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Húsin okkar  1840‐1940 
 

Bjarmanes framh. 
 
Annað: Á aðalfundi hjá Verslunarfélagi Vindhælinga   þann 25. febrúar 1912  var samþykkt 
að láta byggja á vori komandi verslunarhús úr steinsteypu 18 x 12 álnir, ein hæð og kjallara. 
Yfirsmiður var ráðinn Ólafur Reykdal, smiður frá Sauðárkróki. Húsið var byggt um sumarið 
og innréttað um veturinn og þegar tekið til notkunar sem verslunarhús.1 
Húsið hýsti verslun  Verslunarfélagsins  til ársins 1921 . Skólahald hófst í húsinu  með 
lestrarprófi  þann 4. Janúar 1922. Vindhælishreppur hafði þá keypt húsnæðið og fengið til 
þess styrk frá fræðslumálastjórn að upphæð 3.400 krónur. 2 Var svo kennt  í húsinu allar götur 
til haustsins 1958  er skólinn flutti í nýtt húsnæði.  En húsið var notað til fleira brúks en 
kennslu á árunum 1922-1958. Eins og t.d. allskonar félagsstarfssemi, s.b. fundahald m.a. 
hreppsnefndarfundi og sveitarþing, dansleikir haldnir og leikhúsverk flutt. Niðri í kjallara 
voru m.a. kenndar smíðar, þar var líka lítil íbúð og á tímabili reiðhjólaverkstæði.3 
Stofnfundur Ungmennafélagsins Fram var haldinn í húsinu þann 17. október 19264 
 
Árið  1981 keypti Höfðahreppur húsið og  hóf endurbætur á því um 2002. Það var svo 19. júní 
2004 sem endurbyggingu hússins var formlega lokið. Arkitekt að endurbyggingu var Jon 
Nordsteien,  byggingameistari Helgi Gunnarsson.5 
 
Ábúendur:  1930- 1931 Ole Omundsen ,sjómaður, 
Ábúendur:  1931- 1939 Ole Omundsen, sjómaður og bústýra Margrét Jóhannesdóttir 
Ábúendur:  1930- 1934 Jónatan Guðmundsson, húsmaður 
Ábúendur  1931- 1935 Vilhelm Nílsen 
Ábúendur  1932- 1933 Einar Pétursson, Hólmfríður Hjartardóttir bústýra 
Ábúendur  1933- 1935 Guðrún Sigurðardóttir, ekkja. Anna Sölvadóttir vk. 
Ábúendur  1934- 1935 Einar Pétursson Sjómaður 
Ábúendur  1935- 1940 Indriði Björnsson, K. Ingunn Gísladóttir 
Ábúendur  1935- 1936 Hólmfríður Hjartardóttir 
Ábúendur: 1939- 1940 Björn Fossdal, Guðrún Sigurðardóttir, Jóninna Jónsdóttir 
Ábúendur: 1940  a) Elín Guðmundsd., húsf. Þormóður Óskarsson, sjómaður, 
    Jakob Þór, sjómaður, 
    b) Ragnar Guðmundsson , Guðlaug Einarsdóttir, Sigurjón 
     Jóhannsson 
    c)  Guðrún Sigurðardóttir, Árni Svanb. Jónsson, Jóninna  
    Jónsdóttir , hjá dóttur. 
    d) María Jóhannesdóttir, húsk. 

   Barnaskólinn [ efri hæð] Páll Jónsson,kennari,Sigríður  
   Guðnad.6 

                                                            
1 Húnavaka 1987 bls.43 
2 Byggðin undir Borginni bls. 150‐151 
3 Samantekt vegna vígslu endurbyggingar Bjarmaness 19. Júní 2004   
4 Byggðin undir Borginni bls. 120 
5 Samantekt vegna vígslu endurbyggingar Bjarmaness 19. Júní 2004   
6 Sóknarmanntöl Höskuldst.pr.1930‐1940 
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Húsin okkar  1840‐1940 
 

Blómsturvellir, Glasgow,(1901) Stiesensbær, Dísubær, Utanverðunes. 

