t. d 
deiliskipulags. Þeir sem koma að verkinu eru , Íris Ólöf Sigurjónsdóttir safnstjóri, Kristján 
Eldjárn Hjartarson, byggingafræðingur og Hjörleifur Stefánsson arkitekt. Helga Íris  
Ingólfsdóttir hefur lagt til stutta úttekt á  þróun byggðar í Dalvíkurbyggð og er hún einnig að 
vinna kort af bænum sem kemur á heimasíðu safnsins þegar það er tilbúið.  
Saga Dalvíkur hefur verið mikil hjálp í allri heimildaöflun en einnig hefur þuft að rýna í gamlar 
fundargerðir, virðingar og fasteignamat með meiru. 

Tilgangur byggða-  og húsakannanna er sá að tryggja að ákvarðanir sem varða breytingar á 
byggð eða einstökum húsum séu teknar með þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir 
umhverfi, sögu og byggingarlist. Niðurstöður kannanna eru notaðar til að móta stefnu um 
vernd sérstakra gæða byggðar og einstakra húsa og til að móta bæjarumhverfi í framtíðinni. 

Ákveðið var að  skrá öll hús í byggðalaginu byggð fyrir 1950 og  var byrjað á elstu húsum  á 
Dalvíkinni, síðan verða öll hús í Svarfaðardal skráð og að lokum hús utan dalsins og 
víkurinnar. Við biðjum lesendur sem vita meira um hús og sögu þeirra en hér kemur fram að 
hafa samband við safnið. 

Hér fyrir neðan má lesa grein Helgu Írisar Ingólfsdóttur um þróun byggðar á Dalvík og 
hugleiðingar Hjörleifs Stefánssonar um gildi húsakönnunnar, en hann gerði varðveislumat á 
húsunum. 

Varðveislumat húsa á Dalvík, Hjörleifur Stefánsson 

Markmið með húsakönnuninni er að draga saman helstu upplýsingar um þróun byggðar á 
Dalvík frá upphafi og leggja mat á varðveislugildi einstakra húsa og götumynda. Tilgangurinn 
er fyrst og fremst að tryggja eftir mætti að sögulegt samhengi byggðarinnar verði sem 
greinilegast, að hægt verði að sjá og rekja sögu bæjarins í byggingum hans.  

Enda þótt saga þéttbýlis á Dalvík sé stutt þá er byggðasaga staðarins jafn löng búsetu í 
landinu. Þeir sem þekkja söguna geta bent á kennileiti og landslagsmótanir sem höfðu áhrif á 
staðarval þeirra sem settust að á Böggvistaðasandi í öndverðu og þeir geta rakið örnefni í 
landslaginu sem tengjast þeirri sögu og fornleifar og minjar eru enn sjáanlegar um fyrstu 
íbúana.  

Af þessum sökum hefur Dalvík tímavídd sem gerir staðinn áhugaverðari en ella. Óhætt er að 
segja að því greinilegar sem rekja má sögu byggðarinnar í umhverfinu þeim mun 
innihaldríkara verður það og áhugaverðara. 

Föst búseta hefst á  Böggvistaðasandi upp úr 1880 og hún fer að vaxa um aldamótin 1900 
og götur taka að myndast. Enn í dag má sjá mannvirki frá þessu frumskeiði þéttbýlisins þótt 
ekki séu þau mörg eða áberandi.  

Varðveislugildi gamalla húsa á Dalvík helgast að mestu leyti af því að þau eru hluti af þessari 
sögu. Saman vitna þau um upphaf og vöxt bæjarins frá fyrstu tíð, gefa umhverfinu sögulega 
vídd og innihald sem skiptir gríðarlega miklu máli. Staðarímynd Dalvíkur byggir að nokkru 
leyti á þessari sýnilegu sögu. Það er hún sem gefur bænum karakter og í henni vaxa og 
dafna tilfinningar bæjarbúa til heimabyggðarinnar.    



Flest elstu húsa Dalvíkur hafa varðveislugildi vegna þess að þau eru hluti af þessari sýnilegu 
sögu bæjarins. Gildi þeirra er að jafnaði því meira sem þau eru eldri en aðeins mjög fá hús 
eru enn eftir frá tímaskeiðinu fyrir 1900. Sum húsanna hafa auk þess varðveislugildi af 
sjálfum sér, t.d. vegna þess að þau tengjast atburðum eða persónum sem gegndu 
lykilhlutverki í sögu bæjarins. Enn önnur hafa sérstakt listrænt gildi eins og t.d. Hafnarbraut 4, 
nýi læknisbústaðurinn og Hafnarbraut 25  og önnur hafa umhverfislegt gildi eins og 
Karlsrauðatorg 11 þrátt fyrir bágborið tæknilegt ástand. 

Ástæða er til þess að nefna sérstaklega að í mati sem þessu er ekki lögð mikil áhersla á 
tæknilegt ástand þeirra húsa sem fjallað er um. Langoftast háttar svo til þegar um er að ræða 
hús sem er í bágbornu ástandi en hefur umtalsvert varðveislugildi, að unnt er að laga húsið 
og koma því aftur í gott horf.  Að jafnaði er ráðlegt að líta til þess að það sem glatast þegar 
gamalt og sögulegt hús hverfur verður aldrei endurskapað. Þegar það hverfur dofnar karakter 
bæjarins. Með því að endurbæta húsið styrkist karakter bæjarins og langoftast eru full not 
fyrir gamalt hús sem hefur verið endurbætt án þess að breyta því úr hófi fram.  

Megináherslan ætti að vera á að varðveita sögulega vídd bæjarins og gera hana sýnilega. Í 
því samhengi er varðveislugildi húsanna metið.  

 

Úrdráttur úr byggðaþróun Dalvíkur, Helga Íris Ingólfsdóttir 

Náttúrufarslegar forsendur byggðar á Dalvík. 

Dalvík er breið vík utarlega í vestanverðum Eyjafirði. Inn af víkinni gengur Svarfaðardalur til 
suðurs, tilkomumikill og fallegur dalur. Strandlengjan við Dalvík teigir sig allt frá ósi 
Svarfaðardalsár vestast á Böggvisstaðasandi að ósi Brimnesár norðan byggðarinnar.  
Svæðið utan Brimnesár gengur undir nafninu Upsaströnd. Áður tilheyrði land þetta bæjunum 
Böggvisstöðum og Brimnesi,  Böggvisstaðaland lá að mestu leiti frá austri til vesturs en 
Brimnesland frá norðri til suðurs.  Böggvisstaðasandur liggur vestur frá víkurmiðjunni, langur 
og svartur og nær að ósi Svarfaðardalsár við Hálshöfða. Austur og norður frá sandinum 
hækkar landið nokkuð og myndar sjávarbakka meðfram ströndinni. Þessir bakkar, sem ná 
allt norður að ósum Brimnesár kallast Lágarbakkar. Dæld er í bakkann á einum stað í 
Brimneslandi. Þessi lægð nefnist Lágin og var uppsátur áður fyrr enda aðdýpi og lending 
góð. Ofan við sjávarbakkann tekur við land sem hentar ágætlega til byggðar, nokkuð sléttlent 
og þurrt. Ekki er hætta á snjó- eða skriðuföllum því undirlendi er töluvert. Svæðið er með 
þeim snjóþyngri á landinu og oft geta orðið slæm veður, sérstaklega úr norðri og norð-austri. 

Söguleg þróun byggðar á Dalvík 

Talið er að þeir sem námu land í Svarfaðardal og Upsaströnd hafi fyrst komið að landi á 
utanverðum Böggvisstaðasandi eða þar nálægt því þar er lending einna best. Líklega hafa 
tveir landnámskjarnar orðið til sitthvoru megin við Brimnesá. Annar á Böggvisstöðum og 
Hrafnsstöðum en hinn á Hóli og Upsum. Á miðöldum voru bænahús á öllum þessum fjórum 
stöðum og rennir það stoðum undir það að byggð hafi snemma hafist á svæðinu. 
Kumlafundir hafa líka verið margir á Dalvíkursvæðinu og styðja þeir það einnig að byggð á 
þessu svæði sé mjög forn.  



Allt frá upphafi byggðar í Svarfaðardal hefur sjórinn verið sóttur jafnhliða búskapnum. 
Dalurinn varð fljótt þéttsetinn og fjölmennur og marga munna að metta. Einna bestu 
lendingarskilyrðin munu hafa verið á utanverðum Böggvisstaðasandi, í víkurkrikanum, og því 
varð það svæði fljótt aðalverstöð Svarfdælinga og þangað komu þeir til róðra vor og haust. 
Sjóbúðir úr torfi voru reistar og voru þær flestar kenndar við bæi í Svarfaðardal. Nokkrar af 
þessum búðum munu hafa verið lagfærðar og gerðar að föstu aðsetri manna þegar 
Sandurinn tók að byggjast. 

