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Formáli 
 

 
Hér fer á eftir könnun byggðar á staðgreinireitum 1.181.2. 1.181.3 og 1.181.4 í 

Reykjavík, en svæðið afmarkast af Skólavörðustíg, Njarðargötu, Þórsgötu, Baldursgötu, 
Lokastíg og Týsgötu. Húsakönnunin er unnin að beiðni Skipulags- og byggingarsviðs 
Reykjavíkur í samræmi við skipulagslög vegna gerðar deiliskipulags á svæðinu. Þessir reitir 
eru innan þess svæðis sem varðveisluskrá Reykjavíkur nær til, en það er svæðið innan 
Hringbrautar / Snorrabrautar. Húsin á þessum reitum voru flest byggð á þriðja áratug 20. aldar 
eða 41 hús. Ekki er um að ræða tæmandi sögulega úttekt á viðkomandi svæði, en þó er skoðað 
hvaða hús hafa verið byggð á svæðinu í gegnum árin og þau metin sem enn standa. Sú 
rannsókn er nauðsynleg til að átta sig á samhengi byggðarinnar og þróun svæðisins.  

 Við mat á varðveislugildi húsa hefur verið beitt svokallaðri SAVE-aðferð (Survey of 
Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu Leiðbeiningar um 
gerð bæja- og húsakannana, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins 1996. Þar er höfð til 
hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð, þar sem lagt er mat á fjóra þætti: Listrænt gildi, 
menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð. Varðveislugildi húsa byggist 
síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar þyngst gildi byggingarlistar, 
menningarsögu og umhverfis. Einnig er stuðst við Húsverndarskrá Reykjavíkur, sem gefin var 
út sem þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996–2016, Húsvernd í Reykjavík, svæðið 
innan Hringbrautar / Snorrabrautar. 

 
   
 

Apríl 2009, 
 

Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgarminjavörður 
Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni. 
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Byggingarsaga 
 

Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á staðgreinireitum 1.181.2. 1.181.3 og 1.181.4 í 
Reykjavík, sem hlotið hafa verkheitið „Lokastígsreitir 2, 3 og 4“. Árið 2002 var unnin 
húsakönnun á staðgreinireitnum 1.181.1 sem afmarkast af Týsgötu, Lokastíg, Baldursgötu og 
Þórsgötu (númer 1 á korti hér fyrir neðan).1  
 
Staðsetning 
 

Svæðið sem er til umfjöllunar deilist í þrjá staðgreinireiti. Reitur 1.181.2 markast af 
Lokastíg, Týsgötu, Skólavörðustíg og Baldursgötu ( nr. 2), reitur 1.181.3 markast af Lokastíg, 
Njarðargötu, Þórsgötu og Baldursgötu (nr. 3) og  reitur 1.181.4 markast af Lokastíg, 
Baldursgötu, Skólavörðustíg og Njarðargötu (nr. 4).  

 
 

 
                                                                    Reitaskipting af svæðinu sem er hér til umfjöllunar. 2 
 
 

Húsagerð og aldur 
 

Á reitunum standa í dag 52 hús og eru fimm þeirra timburhús, 40 steinsteypt og sjö 
hlaðin úr steini. Samkvæmt fyrstu brunavirðingum voru 35 húsanna einlyft að upphaflegri 
gerð, 13 töldust tvílyft og tvö þrílyft. Þórsgata 17 taldist þrílyft að suðurhlið en fjórlyft að 

                                           
1 Sjá skýrslu nr. 92 í skýrsluröð Minjasafns Reykjavíkur- Árbæjarsafn:Páll V. Bjarnason og Helga Maureen 

Gylfadóttir: Húsakönnun. Lokastígur, Baldursgata, Þórsgata, Týsgata. Reykjavík 2002. 
2 Kort Skipulags- og byggingarsvið nóvember 2008. Fylgdi forsögn fyrir deiliskipulags svæðisins.  
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norðurhlið að upphaflegri gerð og það sama á við húsið að Týsgötu 1. Það taldist tvílyft að 
vestur- og norðurhlið en þrílyft að austurhlið. Flest eru húsin fyrsta kynslóð húsa á lóðunum 
en þó hafa fimm hús þurft að víkja fyrir nýjum húsum eða eyðilagst vegna bruna og verið 
rifin. Af þessum fimm húsum voru fjögur timburhús og eitt hlaðið úr holsteini. Þrjú þeirra 
voru einlyft að upphaflegri gerð og tvö tvílyft.  
 Húsin voru flest byggð á 3. áratug 20. aldar eða 44 en af þeim stendur 41 á reitunum í 
dag. Fyrir þann tíma, eða frá 1889, risu átta hús en tvö af þeim hafa verið rifin. Á 4. áratugn-
um risu tvö hús til viðbótar og á þeim níunda bættust önnur tvö við. Árið 2004 átti að hækka 
húsið að Skólavörðustíg 24 en þegar kom til framkvæmda reyndist húsið svo illa farið að veitt 
var leyfi til að rífa það og reisa nýtt í staðinn. Það hús er það yngsta sem hér er til umfjöllunar.  
 
 

 
                           Fólk á gangi á Skólavörðuholti ca.árið 1926. Fyrir miðri mynd má sjá húsið að Njarðargötu 61.3  
 

 
Elsta húsið sem hér er til umfjöllunar er Skólavörðustígur 22 sem reist var árið 1889. 

Það er steinhlaðið hús og eitt fárra þeirrar gerðar sem byggt var hærra en ein hæð. Það er 
hlaðið úr holtagrjóti og var hækkað um eina hæð árið 1891. Á reitunum er að finna sex önnur 
steinhlaðin hús. Húsið að Skólavörðustíg 22a var reist aldamótaárið 1900 úr tilhöggnu 
grágrýti sem geymsluhús en var síðar breytt í íbúðarhús, eða árið 1921. Árið 1920 var húsið 
Bjarg  við Skólavörðustíg 38 reist en það er byggt úr grásteini úr Skólavörðuholti líkt og 
Hegningarhúsið og Alþingishúsið. Húsið er byggt í anda nýbarokks með háum gaflbrúnum, 
steyptum miðjukvisti og smárúðum í efri gluggafögum. Yfir grásteininn var síðan múrhúðað. 
Árið 1921 voru reist tvö steinhlaðin hús úr grásteini, Lokastígur 17 og Þórsgata 27. Á báðum 
þessum húsum er jarðhæðin hlaðin úr grásteini en hækkun á þeim úr steinsteypu. Húsið að 
Skólavörðustíg 36 var reist árið 1922 og er það hlaðið úr holsteini. Holstein var farið að 
verksmiðjuframleiða hér á landi í byrjun 20. aldar. Pípuverksmiðja Reykjavíkur sem stofnuð 
var 1907 (síðar Pípuverksmiðjan h.f.) framleiddi m.a. holsteina.4 Árið 1922 var húsið að 
Þórsgötu 19 reist en samkvæmt fyrstu virðingu á húsinu þá er það byggt að útveggjum til úr 
grásteini en innveggjum úr steinsteypu. Þegar húsið var svo hækkað og stækkað á árunum 
1927-1928 var það gert úr steinsteypu.  

Á reitunum er að finna nokkur lítil stein-  og timburhús frá 3. áratug 20. aldar. Timbur-
húsin eru flest af þeirri húsagerð sem algeng varð í Reykjavík á árunum 1900–1930 og kalla 
má einföld bárujárnshús. Einkenni þessara húsa eru að þau eru lítil og lágreist, látlaus og 
einföld að frágangi og fyrirkomulagi. Yfirleitt eru þau einlyft eða voru það upphaflega, ýmist 

                                           
3 Ljósmyndari  Carl Kückler. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, ADF 2004-24-2 nr. 30.  
4 Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 329. 
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með lágu risi eða  nýtanlegri rishæð og standa á lágum steinkjallara. Gengið var inn í þessi 
hús um inngönguskúr á gafli eða bakhlið. Að utan voru þau jafnan klædd með bárujárni á 
veggjum og þaki. Þessi hús voru sjaldnast með porti eða kvistum en stundum hefur þeim verið 
breytt í þá veru. Algengt var einnig að byggt væri við þessi hús.5 Tvö af timburhúsunum eru  
svipuð einföldu bárujánshúsunum hvað frágang snertir en frábrugðin þeim að því leyti að þau 
eu hærri og mun stærra að grunnfleti, með steinsteyptum tröppum að inngangi í stað 
inngönguskúrs. Fáein af steinsteyptu húsunum á þessum reitum eru mjög svipuð einföldu 
bárujárnshúsunum að fyrirkomulagi og gerð og má kalla þau einföld steinsteypuhús. Þau eru 
lítil, lágreist, látlaus og einföld að frágangi. Slík hús voru byggð úr steinsteypu víða um land 
fram til um 1930.6 Dæmi um slíkt hús er Lokastígur 3. 

 
 

        
               Einfalt steinsteypuhús við Lokastíg 3. 7                  Teikning af Lokastíg 2, einföldu bárujárnshúsi.8 

 
 
Steinsteyptu húsin, sem einkum setja svip sinn á byggðina á þessum reitum, má flest 

flokka til þeirrar stílgerðar sem kölluð hefur verið steinsteypuklassík og mótaðist hér á landi í 
upphafi steinsteypualdar þegar farið var að byggja hér steinsteypt hús að fyrirmynd evrópskra 
múrsteinshúsa í nýklassískum stíl. Sú húsagerð sem upp úr þessu þróaðist varð ráðandi hér á 
landi upp úr 1915 og fram á fjórða áratug 20. aldar og voru ýmis klassísk áhrif og einkenni þá 
áberandi í steinsteypuhúsum. Meðal einkennanna eru regluleg og samhverf gluggasetning, 
hálfsúlur á veggjum, bjórar yfir gluggum og dyrum, steypt þakskegg, hæðarbönd sem skilja 
sökkul frá efri hæðum og ávöl húshorn með horngluggum.9 Sum þessara einkenna má sjá í 
húsunum Lokastíg 9 og Lokastíg 18. Einnig voru byggð á þessu skeiði hús án klassísk skrauts 
en með formi og gluggasetningu nýklassísku húsanna og á það við um flest þeirra steinsteypu  
húsa sem hér eru könnuð. Af þeim steinsteypuhúsum sem hér eru könnuð var gert ráð fyrir að 
sum yrðu hluti af samfelldri húsaröð og þau voru því byggð með brunagafli á þeirri hlið eða 
hliðum sem snúa áttu að öðru húsi. 
 Húsin að Skólavörðustíg 24, 24a, 26, 26a, 44 og 44a og Lokastíg 20 og 20a voru reist 
á árunum 1913-1927 sem parhús, það er að segja sambyggð hús sem mynda spegilmynd hvort 
af öðru. Hugmyndir um parhús af þessu tagi komu fyrst fram hér á landi í bók Guðmundar 
Hannessonar læknis Um skipulag bæja árið 1916. Þar mælir hann með svokölluðum 
samstæðum smáhýsum í verkamannahverfum, annaðhvort í sundurlausum húsaröðum eða 

