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Formáli 
 

Hér fer á eftir rannsókn byggðar og skrá yfir menningarminjar á lóð fyrrum 

vistheimilisins og sjúkradeildarinnar Arnarholts á Kjalarnesi, sem hefur landnúmerið 221217 í 

Fasteignaskrá.
1
 Byggðakönnunin er unnin að beiðni Umhverfis- og skipulagssviðs 

Reykjavíkur vegna gerðar deiliskipulags á svæðinu.  

Ákvæði um deiliskipulag er að finna í 37. grein skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem 

segir:   

Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal lagt mat á varðveislugildi 

svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð húsakönnunar.  

Ákvæði um skráningu menningarminja er að finna í lögum um menningarminjar nr. 

80/2012 sem tóku gildi 1. janúar 2013.  Fjallað er um skráningu vegna skipulags í 16. gr. þar 

sem segir að skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skuli fara fram áður en gengið er frá 

aðalskipulagi eða deiliskipulagi og að skráning skuli „ætíð fara fram á vettvangi“ áður en 

deiliskipulag er afgreitt.
2
  Samkvæmt lögunum eru öll hús og mannvirki sem eru 100 ára og 

eldri friðuð.
3
  Jafnfram er kveðið á um að eigendum: „…húsa og mannvirkja sem ekki njóta 

friðunar en byggð voru 1925 eða fyrr, svo og forráðamönnum kirkna sem reistar voru 1940 

eða fyrr, er skylt að leita álits hjá Minjastofnun Íslands með minnst sex vikna fyrirvara ef þeir 

hyggjast breyta þeim, flytja þau eða rífa.“
4
  

Minjasafn Reykjavíkur, nú Borgarsögusafn Reykjavíkur, hefur um árabil gert 

húsakannanir í samræmi við ofangreint ákvæði skipulagslaga og eru þær hluti af gögnum 

vegna gerðar deiliskipulags.
5
  

Húsakönnun er „byggingarlistarleg og menningarsöguleg skoðun, könnun, greining, 

úttekt, skráning og mat bæjarumhverfis og einstakra húsa, studd sagnfræðilegri könnun 

nauðsynlegra frumheimilda.“
6
 Húsakönnun  sem unnin er fyrir hefðbundið deiliskipulag er 

tvíþætt; byggðakönnun með sögulegu yfirliti um þróun byggðar og byggingarsögu svæðisins 

og húsakönnun með húsaskrá og mati á varðveislugildi einstakra húsa 

Fornleifaskráning er „forsenda þess að geta verndað fornleifar og koma í veg fyrir að 

framkvæmdaaðilar brjóti óafvitandi lög með því að skemma fornleifar er að hafa vitneskju um 

tilvist og staðsetningu fornleifar“
7
 Fornleifaskráning felur í sér skráningu fornleifa eftir 

heimildum og yfirborðskönnun en minjar geta einnig leynst undir yfirborði. Þegar 

                                                 
1
 Fasteignaskrá: Vefur Þjóðskrár Íslands. Vefslóð: skra.is  Fasteignaskrá  Leit í fasteignaskrá: Arnarholt 

221217. Sótt 24. júní 2014. Á fundi Umhverfis- og skipulagsráðs nr. 29 2013 var sþ. tillaga byggingarfulltrúa, 

sem ekki hefur þó enn komið til framkvæmdar, um að lóð vistheimilisins í Arnarholti með landnúmer 221217 

(áður landnúmer 125652), fengi staðfang sem Brautarholtsvegur 80 og staðföng matshluta yrðu: mhl. 01 

(áður mhl. 02 eða 05 og 06) nr. 80D, mhl. 02 (áður 03) nr. 80C, mhl. 03 (áður 10) nr. 80, mhl. 04 (áður 04) 

nr. 80A, mhl. 05 (áður 01) nr. 80B, mhl. 06 (dreifistöð OR, áður óskráð) nr. 80E, mhl. 07 (verkstæði, áður 

óskráð eða mhl. 02) nr. 80F. Sjá vef Reykjavíkurborgar. Vefslóð: www.reykjavik.is  Stjórnkerfi  

Fundargerðir  Leit: Umhverfis- og skipulagsráð, fundur dags. 21.08.2013. Sótt 24.06.2014. 
2
 Lög um menningarminjar – nr. 80 – 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013.  

3
 Lög um menningarminjar – nr. 80 – 29. júní 2012, 7. kafli, 29. gr. Tóku gildi 1. janúar 2013. 

4
 Lög um menningarminjar – nr. 80 – 29. júní 2012, 7. kafli, 30. gr. Tóku gildi 1. janúar 2013. 

5
 Sjá skýrslur Minjasafns Reykjavíkur. Vefur Minjasafns Reykjavíkur. Vefslóð: http:// 

www.minjasafnreykjavikur.is → Útgáfa → Skýrslur. 
6
 Vefur Minjastofnunar Íslands. Vefslóð: http://www.husafridun.is  Leiðbeiningar  Húsakannanir  

Leiðbeiningar um gerð byggða- og húsakannanna  Nálgast hér  Byggða- og húsakönnun, 6. október 2009. 

Sótt 18. september 2013. 
7
 Vefur Minjastofnunar Íslands. Vefslóð: http://www.minjastofnun.is/  Minjar  Skráning fornleifa 

http://www.minjastofnun.is/minjar/skraning-fornleifa/. Sótt 3. júlí 2014. 

http://www.reykjavik.is/
http://www.minjastofnun.is/
http://www.minjastofnun.is/minjar/skraning-fornleifa/
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fornleifaskráning er unnin fyrir hefðbundið deiliskipulag eru gerðar „auknar kröfur um 

uppmælingu minja og ítarlegri leit að fornleifum á framkvæmdasvæðum“.
8
   

  
Júní 2014, 

 

María Karen Sigurðardóttir, 

deildarstjóri minjavörslu og rannsókna,  

Borgarsögusafni Reykjavíkur 

  

                                                 
8
 Skráningarstaðlar fornleifa, bls. 2. Skráningarstaðlar fornleifar. (2013). Minjastofnun Íslands.  
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1. Byggðakönnun 
 

Hér fer á eftir umfjöllun um byggðasögu svæðisins sem lóð vistheimilisins Arnarholts á 

Kjalarnesi tilheyrir (landnúmer 221217, sjá afmörkun lóðarinnar á mynd 1).  

 

 
        Mynd 1. Afmörkun lóðarinnar á loftmynd frá 2013.

9
 

 

1.1 Saga svæðisins 

1.1.1 Jörðin Arnarholt 1500-1927 
Jörðin Arnarholt er á Kjalarnestanga sem skagar í suðvestur frá Esju á milli Hvalfjarðar og 

Kollafjarðar. Jörðin á mörk á móti jörðinni Bakka að norðan, sem ná allt upp í fjallsbrún og 

svo suður fjallsbrún á móts við Arnarhamar.
10

 Bærinn Arnarholt stóð undir klettaborginni 

Bergi og að nokkru leyti á Krosshól sem er stór hóll með pöllum, líkt og tröppum, og býlið 

Brekka norðvestan í hólnum. Niður af bænum voru bakkar með sjónum sem hétu 

Húsabakkar.
11

 

Arnarholts er fyrst getið í jarðaskiptabréfi frá 18. september 1501.
12

 Sumarið 1510 var 

jörðin til umfjöllunar í Tylftardómi vegna eignaskipta Gríms Pálssonar og Þorvardz 

Erlendzonar. Næst er hennar getið í sáttarbréfi bænda varðandi Engey og Laugarnes 1515 og 

sama ár var jörðin seld og þá metin á 40 hundruð.
13

 Arnarholt kemur fram í fógetareikningum 

frá 1547-1548 varðandi  landsskuld og leigukúgildi.
14

 Jörðin var í eigu konungs og einkaaðila 

1686-1695, þá metin á 40 hundruð.
15

 

                                                 
9
 Kort úr kortagrunni Landsupplýsingakerfis Reykjavíkur (LUKR). Vefur: Borgarvefsjá. Vefslóð: http://lukr-

01.reykjavik.is/borgarvefsja/. Sótt 2. júlí 2014. 
10

 Kjalnesingar. Ábúendur og saga Kjalarneshrepps frá 1890. Kjósarsýsla I,  bls. 138 – Björn Bjarnarson: 

„Kjósarsýsla. (1937)“. Landnám Ingólfs. Safn til sögu þess. II bindi, bls. 97. Reykjavík 1936-1940. 
11

 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi: Örnefnasafn (1967). Arnarholt 125651-304, Kjalarneshreppur, 

Kjósarsýsla. Ari Gíslason skráði. Athugasemdir Odds Jónssonar við Arnarholt. 
12

 Íslenzkt fornbréfasafn, VII, bls. 583. 
13

 Íslenzkt fornbréfasafn, VIII, bls. 322; 559; 561. 
14

 Íslenzkt fornbréfasafn, XII. Bls. 108; 135; 150; 170. 
15

 Björn Lárusson: The old Icelandic land registers, bls. 133. 

http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/
http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/
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Þegar Jarðabók Árna og Páls var gerð 1705 var jarðardýrleiki Arnarholts 40 hundruð 

með þremur ábúendum. Eigandinn bjó á stærsta partinum, 28 hundruðum, annar ábúandi á 8 

hundruðum og sá þriðji bjó á parti hjáleigu sem kölluð var Sigurðarhús og metin á 5 hundruð. 

Á tveimur fyrrnefndu pörtunum var hægt að fóðra 8 kýr, 12 lömb, 50 sauði og geldfé og 15 

hesta. Fjárupprekstur hafði jörðin upp á Esju ásamt öðrum jörðum á Kjalarnesi. Útigangur á 

vetrum var góður og brást yfirleitt ekki.  Skógarítak átti jörðin í Stórabotnsskógi við Hvalfjörð 

til raftviðar og kolgjörðar uppá þrjá hesta til samans árlega, sem Sigurður Núpsson hafði gefið 

til jarðarinnar 1690. Torfrista og stunga var jörðinni hjálpleg og reiðingsrista var góð.  

Móskurður til eldiviðar var nægur og góður og gátu leiguliðar brúkað hann að vild. Þangtekja 

var talin næg til eldiviðar en sögð lítið notuð og rekavon var góð fyrir landi jarðarinnar. 

Skipsuppsátur var gott og heimræði árið um kring og lending var óbrigðul á meðan útsjór var 

fær. Kvaðir af hverjum ábúenda voru um skiparóður allt árið á skipi húsbóndans og ef 

ábúandi var til þess hæfur átti hann að vera formaður kauplaust. Ókostir jarðarinnar voru helst 

taldir þeir að sölvafjara var lítil og ekki sögð nægja ábúendum og hrognkelsafjara var lítil. 

Engjar voru litlar og snöggar og vatnsból var slæmt og þraut oft. Þá braut sjór smám saman 

land af túninu.   

Hjáleigur Arnarholts voru fjórar 1705, fyrrnefnt Sigurðarhús sem hafði þá verið byggt 

í langan tíma, önnur hjáleigan Brekka sem byggð var fyrst 30 árum áður, um 1675, þriðja 

Hryggur (Hriggur), sem byggðist eitthvað fyrr en Brekka og fjórða var hjáleigan á Bergi sem  

var fyrst byggð ellefu árum fyrir skráningu jarðabókarinnar, 1694. Tómthús Arnarholts var 

eitt, „Naudveria“, öðru nafni Sighvatshús, sem hafði verið byggt í 40 ár eða frá 1665.
16

  

Þegar Jarðatal Johnsens var tekið saman 1847 var Arnarholt í bændaeigu og dýrleiki 

metinn á 23 hundruð en sýslumaður mat jörðina aðeins á 20 hundruð.
17

  

 

 
        Mynd 2. Túnakort Arnarholts frá 1916.

18
 

Árið 1906 eignuðust bræðurnir og kaupmennirnir Sturla og Friðrik Jónssynir 

Arnarholt, en fyrir áttu þeir nágrannajörðina Brautarholt.
19

 Arnarholt var eyðibær 1908 þegar 

                                                 
16

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. III. bindi, bls. 368-371. 
17

 J. Johnsen: Jarðatal á Íslandi, bls. 98. 
18

 Þjóðskjalasafn Íslands: Arnarholt (með Brekku). Túnakort 1916. Vigfús Guðmundsson Keldum teiknaði. 

