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Formáli
Könnunin nær til bygginga við Ásgarðsveg og bygginga á bökkum Búðarár frá Hóli að Garðarsbraut.
Einnig nær svæðið til Skógargerðismels en þar eru tóftir torfbæjar sem þar stóð.
Könnunin er unnin að beiðni Skipulags- og byggingarnefndar árið 2012. Ekki er til deiliskipulag af
svæðinu. Engar byggingar á svæðinu eru friðaðar í varðveisluskrá Húsafriðunarefndar.1) en sex hús
falla undir ákvæði laga um húsafriðun þar sem þau eru reist fyrir árið 1918 og skulu þá eigendur
þeirra leita álits Húsafriðunarnefndar með góðum fyrirvara ef þeir ætla að breyta, flytja eða rífa hús
sitt. Ekki er um tæmandi sögulega úttekt að ræða þar sem ákveðið hefur verið að tengja skráningu
þessa við gagnagrunn og kortavefsjá Safnahússins á Húsavík og þannig tengja skráningu húsanna
við sögulegar heimildir og myndir sem þar eru til og gera þær um leið aðgengilegar fyrir almenning.
Farið er yfir sögu þeirra þeirra húsa á svæðinu sem talin eru hafa byggingarlistalegt gildi,
menningarsögulegt eða umhverfislegt gildi til að auðveldara sé að átta sig á varðveislugildi þeirra.

Ágúst 2012
Arnhildur Pálmadóttir arkitekt FAÍ.

1)

Vefur húsafriðunarnefndar: http://www.husafridun.is/husaskra/ (02.08.2012)
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Söguleg samantekt um svæðið

Setja inn mínar ljósmyndir af Ásgarðsveginum og
skrúðgarðinum (fá mynd hjá einhverjum).

Staðsetning:
Ásgarðsvegur er gata í miðbæ Húsavíkur sem liggur meðfram Búðará og upp af henni. Sunnanmegin
við ánna liggur Skrúðgarður Húsavíkur sem stofnaður var árið 1975 af Kvenfélagi Húsavíkur.
Búðará rennur úr Botnsvatni sem liggur í hvilft sunnan Húsavíkurfjalls. Í kringum 1916 var útbúið
uppistöðulón neðarlega í ánni við neðri hluta Ásgarðsvegar sem oft er kallað Stíflan en það var
gert til að virkja ána til rafmagnsframleiðslu. Var vatnið leitt um tréstokk sem lá frá Stíflunni að
rafveituhúsi sem reist var framan í sjávarbakkanum. Á 4. áratugnum var aðeins einn hólmi í Búðará
frá Fossi og niður að Stíflu. Sá var í ánni framundan Túnsbergi. Seinna voru nokkrir manngerðir
hólmar útbúnir til að stýra rennsli árinnar, þeir eru enn sýnilegir í dag. Stærsti hólminn var gerður á
vegum Húsavíkurbæjar í miðri stíflunni, hann er vinsæll dvalarstaður anda. 2
Húsagerð og aldur:
Ásgarðsvegur og svæðið í kringum Búðará samanstendur af 1-2 hæða steinsteyptum húsum auk 1-2.
hæða timburhúsum og eru elstu húsin frá því um þarsíðustu aldamót. Byggingarstíll á svæðinu er
fjölbreyttur, allt frá hefðbundnum íslenskum bárujárnsklæddum timburhúsum til steyptra reisulegra
fjölbýlishúsa.

2)

Sigurjón Jóhannesson - Gatan mín og gengin slóð - Ásgarðsvegur bls. 29
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Sérkenni:
Götumynd Ásgarðsvegar er sérstaklega heildstæð og skapar bogadreginn neðrihluti götunnar,
gróðursæld og landslagið í kring áhugaverða upplifun þegar gengið er um svæðið. Annað sérkenni
eru þær lóðir sem liggja niður að Búðará bæði norðan og sunnanmegin við ánna en þar ná
húsagarðarnir sumstaðar alveg niður að Búðará. Fyrsti upphlaðni vegurinn á Húsavík var lagður þar
sem Ásgarðsvegur liggur nú og var það vegna umferðar um Reykjaheiði sem liggur ofan við bæinn3.
Þó nokkuð er til af sögulegum heimildum tengdum Ásgarðsvegi og tengjast þær margar merku fólki
sem bjó við götuna en hægt er að lesa um það í kveri Sigurjóns Jóhannessonar: Gatan mín og gengin
slóð - Ásgarðsvegur (Útgefandi: Skarpur útgáfufélag ehf. Húsavík 2010). Einnig er þó nokkuð um
sýnilegar tóftir gamalla torfbæja á svæðinu.