                                           
5 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 52–53 – Skrá yfir friðuð hús, bls. 112. 
6 Skrá yfir friðuð hús, bls. 119. 
7 Ljósmynd tekin af Helgu Maureen Gylfadóttur í mars 2009.  
8 Byggingarfulltrúi í Reykjavík: Innlagðar teikningar. 
9 Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 322 – Skrá yfir friðuð hús, bls. 118–119. 
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óslitnum, því þá verði bæði lóðir og hús tiltölulega ódýr. Hann telur þetta vera hagkvæmustu 
lausnina, að gera hús sambyggð á mestum hluta íbúðarsvæðis þar sem íbúar bæja séu flestir 
félitlir. Guðmundur telur best að húsin séu annaðhvort byggð tvö eða fleiri saman í 
smáhópum, með óbyggðu svæði í kring eða í löngum óslitnum röðum sem fylli stundum út í 
byggingarreitinn.10  
 
 

         
                       Parhúsið að Skólavörðustíg 24 og 24a.                                      Parhúsið að Lokastíg 20 og 20a. 11 

 
 
Húsin Skólavörðustígur 28 og Þórsgata 17 og 19 eru byggð í nýklassískum stíl en 

meðal þess sem einkennir slík hús eru hálfsúlur á veggjum, bjórar yfir gluggum og jarðhæðir 
eða sökklar sem strikaðir eru til að líkja eftir steinhleðslum. Þök húsanna eru yfirleitt risþök 
eða valmaþök.12 Húsið að Skólavörðustíg 30 er byggt í nýbarokkstíl en einkenni slíkra húsa er 
að þau skiptast oftast í kjallara, hæð og ris með inngangi um sérstaka forstofubyggingu. 
Ennfremur einkennir húsin oft á tíðum stór kvistur á framhlið og bakhlið, rismikið þak með 
bogadregnum göflum og oft skreyttum kvistum og gluggabrúnir með upphleyptum brúnum.13     

Húsin sem byggð voru á svæðinu eftir 1930 eru öll steinsteypt og bera hvert um sig 
einkenni síns tíma. Húsin Lokastígur 16 (byggt 1935) og Baldursgata 36 (byggt 1938) voru 
hönnuð í anda fúnkísstíls sem var að ryðja sér til rúms á þessum tíma. Þeir arkitektar sem 
fylgdu fúnkísstefnunni voru hugsjónamenn sem vildu bæta þjóðfélagið með góðri hönnun og 
útrýma heilsuspillandi húsnæði. Kenningin á bak við fúnkísstefnuna er sú að formið leiði af 
hlutverki mannvirkisins eða fúnksjóninni. Útlit húsanna skuli því endurspegla notkun þeirra. 
Markmið fúnkísmanna var að útrýma óþarfa skrauti og flúri og hafa hreinleika og nýtingu að 
leiðarljósi. Skilyrði var að einnig væri gert ráð fyrir nægu sólarljósi og útivistarsvæðum við 
hönnun húsa. Eitt af höfuðeinkennum íslenska fúnksjónalismans er hin svokallaða steining, 
þar sem innlendum jarðefnum eins og hrafntinnu og kvartsi var blandað í múrhúðina.14 
Yngstu húsin á reitnum eru síðan dæmi um hefðbundna húsagerð frá níunda áratugi 20. aldar.  

Eitthvað af skúrum er að finna á baklóðum húsanna sem hér eru könnuð. Þeir voru 
flestir reistir sem geymslur og/eða þvottahús. Sérstaka athygli vekur steinsteypti tvílyfti 
geymsluskúrinn sem reistur var á baklóð Þórsgötu 19 árið 1928 eftir teikningu Þorleifs 
Eyjólfssonar arkitekts. Ekki er algengt að rekast á tvílyft geymsluhús í bakgörðum 
íbúðarhverfis í Reykjavík. Árið 1925 var reist hesthús og hlaða á lóðinni Skólavörðustíg 40 
sem enn stendur. Einnig er að finna nokkra bílskúra á reitunum sem hér eru kannaðir.  

                                           
10 Guðmundur Hannesson: Skipulag bæja, bls. 51 og 68.  
11 Byggingarfulltrúi í Reykjavík: Innlagðar teikningar.  
12 Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 118. 
13 Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 121. 
14 Leiðsögn um íslenska byggingarlist, bls. 13-14 –  Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 123-124. 
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                   Tvílyftur geymsluskúr við Þórsgötu 19.                                             Skúr á lóð Skólavörðustígs 40.15 

 
 
Af þessu má sjá að helsta einkenni byggðarinnar er fjölbreytt húsagerð, lítil timbur- og 

steinhús frá þriðja áratug 20. aldar í bland við stærri steinsteypuhús. Þetta yfirbragð er 
einkennandi fyrir byggðina á Skólavörðuholti og ber að varðveita.  
 
Breytingar 
 

Misjafnt er hve miklar breytingar hafa verið gerðar á húsunum sem hér eru könnuð. 
Flestum af steinhúsunum frá 3. áratugnum hefur verið breytt þó nokkuð í gegnum tíðina en 
flest hafa þau haldið upprunalegri gerð og megineinkennum. Algengt er að gerðar hafi verið 
viðbyggingar við þessi hús eða þau hækkuð, gjarnan stuttu eftir byggingu þeirra eða um 
áratug eftir byggingu en stundum á 5. og 6. áratug 20. aldarinnar. Þök húsanna hafa gjarnan 
verið hækkuð og sum húsanna hafa verið hækkuð um 1-2 hæðir, enda hefur það oft verið 
upphafleg fyrirætlun að þau yrðu stækkuð og hækkuð með tímanum. Algengt er að kvistir hafi 
verið settir á þök húsanna. Gluggabreytingar eru algengar á steinhúsunum.  

 
 

     
Húsin við Lokastíg 24 og 24a hafa bæði verið hækkuð og stækkuð en í samræmi við upprunalega gerð.16 

 
                                           
15 Ljósmyndir teknar af Helgu M. Gylfadóttur og Drífu K. Þrastardóttur í mars 2009.  
16 Byggingarfulltrúi í Reykjavík: Innlagðar teikningar – Ljósmynd tekin af Drífu K. Þrastardóttur í mars 

2009. 



11 
 

Af þeim fimm timburhúsum sem standa á reitunum eru þrjú að mestu óbreytt frá 
byggingu. Það eru Lokastígur 22 og 25 og Skólavörðustígur 40. Húsið að Lokastíg 26 var 
hækkað fimm árum eftir byggingu þegar byggður var undir það nýr steinsteyptur kjallari. 
Byggt hefur verið við húsið að Skólavörðustíg 24a en í samræmi við upprunalega gerð þess.  
 Steinhlöðnu húsin sjö sem standa á reitunum hafa gengið í gegnum mismiklar 
breytingar. Húsið að Skólavörðustíg 38 er einna minnst breytt af þeim. Elsta húsið, Skóla-
vörðustígur 22 frá 1889, er töluvert breytt frá uppruna sínum og eru síðari tíma 
gluggabreytingar til lýta. Nágranni þess, Skólavörðustígur 22a, er að mestu óbreytt að stærð 
frá 1921 en þá var því breytt úr geymsluhúsi í íbúð, settur á það kvistur og inngönguskúr. 
Húsin Lokastígur 17, Þórsgata 19 og 27 hafa öll verið stækkuð og/eða hækkuð en í samræmi 
við upprunalega gerð þeirra. Útliti hússins að Skólavörðustíg 36 hefur verið breytt með því að 
setja stóra verslunarglugga á götuhlið þess. 17     
 
 
Höfundar 
  

Af þeim 52 húsum sem hér eru til rannsóknar er ekki vitað um höfunda 17 þeirra. Af 
sumum þeirra eru þó til upphaflegar teikningar en óundirritaðar. Páll Óskar Leifsson 
trésmiður er sagður fyrsti eigandi húsanna við Skólavörðustíg 24a og 26a og má vel ætla að 
hann sé hönnuður þessara húsa. Jóel Þorleifsson trésmiður var fyrsti eigandi hússins nr. 40 við 
Skólavörðustíg og gildir það sama um hann.  

Flest húsin, eða 14 hús, hannaði Guðmundur H. Þorláksson (1887-1958) forsmiður og 
byggingarmeistara. Eftir að Guðmundur lauk húsasmíðanámi (snikkaraiðn) hjá Eyvindi 
Árnasyni vann hann sem verkstjóri hjá Völundi. Árið 1917 hélt 
hann til  náms í Kaupmannahöfn þar sem hann lærði 
húsateikningu og las jafnfram mikið um þau fræði. Hann var 
Byggingarfulltrúi í Reykjavík á árunum 1921 til 1926 en eftir það 
aðstoðarmaður Guðjóns Samúelssonar arkitekts til ársins 1934. 
Eftir það vann hann sjálfstætt þar til hann gerðist skrifstofustjóri 
Landssambands iðnaðarmanna og starfaði þar í 15 ár. Sagt er um 
Guðmund að hann hafi verið vandvirkur og afburðamaður að 
afköstum. Hann teiknaði mörg þeirra húsa sem risu í 
íbúðarhverfum í Reykjavík í kjölfar skipulagsins frá 1927 og 
einnig fyrir þann tíma. Hús hans bera flest vitni „um árvökula, 
hógværa og vandaða listræna útfærslu.“18 
Guðmundur gerði einkum íbúðarhús, smá eða stór, jafnt fyrir háa 
sem lága. Hann fylgdi einkum sögustílnum svokallaða líkt og 
samstarfsmenn hans en skapaði einnig séríslenska húsgerð, til að 
mynda séríslenska gerð tvíbýlishúsa fyrir þá efnaminni.19      

Guðmundur H. Þorláksson. 20                            
 

                            
                                     

                                           
17 Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir 

Baldursgötu 36 og 39, Lokastígur  3-11(oddatölur) og 13-28a, Njarðargata 61,  Skólavörðustígur 22-46 (sléttar 
tölur), Týsgata 1 og 3 og Þórsgata17-29 (oddatölur).  

18 Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 361. 
19 Gísli Jónsson: Saga Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, bls. 30 – Hörður Ágústsson: Íslensk 

byggingararfleifð I, bls. 361  
20 Hér tekið eftir: Gísli Jónsson: Saga Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, bls. 30. 
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GÖTUHEITI BYGGINGARÁR EFNI 
Lokastígur 5 1926 steinsteypt 
Lokastígur 13 1924 steinsteypt 
Lokastígur 15 1925 steinsteypt 
Lokastígur 23 1923 steinsteypt 
Lokastígur 24 1922 steinsteypt 
Lokastígur 24a 1922 steinsteypt 
Lokastígur 26 1922 timbur, bindingur 
Lokastígur 28 1922 steinsteypt 
Lokastígur 28a 1922 steinsteypt 
Skólavörðustígur 36 1922 hlaðið úr holsteini 
Týsgata 3 1925 steinsteypt 
Þórsgata 19 1922 steinsteypt 
Þórsgata 23 1922 steinsteypt 
Þórsgata 25 1921 steinsteypt 

Listi yfir hús Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara á þeim reitum sem hér eru til umfjöllunar.   
 