Vefur Þjóðskjalasafns Íslands. Vefslóð: http://skjalasafn.is  Stafrænar heimildir Túnakort  Skoða túnakort 

hjá Archives Portal Europe  Vefslóð: http://www.archivesportaleurope.net/web/guest. Sótt 3. júlí 2014.  
19

 Kjalnesingar. Ábúendur og saga Kjalarneshrepps frá 1890. Kjósarsýsla I, bls. 140. 

http://skjalasafn.is/
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gerð var bæjarteikning af Brautarholtshverfi sem taldi þá 10 bæi.
20

 Á túnakorti frá 1916 

kemur fram að jörðin hafi verið lögð undir Brautarholt 10-20 árum fyrr og bæjarhús orðin 

tóftir. Sennilega hefur verið hætt að búa þar um 1896.  

1.1.2 Arnarholt í tíð Thors Jensens 1927-1943  
Árið 1927 keypti Thor Jensen athafnamaður Arnarholt af Ólafi Bjarnasyni þáverandi eiganda 

Brautarholts, ásamt jörðinni Brekku, sem áður var hjáleiga Arnarholts. Thor hafði þá keypt 

nokkrar jarðir í Mosfellssveit til búrekstrar, meðal annars Korpúlfsstaði, en vantaði sumarhaga 

fyrir mjólkurkýr sínar og geldneyti og keypti Arnarholt og Brekku í þeim tilgangi að nýta 

landið til sumarbeitar.
21

  

Thor hófst fljótlega handa við byggingu sumarfjóss í landi Arnarholts. Í frétt sem 

Morgunblaðið birti í maí 1927 um kaup Thors á Arnarholti er tekið fram að hann „ætlar að 

fara að byggja þar mikið fjós“ og má gera ráð fyrir að byggingin hafi verið reist þá um 

sumarið.
 22

 Fjósið í Arnarholti þótti mikil bygging á sínum tíma, það er steinsteypt, með 

tveimur burstum og mun hafa rúmað 135 kýr. Á fjósloftinu var tveggja herbergja íbúð þar 

sem átta fjósamenn og matráðskona bjuggu yfir sumarið.
23

 Fjósbygging þessi er elsta 

byggingin af þeim sem standa í Arnarholti í dag.  

 

Mynd 3. Arnarholt á ljósmynd frá 1998. Fjós Thors Jensens stendur vestast í húsaþyrpingunni, lengst til vinstri á 

myndinni. Austar og samsíða því stendur fyrsta byggingin sem reist var fyrir vistheimilið í Arnarholti, árið 1945. 

Fyrir aftan hana sést í sjúkrahúsbyggingu sem byggð var á staðnum 1971-1977. Fyrir miðju sést starfsmannahús 

sem reist var 1966 og lengst til hægri á myndinni er íbúðarhús forstöðumanns sem reist var  1957.
 24

 

                                                 
20

 Landmælingar Íslands: Bæjarteikning af Brautarholtshverfi 1908, teiknuð af Jörgensen.  
21

 Thor Jensen. Minningar II. Framkvæmdaár, bls. 222-223, 226 – Kjalnesingar. Ábúendur og saga 

Kjalarneshrepps frá 1890. Kjósarsýsla I, bls. 139 – Friðþór Eydal: Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 269. 
22

 Morgunblaðið 31. maí 1927, bls. 4. 
23

 Birgir Sigurðsson: Korpúlfsstaðir, bls. 100. Í þessari heimild er stutt frásögn um Arnarholt og byggingar þar, 

sem miðuð er við árið 1934. Þar er nefnt fjós Thors Jensens og mjólkurhús. 
24

 Ljósmyndari Helgi Daníelsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, HED Arnarholt 18. 
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Einnig var byggt á staðnum mjólkurhús með kæliútbúnaði, líklega á svipuðum tíma og 

fjósið.
25

  Lágreist skúrbygging sem stendur áföst við austurhlið fjósbyggingarinnar (líklega 

matshluti 07 í Fasteignaskrá) er hugsanlega þetta mjólkurhús. Sú bygging sést á teikningu sem 

líklega er frá 1945 og er varðveitt meðal teikninga húsameistara Reykjavíkur af húsum 

vistheimilisins í Arnarholti á Borgarskjalasafni.
26

 Einnig sést hún á loftmynd bandaríska 

hersins frá 1945 og hugsanlega (ógreinilega) á þýskri njósnamynd frá 1942 (sjá myndir 4 og 

7).
27

  

 

 
         Mynd 4. Hér sést fjósið í Arnarholti ógreinilega á þýskri njósnamynd frá 1942.

28 

1.1.3 Hernámsárin 1940-1945 
Á hernámsárunum dvaldi breska hernámsliðið og síðar það bandaríska í Arnarholti. Strax 

daginn eftir hernámið, 11. maí 1940, mun hluti breska hernámsliðsins hafa haldið frá 

Hvalfirði suður á Kjalarnes og þegar það nálgaðist Brautarholt heimilaði Thor Jensen að 

liðinu yrði beint í Arnarholt, en byggingarnar þar stóðu þá auðar þar sem kýrnar voru ekki 

komnar frá Korpúlfsstöðum í sumarbeitina.
29

 Þarna reistu Bretarnir herskála og í september 

1941 kom bandaríska herliðið síðan til dvalar í Arnarholti.
30

  

1.1.4 Vistheimilið Arnarholt 1943-1971 
Á árunum 1942-1943 gekk Reykjavíkurbær frá kaupum á jörðum Thors Jensens í 

Mosfellssveit, á Kjalarnesi og í Kjós, þar með talið Arnarholti, í þeim tilgangi að svara þörf 

fyrir aukið landrými til handa bæjarbúum.
31

 Í úttekt sem bærinn lét af því tilefni gera á 

jörðunum og þeim mannvirkjum sem þeim fylgdu, er eftirfarandi lýsing á fjósinu í Arnarholti: 

                                                 
25

 Birgir Sigurðsson: Korpúlfsstaðir, bls. 100.  
26

 Borgarskjalasafn: Teikningasafn Húsameistara Reykjavíkur. Arnarholt. Teikning af fjósbyggingu, óundirrituð 

og ódagsett. 
27

 Landmælingar Íslands: AMS3123411. 
28

 Landmælingar Íslands: GX12504 8442 134. 
29

 Morgunblaðið 22. febrúar 1998, bls. 20 – Alþýðublaðið 11. maí 1940, bls. 1 – Tíminn 11. maí 1940, bls. 204. 
30

 Friðþór Eydal: Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 269. 
31

 Morgunblaðið 13. maí 1942, bls. 3 – Þjóðviljinn 13. maí 1942, bls. 1 og 4 – Vísir 28. ágúst 1947, bls. 1 - Thor 

Jensen. Minningar II. Framkvæmdaár, bls. 236 – Kjalnesingar. Ábúendur og saga Kjalarneshrepps frá 1890. 

Kjósarsýsla I, bls. 140 og 142. 

http://www.mbl.is/greinasafn/dagur/1998/02/22/
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„Á jörðinni er fjós steinsteypt með járnþaki, fyrir 135 kýr, með áburðargeymslum. Á lofti í 

sama húsi er innréttuð tveggja herbergja íbúð með eldhúsi og borðstofu, en loftið hefir að 

öðru leyti hingað til verið notað til heygeymslu. Kæliútbúnaður og vatnsleiðsla.“
32

  

Ákveðið var að í Arnarholti skyldi komið á fót vistheimili fyrir skjólstæðinga 

bæjarins, „gamalmenni og sjúklinga“ eða „allskonar öryrkja, sem ekki geta séð fyrir sér sjálfir 

og Reykjavíkurbær hefir á framfæri sínu.“
33

 Árið 1944 var ráðist í framkvæmdir við að 

„breyta byggingum og stækka í Arnarholti“.
34

 Þá var byggt nýtt hús á staðnum, austan við og 

samsíða fjósbyggingu Thors Jensens. Húsið teiknaði Einar Sveinsson arkitekt og húsameistari 

Reykjavíkur, en embætti húsameistara Reykjavíkur, sem Einar gegndi frá 1934 til 1973, kom 

frá upphafi að hönnun flestra bygginga vistheimilisins að Arnarholti. (sjá myndir 5 og 6). Í 

nýja húsinu var ráðgert að yrðu íbúðarherbergi vistmanna, „ýmist eins eða tveggja manna,“ 

einnig „setustofur, borðsalur, eldhús og búr, böð og geymsla og auk þess íbúð ráðsmanns og 

vistarverur starfsfólks.“
 35

 Af loftmynd bandaríska hersins sem tekin var af svæðinu í 

september 1945, sést að þá er húsið risið af grunni (sjá mynd 7).
36

  

 

 
Mynd 5. Teikning Einars Sveinssonar frá 1945 að útliti vistheimilisbyggingarinnar í Arnarholti.

37
 

                                                 
32

 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. Handritadeild: Lbs 36 NF. Emil Jónsson: Einkaskjalasafn. Askja 5, 

29: Byggingar á Korpúlfsstöðum, Lágafelli og Arnarholti. Mat á jarðeignum Thors Jensens í Kjósarsýslu ásamt 

áhöfn og lausafjármunum. 
33

 Alþýðublaðið 4. apríl 1944, bls. 1 – Vísir 22. des. 1944, bls. 2. 
34

 Vísir 22. des. 1944, bls. 2. 
35

 Vísir 22. des. 1944, bls. 2. 
36

 Landmælingar Íslands: AMS3123411. 
37

 Borgarskjalasafn Reykjavíkur: Teikningasafn Húsameistara Reykjavíkur. Arnarholt. Teikning af vistheimili, 

undirrituð af Einari Sveinssyni, dags. í júlí 1944. 
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Mynd 6. Teikning Einars Sveinssonar frá 1945 að fyrirkomulagi innandyra í vistheimilinu.

38
 

 

 
Mynd 7. Húsin í Arnarholti á loftmynd bandaríska hersins frá 23. septmeber 1945. Vestar (vinstra megin) er 

fjósbygging Thors Jensens og líklega skúrbygging sem enn stendur við austurhlið hennar (e.t.v. mjólkurhús). 

Austar er bygging vistheimilisins frá 1945. Byggingarnar norðan við þessi hús eru hugsanlega braggar frá 

hernámsárunum.
39

 

                                                 
38

 Borgarskjalasafn Reykjavíkur: Teikningasafn Húsameistara Reykjavíkur. Arnarholt. Teikning af vistheimili, 

undirrituð af Einari Sveinssyni, dags. í júlí 1944. 
39

 Landmælingar Íslands: AMS3123411. 
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Fjósi Thors Jensens mun einnig verið breytt til að hýsa starfsemi vistheimilins, en á ómerktri 

teikningu úr safni húsameistara Reykjavíkur má sjá að þar hefur verið gert ráð fyrir 

vinnustofum og rými fyrir sjúklinga, auk fjóss og hlöðu, hesthúss og fuglahúss (sjá mynd 6).  

 

 
    Mynd 8. Teikning úr safni húsameistara Reykjavíkur sem sýnir líklega fyrirkomulags- 

    breytingar sem gerðar voru á fjósinu þegar vistheimilinu var komið á fót í Arnarholti 1945.
40

 

 

Gísli Jónsson (1913-1991) var ráðinn forstöðumaður vistheimilisins og tók það til starfa 

haustið 1945. Frá upphafi mun hafa verið ráðgert að hýsa einnig í Arnarholti sjúklinga með 

geðræn vandamál.
41

  

Árið 1951 voru vistmenn heimilisins 47 talsins, þar af fjórtán geðsjúkir. Í tengslum við 

heimilið var starfrækt á staðnum bú með níu mjólkandi kúm. Hugsunin virðist hafa verið sú 

að heimilið væri sem mest sjálfbært og í skýrslu sparnaðarnefndar um rekstur sjúkrahúsa og 

vistheimila frá 1951 segir að kúabúið í Arnarholti fæði heimilið af mjólk og rjóma, þó ekki til 

fulls, og kartöflur séu þar ræktaðar nægilega fyrir heimilisþarfir. Mælir nefndin með því að 

komið verði upp þvottahúsi á staðnum.
42

  

                                                 
40

 Borgarskjalasafn: Teikningasafn Húsameistara Reykjavíkur. Arnarholt. Teikning af fjósbyggingu, óundirrituð 

og ódagsett. 
41

 Vísir 22. des. 1944, bls. 2. 
42

 Tíminn 4. febrúar 1951, bls. 4. 
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Mynd 9. Hugmynd að skipulagi svæðisins á uppdrætti sem undirritaður er af skipulagsstjóra ríkisins, Herði 

Bjarnasyni í október 1949. Gert er ráð fyrir vinnuskálum og sérstökum byggingum fyrir elliheimili, barnaheimili, 

vistarverur starfsmanna, eldhús, kapellu og líkhús, auk þeirra bygginga sem fyrir eru á staðnum.
43

 

 

 
Mynd 10. Kjalarnes á korti af Reykjavík og nágrenni frá 1948. Byggingar sem sýndar eru í Arnarholti eru fjósið 

og vistheimilisbyggingin frá 1945, auk óþekktar byggingar við vesturhlið fjóssins.
44

 

 

                                                 
43

 Borgarskjalasafn: Teikningasafn Húsameistara Reykjavíkur. Arnarholt.Uppdráttur teiknaður af Ásgeiri Þór 

Ásgeirssyni á Teiknistofu skipulagsstjóra ríkisins, undirritaður af Herði Bjarnasyni, dags. í október 1949. 
44

 Landmælingar Íslands: Kort útgefið af Geodetic Institut Kaupmannahöfn árið 1955, mælt 1908, endurskoðað 

1948. 
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Á sjötta áratug aldarinnar (1952-1957) var reist íbúðarhús á staðnum fyrir 

forstöðumann heimilisins, eftir teikningum Einars Sveinssonar og Aðalsteins Richters hjá 

embætti húsameistara Reykjavíkur (sjá mynd 11). Því var valinn staður suðaustan við eldri 

húsin, nálægt veginum þar sem aðkoma er að staðnum. Það hefur verið kallað Gíslahús eftir 

forstöðumanninum Gísla Jónssyni. Einnig var reist á staðnum verkstæði eða hús undir 

steypugerð sem rekin var sem vinnustaður vistmanna og stendur það spölkorn norðvestan við 

húsaþyrpinguna í Arnarholti. Ekki er vitað nákvæmlega hvenær það var byggt. 

