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HÚSAKÖNNUN 
 

Viðtakandi: Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík 

 

Sendandi: Borgarsögusafn Reykjavíkur 

___________________________________________________________________________ 

 

Furugerði 23 – Húsakönnun  
 

Afmörkun og staðhættir 

Hér fer á eftir húsakönnun sem gerð er vegna breytingar á deiliskipulagi lóðar við Furugerði 

23 (fastanr. 203-4327) og aðliggjandi lóðar við Espigerði (opið svæði, fastanr. 232-8078), 

norðvestan gatnamóta Bústaðavegar og Grensásvegar, sjá afmörkun á mynd 1 hér fyrir 

neðan.  

 

 
Mynd 1. Afmörkun svæðisins sem deiliskipulagsbreytingin og húsakönnunin tekur til.

1
 

                                                

1
 Lofmynd af Reykjavík 2016 úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Borgarvefsjá. Vefslóð: 

http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/. Sótt 12. apríl 2017. Afmörkun: Drífa Kristín Þrastardóttir, 

Borgarsögusafni. 

http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/
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Á lóðinni Furugerði 23 standa hús gróðrarstöðvarinnar Grænuhlíðar sem starfrækt var þar frá 

um 1944 til 2002.
2
 Lóðin var áður hluti af erfðafestulandi og tilheyrði að mestu 

Sogamýrarbletti 47. Blettinum var fyrst úthlutað á erfðafestu árið 1933 og afmarkaðist hann 

til suðurs af Bústaðavegi og til norðurs af línu sem lá á þeim slóðum þar sem nú standa húsin 

Furugerði 1 og 3 og Espigerði 2 (sjá mynd 2). Næst vestan við hann var Sogamýrarblettur 33 

og er vestasti hluti lóðarinnar Furugerðis 23 tekinn úr þeim bletti. Austan við Sogamýrarblett 

47 var Sogamýrarblettur 48 og er lóðin austan við Furugerði 23 (opið svæði, fastanr. 232-

8078) að hluta til úr því landi. Á þeirri lóð voru áður gróðurreitir á vegum Grænuhlíðar en 

engin hús hafa staðið þar. 

 

 
Mynd 2. Erfðafestublettir á svæðinu á korti frá 1955, sem strekkt hefur verið yfir kort af svæðinu í dag. 

Sogamýrarblettir 47-48 eru vestan við gatnamót Bústaðavegar og Grensásvegar.
3
 

 

Á lóðinni Furugerði 23 standa í dag fjórar byggingar, en einungis tvær þeirra eru skráðar í 

Fasteignaskrá: Íbúðarhús, byggt 1949 (mhl. 01) með viðbyggingu frá 1965 (mhl. 02) og 

gróðurhús, byggt 1975 (mhl. 04).
4
 Á lóðinni standa einnig minna gróðurhús, byggt um 1990 

                                                

2
 Morgunblaðið, 3. nóvember 1995, bls. 43; 26. apríl 2008, bls. 18 – Vefur gróðrarstöðvarinnar Storðar, 

vefslóð: www.stord.is -> Leit: “Saga Storðar”. Sótt í des. 2017. 
3
 Samsett kort. Kort af erfðafestublettum í Reykjavík, teiknað af Þorleifi Kristóferssyni 5. apríl 1955. Afrit á 

Borgarsögusafni Reykjavíkur – Kort úr kortagrunni Landsupplýsingakerfis Reykjavíkur (LUKR). 

Borgarvefsjá. Vefslóð: http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/ . Merkingar og kortavinnsla: Anna Lísa 

Guðmundsdóttir, Borgarsögusafni. 
4
 Vefur Þjóðskrár Íslands. Vefslóð: skra.is  Fasteignaskrá  Leit í fasteignaskrá: Furugerði 23. Sótt 18. 

des. 2017. 

http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/
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og skúr, byggður við suðurmörk lóðar um 1990.
5
 Öll þessi hús tilheyrðu áður gróðrarstöðinni 

Grænuhlíð sem starfrækt var á Sogamýrarbletti 47 og seinna lóðinni Furugerði 23. 