Árið 1881 hófst föst búseta á Böggvisstaðasandi þegar hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps 
ákvað að stuðla að því að leyfa húsnæðislausri fjölskyldu að byggja sér kofa þar. Byggð var 
mjög óstöðug á Böggvisstaðasandi fyrstu tvo áratugina, fólk kom og fór, enda erfitt í ári fyrir 
marga og oft var þetta bara stutt stopp á lengri ferð í leit að betra lífi. Um 1890 voru 4 
fjölskyldur búsettar þar og ein einhleyp kona í 4 tómthúsum.  Fyrstu íbúarnir sem festu rætur 
á Böggvisstaðasandi settust þar að árið 1887 og oft er það ártal notað til að marka upphaf 
byggðarinnar. Þegar manntalið er tekið 1. Nóv 1901 eru fjögur tómthús á Böggvisstaðasandi 
með 31 íbúa. Þrjú þessara tómthúsa voru torfbúðir sem hétu Sandgerði, Gíslabúð og 
Halldórsbúð, en reisulegasti bústaðurinn var timburhús sem hét Nýjibær. Öll þessi hús risu 
þar sem núna eru Grundargata, Sandskeið og Flæðavegur.   

Um aldamótin sem farið var að hreyfa við því að fá staðinn löggiltan sem verslunarstað og 
hlaut það í fyrstu mjög dræmar undirtektir yfirvalda, enda var álit margra á þessum árum að 
halda verslunarstöðum á landinu sem fæstum svo verslun yrði sterkari og kraftar hennar ekki 
dreifðir. Lögildingarleysið stóð verslun á Dalvík fyrir þrifum því illa hafði gengið að koma 
Dalvík inn í fastar áætlanir skipa. Árið 1909 var samþykkt frumvarp á þingi um löggildingu 
verslunarstaðar á Dalvík. Þá þegar voru komnar á fót nokkrar verslanir, þar af ein í landi 
Brimness, rétt við Lágina. Árið 1912 var verslunarstaðnum afmörkuð lóð í landi Böggvisstaða 
sem voru í eigu Ríkisins. Um líkt leyti var farið að kalla þorpið Dalvík, en áður hafði það 
yfirleitt gengið undir nafninu Böggvisstaðasandur. Með löggildingunni sem og stofnun 
Kaupfélags Svarfdæla árið 1919 fór þorpið að taka við sér sem sést einna best á því að árið 
1920 voru íbúar í þorpinu 121 en árið 1936 voru íbúarnir orðnir 279.  

Árið 1920 var Freymóður Jóhannsson málari fenginn til þess að skrásetja byggingarsvæði á 
Dalvík og gerði hann uppdrátt af bænum á fjórum blöðum. Þar er þó ekki um eiginlega 
skipulagsuppdrætti að ræða, en þó eru á þeim sýndar götur þar sem helstu leiðir lágu um 
þorpið. Í dag eru þær götur sem fram koma á uppdráttunum ennþá nokkrar af helstu götum 
bæjarins eða Skíðabraut, Grundargata, Hafnarbraut og Karlsbraut.  

Sama ár fór eigandi Brimness fram á það að sýslunefnd veitti honum undanþágu frá 
þurrabúðarlögunum sem kváðu á um að þurrabýli skildu fara fram úr 300 ferföðmum að 
stærð. Hann fékk undanþáguna og hófst þá uppbygging í landi Brimness. Kaupfélagið keypti 
allstórt landsvæði sunnan Lágar úr Brimneslandi undir starfsemi sína og enn þann dag í dag 
er hluti af því í einkaeigu. Verslunarlóðin, sem staðfest var 1912, hélst óbreytt fram á fimmta 
áratug aldarinnar. Hún var alls ekki nógu stór fyrir þetta stækkandi þorp og tók það að vaxa 
langt út fyrir lóðina. Á árunum 1930-1940 fjölgaði húsum í Brimneslandi hratt vegna 
þrengslanna á verslunarlóðinni. Karlsbrautin byggðist að miklum hluta upp á þessum árum 
og í dag er þetta sú gata sem er með einna heillegustu götumyndina frá þessum tíma.  



Vaxandi útvegur og stækkandi fiskiskip kröfðust betri hafnarskilyrða og aðstöðu til þess að 
nýta aflann sem best. Um 1920 voru komnar þar í gagnið 5 smábryggjur. Tilkoma bryggjanna 
breytti landnýtingunni á þann hátt að ekki var lengur um að ræða einungis þessa tvo staði 
sem bátar gátu lagt að, Lágina og Sandinn, heldur var nú bakkinn á milli orðinn ákjósanlegur 
lendingarstaður. Byggðin fylgdi atvinnuþróuninni og tók því að teygja sig eftir bakkanum líka. 
Árið 1940 náði byggðin allt frá barnaskólanum í suðri að Brimnesá í norðri. 

Á árunum 1933-1936 er mikið rætt og ritað um framtíðarskipulag þorpsins, bæði hvað varðar 
byggingarlóðir en einnig skipulag ræktunarlands í kringum þorpið. Jarðskjálftinn 1934 og 
skemmdirnar af hans völdum höfðu einnig mikil áhrif á umræðuna. Lítið þokaðist þá í þeim 
málum enda ljóst að engin yrði þáttaka ríkissjóðs í kostnaðinum við skipulagsvinnuna enda 
þorpið ekki skipulagsskylt. Árið 1936 biður oddviti Guðmund Hannesson prófessor um aðstoð 
við skipulag þorpsins. Guðmundur hafði lengi haft mikil afskipti af skipulagsmálum og sat, 
einn þriggja manna, í skipulagsnefnd ríkisins.  Guðmundur tók vel í beiðnina og árið 1940 
gerði hann lauslega tillögu að skipulagi en frekari framgangur málsins strandaði á skorti á 
mælingum og grunnkortum. Árið eftir var gerður tillöguuppdráttur af hluta Brimneslands 
vegna fjölda fyrirspurna um lóðir þar. Sá uppdráttur var staðfestur árið 1942. 

Árið 1945 var loks lögð fram tillaga að framtíðarskipulagi bæjarins, gerð á vegum 
skipulagsnefndar ríkisins, og var hún staðfest í apríl 1946. Eftir þessu skipulagi byggðust 
stórir hlutar bæjarins og var með því þarna í helstu dráttum lagður grunnurinn að því 
sköpulagi sem Dalvík hefur í dag. Þar er að miklu leiti stuðst við tillöguuppdrátt Guðmundar 
Hannessonar og eru göturnar neðst í bænum lítið eða ekkert breyttar. Skipulagið skiptir 
landnotkunni á ákveðna reiti og t.d. er iðnaðar- og athafnasvæði fyrirhugað meðfram 
ströndinni og verslun og þjónusta sett vestan við Grundargötu og Hafnarbraut og á reit sem 
takmarkast af Goðabraut, Hólavegi, Svarfaðarbraut og Kirkjuvegi fyrir miðju bæjarins. Stór 
opin svæði eru staðsett í kring um barnaskólann, sunnan Karlsrauðatorgs og fyrir ofan 
fyrirhugað þjónustusvæði í miðbænum og allt upp að kirkjunni. Bærinn skiptist nokkuð fyrir 
miðju, milli Hólavegar og Kirkjuvegar með opnu svæði, þjónustukjarna neðst og kirkjunni efst. 
Þarna spilar eflaust margt inn í. Löng saga um skiptingu milli Brimnes- og 
Böggvisstaðalands, landslagið á svæðinu sem er nokkuð bratt að hluta og líka 
fagurfræðilegar ástæður.  

Frá því að skipulagstillaga þessi var samþykkt hafa verið gerðar fjórar aðalskipulagstillögur 
fyrir Dalvík og núna síðast Dalvíkurbyggð. Tillaga að aðalskipulagi Dalvíkur var unnin árið 
1969 en fékk ekki lögformlega auglýsingu og var því aldrei staðfest. Síðan voru staðfest 
aðalskipulög árin 1982, 1992 og 2008. Öll draga þau dám af skipulaginu frá 1945 og helstu 
breytingarnar á milli þeirra lúta aðallega að áframhaldandi vexti bæjarins. Hverfi eru 
skipulögð ofan við Böggvisbraut og Brimnesbraut 1982 auk þess sem settar eru inn lóðir fyrir 
fjölbýlishús. Árið 1992 er gert ráð fyrir íbúðabyggð sunnan við núverandi byggð og utan við 
Brimnesá. Í núgildandi aðalskipulagi er aftur horfið frá byggð norðan Brimnesár og meira um 
blandaða landnotkun á landnotkunarreitunum. Þar er t.d. gert ráð fyrir blöndu íbúðabyggðar 
og minni iðnfyrirtækja á svæðinu við Grundargötu og Mýrargötu í elsta hluta bæjarins. 