 
Næstur Guðmundi í fjölda húsa á reitunum er Einar Erlendsson (1883-1968) en hann 

teiknaði sjö af þeim húsum sem hér eru könnuð. Einar var trésmiður og kominn af smiðum í 
báðar ættir. Hann gekk 15 ára gamall í Iðnaðarmannafélag Reykjavíkur til þess að stunda 
teikninám hjá Jóni Sveinssyni sem þá var nýkominn frá útlöndum. Einar lærði trésmíði hjá 
föður sínum en árið 1901 hélt hann til Danmerkur þar sem hann gekk á Det Tekniske 
Selskabe. Hann lauk námi árið 1905 en hafði unnið á námárunum hjá Knud Zimsen 
borgarstjóra. Eftir að hann var alkominn heim var hann aðstoðarmaður Rögnvaldar Ólafssonar 
til ársins 1917 er hann lést. Tók þá Einar við starfi Rögnvaldar og gegndi því þar til Guðjón 
Samúelsson arkitekt tók við stöðu húsameistara ríkisins árið 1919. Einar var fulltrúi Guðjóns 
til ársins 1950 er hann var skipaður húsameistari ríkisins til ársins 1954.21 Einar þykir vera 
dæmigerður sögustílsmaður og sótti innblástur meðal annars í klassískan stíl, barokkstíl og 
rómanskan stíl. Flest sín stærstu verk hannaði hann í klassískum stíl. Hann hannaði fjölda 
allan af íbúðarhúsum, stórum sem smáum.22   

 
 

GÖTUHEITI BYGGINGARÁR EFNI 
Lokastígur 3 1927 steinsteypt 
Lokastígur 9 1927 steinsteypt 
Lokastígur 18 1926 steinsteypt 
Njarðargata 61 1921 steinsteypt 
Skólavörðustígur 22b  1922 steinsteypt 
Þórsgata 21a 1923 steinsteypt 
Þórsgata 27 1921 hlaðið úr steini 

Listi yfir hús Einars Erlendssonar arkitekt á þeim reitum sem hér eru til umfjöllunar.  
 

 Aðrir höfundar húsa á reitunum eru sem hér segir. Pjetur Ingimundarson forsmiður 
teiknaði húsin á lóðunum Lokastíg 20 og 20a sem parhús. Guðjón Samúelsson arkitekt 
teiknaði húsin að Skólavörðu-stíg 28 og 30 en þau eru dæmigerð fyrir stíl Guðjóns á fyrstu 

                                           
21 Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 200. 
22 Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 333 og 344. 
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starfsárum hans. Þau eru mjög vönduð að allri gerð og þykja góð dæmi um falleg borgarhús 
eftir hann. Eldra húsið að Skólavörðustíg 38 er eitt fárra húsa sem Jakob Thorarensen skáld og 
húsasmiður teiknaði og byggði. Björn Rögnvaldsson forsmiður teiknaði húsið að Lokastíg 25 
og Ragnar Þórarinsson húsasmiður húsið að Lokastíg 7. Jón Víðis, sem var 
landmælingarmaður að mennt, teiknaði húsið að Þórsgötu 17 og Guðmundur Guðjónsson 
arkitekt hannaði húsið að Týsgötu 1 en bæði þessi hús eru áberandi hornhús. Á fjórða 
áratugnum voru tvö hús í fúnkísstíl reist, annað við Lokastíg 16 eftir teikningu Þorleifs 
Eyjólfssonar arkitekts en hitt við Baldursgötu 36 eftir Arinbjörn Þorkelsson 
húsasmíðameistara. Árið 1982 voru reist húsin við Skólavörðustíg 42 eftir Sigurð Ámundason 
byggingarfræðing og Þórsgata 29 eftir Gunnar Hansson arkitekt. Yngsta húsið, 
Skólavörðustígur 24, er eftir Þormóð Sveinsson arkitekt.  
 
Horfin hús 
 

Húsin sem hér eru könnuð eru flest fyrsta kynslóð húsa á sinni lóð. Þó hafa nokkur hús 
á reitunum þurft að víkja fyrir nýbyggingum.  

Á lóðinni Skólavörðustíg 42 stóð upphaflega timburhús sem Benedikt Benediktsson 
skósmiður reisti árið 1903 en ekki er vitað hver var hönnuður þess. Það var eitt af fyrstu 
húsunum sem reis við ofanverðan Skólavörðustíg. Þetta var einlyft timburhús með kjallara, 
risi og porti, byggt úr bindingi, og járnklætt á veggjum og þaki. Við austurgafl stóð skúr sem 
mun hafa verið byggður sem bráðabirgðaskúr á meðan bygging hússins stóð yfir. Þar hefur 
líklega í gegnum tíðina verið ýmiskonar starfsemi sem auglýst var í húsinu, til dæmis 
viðgerðarstofa fyrir búsáhöld í kringum 1918, verkstæði Vagns Jóhannssonar á 5. áratugnum, 
en hann fékkst þar við gipsmunagerð, og síðar verslunarhúsnæði. Árið 1941 var húsið 
stækkað um tæpa 4 metra inn á baklóðina og bakhliðin hækkuð upp í tvær hæðir, þannig að 
efri hæðin varð hálf hæð með porti og risi að framanverðu. Árið 1981 fékkst leyfi til að rífa 
húsið og sama ár var hafin bygging nýs steinsteypts verslunar- og iðnaðarhúss á lóðinni.23 

 
 

 
                                                            Húsið að Skólavörðustíg 42 sem rifið var árið 1981.24 

                                           
23 Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir 

Skólavörðustíg 42.  
24 Ljósmyndari  Sveinn Þórðarson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, SÞÓ ÁBS 1068.  
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Á lóðinni Skólavörðustíg 24 stóð áður timburhús sem reist var árið 1913. Fyrsti 
eigandi þess var Sólmundur Kristjánsson trésmiður. Til er óundirrituð teikning af húsinu en 
samkvæmt henni voru Skólavörðustígur 24 og 24a teiknuð sem einlyft parhús. Húsið var 
einlyft timburhús með kjallara, risi og inngönguskúr við vesturgafl þess. Það var byggt við til 
vesturs árið 1922 og hélst það óbreytt þar til ársins 2004 að samþykkt var að hækka húsið um 
eina hæð. Þegar kom til framkvæmda árið 2005 reyndist húsið svo illa farið að veitt var leyfi 
til að rífa. Sama ár var núverandi hús reist á lóðinni.25  

Á lóðinni Lokastíg 16 stóð upphaflega timburhús sem Geir Pálsson trésmiður byggði 
árið 1920. Þetta var tvílyft hús með risi, byggt úr bindingi og upphaflega klætt með bárujárni 
á veggjum og þaki. Þann 24. janúar 1934 kom upp eldur á efri hæð hússins, sem breiddist 
hratt út og brann húsið til grunna á rúmum klukkutíma. Í húsinu bjuggu þá um 30 manns en 
engin slys urðu á fólki. Eldurinn ógnaði um tíma húsum á alla vegu í nágrenninu og sprungu 
rúður í þeim flestum, auk þess sem timburhúsið við Baldursgötu 36 skemmdist töluvert á 
bakhlið. Í mars 1934 fékkst leyfi fyrir nýju steinsteyptu húsi á lóðinni og var það fullbyggt í 
mars 1935.26 

Fyrsta húsið sem reist var á lóð Baldursgötu 36 var timburhús sem byggt var árið 1921 
en ekki er vitað um hönnuð þess. Það mun hafa verið eitt af fyrstu húsunum sem byggð voru á 
erfðafestutúni Matthíasar Matthíasarsonar í Holti, þegar því var breytt í byggingarlóðir. Geir 
Pálsson trésmiður fékk brunavirt nýtt hús á lóðinni í janúar 1921. Það var einlyft með risi, 
byggt úr bindingi og klætt utan með járni á veggjum og þaki. Eins og sagði frá hér að ofan þá 
kom upp eldur í húsinu Lokastígur 16 árið 1934. Eldurinn lagðist undan vindi yfir húsið 
Baldursgötu 36 svo að einnig kviknaði í því. Skemmdist það töluvert en eldinn tókst að 
slökkva svo að húsið stóð uppi. Í kjölfarið mun byggingarnefnd hafa samþykkt að synja um 
leyfi  að húsið Baldursgata 36 yrði byggt upp í sama formi og áður, enda mælti skipulagið frá 
1927 svo fyrir að þarna skyldi byggja 
 tvílyft steinhús í samfelldri húsaröð. Húsið var því 
rifið og á árunum 1937-1938 var byggt á lóðinni 
nýtt þrílyft íbúðar- og verslunarhús úr steinsteypu.27   

Árið 1923 reisti Jakob Bjarnason vélstjóri 
nýtt hús á lóðinni Þórsgötu 29 en ekki er vitað hver 
teiknaði það. Það var tvílyft íbúðarhús hlaðið úr 
holsteini með járnþaki. Húsið var virt á ný árið 
1928 og var þá sagt fullgert að smíði og öllum frá- 
gangi. Þá var sölubúð á neðri hæðinni en íbúð á 
efri. Þegar húsið var virt á ný árið 1932 var búið að 
setja á það port og ris. Þá var ekki lengur sölubúð á 
neðri hæðinni heldur einungis geymsluherbergi. Í 
september árið 1981 var samþykkt að rífa húsið til 
að rýma fyrir núverandi húsi á lóðinni.28                                   

Þórsgata 29, lengst til vinstri, árið 1968.29 
 
 

                                           
25 Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir 

Skólavörðustíg 24.  
26 Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir 

Lokastíg 16. 
27 Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir 

Baldursgötu 36.  
28 Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir 

Þórsgötu 29.  
29 Ljósmyndari Guðgeir Magnússon. Ljósmyndasafn Reykjavíkur,  ÞJV borgarhverfi 1968 1.  
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Saga svæðisins 
 

Á Skólavörðuholtinu voru margir bæir sem báru endinguna –holt. Árið 1833 var mælt 
út fyrir tómthúsbýlinu Holti  fyrir ofan Stöðlakot við Bókhlöðustíg. Nokkru eftir að Holt 
byggðist reis annað býli ofar í Skólavörðuholtinu sem nefnt var Efra-Holt. Það átti lóð sem í 
dag er Skólavörðustígur 22. Sömu megin við Skólavörðustíg reis Miðholt og þar sem nú er 
Skólavörðustígur 19 stóð bærinn Litlaholt. Þessir bæir voru um hríð efstu bæirnir við 
Skólavörðustíg og kallaðir Holtsbæir. Tún þessara bæja fór undir byggð snemma á 20. 
öldinni.30  

Hjónin Matthías Markússon snikkari og Sólveig Pálsdóttir ljósmóðir fluttu að  Efra-
Holti árið 1868 en í þeirra tíð var farið að nefna bæinn Holt. Þau voru frumbyggjar á svæðinu 
og reistu tvö bæjarhús úr timbri á lóðinni. Þá var umhorfs á svæðinu í Holti stórgrýtisurð og 
jarðföst björg á alla vegu. Sonur þeirra hjóna, Matthías Matthíasson (1861-1937) kaupmaður, 
bjó að Holti alla tíð. Hann reisti þar steinhlaðið hús árið 1889 sem í dag er Skólavörðustígur 
22. Hann byggði einnig húsið að Skólavörðustíg 22a árið 1900 og síðan nr. 22b árið 1922.  