Meðfylgjandi er skráning húsanna á lóðinni, ásamt varðveislumati (sjá aftar).
6
  

 

 
Mynd 3. Byggð á svæðinu á korti frá 1947, sem strekkt hefur verið yfir kort af svæðinu í dag. Sýnd eru tvö 

hús á Sogamýrarbletti 47, vinnuskýli Gunnars Vernharðssonar í suðvesturhorni og hænsnahús Einars M. 

Einarssonar sem stóð við norðurmörk landsins, nálægt því þar sem í dag eru húsin Furugerði 3 og Espigerði 

2.
7
 

 

Saga svæðisins – Gróðrarstöðin Grænahlíð 

Sogamýrarbletti 47 var fyrst úthlutað á erfðafestu árið 1933. Á þeim tíma, á fjórða áratugnum 

og fram þann fimmta, úthlutaði bærinn mörgum erfðafestublettum á þessu svæði, bæði 

Sogamýrarblettum, á því svæði sem liggur ofan Bústaðavegar og allt norður að 

Suðurlandsbraut, og Fossvogs- og Bústaðablettum í Fossvogi og við Bústaðaveg. 

Tilgangurinn með útdeilingu erfðafestulanda var að hvetja til aukinnar ræktunar og búrekstrar 
                                                

5
 Byggingarár ákvörðuð út frá loftmyndum, sjá loftmyndir úr LUKR (Landsupplýsingakerfi 

Reykjavíkurborgar) í Borgarvefsjá. Vefslóð: http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/. 
6
 Borgarsögusafn: Húsaskrá Reykjavíkur, Furugerði 23. 

7
 Samsett kort. Borgarsögusafn: Kortasafn. Kort af Reykjavík og Seltjarnarnesi 1947 (hluti), teiknað af 

Ágústi Böðvarssyni. Prentað eintak. Sjá: Teikningavefur Reykjavíkurborgar. Vefslóð: 

http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur  Leitarorð: Reykjavík 1947. Sótt 

11.1.2018 – Kort úr kortagrunni Landsupplýsingakerfis Reykjavíkur (LUKR). Borgarvefsjá. Vefslóð: 

http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/ . Merkingar og kortavinnsla: Anna Lísa Guðmundsdóttir, 

Borgarsögusafni. 

http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/
http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb
http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/
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í nágrenni við þéttbýlið í Reykjavík og tryggja því nægilegt framboð af landbúnaðarafurðum. 

Á erfðafestulöndunum risu hús sem sum hver standa enn í dag en mörg eru horfin. Sums 

staðar féllu þau inn í nýja byggð eftir því sem hún breiddi úr sér yfir gömlu erfðafestulöndin 

og erfðafestuhafarnir fengu í staðinn lóðir sem mældar voru út umhverfis íbúðarhús þeirra. Í 

öðrum tilvikum þurftu þessi hús að víkja fyrir nýju skipulagi. Meðal húsa sem risu á þessum 

tíma á erfðafestublettum við Bústaðaveg og enn standa eru Bjarkarhlíð (Bústaðablettur 18, 

byggt 1935, nú á lóð austan Bústaðakirkju) og Vindás (Bústaðablettur 17, byggt 1933, nú 

Austurgerði 7). Þau eru nú hluti af skipulagðri byggð á svæðinu ofan Bústaðarvegar og 

austan Tunguvegar.
8
  

 

 
Mynd 4. Svæðið á loftmynd frá 1954. Núverandi hús eru sýnd með gulri línu og lóðamörk með rauðum línum. 

Á Sogamýrarbletti 47 sést íbúðarhús sem byggt var á landinu árið 1949 og stendur enn á lóðinni Furugerði 23 

(mhl. 01). Við norðurmörk landsins sést hænsnahúsið og austan við það timburskúr sem líklega var byggður um 

1950 og tilheyrði einnig Sogamýrarbletti 47. Hænsahúsið og skúrinn voru rifin um 1974.
9
 

 

Árið 1938 fengu bræðurnir Einar og Gunnar Vernharðssynir Sogamýrarblett 47 leigðan á 

erfðafestu og hóf Gunnar fljótlega að rækta þar matjurtir. Á fyrri hluta 5. áratugarins kom 

hann þar á fót gróðarstöðinnni Grænuhlíð sem síðan var starfrækt þar í um 60 ár. Á landinu 

hafði Gunnar í fyrstu lítið vinnuskýli úr timbri ásamt gróðurhúsi (b. 1945) og kom þar einnig 

                                                

8
 Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.: Byggðakönnun. Borgarhluti 5 – Háaleiti. Skýrsla nr. 164 í skýrsluröð 

Borgarsögusafns Reykjavíkur. Reykjavík 2014, bls. 22. 
9
 Loftmynd úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur. Borgarvefsjá. Vefslóð: http://lukr-

01.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Saga og þróun  Reykjavík árið 1954. 

