Flatey

Byggingarár: 1926
Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Guðjón Samúelsson

Flateyjarkirkja

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Kirkja
Kirkja

Flateyjarkirkja 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Steinsteypt
Útveggir:
Múrsléttað

Múrsléttað

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Steinsteypt

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Steinsteypt
Útlit:
Einlyft
Ris
Reykháfur
Turn
Útitröppur
Saga

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Reykháfur
Turn
Ris

Flateyjarkirkja er steinsteypuhús með turn við framhlið með lágt sveigt píramítaþak og trékrossi efst. Þak kirkju er krossreist og
klætt bárujárni en turnþak er koparklætt. Veggir eru múrhúðaðir, sökkulbrún er í gólfhæð, tannstafur undir þakskeggi kirkju og
turns og múraðar vindskeiðar undir þakbrúnum. Á hvorri hlið kirkju eru þrír bogadregnir smárúðóttir gluggar, tveir minni ofarlega
á framstafni hvorum megin turns og tveir á austurstafni neðarlega, annar þeirra blindaður. Lítill bogagluggi er á hvorri hlið turns
og hljómop ofarlega á þremur hliðum. Yfir kirkjudyrum er smárúðóttur hringgluggi. Bogadregnar kirkjudyr eru á framhlið turns og
fyrir þeim spjaldsettar vængjahurðir og múraður faldur umhverfis. Fram undan kirkjudyrum eru steinsteyptar tröppur með
tveimur þrepum sem ganga fram og til hliðar með turninum.
Forkirkja er í turni og spjaldsettar vængjahurðir að framkirkju. Söngloft er yfir fremsta hluta framkirkju inn að fremstu gluggum og
stigi í norðvesturhorni. Kirkjugólf undir setulofti er autt en kirkjubekkir hvorum megin gangs innan við fremstu glugga. Kórgafl er
settur þremur bogadregnum stúkum. Fyrir miðju er opin stúka og í henni er altarið og altarismynd máluð á gaflinn. Að
sunnanverðu er afþiljuð stúka með skrúðhúsi og úr henni gengið í prédikunarstóll innst í kór. Í stúkunni að norðanverðu er
kynditæki en kolaofn, sem áður var í kirkjunni, er í Samkomuhúsinu í Plássinu. Veggir eru múrhúðaðir og efst á þeim er strikasylla.
Yfir kirkjunni stafna á milli er múruð hvelfing skreytt myndum úr sögu Flateyjar. Baltasar Samper listmálari málaði myndirnar og
einnig altarismyndina. Í turni hanga tvær litlar klukkur í ramböldum og ein stór.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 26.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

Góð hlutföll og heilsteypt kirkjurými, sterk höfundareinkenni.

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

Hvelfing skrautmáluð og altarismynd máluð á kórgafl af Baltasar.

Umhverfisgildi:

Hátt

Mikilvægt kennileiti sem sést víða að.

Upprunalegt gildi:

Hátt

Kirkjuhúsið óbreytt en gluggum, gólfefni og bekkjum hefur verið breytt.

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

Þak lélegt, steypuskemmdir.

Varðveislugildi:

Hátt

Vegna byggingarlistar og umhverfis.

Verndarflokkar:

Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á
korti

Flatey

Byggingarár: 1864
Fyrsti eigandi: Flateyjarframfarastiftun
Hönnuður: Niels Björnsson

Bókhlaðan

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Þjónusta
Menningarstarfsemi

Bókhlaðan 2005

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Rennisúð
Undirstaða:
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Útlit:
Einlyft
Ris

Rennisúð
Hlaðin í múr
Einlyft
Ris

Saga
Viðgerð á bókhlöðunni hófst árið 1979 og var unnið að henni í nokkur ár eftir áætlun Hjörleifs Stefánssonar arkitekts og fyrir styrki
úr Húsafriðunarsjóði og Þjóðhátíðarsjóði. Minjavernd tók síðan við húsinu til viðgerðar og vörslu af Flateyjarhreppi árið 1986.
Bókhlaðan er timburhús með krossreist þak, 5,2 m að lengd og 3,9 m á breidd. Húsið stendur á steinhlöðnum sökkli, veggir eru
klæddir listaþili og þak rennisúð og gengið frá því með trérennum og niðurföllum. Tveir sex rúðu gluggar með miðpóst eru á hvorri
húshlið og einn heldur minni á framstafni uppi yfir dyrum. Til hliðar við glugga eru rásaðir faldar, strikuð brík að ofan en
vatnsbretti undir, hvilftað neðanvert. Fyrir útidyrum eru tvöfaldar vængjahurðir, okahurðir að utan en spjaldsettar að innan með
spjöldum sneiddum í lága píramíta. Hvorum megin dyra eru rásaðar hálfsúlur, undir þeim er sléttur súlufótur en súluhöfðuð
skreytt blómaskurði og strikaður bjór yfir.
Húsið er eitt herbergi og yfir því bitar, strikaðir á brúnum, og gólfborð rislofts. Stigi til loftsins er í norðvesturhorni. Veggir eru
klæddir spjaldaþili og hið innra er bókhlaðan ómáluð. Á loftinu er skarsúð á sperrum en gaflar óklæddir.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Friðuð hús á Íslandi. Skrá og byggingarlýsingar. Handrit 1. október 2006; Byggða- og
húsakönnun 2006, 27.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

í góðum hlutföllum og góð útfærsla einstakra bygginarhluta

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

byggt sem bókhlaða og er elsta varðveitta bókasafnshús á landinu

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægur hluti húsaþyrpingar á Hólum

Upprunalegt gildi:

Hátt

flutt úr stað, breytt að utan í gegnum árin en fært til upprunalegs horfs

Tæknilegt ástand:

Hátt

í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna gildis fyrir byggingarlist, menningarsögu og umhverfi

Verndarflokkar:

Friðlýst hús - blár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1843
Fyrsti eigandi: Brynjólfur Bogason Benediktsen
Hönnuður:

Hermannshús

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Hermannshús 2005

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Rennisúð
Undirstaða:
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Útlit:
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Kvistir
Ris
Reykháfur
Saga

Hönnuðir breytinga:

Skúr byggður við norðurhlið 1898.

Bárujárn
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Einlyft
Kjallari
Viðbygging
Kvistir
Inngönguskúr (bíslag)
Ris

Hermannshús er einlyft timburhús með krossreist þak, 8,9 m að lengd og 5,7 m á breidd, og með anddyri með skúrþak við
suðurhlið, 3,4 m að lengd og 2,4 m á breidd og skúrviðbyggingu með skúrþak við norðurhlið, 4,5 m að lengd og 2,1 á breidd. Við
austurgafl Hermannshúss stendur Gunnlaugshús. Hermannshús stendur á steinhlöðnum og steyptum sökkli, veggir eru klæddir
listaþili og þök bárujárnsklædd. Á suðurhlið þaks er þakkvistur með skúrþak og fjögurra rúðu glugga með miðpóst en tveir kvistir á
norðurhlið með fjögurra rúðu glugga og reykháfur á mæni hússins. Suðurkvistur er klæddur listaþili en norðurkvistar sléttu járni.
Tvípósta gluggi með níu rúðum er á suðurhlið austan inngönguskúrs en sex rúðu gluggi með miðpóst vestan við skúrinn. Fjórir
gluggar sömu gerðar eru á vesturgafli, þar af einn á bakdyraskúr og tveir á norðurhlið hússins. Á gaflhyrnu eru tveir einnar rúðu
gluggar og hálfhring-gluggi efst uppi undir mæni. Útidyr eru á vesturhlið anddyris og dyr eru á norðurhlið skúrviðbyggingar.
Í anddyri er forstofa innaf útidyrum og baðherbergi í austurhluta. Úr forstofu er gengið inn á gang og í honum er stigi upp á loft.
Stofa er í suðvesturhluta hússins, eldhús í suðausturhluta, önnur stofa í norðausturhluta en í norðvesturhluta hússins og
skúrviðbyggingu er geymsla en þar eru innréttingar frá því að verslunarrekstur var í húsinu. Upp af stiga er framloft og herbergi í
hvorum enda. Veggir í anddyri, gangi inn af því og í skúrviðbyggingu eru klæddir strikuðum panelborðum. Veggir í vesturhelmingi
hússins eru klæddir spjaldaþili en plötuklæddir í austurhluta. Á jarðhæð eru loft plötuklædd milli bita, loft í anddyri og
skúrviðbyggingu eru panelklædd. Í risi eru veggir panelklæddir og súð í herbergjum báðum panelklædd neðan á bita en á milli bita
á framlofti.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Friðuð hús á Íslandi. Skrá og byggingarlýsingar. Handrit 1. október 2006; Byggða- og

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

hús í ágætum hlutföllum en breytingar á klæðningu að utan og innan
draga úr byggingarlist þess
elsta húsið í Flatey og mikilvægt fyrir verslunarsögu

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægur hluti byggðarinnar syðst í þorpinu

Upprunalegt gildi:

Hátt

breytingar á klæðningu að utan og innan

Tæknilegt ástand:

Hátt

í sæmilegu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna menningarsögu og umhverfis

Verndarflokkar:

Friðlýst hús - blár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1851
Fyrsti eigandi: Brynjólfur Bogason Benediktsen
Hönnuður: Jóhann Moul

Gunnlaugshús

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Gunnlaugshús 2005

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Gaflsneitt þak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Rennisúð
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Ris
Inngönguskúr (bíslag)
Kvistir

Bárujárn
Hlaðin í múr
Einlyft
Kvistir
Reykháfur
Ris
Gaflsneiðing
Inngönguskúr (bíslag)

Saga

Gunnlaugshús er einlyft timburhús með bratt þak sneitt efst á göflum, 5,6 m að lengd og 7,7 m á breidd, og með anddyri með
skúrþak við norðurhlið, 2,9 m að lengd og 2,6 m á breidd. Húsið er byggt við austurgafl Hermannshúss. Gunnlaugshús stendur á
steinhlöðnum og steyptum sökkli, veggir eru klæddir strikuðu listaþili og hæðarskilslistar eru yfir gaflgluggum. Þök eru klædd
bárujárni og þakkvistur með bröttu skúrþaki er á hvorri hlið og í þeim sex rúðu gluggi með miðpóst. Reykháfur er á mæni
vestarlega. Á húsinu eru 11 sex rúðu gluggar með miðpóst; tveir á vesturgafli og er annar þeirra á anddyri, einn á norðurhlið, sex á
austurgafli og tveir á suðurhlið. Að auki eru á húsinu tveir þriggja rúðu gluggar; annar á vesturgafli en hinn á norðurhlið anddyris,
og þrír einnar rúðu gluggar; einn á austurhlið anddyris og tveir á gaflhlaði austan megin. Útidyr eru á austurhlið anddyris og fyrir
þeim okahurð.
Inn af útidyrum er forstofa og baðherbergi. Gangur með stiga er inn af forstofu og eldhús í norðausturhluta og stofa sunnan megin
í húsinu. Upp af stiga er framloft og stigi upp í ris. Kames er að sunnanverðu inn af framlofti og herbergi fyrir miðjum austurgafli
en súðarkompur inn af því hvorum megin. Anddyri og suðurhluti hússins eru klædd standþiljum og súð í anddyri er klædd borðum
og í eldhúsi er loft borðaklætt milli klæddra bita. Stofan er klædd brjóstþili með sneiddum spjöldum að neðan og standþiljum að
ofan og loft reitaklætt með spjöldum sneiddum í lágan píramíta milli klæddra strikaðra bita. Á efri hæð er gaflherbergi klætt
brjóstþili með reitum að neðan og standþiljum að ofan og loft yfir úr borðum á klæddum bitum. Aðrir veggir eru klæddir standþili,
súð klædd reisifjöl og loft á framlofti og í kamesi klædd sléttfelldum borðum milli bita.
Heimildir:Guðmundur L. Hafsteinsson. Friðuð hús á Íslandi. Skrá og byggingarlýsingar. Handrit 1. október 2006; Byggða- og

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

sérstakt hús og verðugur fulltrúi timburhúsa með þaksneiðingu undir
barrokáhrifum
mikilvægt fyrir verslunarsögu Flateyjar