Þróun Dalvíkur úr nokkrum tómthúsum á Böggvisstaðasandi yfir í 1500 manna bæ hefur því 
farið úr því að vera þó nokkuð tilviljanakennd og háð aðstæðum hverju sinni yfir í það að vera 
þaulskipulögð áratugi fram í tímann. Þetta er til marks um tímana tvenna. 



Frón Ungmennafélagshúsið 1927

Byggingarár 1896 Grundargata 15
Upphafleg notkun Skólahús

Annað
Samkomuhús

Fyrsti eigandi Svarfdælskir bændur og úthaldsmenn

Hönnun

Tegund Timbur, bindingur

Upphafleg gerð húss
1907 Viðbygging

1918 Breytt í íbúð

1925 Múrhúðun

19? Viðbygging

1983 Endurbygging

Klæðning Bárujárn

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Port
Kvistir
Ris
Útskot
Inng.skúr

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Húsið var byggt sem íshús 1896 af svarfdælskum bændum og úthaldsmönnum og var rekið sem slíkt fram yfir aldamótin 1900. Bindindisfélagið
eignaðist þá húsið og notaði sem samkomuhús. Árið 1907 var byggt við húsið og það tekið undir kennslu þar til skólahald flyst upp í Ás haustið
1918. Ungmennafélag Svarfdæla eignaðist húsið 1909 og á það þar til Pétur Baldvinsson eignast það um 1918. Seinna kaupa Þorvaldur
Baldvinsson og Sigríður Sigurðardóttir kona hans Frón. Baldvin Guðlaugur sonur þeirra bjó með foreldrum sínum og átti húsið með þeim þar til
húsið var selt Kára Leifssyni 1963. Þá bjuggu þar einnig Gestur Sigurðsson og Jónína Sigurpálsdóttir. Baldvin Þorsteinsson bjó í Fróni til ársins
1969. Hann lést 1970. Hreiðar Leóson og Jóna Aðalsteinsdóttir keyptu af Kára 1981. Sesselja Benediktsdóttir og Ólafur Nílsson leigðu neðri hæð
hússins af Kára og bjuggu þar í tvö ár eftir að Hreiðar og Jóna kaupa. Þau áttu húsið til 1994 en seldu þá dóttur sinni Elínu Ásu og hennar manni
Ara Jóni Kjartanssyni húsið og eru þau eigendur hússins í dag.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi Elsta hús Dalvíkur og sögulega merkilegt.

Upprunaleiki

Ástand Óvíst

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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NÝIBÆR

Byggingarár 1899 Flæðavegur 4
Upphafleg notkun Íbúðarhús

Annað
Fyrsti eigandi Jón Stefánsson og Rósa Þorsteinsdóttir

Hönnun

Tegund Timbur, bindingur

Upphafleg gerð húss
1902 Nýr kjallari

1985 Endurbætur

1985 Ný klæðning

1985 Annað

Klæðning Timbur

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kvistir
Port
Kjallari
Ris
Gripahús
Hlaða

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Samkvæmt Sögu Dalvíkur 1. bindi bls. 318 smíðaði Jón Stefánsson húsið að mestu sjálfur en gluggana smíðaði Þorsteinn sonur
hans. Húsið mun hafa verið eitt af fyrstu húsum á Dalvík sem ekki var byggt úr torfi og grjóti. Kjallararými reyndist heldur lítið,
einkum var lágt til lofts. Tók Jón því til bragðs nokkrum árum síðar að lyfta húsinu af grunni og steypa rúmgóðan kjallara. Með
þeim aðgerðum fékkst sæmilegt smíðaverkstæði og geymsla.
Í eldhúsinu á Nýjabæ var fyrsta pósthús Dalvíkinga en Jón Stefánsson var pósthirðingamaður frá lokum nítjándu aldar fram á
fjórða áratug þessarar aldar.
Í taugaveikisfaraldi 1908 varð Nýibær eins konar stofufangelsi 13 - 14 manns.
Í dag er húsið í eigu afkomenda Jóns og er notað sem sumarhús.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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HÖFN

Byggingarár 1905 Karlsrauðatorg 4
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Sigurður Jóhannsson frá Göngustöðum

Hönnun

Tegund Timbur, bindingur

Upphafleg gerð húss
193? Kvistur

193? Ný klæðning

1964 Viðbygging

2002 Endurbætur

Klæðning Pappaklætt

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning járn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Kjallari
Ris
Einlyft
Port

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Árið 1905 kom Sigurður Jóhannsson frá Göngustöðum sér upp vænu timburhúsi í landi Brimness og nefndi Höfn. Húsið var ”12 x
9 álnir, timburhús með járnþaki, pappaklætt að utan með kjallara”. Það var portbyggt með allháu risi og kvisti, og er hið ytra að
mestu með sömu ummerkjum og þegar það var reist. Yfirsmiður var Helgi Ólafsson Saga Dalvíkur II. bindi bls. 408..
Eigendur og húsráðendur 1918 voru Stefán Jónsson frá Brimnesi og f.k.h. Eyvör Tímóteusdóttir. Í húsinu bjuggu þá auk þeirra
Hallgrímur Gíslason sjómaður úr Gíslabúð, Dalvík, og k.h. Hansína Jónsdóttir frá Miðkoti.
Júlíus Eiðsson og Valgerður Þorbjarnardóttir keyptu húsið af Kristjáni Hallgrímssyni árið 1957 og áttu það í 37 ár. Þegar þau
keyptu húsið var þeim sagt að húsið yrði fjarlægt fljótlega vegna gatnagerðar. Fljótlega eftir að þau eignuðust húsið skiptu þau um
glugga og breyttu þeim. Þar höfðu verið krosspóstar en þau settu glugga með einum þverpósti í staðinn. Júlíus byggði lítið
forskyggni eða inngangsskúr við vesturinngang hússins og einnig lagfærði hann þak á skúr norðan við húsið. Árið 1993 keypti
Helga Matthíasdóttir Höfn af Júlíusi og Valgerði. Hún lét rífa forskyggnið og byggði stærri forstofu með risþaki í staðinn, sem
stendur enn. Nokkrir eigendur hafa komið að húsinu síðasta áratuginn en núverandi eigandi þess er húsleigufyrirtækið Black
Munke ehf. Eftir að það eignaðist húsið hafa verið gerðar talsverðar endurbætur, einkum þó innanhúss. Gluggar hafa verið settir í
upprunalegt form. Skúrbyggingin sem var norðan hússins var rifin.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Miið

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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Sandgerði eftir forskalningu Sandgerði timburklætt

Byggingarár 1905 Flæðavegur 2
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Angantýr Arngrímsson

Hönnun

Tegund Timbur, bindingur

Upphafleg gerð húss
1925 Múrhúðun

1996 Endurbætur

2002 Endurbætur

Klæðning Timbur

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kjallari
Port
Ris
Útitröppur
Gripahús
Hlaða

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Angantýr Arngrímsson endurbyggði húsið 1910 og reisti það að mestu leyti á rústum gamla torfbæjarins, þó heldur neðar, þ.e. nær
tjörninni. (Saga Dalvíkur I, bl. 327). þarna bjó hann til 1924 en þá flutti hann til Þingeyrar. Arngrímur Jóhannesson og kona hans
Jórunn Antonsdóttir frá Hamri eignuðust þá húsið. Þau bjuggu þar ásamt dóttur sinni Ingibjörgu og hennar manni, Gunnari
Kristinssyni til 1961 en þá kaupir Þorgils Sigurðsson póstmeistari og kona hans Ragnheiður Jónsdóttir húsið og þau búa þar
þangað til þau flytja í Símstöðvarhúsið 1963. Ari Jóhannssonog Dagbjört Jónsdóttir frá Búrfelli keyptu þá húsið og 1973 kaupir
Ari Vigfússon frá Þverá í Skíðadal af nafna sínum og býr í húsinu til 1994.
Svanfríður Jónsdóttir á húsið til 1996 en þá kaupir Sverrir Björgvinsson en hann bjó þar frá 1994 og á það til ársins 2000 þegar
hann selur núverandi eiganda, Alntonina Kuznecova.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Óvíst

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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SUNNUHVOLL

Byggingarár 1910 Hafnarbraut 18
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Júlíus Björnsson og Jóna Jónsdóttir

Hönnun

Tegund Timbur, bindingur

Upphafleg gerð húss
1929 Viðbygging

19? Gluggabreyting

1996 Endurbætur

1996 Gluggabreyting

2002 Bílskúr

2002 Garðhús

Klæðning Timbur

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kjallari
Ris
Útitröppur
Gripahús
Hlaða