3)

Sigurjón Jóhannesson - Gatan mín og gengin slóð - Ásgarðsvegur bls. 3
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Horfin hús og mannvirki á svæðinu sem fundist hafa heimildir um.
Einn fyrsti upphlaðni vegurinn á Húsavík var
lagður um aldamótin 1900 frá húsinu Vetrarbraut
(nú horfið) að Ásgarði. Hann var lagður vegna
umferðar um Reykjaheiði. 4

Kort 2: Ásgarðsvegur - Búðará - Núverandi hús eru fyllt með gráum lit, horfin hús eru merkt með númeri.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
		
		
13.
		

4)
5)

Vetrarbraut
Vegamót (rifin/brennd 1993)
Árbær (Torfbær byggður 1883)
Fjós og hlaða Jóns Flóventssonar
Fiskstakkstæði Guðjohnsens verslunarinnar
“Péturskofi” - Kenndur við Pétur Jónsson á Borgarhóli 5
Grund - Búið var í húsinu frá 1897-1932
Foss - íbúðarhús 1896-1970. Virkjun byggð 1920 (enn sjást leifar hennar).
Brú (seinna Nýibær). Torfbær byggður 1888, endurbætturt 1919.
Árnes (Torfbær sem féll í jarðskjálftanum 1872)
Hóll 1898-2011 Timburhús
Skógargerði (Torfbær). Fyrstu heimildir um búsetu eru úr Jarðmatsbók Árna 		
Magnússonar og PálsVídalíns, 1702-1712 en samkvæmt þeirri bók var búið í húsinu 		
árið 1703. Skógargerði var aldrei í eyði eftir þetta nema árin 1817-1820.
Gamli Kvíabekkur (Torfbær reistur árið 1893). Ennþá eru tóftir bæjarins vel sýnilegar
enda stóð hann fram á 8. áratuginn.

Sigurjón Jóhannesson - Gatan mín og gengin slóð - Ásgarðsvegur
Sigurjón Jóhannesson - Gatan mín og gengin slóð - Ásgarðsvegur
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Húsverndarkort - Ásgarðsvegur og Búðará

Kort 3: Húsverndarkort

		
		
		

- Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í
deiliskipulagi vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða 			
umhverfislegrar sérstöðu þeirra.

		Á við um:
1.
				
2.
				
3.
				
4.
				 5.
				 6.
				 7.
			
8.
				 9.
			
10.
		
		

Sel - Ásgarðsvegur 1
Árból/Fensalir - Ásgarðsvegur 2		
Haganes - Ásgarðsvegur 4				
Árholt
Framnes
Bali
Vilpa
Túnsberg - Ásgarðsvegur 26
Kvíabekkur
Ásgarður

- Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í 			
deiliskipulagi vegna umhverfislegra sérstöðu þeirra.

		Á við um:
Ásgarðsveg að Grundargarði austanmegin og að Túnsbergi 			
				sunnanmegin
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1. Húsaskrá

Hús sem lagt er til að verði vernduð með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna byggingarlistamenningarsögulegrar og/eða umhverfislegrar sérstöðu þeirra, auðkennt með rauðum lit á
Húsverndarkorti (sjá kort 3 - bls. 7)
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Sel

Ásgarðsvegur 1

Byggingarár:		
Fyrsti eigandi:
Hönnuður:		
Aðal byggingarefni:

1931
Hallgerður Eyjólfsdóttir og Sveinbjörn Guðjohnsen
Timbur

Varðveislumat
Byggingarlist:
Húsið er einföld útgáfa af bárujárnssveitser. Ekki er mörg slík hús eftir í upprunalegri mynd á
Húsavík.
Menningarsögulegt gildi:
Húsið tengist atvinnusögu Húsavíkur þar sem Sparisjóður Húsavíkur var rekin í húsinu um tíma.
Húsið mun vera það fyrsta á Húsavík þar sem lagt var fyrir baðkari6.
Umhverfisgildi:
Húsið stendur á horni Ásgarðsvegar, Miðgarðs og Garðarsbrautar og er þar ásamt Árbóli mikilvægur
hluti þeirrar miðju eða torgs sem þar er.
Ef horft er austur eftir Garðarsbraut er húsið mikilvægur sjónrænn punktur fyrir enda götunnar
áður en hún beygir til vesturs í átt að miðbænum.
Verndunargildi:
Húsið er sérstakt og ekki er mörg hús af þessari gerð eftir á Húsavík. Staðsetning þess hefur mikið
gildi fyrir umhverfið í kring.
Niðurstaða varðveislumats:
Lagt er til að húsið og umhverfi þess verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
menningarsögulegrar og umhverfislegrar sérstöðu þess, auðkennt með rauðum lit á Húsverndarkorti
(sjá kort 3 - bls. 8)
6)