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægur hluti byggðarinnar syðst í þorpinu

Upprunalegt gildi:

Hátt

Tæknilegt ástand:

Hátt

húsinu hafði verið mikið breyt en það hefur verið fært til upprunalegrar
gerðar
í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis

Verndarflokkar:

Friðlýst hús - blár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1900
Fyrsti eigandi: Sigurður Jensson
Hönnuður: ókunnur

Klausturhólar

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Klausturhólar 2005

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Bárujárn

Bárujárn

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Steinsteypt
Útlit:
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur
Útitröppur
Saga
Kjallari

Bárujárn
Viðbygging
Kjallari
Útitröppur
Reykháfur
Ris

Klausturhólar er einlyft timburhús með krossreist þak, 9,5 m að lengd og 7,6 m á breidd, og með anddyri við austurstafn með lágt
risþak, 2,6 m að lengd og 2,3 m á breidd. Húsið stendur á háum steinhlöðnum múrhúðuðum kjallara. Veggir eru klæddir bárujárni
og frá þeim gengið með hornborðum og vindskeiðum. Þök eru bárujárnsklædd, þakgluggi á báðum hliðum og reykháfur á mæni.
Á húsinu eru átta krosspóstagluggar með sex rúðum; þrír á hvorri hlið og tveir á vesturstafni. Tveir tveggja rúðu gluggar og sex
rúðu gluggi með miðpóst eru á hvorri gaflhyrnu. Þriggja rúðu gluggi með þverpóst er að auki á austurstafni. Þrír kjallaragluggar
eru á hvorri húshlið. Á anddyri norðan megin er tveggja rúðu gluggi og fjögra rúðu gluggi á austurstafni. Trétröppur eru að
útidyrum á suðurhlið anddyris og fyrir þeim vængjahurðir á okum og spjaldsett innri hurð. Lágar kjallaradyr með okahurðum eru á
austurstafni anddyris.
Inn af útidyrum er fordyri og baðherbergi við austurgafl. Í forstofu er stigi upp í ris og niður í kjallara. Herbergi er í suðausturhluta
hússins, eldhús í suðvesturhluta og þrjú herbergi við norðurhlið. Upp af stiga er framloft, tvö herbergi við austurgafl og eitt að
vestanverðu. Í kjallara eru fjögur herbergi. Kjallaraveggir eru múrsléttaðir en milliveggir klæddir panelborðum og loft eru
borðaklædd milli bita. Veggir á jarðhæð og efri hæð eru klæddir strikuðum panelborðum, loft panelklædd neðan á bita og súð
panelklædd neðan á sperrur nema í norðausturherbergi, þar er borðaklæðning ofan á sperrum.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Friðuð hús á Íslandi. Skrá og byggingarlýsingar. Handrit 1. október 2006; Byggða- og
húsakönnun 2006, 28.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

hús í prýðilegum hlutföllum og látlaus en vönduð útfærsla

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

íbúðarhús prófasts, flutt tilsniðið til landsins frá Noregi

Umhverfisgildi:

Hátt

hluti húsaþyrpingar á Hólum, sést víða að

Upprunalegt gildi:

Hátt

lítið breytt, en var komið í mikla niðurníðslu þegar viðgerð hófs

Tæknilegt ástand:

Hátt

í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis, menningarsögu og byggingarlistar

Verndarflokkar:

Friðlýst hús - blár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1885
Fyrsti eigandi: Jón Guðmundsson
Hönnuður: Ókunnur

Vogur

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Þjónusta / Frístundir/sumarhús

Vogur 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Timburspónn
Undirstaða:
Útlit:
Tvílyft
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur

Bárujárn
Hlaðin í múr
Viðbygging
Kjallari
Tvílyft
Ris
Reykháfur
Inngönguskúr (bíslag)

Saga

Af ljósmyndum má ráða að nokkrar breytingar hafi verið gerðar á gluggasetningu á vesturstafni hússins og á skúrviðbyggingum. Í
upphafi voru gluggar í húsinu með opnanlegum þverrima að ofanverðu, enginn skúr var við norðurhlið og á húsinu var spónlagt
þak. Ný veggklæðning og gluggar voru sett á húsið um 1990. Listar á listaþili eru festir með stjörnuskrúfum, gólfborð og
veggplötur á jarðhæð hússins eru felld ofan á eldri klæðningar.
Vogur er tvílyft timburhús með risþak og viðbygg-ingar með skúrþak eru við báðar hliðar. Húsið stendur á steinhlöðnum og
steyptum sökkli, kjallari er undir suðurhluta hússins og súrviðbyggingu við suðurhlið. Veggir eru klæddir strikuðu listaþili og
hornborðum. Þök eru klædd bárujárni og á hvorri hlið er þakgluggi. Á húsinu eru 15 krosspóstagluggar; tveir á austurstafni, fjórir á
hvorri hlið og fimm á vesturstafni. Í þeim eru rammar og sex rúður en þó ekki á norðurhlið, þar eru þverrimar fellir í karm og póst.
Að auki eru tveir krosspóstagluggar á hvorum skúr og einn einnar rúðu gluggi á norðurskúr. Útidyr eru á austurhlið norðurskúrs og
trépallur framan við þær og tvennar dyr eru á suðurskúr.
Forstofa og salerni eru í norðurskúr, á jarðhæð hússins eru stofa, stigi og búr í suðausturhorni. Í suðurskúr eru forstofa og salerni í
austurenda og eldhús í vesturhluta. Á efri hæð er framloft upp af stiga og fjögur herbergi; tvö við hvorn gafl og er eldhús í
norðausturherbergi og er innangengt á milli herbergja. Í risi er framloft upp af stiga og salerni undir súðinni að norðanverðu og
herbergi við hvorn gafl. Veggir, loft og súð á jarðhæð hússins og í skúrum eru klæddir plötum og er eldri klæðning hússins undir
þeim. Á efri hæð og í risi eru veggir klæddir strikuðum panelborðum nema risherbergi að vestanverðu sem klætt er standþiljum.
Loft á efri hæð eru borðaklædd á milli klæddra bita nema í norðausturherbergi, þar er loft plötuklætt neðan á bita. Í risi er súð

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

reisulegt hús í góðum hlutföllum

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

mikið gildi vegna atvinnu- og búsetusögu

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægur hluti heildar

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

viðbyggingar og breytingar á byggingarlistarlegum sérkennum; bjórar fjarlægðir af gluggum

Tæknilegt ástand:

Hátt

í ágætu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis og menningarsögu

Verndarflokkar:

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1871
Fyrsti eigandi: Bent Jónsson
Hönnuður: ókunnur

Bentshús

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Bentshús 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Bárujárn

Þakgerð:

Mænisþak

Timbur, bindingar

Mænisþak

Þakklæðning:
Undirstaða:
Útlit:

Saga

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

1926 settir tvípósta krosspóstagluggar í stað einpósta krosspósta.

Bárujárn
Hlaðin í múr
Tvílyft
Viðbygging
Útitröppur
Reykháfur
Ris

Tvílyft
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur
Útitröppur

Bentshús er tvílyft timburhús með lágt risþak og tveggja hæða viðbyggingu með skúrþak við norðurhlið. Húsið stendur á
steinhlaðinni og steyptri undirstöðu og veggir eru klæddir bárujárni og hornborðum. Þak er bárujárnsklætt og á því norðanveru
eru tveir reykháfar úr málmi og þakgluggi að sunnanverðu. Á framhlið hússins eru þrír níu rúðu tvíkrosspóstagluggar og einn á
vesturstafni. Tveir sex rúðu krosspóstagluggar eru á hvorum stafni og einnar rúðu gluggi efst á gaflhyrnu. Á norðurhlið eru tveir
sex rúðu krosspóstagluggar, tveir á viðbyggingu og á henni eru einnig tveir sex rúðu gluggar með miðpóst. Útidyr eru á vesturhlið
viðbyggingar og fyrir þeim spjaldahurð og steinsteyptur pallur framan þeirra og tröppur með þremur þrepum. Í húsinu er íbúð á
hvorri hæð. Inn af útidyrum er anddyri, stigi upp á efri hæð og baðherbergi undir stiga. Úr anddyri er gengið inn í forstofu í íbúð
neðri hæðar um spjaldsetta og glerjaða hurð með fjögra rúðu þverglugga yfir. Herbergi er við vesturgafl og tvær stofur við
suðurhlið með rennihurðum á milli, borðstofa er inn af forstofu að austanverðu og eldhús í viðbyggingu. Veggir í anddyri eru
panelklæddir, forstofa og herbergi eru klædd spjaldaþili, stofur báðar veggfóðraðar, borðstofa er klædd brjóstþili og plötum og
eldhús er panelklætt. Loft í forstofu er klætt panil og borðum neðan á bita og í herbergi er panelklætt milli bita. Suðvesturstofa er
borðaklædd neðan á bita, loft í suðurstofu er strekkt með málningarpappír og í báðum stofum eru rósettur í lofti og gipskverklistar
í suðurstofu. Loft í borðstofu er plötuklætt neðan á bita en plötuklætt milli bita í eldhúsi.
Upp af stiga er framloft og baðherbergi að austanverðu. Gangur er næst framlofti, stofa í suðvesturhluta, kames í
norðvesturhorni, stofa við miðja suðurhlið, herbergi í suðausturhorni og eld-hús að norðaustanverðu. Framloft og baðherbergi
eru klædd sléttum panil en gangur, eldhús, suður-stofa og herbergi eru klædd strikuðum panelborð-um. Suðvesturstofa er

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

gluggabreyting, 9 rúðu í stað 6 rúðu, dregur þó úr heildarmynd

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

mikilvægt fyrir byggða- og atvinnusögu

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægur hluti heildar

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

Tæknilegt ástand:

Hátt

gluggabreytingar, bárujárn í stað listaþils og viðbygging við norðurhlið
draga niður upprunalegt gildi
í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis og menningarsögu

Verndarflokkar:

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1908
Fyrsti eigandi: Guðmundur Guðmundsson
Hönnuður:

Vinaminni

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Vinaminni 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Bárujárn

Bárujárn

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Portbyggt
Ris
Reykháfur
Inngönguskúr (bíslag)
Saga

Hönnuðir breytinga:

Byggt við norðurhlið eftir 1913.

Bárujárn
Hlaðin í múr
Einlyft
Portbyggt
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur

Vinaminni er einlyft portbyggt timburhús með risþak. Við norðurhlið er portreist viðbygging með risþak og anddyri við suðurhlið
með lágt risþak. Húsið stendur á steinhlöðnum sökkli og veggir eru klæddir bárujárni og hornborðum. Þök eru bárujárnsklædd, á
mæni aðalbyggingar er reykháfur og þakgluggi á suðurhlið. Á húsinu eru sjö fjögra rúðu krosspóstagluggar og fjórir tvípósta með
níu rúðum, þar af þrír á viðbyggingu og á hvorri gaflhyrnu hennar eru litlir fjögra rúðu kross-póstagluggar. Útidyr eru á vesturhlið
anddyris og fyrir þeim glerjuð spjaldahurð. Fram undan þeim og meðfram vesturhlið hússins er trépallur og upp á hann tvö þrep.
Inn af anddyri er gangur og stigi upp á efri hæð. Af gangi er gengið í herbergi í suðvesturhluta og baðherbergi í suðausturhluta.
Opið er af gangi inn í borðstofu og eldhús í norðurhluta hússins. Upp af stiga er framloft þvert um húsið, herbergi við vesturgafl,
annað minna við austurgafl og inn af því kames að sunnanverðu. Stofa er í viðbyggingu og stigi í eldhúsi upp á loftherbergi yfir
henni. Veggir í anddyri og baðherbergi eru plötuklæddir og panelklæddir veggir eru á gangi, í borðstofu, eldhúsi og á efri hæð. Í
anddyri er plötuklædd súð, í herbergi er loft plötuklætt á milli bita og í borðstofu, eldhúsi og baðherbergi er loft á bitum. Súð á
efri hæð er panelklædd. Stofuveggir í viðbyggingu eru panelklæddir, loft plötuklætt á milli bita en í risi eru veggir og súð
plötuklædd. Panelklæddir veggir á jarðhæð aðalbyggingar og viðbyggingar og risloft yfir henni eru ómáluð en að öðru leyti er
húsið málað að innan.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 43.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

látlaust alþýðuhús

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

vægi fyrir byggðasögu

Umhverfisgildi:

Hátt

mikið gildi sem hluti heildar

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

gluggum breytt, viðbygging við norðurhlið

Tæknilegt ástand:

Hátt

í ágætu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna menningarsögu, byggingarlistar og umhverfis

Verndarflokkar:

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1901
Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Magnús vert Magnússon

Vertshús - austurendi

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Iðnaður
Frístundir/sumarhús

Veertshús - austurendi 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Timbur, bindingar

Einhalla (skúrþak)
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Útlit:
Einlyft

Saga

Hækkað í tvær hæðir. Enn síðar sett á
húsið lágt risþak í stað skúrþaks.