 

 
Mynd 11.Teikningar Einars Sveinssonar og Aðalsteins Richters af íbúðarhúsi forstöðumanns í Arnarholti.

45
 

 

 
Mynd 12. Teikning að útliti starfsmannahúss með laufskála að sunnanverðu.

46
 

                                                 
45

 Borgarskjalasafn: Teikningasafn Húsameistara Reykjavíkur. Arnarholt. Teikning af íbúðarhúsi forstöðumanns, 

undirrituð af Einari Sveinssyni og Aðalsteini Richter, dags. 26.07.1952. 
46

 Borgarskjalasafn: Teikningasafn Húsameistara Reykjavíkur. Arnarholt. Teikningar af starfsmannahúsi, 

undirrituð af Einari Sveinssyni, Sigurjóni Sveinssyni og Þorkeli G. Guðmundssyni, dags. í maí 1963. 
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Á árunum 1963-1966 var síðan byggt nýtt starfsmannahús á staðnum, eftir teikningum 

gerðum á skrifstofu húsameistara Reykjavíkur (sjá mynd 12). Það stendur austanvert á 

lóðinni, norðan við íbúðarhús forstöðumannsins. Með tilkomu þess var hægt að fjölga 

vistmönnum heimilisins umtalsvert.
47

 

 

 
Mynd 13. Byggingarnar í Arnarholti á ljósmynd frá 1998. Frá vinstri: verkstæðishús (steypugerð), fjós, eldri 

vistheimilisbygging, sjúkrahúsbygging frá 1971-1977 (fyrir miðju), starfsmannahús og forstöðumannshús.
48

 

 

1.1.5 Geðdeild Borgarspítalans Arnarholti 1971-2014 
Árið 1971 var vistheimilið að Arnarholti sameinað geðdeild Borgarspítalans og var eftir það 

rekið sem hluti hennar. Í desember 1977 var tekin í notkun ný sjúkrahúsbygging á staðnum, 

sem byggð var í tveimur áföngum á árunum 1971-1977, eftir teikningum Einars Sveinssonar 

og samstarfsmanna hans hjá embætti húsameistara Reykjavíkur.
49

 Byggingin samanstendur af 

þremur álmum, meðal annars sérstakri eldhúsálmu, og stendur miðsvæðis á lóðinni, milli eldri 

bygginganna og starfsmannahússins frá 1966. Með tilkomu hennar bættist meðal annars við 

rúm fyrir 45 sjúklinga í Arnarholti, en eldri byggingarnar voru áfram notaðar undir hluta 

starfseminnar. Leitast var við að gera deildina í Arnarholti heimilislega og áhersla var á 

endurhæfingu og ýmiskonar hópastarf.
50

  

Eftir sameiningu Borgarspítala og Landakotsspítala árið 1996 varð Arnarholtsdeildin 

hluti af Sjúkrahúsi Reykjavíkur og þegar Sjúkrahús Reykjavíkur og Landspítali sameinuðust 

árið 2000 varð hún hluti af Landspítala – háskólasjúkrahúsi.  

Árið 2005 var deildinni í Arnarholti lokað og sjúklingarnir fluttir á aðrar stofnanir eða 

sambýli. Þar með lauk 60 sögu Arnarholts sem vistheimilis og sjúkrastofnunar. Eftir það hafa 

                                                 
47

 Dagblaðið, 3. október 1978, bls. 9. 
48

 Ljósmyndari Helgi Daníelsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur: HED Arnarholt 24. 
49

 Borgarskjalasafn: Teikningasafn Húsameistara Reykjavíkur . Arnarholt. Teikningar af sjúkrahúsbyggingu, 

undirritaðar af Einari Sveinssyni, Yngva Gestssyni, Birni Valgeirssyni og Guðlaugi Friðjófssyni, dags. í október 

1971. 
50

 Dagblaðið, 3. október 1978, bls. 9 – Kjalnesingar. Ábúendur og saga Kjalarneshrepps frá 1890. Kjósarsýsla I, 

bls. 141. 
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húsin í Arnarholti að mestu staðið auð en árið 2013 keypti rekstrarfélagið Fylkir ehf. eignina 

og hefur nú [2014] fengið leyfi til að innrétta gistiheimili á staðnum.
51

  

 

 
Mynd 14. Fjósið og gamla vistheimilið á ljósmynd frá 1998.

52
 

 

 
Mynd 15. Mynd tekin vestan við gömlu vistheimilisbygginguna 6. maí 1979. 

53
 

 

  

                                                 
51

 Afgreiðsla byggingarfulltrúa samkv. samþykkt nr. 161/2005. 782. fundur 2014. Sjá vefsíðu 

Reykjavíkurborgar, vefslóð: www.reykjavik.is  Stjórnkerfi  Svið borgarinnar: Umhverfis- og skipulagssvið 

 Þjónusta sviðsins: Byggingarfulltrúi  Byggingarfulltrúi  Tenglar: Fundargerðir byggingarfulltrúa  

Fundargerðir 2014  Fundur nr. 782 (10.06.2014). 
52

 Ljósmyndari Helgi Daníelsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur: HED Arnarholt 21. 
53

 Ljósmyndað fyrir Dagblaðið Vísi. Ljósmyndasafn Reykjavíkur: 365 Gullbringu- og Kjósasýsla 7. 

http://www.reykjavik.is/
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2. Skráning menningarminja – Fornleifaskrá og húsakönnun 

2.1 Almennt um verndun menningarminja; fornleifa, húsa og 
mannvirkja    
 

Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 fer mennta- og menningarmálaráðherra 

með yfirstjórn verndunar og vörslu menningarminja í landinu.  Tilgangur laganna er að stuðla 

að verndun menningarminja og tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til 

komandi kynslóða. Lögin eiga jafnframt að tryggja eftir föngum varðveislu menningarminja í 

eigin umhverfi.  

Minjastofnun Íslands, sem er ríkisstofnun undir yfirstjórn ráðherra, annast framkvæmd 

laganna. Samkvæmt16. gr. laganna skal skrá fornleifar, hús og mannvirki áður en gengið er 

frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi.
54

  

Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, 

menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip 

og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir og aðrar heimildir um 

menningarsögu þjóðarinnar. Lögin taka  einnig til staða sem tengjast menningarsögu.  

 

Um friðun og friðlýsingu er fjallað í 5. gr. laganna: 
 

Friðun felur í sér sjálfkrafa verndun fornminja, húsa og mannvirkja á grundvelli aldurs 

þeirra, samkvæmt nánari fyrirmælum laga þessara. … Friðlýsing fornleifa, húsa og 

mannvirkja getur falið í sér kvöð sem þinglýst er á fasteign og hefur þann tilgang að tryggja 

sem best varðveislu menningarminja. 

 

Friðlýsing er síðan nánar útfærð í 18. gr. laganna en samkvæmt þeim skal Minjastofnun 

Íslands hafa samráð við skipulagsyfirvöld þess landsvæðis sem menningarminjar tilheyra 

þegar fjallað er um friðlýsingu þeirra. 

 
Friðlýsa má fornleifar, skip og báta, svo og hús og mannvirki eða hluta þeirra, sem hafa 

menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. Friðlýsing getur náð til nánasta umhverfis 

hins friðlýsta minjastaðar, húss eða mannvirkis. Friðlýsa má samfelld svæði þar sem fleiri en 

einn minjastaður teljast hafa sérstakt menningarsögulegt gildi. Einnig má friðlýsa samstæður 

húsa sem hafa sama gildi og að framan greinir og gilda þá reglur friðlýsingar um hvert 

einstakt þeirra. 

 

Samkvæmt lögum eru allar fornleifar friðhelgar og verndaðar gegn hvers kyns raski. Í 21. gr. 

laganna segir: 

 
Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem 

njóta friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né 

nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi 

Minjastofnunar Íslands. 

 

Þetta á við um allar fornleifar, kunnar sem ókunnar, samanber 24. grein: 

 
Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í 

jökli, skal skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda 

hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn. 

                                                 
54

 Lög um menningarminjar 2012 - nr. 80 - 29. júní. Tóku gildi 1. janúar  2013. 
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Fornminjar njóta friðunar nema annað sé ákveðið af Minjastofnun Íslands. Fornminjar eru 

annars vegar forngripir og hins vegar fornleifar. Fornleifar eru skilgreindar svo samkvæmt 3. 

gr. laganna:  
 

Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem 

menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:  

 

 a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar 

ásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar 

kirkna, bænhúsa, klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og 

verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum, 

 b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, 

mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri, 

 c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifar 

eftir veiðar til sjávar og sveita, 

 d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð, 

varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vega- 

og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra, 

 e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum, 

 f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og 

kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð, 

 g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á 

klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum, 

 h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið, 

 i. skipsflök eða hlutar þeirra. 

 

Byggingararfur er skilgreindur  í 4. gr. og teljast hús og önnur mannvirki og einstakir hlutar 

þeirra sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi til byggingaarfs þjóðarinnar: 

 
 a. stök hús eða hlutar þeirra og húsasamstæður, hvort sem er til íbúðar eða menningar- og 

atvinnustarfsemi í þéttbýli eða dreifbýli, húsaþyrpingar og götumyndir, 

 b. kirkjur og bænhús, ásamt tilheyrandi mannvirkjum, svo sem klukkuturnum, 

garðhleðslum og sáluhliðum, klaustur, samkomuhús, skólahús og nánasta umhverfi þeirra, 

aðrar opinberar byggingar, íþróttamannvirki og sundlaugar, 

 c. brýr og hvers konar samgöngumannvirki, virkjanir, stíflur, dælustöðvar og önnur 

orkumannvirki, hafnarmannvirki, vind- og vatnsmyllur, vitar, slippir, hjallar, manngerðir 

hellar og réttir. 
 

Nánari ákvæði um verndun og varðveislu húsa og mannvirkja er að finna í 29. gr. laganna og 

samkvæmt henni eru öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri friðuð: 
 

Óheimilt er að raska friðuðum húsum og mannvirkjum, spilla þeim eða breyta, rífa þau eða 

flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. 

 

Um verndun annarra húsa og mannvirkja sem ekki ná 100 ára aldri er kveðið á  í 30. 

gr.: 

 
Eigendum húsa og mannvirkja sem ekki njóta friðunar en byggð voru 1925 eða fyrr, svo og 

forráðamönnum kirkna sem reistar voru 1940 eða fyrr, er skylt að leita álits hjá 

Minjastofnun Íslands með minnst sex vikna fyrirvara ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja þau 

eða rífa. 

 

Eitt markmið skráningar menningarminja; fornleifa, húsa og mannvirkja, er að koma í veg 

fyrir að þær verði fyrir raski eða skemmdum að nauðsynjalausu. Það er hagur þeirra sem stýra 

framkvæmdum að til sé yfirlit yfir menningaminjar á tilteknum svæðum og það fæst með 

skráningu minjanna. 
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Fornleifaskráning minnkar líkur á því að óvænt finnist fornleifar á svæðinu sem 

nauðsynlega verður að rannsaka. Björgunaruppgröftur sem unninn er vegna framkvæmda og 

undir þrýstingi frá framkvæmdaraðilum er ekki æskilegur frá sjónarmiði fornleifafræðinnar. 