 
 

Holt við Skólavörðustíg árið 1891. Vinstra megin má sjá húsið að Skólavörðustíg 22 þar sem nýbúið er að hækka 
það um eina hæð. Á myndinni eru fremst Ámundi Árnason frá Hlíðarhúsum, Ásgeir Eyþórsson og kona hans 
Jensína Matthíasdóttir . Við bæjardyr eldra hússins standa Kristín Pálsdóttir móðursystir Jensínu,  systkini 
Jensínu Sólveig og Matthías og Ragnheiður Skúladóttir, eiginkona Matthíasar.31  
 
 
Matthías fór snemma að stunda verslunarstörf og starfaði meðal annars við Thomsensverslun 
og hjá Christensens. Hann gerðist svo sjálfstætt starfandi kaupmaður og rak verslun í 
Austurstræti. Matthías lést árið 1937 og segir í minningarorðum að hafi hann jafnframt því að 
stunda verslunarstörf unnið víðtækt jarðræktarstarf á Holtslendunni sem hann hafði tekið 
erfðafestu. Mátti einatt sjá Matthías fyrir utan fastan vinnutíma „vinnuklæddan og önnum 
kafinn við grjótnám og pæling heima fyrir.“ Hann réði einnig menn í vinnu árum saman sér til 

                                           
30 Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. H – P, bls. 51-52. 
31 Ljósmyndari Sigríður Zoëga. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn, abs. 11.213.  
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aðstoðar við jarðvegsvinnuna og lét ekki staðar numið fyrr en „urðin var öll orðin skrúðgræn 
túnbreiða.“ Matthías var einnig fyrstur manna í Reykjavík að koma upp líkvögnum að erlendri 
fyrirmynd og hafði um langt skeið hesta og vagna til afnota við jarðafarir.32 

Matthías seldi lóðir úr landi Holts til húsbygginga, bæði við Skólavörðustíg, Lokastíg 
og Týsgötu á 3. og 4. áratug 20. aldar. Eitt af fyrstu húsum sem byggð voru á erfðafestutúni 
Matthíasar var Baldursgata 36 árið 1921. Knud Zimsen borgarstjóri segir frá tilurð Lokastígs í 
endurminningum sínum  en hann taldi að gatan hefði orðið til vegna annarlegra ástæðna. 
Matthías hafi viljað fá götuna samþykkta á núverandi stað svo að hann gæti selt fleiri lóðir. 
Knud var þessu gjörsamlega mótfallinn en ítök Matthíasar í bygginganefnd voru allsterk og 
hafi hann því látið undan.33 Þetta er sögð ástæða þess að húsin standa svo þétt við Lokastíg 
með litlum lóðum. 
 
 

                  
               Svæðið óbyggt á korti frá 1902.34                                                  Svæðið á korti frá 1920. 35                              
  
 
Það svæði sem hér er til umfjöllunar byggðist upp að mestu á árunum 1920–1930, er 

mikill skortur var á íbúðarhúsnæði í Reykjavík. Ástæður þessa voru takmarkaður 
innflutningur á byggingarefni undir lok fyrri heimsstyrjaldarinnar og aukinn aðflutningur 
fólks til bæjarins. Á þessum árum var allt vöruverð mjög hátt og jafnframt ómögulegt að fá 
veðdeildarlán til húsbygginga.36 Þetta leiddi til þess að efnaminna fólk lenti í basli við að 
koma sér upp húsnæði og þurfti að láta sér nægja mjög lítil íbúðarhús. Knud Zimsen sem var 
borgarstjóri á þessum tíma var á þeirri skoðun að ekki mætti gera of miklar kröfur í því 
húsnæðisleysi sem ríkti, því mestu skipti að fá húsin upp. Hann mun hafa sagt við 
húsnæðislausa menn sem til hans leituðu í lok stríðsins: „Farið þið upp í holt og farið að 
byggja, ég skal láta ykkur hafa götulínuna“.37 Margir fóru að ráðum hans og komu sér upp 
skýlum sem dugðu. Oft var byrjað á að byggja kjallara sem fljótlega var flutt inn í en síðan 
varð gjarnan dráttur á frekari framkvæmdum. Má einna helst sjá slík hús við götur á 
Skólavörðuholti eins og Þórsgötu, Nönnugötu og Lokastíg. Þessi bæjarhluti var mörgum 
þyrnir í augum og í grein um skipulagsmál í Morgunblaðinu 1923 efast greinarhöfundur um 
að hann eigi sér sinn líkan í veröldinni „hvað afkárasnið, óheilnæmi og smekkleysi snertir“. 

                                           
32 Morgunblaðið 10. mars 1937, bls. 6 – Gísli Jónsson: Saga Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, bls. 149. 
33 Knud Zimsen: Úr bæ í borg, bls. 38.   
34 Hluti af korti Landmælingadeildar herforingjaráðsins í Kmh. af Reykjavík 1902. Minjasafn Reykjavíkur – 

Árbæjarsafn. 
35 Reykjavík 1920. Hluti af korti eftir Egil Hallgrímsson. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.  
36 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 107 og 109. 
37 Hannes Jónsson: „Úr bæ í borg“. Lesbók Morgunblaðsins, 12. febrúar 1967, bls. 14 – Guðjón Friðriksson: 

Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 109–110. 
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Þarna slái menn upp steypumótum og fullgeri veggi „án þess að hafa nokkuð hugsað um, 
hvernig listaverkið líti út, þegar það er fullkomnað“. Að mati greinarhöfundar er 
óskapnaðurinn við nýju goðagöturnar á Skólavörðuholti helber bæjarskömm.38  

Bærinn tók að stækka hratt, eins og áður segir, og teygði byggðin sig mest í austurátt 
og upp í Skólavörðuholtið.39Á þeim tíma þegar fyrstu húsin voru byggð og göturnar voru 
lagðar á Skólavörðuholtinu og efri hluta Þingholtanna voru skipulagsmál bæjarins fremur stutt 
á veg komin og ekki hafði verið mótuð nein heildarstefna í skipulagsmálum. Þó voru ýmsar 
reglur í gildi sem komu í veg fyrir að byggðin þróaðist af handahófi. Árið 1903 var sett 
viðamesta byggingarsamþykkt fyrir bæinn fram að því. Samkvæmt henni var stærð húsa háð 
lóðarstærð að því leyti að óbyggður hluti lóðarinnar mátti ekki vera minni en hússtæðið. 
Allstórar lóðir fylgdu því upphaflega flestum húsum á þessu svæði. Með þessari 
byggingarsamþykkt varð einnig skylda að klæða bæði þök og veggi húsa með bárujárni og var 
því ákvæði fylgt vel eftir.40  

 
 

Húsið til hægri er Skólavörðustígur 46. Fyrir miðju er Njarðargötu 61 og vinstra megin húsin á horni Lokastígs. 
Myndin er tekin ca. 1930.41  

 
 
Timburhúsin á reitunum risu flest á lokaskeiði timburhúsabygginga í Reykjavík. Eftir 

stórbrunann í miðbæ Reykjavíkur árið 1915 var samþykktur viðauki við byggingar-
reglugerðina frá 1903 þar sem kveðið var á um að ekki mætti „byggja neitt hús í 
Reykjavíkurbæ úr öðru efni en steini eða steinsteypu, eða öðru efni, ekki ótraustara eða 
óeldtryggara“.42 Eftir það tók því sem næst fyrir byggingu timburhúsa í Reykjavík og 

                                           
38 Áki: „Skipulag bæja“. Morgunblaðið, 5. september 1923, bls. 1 – Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. 

Síðari hluti, bls. 109. 
39 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 11–14 – Klemens Jónsson: Saga Reykjavíkur. Síðara bindi, 

bls. 156–157 – Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Fyrri hluti, bls. 40 og síðari hluti, bls. 107  
40 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 21–22. 
41 Ljósmyndari ókunnur. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn, abs. 11.214. 
42 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 23 – Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1915 B, bls. 152. 
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steinsteypa tók við sem aðalbyggingarefnið. Þó var gerð undantekning fyrir timburhús sem 
voru ekki stærri en 75 fermetrar, ekki hærri en tvílyft og stóðu stakstæð í vissri fjarlægð frá 
götu og lóðarmörkum.43 

Í upphafi 3. áratugarins var farinn að komast nokkur skriður á skipulagsmál í bænum. 
Árið 1921 voru samþykkt fyrstu skipulagslögin fyrir kauptún og sjávarþorp og í framhaldinu 
var lagður fram skipulagsuppdráttur að Reykjavík sem bæjarstjórn samþykkti árið 1927. 
Uppdrátturinn náði til svæðisins innan Hringbrautar (þ.e. núverandi Ánanausta, Hringbrautar, 
Þorfinnsgötu og Snorrabrautar) og var fyrsta heildarskipulagið sem gert var fyrir Reykjavík. Í 
þessu nýja skipulagi var gert ráð fyrir samfelldum röðum tveggja og þriggja hæða steinhúsa 
meðfram flestum götum, en slík skipulagsgerð er nefnd blokkbygging eða randbyggð og 
þekkist m.a. frá Kaupmannahöfn og Berlín. Hús þessi voru eins konar forverar blokkanna sem 
síðar var farið að byggja. Voru menn sammála um að húsnæði sem þetta væri hagkvæmast í 
byggingu og myndi henta vel efnalitlu fólki. Nýja skipulagið gerði ráð fyrir að eldri timburhús 
yrðu fjarlægð eða rifin þar sem þess þyrfti og stærri steinsteypt hús yrðu byggð í staðinn.44 Í 
anda þess voru víða reist sambyggð steinhús innan um eldri byggð og jafnvel langar 
samfelldar húsaraðir við nýjar götur, t.d. við Njarðargötu og víðar á svæðinu ofan Óðinsgötu í 
sunnanverðu Skólavörðuholti, sem byggðist að mestu á árunum um og upp úr 1920.  
              
 

 
                                                                          Svæðið á skipulagsuppdrættinum frá 1927.45 

 
 
Fyrirætlanir frá þessum tíma vöktu gífurlegar deilur í bænum og fór svo að 

skipulagsuppdrátturinn frá 1927 var aldrei lagður fyrir ráðherra til staðfestingar og var loks 
felldur úr gildi árið 1933.46  

                                           
43 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 23 – Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1915 B, bls. 152. 
44 Páll Líndal: Bæirnir byggjast, bls. 186-188  – Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 113, 

117-118 – Trausti Valsson: Reykjavík. Vaxtarbroddur, bls. 39-43 – Trausti Valsson: Skipulag byggðar á Íslandi, 
bls. 122–123 – Nikulás Úlfar Másson: „Ágrip byggðarþróunar í Reykjavík“, bls. 22. 