Hönnuðir breytinga:
Bogi Guðmundsson, smiður og
kaupmaður

Bárujárn
Hlaðin í múr
Tvílyft
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur

Austurendi Vertshúss er tvílyft timburhús með lágt risþak. Við bakhlið þess er anddyri með skúrþak. Húsið stendur á
steinhlöðnum sökkli, veggir eru klæddir strikuðu listaþili og þök bárujárni. Reykháfur úr málmi er upp úr þaki að norðanverðu við
austurstafn Vertshúss. Á húsinu eru sex rúðu krosspóstagluggar; fjórir á framhlið, tveir á austurstafni og þrír á bakhlið. Tveggja
rúðu gluggi er á norðurhlið anddyris og útidyr að vestanverðu. Um glugga eru strikaðir faldar og vatnsbretti að ofan og neðan.
Norðaustan við húsið er geymsluskúr með risþak, plötuklæddur á veggjum og bárujárnsklæddur á þaki.
Eldhús er í norðurhluta hússins, og stig upp á efri hæð og stofa að sunnanverðu. Framloft er upp af stiga og þrjú herbergi á
hæðinni. Anddyri er klætt sléttum panelborðum og plötum eldhús er plötuklætt og stofa klædd standþili. Súð í anddyri er
plötuklædd, í eldhúsi eru plötur í lofti á milli bita og stofuloft er plötuklætt neðan á bita. Á efri hæð eru veggir plötuklæddir og súð
klædd sneiddum panelborðum.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 45.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

Hækkun hússins dregur úr byggingarlist þess og þá sérstaklega þegar horft er á eldra húsið,
vesturendann.

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

hluti atvinnu- og byggðasögu

Umhverfisgildi:

Hátt

hluti götumyndar

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

mikið breytt frá fyrstu gerð; hæð byggð ofan á húsið, þakgerð, gluggar

Tæknilegt ástand:

Hátt

í ágætu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis og atvinnu- og byggðasögu

Verndarflokkar:

Götumynd - rauður litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1886
Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Magnús vert Magnússon

Vertshús - vesturendi

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð / Þjónusta
Frístundir/sumarhús

Vertshús - vesturendi 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Timburspónn
Undirstaða:
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Útlit:
Tvílyft
Ris
Reykháfur

Saga

Bárujárn
Hlaðin í múr
Tvílyft
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur
Útitröppur

Vertshús er tvílyft timburhús með risþak. Húsið stendur á steinhlöðnum sökkli, framhlið og vesturgafl eru klædd vatnsklæðningu
og hornborðum en bakhlið lóðréttum panelborðum. Þak er bárujárnsklætt, reykháfur er á mæni og þakgluggi að sunnanverðu. Á
húsinu eru sex rúðu gluggar með miðpóst; sex á framlið, fimm á vesturstafni, þrír á bakhlið auk eins þriggja rúðu glugga og einn á
gaflhlaði að austanverðu. Um glugga eru strikaðir faldar og vatnsbretti að ofan og neðan. Útidyr eru á miðri framhlið og fyrir þeim
tvöfaldar spjaldsettar vængjahurðir og fjögra rúðu þvergluggi. Um dyrnar eru strikaðir faldar og vatnsbretti að ofan og steinsteypt
stétt fram undan þeim. Við austurstafn hússins er tveggja hæða viðbygging, sjá Vertshús – austurendi.
Inn af útidyrum er forstofa og stigi upp á efri hæð. Stofur eru við framhlið hvorum megin gangs, eldhús við bakhlið og baðherbergi
inn af því við austurgafl. Upp af stiga er framloft með stiga upp í ris, herbergi hvorum megin þess við framhlið og eru kojur í
herberginu að austanverðu frá því að greiðasala var rekin í húsinu. Við bakhlið eru þrjú herbergi. Í risi er afþiljað herbergi við
vesturgafl. Veggir á jarðhæð eru klæddir strikuðum panelborðum og suðausturstofa er klædd spjaldaþili með strikuðum
panelborðum. Í forstofu og suðvesturstofu er loft á bitum en í öðrum herbergjum á jarðhæð er plötuklæðning á milli bita.
Framloft er klætt strikuðum og sléttum panelborðum, suðvesturherbergi er klætt standþili og sléttum panil, norðvesturherbergi er
klætt strikuðum og sléttum panelborðum, miðherbergi við bakhlið er klætt standþili og strikuðum og sléttum panelborðum,
norðausturherbergi er klætt standþiljum og suðausturherbergi er klætt standþiljum og strikuðum panelborðum. Á efri hæð er loft
á bitum. Vesturherbergi í risi er klætt standþili og sneiddum panelborðum súð borðaklædd neðan á sperrur en að austanverðu er
gaflveggur óklæddur, súð borðaklædd ofan á sperrur og opin upp undir mæni, og hanabjálkar ofarlega á milli sperra. Við stigaop

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

í góðum hlutföllum og vel útfært hús

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

veitinga- og gistisaa um langt árabil

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægur hluti götumyndar

Upprunalegt gildi:

Hátt

húsið heldur vel upprunalegri gerð og frágangi

Tæknilegt ástand:

Hátt

í ágætu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna byggingarlistar, umhverfis og mennignarsögu

Verndarflokkar:

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1997
Fyrsti eigandi:
Hönnuður: VT-teiknistofan

Myllustaðir

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Frístundir/sumarhús
Frístundir/sumarhús

Myllustaðir 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Portbyggt
Ris

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Portbyggt
Reykháfur
Ris
Inngönguskúr (bíslag)

Saga

Myllustaðir er einlyft portbyggt timburhús með risþak. Anddyri með risþak er við bakhlið þess. Húsið stendur á steinsteyptum
sökkli, veggir eru klæddir listaþili og þök bárujárni. Norðan við húsið er skúr með listaþil á veggjum og koparklætt risþak og
reykháf. Trépallur er á milli húss og skúrs og tréveggur að austanverðu. Á húsinu eru sex rúðu gluggar með miðpóst; fjórir á
framhlið, tveir á vesturstafni, þrír á bakhlið og einn á austurstafni. Á vesturstafni eru tveir fjögra rúðu gluggar með miðpóst. Efst á
framhlið eru fjórir tveggja rúðu gluggar með miðpóst og einn á bakhlið. Þrír einnar rúðu gluggar eru á bakhlið, einn á anddyri og
annar á austurstafni. Útidyr eru á vesturhlið anddyris. Á geymsluskúr er fjögra rúðu gluggi á vesturstafni, annar á bakhlið og þrír
einnar rúðu gluggar og dyr á suðurhlið.
Á jarðhæð hússins er baðherbergi, eldhús í austurenda og stofa í vesturenda og stigi upp á loft, þar er stofa í vesturenda og tvö
herbergi í austurenda. Veggir eru klæddir brjóstþili með strikuðum panelborðum að neðan og sléttum plötum að ofan, loft á
jarðhæð er panelklætt neðan á bita og á efri hæð er súð plötuklædd og loft klætt strikuðum panelborðum neðan á skammbita. Í
skúr er geymsla, kyndiklefi og þvottaaðstaða, veggir og súð eru plötuklædd.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 45.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs

Umhverfisgildi:

Hátt

Upprunalegt gildi:

Hátt

hluti götumyndar en sker sig úr öðrum húsum þar sem þar er í beinni
línu við næsta hús
nýtt hús óbreytt

Tæknilegt ástand:

Hátt

í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi:

Miðlungs

hefur ekki sérstakt varðveislugildi en er hluti heildar

Verndarflokkar:

Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

hús sem að sumu leyti tekur mið af eldri húsgerðum en útfærsla ekki
sannfærandi: gluggar undir þakskeggi og listar skrúfaðir á með
hefur ekki sérstakt menningarsögulegt gildi

Flatey

Byggingarár: 1918
Fyrsti eigandi: Magnús Jónsson
Hönnuður:

Strýta

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Strýta 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Helstu breytingar:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Bárujárn

Bárujárn

1922 Byggt 1918, flutt suður á eyjuna 1922
og flutt á núverandi stað 1977.

Þakgerð:

Mænisþak

1977 Húsið lengt í kjölfar flutings 1977.

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Portbyggt
Kjallari
Ris
Reykháfur
Saga
Útitröppur

Hönnuðir breytinga:

Mótaðar málmplötur
Steinsteypt
Reykháfur
Ris
Kvistir
Inngönguskúr (bíslag)
Einlyft
Kjallari

Strýta er einlyft portbyggt timburhús með risþak og anddyri með risþak er við framhlið. Húsið stendur á steinsteyptum stoðum og
á milli þeirra er klætt með láréttum borðum. Veggir eru klæddir bárujárni og hornborðum. Þök eru klædd báruðum
asbestsplötum og reykháfur með reykrör er við mæni á suðurhlið þaks. Mismunandi gluggagerðir eru á húsinu og um þá einfaldir
faldar til hliða og vatnsbretti að ofan og neðan og barokskorin fjöl undir neðra vatnsbretti. Á því eru fimm gluggar með þremur
rúðum og þverpóst ofarlega og einum lóðréttum pósti ofan hans. Einn þeirra er á framhlið og tveir á vesturstafni og tveir á
bakhlið. Þrír gluggar eru með sex rúðum milli lóðrétts og láréttra pósta; einn á hvorri hlið og einn á austurstafni. Á framhlið er að
auki gluggi með þremur rúðum og þverpóstum og tveir einnar rúðu gluggar á austurstafni. Tveggja rúðu gluggi er á suðurhlið
anddyris og dyr á vesturhlið og trépallur framan þeirra. Á bakhlið er lúga á milli stoðstökkla að geymslu undir húsinu.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 46.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

Umhverfisgildi:

Hátt

hlutföll ekki góð, frágangur á undirstöðum ekki sannfærandi, ytra byrði
breytt
þversagnakennt kannski en húsið hefur gildi fyrir byggðasögu þar sem
það hefur verið flutt tvisvar
hluti veikrar götumyndar

Upprunalegt gildi:

Hátt

breytt að utan, sökkull, veggklæðning og gluggar

Tæknilegt ástand:

Hátt

virðist vera í þokkalegu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna menningarsögu og umhverfis

Verndarflokkar:

Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á
korti

Flatey

Byggingarár: 1908
Fyrsti eigandi: Einar Jónsson
Hönnuður: ókunnur

Einarshús

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Einarshús 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:

Timbur

Þakgerð:

Einhalla (skúrþak)

Helstu breytingar:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Glerskáli/Sólstofa
Ris
Reykháfur

Hönnuðir breytinga:

Byggt hefur verið við austurgafl og
norðurhlið og þaki lyft.