Fornleifaskráning sameinar því hagsmuni framkvæmdaraðila og fræðigreinarinnar. Almennt 

er æskilegast að framkvæmdum sé beint frá minjastöðum, því að þeir sem standa fyrir 

meiriháttar framkvæmdum bera kostnað af fornleifarannsóknum sem nauðsynlegar reynast 

þeirra vegna, samanber 28. grein: 

 
Framkvæmdaraðili greiðir kostnað við þær rannsóknir á fornleifum sem Minjastofnun 

Íslands ákveður að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Við allar 

umfangsmiklar framkvæmdir skal sá sem fyrir þeim stendur bera kostnað af nauðsynlegum 

rannsóknum og vettvangsskráningu fornleifa. 

 

2.2 Tilgangur og aðferðafræði skráningar menningarminja; fornleifa, 
húsa og mannvirkja 
 

Minjasafn Reykjavíkur, nú Borgarsögusafn Reykjavíkur, heldur skrár yfir menningarminjar í 

Reykjavík, fornleifaskrá og húsaskrá, sem eru rafrænar skrár.    

 

Fornleifaskrá Reykjavíkur var fyrst gefin út árið 1995 og þá voru um 200 minjastaðir 

skráðir. Stöðugt er unnið að endurskoðun hennar og nú (2013) eru um 2100 minjastaðir 

skráðir. Fornleifaskráning er í raun skilyrði þess að hægt sé að vinna markvisst að varðveislu 

fornleifa. Allar fornleifar eru skráðar í Sarp – menningarsögulegan gagnagrunn. Minjar eru 

skráðar eftir jörðum eins og jarðaskipting var um 1835-1845. Minjarnar fá þrískipt númer: í 

fyrsta lagi landsnúmer sem fasteignamat ríkisins úthlutar, næst kemur númer jarðarinnar 

samkvæmt Jarðabók Johnsens frá 1847 og þriðja talan er síðan hlaupandi tala innan 

jarðarinnar. Við skráningu þess svæðis sem hér um ræðir eru minjar í landi jarðanna 

Arnarholts (125651 304), Lykkju (125713 295) og Króks (125712 294).  

Við skráningu minja jarðanna var rýnt í örnefnaskrár, kort og aðrar ritaðar heimildir, 

auk þess sem vettvangsskoðun fór fram. Eldri minjastaðir kunna að hafa raskast eða jafnvel 

eyðst vegna seinni tíma framkvæmda. Enn geta þó leynst í jörðu fornleifar og ætti því að sýna 

aðgát við jarðrask nálægt minjastöðum.  

 Við skráningu menningarminja er sögu jarðanna gerð skil og varpað ljósi á þætti sem 

gefa upplýsingar um sögu byggðar og búskapar í nágrenninu. Þá er tegundum og hlutverki 

minja lýst. Ef minjar finnast ekki á yfirborði eru þær skráðar sem heimild, en á þeim stöðum 

eru líkur á því að minjar sé enn að finna í jörðu. Í lokin er vísað í þær heimildir sem hafa gefið 

tilefni til skráningar fornleifa.  

 Við staðsetningu á minjum er gömlum kortum og loftmyndum varpað (strekkt) á 

gildandi skipulagsuppdrætti, sem sóttir eru í Landsupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar 

(LUKR) og minjarnar hnitsettar í kerfinu ISN 93 sem punktar.55  

 

Húsaskrá Reykjavíkur er gagnagrunnur um hús í Reykjavík. Megintilgangurinn með 

skránni er að safna á einn stað upplýsingum um hús í Reykjavík og varpa ljósi á byggingararf 

borgarinnar. Í húsaskránni má meðal annars finna upplýsingar um byggingarár húsa, hönnuði, 

upprunalega gerð, byggingarefni húsa, helstu breytingar sem gerðar hafa verið á viðkomandi 

húsum og annað sem lýtur að sögu þeirra.  

                                                 
55 

Vefur. Borgarvefsjáin. Vefslóð: http://borgarvefsja.is.
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Húsaskrá byggir á margvíslegum frumgögnum svo sem brunavirðingum, gögnum 

byggingarnefndar, teikningum, kortum og ljósmyndum en einnig prentuðum heimildum og 

vettvangskönnunum. Skráin er góður grunnur fyrir rannsóknir á byggingarsögu Reykjavíkur, 

þar sem í henni eru upplýsingar um hús sem byggð hafa verið í Reykjavík í gegnum tíðina, 

einnig þau sem hafa verið rifin. Húsaskráin er lögð til grundvallar við gerð húsakannana og 

hefur að geyma upplýsingar um varðveislumat húsa, sem horft er til þegar unnið er 

deiliskipulag í þegar byggðum hverfum. 

Brunavirðingar eru mikilvægar heimildir um hús í Reykjavík. Eftir að Reykjavík fékk 

inngöngu í Brunabótafélag danskra kaupstaða árið 1874 voru öll hús bæjarins virt til 

brunabóta. Þá var húsunum lýst mjög nákvæmlega og verðmæti þeirra metið og skráð. Þessar 

brunavirðingar veita mikilvægar upplýsingar um byggingarár húsa og breytingar sem gerðar 

hafa verið á þeim. Byggingarnefnd tók til starfa í Reykjavík árið 1839. Á Borgarskjalasafni 

Reykjavíkur eru varðveitt öll skjöl byggingarnefndar frá upphafi svo sem umsóknir um 

nýbyggingar og breytingar, leyfisveitingar nefndarinnar og umsagnir ýmissa aðila. Ennfremur 

má sjá í veðmálabókum hvernig hús hafa gengið kaupum og sölum í Reykjavík í aldanna rás. 

Teikningar og ljósmyndir veita mikilsverðar upplýsingar þegar rannsökuð er 

byggingarsaga húsa og þróun byggðar. Hjá byggingarfulltrúa Reykjavíkur eru varðveittar allar 

teikningar af húsum í Reykjavík sem sótt hefur verið um samþykki fyrir. Ljósmyndir koma 

sér vel við athugun á ýmsum atriðum, t.d. því hvernig gluggar húsa hafa tekið breytingum í 

gegnum tíðina, en slíkar breytingar eru yfirleitt ekki skráðar í skjalleg gögn. Ljósmyndir af 

húsum í Reykjavík eru varðveittar á Ljósmyndasafni Reykjavíkur og Þjóðminjasafni Íslands. 

Kort og uppdrættir eru einnig mikilvægar heimildir um þróun byggðar og meðal þeirra sem 

gagnast við rannsóknir á sögu Reykjavíkur eru ýmis frumkort af Reykjavík frá 18., 19. og 20. 

öld, sem og kort mælingadeildar Reykjavíkurborgar og skipulagsuppdrættir. Prentaðar 

heimildir eru til fjölmargar um sögu Reykjavíkur. Þær koma allar að góðum notum við gerð 

húsaskrárinnar hvort sem um frásagnir samtíðarmanna er að ræða eða sagan er skráð af 

eftirkomendum. 

Með skoðun og ljósmyndun á vettvangi er unnt að meta ástand viðkomandi húss eða 

svæðis og þannig næst jafnframt heildaryfirsýn yfir gerð og efnisnotkun. Umhverfislegt mat 

og þar með varðveislugildi húss byggir síðan á samanburði á núverandi ástandi og skjallegum 

upplýsingum um upphaflega gerð húss.  

 

2.3 Skrá yfir fornleifar og yngri minjar 
 

Þessi fornleifaskrá er gerð vegna deiliskipulags á 136974 m² lóð sem vistheimilið í Arnarholti 

stendur á með landnúmerinu 221217. Arnarholt var í eigu Thors Jensens frá 1927 til 1943 og 

þar lét hann byggja bæði íveru- og gripahús á Árnamel sem er um 670 m suðaustan við eldra 

bæjarstæði Arnarholts. Vegna fjarlægðar frá eldra bæjarstæði eru minni líkur á að rekast á 

búsetuminjar frá fyrri tíð á svæðinu þar sem þær eru yfirleitt flestar í kringum bæjarstæði. 

Hins vegar er mikið af herminjum norðan við byggingarnar í Arnarholti og samkvæmt 

loftljósmynd frá 1945 voru líka mannvirki, sennilega braggar sem herinn byggði yfir sig, um 

10 m norðan við byggingar Thors.
56

 Herinn hafði aðsetur víða á Kjalarnesi frá fyrsta degi 

hernámsins og þar á meðal í „Camp Arnarholt“. Þegar fótgönguliðssveit Bandaríkjahers, 

2nd.Bn. 10th. Infantry, tók við af landgönguliðunum settust 485 menn að í Arnarholti, 30 

manna flokkur í Brautarholti, 30 í Lykkju, 240 í Dalsmynni og 30 í Tíðarskarði.
57

 Á teikningu 

af kampinum frá því í september 1941 má sjá að þá þegar var komið þar mikið af 

                                                 
56

 Friðþór Eydal, bls. 37. 
57

 Friðþór Eydal, bls. 270. 
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mannvirkjum (mynd 16). Gerð var tilraun til að strekkja teikninguna yfir yngri loftmyndir en 

með því hefur ekki enn tekist að finna nákvæma staðsetningu mannvirkjanna sem hún sýnir. 

Svart/hvít loftmynd bandaríska hersins frá árinu 1945 var einnig strekkt yfir nýlegar 

loftmyndir og þar var hægt að greina byggingar sem enn má sjá má leifar af, steyptar plötur 

og grunna, ásamt öðrum sem hafa horfið undir gróður og seinni tíma framkvæmdir, til dæmis 

byggingar sem samkvæmt ljósmyndinni voru á bakvið byggingar Thors Jensens, en þær eru 

skráðar sem heimild.
58

   

 

 
Mynd 16. „Arnarholt Camp“ 1941.

59
 

Fornleifaskráin tekur til minja innan lóðar, þ.e. deiliskipulagssvæðisins, og minja sem eru í 

u.þ.b. 50 m fjarlægð frá mörkum deiliskipulagsreitsins og gætu verið í hættu ef til 

framkvæmda kemur.  

Fornleifar eru skráðar undir jarðir, eftir því hvernig jarðaskipting var þegar Jarðartal 

Johnsens var tekið saman 1847 og fá númer samkvæmt því. Lóðin, deiliskipulagssvæðið, er 

að stærstum hluta úr landi Arnarholts sem hefur Johnsens- númerið 304, en austasti hlutinn er 

úr landi Lykkju, sem hefur númerið 295, en þar eru skráða þrjár minjar. Minjar sem innan 

u.þ.b. 50 m frá mörkum lóðar eru skráðar undir Arnarholt nema einar fornleifar sem skráðar 

eru undir Krók (294). Sjá má staðsetningu minjanna á mynd 17. Minjarnar voru staðsettar, 

stikaðar og ljósmyndaðar. 

                                                 
58

 Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945.   
59

 Teikning gerð af bandaríska setuliðinu. Þjóðskjalasafni Bandaríkjanna, The U.S. National Archives and 

Records Administration. 
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Mynd 17. Skráðar fornleifar innan deiliskipulagsreits og innan 50 m frá mörkum.

60
 

Minjar innan deiliskipulagsreitsins eru tíu, fimm eru sjáanlegar en fimm eru skráðar eftir 

heimildum. Minjar innan 50 m frá mörkum eru átta, allar sjáanlegar. Samtals eru það átján 

minjar og allar nema einar eru yngri minjar, herminjar. Þær eru samkvæmt lögum ekki 

eiginlegar fornleifar, þ.e. eldri en 100 ára, en eru samt sem áður mikilvægar minjar sem varða 

menningarsögu okkar. Einu eiginlegu fornleifarnar, eldri en 100 ára, eru landamerkið 

Grásteinn. Búast má við því að minjar geti komið í ljós við jarðrask þó þær séu ekki 

sjáanlegar á yfirborði og víða á svæðinu ber gróður þess merki að þar gætu minjar leynst 

undir.  

 

Tafla 1. Skráðar fornleifar innan lóðar, deiliskipulagsreits.   