Sigurjón Jóhannesson - Gatan mín og gengin slóð - Ásgarðsvegur bls. 4
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Árból (áður Fensalir eða Sýslumannshús)
Ásgarðsvegur 2

Byggingarár:		
Fyrsti eigandi:
			
Hönnuður:		
Aðal byggingarefni:

1902
Júlíana Friðriksdóttir og Sigurjón Þorgrímsson frá Hraunkoti og Kristín 		
Sigurgeirsdóttir og Kristján Árnason
Forsmiður var Eiríkur Þorbergsson
Timbur

Varðveislumat
Byggingarlist:
Fallegt og reisulegt dæmi um íslenskan sveiserstíl enda verk forsmiðsins Eiríks Þorbergssonar sem
einnig er forsmiður Söludeildar Kaupfélags Þingeyinga (Sölku).
Menningarsögulegt gildi:
Húsið tengist atvinnusögu Húsavíkur en þar var gistihúsarekstur, söðlasmíði og brauðgerð.
Húsið varð síðan sýslumannssetur þegar Júlíus Havsteen fluttist þangað ásamt fjölskyldu sinni árið
1924.
Umhverfisgildi:
Húsið stendur á horni Ásgarðsvegar og Garðarsbrautar og er þar ásamt Seli mikilvægur hluti þeirrar
miðju eða torgs sem þar er. Lega húsagarðsins er einnig sérstakök enda liggur hann niður að
Búðará.
Verndunargildi:
Húsið er fallegt dæmi um íslenskan sveitserstíl. Staðsetning þess hefur mikið gildi fyrir umhverfið í
kring. Húsið er byggt árið 1902 og fellur því undir umsagnarskyldu Húsafriðunarefndar.
Niðurstaða varðveislumats:
Lagt er til að húsið og umhverfi þess verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
byggingarlistar, menningarsögulegrar og umhverfislegrar sérstöðu þess, auðkennt með rauðum lit á
Húsverndarkorti (sjá kort 3 - bls. 8)
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Haganes

Ásgarðsvegur 4

Byggingarár:		
Fyrsti eigandi:
			
Hönnuður:		
Aðal byggingarefni:

1907
Guðný Helgadóttir, saumakona frá Haganesi við Mývatn, og
Jón Flóventsson, sjómaður.
Timbur

Varðveislumat
Byggingarlist:
Húsið er dæmi um einfalda alþýðubyggingu (húsið hefur þó verið forskalað)
Umhverfisgildi:
Húsið er fallega staðsett við bakka Búðarár og styður vel við götumynd Ásgarðsvegar.
Verndunargildi:
Húsið er hluti af götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi en er einnig
áhugavert dæmi um íslenskan alþýðustíl í stærð og formi. Húsið er byggt árið 1907 og fellur því
undir umsagnarskyldu Húsafriðunarefndar.
Niðurstaða varðveislumats:
Lagt er til að húsið og umhverfi þess verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
umhverfislegrar sérstöðu þess, auðkennt með rauðum lit á Húsverndarkorti (sjá kort 3 - bls. 8)
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Framnes

Ásgarðsvegur 10

Byggingarár:		

1932

Fyrsti eigandi:
			
Hönnuður:		

Guðrún Guðnadóttir og Jón Haukur Jónsson
Sigríður Sigurjónsdóttir og Jóhannes Guðmundsson

Aðal byggingarefni:

Steinsteypt

Varðveislumat
Byggingarlist:
Húsið er reisulegt og fallegt steinsteypt hús undir klassískum áhrifum.
Umhverfisgildi:
Húsið er mjög fallega staðsett við bakka Búðarár og er mikilvægur hluti af svæðinu í heild
Verndargildi:
Húsið er reisulegt steinsteypt hús undir klassískum áhrifum og staðsetning þess hefur mikið gildi
umhverfið í kring.
Niðurstaða varðveislumats:
Lagt er til að húsið og umhverfi þess verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
byggingarlista- og umhverfislegrar sérstöðu þess, auðkennt með rauðum lit á Húsverndarkorti (sjá
kort 3 - bls. 8)
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Túnsberg