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Júlíus Björnsson útvegsmaður og k.h. Jónína Jónsdóttir byggðu húsið 1910. Árið 1929 byggir Júlíus þverálmu, útbyggingu fyrir
gafli hússins.. Þegar jarðskjálftinn dundi yfir 1934 stóð húsið nokkuð óskemmt fyrir utan eina sprungu á kjallaravegg
sunnanverðum sem sést enn þann dag í dag. Gísli Arason kallaður ”Gísli greifi” keypti húsið af Jónínu og Júlíusi 1945. Hann átti
það í nokkur ár. Ingimar Guttormsson og Jóhanna Jónasdóttir bjuggu í húsinu árið 1953. Hjálmar Blómkvist Júlíusson og Sólveig
Eyfeld leigðu efri hæð hússins 1954. Þá bjuggu á neðri hæð Anna Stefánsdóttir, Egill Gunnlaugsson og Anna Gunnlaugsdóttir.
Árið 1957 eru ásamt Hjálmari og fjölsk á neðri hæð hússins þau Jón Anton Jónsson og Hekla Tryggvadóttir. Árið 1958 er Hjálmar
og hans fólk flutt í Baldurshaga en í þeirra stað eru flutt inn þau Jóhannes Haraldsson og Steinunn Pjetursdóttir og fjölsk frá
Laugahlíð. Stefán Bjarmar var kennari á Dalvík um 1962 og bjó í Sunnuhvoli. Þar vann hann að þýðingu sinni á bók Ernest
Hemmingways, Hverjum klukkan glymur. Ævar Klemenzson eignast efri hæð hússins eftir að Hjálmar fer. Þá bjó einnig
Sigtryggur Árnason frá Brekkukoti í kjallaraíbúðinni. Aðalsteinn Haukson átti húsið um tíma og breytti nokkuð að innan, tók eða
færði skilrúm og breytti herbergjaskipan hússins.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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STEINSTAÐIR Steinstaðir 1934

Byggingarár 1914 Sandskeið 16
Upphafleg notkun Íbúðarhús

Gripahús
Fyrsti eigandi Þorsteinn Jónsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1936 Endurbætur

1980 Endurbygging

1980 Viðbygging

1980 Útlitsbreyting

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Port
Ris
Gripahús

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Þorsteinn Jónson kaupmaður byggði húsið árið 1914. Jóhann Jónsson og Anna Júlíusdóttir áttu það um tíma og bjuggu þar ásamt
dætrum sínum Guðrúnu og Valdísi. Þórarinn Þorleifsson og Ingibjörg Jónsdóttir bjuggu þar lengi en voru ekki eigendur þess. Um
tíma átti Skúli Pálsson húsið og hann byggði inngangsskúr við það. 1970 kaupir Torfi Jónsson og Guðbjörg Hjaltadóttir húsið og
búa þar ásamt syni Guðbjargar, Hjalta Ben Ágústssyni og sameiginlegri dóttur, Lilju Guðlaugu,f. 1972. Engar stórvægilegar
breytingar voru gerðar fyrir utan almennt viðhald, nema að forstofa sem Skúli hafði byggt var klædd og einangruð við innflutning.
Sólborg Friðbjörnsdóttir frá Hóli og Sigurður Alfreðsson áttu húsið frá 1975 - 1980 en þá þá kaupir Hanna Helgadóttir og ?
Sigvaldason húsið. Meðan þau áttu húsið voru gerðar miklar breytingar. Sólskáli var reistur sunnan við húsið, þakinu var lyft og
húsið allt klætt utan með timbri.
Viðar Valdemarsson á Stein til 1997 þá eignast Lífeyrissjóður matreiðslumanna húsið. 1998 er eigandinn Lífeyrissjóðurinn Lífiðn.
Árið 1999 kaupir Sigurður Brynjar Júlíusson af Lífeyrissjóðnum en sama ár eignast Sparisjóður Svarfdæla húsið og það sama ár
kaupir Jón Smári Jónsson. Hann selur Þórdísi Lindu Dúadóttur 2004. Hún á húsið til 2011 þegar Arnór Gunnarsson kaupir það.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Slæmt

Varðveislugildi Áhugavert hús vegna sögu og aldurs og hvernig það hefur safnað viðbyggingum og hefur skemmtigildi

Niðurstaða varðveislumats:
Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss
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VEGAMÓT

Byggingarár 1914
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Þorsteinnn Jónsson frá Hóli út

Hönnun

Tegund Timbur, bindingur

Upphafleg gerð húss
19?? Breytt í íbúð

2008 EndurbæturKlæðning Timburgaflar

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Ris
Gripahús
Hlaða
Inng.skúr

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
(Greinargerð Hólmsteins Snædal sem hafði umsjón með endurbyggingu Vegamóta).
Gamla húsið á Vegamótum er byggt árið 1914, þegar fólk fór að flytja til Dalvíkur til fastrar búsetu.
Húsið er eiginlega eldra en ártalið segir til um því það er af 19. aldar gerð. Enginn grunnur eða sökkull var undir veggjum heldur
voru bara stoðir með stoðarhellu undir endum, og síðan var húsið þiljað að innan með panel en hlaðnir torfveggir að utan. Þessir
torfveggir voru upp fyrir miðja veggi á langhliðum en upp undir glugga á stöfnum. Ofanvið þessa torfveggi var panelklætt utaná
stoðirnar, með þykkum tjörupappa undir.
Að innanverðu var húsið klætt með standandi panel sem stóð í falslistum að ofan og neðan. Tæplega helmingur af lengd hússins,
suðurhlutinn er með bogalöguðu lofti. En hinn hlutinn er með bitum og klætt ofan á þá með misþykkum lélegum gólfborðum.
Eftir að byggt var nýtt hús á lóðinni var þetta hús notað sem fjós og geymsla, og síðast bílskúr. Við þetta hlaut það marga
skrokkskjóðu á útliti og innviðum. Einhvern tíman á ferlinum hafa torfveggirnir verið rifnir og steyptir veggir utaná stoðirnar
mishátt upp, en ekkert niður fyrir stoðir.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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ÁS

Byggingarár 1916 Grundargata 2
Upphafleg notkun Íbúðarhús

Skólahús
Fyrsti eigandi Jóns Björnssonar

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1918 Endurbætur

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Pappi

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kjallari
Anddyri
Útitröppur
Ris

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga

”Húsið var byggt 1916. Eigendur og húsráðendur Jón Björnsson rithöfundur og k.h. Dýrleif Tómasdóttir. Það er
steinsteypubygging, 7,7 x 6,3 að utanmáli, 2 hæðir með lágu risi. Þak úr plægðum borðum og tjörupappaþaki yfir. Veggþykkt á
neðri hæð 30 cm. Við vesturstafn er eldiviðarskúr 2,85 x 2,26 m. Yfir eldiviðarskúrnum er forstofa við efri hæðina 2,26 x 1,94 m.
Haustið 1918 ákvað fræðslunefnd að kaupa íbúðarhús Jóns Björnssonar rithöfundar, sem boðið var til sölu. Fór fram viðgerð á því
og miklar endurbætur…Kennsla hófst á þessum nýja stað haustið 1918. Í lýsingu skólahússins frá 1919 segir: "Eftir húsinu
endilöngu á neðri hæð er skilrúmsveggur úr steinsteypu, og undir suðurhlið er búist við að útbúa kennslustofu síðar, þegar
kennslustofan á efri hæð verður of lítil…….. Það þarf að stækka gluggana, því þeir eru langt um og litlir. Á efri hæð eru útveggir,
23 cm þykkir, innveggir 2 cm þykk plægð borð, klædd með máluðum pappa í kennslustofu, en veggjapappír í hinu herberginu.
Rúmið milli út- og innveggja er 10 cm, fyllt með muldum mó. Notað til íbúðar 1936." (Saga Dalvíkur III, bl. 75).
Húsið hefur verið notað til íbuðar allar götur síðan. Sigurbjörg Gestsdóttir kaupir húsið árið 1980. Hún lætur taka kjallara hússins í
gegn, gerir þar bað- og svefnherbergi auk hols og opnar milli efri og neðri hæðar. Skipt var um alla glugga í húsinu og þeim breytt.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Nokkuð

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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AGÐIR

Byggingarár 1919 Karlsrauðatorg 9
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Einar Bjarnason

Hönnun

Tegund Timbur, bindingur

Upphafleg gerð húss
Ný klæðning

ViðbyggingKlæðning Timbur

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Kjallari
Ris
Útskot
Einlyft

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Einar Bjarnason sjómaður og k. h. Rannveig Guðmundsdóttir byggðu húsið árið 1919. Áður stóð þar íbúðarhús úr torfi og timbri,
8 x 5 álnir. Sonur þeirra var Guðmundur sjómaður og verkamaður. Kona hans var Baldvina Þorsteinsdóttir frá Böggvisstöðum,
Baldvinssonar. þau Guðmundur og Baldvina bjuggu í húsina alla sína búskapartíð. Baldvina selur húsið 1982 og síðan hafa margir
eigendur komið að húsinu.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Óvíst

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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Harðangur

Byggingarár 1919 Grundargata 7
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Kristinn Jónsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kjallari
Port
Ris
Útitröppur
Járnsmiðja
Gripahús