Fornleif  Jörð Hlutverk Tegund  Ástand  Aldur  Sjáanleg 

304-9 Arnarholt Herminjar Byrgi Sæmilegt  1940 Sjáanleg   

304-28 Arnarholt Herminjar  Grunnur  Slæmt  1940 Sjáanleg 

304-33 Arnarholt  Herminjar Braggagrunnur Ómetið  1940 Heimild  

304-34 Arnarholt Herminjar Heimild Ómetið 1940 Heimild  

304-35 Arnarholt Herminjar Heimild Ómetið 1940 Heimild  

304-36 Arnarholt Herminjar Heimild Ómetið 1940 Heimild  

304-37 Arnarholt Herminjar Heimild Ómetið  1940 Heimild  

295-20 Lykkja Herminjar Tóft  Sæmilegt  1940 Sjáanleg 

295-21 Lykkja Herminjar  Tóft  Sæmilegt  1940 Sjáanleg 

295-28 Lykkja Herminjar  Grunnur  Sæmilegt 1940 Sjáanleg 

 

                                                 
60

 Loftmynd. Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur, LUKR.  
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Tafla 2. Skráðar minjar innan u.þ.b. 50 m frá mörkum.  

Fornleif  Jörð Sérheiti  Hlutverk Tegund  Ástand  Aldur  Sjáanleg  

304-19 Arnarholt  Herminjar Grunnur  Slæmt  1940 Sjáanleg  

304-21 Arnarholt  Herminjar  Grunnur  Slæmt  1940 Sjáanleg 

304-22 Arnarholt  Herminjar Grunnur  Slæmt  1940 Sjáanleg 

304-23 Arnarholt   Herminjar  Grunnur  Slæmt 1940 Sjáanleg 

304-24 Arnarholt  Herminjar  Grunnur  Slæmt  1940 Sjáanleg 

304-31 Arnarholt  Herminjar Steypuleifar Slæmt  1940 Sjáanleg 

304-32 Arnarholt  Herminjar Brú  Gott  1940 Sjáanleg 

294-21 Krókur  Grásteinn  Landamerki  Steinn  Gott  1900 Sjáanleg 

 

 

 

 

Arnarholt 304-9 

 
Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Byrgi 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.256,419, Y 419.283,831 m 

Lengd og breidd: 20 x 16 m 

Ástand: Sæmilegt 

Hættumat: Nokkur hætta 

Hættuorsök: Ábúð, framkvæmdir 

Staðhættir: Nokkrum metrum fyrri norðan hús Steypugerðinnar (hús sem er um 200 m frá 

húsaþyrpingu Arnarholts). 

Lýsing: Húsið er inni í hól, steypt, en anddyri er hlaðið úr steini, gæti verið bætt við seinna, 

því steinarnir eru eins og framleiddir voru í Steypugerðinni. Staðsett, stikað og ljósmyndað.  

Heimildir: Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945.   
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Arnarholt 304-19 

 
Mynd 2. Herminjar, sökkull 304-19. 

Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Grunnur 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.234,672, Y 419.380,090 m 

Lengd og breidd: 5 x 0,1 m 

Ástand: Slæmt 

Horfin: Að hluta 

Hættumat: Nokkur hætta 

Hættuorsök: Ábúð, framkvæmdir 

Staðhættir: Um 7 m SA af grunni 304-22, og 110 m N af húsi Steypugerðarinnar, sem er um 

200 m frá húsaþyrpingu Arnarholts og hefur matsnúmerið 02, við veginn.  

Lýsing: Steyptur sökkull 5x0,10 m.  Staðsett og ljósmyndað. Gæti verið leifar af húsgrunni. 

Staðsett, stikað og ljósmyndað. 

 

Arnarholt 304-21 

 
Mynd 3. Herminjar, grunnur 304-21. 
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Hlutverk: Grunnur, herminjar 

Tegund: Steinsteypa 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.085,731  Y 419.250,939 m 

Hæð: 5 cm 

Lengd og breidd: 5 x 5 m 

Ástand: Sæmilegt 

Horfin: Að hluta 

Hættumat: Lítil hætta 

Hættuorsök: Beit, hestar 

Staðhættir: Um 200 m vestur af nyrsta húsi í Arnarholti.  

Lýsing: Steypt plata, mosavaxin að hluta, steypubrot í kring. Staðsett, stikað og ljósmyndað.  

 

Arnarholt 304-22 

 
Mynd 4. Herminjar, grunnur 304-22. 

Hlutverk: Grunnur, herminjar 

Tegund: Steypt plata 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.231,574, Y 419.387,992 m 

Lengd og breidd: 10 x 4 m 

Ástand: Slæmt 

Hættumat: Nokkur hætta 

Hættuorsök: Framkvæmdir 

Staðhættir: Um 130 m norður af húsi Steypugerðarinnar, sem er um 200 m frá húsaþyrpingu 

Arnarholts og hefur matsnúmerið 02, eru tvær steyptar plötur, sennilega undan bröggum sem 

sjást á loftljósmynd frá 1945. Grunnarnir liggja í NA-SV. Sá syðri 304-22 er greinilegri, en 

meiri gróður er á þeim nyrðri 304-23. Um 5 m SA af norðurenda 304-23 er steypuklumpur 

1x1 m, með bárujárnsbitum í. Ekki skráður sérstaklega en ljósmyndaður og merktur 304-23.  

Lýsing: Steinsteypt plata þakin að hluta með mosa og gróðri. Staðsett, stikað og ljósmyndað. 

Heimildir: Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945.   
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Arnarholt 304-23 

 
Mynd 5. Herminjar, grunnur 304-23. 

Hlutverk: Grunnur, herminjar 

Tegund: Steypt plata 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.238,682  Y 419.398,260 m 

Lengd og breidd: 10 x 6 m 

Ástand: Slæmt 

Hættumat: Nokkur hætta 

Hættuorsök: Framkvæmdir 

Staðhættir: Um 130 m norður af húsi Steypugerðarinnar, sem er um 200 m frá húsaþyrpingu 

Arnarholts og hefur matsnúmerið 02, eru tvær steyptar plötur, sennilega undan bröggum sem 

sjást á loftljósmynd frá 1945. Grunnarnir liggja í NA-SV. Sá syðri 304-22 er greinilegri, en 

meiri gróður er á þeim nyrðri 304-23. Um 5 m SA af norður enda 304-23 er steypuklumpur 

1x1 m, sem í eru bárujárnsbitar. Ekki skráður sérstaklega en ljósmyndaður og merktur með 

sama nr. og 304-23.  

Lýsing: Steinsteypt plata þakin mosa og gróðri. Staðsett, stikað og ljósmyndað. 

Heimildir: Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945.   

 

Arnarholt 304-24 

 
Mynd 6. Herminjar, grunnur 304-24. 
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Hlutverk: Grunnur, herminjar 

Tegund: Steypt plata 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.201,148  Y 419.401,075 m 

Lengd og breidd: 18 x 4 m 

Ástand: Slæmt 

Hættumat: Nokkur hætta 

Hættuorsök: Farartæki, framkvæmdir 

Staðhættir: Á slóða um 130 m norður af húsi Steypugerðarinnar, sem er um 200 m frá 

húsaþyrpingu Arnarholts og hefur matsnúmerið 02.  

Lýsing: Steinsteypt plata sem fellur inn í vegarslóða sem liggur niður að sjó, partar af 

sökklum sem liggja bæði samsíða og þvert á til hliðar. Gætu verið leifar af stóru skeifulaga 

mannvirki sem sést á loftmynd frá 1945. Staðsett, stikað og ljósmyndað. 

Heimildir: Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945.   

 

Arnarholt 304-28 

 
Mynd 7. Herminjar, grunnur og tröppur 304-28. 

Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Grunnur 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.160,799  Y 419.322,253 m 

Lengd og breidd: 5 x 4,5 m 

Ástand: Slæmt 

Hættumat: Nokkur hætta 

Hættuorsök: Beit, hestar 

Staðhættir: Um 85 m norðvestur af húsi Steypugerðarinnar, sem er um 200 m frá 

húsaþyrpingu Arnarholts og hefur matsnúmerið 02, fast við girðingu innan hrossahaga, 100 m 

norðvestur af 304-21, sem eru svipaðar minjar, og 30 m vestur frá vegi.   

Lýsing: Steyptur sökkull og plata nokkuð brotin um 5x4,5 m. Við vesturhlið liggur steyptur 

flötur sem gæti hafa verið lóðréttur á sökklinum en fallið til vesturs um 2x1,20 m. Við 

norðurhlið liggja steinsteyptar tröppur, þrjú þrep og pallur, sem virðast hafa fallið til hliðar í 

norður. Vestan við þær er steinsteypt stykki 1x1 m. Staðsett, stikað og ljósmyndað. 

Mannvirkið sést á svart/hvítri þýskri loftljósmynd frá 1945. 
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Heimildir: Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945. 

 

Arnarholt 304-31 

 
Mynd 8. Herminjar, strompur eða arinn? 

Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Steinsteypa 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.085,731  Y 419.250,000 m 

Lengd og breidd: 2 x 1,2 m 

Ástand: Slæmt 

Horfin: Að mestu 

Hættumat: Nokkur hætta 

Hættuorsök: Beit, hestar 

Staðhættir: Um 14 m SSA af fornleif 304-21 eru steypuleifar frá tímum hersetunnar.   

Lýsing: Steypuklumpur, hlaðinn og steyptur, um 2x1,2 m og 1 m á hæð. Skorsteinn eða 

arinn(?). Staðsett og ljósmyndað.  

 

Arnarholt 304-32 

 
Mynd 9. Herminjar, brú 304-32. 
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Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Brú, hlið 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.303,428 Y 418.869,969 m 

Lengd og breidd: 3 x 2 m 

Ástand: Gott 

Hættumat: Nokkur hætta 

Hættuorsök: Farartæki 

Staðhættir: Á heimreið um 85 m SSV af Gíslahúsi, íbúðarhúsi forstöðumanns í Arnarholti.  

Lýsing: Ferhyrndur flötur 3x2 m undir malbiki sem virðist vera steyptur á heimreið. Sést í 

stálprófíl við suðausturhorn í götu, tveir stálprófílar uppreistir beggja vegna, með keðju á milli 

vestanmegin við veginn. Sennilega brú eða hlið inn á svæðið. Staðsett, stikað og ljósmyndað. 

 

Arnarholt 304-33 

 
Mynd 10. Minjastaður samkvæmt heimild, braggagrunnur 304-33. 

Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Braggagrunnur, heimild 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.248,298  Y 419.122,952 m 

Horfin: Já 

Staðhættir: Braggagrunnur var um 60 m norður af fjósi sem Thor Jensen byggði um 1927 og 

hefur nú matsnúmerið 05.  

Lýsing: Samkvæmt grunnteikningu af Arnarholti frá því í október 1949 var braggagrunnur 

um 60 m norður af byggingu 05. Bragginn sést einnig á svart/hvítri loftmynd frá 1945. 

Grunnurinn sést ekki lengur á yfirborði vegna gróðurs en gæti leynst undir sverði. Staðsett, 

stikað og ljósmyndað. 

Heimildir: Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945.   

Ásgeir Þór Ásgeirsson. (1949). Arnarholt: skipulag. Teikning frá Teiknistofu Skipulagsins í 

október 1949.  
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Arnarholt 304-34 

 
Mynd 11. Minjastaður skv. loftljósmynd frá 1945. 

Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Heimild 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.251,465, Y 419.082,538 m 

Horfin: Já 

Staðhættir: Mannvirki um 17 m NV af fjósinu sem Thor Jensen lét byggja 1927 og hefur 

matsnúmerið 05.  

Lýsing: Mannvirkið sést á loftljósmynd frá 1945 sem ameríski herinn tók af svæðinu. Af 

öðrum minjum að dæma er þetta braggagrunnur sem legið hefur í NV-SA, 18 m á lengd og 6 

m á breidd. Engar leifar eru sjáanlegar á yfirborði vegna mikils gróðurs (2014).  

Heimildir: Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945.   

 

Arnarholt 304-35 

 
Mynd 12. Minjastaður 304-35 og 36 skv. loftljósmynd frá 1945. 
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Hlutverk: Herminjar  

Tegund: Heimild 

Aldur: 1940 

Hnit: X 361.280,013, Y 419.065,179 m 

Horfin: Já 

Staðhættir: Um 8 m NA af fjósinu sem Thor Jensen lét byggja 1927 og hefur matsnúmerið 

05. 

Lýsing: Mannvirkið sést á loftljósmynd frá 1945 sem ameríski herinn tók af svæðinu. Af 

öðrum minjum að dæma er þetta braggagrunnur sem legið hefur í NV-SA, 18 m á lengd og 6 

m á breidd. Engar leifar sjást á yfirborði og þarna er nú (2014) malbikað plan.    