 

http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/
http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/
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fyrir niðurgrafinni kartöflugeymslu og gróðurreitum. Árið 1946 var Einar Matthías Einarsson 

orðinn erfðafestuhafi ásamt bræðrunum og byggði hann hænsnahús úr timbri við norðurmörk 

landsins. Það stóð nálægt því þar sem í dag eru húsin Furugerði 3 og Espigerði 2. Þar var 

hænsnabú starfrækt til 1971 en byggingin var rifin um 1974.
10

 

 

 
Mynd 5. Svæðið á loftmynd frá 1948-1950. Sogamýrarblettur 47 er innan rauða hringsins. Greina má hús fremst 

eða syðst á blettinum, líklega vinnuskýli Gunnars Vernharðssonar sem byggt var 1945, og hænsnahús sem Einar 

M. Einarsson byggði 1946 við norðurmörk landsins.
11

 

 

Árið 1949 byggði Gunnar hús á landinu í óleyfi, íbúðarhús með áfastri viðbyggingu. Hann 

hafði þá sótt um leyfi til að stækka vinnuskýlið með áföstum vinnuskála, en umsókn hans 

verið synjað. Vinnuskýlið frá 1945 hefur líklega verið rifið þegar þetta hús var byggt. Húsið 

stendur enn á lóðinni Furugerði 23 og er um að ræða syðsta hluta núverandi húss (sem snýr 

göflum í A-V) og miðhluta (sem snýr göflum í N-S), en húsið var frá upphafi samsett úr 

tveimur byggingarhlutum. Það er timburhús á steyptum grunni og virðist áður, af gömlum 

ljósmyndum að dæma, hafa verið múrhúðað að utan, en í dag er það klætt með láréttri 

borðaklæðningu. Árið 1965 var búið að byggja við íbúðarhúsið til norðurs og er þar um að 

ræða nyrsta hluta núverandi húss. Ekki finnast teikningar af eða leyfi fyrir þeirri byggingu.  

 

 

                                                

10
 Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B-skjöl) um Furugerði 23 (B/4332); Skjöl um erfðafestulönd 

(E-skjöl), skjöl um Sogamýrarblett 47 (E/489) – Morgunblaðið, 3. nóvember 1995, bls. 43; 26. apríl 2008, 

bls. 18 – Vefur gróðrarstöðvarinnar Storðar, vefslóð: www.stord.is -> Leit: “Saga Storðar”. Sótt í des. 2017. 
11

 Ljósmyndari ókunnur. Ljósmyndasafn Reykjavíkur: ÁBS LS 31-81. 
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Myndir 6-7. Húsin á Sogamýrarbletti 47 og umhverfi þeirra á ljósmyndum frá 1962.  Hér er búið að reisa 

íbúðarhúsið sem enn stendur á lóðinni, en einnig sjást skúr og gróðurhús sem áður stóðu vestan þess, auk 

hænsnahússins nyrst á landinu og skúra sem fylgdu því. Einnig sjást íbúðarhús á nálægum erfðafestublettum, 

vestar hús sem byggt var 1933 ofarlega á Sogamýrarbletti 33 og sunnan Bústaðavegar hús sem stóðu á 

Fossvogsblettum 30 og 31. Austan Grensásvegar eru fjölbýlishúsin sem byggð voru við Bústaðaveg, Hólmgarð 

og Hæðargarð á árunum 1949-1952 og norðar er íbúðarbyggð sem tilheyrir Gerðunum og Smáíbúðahverfinu.
12

  

                                                

12
 Mynd 6: Ljósmyndari Pétur Thomsen. Ljósmyndasafn Reykjavíkur: PTH 024 039 – Mynd 7: Ljósmynd 

tekin af ljósmyndara Vísis 1962. Ljósmyndasafn Reykjavíkur: 365 Reykjavík Yfirlitsmyndir 11. 
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Vestan við húsið stóð áður skúr með skáþaki sem sést á ljósmyndum og loftmyndum frá um 