Bárujárn
Hlaðin í múr
Tvílyft
Inngönguskúr (bíslag)
Reykháfur
Viðbygging

Saga

Skrína er ein- og tvílyft timburhús. Miðhluti hússins, sem jafnframt er elsti hluti þess, er einlyftur og með risþak að sunnanverðu
og reykháfi á mæni. Við norðurhlið þess er tvílyft viðbygging með skúrþak sem nær upp á mæni elsta hlutans. Einlyft
skúrviðbygging með lágt risþak er við suðurhlið og austurstafn hússins. Húsið stendur á steinhlöðnum og steyptum sökkli, veggir
eru klæddir listaþili og þök bárujárni. Á húsinu eru gluggar með sex rúðum, miðpósti og þverpóstum og útidyr á vesturhlið
skúrviðbyggingar.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 47.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs

Umhverfisgildi:

Hátt

frekar fábrotin byggingarlist þar sem breytingar með viðbyggingum hafa
dregið úr gildi byggingarlistar
Húsið er mikð breytt frá upprunalegri gerð og norðurhluta þaks hefur
verið lyft upp.
austasta húsið við Vertshússtíg og afmarkar byggðina til austurs

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

mikið breytt með viðbyggingum og hækkun á þaki

Tæknilegt ástand:

Hátt

virðist í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis en byggingarlist og breytingar draga úr gildi hússins

Verndarflokkar:

Götumynd - rauður litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1879
Fyrsti eigandi: Jóhannes Bjarnason
Hönnuður: ókunnur

Bjarg

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Bjarg 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Mænisþak

Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur

Hlaðin í múr
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Ris

Timbur, bindingar

Þakklæðning:
Undirstaða:
Útlit:

Saga

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Húsið var forskalað um árabil en var
fært til upprunalegs horfs um 2000.

Bárujárn

Bjarg er einlyft timburhús með krossreist þak og anddyri með skúrþak við framhlið. Veggir eru klæddir strikuðu listaþili og þök
bárujárni. Þakgluggi er á norðurhlið. Undir þakskeggi, framan á sperrutám, er táborð ávalt á neðri brún og hornborð annars vegar
á hverju horni og vatnsbretti neðst á veggjum. Á húsinu eru tíu sex rúðu gluggar með miðpóst; þrír á hvorri hlið og tveir á hvorum
stafni. Auk þeirra er á hvoru gaflhlaði fjögra rúðu gluggi með miðpóst. Yfir gluggum á stöfnum er lágur bjór. Einnar rúðu gluggi er á
suðurhlið anddyris og dyr á vesturhlið og trépallur framan þeirra. Geymsluskúr er norðaustan við húsið, klæddur listaþili og
hornborðum, þak bárujárni og dyr eru á hvorum stafni hans.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 46.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

góð hlutföll og mjög vandaður frágangur

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

hluti byggðasögu

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægur hluti götumyndar

Upprunalegt gildi:

Hátt

Tæknilegt ástand:

Hátt

við viðgerð hússins var það fært til upprunalegs horfs að mestu; veggir
klæddir strikuðu listaþili, gluggar eru vandaðir og allur frágangur þeirra
í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis

Verndarflokkar:

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 2004
Fyrsti eigandi: Þorsteinn Bergsson
Hönnuður: Grétar Markússon og Stefán Örn stefánsson

Skólinn

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Frístundir/sumarhús
Frístundir/sumarhús

Skólinn 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Steinsteypt
Útveggir:
Múrsléttað

Múrsléttað

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Steinsteypt

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Reykháfur

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Reykháfur

Saga
Skólahúsið er einlyft steinsteypt hús með lágt risþak, að hluta til portbyggt. Íbúð er í hvorum helmingi hússins. Veggir eru
múrhúðaðir og sökkulbrún á þeim neðarlega. Þak er bárujárnsklætt, reykháfur er á mæni á miðju húsi, tvískiptur þakgluggi er á
mæni hvorum megin hans og tveir þakgluggar á norðurhlið. Fjórir stórir tvíkross-póstagluggar eru á suðurhlið hússins. Ofan
þverpósts eru þrír fjögra rúðu rammar en að neðan tveir þriggja rúðu rammar og einnar rúðu rammi fyrir miðju. Á bakhlið eru
tvennar útidyr og fjórir tveggja rúðu gluggar, tveir sex rúðu krosspósta-gluggar eru á austurstafni og einn á vesturstafni auk dyra
með tvöföldum vængjahurðum. Efst á gaflhlaði hvorum megin er fjögra rúðu hringgluggi.
Í vesturhluta hússins er herbergjaskipan með þeim hætti að inn af útidyrum er forstofa og stigi. Austan megin anddyris er
baðherbergi en herbergi við vesturgafl. Við suðurhlið er stofa og eldhús og rýmið opið upp undir súð en hluti rishæðar gengur inn
yfir stofuna. Upp af stiga er framloft, kames við norðurhlið og herbergi við vesturgafl. Veggir eru ýmist klæddir strikuðum
panelborðum eða sléttum plötum. Loft er plötuklætt neðan á bita en súð panelklædd.
Geymsluskúr með kyndiklefa er norðan við húsið. Veggir eru klæddir slagþili og á skúrnum er torflagt skúrþak.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 49.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

í góðum hlutföllum og vandlega útfært hús

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs

hið ytra tekur húsið mið af gamla slólahúsinu sem þarna stóð 1909-1992

Umhverfisgildi:

Hátt

hluti heildar, afmarkar byggðina til austurs

Upprunalegt gildi:

Hátt

nýtt hús óbreytt

Tæknilegt ástand:

Hátt

í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis, menningarsögu og byggingarlistar

Verndarflokkar:

Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1935
Fyrsti eigandi: Gestur Oddfinnur Gestsson
Hönnuður: Gestur Oddfinnur Gestsson

Sólheimar

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Sólheimar 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Portbyggt
Kvistir
Svalir
Ris
Saga
Reykháfur

Bárujárn
Steinsteypt
Portbyggt
Einlyft
Útitröppur
Svalir
Kjallari
Reykháfur

Sólheimar er einlyft portbyggt timburhús á steinsteyptum kjallara. Á húsinu er risþak og stór þakkvistur hvorum megin með
skúrþak og reykháfur við mæni að austanverðu. Inndregnar svalir eru á gaflhlaði að sunnanverðu. Þær ganga lítið eitt fram úr vegg
og um þær handrið með láréttum borðum. Veggir eru klæddir slagþili og þak bárujárni. Á húsinu eru sex gluggar með fjórum
misstórum rúðum og láréttum pósti ofarlega og lóðréttum pósti út við hlið, ýmist til hægri eða vinstri. Einn slíkur gluggi er á
hvorum kvisti, tveir á suðurstafni, einn á bakhlið og einn á norðurstafni. Á framhlið er tveggja rúðu gluggi með þverpóst ofarlega,
á suðurstafni eru tveir einnar rúðu gluggar hvorum megin svaladyra og á norðurgaflhyrnu eru þrír einnar rúðu gluggar. Fimm
einnar rúðu gluggar eru á kjallara og einn þriggja rúðu. Kjallaradyr eru á austurhlið nærri suðurstafni. Útidyr eru á framhlið
norðanverðri og fyrir þeim tvöfaldar hurðir, spjaldsettar og glerjaðar. Fram undan þeim eru steinsteyptar tröppur.
Inn af dyrum er forstofa með stiga, stofa og herbergi í suðurhluta en eldhús og borðstofa í norðurhluta. Upp af stiga er framloft,
þrjú herbergi í suðurhluta en geymsla og baðherbergi í norðurhluta. Veggir í forstofu og stofu eru klæddir strikuðum panelborðum
en önnur herbergi plötuklædd. Loft í forstofu er klætt málningarpappír en önnur loft plötuklædd. Veggir á framlofti eru
panelklæddir, miðherbergi að sunnanverðu er klætt brjóstþili að neðanverðu með krossviðsplötum í reitum en að ofan eru veggir
veggfóðraðir. Önnur herbergi og loft og súð eru plötuklædd.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 48.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

hlutföll ekki góð, kvistur ólögulegur

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

Umhverfisgildi:

Hátt

tengist skólasögu Flateyjar, dæmi um húsgerð og frágang fjórða
áratugarins
áberandi kennileiti og afmarkar byggðina að austan

Upprunalegt gildi:

Hátt

lítið breytt frá uphafi

Tæknilegt ástand:

Hátt

virðist vel við haldið

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis og menningarsögu

Verndarflokkar:

Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1954
Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Útihús við Sólheimar í viðgerð 2006.

Gerð húss:

Upphafleg:

Landbúnaður
Frístundir/sumarhús

Mynd vantar

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak

Þakklæðning:
Undirstaða:
Útlit:

Sólheimar, útihús

Bárujárn
Hlaðin í múr
Einlyft
Ris

Einlyft
Ris

Saga
Þegar byggða- og húsakönnun var gerð í Flatey árið 2006 stóð yfir viðgerð á sambyggðu fjósi, hlöðu og hjalli sem standa austan við
Sólheima. Húsið er timburhús á hlöðnum og steyptum sökkli með risþak. Hlaðan og hjallur eru undir sama þaki, hlaða að
vestanverðu en hjallur í austurenda. Þvert á hlöðuna að sunnanverðu er fjós.
Við endurskoðun húsakönnunar 2017 liggja ekki fyrir upplýsingar um endanlegan frágang hússins.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 48.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

Endurbyggt útihús, frágangur tekur mið af íbúðarhúsinu við hliðina, Sólheimum

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs

Útihús, þurrkhjallur, hlaða og fjós, sem breytt hefur verið í geymslu

Umhverfisgildi:

Miðlungs

ágætlega staðsett fyrir aftan Sólheima og fellur að því hvað varðar
efnisval og litaval

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

Miðkið breytt hvað fra´gang varðar en heldur formi sínu

Tæknilegt ástand:

Hátt

í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Miðlungs

Verndarflokkar:

hefur gildi fyrir búskaparhætti og atvinnusögu eyjaskeggja en notkun
hússins er nú önnur

Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1915
Fyrsti eigandi: Hermann og Þorvarður Kristjánssynir
Hönnuður:

Bræðraminni

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Bræðraminni 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Steinsteypt
Útveggir:
Múrsléttað

Múrsléttað

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Steinsteypt

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Portbyggt
Ris
Reykháfur

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Portbyggt
Reykháfur
Ris

Saga

Bræðraminni er einlyft portbyggt steinsteypt hús með lágt risþak. Húsið er T-laga að grunnformi; meginhluti þess snýr í norðursuður en við vesturhlið þess er viðbygging í vestur-austur. Veggir eru múrhúðaðir og þök eru klædd trapisumótuðum plötum.
Reykháfur er á mæni og á austurhlið er þakkvistur með lágt risþak og einnar rúðu glugga. Á húsinu eru sex rúðu gluggar með
lóðréttum pósti og þverpóstum; tveir á vesturhlið og tveir á hverjum stafni. Í glugga á gaflhlaði að vestanverðu er þó sex rúðu
rammi. Útidyr eru á suðurhlið viðbyggingar og trépallur framan þeirra og fram með suðurstafni.
Forstofa er inn af dyrum, baðherbergi í vesturenda og gangur í miðju húsinu næst forstofu. Stofa er í suðurenda, eldhús í
norðurenda og stigi upp á loft. Baðstofa er upp af stiga og herbergi við suðurgafl og vesturgafl. Veggir eru ýmist klæddir
panelborðum eða plötum og loft á jarðhæð eru plötuklædd á milli bita, súð í baðstofu er plötuklædd en panelklædd í
herbergjunum tveimur.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 51.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

ágæt hlutföll, breytingar draga úr gildi byggingarlistar

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

elsta íbúðarhúsið í Flatey sem byggt er úr steinsteypu

Umhverfisgildi:

Hátt

hluti heildar

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

ímúr, gluggabreyting

Tæknilegt ástand:

Hátt

í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna byggðaheildar og byggingarlistar

Verndarflokkar:

Götumynd - rauður litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1945
Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Bræðraminni - hjallur

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

þurrkhjallur
Frístundir/sumarhús

Hjallur við Bræðraminni 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak

Þakklæðning:
Undirstaða:
Útlit:

Helstu breytingar:

Mótaðar málmplötur
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Einlyft
Ris