Byggingarár:  1900 [ mv. ábúendur] 

 

Staðsetning: á Hólanesi, nálægt þar sem Miðnes stendur nú. [ágiskun- norðaustan við Árnes] 

 

Lýsing 1916: Torfbær með þilstafni, Alþiljað, eldavélarhús og geymsla, bæjardyr og 
kindakofi. Lóðin 750m2 að stærð slétt tún og girt, en harðlent, liggur á mel, hentugri 
byggingarlóð en til túnræktunar. Lóðargjald kr. 16,85 og leigt til 80 ára.1 

 

Ábúendur: 1901-1920 Jósef Stiesen k. Margrét Finnsdóttir2,3 

Ábúendur: 1920- 1922 Jakob Guðmundsson, húsk. Þórdís Stiesen4 

 

 

 

  

                                                            
1 Fasteignamat 1916 bls. 280 nr. 313 
2 Manntal1901 
3 Sóknarmanntal Höskuldsstaðasókn 1908 
4 Sóknarmanntal Höskuldsstaðasókn 1920 
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Garðshorn 
Byggingarár:  ca. 19251  byggt af Benedikt Benediktssyni frá Svangrund.2 
 
Staðsetning: [ Skammt frá Garðhúsum ?] 
 
 
 
Lýsing 1932 : Torfbær með þilstafni, þiljaður innan, timburgólf. Við hlið hússins torfkofi 
uppreftur.3 
Bærinn var rifinn í maí  19334 
 
 
Ábúendur: 1926- 1930 Benedikt Benediktsson  

Ábúendur: 1927-1928 Guðmundur Jónsson, k. Jakobína Ólafsdóttir 

Ábúendur : 1928-1929 Jakobína Ólafsdóttir húskona 

Ábúendur: 1929-1930 Konráð Klemensson, k. Ólína Margrét Sigurðardóttir 

Ábúendur: 1930-1931 Jóhann Björnsson búandi.5 

  

                                                            
1 Sóknarmanntal Höskuldst.pr. 1926 
2 Brunabótamat 1932 bls. 32 
3 Brunabótamat 1932 bls.32 
4 Brunabótamat 1932 bls.32 
5 Sóknarmanntal Höskuldst.pr. 1926‐1931 
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Haugasund. 
 

Byggingarár: 1919-19241 
 [ólíklegt að þessi ártöl séu rétt, m.v. að ekki eru ábúendur í  húsinu samkvæmt 
sóknarmanntali fyrr en 1933] 
 
Staðsetning:  við fjöruna í nágrenni Grundar, Garðhúsa, Óseyri ? 
 
 
Lýsing 1933: Torfbær með timburstafni 1 hæð, 2 herb. borðstofa og eldavélarhús þiljað. 
Áfast húsi torfkofi uppreftur ( geymsla)2   
Lýsing 1939: Torfbær m/ timburstafni 1 hæð án V, R, WC [án vatns,rafmagns og 
vatnssalernis]3 
 
 
Ábúendur: 1933-   Júlíus Jósefsson, k. Sigurlaug Jóhannesdóttir bústýra 
Ábúendur: 1937-1938 Haraldur Guðlaugsson verkam, Margrét Jóhannesd. ekkja4 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
1 Manntal 1939 
2 Brunabótamat 1933 bls. 42 
3 Manntal 1939 
4 Sóknarmanntal Höskuldst.pr. 1933‐1940 
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Hólaneshús – Steinhús-  Karlshús - 
Thorsteinssonshús  
 
Byggingarár: 1927-19291 1930 2af Carli Berndsen3 
 
Staðsetning:  Fyrir sunnan Bláland. 
 
 
Lýsing 1933: 3 hæðir, steinsteypt fordyri  2 hæða. 
Kjallari skipt. m. þvervegg, austurhluta 

skipt í 2 herb. Vestur hl. 2 herb. m. gangi á milli. Steinsteypt loft og gólf. 
Á þessari hæð er verslunin. 2 h. 4 herb. og gangur, þiljað og einangrað með 
pappa, timburloft. Efsta h. 4 herb.og gangur allt veggfóðrað og málað. Þak 
pappalagt og járnklætt. 

 
B. Fisktökuhús og pakkhús steypt, steingólf, timburloft járnklætt 0,8 m þakhæð. Neðri hæð  
Skipt um þvert m. steinvegg. Timburskúr við hlið fiskhúss járnþak.4 
 
 
Ábúendur: 1930-1931 Ernst Berndsen, k. Guðrún Laufey Helgadóttir 
Ábúendur: 1931-1933 Björn Árnason, k. Guðrún Sigurðard. (Björn 1931-32)  
Ábúendur: 1932-1933 Ólafur Björnsson, verslunarmaður 
Ábúendur: 1934-1935 Karl Theodór Hall, Karla Jakobsdóttir Hall. 
Ábúendur 1935-1937  Hólmfríður Kristjánsdóttir 
Ábúendur 1935-1938  Snorri Laxdal Karlsson, ráðsmaður 
Ábúendur 1938-  Sigurður Sölvason5 
 
Annað:  Í kjallara var rekin verslun um 1930 og  eins var við húsið fisktökuhús, og pakkhús.  
Húsið var fyrst í eigu Carls Berndsen sem byggði það ,Einar Thorsteinsson á Blönduósi   
kaupir svo af Carli og næsti eigandi mun hafa verið  Guðmundur Kolka 6,7 