Heimildir: Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945.   

 

Arnarholt 304-36 

 
Mynd 13. Minjastaður 304-35 og 36 skv. loftljósmynd frá 1945. 

Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Heimild 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.297,323, Y 419.058,613 m 

Horfin: Já 

Staðhættir: Um 8 m NA af vistheimilisbyggingu sem Reykjavíkurbær lét byggja 1945 og 

hefur matsnúmerið 03. 

Lýsing: Mannvirkið sést á loftljósmynd frá 1945 sem ameríski herinn tók af svæðinu. Af 

öðrum minjum að dæma er þetta braggagrunnur sem legið hefur í NV-SA, 18 m á lengd og 6 

m á breidd. Engar leifar sjást á yfirborði og þarna er nú (2014) malbikað plan. 

Heimildir: Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945.   
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Arnarholt 304-37 

 
Mynd 14. Minjastaður skv. loftljósmynd frá 1945. 

Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Heimild 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.338,211, Y 419.072,939 m  

Horfin: Já 

Staðhættir: Um 44 m NA af vistheimilisbyggingu sem Reykjavíkurbær lét byggja 1945 og 

hefur matsnúmerið 03. 

Lýsing: Mannvirkið sést á loftljósmynd frá 1945 sem ameríski herinn tók af svæðinu. Af 

öðrum minjum að dæma er þetta braggagrunnur sem legið hefur í NV-SA, 18 m á lengd og 6 

m á breidd. Þar stendur nú bygging sem byggð hefur verið fyrir aftan sjúkrahúsbygginguna 

sem tekin var í notkun 1977 og hefur matsnúmerið 10.  

Heimildir: Landmælingar Íslands. Loftljósmynd, svart/hvít. Ams312311 frá 23.09.1945.   

 

Lykkja 295-21 

 
Mynd 15. Herminjar, tóft 295-21. 
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Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Tóft 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.442,304  Y 419.051,070 m 

Hleðsluhæð: 0,2 cm 

Lengd og breidd: 5 x 5 

Ástand:Sæmilegt 

Hættumat: Lítil hætta 

Hættuorsök: Uppblástur 

Staðhættir: Um 60 m NA af austasta horni Arnarholts, uppi á hól, er ferköntuð tóft. 

Lýsing: Girðing sem skiptir löndum Arnarholts og Lykkju liggur yfir hólinn og er alveg við 

rústina en hún er Lykkjumegin. Rústin er mjög grasi- og mosavaxin, mælist 5x5 m en ekkert 

op er greinanlegt.  Engin hleðslulög sjást en einstaka stórir steinar eru til staðar.  Veggir eru 1-

2 m á breidd en vegghæð er 0,2-0,5 m. Gamall gaddavír er við rústina, en hann gæti 

annaðhvort tengst stríðsminjum eða verið gamall hluti girðingarinnar. Mjög líklegt er samt 

sem áður að tóftin sé á einhvern hátt tengd veru hersins við Arnarholt. 

 

Lykkja 295-20  

 
Mynd 16. Herminjar, rúst 295-20. 

Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Rúst 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.407,585  Y 418.956,297 m 

Hleðsluhæð: 1,5 m 

Lengd og breidd: 8 x 5 m 

Ástand: Sæmilegt 

Hættumat: Lítil hætta 

Hættuorsök: Uppblástur 

Staðhættir: Um 53 m austur af Gíslahúsi, íbúðarhúsi forstöðumannsins í Arnarholti. 

Lýsing: Ferköntuð rúst, veggir eru grónir og er hleðsluhæð þeirra 1,5-2 m, en breidd þeirra 

um 2 m.  Er austurveggurinn utan í hól en öll vesturhlið rústarinnar er opin.  Ekki eru 

garðalög sjáanleg og ekki heldur einstakir steinar.  Botn rústarinnar er mjög uppblásin. Einnig 

er mikið af glerbrotum í botni rústarinnar. 
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Lykkja 295-28 

 
Mynd 17. Herminjar, grunnur 295-28. 

Hlutverk: Herminjar 

Tegund: Grunnur 

Aldur: 1940 

Hnit: ISN93 X 361.370,989  Y 418.945,037 m 

Lengd og breidd: 11,6 x 4,8 m 

Ástand: Gott 

Hættumat: Lítil hætta 

Staðhættir: Um 15 metrum fyrir austan Gíslahús, íbúðarhús forstöðumannsins í Arnarholti. 

Lýsing: Grunnurinn er steyptur, um 11,5x4,8 m. 

 

Krókur 294-21 

 
Mynd 18. Grásteinn, landamerki og álagablettur 294-21. 

Sérheiti: Grásteinn 

Hlutverk: Landamerki, Sögn 
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Tegund: Landamerki, álagablettur 

Aldur: 1900 

Hnit: ISN93 X 361.358,791 Y 418.920,640 m 

Lengd og breidd: 2 x 1 m 

Ástand: Gott 

Hættumat: Lítil hætta 

Hættuorsök: Framkvæmdir 

Staðhættir: „Efst upp undir húsi Gísla, forstjóra í Arnarholti, er steinn, sem heitir 

Grásteinn.  Hann er í jaðri Árnamels, sem er að mestu leyti í Arnarholtslandi.  Grástein má 

ekki snerta.“ (Ö.Kr.1). 

Lýsing: Grásteinn er stór grágrýtissteinn er stendur um 20 m í SA frá húsi forstöðumanns í 

Arnarholti. Steinninn er í Krókslandi fyrir sunnan girðingu. Staðsett og ljósmyndað.  

Heimildir: Örnefnaskrá Ara Gíslasonar með leiðréttingum Odds Jónssonar yfir Krók. 

Samningur um leir- og grjótnám á jörðunum Lykkju, Króki og Hofi, dagsett 5.5.1900.  

 

2.4 Varðveislumat fyrir fornleifar og yngri minjar 
 

Tíu skráðar minjar eru innan deiliskipulagsreits og átta innan 50 m frá mörkum þess. Allt 

herminjar sem teljast til yngri minja nema ein fornleif landamerkið Grásteinn (294-21). 

Herminjarnar eru aðallega grunnar bygginga, frá árunum 1940 til 1945 sem eru strangt til 

tekið ekki fornleifar, en eru mikilvægur hluti af menningarsögu okkar.  Minjar á 

deiliskipulagssvæðinu eru í mismikilli hættu þegar til framkvæmda kemur eftir nálægð við 

þær. Lagt er til að tillit verið tekið til herminja og að þeim verði ekki raskað nema með 

samþykki Minjastofnunar Íslands. Fornleifar geta komið óvænt í ljós við framkvæmdir og þá 

ber að tilkynna fund þeirra til Minjastofnunar Íslands sem tekur ákvarðanir um frekari 

aðgerðir. Minjastofnun Íslands ákveður hvort leyfilegt sé að hefja framkvæmdir innan 

skipulagsreitsins og með hvaða skilyrðum.  
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2.5 Húsakönnun  
 

Húsakönnun er „byggingarlistaleg og menningarsöguleg skoðun, könnun, greining, úttekt, 

skráning og mat bæjarumhverfis og einstakra húsa, studd sagnfræðilegri könnun nauðsynlegra 

frumheimilda.“
61

 Húsakönnun sem unnin er fyrir hefðbundið deiliskipulag er tvíþætt; 

byggðakönnun með sögulegu yfirliti um þróun byggðar og byggingarsögu svæðisins og 

húsakönnun með húsaskrá og mati á varðveislugildi einstakra húsa. Í húsakönnun tekur 

varðveislumat til eftirtalinna þátta: byggingarlistar, menningarsögulegs gildis, 

umhverfisgildis, upprunalegrar gerðar húss og færð skulu rök fyrir varðveislugildi.
62

 

Tilgangur húsakannana er að tryggja að ákvarðanir sem varða breytingar á byggð eða 

einstökum húsum séu teknar af þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir umhverfi, sögu og 

byggingarlist.  

 

Hér á eftir fylgir skrá yfir hús og mannvirki á lóð vistheimilisins Arnarholts á Kjalarnesi sem 

hefur landnúmerið 221217. Lóðin er 136974m² og innan hennar eru nokkrar byggingar frá 

mismunandi tímum. Elstu húsin byggði Thor Jensen um 1927 en önnur hús á lóðinni voru 

byggð til að hýsa starfsemi vistheimilis sem Reykjavíkurbær starfrækti í Arnarholti frá 1945 

og var seinna sameinað geðdeild Borgarspítala. Yngsta húsið á lóðinni er sjúkrahúsbygging 

sem byggð var undir geðdeildina í Arnarholti á árunum 1971-1977. 

 

Í Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands eru skráðir 10 matshlutar á lóðinni, en meðal annars vegna 

þess að upplýsingar sem þar eru, t.d. um byggingarár og stærðir, eru ónákvæmar eða stangast 

á við aðrar heimildir um húsin, hefur reynst erfitt að ákvarða með vissu hvaða hús á lóðinni er 

hvaða matshluti.
63

 Þar sem að Kjalarnes heyrði ekki undir Reykjavík á þeim tíma þegar húsin 

voru byggð, en Kjalarneshreppur og Reykjavík voru sameinuð í eitt sveitarfélag árið 1998, er 

heimildum, eins og brunavirðingum og samþykktum byggingarnefndar Reykjavíkur, ekki 

fyrir að fara og fáar aðrar frumheimildir um húsin á svæðinu hafa fundist. Hjá 

Borgarskjalasafni Reykjavíkur eru þó varðveittar teikningar embættis húsameistara 

Reykjavíkur af húsum vistheimilisins í Arnarholti og hefur verið tekið mið af þeim við 

ákvörðun byggingarárs. Að öðru leyti hefur verið stuðst við kort, loftmyndir, blaðagreinar og 

aðrar ritaðar heimildir um byggingarár húsanna (sjá heimildaskrá og kafla um sögu svæðisins 

hér að framan). 

 

                                                 
61

 Vefur. Húsafriðun. Vefslóð: http://www.husafridun.is → Leiðbeiningar → Húsakannanir →Leiðbeiningar um 

gerð byggða- og húsakannanna → nálgast hér → Byggða- og húsakönnun, 6. október 2009. Sótt 9. nóvember 

2012. 
62

 Vefur. Húsafriðun. Vefslóð: http://www.husafridun.is → Leiðbeiningar → Húsakannanir →Leiðbeiningar um 

gerð byggða- og húsakannanna → nálgast hér → Byggða- og húsakönnun, 6. október 2009. Sótt 9. nóvember 

2012 
63

 Hjá byggingarfulltrúa Reykjavíkur hefur verið unnið að endurskoðun skráningar matshluta á lóðinni, sbr. 

tillögu sem samþykkt var á fundi Umhverfis- og skipulagsráðs nr. 29 2013 en hefur ekki enn komið til 

framkvæmdar, um að lóð vistheimilisins í Arnarholti með landnúmer 221217 (áður landnúmer 125652), fái 

staðfang sem Brautarholtsvegur 80 og staðföng matshluta verði: mhl. 01 (áður líklega 05 og 06) nr. 80D, 

mhl. 02 (áður 03) nr. 80C, mhl. 03 (áður 10) nr. 80, mhl. 04 (áður 04) nr. 80A, mhl. 05 (áður 01) nr. 80B, 

mhl. 06 (dreifistöð OR, áður óskráð) nr. 80E, mhl. 07 (verkstæði, áður líklega 02) nr. 80F. Sjá vef 

Reykjavíkurborgar.  Vefslóð: www.reykjavik.is  Stjórnkerfi  Fundargerðir  Leit: Umhverfis- og 

skipulagsráð, fundur dags. 21.08.2013. Sótt 24.06.2014. 

 

http://www.reykjavik.is/


1957 ArnarholtByggingarár

Einar Sveinsson og AðalsteinnHönnun

Steinsteypt
ÓmúraðKlæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús forstöðumanns
Upphafleg notkunReykjavíkurbærFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Richter arkitektar

Undirstöður

Lagt er til að húsið njóti verndar í rauðum flokki: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir
sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr. verndunarflokka sem
skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030 (A-hluti: Borg fyrir fólk, 
Borgarvernd. C-hluti: Fylgiskjöl, Aðalskipulag - Borgarverndarstefna).