Einlyft
Ris

Saga
Hjallur er við austurhlið hússins, einlyft timburhús með lágt risþak. Veggir eru klæddir slagþili en neðri hluti austurhliðar og
norðurgafls er klæddur með yfirborðum slagþilsins. Þak er klætt trapisumótuðum plötum. Dyr með okahurð eru á suðurstafni og
einnar rúðu gluggi hvorum megin þeirra. Afþiljuð geymsla er í suðvesturhluta hjallsins. Veggir eru óklæddir að innan, þverbitar eru
milli veggja og borðaklædd súð á sperrum opin upp undir mæni.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 51.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

ágæt hlutföll og byggingin sem slík góð til síns brúks en útfærsla glugga
og þaks ótrúverðug
hluti atvinnu- og byggðasögu

Umhverfisgildi:

Hátt

hluti heildar

Upprunalegt gildi:

Hátt

líkast til upprunalegt en gluggafrágangi og þakklæðningu breytt

Tæknilegt ástand:

Hátt

virðist í ágætu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna menningarsögu og umhverfis

Verndarflokkar:

Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1922
Fyrsti eigandi: Bergþór Einarsson
Hönnuður:

Alheimur

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Alheimur 2006, verið að klæða húsið vatnsklæðningu

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Slétt blikk

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Steinsteypt
Útlit:
Einlyft
Portbyggt
Inngönguskúr (bíslag)
Reykháfur
Ris
Saga
Útitröppur

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Portbyggt
Ris
Reykháfur
Inngönguskúr (bíslag)

Árið 1838 byggði Ólafur Jónsson skipstjóri og beykir torfbæ á þessum stað og sem nefndur var Alheimur. Bergþór Einarsson (1883
-1941) sjómaður fékk Sigurð Jóhannsson til að smíða timburhús í stað torfbæjarins árið 1922 og bjó þar með konu sinni Ingibjörgu
Jónsdóttur (1890-1953). Húsið var um tíma nefnt Berþórshvoll en nafnið Alheimur var tekið upp aftur. Eftir þau bjó hér Sveinbjörn
Pétur Guðmundsson kennari og fræðimaður frá Skáleyjum. Sigurberg Bogason trésmiður og Kristín Guðjónsdóttir eignuðust húsið
1951 og bjuggu í því til 1957.
Alheimur er einlyft portbyggt timburhús með risþak. Við austurhlið þess er anddyri með skúrþak. Húsið stendur á steinsteyptum
sökkli, veggir eru klæddir láréttum strikuðum borðum, þak er bárujárnsklætt og reykháfur á mæni. Á húsinu eru sex þriggja rúðu
T-póstagluggar; tveir á hverri hlið nema á austurhlið sem er gluggalaus. Einnar rúðu gluggi er á anddyri og útidyr á suðurhlið þess.
Í anddyri er forstofa og baðherbergi innst. Eldhús með stiga er í norðurenda hússins og stofa í suðurenda. Framloft er upp af stiga
og herbergi við suðurgafl. Veggir og loft í anddyri eru ófrágengin. Veggir hússins eru plötuklæddir og að auki er hluti veggja í risi
klæddur strikuðum panelborðum. Loft í eldhúsi er plötuklætt neðan á bita en í stofu er klætt með plötum á milli bita og í risi er
súð klædd strikuðum panelborðum og plötum.
Heimildir: Kristín Guðjónsdóttir. Viðtal 2006; Guðjón Sigurbergsson. Viðtal 2006; Lbs. 4502 4 to. Jens Hermannsson. Saga
Flateyjarhrepps 20. öld. X. Húsin í Flatey, 704-705; Þorsteinn Jónsson. Eylenda I, 156; Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

ágæt hlutföll alþýðuhúss en breytingar og veggklæðningu og gluggum
draga úr heildarárhrifum byggingarlistar
grind hússins er úr skipsviðum

Umhverfisgildi:

Hátt

afmarkar byggðina að austa

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

gluggum og veggklæðningu breytt

Tæknilegt ástand:

Hátt

virðist í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis og menningarsögu

Verndarflokkar:

Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á
korti

Flatey

Byggingarár: 1935
Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Alheimur - hjallur

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Þurrkhjallur
Frístundir/sumarhús

Hjallur við Alheim 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:

Bárujárn

Þakgerð:

Mænisþak

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Ris

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Hjallurinn var fluttur í heilu lagi 1945
frá Beykishúsi að Alheimi.

Bárujárn
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Einlyft
Ris

Saga
Norðan við Alheim er hjallur, einlyft timburhús með risþak. Veggir og þak eru klædd bárujárni. Tveggja rúðu gluggi er á
vesturstafni og tveir einnar rúðu gluggar á suðurhlið og á milli þeirra á miðri hliðinni eru dyr með okahurð. Geymsla er þiljuð af í
austurenda hússins en yfir því er opið upp undir mæni stafna á milli. Veggir eru þéttklæddir undir bárujárni; með gömlu efni að
ofan en nýlegu að neðanverðu þar sem áður voru rimar. Þak er borðaklætt á sperrur.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 50

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

Umhverfisgildi:

Hátt

ágæt hlutföll en veggir klæddir bárujárni og húsinu breytt úr þurrkhjalli í
geymslu
byggður úr efni eldra húss og byggður á öðrum stað og fluttur að
Alheimi og er til vitnis um nýtni þess byggingarefnis sem fyrir hendi var
hluti heildar

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

formið líklega óbreytt en bárujárn komið í stað slagþils og rima

Tæknilegt ástand:

Hátt

virðist í þokkalegu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis og menningarsögu

Verndarflokkar:

Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1910
Fyrsti eigandi: Bogi Guðmundsson
Hönnuður: Bogi Guðmundsson

Bogabúð

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð / Verslun
Frístundir/sumarhús

Bogabúð 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Steinsteypt
Útveggir:
Múrsléttað

Múrsléttað

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Steinsteypt

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Steinsteypt
Útlit:
Einlyft
Portbyggt
Ris
Reykháfur
Viðbygging
Saga

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Ris
Portbyggt
Reykháfur
Viðbygging

Bogabúð er einlyft portbyggt steinsteypt hús með lágt risþak og viðbyggingu með skúrþak við austurhlið. Veggir eru múrhúðaðir
og sökkulbrún er á þeim neðst. Þak er bárujárnsklætt, reykháfur með reykrör er á mæni og tveir þakgluggar á austurhlið. Á húsinu
eru sex rúðu steypujárnsgluggar sveigðir að ofanverðu; þrír á hverri hlið en vesturhlið er gluggalaus. Útidyr með spjaldsettri og
glerjaðri hurð er á suðurhlið viðbyggingar.
Inn af dyrum er forstofa, geymsla og salerni í suðausturhorni viðbyggingar. Stofa og eldhús er á jarðhæð meginbyggingar og
baðstofa í risi en herbergi í norðurenda viðbyggingar. Veggir í forstofu og herbergi eru panelklæddir, geymsla og baðherbergi eru
plötuklædd en aðrir veggir múrhúðaðir. Loft í viðbyggingu er plötuklætt en í stofu er loft á bitum og í baðstofu er panelklædd súð
milli sperra.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 52.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

Umhverfisgildi:

Hátt

ágæt hlutföll og góð og einföld útfærsla á steinhúsi með járngluggum.
Fábrotinn alþýðustíll en bogadregnir gluggar úr járni gefna því klassísk
hefur mikið gildi fyrir verslunarsögu og er dæmi um hús frá upphafi
steinsteyputímans á Íslandi þar sem steypan var drýgð verulega með
hluti heildar

Upprunalegt gildi:

Hátt

nánast óbreytt að utan

Tæknilegt ástand:

Hátt

í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis, menningarsögu og byggingarlistar

Verndarflokkar:

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1922
Fyrsti eigandi: Sigurbrandur Jónsson
Hönnuður: Jón Jónsson

Berg

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Berg 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Slétt járn

Bárujárn

Þakgerð:

Mænisþak

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Steinsteypt
Útlit:
Einlyft
Portbyggt
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur
Saga

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Byggt við norðurgafl upp úr 1936.

Bárujárn
Hlaðin í múr
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Portbyggt
Ris
Reykháfur
Viðbygging

Berg er einlyft portbyggt timburhús með risþak og viðbyggingu með skúrþak við norðurstafn og anddyri með skúrþak við
austurhlið. Húsið stendur á steinhlöðnum og steyptum sökkli, veggir eru klæddir bárujárni með blikkáfellum á hornum. Þak er
bárujárnsklætt og reykháfur er á mæni. Á húsinu eru tvíkrosspóstagluggar með sex rúðum; tveir á vesturhlið og suðurstafni og
einn á gaflhlaði að norðanverðu. Á skúrviðbygginu við norðurstafn eru þrír þriggja rúðu gluggar með lóðréttum póstum og lítill
tveggja rúðu gluggi á austurhlið anddyris. Útidyr með glerjaðri spjaldahurð eru á suðurhlið anddyris. Við húsið að vestan- og
sunnanverðu er spilda afgirt með trégirðingu með vírneti.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 53.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

Umhverfisgildi:

Hátt

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

Tæknilegt ástand:

Hátt

viðbyggingar, gluggum og veggklæðningu breytt, var áður klætt sléttu
járni, frágangur klæðningar ekki í samræmi við hefðir
virðist í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis og gerðar þó draga breytingar úr gildi hússins

Verndarflokkar:

Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á
korti

ágætt alþýðuhús, góð hlutföll en ytri frágangur dregur úr heildarmynd
byggingarlistar; járnáfellur á hornum
hluti byggðasögu og austasti fulltrúi húsa sem fyrrum stóðu vestur undir
Grýluvog
mikilvægt vegna heildar

Flatey

Byggingarár: 1948
Fyrsti eigandi: Árni Einarsson
Hönnuður: Árni Einarsson

Hafliðaskemma

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Iðnaður
Frístundir/sumarhús

Hafliðaskemma 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:

Pappi

Þakgerð:

Mænisþak

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak

Þakklæðning:
Undirstaða:
Útlit:

Helstu breytingar:

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Ris

Einlyft
Ris

Saga
Fyrir austan Gunnlaugshús byggðu Árni Einarsson og synir hans skemmu fyrir bátasmíði sem kölluð er Hafliðaskemma.
Hafliðaskemma er einlyft timburhús með lágt risþak og stendur á steinsteyptum sökkli. Klæðning veggja er ófrágengin en þak er
klætt bárujárni. Á hvorri hlið þess eru tveir þriggja rúðu gluggar með lóðréttum póstum. Stórar dyr eru á vesturgafli og fyrir þeim
þrískiptar vængjahurðir klæddar sléttu járni. Hvorum megin þeirra er einnar rúðu gluggi og þvergluggi að ofan. Unnið er að
viðgerð hússins og frágangi ólokið (2006).
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 53.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

þokkalegt hús til síns brúks en án sérstöðu

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

hluti atvinnusögu, byggt sem bátasmiðja

Umhverfisgildi:

Miðlungs

er hluti heildar en sker sig þó nokkuð úr vegna formgerðar þess

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

unnið að er viðgerð hússins og óvíst hvað kemur út úr þeirri vinnu

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

vegna atvinnusögu, umhverfis og byggingarlistar

Varðveislugildi:

Miðlungs

vegna atvinnusögu, umhverfis og byggingarlistar

Verndarflokkar:

Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 2000
Fyrsti eigandi: Þorsteinn Bergsson
Hönnuður: Grétar Markússon og Stefán Örn Stefánsson

Gunnlaugshús - geymsla

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Geymsla
Frístundir/sumarhús

Bogahús 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Hlaðið, torf
Útveggir:
Torf

Torf

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Hlaðið, torf

Mænisþak
Þakklæðning: Torf
Undirstaða:
Útlit:
Niðurgrafið
Einlyft
Ris
Reykháfur

Torf
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Einlyft
Reykháfur
Ris
Niðurgrafið

Saga

Geymsluhúsið er byggt úr timbri og steinsteypu inn í gamla steinhlaðna og steypta tóft. Gaflhlöð að framan og aftan eru klædd
slagþili og um húsið eru steinhlaðnir veggir allt að útidyrum á miðri framhlið. Á húsinu er tyrft risþak. Einnar rúðu gluggi er á
framþili en tveggja rúðu gluggi með miðpóst á bakþili.
Inn af dyrum eru tvö þrep niður á steinsteypt gólf. Veggir eru klæddir standþili og súð borðaklædd neðan á sperrur en opin upp
undir mæni.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 32