                                                            
1 Manntal 1939 
2 Fasteignaskrá Íslands 
3 Munnmæli Helga Berndsen  
4 Brunabótamat 1933 bls. 29 
5 Sóknarmanntal Höskuldst.pr. 1922‐1938 
6 Brunabótamat 1942 bls. 71 
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e) Steinsteypuhús 10 x 18 ál. með 1 al porti og lofti, timbursúð pappaklædd, gólfið 
steypt. 

f) Gripahús 6,30 ál. með timburstafni og tveim skilrúmum. Torfveggir, torfþak. Notað 
sem hesthús, fjós, og heyhlaða.- Gallað. 

g) Eldhús, salerni, ísgeymsluhús, brunnur með dælu.1  
 

 
Ábúendur: 1840  Jacob Holm factor, k. Karen Holm 
Ábúendur: 1850  Adolph Petersen versl.fulltr. Margrét Þorláksd. bústýra 
Ábúendur: 1855  Jens A. Knudsen,  k. Dorothea F. Knudsen 
Ábúendur: 1860  Jens A. Knudsen,  Soffía Magnúsdóttir, bústýra, F.H. Berndsen,  
    tunnusmiður, Tómas I. Thomsen, verslunarþjónn.    
Ábúendur: 1870  Thomas Thomsen, fulltrúi, Anna móðir hans, Alvilda og   
    Lucinda systur hans. 
Ábúendur: 1880  Jens Friðrik Hillebrandt, verslunarstjóri, Wilhelmína K. Orum 
    bústýra. Pétur Bjarnason , Jón Gíslason, Hans Fr. Hólm, 

verslunarþjónn. 
Ábúendur: 1890  Jósef Stiesen, k. Margrét Finnsdóttir. Fritz H. Berndsen,  kaupm.  

 Páll Finnson, k. Sigríður Gísladóttir, bústýra, húsfólk.2 
Ábúendur: 1901  Carl Berndsen, k. Steinunn Berndsen,  
    Fritz H. Berndsen,  fv. kaupm. k. Jónína Berndsen.  
    [ Hús þeirra talið með Hólaneshúsum] 
    Auk þess eru sex sjómenn skráðir til heimilis að Hólanes  

höndlunarhúsunum sem aðkomumenn: Jóhann Friðrik 
Sakkeusson, Guðmundur Guðmundsson, Sigurbjörn Björnsson, 
Sigurjón Benediktsson, Baldvin Jónsson, Hjálmur Hjálmsson og 
Ásgeir Klemensson, hjú, utanbúðarmaður ( fjarverandi á sjó)3 

Ábúendur: 1907-1919 Carl Berndsen, k. Steinunn Berndsen  
Ábúendur: 1912-1914 Björn Björnsson, ráðsk. Sigríður Gísladóttir 
Ábúendur: 1914-1915 Jón Jónsson, k. Teitný Jóhannesd. 
Ábúendur: 1922-1927 Carl Berndsen kaupmaður, k. Steinunn Berndsen   
Ábúendur: 1923-1925 Tómás Guðmundsson, k. Ósk Bjarndóttir. 
Ábúendur: 1927-1928 Sigurður Sölvason, k. Ragnheiður Árnadóttir 
Ábúendur: 1928-1930 Björn Þorleifsson, k. Vilhelmína Andrésdóttir 
Ábúendur: 1929-1930 Stefán Jónsson, k. Kristjana Júlíusdóttir 
Ábúendur: 1930  Björn Árnason, k. Guðrún Sigurðard. 4 
 
Annað:  Verslun Berndsen á Hólanesi hætti starfsemi árið 1916, en Einar Thorsteinsson 
kaupmaður á Blönduósi hafði útibú á Hólanesi á fjórða áratugnum.5 

                                                            
1 Fasteignamanntal 1916. Bls 279 nr. 311 
2 Manntal 1840‐1890 
3 Manntal 1901 
4 Sóknarmanntal Höskuldst.pr. 1907—1931 
5 Byggðin undir Borginni bls. 123 
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Pálsbær 

Byggingarár: um 1900 

Staðsetning: [ óljóst, en trúlega nálægt því sem  Bláland er í dag] 

 

 

 Lýsing: Á Hólanesi stóð Pálsbær, sem var þurrabúð Lárusar Guðjónssonar1 

 

Ábúendur:  1901  Lárus Guðjónsson, k. Sigríður Vigfúsdóttir.2  

                                                            
1 Byggðing undir Borginni bls. 153 
2 Manntal 1901 
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