1954-1984 (sjá að neðan mynd frá 1962). Um 1990 var búið að byggja gróðurhús lítið eitt 

norðar á lóðinni (skv. loftmynd) og stendur það enn. Eldra gróðurhús sem stóð vestan við 

skúrinn með skáþakinu (sjá mynd að ofan) var fjarlægt á tímabilinu 1995-2000 (skv. 

loftmyndum).
13

 Árið 1974 fékk Gunnar leyfi til að reisa rúmlega 300 fermetra gróðurhús úr 

áli og gleri á lóðinni eftir teikningum frá Byggingastofnun landbúnaðarins. Þetta gróðurhús 

var reist meðfram suðurmörkum lóðarinnar og stendur þar enn (mhl. 04). Austan við það 

stendur timburklæddur skúr með skáþaki sem byggður var á síðari hluta 9. áratugarins (skv. 

loftmyndum). 

 

 
Mynd 8. Hér sjást hús gróðrarstöðvarinnar Grænuhlíðar árið 1962. Sjá má íbúðarhúsið í þeirri mynd sem það 

var áður, múrhúðað, með stórum margrúðuglugga á suðurhlið. Nú hafa póstar verið fjarlægðir, húsið stækkað 

með viðbyggingu til norðurs og sólskála við suðurhlið og klætt með láréttri borðaklæðningu. Skúrinn sem 

stendur vestan við húsið var fjarlægður á síðari hluta 9. áratugarins. Lítið eitt norðar á lóðinni stendur nú lítið 

gróðurhús. Gróðurhúsið sem sést á þessari mynd virðist hafa staðið framyfir 1995, af loftmyndum að dæma.
14

 

 

Árið 1971 var bletturinn tekinn úr erfðafestu vegna skipulags íbúðarhverfis og fyrirhugaðra 

byggingarframkvæmda á svæðinu og árið 1974 var landinu afsalað til Reykjavíkurborgar. Í 

skipulagi íbúðarhverfisins vestan Espigerðis, sem samþykkt var í nóvember 1971, var áfram 
                                                

13
 Loftmyndir úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur. Borgarvefsjá. Vefslóð: http://lukr-

01.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Saga og þróun / Myndefni. 
14

 Hluti af ljósmynd tekinni af ljósmyndara Vísis 1962. Ljósmyndasafn Reykjavíkur: 365 Reykjavík 

Yfirlitsmyndir 11. 

http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/
http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/
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gert ráð fyrir starfsemi gróðrarstöðvar á svæðinu og mjó ræma tekin úr erfðafestublettunum 

meðfram Bústaðavegi og lóðin Furugerði 23 afmörkuð fyrir þá starfsemi. Árið 1982 var 

samþykkt breytt skipulag gróðrarstöðvarinnar á þessari og næstu lóð austan við, sem 

gróðrarstöðin hafði þá þegar fengið afnot af undir gróðurreiti.  

 

 

 
Myndir 9-10. Deiliskipulag íbúðarbyggðar vestan Espigerðis, samþykkt 3. nóvember 1971 og  

breyting á deiliskipulagi gróðrarstöðvarinnar Grænuhlíðar, Furugerði 23, samþykkt 30. mars 1982.
15

 

                                                

15
 Sjá Skipulagssjá. Vefslóð: http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/. Smellt á deiliskipulagsreiti til að 

nálgast samþykkt deiliskipulag, breytingar og skilmála. 

http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/
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Þarna ráku Gunnar Vernharðsson og kona hans Þorbjörg Guðjónsdóttir gróðrarstöðina 

Grænuhlíð til ársins 1990, en þá tók sonur þeirra Vernharður við rekstrinum og rak stöðina 

við Furugerði samhliða rekstri gróðrarstöðvarinnar Storðar við Dalveg, allt til ársins 2002 

þegar ræktun var hætt í Grænuhlíð.
16

 

 

    
Myndir 11-15. Ljósmyndir teknar á svæðinu  í desember 2017.

17
 Íbúðarhúsið á lóðinni Furugerði 23 (mhl. 01, b. 

1949), suðurhlið með viðbyggðum sólskála, og gróðurreitir á aðliggjandi lóð. 