45 Hér tekið eftir: Trausti Valsson: Skipulag byggðar á Íslandi, bls. 124–125. 
46 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 25  
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Í skipulagsáætlunum sem gerðar hafa verið fyrir Reykjavík eftir 1927, sést að eldri 
byggð hefur ávallt verið skipuleggjendum höfuðverkur. Jafnan hafa verið uppi áætlanir um 
stórfelldar breytingar sem yfirleitt áttu að miða að því að þétta og hækka byggðina úti við 
göturnar og hreinsa til á baklóðunum. 47 Misjafnt er hve hversu langt þessar áætlanir hafa náð 
fram að ganga. Í það minnsta hefur í tveimur tilfellum verið reynt að samræma eldri byggð á 
reitunum sem hér eru til umfjöllunar þegar komið hefur til nýframkvæmda. Árið 1940 var 
reist viðbygging við suðurhlið Skólavörðustígs 46 sem fyrsti áfangi nýs framtíðarhúss sem 
reisa átti á lóðinni eftir teikningum Einars Erlendssonar. Útlit hússins átti að samræmast 
húsinu Skólavörðustíg 45 á horninu á móti, sem einnig var teiknað af Einari. Vegna fjárskorts 
og efnisvöntunar fór svo að húsið var aldrei klárað, en fyrsti áfangi þess stendur sem hluti af 
núverandi húsi, og er steinsteypt bygging, tvílyft á götuhlið og þrílyft á bakhlið, með kjallara 
og risi. Yngsti hluti hússins var byggður 1974-1975 eftir teikningu ARKO. Síðan var það 
þegar nýtt hús var reist á lóðinni Skólavörðustíg 38 að miðað var að því að grunnform og 
gluggagerð nýja hússins samræmdust eldra húsinu sem byggt var árið 1920.  

 
 

        
                                                                                     Reiturinn á loftmynd frá 1945–1947.48. 
 
 
Í dag er fyrst og fremst íbúðabyggð á reitunum en þó er talsvert af verslunum við 

Skólavörðustíg enn í dag. Á árum áður var stundaður þónokkur verslunarrekstur á reitunum 
og svokallaðar „hornverslanir“ starfræktar. Á árunum 1920–1940 var gjarnan gert ráð fyrir 
matvöruverslunum í hornhúsum og var að jafnaði miðað við að þær væru innan 100 metra 
göngufjarlægðar frá heimili, þar sem fáir áttu bíl. Það sem einkum setti svip sinn á verslunina 
voru persónuleg samskipti kaupmannsins og viðskiptavinanna. Sama fólkið lagði leið sína í 

                                           
47 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 70. 
48 Ljósmyndari  Sigurhans Vignir. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, VIG Loftmyndir 1-1. 
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verslunina dag eftir dag og góð kynni tókust oft á milli kaupmannsins og viðskiptavinanna. 
Fólk gaf sér tíma til að ræða saman um málefni líðandi stundar. „Kaupmaðurinn á horninu“ 
var mikilvægur hluti af samfélagsforminu. Eftir því sem fram liðu stundir og verslunarhættir 
breyttust reyndust verslanir í eldri hverfum oft í óhentugu húsnæði sem gat ekki tekið á móti 
nýtísku kæli- og frystibúnaði. Þar af leiðandi áttu þessar verslanir oft erfitt með að nýta sér 
þær nýjungar sem voru að ryðja sér rúms á markaðnum og urðu því oft undir í 
samkeppninni.49  

 
 

 
                                                                    Það var mikið úrval hjá verslunum Kjöt og fiskur. 50 

 
 

Verslanir voru í nær öllum hornhúsunum sem hér eru könnuð á einum eða öðrum tíma. 
Í húsunum við Týsgötu 1 og 3 voru verslanir frá upphafi. Meðal verslana sem hafa verið til 
húsa í Týsgötu 1 er Kjötbúðin, Ármannsbúðin, Frímerkjamiðstöðin, Radíóvirkinn, Skóver og 
fataverslunin Karnabær sem var opnuð þar árið 1966. Einnig hefur verið rekin þar 
hárgreiðslustofa. Í Týsgötu 3 stofnsetti Magnea Bergmann árið 1974 verslunina Antikmunir. 
Þetta var ein fyrsta verslun sinnar tegundar hérlendis. Samkvæmt fyrstu virðingu af húsinu á 
Baldursgötu 39 frá 1921 voru tvær sölubúðir á neðri hæð þess. Árið 1942 var rekin fiskbúð í 
húsinu. Ekki er vitað hvenær hætt var að versla í húsinu. Í húsinu að Baldursgötu 36 hefur 
farið fram margvísleg starfsemi í gegnum tíðina, auk þess sem búið hefur verið á efri 
hæðunum. Strax í september 1938 opnaði Jón Kristófers þar nýlenduvöruverslun og á 
svipuðum tíma var þarna skiltagerðarstofa og skrifstofa Bakarasveinafélags Íslands. Frá því 
snemma á 5. áratugnum og allt fram til ársins 1980 var rekin í húsinu saumastofan og 
verslunin Exeter, en síðan og allt þar til nýlega hefur Sængurfatagerðin verið þarna til húsa. Í 
dag er rekin þarna blómabúðin Dans á rósum. Í hornhúsinu Skólavörðustíg 28 var rekið 
bakarí lengi vel og á horni Þórsgötu (nr. 17) var kjötsölubúð sem og mjólkur- og brauðbúð. 
Þar opnaði Hálfdán Eiríksson kaupmaður verslunina Kjöt og fisk sumarið 1929 og var hún þá 
talin fullkomnasta matvöruverslun í Reykjavík hvað varðaði vélakost, kæliaðstöðu og 
hreinlæti. Hálfdán hafði þá áður farið til Bandaríkjanna til að kynna sér rekstur kjötbúða.51 Á 
horni Njarðargötu og Skólavörðustíg var einnig rekin verslun sem og á horni Lokastígs og 

                                           
49 Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur. Fyrri hluti,  bls. 150 og 178. 
50 Morgunblaðið 29. júní 1929.  
51 Guðjón Friðriksson: Indæla Reykjavík, bls. 137.  
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Njarðargötu. Þar var innréttuð sölubúð í austurhluta hússins árið 1956. Þar var síðan Verslun 
Sigmars Péturssonar í einhver ár. Fram á 7. áratuginn var einnig rekin veitingastofa í húsinu. 
Frá því snemma á 7. áratugnum var sælgætisverslun þarna á horninu og söluturninn Tvisturinn 
á 9. og 10. áratugnum. Nú er rekin þar verslunin Textíll og kaffihúsið Café Loki á efri 
hæðinni.  

Ýmsar verslanir hafa verið til húsa í húsunum við Skólavörðustíg 22, 22a og 22b. 
Einna þekktust er Klæðaverslun Andrésar Andréssonar sem seldi vandaðan herrafatnað. Í 
sama húsi, Skólavörðustíg 22a, var einnig um tíma dömufataverslun Ingibjargar 
Þorsteinsdóttur. Árið 1968 var Búsáhaldaverslun Þorsteins Bergmanns opnuð á 
Skólavörðustíg 36 og er enn þar til húsa. Í verslunarrrýminu á neðri hæð Skólavörðustígs 38 
(yngri hússins) hefur frá upphafi verið verslun Eggerts feldskera. Í húsinu við Skólavörðustíg 
42 hefur verið verslunarrekstur frá upphafi og er nú rekin þar nýlenduvöruverslunin 
Krambúðin. Í húsinu að Lokastíg 19 
var í helmingi kjallarans í fyrstu 
(1922) vinnustofa til að mála bíla í, 
en íbúðarherbergi, þvottaherbergi 
og fleira í hinum helmingnum. Árið 
1928 var búið að breyta öllum 
kjallaranum í íbúð. Árið 1946 var 
virt nýtt hús á lóðinni Þórsgata 23 
og var á jarðhæð þess frá upphafi 
skósmíðavinnustofa sem starfrækt 
var þar til fjölda ára. Í húsinu að 
Þórsgötu 17a var um tíma rekin 
brauðsölubúð á jarðhæð hússins. Í 
dag er búið að breyta báðum 
þessum rýmum í íbúðir.  

Í tveimur af þeim fimm 
húsum sem þurft hafa að víkja fyrir 
nýbyggingum voru áður reknar 
verslanir. Í húsinu við 
Skólavörðustíg 42 var innréttað 
verslunarhúsnæði upp úr 1980. Þá 
hafði ýmiskonar starfsemi áður 
verið auglýst í húsinu, til dæmis 
viðgerðarstofa fyrir búsáhöld í 
kringum 1918 og verkstæði Vagns                                                                    
Jóhannssonar á 5. áratugnum, en 
hann fékkst þar við gipsmunagerð. Í 
húsinu að Þórgötu 20 var nýlendu- 
vöruverslunin Víðir rekin á jarðhæð  
árið 1928 og eitthvað fram á 5. ára- 
tug 20. aldar. Einnig var rekin þar 
leikfangaverslun.  

      Frétt úr Morgunblaðinu 1955.52           
 

                                           
52 Morgunblaðið 24. nóvember 1955.  
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                                             Auglýsing úr Morgunblaðinu 1954. 53                              Daglega nýjar vörur. 54  

 
 
 
Nafngiftir gatnanna 
 
 Fram á fyrstu áratugi 20. aldar tíðkaðist að ný götunöfn í Reykjavík væru dregin af 
staðháttum eða nöfnum býla. Þegar Reykjavík tók að þenjast út mynduðust margar nýjar götur 
samtímis og dugði gamla aðferðin þá ekki lengur. Það varð þá úr að í heilum hverfum skyldu 
vera götunöfn sem minntu hvert á annað. Nafngiftir sem vísa til persóna úr goðafræði og 
fornsögum eiga meðal annars rót sína að rekja til þessarar ákvörðunar. Göturnar sem hér um 
ræðir heita eftir guðum norrænnar trúar sem sagt er frá í Snorra-Eddu og í grein í 
Morgunblaðinu þann 5. september 1923 er hverfið nefnt Goðahverfið. Það heiti virðist þó 
aldrei hafa festst í sessi. Gárungarnir kölluðu þetta hverfi á sínum tíma Guðlastið.55  
 
 
 
Baldursgata 
 Baldursgata er nefnd eftir Baldri hinum hvíta sem segir frá í Gylfaginningu í Snorra-
Eddu. Gatan byrjaði að byggjast um 1900 en húsin norðan megin voru flest reist um 1920.56 
Gatan kom fyrst fram í manntali árið 1909.  
 

                                           
53 Morgunblaðið 11. nóvember 1954.  
54 Morgunblaðið 3. nóvember 1968.  
55 Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, bls. 279. 
56 Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. A – G, bls. 75. 
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Lokastígur 
Lokastígur heitir eftir Loka Laufeyjarsyni en hann var af jötnakyni en bjó með ásum 

og raskaði jafnvægi góðs og ills í goðaheimum. Nafn götunnar var samþykkt árið 1919.   
 