Varðveislugildi:

Tengist sögu vistheimilisins Arnarholts á Kjalarnesi. Íbúðarhús forstöðumanns.Menningarsögulegt gildi:

Hefur mikið gildi fyrir ásýnd staðarins.Umhverfisgildi:

Hefðbundin húsagerð frá 6. áratugi 20. aldar. Vandað og vel teiknað hús.Byggingarstíll:

Mjög upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið er hluti af þyrpingu húsa sem byggð voru undir starfsemi vistheimilis sem Reykjavíkurbær starfrækti á jörðinni Arnarholti á
Kjalarnesi frá 1945. Húsið sem hér um ræðir var byggt sem íbúðarhús fyrir forstöðumann vistheimilisins á árunum 1952-1957, en
nákvæmt byggingarár er ekki þekkt. Húsinu var valinn staður suðaustan við eldri hús á svæðinu, nálægt veginum þar sem aðkoma er að
staðnum. Embætti húsameistara Reykjavíkur, sem Einar Sveinsson arkitekt gegndi frá 1934 til 1973, kom frá upphafi að hönnun flestra
bygginga vistheimilisins að Arnarholti. Teikningarnar að þessu húsi eru undirritaðar af Einari Sveinssyni og Aðalsteini Richter árið 1952.
Gerð var ítarleg útboðslýsing fyrir húsið og mjög vandað til verks við hönnun þess og byggingu. Þar var m.a. tekið fram að gæta skyldi
þess vandlega, þegar húsið yrði steypt, að nota heflaða klæðningu (lárétta) að utanverðu og að steypumót væru rétt og vel þétt við
byggingu hússins, svo að steypurákir mynduðust ekki og áferðarfalleg steypa fengist. Forstöðumaður heimilisins frá upphafi til 1972 var
Gísli Jónsson (1913-1991) og var húsið kallað Gíslahús eftir honum.
     Árið 1971 var vistheimilið í Arnarholti sameinað Geðdeild Borgarspítalans, sem seinna varð hluti af Landsspítala - háskólasjúkrahúsi.
Árið 2005 var deildinni að Arnarholti lokað og síðan hafa húsin staðið auð að mestu. Árið 2013 keypti rekstrarfélagið Fylkir ehf. eignina
og hefur nú [2014] fengið leyfi til að innrétta gistiheimili á staðnum.
     Í Fasteignaskrá er lóðin skráð með landnúmer 221217 og húsið líklega sem matshluti 01 með byggingarár 1957. Samkvæmt tillögu
byggingarfulltrúa Reykjavíkur (sem ekki hefur komið til framkvæmdar) fær húsið matshlutanr. 05 og staðfangið Brautarholtsvegur 80B.

Saga

03.07.201435
Minjasafn Reykjavíkur



1950-1960 ArnarholtByggingarár

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
Klæðning

Einlyft

Verkstæði, steypugerð
Upphafleg notkunReykjavíkurbærFyrsti eigandi

Mænisþak/skáþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.Varðveislugildi:

Tengist sögu vistheimilisins Arnarholts á Kjalarnesi.Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús, atvinnuhúsnæði.Byggingarstíll:

Upprunaleg gerð ókunn.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið er hluti af þyrpingu húsa sem byggð voru undir starfsemi vistheimilis sem Reykjavíkurbær starfrækti á jörðinni Arnarholti á
Kjalarnesi frá 1945. Húsið sem hér um ræðir var byggt til að hýsa verkstæði eða steypugerð sem rekin var sem vinnustaður skjólstæðinga
vistheimilis. Það stendur spölkorn norðvestan við húsaþyrpinguna í Arnarholti. Ekki hafa fundist teikningar að því og óvíst er um
byggingarár, en ekki er ólíklegt að það hafi verið byggt á 6. áratug aldarinnar þegar starfsemin í Arnarholti var smám saman að byggjast
upp.
     Árið 1971 var vistheimilið í Arnarholti sameinað Geðdeild Borgarspítalans, sem seinna varð hluti af Landsspítala - háskólasjúkrahúsi.
Árið 2005 var deildinni að Arnarholti lokað og síðan hafa húsin staðið auð að mestu. Árið 2013 keypti rekstrarfélagið Fylkir ehf. eignina
og hefur nú [2014] fengið leyfi til að innrétta gistiheimili á staðnum.
     Í Fasteignaskrá er lóðin skráð með landnúmer 221217 og húsið hugsanlega sem matshluti 02 með byggingarár 1954. Samkvæmt
tillögu byggingarfulltrúa Reykjavíkur (sem ekki hefur komið til framkvæmdar) fær húsið matshlutanr. 07 og staðfangið
Brautarholtsvegur 80F.

Saga

03.07.201436
Minjasafn Reykjavíkur



1945 ArnarholtByggingarár

>1980
2014

Gluggabreyting
Ný klæðning

Einar SveinssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Ris
Kvistir
Útbyggingar

Vistheimili, íbúðarhús
Íbúðarhús

Upphafleg notkunReykjavíkurbærFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

Undirstöður

Lagt er til að húsið njóti verndar í rauðum flokki: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir
sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr. verndunarflokka sem
skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030 (A-hluti: Borg fyrir fólk, 
Borgarvernd. C-hluti: Fylgiskjöl, Aðalskipulag - Borgarverndarstefna).

Varðveislugildi:

Tengist sögu vistheimilisins Arnarholts á Kjalarnesi.Menningarsögulegt gildi:

Hefur mikið gildi fyrir ásýnd staðarins. Myndar heild með eldri fjósbyggingu vestar.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús. Byggingarlag tekur mið af eldri fjósbyggingum vestar.Byggingarstíll:

Núverandi gluggagerð og ný klæðning samræmast ekki upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið er hluti af þyrpingu húsa sem byggð voru undir starfsemi vistheimilis sem Reykjavíkurbær starfrækti á jörðinni Arnarholti á
Kjalarnesi frá 1945. Húsið sem hér um ræðir var byggt árið 1945 sem íbúðarhús fyrir vistmenn, starfsmenn og forstöðumann heimilisins.
Húsið teiknaði Einar Sveinsson arkitekt og húsameistari Reykjavíkur í júlí 1944, en embætti húsameistara Reykjavíkur, sem Einar gegndi
frá 1934 til 1973, kom frá upphafi að hönnun flestra bygginga vistheimilisins að Arnarholti. Húsið var byggt austan við og samsíða
fjósbyggingu Thors Jensens sem fyrir var á staðnum og tók mið af byggingarlagi hennar, t.d. í lengd, þykkt og halla útveggja. Á loftmynd
bandaríska hersins frá september 1945 (Landmæl.Ísl. AMS3123411) sést að þá er þetta hús risið af grunni. Útbygging eða skáli sem
stendur austan við norðurenda hússins, og sýndur er á upprunalegum teikningum, hefur líklega verið byggður stuttu síðar.
     Árið 1971 var vistheimilið í Arnarholti sameinað Geðdeild Borgarspítalans, sem seinna varð hluti af Landsspítala - háskólasjúkrahúsi.
Árið 2005 var deildinni að Arnarholti lokað og síðan hafa húsin staðið auð að mestu. Árið 2013 keypti rekstrarfélagið Fylkir ehf. eignina
og hefur nú [2014] fengið leyfi til að innrétta gistiheimili á staðnum. Gluggum hússins, sem upphaflega voru tveggja pósta, var breytt
einhvern tíma milli 1980 og 1998. Nýlega hefur ný klæðning verið sett á húsið sem samræmist ekki upprunalegri gerð þess. 
     Í Fasteignaskrá er lóðin skráð með landnúmer 221217 og húsið sem matshluti 03 með byggingarár 1957. Samkvæmt tillögu
byggingarfulltrúa Reykjavíkur (sem ekki hefur komið til framkvæmdar) fær húsið matshlutanr. 02 og staðfangið Brautarholtsvegur 80C.

Saga

03.07.201437
Minjasafn Reykjavíkur



1966 ArnarholtByggingarár

Einar Sveinsson, Sigurjón Sveinss.Hönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft

Íbúðarhús starfsmanna
Íbúðarhús

Upphafleg notkunReykjavíkurborgFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

og Þorkell Guðmundss. arkitektar

Undirstöður

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.Varðveislugildi:

Tengist sögu vistheimilisins Arnarholts á Kjalarnesi.Menningarsögulegt gildi:

Hefur gildi fyrir ásýnd staðarins.Umhverfisgildi:

Húsagerð frá 7. áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið er hluti af þyrpingu húsa sem byggð voru undir starfsemi vistheimilis sem Reykjavíkurbær starfrækti á jörðinni Arnarholti á
Kjalarnesi frá 1945. Húsið sem hér um ræðir var byggt árið 1966 sem nýtt íbúðarhús fyrir starfsmenn vistheimilisins. Húsið var teiknað á
skrifstofu húsameistara Reykjavíkur og eru teikningarnar undirritaðar af Einari Sveinssyni, Sigurjóni Sveinssyni og Þorkeli G.
Guðmundssyni í maí 1963. Húsið stendur austanvert á lóðinni, norðan við íbúðarhús forstöðumanns. Það samanstendur af þremur
íbúðaálmum sem mynda U utan um port eða garð sem afmarkast í suður af sérstæðum súlnagöngum sem kölluð eru „laufskáli“ á
teikningum.
     Árið 1971 var vistheimilið í Arnarholti sameinað Geðdeild Borgarspítalans, sem seinna varð hluti af Landsspítala - háskólasjúkrahúsi.
Árið 2005 var deildinni að Arnarholti lokað og síðan hafa húsin staðið auð að mestu. Árið 2013 keypti rekstrarfélagið Fylkir ehf. eignina
og hefur nú [2014] fengið leyfi til að innrétta gistiheimili á staðnum.
     Í Fasteignaskrá er lóðin skráð með landnúmer 221217 og húsið sem matshluti 04 með byggingarár 1966. Samkvæmt tillögu
byggingarfulltrúa Reykjavíkur (sem ekki hefur komið til framkvæmdar) heldur húsið matshlutanr. 04 og fær staðfangið
Brautarholtsvegur 80A.

Saga

03.07.201438
Minjasafn Reykjavíkur



1927 ArnarholtByggingarár

1945
>1945
>1998

Fyrirkomul.breyt.
Útlitsbreyting
Gluggabreyting

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Ris

Fjós
Upphafleg notkunThor JensenFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

Lagt er til að húsið njóti verndar í rauðum flokki: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir
sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr. verndunarflokka sem
skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030 (A-hluti: Borg fyrir fólk, 
Borgarvernd. C-hluti: Fylgiskjöl, Aðalskipulag - Borgarverndarstefna).

Varðveislugildi:

Tengist sögu búrekstrar Thors Jensens í Mosfellssveit og á Kjalarnesi á 3. og 4. áratug 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Hefur mikið gildi fyrir ásýnd staðarins. Myndar heild með yngra húsi vistheimilis austar.Umhverfisgildi:

Fjósbygging.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu að ytra byrði utan glugga- og dyrabreytinga.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið sem hér um ræðir er elsta húsið sem stendur á lóð vistheimilis sem rekið var af Reykjavíkurbæ í Arnarholti á Kjalarnesi frá 1945.
Húsið var byggt sem sumarfjós árið 1927 af Thor Jensen athafnamanni, sem keypti jörðina Arnarholt það ár til að hafa þar sumarbeit
fyrir kýr sínar frá Korpúlfsstöðum. Fjósið í Arnarholti þótti mikil bygging á sínum tíma, það er steinsteypt, með tveimur burstum og mun
hafa rúmað 135 kýr. Halli er á útveggjum, sem eru þykkastir neðst. Dyr virðast upphaflega einungis hafa verið á göflum og austurhlið, en
bætt hefur verið við dyrum á vesturhlið. Gluggar á göflum voru upphaflega krosspósta, en hefur nýlega verið breytt. Á fjósloftinu var
upphaflega heygeymsla og auk þess tveggja herbergja íbúð þar sem átta fjósamenn og matráðskona bjuggu yfir sumarið. Einnig var
byggt á staðnum mjólkurhús með kæliútbúnaði, sem hugsanlega er skúrbyggingin sem áföst er við austurhlið fjósbyggingarinnar. Á
hernámsárunum voru byggingar Thors í Arnarholti nýttar af hernámsliðinu. Árið 1943 keypti Reykjavíkurbær Arnarholt af Thor Jensen
og mun fjósinu hafa verið breytt til að hýsa hluta af starfsemi vistheimilins sem þar var komið á fót.
     Árið 1971 var vistheimilið í Arnarholti sameinað Geðdeild Borgarspítalans, sem seinna varð hluti af Landsspítala - háskólasjúkrahúsi.
Árið 2005 var deildinni að Arnarholti lokað og síðan hafa húsin staðið auð að mestu. Árið 2013 keypti rekstrarfélagið Fylkir ehf. eignina
og hefur nú [2014] fengið leyfi til að innrétta gistiheimili á staðnum.
     Í Fasteignaskrá er lóðin skráð með landnúmer 221217 og húsið líklega sem matshlutar 05 og 06 með byggingarár 1945. Skv. tillögu
byggingarfulltrúa Reykjavíkur (sem ekki hefur komið til framkvæmdar) fær húsið matshlutanr. 01 og staðfangið Brautarholtsvegur 80D.