 

 
Íbúðarhúsið ásamt viðbyggingum (mhl. 01 og 02), séð til austurs, og minna gróðurhúsið á lóðinni (b. um 1990). 

 

    
Skúr (b. um 1990) og gróðurhús (mhl. 04, b. 1975) við suðurmörk lóðar. 

                                                

16
 Morgunblaðið, 3. nóvember 1995, bls. 43; 26. apríl 2008, bls. 18 – Vefur gróðrarstöðvarinnar Storðar, 

vefslóð: www.stord.is -> Leit: “Saga Storðar”. Sótt í des. 2017. 
17

 Ljósmyndir: Drífa K. Þrastardóttir, Borgarsögusafni. 
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Varðveislumat 

Á lóðinni Furugerði 23 standa í dag fjórar byggingar sem byggðar voru í tíð 

gróðrarstöðvarinnar Grænuhlíðar sem starfrækt var þar í um sex áratugi. Hér er metið 

varðveislugildi íbúðarhússins (mhl. 01) á lóðinni, en auk þess standa þar tvö gróðurhús og 

skúr. Sérstakt varðveislumat er ekki gert á þeim húsum en þau skoðast þó sem hluti af því 

umhverfi og samhengi sem íbúðarhúsið á lóðinni tilheyrir.  

 

Íbúðarhúsið við Furugerði 23 er ekki friðlýst og fellur ekki undir lög um menningarminjar nr. 

80/2012 vegna aldurs (VII. kafli. Verndun og varðveisla húsa og mannvirkja, 29. og 30. gr.).  

 

Húsið er einfalt timburhús frá lokum 5. áratugar 20. aldar, í ætt við hús sem byggð voru í 

Smáíbúðahverfinu á fyrri hluta 6. áratugarins, en hefur verið breytt mjög í útliti með 

borðaklæðningu, viðbyggingum og gluggabreytingum sem hafa svipt það upphaflegum 

einkennum sínum en væri þó hægt að færa til baka. Húsið og öll hús á lóðinni eru lágreist, 

standa innan um þéttan trjágróður og falla ágætlega inn í umhverfið en hafa ekki afgerandi 

áhrif á það. Húsið hefur ásamt gróðri og öðrum byggingum á lóðinni gildi fyrir sögu 

gróðurræktar og gróðrarstöðva í Reykjavík á 20. öld og hefur einnig sögulegt gildi sem einn 

af fáum vitnisburðum sem eftir eru um skipulag erfðafestubletta og eldra búsetulandslag á 

svæðinu. Það tilheyrir ákveðnu sögulegu samhengi sem eftirstandandi erfðafestuhús á lóðum 

ofan og neðan við Bústaðaveg mynda og er til vitnis um þá byggð og það umhverfi sem 

einkenndi svæðið fyrir tíma skipulags.  

 

Að samanlögðum þeim fjórum þáttum sem taka til varðveislumats hefur húsið miðlungs 

varðveislugildi. Ekki er gerð sérstök tillaga um verndun þess en bent á að húsið er, ásamt 

nánasta umhverfi sínu og gróðri, vitnisburður um eldri sögu svæðisins sem ástæða væri til að 

taka tillit til eða minnast á einhvern hátt í framtíðarskipulagi svæðisins, enda væri það í 

samræmi við markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2017 um að leitast verði við að 

minnast sögunnar í skipulagi og hönnun nýrrar byggðar.
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Fornleifar 

Svæðið hefur verið kannað með tilliti til fornleifa. Engar þekktar fornleifar eru innan 

deiliskipulagsreitsins.  

 

 

Virðingarfyllst, 

Fyrir hönd Borgarsögusafns: 

 

Drífa Kristín Þrastardóttir 

Verkefnastjóri húsverndar 
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 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. A-hluti: Borg fyrir fólk, bls, 165. 
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1949 Furugerði 23Byggingarár

<1965

1975
<1990
<1990
<1995
?
?