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs

nýlegt ,,torfhús" með steinlímdri hleðslu í ytri veggjum og steinsteyptum
innri veggjum, í sjálfu sér snotur hlutföll en hús án sérstöðu
byggt inn í grunn eldra húss að hluta til

Umhverfisgildi:

Miðlungs

stingur nokkuð í stúf við önnur nálæg hús vegna byggingarefnis

Upprunalegt gildi:

Hátt

húsið sem slíkt er nýlegt og óbreytt

Tæknilegt ástand:

Hátt

í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Miðlungs

Verndarflokkar:

gildi hússins fellst öðru fremur í því að það er til vitnis um torfhús sem
algeng voru fyrrum í kringum Skansmýri

Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1909
Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Hermannshús - geymsla

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Frístundir/sumarhús

Pakkhúsið 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni:

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

1977 Hænsnakofi við norðurhlið var rifinn
1977.

Útveggir:

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Þakklæðning:

Mótaðar málmplötur

Undirstaða:
Útlit:

Hlaðin í múr
Einlyft
Ris

Saga
Norðan við Hermannshús er einlyft timburhús með risþak. Húsið stendur á steinhlöðnum og steyptum sökkli, veggir eru klæddir
listaþili nema austurstafn sem klæddur er listuðum pappa og á þaki eru þakskífumótaðar járnplötur. Á vesturstafni er sex rúðu
krosspóstagluggi og einnar rúðu gluggi á norðurhlið. Tveggja rúðu gluggi með miðpóst er á framhlið og tvennar dyr og er
spjaldahurð fyrir vestari dyrunum en okahurð fyrir þeim austari. Herbergi er í vesturhluta hússins og geymsla í austurhluta.
Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 31.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

ágæt hlutföll en ytri frágangur og breytingar draga úr gildi
byggingarlistar
geymsluhús sem tengdist verslunarrekstri í Hermannshúsi

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægur hluti heildar

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

veggklæðningu, gluggum og þakklæðningu hefur verið breytt

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

sökkull lélegur og ytra byrði allt

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfisgildis og menningarsögu

Verndarflokkar:

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1907
Fyrsti eigandi: Guðmundur Bergsteinsson
Hönnuður: Magnús vert Magnússon

Ásgarður

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð

Ásgarður 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Bárujárn

Bárujárn

Þakgerð:

Mænisþak

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Útlit:
Tvílyft
Kjallari
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur
Saga
Útitröppur

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

1922 Húsið var lengt um rúma tvo metra til
norðurs árið 1922.

Jón Jónsson , Forsmiður

Bárujárn
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Tvílyft
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur
Útitröppur
Viðbygging

Gamlhús, kaupmannshúsið sem fyrr getur og byggt var 1777, brann haustið 1899 og skemmdist ris þess að vestanverðu og varð
um helmingur hússins óíbúðarhæfur. Í gegnum tíðina bjuggu í Gamlhúsi framámenn í verslun og útgerð og verður hér getið þeirra
sem tengjast á einn eða annan hátt húsum þeim sem enn standa í Flatey. Sigurður Johnsen keypti Flateyjarverslun 1844 og settist
að í Gamlhúsi. Hann kvæntist 1850 Sigríði Ólafsdóttur, laundóttur Brynjólfs Benediktsens. Eftir að Sigurður féll frá 1870 komst
Flateyjarverslun í eigu annarra en madame Johnsen bjó áfram í húsinu. Jón Guðmundsson kaupmaður eignaðist Flateyjarverslun
1875 og settist að hjá madame Johnsen og gekk ári síðar að eiga Jófríði dóttur hennar. Þau bjuggu í Gamlhúsi þar til þau fluttu í
Jónshús (Vog) nýbyggt árið 1885. Séra Sigurður Jensson vígðist til Flateyjar 1880 og settist að í Gamlhúsi og kvæntist Guðrúnu
dóttur madame Johnsen. Þau fluttu í Klausturhóla nýbyggða árið 1900. Eftir að Gamlhús skemmdist af eldi keypti Guðmundur
Bergsteinsson (1876-1941) kaupmaður og útgerðarmaður húsið, lét rífa það árið 1907 og notaði viði úr því til að byggja sér
íbúðar- og verslunarhúsið Ásgarð. Yfirsmiður hússins var Magnús vert Magnússon í Vertshúsi. Verslunarbúð var innréttuð í
norðurhluta hússins, þar sem nú er stássstofa, en meginhluti hússins var íbúð þeirra hjóna Guðmundar og Jónínu Eyjólfsdóttur
(1887-1989). Jónína var dóttir Eyjólfs Einars Jóhannssonar kaupmanns og útgerðarmanns sem átti Eyjólfshús og Eyjólfspakkhús.
Þegar best lét gerði Guðmundur út fjórar seglskútur og rak verslun í Sölubúðinni (Kaupfélagshúsinu eða Vorsölum). Á meðan hann
rak verslun í Sölubúðinni var verslunarbúðinni í Ásgarði breytt í stássstofu. Árið 1922 hrundi verð á saltfiski, útgerð og verslun
Guðmundar dróst saman. Hann flutti verslunarrekstur úr Sölubúðinni yfir í Ásgarð og lét byggja sölubúð við norðurenda hússins.
Guðmundur bjó í Ásgarði ásamt konu sinni Jónínu Eyjólfsdóttur (1887-1989) kennara til dauðadags 1941 og ekkja hans og börn

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

ágæt hlutföll og vel útfært en gluggar efri hæðar kýldir upp undir
þakskegg
mikivægur hluti verslunarsögu Flateyar

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægt fyrir umhverfi Plássins, myndar ,,port" með Vogi inn á torgið

Upprunalegt gildi:

Hátt

nær upprunalegt að utan, lengt um 2 metra til norður 1922

Tæknilegt ástand:

Hátt

í góðu tæknilegu ástandi, nýlega klætt með nýju bárujárni og gluggar
nýir, viðgerðir

Varðveislugildi:

Hátt

vegna gildis fyrir umhverfi, menningarsögu og byggingarlist

Verndarflokkar:

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1945
Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Ásgarður - hjallur

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Þurrkhjallur
Frístundir/sumarhús

Ásgarðshjallur 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Ris

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Hjallurinn var lengri og náði austur að
Skansmýri sbr. gaml. ljósmyndir.

Bárujárn
Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Einlyft
Ris

Saga

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

ágæt hlutföll, lítið breyttur

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

einn best varðveitti hjallur í Flatey hvað varðar gerð og smíði

Umhverfisgildi:

Hátt

hluti heildar með öðrum bakhúsum við Skansmýri

Upprunalegt gildi:

Hátt

lítið breyttur en hefur verið styttur frá upphaflegri gerð

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

klæðning feiskin og fúin

Varðveislugildi:

Hátt

vegna gerðar, menningarsögu og umhverfis

Verndarflokkar:

Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1925
Fyrsti eigandi: Kaupfélag Flateyjar
Hönnuður:

Sláturhúsið

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Iðnaður
Frístundir/sumarhús

Skansinn 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Steinsteypt
Útlit:
Einlyft
Ris

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

2002 Hjallur byggður 2002 við suðurenda
og vinnustofa við norðurenda.

Hjörleifur Stefánsson, Arkitekt

Rennisúð
Steinsteypt
Einlyft
Portbyggt
Ris
Viðbygging

Saga

Byggingarár: Byggt í þremur áföngum; miðhluti hússins, sláturhús, er byggt 1924-1925, suðurendi er hjallur byggður 2002 og
norðurendi er bátaskýli og vinnustofa byggður árið 2002.
Hönnuður: Sláturhússins er ókunnur en Hjörleifur Stefánsson arkitekt hannaði viðbyggingarnar við hvorn enda þess.
Breytingar: Þak á sláturhúsi lagt torfi árið 1987.
Kaupfélag Flateyjar lét um árið 1950 byggja bifreiðageymslu fyrir tvö vörubíla norðan við sláturhúsið en hún var rifin 2002.
Norðurendi Skansins er klæddur lóðréttri borðaklæðningu og þak rennisúð. Stórar vörudyr með vængjahurðum eru á vesturhlið,
fjórir tveggja rúðu gluggar með miðpóst eru á norðurgafli og tveir fjögra rúðu krosspóstagluggar á austurhlið. Stór þakgluggi er á
hvorri þakhlið og einn minni að austanverðu. Sláturhúsið, miðhluti Skanssins, er einlyft timburhús á steinsteyptum sökkli og með
lágt risþak. Veggir eru klæddir listaþili að vestanverðu en lóðréttri borðaklæðningu og plötum að austanverðu. Torf er á þaki. Þrjár
dyr og tveir þriggja rúðu gluggar með tveimur miðpóstum eru á vesturhlið og tveir gluggar á austurhlið. Við suðurgafl
sláturhússins er hjallur klæddur lóðréttum rimum og slagþili. Minna ris er á þaki hjallsins en á hinum húshlutunum tveimur og á
því torfþekja.
Heimildir:
Þorsteinn Jónsson. Eylenda I, 207; Upplýsingar frá Guðmundi Páli Ólafssyni; Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

breytingar draga úr heildarmynd hússins, bæði viðbyggingar og
efnismeðferð, norðurenda ólokið
hluti atvinnu- og verslunarsögu staðarins upp úr miðri 20. öld

Umhverfisgildi:

Hátt

hluti heildar, skil á milli Skannsmýrar og Kauptorgs

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

mikið breytt, þakefni, lenging og hækkun

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

veggir og gluggar meginhúss þarfnast viðgerðar

Varðveislugildi:

Miðlungs

Verndarflokkar:

vegna menningarsögu og umhverfis en breytingar draga úr
varðveislugildi

Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn
litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1918
Fyrsti eigandi: Guðmundur Bergsteinsson
Hönnuður:

Stórapakkhús

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Verslun
Þjónusta

Stórapakkhús 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Útlit:
Einlyft
Portbyggt
Ris
Útitröppur
Kjallari
Saga

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

2007 Gert við húsið og því breytt til
hótelreksturs.

Grétar Markússon og Stefán Örns
Stefánsson, Arkitekt

Bárujárn
Hlaðin í múr
Einlyft
Portbyggt
Ris
Útitröppur
Kjallari
Reykháfur

Björn Sigurðsson kaupmaður tók við rekstri Flateyjarverslunar af Jakobi Þorsteinssyni sem hafði rekið hana í fyrstu eftir fráfall Jóns
Guðmundssonar kaupmanns 1888. Lét Björn hlaða kjallara, Saltkjallarann, sem notaður var sem saltgeymsla. Guðmundur
Bergsteinsson kaupmaður lét síðan byggja hús á kjallarann 1918. Húsið hefur verið talið eldra, jafnvel byggt á árunum 1880-1890,
en á korti Samúels Eggertssonar frá 1906 og kópíum sem hann teiknaði 1911 er ekki sýnt hús á þessum stað, aðeins útlínur
kjallarans. Ljósmyndir frá þessum tíma sýna aðeins kjallaraveggina.
Á síðasta áratug 20. aldar var húsið orðið hrörlegt og tók Minjavernd við húsinu til vörslu og viðgerðar af Flateyjarhreppi og lýkur
þeim vorið 2007.
Stórapakkhús er einlyft portbyggt timburhús með lágt risþak. Húsið stendur á steinhlöðnum kjallara. Veggir eru klæddir strikuðu
listaþili og þak bárujárni og tveir þakgluggar eru á suðurhlið þess. Á húsinu eru 11 sex rúðu krosspóstagluggar; þrír á suðurhlið,
þrír á vesturstafni og fimm á bakhlið. Þrír fjögra rúðu krosspóstagluggar eru á suðurhlið og fimm á bakhlið. Á kjallara eru fimm
fjögra rúðu gluggar með miðpóst. Tvennar vörudyr með vængjahurðum á okum eru á suðurhlið og einar á kjallara. Við norðurhlið
hússins er reykháfur úr málmi.
Heimildir:
Lbs. 4502 4 to. Jens Hermannsson. Saga Flateyjarhrepps 20. öld. X. Húsin í Flatey, 706; Minjastofnun Íslands. Skjalasafn. Drög að