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Húsið byggir Kristján Jónsson járnsmiður, og þar bjó hann ásamt Þóru Jóhannesdóttur. Steinsteypt hús, þak járnklætt með háu risi.
Öll loft, skilrúm, stigi og gólf úr timbri. Kjallara skipt með timbri í 3 herbergi og forstofu. Ris skipt með timbri í 3 hólf. Hæð skipt
með timbri í 2 herbergi og forstofu með uppgang á rishæð.
Þóra býr í húsinu eftir að Kristinn fellur frá. Þórlaug dóttir þeirra tekur við húsinu og býr þar allan sinn búskap eða þar til hún selur
afkomendum sínum. Húsinu er vel við haldið og hefur lítið breyst frá upphafi

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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Brekka 1945

Byggingarár 1920 Hafnarbraut 21
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Jóhann Sveinbjörnsson

Hönnun

Tegund Timbur, bindingur

Upphafleg gerð húss
19? Ný klæðning

1987 Kvistur

Endurbætur

Klæðning Pappi

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Pappi

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kjallari
Port
Ris
Útitröppur
Gripahús

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
1920 byggir Jóhann Sveinbjörnsson og Sesselja Jónsdóttir k.h Brekku. Hjónin búa í húsinu þar til að Kristján E. Jóhannesson og
Anna Arngrímsdóttir kaupa það 193?. Húsið er í þeirra eigu í u.þ.b. hálfa öld eða þar til 1981 þegar Magnús Guðmundsson og
Sólrún Lára Reynisdóttir kaupa og búa þar til ársins 1986. Þá eignast Þórólfur Antonson og Hrönn Vilhelmsdóttir Brekku,þau láta
setja kvist norðan á húsið.
Sigurjón Helgason og Sólrún Anna Sveinbergsdóttir eignast húsið árið 1999, og eftir það verða verulegar endurbætur gerðar á
húsinu.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)

11



VALLHOLT

Byggingarár 1920 Skíðabraut 5
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Gunnlaugur Sigfússon

Hönnun

Tegund Timbur, bindingur

Upphafleg gerð húss
19?? Múrhúðun

2008 EndurbyggingKlæðning Pappi

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kjallari
Port
Ris
Útitröppur
Gripahús
Hlaða

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga

”Portbyggt tréhús á steyptum kjallara”. Miklar skemmdir – miklar viðgerðir – húsið talið óbyggilegt. Þarf að sperra við norðurgafl
og kjallara.  Íbúar 7. (Skrá yfir hús og bæi á Dalvík 2. júní 1934. úr skýrslu Jarðskjálftanefndar).
Húsráðendur; Gunnlaugur Sigfússon og Sigríður Sigurðardóttir. Í dag er húsið fallega uppgertog mikið bæjarprýði. Eigendur þess
eru afkomendur Gunnlaugs og Sigríðar.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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BRIMNES

Byggingarár 1921
Upphafleg notkun Íbúðarhús

Gripahús
Fyrsti eigandi Stefán Jónsson

Hönnun

Tegund Steinbær

Upphafleg gerð húss
1980 Annað

1990 Inngönguskúr

1996 Kvistur

Klæðning Timbur

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða
Útlit Einlyft

Kvistir
Port
Ris
Gripahús

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Húsið er byggt 1921 af Stefáni Jónssyni og föður hans Jóni Stefánssyni. Jörðina eignast Jón 1881. Húsið er portbyggt með 0,85 m
porti og háu risi (um 3 m). Húsið skemmdist lítið í jarðskjálftanum 1934, eitt af örfáum sem sluppu. Stefán Jónsson bjó þar fyrstur
manna ásamt fyrri eiginkonu sinn Eyvöru Tímotheusdóttur. Hún lést um 1925. Stefán kvæntist þá Önnu Ólafsdóttur. Stefán lést
1959, en Anna bjó í Brimnesi þar þar til hún lést uppúr 1980, en þá var hún flutt á efri hæð hússins. Friðgeir Jóhannsson og
Elíngunnur Þorvaldsdóttir leigðu neðri hæðina. Eftir að Anna fer úr húsinu leigir Dísa í Jaðri þar í nokkur ár. Rétt uppúr 1980 eftir
að Dísa fer kemur Sverrir Stefánsson hálfbróðir Eyvarar frá Akureyri og leigir húsið í 3 til 4 ár.
1984 flytur Stefán Hallgrímsson og Sigríður Gunnarsdóttir í Brimnes og þar búa þau ásamt tveim börnum sínum. Húsið hefur
verið að mestu óbreytt frá upphafi nema nánasta viðhald.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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Eldra húsið Bjarg Bjarg, bæði húsin og bílskúr

Byggingarár 1924 Hafnarbraut 2b
Upphafleg notkun Íbúðarhús

Járnsmiðja
Fyrsti eigandi Sigfús Þorleifsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1935 Endurbygging

1935 Afalgt sem íbúð

1996 Innréttað sem íbíð

1996 Endurbætur

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Pappi

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kjallari
Ris
Hlaða
Gripahús

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Þegar Bjarg var byggt 1924 var áætlað að þaðmyndi kosta 6.000 kr í byggingu en það kostaði 12.000. Sigfús Þorleifsson byggði húsið. Húsið
skemmdist mjög mikið í jarðskjálftanum 1934, svo mikið að eigendur fengu ekki að búa í því fyrst í stað, en svo voru reglur rýmkaðar og fólkið
flutti inn aftur um haustið. Húsið sprakk mikið enda ekki járninu fyrir að fara í veggjum. Upphaflega var pappi á þaki. Norðan við húsið var
smiðja sem hrundi að mestu, þó stóð uppi einn veggur eftir skjálftann. Þegar skjálftinn dundi yfir var Hörður 9 ára sonur Sigfúsar staddur inn í
skúrnum að gera við reiðhjól ásamt Jóni Stefánssyni frá Göngustöðum sem var bílstjóri hjá Sigfúsi um þær mundir. Það vildi þeim félögum til
happs að veggirnir hrundu allir út en ekki inn.
Heimilisfólkið bjó svo í húsinu fram á vetur en fluttust þá um stundar sakir í risið í Haukafelli sem er næsta hús sunnan við Bjarg. Það hús var ný
byggt og ekki búið að innrétta rishæðina.  en Þarna bjuggu þau þar til nýja húsið á
Bjargi var tilbúið. Hafist var handa við þá byggingu strax um sumarið 1934 fast upp við eldra húsið og var það fullsmíðað sumarið 1936. Þangað
inn flutti fjölskyldan en eldra húsið van nýtt sem geymsla fyrir útgerðar dót og þ.h. Sveinn Ríkharðsson kaupir eldra húsið og gerir upp sem íbúð
árið 198?. Tvöfaldur bílskúr er byggður norðan við gamla húsið þar sem smiðjan hafði staðið áður 1941/ 2. Húsin stóðu óbreytt en vel við haldin
meðan Sigfús átti þau. Þá var talað um þau sem ”Fúsahús í daglegu tali. Alda Viggósdóttir og Jörgen Þór Þórarinsson keyptu húsið  árið 1979.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Óvíst

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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Steinholt

Byggingarár 1928 Karlsrauðatorg 11
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Jóhann Lindal Bjarnason og Guðrún M. Jónsdóttir

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1929 Viðbygging

1934 Endurbætur

19?? Kvistur

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Pappi

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Ris
Kvistir
Port
Geymsla
Útskot

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Húsið byggðu 1928 hjónin Jóhann Lindal Bjarnason og Guðrún M. Jónsdótti. Árið eftir var byggður, áfastur geymsluskúr úr
steinsteypu með járnklæddu risþaki, fjós.
Húsið hefur verið í eigu sömu fjölskyldu alla tíð.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki Mjög upprunalegt

Ástand Slæmt

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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Byggingarár 1929 Bjarkarbraut 6
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Jón Jónsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1934 Endurbætur

19?? Skúr á lóð

1980 Bílskúr

1988 Gluggabreyting

1988 Ný klæðning

1994 Viðbygging

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kvistir
Port
Ris

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Arnarhóll er bygður í nýbarrok stíl árið 1929 af þeim feðgum Jóni Jónssyni og Jóhanni Jónssyni. Þegar húsið var byggt báru þeir
bræður Jóhann og Guðmundur synir Jóns mölina á bakinu neðan úr fjöru og heim að. Húsið fór illa í jarðskjálftanum 1934 ,
suðurstafn hússins rifnaði frá og féll út í garð, en húsið var byggt upp aftur.
Milli 1940 -50 var byggður skúr eða bakdyrainngangur við húsið, sem var einnig notaður sem smíðastofa. Húsið stóð óbreytt en
vel viðhaldið til 1988 en þá var það einangrað að utan í grind, pappi settur á og klætt með steindum krossvið. Steyptar þakburstir
með barrok tilbrigðum var klætt með sléttum krossvið, en lagið fékk að halda sér. Skipt var um glugga. Í stað póstalausra glugga
með ellefu rúða römmum, var settur einn þverpóstur með einni rúðu og lausu fagi ofan við. Skrautbogar ofan við glugga úr
krossvið voru settir eins og höfðu verið. Árið 1994 var byggt bakhús við gamla húsið sem var innréttað sem íbúð fyrst í stað, með
tengibyggingu við gamla húsið. Við það tækifæri var bakdyrainngangurinn rifinn. Nú er þetta bakhýsi notað sem stofa fyrir gamla
húsið. Arnarhól hefur sama fjölskylda átt og búið alla tíð.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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Hvoll, nýbyggt um 1932