Saga

03.07.201439
Minjasafn Reykjavíkur



1927 ArnarholtByggingarár

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Mjólkurhús?
Upphafleg notkunThor JensenFyrsti eigandi

Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.Varðveislugildi:

Tengist sögu búrekstrar Thors Jensens í Mosfellssveit og á Kjalarnesi á 3. og 4. áratug 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af ásýnd staðarins.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús, atvinnuhúsnæði.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu að ytra byrði utan glugga- og dyrabreytinga.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta er lágreist skúrbygging, áföst við austurhlið fjósbyggingar sem Thor Jensen reisti á jörðinni Arnarholti á Kjalarnesi árið 1927
og líklega byggð á svipuðum tíma. Hún er því meðal elstu húsanna sem standa á lóð vistheimilisins sem rekið var af Reykjavíkurbæ í
Arnarholti frá 1945. Óvíst er um upphaflega notkun þessa húss, en vitað er að Thor reisti á svæðinu mjólkurhús með kæliútbúnaði, sem
hugsanlega er þetta hús (líklega matshl. 07 í Fasteignaskrá). Ein heimild gerir ráð fyrir að mjólkurhúsið hafi staðið á jörðinni árið 1934
(Birgir Sigurðsson: Korpúlfsstaðir. Reykjavík 1994. Bls. 100). Á húsinu er hár skorsteinn sem virðist ekki hafa verið á því frá upphafi, ef
marka má teikningu sem líklega er frá 1945 og er varðveitt meðal teikninga húsameistara Reykjavíkur af húsum vistheimilisins í
Arnarholti á Borgarskjalasafni. Húsið sést einnig ógreinilega á loftmynd bandaríska hersins frá september 1945 (Landmæl.Ísl. 
AMS3123411). Árið 1943 keypti Reykjavíkurbær Arnarholt af Thor Jensen og munu byggingar hans þá hafa verið nýttar til að hýsa hluta
af starfsemi vistheimilins sem þar var komið á fót.
     Árið 1971 var vistheimilið í Arnarholti sameinað Geðdeild Borgarspítalans, sem seinna varð hluti af Landsspítala - háskólasjúkrahúsi.
Árið 2005 var deildinni að Arnarholti lokað og síðan hafa húsin staðið auð að mestu. Árið 2013 keypti rekstrarfélagið Fylkir ehf. eignina
og hefur nú [2014] fengið leyfi til að innrétta gistiheimili á staðnum.
     Í Fasteignaskrá er lóðin skráð með landnúmer 221217 og húsið líklega sem matshluti 07 með byggingarár 1950. Skv. tillögu bygg-
ingarfulltrúa Reykjavíkur (sem ekki hefur komið til framkvæmdar) fylgir húsið matshluta 01 sem fær staðfangið Brautarholtsvegur 80D.

Saga

03.07.201440
Minjasafn Reykjavíkur



1977 ArnarholtByggingarár

Einar Sveinsson, Yngvi Gestsson,
Björn Valgeirsson, Guðlaugur

Hönnun

Steinsteypt
Klæðning

Sjúkrahús
Upphafleg notkunReykjavíkurborgFyrsti eigandi

Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Björn Valgeirss. Guðlaugur Friðþjófss.

Undirstöður

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.Varðveislugildi:

Tengist sögu sjúkrastofnunarinnar Arnarholts á Kjalarnesi.Menningarsögulegt gildi:

Hefur mikið gildi fyrir ásýnd staðarins.Umhverfisgildi:

Sjúkrahúsbygging frá 8. áratug 20. aldar. Hús byggt fyrir sérhæfða starfsemi.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu.Upprunaleg gerð: 

Varðveislumat:

Útlit

Húsið er hluti af þyrpingu húsa sem byggð voru undir starfsemi vistheimilis Reykjavíkurbæjar á jörðinni Arnarholti á Kjalarnesi. Árið
1971 var vistheimilið í Arnarholti sameinað Geðdeild Borgarspítalans. Þá var húsið sem hér um ræðir byggt sem sjúkrahúsbygging fyrir
geðdeildina og reis það í tveimur áföngum á árunum 1971-1977. Húsið var teiknað af Einari Sveinssyni og samstarfsmönnum hans hjá
embætti húsameistara Reykjavíkur.  Það samanstendur af þremur álmum og stendur miðsvæðis á lóðinni, samtengt eldra húsi (frá 1945)
með tengibyggingu. Með tilkomu þess bættust við 45 rúm fyrir sjúklinga í Arnarholti, en eldri byggingarnar voru áfram notaðar undir
hluta starfseminnar.
     Eftir sameiningu Borgarspítala og Landakotsspítala árið 1996 varð Arnarholtsdeildin hluti af Sjúkrahúsi Reykjavíkur og þegar
Sjúkrahús Reykjavíkur og Landspítali sameinuðust árið 2000 varð hún hluti af Landspítala – háskólasjúkrahúsi. Árið 2005 var deildinni
að Arnarholti lokað og sjúklingarnir fluttir á aðrar stofnanir eða sambýli.  Síðan hafa húsin í Arnarholti staðið auð að mestu en árið 2013
keypti rekstrarfélagið Fylkir ehf. eignina og hefur nú [2014] fengið leyfi til að innrétta gistiheimili í sjúkrahúsbyggingunni.
     Í Fasteignaskrá er lóðin skráð með landnúmer 221217 og húsið sem matshluti 10 með byggingarár 1977. Samkvæmt tillögu
byggingarfulltrúa Reykjavíkur (sem ekki hefur komið til framkvæmdar) fær húsið matshlutanr. 03 og staðfangið Brautarholtsvegur 80. 

Saga

03.07.201441
Minjasafn Reykjavíkur



 
 

42 

 

2.6 Varðveislumat fyrir hús og mannvirki  
 

Við mat á varðveislugildi byggðar eru metnir á fjórir þættir: Listrænt gildi, 

menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunaleg gerð. Varðveislugildi húsa byggist 

síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar þyngst gildi byggingarlistar, 

menningarsögu og umhverfis.  

Við mat á varðveislugildi húsa og mannvirkja er stuðst er við Húsverndarskrá 

Reykjavíkur sem gefin var út sem þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016, 

Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. Einnig er stuðst við 

endurskoðun á varðveisluflokkum Húsverndarskrár Reykjavíkur sem er hluti af 

borgarverndarstefnu sem lögð hefur verið fram sem hluti af Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-

2030. 

 

Varðveisluflokkarnir eru: 
 

BLÁR FLOKKUR: Friðlýst hús og mannvirki. 

Hús friðlýst samkvæmt 5. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, sem segir: 

„Friðlýsing fornleifa, húsa og mannvirkja getur falið í sér kvöð sem þinglýst er á fasteign og 

hefur þann tilgang að tryggja sem best varðveislu menningarminja.“ 

Á skrá er getið hvaða hluti byggingar er friðaður og friðunarár.  

 

FJÓLUBLÁR FLOKKUR: Friðuð hús. 

Hús friðuð samkvæmt aldursákvæði 29. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, sem segir: 

„Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri eru friðuð.“ 

 

RAUÐUR FLOKKUR: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með 

hverfisvernd í deiliskipulagi vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða 

umhverfislegrar sérstöðu þeirra. 
 

GULUR FLOKKUR: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd 

í deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra.  

 

Hverfisvernd byggir á 2. gr. skipulagslaga 2010 nr.123/22. september en þar segir: 

„Hverfisvernd: Ákvæði í svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun sérkenna eldri 

byggðar, annarra menningarsögulegra minja eða náttúruminja“.
1
 

 

Varðveislumat húsa og mannvirkja á lóð Arnarholts á Kjalarnesi, landnúmer 221217:   

 

RAUÐUR FLOKKUR: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með 

hverfisvernd. 

 

Arnarholt, íbúðarhús forstöðumanns (matshl. 01) – byggt 1957 

Húsið er byggt árið 1957 sem íbúðarhús forstöðumanns vistheimilisins Arnarholts á 

Kjalarnesi, eftir teikningum Einars Sveinssonar arkitekts og húsameistara Reykjavíkur og 

Aðalsteins Richters arkitekts. Vel var vandað til verks við hönnun þess og byggingu. Lagt er 

til að það njóti verndar vegna mikilvægis þess fyrir ásýnd staðarins og þess 

menningarsögulega gildis sem það hefur vegna tengsla sinna við sögu hans. 

                                                 
1
 Skipulagslög 2010 - nr. 123 - 22. september. Tóku gildi 1. janúar  2011. 



 
 

43 

 

 

Arnarholt, vistheimili og íbúðarhús starfsmanna (matshl. 03) – byggt 1945 

Húsið er byggt árið 1945 sem vistheimili á vegum Reykjavíkurborgar og íbúðarhús fyrir 

vistmenn, starfsmenn og forstöðumann heimilisins, eftir teikningum Einars Sveinssonar 

arkitekts og húsameistara Reykjavíkur. Lagt er til að það njóti verndar vegna þess 

menningarsögulega gildis sem það hefur vegna tengsla sinna við sögu staðarins og vegna 

mikilvægis þess fyrir ásýnd staðarins, en það myndar heild með eldri fjósbyggingu sem 

stendur vestar og samsíða þessu húsi. 

 

Arnarholt, fjós Thors Jensens (líklega matshl. 05 og 06) – byggt 1927 

Húsið er byggt árið 1927 af Thor Jensen athafnamanni, sem sumarfjós fyrir mjólkurkýr hans 

frá Korpúlfsstöðum. Það var seinna notað undir starfsemi vistheimilisins sem rekið var af 

Reykjavíkurbæ í Arnarholti frá 1945. Það er elsta húsið sem stendur á lóðinni og er lagt til að 

það njóti verndar vegna tengsla sinna við sögu staðarins og mikilvægis þess fyrir ásýnd 

staðarins, en það myndar heild með yngri byggingu vistheimilisins sem stendur austar og 

samsíða þessu húsi. 

HÚSVERNDARKORT REYKJAVÍKUR 
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Heimildaskrá 
 

Óprentaðar heimildir:  

 

Borgarskjalasafn (BsR): 

Teikningasafn Húsameistara Reykjavíkur. Arnarholt. 

 

Borgarsögusafn Reykjavíkur:  

 Kortasafn. 

 

Byggingarfulltrúinn í Reykjavík: 

Afgreiðsla byggingarfulltrúa samkv. samþykkt nr. 161/2005. 782. fundur 2014.  

 

Landmælingar Íslands:  

Bæjarteikning af Brautarholtshverfi 1908. 

Kort af Reykjavík og nágrenni útgefið af Geodetic Institut Kaupmannahöfn árið 1955. 

Loftljósmyndir: AMS3123411 og GX12504 8442 134. 

 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. Handritadeild:  

Lbs 36 NF. Emil Jónsson: Einkaskjalasafn. Askja 5, 29: Byggingar á Korpúlfsstöðum, 

Lágafelli og Arnarholti. Mat á jarðeignum Thors Jensens í Kjósarsýslu ásamt áhöfn og 

lausafjármunum. 

 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur: 

 Ljósmyndir úr safni Helga Daníelssonar (1933-2014). 

Ljósmyndir úr safni Dagblaðsins Vísis. 

 

Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi 

Örnefnasafn (1967). Arnarholt 125651-304, Kjalarneshreppur, Kjósarsýsla. Ari 

Gíslason skráði. Athugasemdir Odds Jónssonar við Arnarholt. 

 

Þjóðskjalasafn: 

 Arnarholt (með Brekku). Túnakort 1916. Vigfús Guðmundsson Keldum teiknaði. 

 

Prentaðar heimildir: 

 

Alþýðublaðið 11. maí 1940, 4. apríl 1944. 

 

Birgir Sigurðsson: Korpúlfsstaðir. Reykjavík 1994. 

 

Björn Bjarnarson: „Kjósarsýsla. (1937)“. Landnám Ingólfs. Safn til sögu þess. II bindi. 

Reykjavík 1936-1940. Bls. 90-109. 

 

Björn Lárusson: The old Icelandic land registers. Þýðning: W. F. Salisbury. Lundur 1967.  

 

Dagblaðið, 3. október 1978. 
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