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

góð hlutföll og vandaður frágangur

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

vegna atvinnu- og verslunarsögu Flateyjar

Umhverfisgildi:

Hátt

mjög mikilvægt vegna heildarmyndar Kauptorgs

Upprunalegt gildi:

Hátt

Tæknilegt ástand:

Hátt

lítið breytt að utan en set þó spurningarmerki við gerð listaklæðningar á
þetta ungu húsi (1918)
burðarvirki og ytra byrði nýviðgert

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfisgildis og menningarsögu

Verndarflokkar:

Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 2004
Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Bjössahjallur

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Frístundir/sumarhús

Bjössahjallur 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Byggingarefni:
Útveggir:

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Þakklæðning:

Bárujárn

Undirstaða:
Útlit:

Hlaðin í múr
Einlyft
Ris

Saga
Yst á sjávarhömrum norðan við Stórapakkhús stendur hjallur, einlyft timburhús með risþak á hlaðinni og steyptri undirstöðu.
Veggir eru klæddir slagþili en efsti hluti gaflhlaðs hvorum megin er klæddur láréttum borðum og þak er bárujárnsklætt. Dyr eru á
miðjum suðurstafni og yfir þeim einnar rúðu gluggi.
Heimild: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 38.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

einfalt og látlaust hús án sérstöðu

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

tengist atvinnuháttum, þarna voru fyrrum fleiri sjóhús

Umhverfisgildi:

Hátt

hluti heildar pakkhúsa og verslunarhúsa upp af Höfninni

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

líklega margendurbyggt

Tæknilegt ástand:

Hátt

í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna menningarsögu og heildar

Verndarflokkar:

Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1890
Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Samkomuhúsið

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Verslun
Þjónusta

Samkomuhúsið 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Timbur, bindingar

Mænisþak

Þakklæðning:
Undirstaða:
Útlit:

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

2007 Húsið gert upp og breytt til
veitingareksturs 2007.

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Útitröppur
Portbyggt

Einlyft
Portbyggt
Ris

Saga

Húsið var byggt sem pakkhús og var notað sem slíkt þar til loftskeytastöð tók til starfa í húsinu 1. desember 1918.
Loftskeytamastur, 50 metra hátt, var reist þar sem relluturninn stendur nú um stundir en mastrið var stagað niður í steinsteypt
akkeri sem enn sjást vel. Loftskeytastöð var rekin í húsinu fram til 1931 og stöðvarstjóri var Guðmundur Jóhannes-son (1894
-1977) loftskeytamaður. Síðan eignaðist Ungmennafélag Flateyjar húsið og í því voru haldnar samkomur og dansleikir. Minjavernd
tók við húsinu til viðgerðar og vörslu af Flateyjarhreppi og sumarið 2006 var opnuð í því veitingasala.
Samkomuhúsið er einlyft portbyggt timburhús með lágt risþak. Við suðurhlið hússins er anddyri með skúrþak. Stórapakkhús er
byggt upp að vesturstafni Samkomuhússins. Húsið stendur á steinhlöðnum og steyptum múrhúðuðum sökkli, veggir eru klæddir
strikuðu listaþili og þök bárujárni. Á húsinu eru sex rúðu gluggar með miðpóst; tveir á anddyri, þrír á suðurhlið, þar af einn inn að
forstofu í anddyri, tveir á austurstafni og fjórir á norðurhlið. Um glugga eru strikaðir faldar og vatnsbretti að ofan og neðan.
Vörudyr með fjalahurðum á okum eru á gaflhlaði og vörugálgi yfir. Útidyr eru á anddyri að austanverðu og fyrir þeim okahurð
klædd skásettum panelborðum. Gengið er frá dyrum á svipaðan hátt og gluggum. Fram undan útidyrum eru steinsteyptar tröppur.
Inn af dyrum er forstofa og salerni innst að vestanverðu. Veggir í anddyri eru klæddir strikuðum panelborðum en suðurveggur
hússins er klæddur listaþili og súðin plötuklædd. Úr forstofu er gengið í samkomuhúsið; salur er í eystri hluta þess og leiksvið að
vestanverðu, hafið yfir salinn um þrjú þrep, og loft opið upp undir mæni. Endar þverbita eru ofarlega á veggjum og á þeim
skástoðir upp undir sperrur. Togbönd eru um þvert húsið neðst á milli sperra en hanabjálkar ofarlega. Veggir samkomuhússins eru
klæddir sléttum panelborðum og súðin plötuklædd á milli sperra. Tvennar dyr eru á vesturgafli, að norðanverðu að eldhúsi í

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

góð hlutföll og vel gert hús

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

hefur mikið gildi vegna verslunar-, atvinnu- og menningarsögu
eyjaskeggja

Umhverfisgildi:

Hátt

Upprunalegt gildi:

Hátt

Tæknilegt ástand:

Hátt

heldur upprunalegu útliti að utan, viðbyggingar við suðurhlið og
vesturgafl, breytt að innan - loftbitar farnir
í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis, menningarsögu og byggingarlistar

Verndarflokkar:

Götumynd - rauður litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1880
Fyrsti eigandi: Eyjólfur Einar Jóhannsson
Hönnuður:

Eyjólfspakkhús

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Verslun
Þjónusta

Eyjólfspakkhús 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Mænisþak

Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Einlyft
Portbyggt
Ris

Hlaðin úr hraungrýti/grjóti
Einlyft
Portbyggt
Ris
Útitröppur

Timbur, bindingar

Þakklæðning:
Undirstaða:
Útlit:

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

2006 Húsinu breytt í sumardvalarstað og
hótelrekstur hófst í því árið 2006.

Grétar Markússon og Stefán Örn
Stefánsson, Arkitekt

Bárujárn

Saga

Eyjólfur Einar Jóhannsson (1852-1900) kaupmaður og bóndi lét byggja Eyjólfspakkhús. Guðmundur Bergsteinsson (1878-1941)
kaupmaður og útgerðarmaður eignaðist húsið síðar og lét breyta því í fiskþurrkunarhús. Á síðasta áratug 20. aldar var húsið orðið
hrörlegt og tók Minjavernd húsið til viðgerðar og vörslu af Flateyjarhreppi. Húsinu var breytt í sumardvalarstað og árið 2006 tók
Hótel Flatey til starfa þar.
Eyjólfspakkhús er einlyft portbyggt timburhús með lágt risþak og stendur á steinhlöðnum sökkli. Veggir eru klæddir strikuðu
listaþili og þak bárujárni. Á húsinu eru sex rúðu gluggar með miðpóst; tveir á hvorum stafni og þrír á bakhlið. Efst á veggjum og á
gaflhyrnum eru fjögra rúðu gluggar með miðpóst; þrír á hvorri hlið og tveir á hvorri gaflhyrnu. Á gaflhyrnu að vestanverðu eru
vörudyr og gálgi uppi yfir þeim. Fyrir dyrunum eru tvöfaldar vængjahurðir; fjalahurðir á okum að utanverðu og glerjaðar hurðir að
innanverðu. Útidyr eru á miðri framhlið og fyrir þeim tvöfaldar vængjahurðir; fjalahurðir á okum að utan og spjaldsettar og
glerjaðar hurðir að innanverðu. Trétröppur eru framundan dyrum.
Inn af útidyrum er forstofa og gangur, stofa er við vesturgafl, eldhús og borðstofa við norðurhlið, bað í suðausturhorni og stigi við
suðurhlið austan megin útidyra. Upp af stiga er gangur, salerni í suðausturhorni, tvö herbergi eru við norðurhlið, kames við
suðurhlið og stofa við vesturgafl. Veggir hússins eru klæddir standþili, loft eru borðaklædd á milli bita og súð er standklædd neðan
á sperrur, opið er upp undir mæni og skammbitar eru óklæddir.
Heimildir: Þorsteinn Bergsson. Viðtal 2010; Þorsteinn Jónsson. Eylenda I, 179.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

góð hutföll, vel hefur tekist til með að fella nýja notkun að húsin

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

vegna verslunar- og atvinnusögu

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægur hluti heildar við Kauptorgið

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

gluggum breytt og fjölgað og innra fyrirkomulagi breytt veruleg

Tæknilegt ástand:

Hátt

í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

Verndarflokkar:

vegna umhverfis, menningarsögu og sem dæmi um aðlögun nýrrar
notkunar að byggingarlist hússins og nálægra húsa (Stórapakkhúss og

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1885
Fyrsti eigandi: Bárar-Ólafur Guðmundsson
Hönnuður:

Eyjólfshús

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð / Verslun
Frístundir/sumarhús

Eyjólfshús 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Bárujárn

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Pappi
Undirstaða:
Hlaðin í múr
Útlit:
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Viðbygging
Kjallari
Ris
Saga
Reykháfur

Bárujárn
Hlaðin í múr
Kvistir
Útitröppur
Reykháfur
Ris
Inngönguskúr (bíslag)
Einlyft

Bárar-Ólafur Guðmundsson og tengdasonur hans Eyjólfur Einar Jóhannsson (1852-1900) létu byggja íbúðar- og verslunarhús árið
1885 sem nú er nefnt Eyjólfshús. Verslunarfélag Björns Sigurðssonar í Flatey eignaðist húsið 1903 og fluttu þá í það Páll A. S.
Nikulásson (1864-1932) verslunarmaður og kona hans Björg Pétursdóttir ljósmóðir og bjuggu þar til 1914. Páll var bókhaldari hjá
verslun Péturs Á. Ólafssonar á Patreksfirði 1914-1918 en varð þá bókhaldari hjá Eimskipafélagi Íslands í Reykjavík. Eftir að Páll flutti
úr Pálshúsi 1914 var húsinu skipt í tvær íbúðir. Bjuggu Steinn Ágúst Jónsson (1879-1969) verslunarmaður og kona hans Katrín
Þórðardóttir (1886-1966) í vesturenda þess.
Austurendinn var leigður út og bjuggu þar m.a. séra Halldór Kristján Kolbeins Eyjólfsson (1893-1964) 1924-1926 og kona hans Lára
Ágústa Ólafsdóttir (1898-1973). Í kjallara hússins voru um tíma leigðar út tvær íbúðir. Steinn Ágúst var sparisjóðsstjóri í Sparisjóði
Flateyjar og er múraður peningaskápur í kjallara hússins frá þeim rekstri.
Eyjólfshús er einlyft timburhús með krossreist þak og miðjukvist með skúrþak við framhlið. Húsið stendur á hálfniðurgröfnum
kjallara úr hlöðnu grjóti og er efri hluti kjallaraveggja smíðaður úr timbri. Við bakhlið hússins eru tveir bakdyraskúrar með
geymslum undir og á þeim eru skúrþök. Veggir, og efri hluti kjallara, eru klæddir bárujárni en bakhlið og skúrar eru klæddir sléttu
járni. Þök eru bárujárnsklædd og á mæni eru tveir reykháfar. Á húsinu eru fjögra rúðu krosspóstagluggar án ramma; fjórir á
hvorum stafni, tveir á framhlið og einn á bakhlið og þar er að auki tveggja rúðu gluggi. Efst á gaflhyrnu hvorum megin er
þríhyrndur gluggi og annar heldur neðar á gaflhyrnu að vestanverðu. Tveir fjögra rúðu gluggar eru á kjallara að vestanverðu og
einn átta rúðu að norðanverðu. Á vestari bakdyraskúr er fjögra rúðu gluggi, hleri fyrir geymslu og yfir hleranum bakdyr og

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

reisulegt hús í góðum hlutföllum, mikið eftir af innri gerð hússins, kvistur
dregur mjög úr reisn og byggingarlist hússins
mikilvægt fyrir verslunarsögu, atvinnusögu og menningarlíf eyjaskeggja

Umhverfisgildi:

Hátt

yst húsanna við Kauptorg og afmarkar það til vesturs

Upprunalegt gildi:

Hátt

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

gluggum og klæðningu hefur verið breytt og þakkvist breytt í stóran
miðjukvist sem þó er ekki fyrir miðju húsi
búast má við skemmdum undir bárujárni og sléttu járni