Byggingarár 1930 Karlsrauðatorg 7
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Jón E. Stefánsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1934 Endurbætur

1987 Breitt í safnhús

199? Kvistur

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Valmaþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Tvílyft
Anddyri
Ris

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Jón E. Stefánsson og kona hans Fanney Bergsdóttir byggðu húsið Hvol . Eftir lát Fanneyjar bjó Jón alla tíð í Hvoli ásamt ráðskonu
sinni. Maríu Sigurjónsdóttur. Iðulega bjuggu tvær fjölskyldur í húsinu.
Eftir skjálftann 1934 var húsið styrkt með tveim stálbitum ef ske kynni að kæmi annar skjálfti.
Frá 1987 hefur húsið hýst safnkost byggðalagsins og hefur því verið breytt með það í huga að setja upp ólíkar sýningar í Hvoli.
Kvistir voru stækkaðir eftir að safnið eignaðist húsið og varð þá til enn stærra sýningarrými. Dalvíkurbyggð eignaðist húsið eftir
lát Jóns ( Jonna í Hvoli).

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)

17



DALBÆR 1934

Byggingarár 1930 Grundargata 3
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Stefán J. T. Kristinsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1935 Endurbygging

1971 Inngönguskúr

1980 Bílskúr

2000 Gluggabreyting

2011 Endurbætur

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kvistir
Port
Ris

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Húsið byggði Stefán J. T. Kristinsson og Þóra Antonsdóttir k.h. þau áttu húsið til ársins 1969 þegar Árni Antonson frá Hrísum
eignast húsið.Húsið skemmdist mikið í skjálftanum 1934 og var það um tíma óíbúðarhæft. Þau Hrísasystkinin Árni, Anton, Freyja
og Pálrún bjuggu saman í Dalbæ meðan þau lifðu. Pálrún Antonsdóttir eignaðist húsið að systkinum sínum gengnum árið 1970 og
bjó þar til ársins 2010, en þá kaupir Anton Ingvason Dalbæ. Hann hefur endurskipulagt húsið að innan og unnið að margskonar
endurbótum.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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Sægrund

Byggingarár 1930 Grundargata 6
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Jón Valdimarsson frá Jarðbrú

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1934 Lagfært

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Pappi

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kvistir
Port
Ris

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Eigendur og húsráðendur Jón Valdimarsson frá Jarðbrú og k.h. Sigurveig Sigurðardóttir frá Kóngsstöðum. Albróðir hennar var
Stefán Helgi formaður og smiður á Dalvík. – Torfbær fram um 1930, er steinhús var reist, sem nú stendur. (saga Dalvíkur II bindi,
bl. 403)

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi Nokkuð. Hluti af heild.

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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Garðar, eftir jarðskjálftan 1934

Byggingarár 1930 Hafnarbraut 25
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Þorsteinn Jóhannesson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss

Klæðning Marmarahúð

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Ris
Geymsla
Tvílyft

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Bygging Garða hófst 1927 og var lokið árið 1930. Húsið skemmdist töluvert í jarðskjálftanum 1934 , þá brotnaði suðurstafn hússins illa en
viðgerð þess lauk árið 1935 og hefur húsið fengið það útlit sem það hefur í dag. Arngrímur Jóhannesson smíðaði húsið fyrir Þorstein bróður sinn.
Þorsteinn Jóhannesson var bílstjóri og gekk undir nafninu Steini bílstjóri. Þess vegna var húsið stundum kallað Steinahús. Kolaupphitun var í
húsinu, kolamiðstöð niðri og kolaeldavélar á báðum hæðum. Rafmagn var til ljósa. Árið 1947 seldi Þorsteinn húsið Jakobi Helgasyni og
Svanfríði Bjarnadóttur sem fluttu þangað úr Grímsey með börnin sín sex. Þá bjó Jóhann G. Sigurðsson í herberginu í risinu og var með bókabúð í
herbergi á neðstu hæð og skóverkstæði í öðru, en Jóhann gekk ýmist undir nafninu Jói skó eða Jói bók.
Svanfríður var gjarnan með kostgangara auk sinnar stóru fjölskyldu og segja má að hún hafi á stundum rekið mötuneyti í húsinu.
Svanfríður seldi húsið árið 1970, þá orðin ekkja. Þá kaupa húsið Kristján Jónsson og Margrét Ingólfsdóttir. Þau bjuggu þar með þrjú börn sín í 14
ár. Þau létu gera baðherbergi í eldhúsinu uppi og skiptu um glugga í húsinu. Eftir að þau flytja úr húsinu urðu á því tíð eigendaskipti og má segja
að það hefi verið komið í algera niðurníðslu þegar Svanfríður Inga Jónasdóttir, barnabarn Jakobs og Svanfríðar, keypti húsið af Sparisjóði
Kópavogs árið 2007. Hún hefur endurbyggt húsið að mestu í upprunalegri mynd. Gluggar hafa verið færðir í upprunalegt horf og upprunalegur
tréstigi milli hæða og hluti af gömlu búrinnréttingunni standa áfram. Herbergjaskipan er eins og hún var nema að hurð sem vissi að Hafnarbraut
tekin en önnur gerð á austur hlið hússins þar sem áður var skúrbygging.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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Ungó

Byggingarár 1930 Hafnarbraut 29
Upphafleg notkun SamkomuhúsFyrsti eigandi Ungmennafélag Svarfdæla

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1950 Viðbygging

1967 Viðbygging

197? Endurbætur

198? Ný klæðning

198? Gluggabreyting

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Járnsmiðja
Einlyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
(Saga Dalvíkur II bindi, bl. 233)
”þótti tímabært að taka húsnæðismálin enn á dagskrá, þar eð mönnum duldist ekki brýn þörf á stóru samkomuhúsi sem fullnægði
nýjum kröfum. Kom þetta oft til umræðu næstu árin, en í mörg horn að líta, svo sem bygging sundskálans. Hann var vígður 1929
og reyndist ekki meiri baggi á félaginu en svo, að ári síðar var ráðist í að reisa samkomuhús. Vígsla þess fór fram 1. desember
1930”. ”Árið 1951 fóru fram gagngerðar endurbætur á húsinu, aukið við: forstofu, fatageymslu, kvikmyndasýningaklefa og
svölum. Tryggvi Jónsson var forstöðumaður þess og lengi sýningarstjóri.”
(Úr gjörðarbók byggingarnefndar Dalvíkur. 30 okt 1950)
Bréf frá Baldvini Jóhannssyni f.h. U.M.F. Svarfdæla þar sem óskað er eftir leyfi til að byggja við samkomuhúsið í sundinu milli
samkomuhússins og húss Sigurðar P. Jónssonar. Uppdráttur að hinni fyrirhuguðu byggingu fylgdi. Byggingarnefnd samþykkti að
leyfa þessa bvggingu með þeirri breytingu að 50 cm breytt innskot verði tekið inn í neðri hæð byggingarinnar að breidd (jafnt efri
brún á gluggum) eins og sýnt er á uppdrættinum.
F. 30. júlí 1967:
Teikning af geymsluskúr á bakhlið Samkomuhússins samþykkt.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Slæmt

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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Björk milli 1960 og 70

Byggingarár 1930 Skíðabraut 6
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Elinór Þorleifsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1934 Endurbætur

19? ViðbyggingKlæðning Múrsléttað

Þakgerð Valmaþak

Þakklæðning Pappi

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Tvílyft
Ris
Inng.skúr

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Húsið hefur lengst af verið tvær íbúðir. Þegar efri hæð hússins var gerð að sér íbúð árið 194? var byggð forstofa og stigauppgangur
norðan á húsið með svölum. Íbúðarlánasjóður eignaðist efri hæðina árið 2009 og seldi núverandi eigendum þeim Grzegorz Henryk
Brandt og Jolanta Krystyna Brandt hæðina 2010.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi Lítið

Niðurstaða varðveislumats:
Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss
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Lambhagi eftir skjálfta Jónínubúð

Byggingarár 1930 Skíðabraut 7b
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Þorsteinn Jónsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1934 Endurbygging

1978 Viðbygging

2011 Endurbætur

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Valmaþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Tvílyft
Ris