Njarðargata 

Gatan er kennd við Njörð í Nóatúnum sem sagt er frá meðal annars í Snorra-Eddu.57 
Nafn götunnar var samþykkt árið 1919.   
 
Skólavörðustígur 

Skólavörðustígur dregur nafn sitt af Skólavörðunni sem stóð efst á Skólavörðuholti, 
um það bil þar sem stytta Leifs Eiríkssonar stendur nú. Skólavarðan var fyrst reist árið 1793 af 
skólapiltum úr Hólavallaskóla en talið er að upphaf stígsins megi rekja til þess er Skólavarðan 
var endurreist 1834. Stígurinn var hugsaður sem skemmtigöngustígur og til þess að spara 
viðhald var ekki leyfð þar umferð með hesta. Olli þetta erfiðleikum við grjótflutninga, en 
lengi var töluvert um grjótnám í Skólavörðuholti.  Skömmu fyrir miðja 19. öld var farið að 
byggja við stíginn upp að Skólavörðunni. Um 1870 var hafin vegagerð frá Skólavörðu upp á 
Öskjuhlíð og varð Skólavörðustígur þá aðalleiðin út úr bænum. Allt fram undir 1930 var 
stundum talað um að Skólavörðustígur næði suður í Öskjuhlíð.58 Götunnar var fyrst getið í 
manntali árið 1880. 
 
Týsgata 

Týsgata  er nefnd eftir hinum einhenta guði Tý, en hann var ímynd hreystinnar og gaf 
mönnum sigur í orrustum. Nafn götunnar var samþykkt árið 1919.   
 
Þórsgata 

Þórsgata er nefnd eftir guðinum Þór59, sem var útvörður guðanna og bardagaguð 
mikill. Tákn hans var hamarinn auk megingjarða og járnglófa. Nafn götunnar var samþykkt 
árið 1919. Á árunum 1983-1984 var ákveðið að gera götuna að vistgötu og hönnuðu Valdís 
Bjarnadóttir arkitekt og Gunnar Ingi Ragnarsson verkfræðingur breytingar á henni. Nú 
hlykkjast gatan á milli steineyja sem skaga út í hana á mismunandi stöðum. Fjölbreytilegur 
gróður skreytir þessar steineyjar og steinbeð. 60 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                           
57 Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. H – P, bls. 190. 
58 Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 3. bindi, bls. 60–62. 
59 Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. R – Ö, bls. 194. 
60 Guðjón Friðriksson; Indæla Reykjavík, bls. 135.  
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Varðveislumat 
 
 Við mat á varðveislugildi byggðar er beitt svokallaðri SAVE-aðferð (Survey of 

Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu Leiðbeiningar um 
gerð bæja- og húsakannana, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins 1996. Þar er höfð til 
hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð, þar sem lagt er mat á fjóra þætti: Listrænt gildi, 
menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð. Varðveislugildi húsa byggist 
síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar þyngst gildi byggingarlistar, 
menningarsögu og umhverfis. Einnig er stuðst við Húsverndarskrá Reykjavíkur sem gefin var 
út sem þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996–2016, Húsvernd í Reykjavík, svæðið 
innan Hringbrautar / Snorrabrautar. 

Til umfjöllunar eru staðgreinireitir 1.181.2. 1.181.3 og 1.181.4 í Reykjavík sem 
afmarkast af Týsgötu, Skólavörðustíg, Njarðargötu, Þórsgötu, Baldursgötu og Lokastíg. 

Í varðveislumati er lagt til að húsið Skólavörðustígur 38 verði sett í rauðan flokk 
og að húsin Þórsgata 17 og 19 verði sett í grænan flokk.  
 
Varðveislumat húsa á ofangreindum staðgreinireitum samkvæmt Húsverndarskrá 
Reykjavíkur: 
 
RAUÐUR FLOKKUR: Hús sem huga ber að friðun á.  
 
Skólavörðustígur 22. Eitt fárra steinhlaðinna húsa sem byggð voru hærri en ein hæð. 
Byggingarsögulegt gildi þess er því mikið. 
 
LJÓSGULUR FLOKKUR: Byggðamynstur sem lagt er til að vernda. Verndun byggðamynsturs 
tekur til eldri byggðar innan reita. Breytingar skulu taka mið af mælikvarða byggðar og 
hlutföllum húsa. 
 
Skólavörðustígur – Njarðargata – Lokastígur – Týsgata – Þórsgata –  Baldursgata 
 
Allt svæðið er merkt með ljósgulum lit í Húsverndarskrá Reykjavíkur. Þarna er um að ræða 
heildstæða byggð frá 2. og 3. áratugi 20. aldar, með margbreytilegum húsagerðum þar sem litlar 
grunneiningar eru ráðandi. Þetta er afar vel varðveitt byggð húsa með mikið gildi til varðveislu, 
bæði sem hluti af byggðamynstri á ofanverðu Skólavörðuholti og sem hluti af götumyndum. 
Mikilvægt er að allar breytingar á núverandi ástandi taki mið af stærðarhlutföllum húsa og falli 
vel inn í byggðamynstrið.  
 
GRÆNN FLOKKUR: Verndun 20. aldar bygginga. Hús með listrænt gildi, 30 ára og eldri, 
höfundardæmi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga. 
 
Skólavörðustígur 28 
Skólavörðustígur 30 
 
Húsin eru mjög vönduð að allri gerð og þykja góð dæmi um falleg og vel varðveitt borgarhús 
eftir Guðjón Samúelsson arkitekt. Húsin tvö eru á skrá Harðar Ágústssonar yfir steinasteypu- 
og steinsteypuhús (steinsteypuklassík) í Reykjavík sem æskilegt sé að friða (Íslensk 
byggingararfleifð II, bls. 364). 
 
APELLSÍNUGULUR FLOKKUR: Hús byggð fyrir 1918. Um hús í appelsínugulum flokki 
gildir að þau eru háð lögum um húsafriðun nr. 104/2001, 6. grein, um allar breytingar á 
núverandi ástandi. 
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Skólavörðustígur 22 
Skólavörðustígur 22a 
Skólavörðustígur 24a 
Skólavörðustígur 26 
Skólavörðustígur 26a 
Skólavörðustígur 40 
 
 
Breyting frá og viðbætur við húsverndarskrá Reykjavíkur á varðveislumati húsa á 
ofangreindum staðgreinireitum: 
 
RAUÐUR FLOKKUR: Hús sem huga ber að friðun á.  
 
Skólavörðustígur 38. Eitt fárra húsa í Reykjavík sem Jakob Thorarensen skáld og 
húsasmiður teiknaði og byggði. Húsið er einnig sérstakt fyrir þær sakir að það er byggt úr 
grásteini úr Skólavörðuholti, sem múrhúðað var yfir. 
Bygging sem lagt er til að friða, vegna sérstöðu sinnar í byggingarsögu Reykjavíkur, sbr. 
Húsvernd í Reykjavík, Viðauki 3. Steinhleðsluhús. 
 
GRÆNN FLOKKUR: Verndun 20. aldar bygginga. Hús með listrænt gildi, 30 ára og eldri, 
höfundardæmi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga 
 
Þórsgata 17. Hús Jóns Víðis landmælingarmanns. Vel varðveitt fjölbýlishús í nýklassískum 
stíl.  
Þórsgata 19. Hús Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Vel varðveitt fjölbýlishús í 
nýklassískum stíl.  
 
Lagt er til að húsin verði sett í grænan flokk, verndun 20. aldar bygginga.  
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1938 Baldursgata 36Byggingarár

1939
1951
1980

2003

Útlitsbreyting
Atv.húsn. innr.
Hækkun
Kvistir
Svalir
Íbúð í risi
Útlitsbreyting

Arinbjörn ÞorkelssonHönnun

Steinsteypt
Kvarts og tinnaKlæðning

Þrílyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús og verslun
Verslun

Upphafleg notkunSveinbjörn KristjánssonFyrsti eigandi

Valmaþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Arinbjörn Þorkelsson

Pálmar Ólason

Vífill Magnússon

húsasmíðameistari

Undirstöður

arkitekt

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar og sem hornhús með verslun á götuhæð.Menningarsögulegt gildi:

Hornhús. Hefur gildi fyrir götumyndina.Umhverfisgildi:

Fúnkisstíll.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð, þak hefur verið hækkað og settir á það kvistir.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Á þessari lóð stóð upphaflega einlyft timburhús sem byggt var árið 1921. Það hús skemmdist í eldi 24. janúar 1934 og var í
kjölfarið rifið. Í ágúst 1937 fékkst leyfi til að byggja þrílyft íbúðar- og verslunarhús úr steinsteypu á lóðinni, eftir 
teikningum Arinbjarnar Þorkelssonar. Húsið var fullbyggt í júní 1938. Þetta er þrílyft hús með risi og kjallara, byggt úr 
steinsteypu, húðað utan með kvarts- og tinnublöndu og með járnklæddu valmaþaki. Á neðstu hæð þess var íbúð og sölubúð
með stórum verslunargluggum og á hvorri af efri hæðunum voru tvær íbúðir. Árið 1939 fékkst leyfi til að setja dyr á 
norðausturgafl hússins, sem snýr að Lokastíg. Húsinu var síðan ekki breytt fyrr en árið 1980. Þá var ris þess hækkað og 
kvistir settir á þakið, þrír á framhlið og einn á bakhlið, auk svala við kvistinn á bakhlið. Um leið var innréttuð íbúð í risinu.
Árið 2003 fékkst leyfi til að byggja svalir á bakhlið 2. og 3. hæðar og breyta steyptum þakkanti. Svalirnar hafa ekki verið 
byggðar en þakkanturinn virðist hafa verið brotinn af og þakbrúnin endurnýjuð. Árið 2007 fékkst leyfi til að breyta 
verslunarrými á 1. hæð hússins í íbúð en það hefur ekki verið framkvæmt. Í húsinu hefur farið fram margvísleg starfsemi í
gegnum tíðina, auk þess sem búið hefur verið á efri hæðunum. Strax í september 1938 opnaði Jón Kristófers þar 
nýlenduvöruverslun og á svipuðum tíma var þarna skiltagerðarstofa og skrifstofa Bakarasveinafélags Íslands. Frá því 
snemma á 5. áratugnum og allt fram til ársins 1980 var rekin í húsinu saumastofan og verslunin Exeter, en síðan og allt þar
til nýlega hefur Sængurfatagerðin verið þarna til húsa. Í dag er rekin þarna blómabúðin Dans á rósum.
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1921 Baldursgata 39Byggingarár

1924
1933
1989

geymsla
Viðbygging 
Kvistur

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Ris
Inng.skúr
Tvílyft

Íbúðarhús og verslun
Verslun

Upphafleg notkunGísli GíslasonFyrsti eigandi

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson
Þorleifur Eyjólfsson
Indriði Indriðason

Undirstöður

bygg.m
arkitekt
tæknifr.