Varðveislugildi:

Hátt

vegna byggingarlistar, umhverfs og menningarsögu

Verndarflokkar:

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1903
Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Sólbakki

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð

Sólbakki 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Steinsteypt
Útlit:
Einlyft
Ris
Reykháfur
Viðbygging

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Kvistir
Ris

Saga

Breytingar: Skúr með skúrþak var við austurgafl hússins og hefur rishæð hússins nýlega verið lengd út yfir skúrinn, kvistir byggðir á
húsið og gluggum og veggklæðningu breytt.
Á Bakka stóð torfbærinn Bakkabær og á rústum hans byggði Stefán Stefánsson meðhjálpari timburhús 1903 sem í fyrstu hét
Stefánshús. Að Stefáni gengnum bjó þar Viktor Guðnason sem nefndi húsið Sólbakka. Þar var rekið pósthús og símstöð.
Sólbakki er einlyft timburhús með risþak og kvist hvorum megin með risþak. Húsið stendur á steinsteyptum sökkli, veggir og
kvistir eru klæddir slagþili og þak bárujárni. Á húsinu eru fjögra rúðu krosspóstagluggar; tveir á framhlið, þrír á vesturstafni, einn á
norðurhlið og austurstafni. Auk þeirra er á framhlið tveggja rúðu gluggi með þverpóst og á austurstafni tveggja rúðu gluggi með
miðpóst. Á hvorum kvisti er stór þríhyrndur gluggi og undir honum tveggja rúðu þvergluggi. Útidyr eru á framhlið austarlega.
Heimildir: Þorsteinn Jónsson. Eylenda I, 208; Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 29.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Lágt

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

skeytingalausar breytingar á húsinu; gluggum, klæðningu, kvistum og
við lengingu hafa raskað mjög upprunalegri byggingarlist hússins
hér var rekin póst- og símstöð um árabil

Umhverfisgildi:

Hátt

markar aðkomu að þorpinu úr suðri og gnæfir yfir Grýluvog og nágrenni

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

mjög breytt að ytra útliti

Tæknilegt ástand:

Hátt

virðist í ágætu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

Verndarflokkar:

hefur mikið gildi fyrir þorpið og þarf að undirstrika það með
ábyrgðarmeiri meðhöndlun þess í nánustu framtíð

Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1895
Fyrsti eigandi: Björn Sigurðsson
Hönnuður:

Vorsalir

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Verslun
Frístundir/sumarhús

Vorsalir 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Mænisþak

Hlaðin í múr
Einlyft
Portbyggt
Inngönguskúr (bíslag)
Ris
Reykháfur
Útitröppur

Hlaðin í múr
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Portbyggt
Ris
Reykháfur
Útitröppur

Saga

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Þakklæðning:
Undirstaða:
Útlit:

Helstu breytingar:

Bárujárn

Vorsalir fengu þetta nafn á áttunda áratug 20. aldar af eiganda sínum Guðmundi Páli Ólafssyni. Upphaflega var húsið kallað
Sölubúðin en Kaupfélagið á meðan Kaupfélag Flateyjar rak verslun í húsinu um áratuga skeið fram til um 1958. Jón Guðmundsson
kaupmaður lést 1888 og tók þá Jófríður ekkja hans við rekstri Flateyjarverslunar, fyrst með hjálp Jakobs Þorsteinssonar faktors, og
síðar tók tengdasonur þeirra, Björn Sigurðsson við rekstrinum. Húsið var byggt árið 1895 og var það metið til hússkatts 1896.
Húsið var byggt sem verslunar- og vörugeymsluhús og í því rak Björn Sigurðsson verslun ásamt dönskum kaupsýslumönnum sem
stofnuðu með honum árið 1898 stórt útgerðar- og verslunarfyrirtæki, Islandsk Handel og Fiskeri Co. (IHF). Síðar tók Guðmundur
Bergsteinsson í Ásgarði við húsinu og rak þar verslun uns Kaupfélag Flateyjar eignaðist húsið eftir að Guðmundur varð að draga úr
umsvifum sínum 1922. Eftir að Kaupfélagið varð gjaldþrota komst húsið í eigu Flateyjarhrepps og síðan 1973 í eigu Guðmundar
Páls Ólafssonar. Næsta áratug eða svo var unnið að viðgerð hússins og því breytt í íbúðarhús. Verslunarinnrétting á jarðhæð í
vesturenda hússins hefur þó verið varðveitt að mestu og húsið heldur upprunalegu útliti.
Heimildir: ÞÍ. Endurskoðun Rev. B III 28b. Skrá um húseignir þær í Barðastrandarsýslu, er settar eru í skatt samkvæmt lögum um
hússkatt 14. desember 1877, árið 1895, lýsing hússins skráð 8. og 9. janúar 1896; Húsið er sagt munu vera byggt 1885 í Lbs. 4502
4 to. Jens Hermannsson. Saga Flateyjarhrepps 20. öld. X. Húsin í Flatey, 705; Guðjón Friðriksson. Pétur A. Ólafsson útgerðarmaður.
Þeir settu svip á öldina, 1.b., 205-206; Þorsteinn Jónsson. Eylenda I, 220; Minjastofnun Íslands. Skjalasafn Guðmundur P. Ólafsson.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

í góðum hlutföllum og vel útfært og vandað hús

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

mikilvægt fyrir verslunarsögu Flateyja

Umhverfisgildi:

Hátt

ómissandi hluti umhverfisins við Kauptorg

Upprunalegt gildi:

Hátt

Tæknilegt ástand:

Hátt

nánast upprunalegt að utan, fyrirkomulagi breytt að innan á vandaðan
hátt
í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Hátt

vegna byggingarlstar, umhverfis og mennignarsögu

Verndarflokkar:

Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 1922
Fyrsti eigandi: Bjarni Jónsson
Hönnuður: Jón Ólafsson

Vegamót

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Íbúð
Frístundir/sumarhús

Vegamót 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Bárujárn

Bárujárn

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Steinsteypt
Útlit:
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Portbyggt
Ris
Reykháfur
Saga
Viðbygging

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Viðbygging
Ris
Portbyggt
Reykháfur

Á þessum stað stóð áður húsið Strýta sem flutt var suður á eyjuna 1922. Bjarni Jónsson (1867-1942) bóndi og verkamaður byggði
húsið Vegamót og bjó þar með konu sinni Maríu Jósefsdóttur (1871-1951).
Vegamót er einlyft timburhús með risþak og skúrviðbyggingu við norðurhlið og geymsluskúr við austurgafl. Húsið stendur á
steinsteyptum sökkli, veggir eru klæddir bárujárni og hornborðum og þök bárujárnsklædd. Reykháfur er við mæni að
norðanverðu. Á húsinu eru krosspóstagluggar með fjórum rúðum; einn á norðurhlið og gaflhlaði að austanverðu, tveir að
sunnanverðu auk eins sex rúðu tvíkrosspóstaglugga og tveir að vestanverðu. Gluggi með fjögra rúðu ramma er á gaflhlaði að
vestanverðu og á norðurhlið skúrviðbyggingar. Útidyr með tvöföldum hurðum eru á norðurhlið skúrs og aðrar á norðurhlið
geymsluskúrs. Lítill geymsluskúr með risþak er norðanvert við húsið.
Inn af dyrum er forstofa, baðherbergi að austanverðu og herbergi í vesturenda. Eldhús er í austurenda hússins, opið upp undir
mæni, og stofa í vesturenda og yfir henni svefnloft opið að eldhúsi. Veggir, loft og súð eru klædd strikuðum panelborðum.
Heimildir: Minjastofnun Íslands. Skjalasafn. Drög að húsakönnun í Flatey 1977; Þorsteinn Jónsson. Eylenda I, 211; Guðmundur L.
Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 53.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

prýðilegt alþýðuhús

Menningarsögulegt gildi:

Hátt

hefur mikið gildi sem húsgerð alþýðufólks

Umhverfisgildi:

Hátt

mikilvægur hluti heildar

Upprunalegt gildi:

Miðlungs

Tæknilegt ástand:

Miðlungs

mikið breytt að innan, brann að hluta að innan og klætt með nýju efni og
herbergjaskipan breytt, athuga þarf strikun á vindskeiðum sem vart
óvíst en bárujárn er farið að ryðga

Varðveislugildi:

Hátt

vegna umhverfis, gerðar og menningarsögu

Verndarflokkar:

Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á
korti

Flatey

Byggingarár: 2006
Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Sunnuhvoll

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Frístundir/sumarhús
Frístundir/sumarhús

Sunnuhvoll 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Mænisþak

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Mænisþak
Þakklæðning: Bárujárn
Undirstaða:
Steinsteypt
Útlit:
Einlyft
Portbyggt
Ris
Reykháfur
Inngönguskúr (bíslag)
Saga

Bárujárn
Steinsteypt
Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Portbyggt
Ris
Reykháfur

Fyrirmynd Sunnuhvols er hús í Stykkishólmi sem Hjörleifur Stefánsson arkitekt hannaði.
Á Brekku, sunnan við húsaþyrpinguna við Holustíg, stóð torfbærinn Brekkubær. Jón Jónsson snikkari byggði þar timburhús árið
1928 og nefndi Sunnuhvol. Húsið var rifið upp úr 1970. Þar var byggt nýtt timburhús árið 2005 og nefnt Sunnuhvoll.
Sunnuhvoll er einlyft portbyggt timburhús með risþak og skúrviðbyggingu við norðurhlið. Húsið stendur á steinsteyptri
undirstöðu, veggir eru klæddir láréttum strikuðum og plægðum borðum og hornborðum og þök bárujárni. Á húsinu eru sex rúðu
gluggar með miðpóst; tveir á suðurhlið og þrír á hvorum stafni. Fjögra rúðu gluggi með miðpóst er á norðurhlið skúrs og útidyr
með tvöföldum hurðum á vesturhlið hans.
Í skúrviðbyggingu er forstofa, baðherbergi og kyndiklefi, á jarðhæð er stofa og eldhús. Í risi er framloft upp af stiga og herbergi við
hvorn gafl. Veggir hússins eru plötuklæddir að innan.
Heimildir: Gyða Steinsdóttir. Viðtal 2006; Þorsteinn Jónsson. Eylenda I, 211; Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun
2006, 29.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Hátt

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs

góð hlutföll og hús ágætlega útfært sem gamalt hús vegna tillits við eldri
byggð,
hefur ekki sérstakt gildi fyrir menningarsögu

Umhverfisgildi:

Hátt

afmarkar byggðina til suðurs og sést vel að

Upprunalegt gildi:

Hátt

nýtt hús

Tæknilegt ástand:

Hátt

í góðu ástandi

Varðveislugildi:

Miðlungs

vegna ásyndar á byggðina og sem hluti gömlu byggðarinnar

Verndarflokkar:

Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Flatey

Byggingarár: 2005
Fyrsti eigandi: Þorsteinn Bergsson
Hönnuður: Grétar Markússon og Stefán Örn Stefánsson

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Timbur

Timbur

Þakgerð:

Einhalla (skúrþak)

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun:

Skólinn - geymsluskúr
Geymsla
Frístundir/sumarhús

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Timbur, bindingar

Einhalla (skúrþak)
Þakklæðning: Torf
Undirstaða:
Steinsteypt
Útlit:
Einlyft
Reykháfur

Torf
Steinsteypt
Einlyft
Reykháfur

Saga
Geymsluskúr með kyndiklefa er norðan við skólahúsið. Veggir eru klæddir slagþili og á skúrnum er torflagt skúrþak.

Varðveislumat:
Listrænt gildi / Byggingarlist:

Miðlungs

ágætt hús sem fellur þó ekki sérlega vel að skólahúsinu

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs

hefur ekki sérstakt gildi

Umhverfisgildi:

Miðlungs

hluti heildar en dregur úr heildaráhrifum skólahússins

Upprunalegt gildi:

Hátt

nýtt hús

Tæknilegt ástand:

Hátt

í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi:

Miðlungs

hefur ekki sérstakt gildi

Verndarflokkar:

Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