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
(Saga Dalvíkur III bindi, bl. 208). Hjónin Sigurður Þorgilsson frá Sökku og Petrína Jónsdóttir frá Nýjabæ bjuggu í Lambhaga á
Dalvík, tvílyftu steinhúsi, með lofti af tré, þiljað innan. Petrína var vanfær og komin langt á leið. Aðfaranótt 2. júní 1934 var sótt
ljósmóðir, Albína Jónsdóttir, til hennar. Litlu fyrir hádegi ól hún stúlkubarn. Sigurður, maður Petrínu, var nærstaddur en vék sér
frá eftir fæðinguna, þar eð hann hafði mann í vinnu. Albína sótti síðan mjólkurvelling og fór að mata Petrínu. Þegar hún var með
þriðju skeiðina, dundu ósköpin yfir: Allt lauslegt datt af veggjum. Ofan í rúm sængurkonunnar, sem var upp við steinvegg, féll
skápur; hana sakaði þó ekki. Grauturinn helltist yfir hana, en það kom ekki heldur að sök. Skyndilega klofnaði einn veggurinn frá.
Hávaðinn var ærandi. Petrína bað Albínu að bjarga barninu. Þegar hún ætlaði út, stóð hurðin á sér. Í því bar Sigurð að. Kvað hann
norðurstafn hússins hruninn, reykháfinn fallinn, suðurstafn héngi uppi. En gæti farið sömu leið hvenær sem væri. Petrína var borin
út í undirsænginni, en Albína greip hvítvoðunginn, vafði í sæng og bar heim í Nýjabæ. Eftir Dalvíkurskjálftann var byggt nýtt hús
fast sunnan við hið hálfhrunda hús. Efrihæð skemmda hússins var rifin en neðrihæðin látin standa og var sett á hana skúrþak. Eftir
að nýrra húsið var risið var það tengt við eldra húsið með því að byggja yfir portið milli þeirra. Þó hefur aldrei verið innangengt
milli húsana.´
Í dag er þessi hluti hússins kallaður Jónínubúð af eigendum sem eru Kristín Helga Gunnarsdóttir og Helgi Geirharðssson.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Lítið

Niðurstaða varðveislumats:
Ekki gerð sérstök tillaga um verndun húss
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Nýji læknabústaðurinn Gimli

Byggingarár 1932 Hafnarbraut 4
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Baldvin Jóhannsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1940 Ger að læknishúsi

199? ÞakhækkunKlæðning Múrsléttað

Þakgerð Flatt

Þakklæðning Steypt

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Tvílyft
Svalir

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Húsið er byggt 1932 sem íbúðarhús af Baldvini Jóhannessyni, seinna kaupfélagsstjóra. Byggingarmeistari var Elías Halldórsson og með honum Arngrímur
Jóhannesson í Sandgerði. Húsið er vel byggt og stórt með steyptu flötu þaki, fyrst húsa á Dalvík sem þannig er byggt. Öll steypa var hrærð í höndum og hífð upp í
fötum. Baldvin bjó í húsinu í nokkur ár eða þar til hann seldi Stefáni Guðnasyni lækni árið 1940. ”Taldi Stefán eðlilegt að læknisbústaðurinn yrði fremur á Dalvík
en í Árgerði". (saga Dalvíkur IV bindi bls. 103). Jafnan hafði gengið illa að hola niður sjúklingum, sem þurftu að vera undir læknishendi lengri eða skemmri tíma.
Talið var hagkvæmast, að læknisbústaðurinn væri svo rúmgóður, að þar væri hægt að hafa tvær sjúkrastofur, sem grípa mætti til. Hreppsnefnd tók málaleitaninni
vel. Læknirinn festi kaup á húsi, sem fullnægði þessum skilyrðum, og keypti sveitarfélagið það 1940 eða gekk inn í gerða samninga. Ríkissjóður veitti umbeðinn
styrk til kaupanna, og mun Árskógshreppur einnig hafa átt hlut að máli”. Eftir að húsið verður læknabústaður býr Stefán Guðnason læknir og Elsa Níelssína Sigrún
Kristjánsdóttir þar. Stefán flytur til Akureyrar 1944 og við tekur Daníel Á. Daníelsson og býr hann í húsinu ásamt konu sinni Dýrleifu Friðriksdóttur meðan þau
koma sér upp húsi í Árgerði en í Gimli verða eftir sem áður læknastofur og apótek eða til ársins 1981 þegar Heilsugæslustöðin tekur til starfa. Bókhaldsskrifstofan
h.f var með aðsetur í húsinu frá stofnun 1968. Ráðist er í lagfæringar á Gimli árið 1984 því þá átti að nota það sem æskulýðsheimili. Meðal annars var sett á húsið
nýtt valmaþak, og húsið einangrað betur og herbergjaskipan breytt. Á svipuðum tíma er tónlistarskólinn starfræktur í húsinu til ársins 1999 en þá fær Skátafélag
Dalvíkur húsið afhent til afnota. Árið 2010 var húsið selt K.A.S. ehf. og nú er rekið þar gistiheimili.

Varðveislumat
Byggingarlist Líklega teiknað af Sveinbirni Jónssyni. þarf að kanna nánar.

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki Nokkuð upprunlegt

Ástand Gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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Byggingarár 1932 Skíðabraut 12
Upphafleg notkun SkólahúsFyrsti eigandi Svarfaðardalshreppur

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1955 Viðbygging

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Ris
Port

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Í febrúar 1928 var haldinn hreppsnefndarfundur. Hann sátu þeir Stefán Jónsson, Brimnesi, formaður fræðslunefndar, og Sigurjón héraðslæknir.
Þeir skoruðu á hreppsnefnd að koma upp, svo fljótt sem kostur væri á, skólahúsi á Dalvík, sem fullnægði kröfum yfirstandandi tíma og nánustu
framtíðar, þar sem skólahús það, sem nú væri, var orðið allt of lítið og ekki hægt að notast við það lengur.(Saga Dalvíkur III bindi bl. 87).
Það var þó ekki fyrr en í apríl 1933 sem komst hreyfing á málið. Oddviti sveitarstjórnar, Jóhann Jóhannsson í Sogni, taldi að nú hlyti röðin að
vera komin að Dalvíkingum hvað byggingarstyrk varðaði, og bað um að láta gera teikningu og kostnaðaráætlun af fyrirhuguðu skólahúsi fyrir 60
-70 börn. Er ekki að orðlengja það, að skólinn var reistur og að fullu frágenginn á árunum 1933-1934. Til hússin var öllu vandað eftir föngum,
væntu menn þess, að það þyldi samanburð við betri skóla landsins. Líka var tekið tillit til þess með styrkleika á grunni og veggjum, að ofan á það
mætti byggja í framtíðinni og séð fyrir uppgöngu á efri hæð, ef til þess kæmi.
þegar skjálftinn reið yfir var húsið notað á eftirfarandi  hátt.
”Skólahúsinu var ráðstafað til íbúðar fjölskyldum Sigurðar Þorgilssonar og Elíasar Hjalldórssonar, fékk hvor sína stofu. Ákveðið var að koma
upp skýli og eldaskála áfast við það, og reis hann litlu síðar. Að öðru leyti var skólahúsið ætlað sjúklingum, ef til þyrfti að taka”
.Saga Dalvíkur III bindi bl. 216 (Dalvíkurjarðskjálftarnir). Í dag hýsir húsið tónlistaskóla Dalvíkurbyggðar.

Varðveislumat
Byggingarlist Líklega hannað af Sveinbirni Jónssyni.

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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Haukafell - Stefánshús

Byggingarár 1932 Sognstún 2
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Stefán Hallgrímsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1987 Þakviðgerð

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kjallari
Ris
Port
Útitröppur
Kvistir

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Haukafell eða Stefánshús byggði Stefán Hallgrímsson árið 1932 og var það ekki fullgert þegar jarðskjálftinn dynur yfir, því efri hæðin var enn
óinnréttuð. Fjölskyldan í Bjargi flutti þangað inn um stundarsakir meðan Bjarg var sett í stand eftir skjálftann. Stefán og Rannveig kona hans
bjuggu þar allan sinn búskap. Kaupfélag Eyfirðinga keypti af þeim húsið fyrir starfsmenn sína sem bjuggu þar um tíma, eða frá 1972, þau
Kristján Ólafsson útibússtjóri og kona hans Valgerður Guðmundsdóttir. 1980 flytja í húsið Magnús Guðmundsson og Eilín H. Þórsdóttir og búa í
eitt ár. Annar útibússtjóri Kaupfélagsins og seinna bæjarstjóri, Rögnvaldur Skíði Friðbjörnsson og Guðríður Ólafsdóttir kona hans bjuggu
þarnæst í húsinu í rúmt ár 1981 til 82. Þá tekur við húsinu Gunnar Aðalbjörnsson frystihússtjóri og Anna Sigríður Hjaltadóttir. Þau Gunnar og
Anna Sigríður keyptu húsið árið 1983 og eiga það enn.
Haukafelli hafur ekkert verið breytt hið ytra en því hafði verið haldir vel við. Árið 1987 ráðast þau Gunnar og Anna í lagfæringar á þaki.
Nokkrar skemmdir voru í kring um múrpípu. Múrpípan var fjarlægð, skipt um fúnar sperrur og klæðningu. Þakið var einangrað með steinull í
stað reiðings sem áður var. Settur var nýr þakpappi en sama þakjárn sett aftur á. Við þetta tækifæri var kvistur á vesturhlið hússins hækkaður og
gert á hann risþak í stað skúrþaks sem áður var. Um svipað leyti létu þau skipta um glugga í húsinu, en hinir nýju gluggar eru því sem næst eins
og þeir gömlu. Innvortis hefur húsinu verið breytt talsvert og herbergjaskipan er önnur en í upphafi.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi Óvenjulegt húsform með kvist við gafl.