Viðbygging til
norðurs
Gróðurhús á lóð
Skúr á lóð
Skúr á lóð
Sólskáli
Ný klæðning
Gluggabreyting

Hönnun

Timburgrind
MúrhúðKlæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunEinar Vernharðsson,

Gunnar Vernharðsson
Fyrsti eigandi

Gunnar Vernharðsson

Mænisþak
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Ókunnur

Bygg.stofnun landbún.
Ókunnur
Ókunnur
Ókunnur

SteinsteyptarUndirstöður

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Ekki er gerð sérstök tillaga um verndun þess en bent á að
húsið er, ásamt nánasta umhverfi sínu og gróðri, vitnisburður um eldri sögu svæðisins sem ástæða
væri til að taka tillit til eða minnast á einhvern hátt í framtíðarskipulagi svæðisins, enda væri það í
samræmi við markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2017 um að leitast verði við að minnast sögunnar í
skipulagi og hönnun nýrrar byggðar (A-hluti: Borg fyrir fólk, bls, 165).

Varðveislugildi:

Hátt gildi. Húsið hefur ásamt gróðri og öðrum byggingum á lóðinni gildi fyrir sögu byggðar á svæðinu og
sögu gróðurræktar og gróðrarstöðva í Reykjavík á 20. öld. Einn af fáum vitnisburðum sem eftir eru um 
skipulag erfðafestubletta og eldra búsetulandslag á svæðinu. 

Menningarsögulegt gildi:

Lágt gildi. Húsin á lóðinni eru lágreist, standa innan um þéttan trjágróður og falla ágætlega inn í umhverfið
en hafa ekki afgerandi áhrif á það.

Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Einfalt timburhús frá lokum 5. áratugar 20. aldar, í ætt við hús sem byggð voru í
Smáíbúðahverfinu á fyrri hluta 6. áratugarins.

Byggingarlist:

Lágt gildi. Húsinu hefur verið breytt í útliti með borðaklæðningu, viðbyggingum og gluggabreytingum sem
hafa svipt það upphaflegum einkennum sínum en væri þó hægt að færa til baka.

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Á lóðinni Furugerði 23 standa hús gróðrarstöðvarinnar Grænuhlíðar sem starfrækt var þar um 1944-2002. Lóðin var áður hluti af
erfðafestulandi og tilheyrði að mestu Sogamýrarbletti 47. Einar og Gunnar Vernharðssynir fengu blettinn á erfðafestu 1938 og hófu þar
matjurtaræktun. Árið 1945 byggðu þeir lítið vinnuskýli úr timbri í suðvesturhorni landsins, ásamt gróðurhúsi úr timbri og steini, sem nú
er hvort tveggja horfið. Árið 1946 var Einar M. Einarsson orðinn erfðafestuhafi ásamt bræðrunum og byggði hann hænsnahús úr timbri
við norðurmörk landsins (nálægt því þar sem nú eru húsin Furugerði 3 og Espigerði 2). Það var rifið fyrir 1975. Árið 1949 byggði
Gunnar án leyfis íbúðarhús úr timbri með áfastri viðbyggingu á landinu. Byggingin var kærð til niðurrifs en stendur enn í dag (2017) á
lóðinni Furugerði 23 (matshl. 01). Um er að ræða syðsta hluta núverandi húss (sem snýr göflum í A-V) og miðhluta (sem snýr göflum í
N-S). Húsið virðist upphaflega hafa verið múrhúðað en er nú klætt með láréttri borðaklæðningu. Einnig hefur gluggum verið breytt, m.a.
margrúðuglugga sem áður setti svip á húsið. Á loftmynd frá 1965 (Borgarvefsjá) sést að þá var búið að byggja við húsið til norðurs og er
þar um að ræða nyrsta hluta núverandi húss. Vestan við húsið stóð áður skúr með skáþaki sem sést á ljósmyndum frá um 1954-1984 (sjá
að ofan mynd frá 1962). Um 1990 var búið að koma fyrir litlu gróðurhúsi á svipuðum stað (skv. loftmynd) og stendur það enn á lóðinni.
Árið 1975 var reist nýtt og stærra gróðurhús við suðurmörk lóðarinnar og stendur það enn (mhl. 04). Árið 1990 var búið að byggja skúr
sem stendur við suðurmörk lóðarinnar og 1995 var risinn sólskáli sunnanvert við íbúðarhúsið (skv. loftmyndum). Árið 1974 var
bletturinn tekinn úr erfðafestu og lóðinni afsalað til borgarinnar, en lóðin Furugerði 23 afmörkuð í skipulagi undir gróðrarstöðina.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
15.1.2018
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