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Hornsneitt hornhús.Umhverfisgildi:

Einföld steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið stækkað, en í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þestta var byggt árið 1921 en ekki hafa fundist upprunalegar teikningar af því. Húsið var í fyrstu nefnt Lokastígur 11 
en breytt árið 1927 í heitið Baldursgata 39. Húsið stendur á horni Lokastígs og Baldursgötu og er hornsneitt á 
suðvesturhorni. Það er tvílyft steinsteypuhús með járnþaki og inngönguskúr við vestuhliðina. Samkvæmt fyrstu virðingu frá
1921 þá voru á neðri hæð þess tvær sölubúðir, þvottaherbergi, geymsluherbergi, gangur og salerni. Á efri hæð þess voru 
þrjú íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Árið 1924  var virt nýtt geymsluhús við norðurgafl hússins úr steinsteypu með 
járnþaki. Árið 1933 er virt ný viðbygging með risi við norðurgafl hússins úr steinsteypu með járnþaki. Þessi viðbygging er
geymslan frá 1924 sem búið er að hækka um eina hæð. Á neðri hæð hennar var geymsla en á efri hæðinni tvö 
íbúðarherbergi. Árið 1942 var rekin fiskbúð á neðri hæð viðbyggingarinnar.
Á teikningu frá 1933 má sjá að það hefur verið dyraop á horni hússins og fyrir miðju þess á þeirri hlið er snýr að 
Baldursgötu. Ekki er vitað hvenær fyllt var upp í þessi dyraop. Árið 1989 er þak hússins endurnýjað og stækkaður kvistur 
úr bárujárni og timbri en ástæðan fyrir breytingunni var sögð sú að þakið var gerónýtt.
Þann 1. október 2008 var sótt um leyfi til að byggja ofan á  og innrétta átta hótelíbúðir í húsinu. Samþykkt að vísa erindinu
til skoðunar í deiliskipulagsvinnu á reitnum. Hins vegar er brýnt við þá vinnu að gæta vel að almennum sjónarmiðum að 
því er varðar hóflega uppbyggingu í grónu hverfi, sátt við umhverfið, samhengi og byggðamynstur.
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1927 Lokastígur 3Byggingarár

   ?
   ?

Gluggabreyting
Þakgluggi

Einar ErlendssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús  og trésmíðaverkst.
Íbúðarhús

Upphafleg notkunÞórarinn KristjánssonFyrsti eigandi

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

Undirstöður

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarstíll:

Húsið er að mestu óbreytt þess utan að póstar hafa verið fjarlægðir úr gluggum.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1927 eftir teikningum Einars Erlendssonar arkitekts. Þórarinn Kristjánsson keypti lóðina af 
Matthíasi Matthíassyni í Holti (Skólavörðustígur 22) og fékk samþykkt byggingarleyfi í júní 1925. Það er einlyft 
steinsteypuhús með risi og kjallara og þaki klæddu járni. Á aðalhæð hússins eru þrjú íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og 
tveir gangar. Í kjallara hússins eru tvö íbúðarherbergi, eldhús, þvottaherbergi, geymsluherbergi, salerni og gangur. 
Steinsteyputröppur eru við vesturgafl hússins og undir þeim er anddyri inn í kjallarann og geymsluklefa.

Til er teikning frá 1971 eftir Ásmund J. Jóhannsson byggingafræðing af breytingu á gluggum og þakhæð hússins en henni 
var hafnað.  Í vettvangsferð í febrúar 2008 mátti sjá að póstar hafa verið teknir úr gluggum og á þaki hússins eru nú tveir 
þakgluggar á framhlið þess og einn á bakhlið. Ekki er að finna leyfi fyrir þessum breytingum.
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1926 Lokastígur 5Byggingarár

1929
1929
1929

Hækkun
Svalir
Kvistur

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Kjallari
Útitröppur

Íbúðarhús
Upphafleg notkunÞorleifur GunnarssonFyrsti eigandi

bókbindari

Skáþak(skúrþak)
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guttormur Andrésson
Guttormur Andrésson
Guttormur Andrésson

byggingarmeistari

Undirstöður

arkitekt
arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið stækkað, en í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1926 eftir teikningum Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Þetta var einlyft 
steinsteypuhús með kjallara, sementsléttað utan og með járnþaki. Á aðalhæð hússins voru fimm íbúðarherbergi, eldhús, 
búrskápur, baðherbergi, anddyri og tveir gangar. Í kjallara voru tvö íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, þvotta- og þrjú 
geymsluherbergi og gangur. Til er teikning af húsinu frá því í október 1926 þar sem breytingar voru gerðar á útliti 
austurgafls. Gluggum var breytt og austurhliðin var þá orðin í kastalastíl.

Húsið var virt á ný árið 1929 og hafði þá verið hækkað og er þá komið í núverandi mynd. Það er tvílyft með útskoti, risi, 
kvisti og svölum. Svalirnar eru á austurstafni hússins yfir aðaldyrum þess. Á hvorri hæð eru fjögur íbúðarherbergi, eldhús,
búr, salerni, fataskápur, anddyri og tveir gangar. Í risi eru tvö íbúðarherbergi, tveir fataklefar, geymsla og salerni. Sama 
herbergisskipan í kjallara og þegar húsið var virt fyrsta sinni. Hæð hússins þá orðin 5,3 m.
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1927 Lokastígur 7Byggingarár

1936
1936
1961
1961
1991

Hækkun
Svalir
Kvistur
Útlitsbreyting
Íbúð í risi sþ.

Ragnar ÞórarinssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris
Kjallari
Útitröppur

Íbúðarhús
Upphafleg notkunEinar Sveinn EinarssonFyrsti eigandi

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Eiríkur Einarsson
Eiríkur Einarsson
Eiríkur Einarsson
Eiríkur Einarsson
Finnur Björgvinsson

húsasmiður

Undirstöður

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað, en í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1927 eftir teikningum Ragnars Þórarinssonar húsasmiðs. Það var einlyft steinsteypuhús með 
kjallara. Á aðalhæðinni voru þá fjögur íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og tveir gangar. Í risi var þá eitt 
íbúðarherbergi og þurrkloft. Í kjallara hússins voru þrjú íbúðarherbergi, eldhús, salerni, þvotta- og miðstöðvarherbergi, 
kolaklefi og tveir gangar.

Árið 1936 var húsið virt á ný og hafði þá verið hækkað um eina hæð eftir teikningum Eiríks Einarssonar arkitekts. Á þeirri
hæð eru þrjú íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, þrír fastir skápar, anddyri og gangur. Í risi er eitt íbúðarherbergi, þrjú 
geymsluherbergi, þurrkloft og anddyri. Svalir eru á vesturgafli hússins. Húsið var óbreytt samkvæmt virðingu frá 1942.
Árið 1952 var samþykkt að setja kvist úr tré, járnvarinn, á húsið og árið 1959 var samþykkt að breyta þakhæð hússins. 
Samkvæmt virðingu frá árinu 1961 hefur þakinu verið lyft og eru stórir kvisti á fram- og bakhlið hússins. Þá eru á þakhæð
hússins þrjú íbúðarherbergi og baðherbergi. Árið 1991 er samþykkt áður gerð íbúð í risi og ennfremur að útbúa bílastæði á 
lóð samkvæmt teikningum Finns Björgvinssonar arkitekts.

Saga

31



1927 Lokastígur 9Byggingarár

1927
1977
1987

Viðbygging vesturhl.
Íbúð í risi sþ.
Kvistur

Einar ErlendssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkunCharlotte AlbertsdóttirFyrsti eigandi

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Einar Erlendsson

Kristinn Sveinbjörnsson

arkitekt

Undirstöður

arkitekt

bygg.fr.

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Húsið að mestu óbreytt fyrir utan kvist á framhlið frá árinu 1987.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1927 eftir teikningum Einars Erlendssonar arkitekts. Þetta er einlyft steinsteypuhús með járnþaki 
og kjallari undir öllu húsinu. Á aðalhæðinni eru þrjú íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, fastir fataskápar, salerni og 
gangur. Í risi eru fjögur íbúðarherbergi, fataskápur, geymsluherbergi og gangur. Við vesturhlið hússins er virt viðbygging 
sem byggð er eins og aðalhúsið. Á hæðinni eru tvö íbúðarherbergi, anddyri og gangur en í risi er þurrkloft, anddyri og 
gangur. Kjallari er einnig undir viðbyggingunni.

Árið 1957 lætur þáverandi eigandi hússins, Ársæll Jóhannsson, byggja bílskúr á lóðinni eftir teikningum Ásmundar 
Ólasonar tæknifræðings. Árið 1977 fæst leyfi fyrir séríbúð í risi hússins.  Það sama ár er til teikning  af kvisti á götuhlið 
hússins. Árið 1987 var samþykkt að endurnýja byggingarleyfi fyrir kvisti á húsið og var hann settur á framhliðina sama ár.

Ein af merkustu spákonum Reykjavíkur átti um tíma heima á Lokastíg 9 (1930-1935). Hún hét Gíslína og tók hún eina 
krónu fyrir spádóminn.
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1921 Lokastígur 11Byggingarár

1922
1922
1972
1997

Hækkun
Viðbygging
Kvistur
Viðbygging

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunMagnús ÓlafssonFyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Finnur Thorlacius
Finnur Thorlacius
Leifur Gíslason
Árni Friðriksson

Undirstöður

arkitekt
arkitekt
bygg.fr.
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað og stækkað, en í samræmi við upprunalega gerð. Stórir kvistir til lýta.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1921 en ekki er vitað um hönnuð þess. Það var virt nýbyggt árið 1921 og var þá einlyft 
steinsteypuhús með járnþaki og múrsléttað að utan. Í því voru þrjú íbúðarherbergi, eldhús og gangur.

Húsið var virt á ný í desember árið 1922 og hafði þá verið aukið og endurbætt. Það var þá sagt vera byggt úr steyptum 
holsteini. Húsið hafði  verið hækkað um eina hæð og sett á það mænisþak. Á aðalhæð og efri hæð voru þrjú íbúðarherbergi,
eldhús og gangur. Í risi voru tvö íbúðarherbergi, tvö geymsluherbergi og gangur. Einnig var virt viðbygging við norðurgafl
hússins úr steinsteypu og með járnþaki. Þar var þvottahús, geymsla, salerni og gangur. Húsið var óbreytt samkvæmt 
virðingum frá 1934 og 1942.

Árið 1972 var samþykkta að setja stóra kvisti á framhlið og bakhlið hússins. Árið 1997 var samþykkt leyfi fyrir 
viðbyggingu við húsið (23,1 ferm.) og að endurbyggja garðvegg sem var og gert.
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1924 Lokastígur 13Byggingarár

1926
1926
1931
>1942
1996

Hækkun
Geymsla á lóð
Kvistur
Endurbætur
Íbúð 2. h. og risi sþ.
Útlitsbreyting
Fyrirkomul.breyt.