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Nokkuð

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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Laxamýri eftið skjálfta Laxamýri eftir endurbyggingu

Byggingarár 1934 Goðabraut 6
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Sigurjón Baldvinsson

Hönnun

Tegund Timbur, stafverk

Upphafleg gerð húss
Múrhúðun

197? Inngönguskúr

1992 Endurbygging Hólmsteinn Snædal

Klæðning Timbur

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Ris
Útitröppur
Inng.skúr

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Gamla Laxamýri var byggt 1925 en eyðilaggðist alveg í jarðskjálftanum ogvar rifið. Á grunni þess var svo byggt að mestu nýtt
einnar hæðar hús úr timbri. Það hús var síðan forskalað einhverjum árum seinna. Þannig stóð húsið nokkuð óbreytt í um 60 ár, eða
þar til Bjarni Gunnarsson og Aðalheiður Símonardóttir kaupa það 1992. Þau rifu húsið að mestu til grunna og hófust svo handa við
að byggja það upp. Gólfið, sem var timburgólf og nokkuð sigið, var fjarlægt og nýtt timburgólf sett í staðinn. Allar uppistöður og
panell sem nýtanlegur var, var látið halda sér svo og loftbitar. Skipt var um fótstykki sem fúin voru. Staðsetning glugga er sú sama
og áður en gluggarnir nýir. Risið sem var lágt og ekki nýtanlegt var lyft til muna og gert íbúðarhæft. Fjórir kvistir settir, tveir
hvoru megin. Inngönguskúr á bakhlið hússins sem hafði verið byggður milli 1970 og 80 úr Dalvíkurvikri, var látinn standa en
einangraður og sett á hann skúrþak. Gerð var forstofa framan á húsið með valmaþaki sem ekki hafði verið áður. Húsið allt var
einangrað, klætt pappa og sett ný liggjandi varnsklæðning. Hönnuður verksins og yfirsmiður var Hólmsteinn Snædal.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Gott

Varðveislugildi Nokkuð

Niðurstaða varðveislumats:
Einstakt hús, húsaröð, götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (rautt)
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Byggingarár 1934 Hafnarbraut 12
Upphafleg notkun Íbúðarhús

Trésmiðja
Fyrsti eigandi Elías G. Halldórsson og Friðrikka Jónsdóttir

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1934 Endurbygging

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Portbyggt ris

Þakklæðning Pappi

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Einlyft
Kvistir
Port
Ris
Útitröppur
Gripahús
Hlaða

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
(Eigendasaga samkvæmt lýsingu Vilhjálms Björnssonar í símtali 13. nóv 2011).
Elías G. Halldórsson og Friðrikka Jónsdóttir kona hans byggðu húsið 1934. Árið 1964 seldu þau Gunnari Jónssyni, rishæð hússins.
Gunnar og Kristín Klemensdóttir bjuggu þar í þrjú ár en þá flytja þau í Brekku. Þá var búið að byggja nýtt hús í Brekku eftir bruna
þar. Gunnar seldi Júlíusi Steingrímssyni og Súsönnu Friðbjörnsdóttur risið 1966. Þau búa þar til 1980.
Árið 1965 keypti Björn Jónsson í Ölduhrygg neðri hæð hússins af systur sinni, Friðrikku sem þá var orðin ekkja. Björn bjó í
húsinu til dauðadags árið 1977. Vilhjálmur sonur hans átti íbúðina. Guðmundur Júlíusson frá Höfn kaeypti Víkurhól 1980 og bjó í
risinu til 1987 þegar hann seldi Sigtryggi Hilmarssyni sem selur bróður sínum, Stefáni 1992. Sæmundi E Andersen og Lillian
kaupa svo 1997.. Þau búa þar þangað til Sæmundur lést árið2002 en Lilian býr í þar til dauðadags 2007. Þórdís Linda Andersen er
skráð fyrir íbúðinni frá 2003 til 2007 en þá eignast Reynir Tómas Emilsson hana og er skráður eigandi til 2011.
Elías hafði verkstæði á efrihæð hússins og þar gerði hann m.a.við úr og klukkur. Hann útbjó íbúð þar og leigðu hana út þar til
Gunnar keypti hæðina. Húsið er að mestu óbreytt að utan en þó hefur það verið klætt með bárujárni einhverntíman fljótlega eftir
byggingu.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Ekki gott

Varðveislugildi Nokkuð

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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BJARG

Byggingarár 1934 Hafnarbraut 2a
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Sigfús Þorleifsson

Hönnun

Tegund Steinsteypt

Upphafleg gerð húss
1941 Bílskúr

Klæðning Múrsléttað

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða Steinsteypt

Útlit Tvílyft
Ris

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Hafist var handa við byggingu nýja hússins á Bjargi strax sumarið 1934 og var það fast upp við eldra húsið. Það hús var svo
fullsmíðað sumarið 1936. Þangað flutti fjölskyldan en eldra húsið van nýtt sem geymsla fyrir útgerðar dót og þ.h. alveg þar til
Sveinn Ríkharðsson kaupir það og gerir upp sem íbúð að nýju árið 198?. Tvöfaldur bílskúr var byggður norðan við gamla húsið
þar sem smiðjan hafði staðið áður árið1941 eða 2. Húsin standa óbreytt en vel við haldin meðar Sigfús á þau. Þá var talað um þau
sem ”Fúsahús í daglegu tali. Sigfús átti húsin þar til hann seldi þeim Öldu Viggósdóttur og Jörgen Þór Þórarinssyni árið 1979
þegar hann fllutti á Dalbæ.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand Óvíst

Varðveislugildi Nokkuð

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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Lambhagi

Byggingarár 1934 Skíðabraut 7a
Upphafleg notkun ÍbúðarhúsFyrsti eigandi Þorsteinn Jónsson

Hönnun

Tegund Timbur, stafverk

Upphafleg gerð húss

Klæðning Annað

Þakgerð Risþak

Þakklæðning Bárujárn

Undirstaða
Útlit Tvílyft

Ris
Geymsla
Hlaða
Gripahús

Helstu breytingar Hönnuðir breytinga

Saga
Þorsteinn Jónsson, kaupmaður lætur byggja húsið eftir jarðskjálftann 1934. Hann átti húsið til dauðadags. Þar bjuggu fyrst þau
Sigurður Þorgilsson frá Sökku og Petrína Jónsdóttir frá Nýjabæ, systir Þorsteins kaupmanns. Þegar umsvif jukust á Dalvík og
einkum eftir að bílaumferð fór að verða tíðari milli Akureyrar og Dalvíkur þótti mönnum vanta gistihús á Dalvík. Því var það að
hreppsnefnd Svarfaðardaldhrepps tók málið í sínar hendur 1934, mælti með að einhver sækti um leyfi til greiðasölu og
gistihúsareksturs. Ekkert gerðist í gistihúsamálum í nokkur ár. Leitaði sveitarstjórn þá til manns í Reykjavík. Sá hét Þorlákur
Björnsson, þá búsettur þar, en hann sótti um veitingaleyfið og fékk það. Hann fluttist til Dalvíkur 1939. Í fyrstu hafði hann
veitingar á efstu hæð Lambhaga, Þorlákur og Anna ráku hótel í Lambhaga í nokkur ár. Ragnheiður Jónsdóttir og Þorgils
Sigurðsson, sonur Sigurðar Þorgilssonar og Petrínu, bjuggu í Lambhaga í nokkur ár. Stefán Björnsson og Dagbjört Ásgrímsdóttir
sem búið höfðu á Grund, keyptu húsið af Hannesi syni Þorsteins kaupmanns en Þorsteinn lést árið 1956 og hafði Hannes þá með
eigur föður síns að gera og ráðstafaði þeim. Dagbjört rak í fjölda ára hannyrðaverslun á neðri hæðinni. Hún sá skólum á svæðinu
fyrir efni notuð í handavinnukennslu stúlkna. Stefán og Dagbjört bjuggu í Lambhaga meðan bæði lifðu og nú eiga afkomendur
þeirra húsið.

Varðveislumat
Byggingarlist

Menningarsögulegt gildi

Umhverfisgildi

Upprunaleiki

Ástand

Varðveislugildi Mikið

Niðurstaða varðveislumats:
Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi (gult)
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