Ásgarðsvegur 26

Byggingarár:		
Fyrsti eigandi:
			
Hönnuður:		
Aðal byggingarefni:

1902
Anna Árnadóttir og Karl Einarsson, útgerðarmaður og hjónin
Kristín Jónsdóttir og Steingrímur Hallgrímsson
Timbur

Varðveislumat
Byggingarlist:
Húsið er timburhús með nýlegri klæðningu. Fallegt dæmi um einfalda alþýðubyggingu
Umhverfisgildi:
Húsið er fallega staðsett við bakka Búðarár og er mikilvægur hluti af svæðinu í heild
Verndargildi:
Húsið er hluti af götumynd sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi. Húsið er byggt
árið 1902 og fellur því undir umsagnarskyldu Húsafriðunarefndar.
Niðurstaða varðveislumats:
Lagt er til að húsið og umhverfi þess verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
byggingarlista- og umhverfislegrar sérstöðu þess, auðkennt með rauðum lit á Húsverndarkorti (sjá
kort 3 - bls. 8
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Ásgarður

Ásgarðsvegur 47

Byggingarár:		

1920

Fyrsti eigandi:

Kristín Sigurgeirsdóttir og Kristján Árnason

Aðal byggingarefni:

Timbur

Varðveislumat
Umhverfisgildi:
Húsið er einskonar útvörður í bænum sem er merkilegt vegna staðsetningar sinnar. Upp að húsinu
lá fyrsti upphlaðni vegur Húsavíkur og var þar umferðarleið úr bænum upp á Reykjaheiði sem
tengdi Húsavík við nærliggjandi sveitir. Bæjarstæðið sjálft er mjög fallegt en það liggur í skjóli fjalls
og brekku en með útsýni yfir bæinn og Kinnarfjöll.
Varðveislugildi:
Bæjarstæðið er sérstakt vegna legu þess í landslaginu sem þó er innan bæjarmarka, hægt er að færa
rök fyrir menningarsögulegu gildi tengdu gamalli vegagerð. Húsið er byggt árið 1920 og því nálægt
því að falla undir umsagnarskyldu Húsafriðunarefndar
Niðurstaða varðveislumats:
Lagt er til að húsið og umhverfi þess verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
umhverfislegrar sérstöðu þess, auðkennt með rauðum lit á Húsverndarkorti (sjá kort 3 - bls. 8)
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Kvíabekkur

Reykjaheiðarvegur 7

Byggingarár:		

1891

Fyrsti eigandi:

Anna Vigfúsdóttir og Sigtryggur Sigtryggsson

Hönnuður:		
Aðal byggingarefni:

Timbur

Varðveislumat
Byggingarlist:
Framhúsið var byggt við torfbæ sem stóð sunnan við það og enn sjást tóftir eftir. Húsið er sennilega
eitt af fáum framhúsum sem eftir standa í Þingeyjarsýslum og það eina sem enn stendur á Húsavík.
Menningarsögulegt gildi:
Framhúsið og tóftir við það eru mjög áhugaverð heimild um byggingarsögu húss á Íslandi. Fyrst
er byggður torfbær og síðan framhús við hann. Þegar sá hluti torfbæjarins sem liggur upp að
framhúsinu er ónýtur er reistur þar bílskúr. Nú stendur aðeins framhús torfbæjarins, bílskúrinn sem
við það var byggt auk lítillar skúrbyggingar en tóftir torfbæjarins eru enn vel sýnilegar.
Umhverfisgildi:
Tóftir eru við framhúsið, leifar torbæjar sem stóð fram á áttunda áratuginn. Húsið er mjög fallega
staðsett við bakka Búðarár og er mikilvægur hluti af svæðinu í heild
Varðveislugildi:
Húsið og tóftir í kringum það hafa mikið varðveislugildi enda sýnileg heimild um byggingarhefðir
og sögu á Íslandi. Torbærinn sem nú er einungis tóftir var byggður árið 1893
Niðurstaða varðveislumats:
Lagt er til að húsið og umhverfi þess verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
byggingarsögu- og umhverfislegrar sérstöðu þess, auðkennt með rauðum lit á Húsverndarkorti (sjá
kort 3 - bls. 8)
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Vilpa

Reykjaheiðarvegur 5

Byggingarár:		

1900

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:		
Aðal byggingarefni:

Timbur

Varðveislumat
Byggingarlist:
Dæmi um einfalda alþýðubyggingu sem hefur verið aukin og viðbætt mörgum sinnum í gegnum
árin.
Umhverfisgildi:
Húsið er mjög fallega staðsett við bakka Búðarár og er mikilvægur hluti af svæðinu í heild
Varðveislugildi:
Húsið er byggt árið 1900 og fellur því undir umsagnarskyldu Húsafriðunarefndar. Staðsetning
hússins hefur mikið gildi fyrir umhverfið í kring.
Niðurstaða varðveislumats:
Lagt er til að húsið og umhverfi þess verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
byggingarsögu- og umhverfislegrar sérstöðu þess, auðkennt með rauðum lit á Húsverndarkorti (sjá
kort 3 - bls. 8)
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Bali

Reykjaheiðarvegur 3

Byggingarár:		

1920

Fyrsti eigandi:

Kristrún Þorsteinsdóttir og Lúðvík Friðfinnsson

Aðal byggingarefni:

Timbur

Varðveislumat
Umhverfisgildi:
Húsið er mjög fallega staðsett við bakka Búðarár og er mikilvægur hluti af svæðinu í heild
Varðveislugildi:
Húsið var byggt í kringum 1920 og er því nálægt því að falla undir umsagnarskyldu
Húsafriðunarefndar Staðsetning þess hefur mikið gildi fyrir umhverfið í kring.
Niðurstaða varðveislumats:
Lagt er til að húsið og umhverfi þess verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
byggingarsögu- og umhverfislegrar sérstöðu þess, auðkennt með rauðum lit á Húsverndarkorti (sjá
kort 3 - bls. 8)
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Árholt

Byggingarár:		

1891

Fyrsti eigandi:

Anna Vigfúsdóttir og Sigtryggur Sigtryggsson

Hönnuður:		
Aðal byggingarefni:

Timbur

Varðveislumat
Byggingarlist:
Upprunalegi hluti hússins er fallegt dæmi um einfalda alþýðubyggingu.
Umhverfisgildi:
Húsið er mjög fallega staðsett við bakka Búðarár og er mikilvægur hluti af svæðinu í heild
Verndunargildi:
Húsið er fallegt dæmi um íslenskan alþýðustíl en það var byggt árið 1891 og fellur því undir
umsagnarskyldu Húsafriðunarefndar. Staðsetning þess hefur mikið gildi fyrir umhverfið í kring.
Niðurstaða varðveislumats:
Lagt er til að húsið og umhverfi þess verði verndað með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
byggingarlista- og umhverfislegrar sérstöðu þess, auðkennt með rauðum lit á Húsverndarkorti (sjá
kort 3 - bls. 8)
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2. Húsaskrá

Samstæð hús og heild sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
umhverfislegrar sérstöðu þeirra (götumynd), auðkennt með gulum lit á Húsverndarkorti (sjá kort
3 - bls. 8)
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Ásgarðsvegur 5

Ásgarðsvegur 6

Ásgarðsvegur 7 og 9

Ásgarðsvegur 11
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Ásgarðsvegur 13

Ásgarðsvegur 12

Ásgarðsvegur 14

Ásgarðsvegur 15
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Ásgarðsvegur 16

Ásgarðsvegur 21

Ásgarðsvegur 18

Ásgarðsvegur 20
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3. Húsaskrá

Hús sem ekki eru talin hafa varðveislugildi

Ásgarðsvegur 17 - Bílskúr

Ásgarðsvegur 25

Fossberg
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Fossberg - verkstæði

Tunga

Skógargerði - Fjárhús
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3. Heimildaskrá

Prentaðar heimildir:
Sigurjón Jóhannesson - Gatan mín og gengin slóð - Ásgarðsvegur - 1. útgáfa.
Útgefandi: Skarpur útgáfufélag ehf. - Húsavík 2010
Karl Kristjánsson: Saga Húsavíkur I. bindi.
Útgefandi: Húsavíkurkaupstaður - Reykjavík 1981
Björn Helgi Jónsson og Sæmundur Rögnvaldsson: Saga Húsavíkur II. og IV. Bindi
Útgefandi Húsavíkurkaupsstaður 1998 - Akureyri 1998
Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I - Ágrip af húsagerðarsögu 1750-1940
Útgefandi: Húsafriðunarnefnd - Reykjavík 1998

Óprentaðar heimildir:
Eignaskrá - Sýslumaðurinn á Húsavík
Vefsíður:
Vefur húsafriðunarnefndar: http://www.husafridun.is/husaskra/ (02.08.2012)
Vefur Norðurþings: 		
http://www.nordurthing.is/is/thjonusta/skipulags-og-byggingarmal/
				skipulagsmal (02.08.2012)
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