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunGuðni ÁrnasonFyrsti eigandi

Valmaþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorlákssson

Guðmundur H. Þorlákssson

Einar Þ. Ásgeirsson

byggingarmeistari

Undirstöður

bygg.

bygg.

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1924 eftir teikningu Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Það er byggt úr steinsteypu 
og var upphaflega einlyft með risi. Það stendur á horni Baldursgötu og Lokastígs og er hornsneitt á suðvesturhorni. 
Inngangur hefur frá upphafi verið á vesturgafli, sem snýr að Baldursgötu. Í húsinu var upphaflega ein íbúð. Einnig var 
byggt geymslu- og þvottahús úr steinsteypu í norðausturhorni lóðarinnar. Árið 1926 var húsið hækkað um eina hæð svo  
það varð tvílyft með risi. Með nýju hæðinni bættist við önnur íbúð í húsið. Einnig var þá byggður annar geymsluskúr úr 
steinsteypu á lóðinni. Árið 1931 var byggður stór turnkvistur á suðvesturhorn hússins. Síðan hefur húsið staðið að mestu 
óbreytt, en smárúðurammar sem áður voru í efri hluta glugga hafa verið fjarlægðir. Árið 1996 var samþykkt skipting 
húseignarinnar í tvær íbúðir, eina á 1. hæð og aðra á 2. hæð og í risi. Um leið var komið fyrir utanhússstiga úr stáli við 
norðurhlið hússins og gerður þar sérinngangur að 2. hæðinni, ásamt fyrirkomulagsbreytingum á efri íbúðinni. Í 
norðausturhorni lóðarinnar stendur nú [2009] timburklæddur skúr.
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1925 Lokastígur 15Byggingarár

1931
1957

2008

Útgangur á bakhlið
Hækkun
Kvistir
Íbúð í risi
Endurbætur
Kvistir

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunJón ErlendssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Þorleifur Eyjólfsson

Ólöf Pálsdóttir

byggingarmeistari

Undirstöður

arkitekt

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu frá upphaflegri gerð, utan stórra kvista sem breyta nokkuð útliti.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1925 eftir teikningu Guðmundar H. Þorlákssonar. Það er einlyft með risi, byggt úr steinsteypu og
með járnþaki. Inngangur er á vesturgafli þess. Brunagafl er á því austanverðu. Upphaflega var ein íbúð í húsinu. Árið 1931
var settur útgangur úr eldhúsi á bakhlið hússins. Árið 1957 var búið að lyfta þaki hússins og setja á það fjóra gluggakvisti, 
tvo að framan og tvo að aftan. Þá virðast einnig hafa verið settir tveir gluggar á vesturstafn í stað eins áður. Um leið var 
innréttuð séríbúð í risinu og húsið að öðru leyti allt endurbætt. Húsinu var síðan ekki breytt fyrr en árið 2008, en þá voru 
byggðir fjórir nýir kvistir á það, tveir að framan og tveir stærri að aftan, í staðinn fyrir eldri kvistina sem voru minni. Í dag 
er skráð ein íbúð í húsinu. Steinsteyptur skúr er í austurhorni lóðarinnar og virðist hafa verið þar frá upphafi, en þvottahús 
var leyft á lóðinni um leið og byggingarleyfi var veitt fyrir húsinu.
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1935 Lokastígur 16Byggingarár

1929
1935

1956
1957

Skúr á lóð
Nýr kjallari í austurhl.
Reykháfur
Bílskúr
Hækkun
Kvistur
Svalir
Íbúð í risi

Þorleifur EyjólfssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkunÞorl. Helgi EyjólfssonFyrsti eigandi

Valmaþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Þorleifur Eyjólfsson

Ólafur Pálsson
Þorleifur Eyjólfsson

arkitekt

Undirstöður

arkitekt

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt samkvæmt skipulagshugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Fúnkisstíll.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð, utan þess að þak hefur verið hækkað og settur á það kvistur.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Á þessari lóð stóð áður tvílyft timburhús sem Geir Pálsson trésmiður byggði árið 1920. Það brann til grunna í miklum 
eldsvoða 24. janúar 1934. Á baklóðinni var og steinsteyptur geymslu- og þvottaskúr sem byggður var árið 1929 og stóð 
hann áfram eftir að íbúðarhúsið brann. Í mars 1934 fékkst leyfi til að byggja nýtt steinsteypt hús á lóðinni, eftir teikningum
Þorleifs Eyjólfssonar arkitekts. Jafnframt var samþykkt að breyta númeri lóðarinnar úr nr. 14 í nr. 16 við Lokastíg. Nýja 
húsið var fullbyggt í mars 1935. Þetta er tvílyft hús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu og með járnklæddu þaki. 
Upphaflega var það með lágu valmaþaki. Á hvorri hæð þess voru tvær íbúðir og í kjallara voru tvær trésmíðastofur, 
geymslur o.fl. Samkvæmt upphaflegri teikningu var útgrafinn kjallari einungis undir vesturhluta hússins. Í apríl 1935 fékkst
svo leyfi til að bæta við kjallara undir austurenda þess. Húsið stóð síðan óbreytt næstu 20 árin. Í febrúar 1956 var byggður 
steinsteyptur bílskúr á lóðinni. Árið 1957 var þaki hússins breytt í núverandi mynd og ris þess hækkað upp í heila hæð að 
aftanverðu. Auk þess var settur stór kvistur eftir endilöngu þakinu að framanverðu. Á þakhæðinni var innréttuð ný íbúð. 
Húsinu virðist ekki hafa verið breytt síðan. Geymsluskúrinn frá 1929 stendur enn [2009] í suðausturhorni lóðarinnar (sjá 
mynd) og bílskúrinn frá 1956 í suðvesturhorni.
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1921 Lokastígur 17Byggingarár

1923

1985
1989
  ?

Hækkun
Ný klæðning, þak
Steintröppur og
inngangar á bakhlið
Inngönguskúr breytt
Kvistur x 2
Steintröppum við
bakhlið breytt

ÓkunnurHönnun

Hlaðið úr steini
Klæðning

Einlyft
Ris
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunEyjólfur GuðbrandssonFyrsti eigandi

Mænisþak
PappiÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Margrét Þormar
Undirstöður

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af steinhleðsluarfleifð Reykjavíkur. Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinhlaðið hús, að hluta úr grásteini og að hluta holsteini.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1921. Ekki er vitað um höfund þess. Leyfi var veitt fyrir einlyftu húsi með kjallara og risi, en í 
fyrstu var einungis byggður kjallari eða jarðhæð ásamt risi. Í fyrstu brunavirðingu er húsið sagt byggt úr steinsteypu en í 
seinni virðingu er þessi elsti hluti sagður byggður úr höggnum grásteini. Inngönguskúr hefur frá upphafi verið við 
vesturgafl hússins. Árið 1923 var húsið hækkað um eina hæð. Nýja hæðin var byggð úr hlöðnum holsteini og þakið var 
járnklætt. Inngönguskúrinn hefur þá líklega einnig verið hækkaður og tröppur gerðar að inngangi að efri hæðinni. Við 
bakhlið hússins voru einnig gerðar steinsteyputröppur að efri hæðinni og undir þeim gangur inn í þvottaherbergi neðri 
hæðarinnar. Ein íbúð var þá á hvorri hæð hússins og ein íbúð í risi. Árið 1985 virðist inngönguskúrinn hafa verið 
stækkaður, tröppurnar fjarlægðar og inngangurinn færður niður að götu. Um leið var þaki skúrsins breytt úr skáþaki í 
mænisþak. Árið 1989 voru byggðir tveir kvistir á húsið, hvor á sína hlið. Síðan hefur steintröppunum við bakhliðina verið 
breytt og snúið og inngangurinn færður austar á hliðina. Húsið er nú skráð sem einbýlishús.
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1926 Lokastígur 18Byggingarár

1937
1937

  ?
2002
2006

Bruni
Hækkun
Gluggabreyting
Íbúð í risi
Íbúð í kjallara
Fyrirkomul.breyt.
Skúr á lóð
Fyrirkomul.breyt.
Svalir

Einar ErlendssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Kjallari
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunÓlafur ÞorsteinssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Einar Erlendsson

Sigurlaug Sigurjónsdóttir
Gestur Ólafsson

arkitekt

Undirstöður

arkitekt

arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1926 eftir teikningum Einars Erlendssonar arkitekts. Þetta er tvílyft hús með kjallara og risi, byggt
úr steinsteypu, sementssléttað að utan og með járnþaki. Við bakhlið þess eru steinsteyputröppur og undir þeim inngangur í
kjallarann og geymsluklefi. Á hvorri hæð hússins var frá upphafi ein íbúð og í kjallara var trésmíðavinnuherbergi, geymslur
o.fl. Þann 26. maí 1937 skemmdist húsið í eldi sem kviknaði í austurenda efri hæðar. Í kjölfarið voru gerðar endurbætur og
breytingar á húsinu. Ris þess var þá hækkað um 50 cm og gluggi á austurstafni stækkaður. Um leið voru innréttaðar íbúðir í
kjallara og risi og baðklefar á hvorri hæð hússins. Íbúðirnar í kjallara og risi eru ósamþykktar en árið 2002 var samþykkt að
afmarka þær sem séreignir. Jafnframt voru þá samþykktar breytingar á innra skipulagi, en þá átti að fjarlægja stiga milli 
íbúða á 1. og 2. hæð og innrétta baðherbergi á báðum hæðum. Árið 2006 voru byggðar svalir við 2. hæð á bakhlið hússins 
og settar þar svaladyr. Á baklóð hússins stendur skúr en ekki er að finna leyfi fyrir byggingu hans.
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1922 Lokastígur 19Byggingarár

1928

>1943
  ?
1995

Ný klæðning, þak
Ný klæðning, veggir
Fyrirkomulagsbreyt.
Íbúð í kjallara
Svalir
Útlitsbreyting
Fyrirkomul.breyt. sþ.
Íbúð í kjallara sþ.

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris
Kjallari
Inng.skúr
Kvistir

Íbúðar- og atvinnuhúsnæði
Íbúðarhús

Upphafleg notkunHannibal SigurðssonFyrsti eigandi
málari

Mænisþak
PappiÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1922. Ekki er vitað um höfund þess. Þetta er einlyft hús með porti, risi og kjallara, byggt úr 
steinsteypu og upphaflega með pappaklæddu þaki. Kvistur er á framhlið hússins og steinsteyptur inn- og uppgönguskúr 
með geymslu í kjallara við vesturgafl. Ein íbúð hefur frá upphafi verið á aðalhæð hússins og önnur í risi. Í helmingi 
kjallarans var í fyrstu vinnustofa til að mála bíla í, en íbúðarherbergi, þvottaherbergi o.fl. í hinum helmingnum. Árið 1928 
var þeim hluta kjallarans sem notaður var til bílamálunar breytt í íbúð. Einnig hafði húsið þá verið endurbætt á ýmsan hátt 
og þakið m.a. klætt með járni. Ennfremur var búið að sementsslétta húsið allt að utan. Síðan hefur verið gerð sú breyting að
kjallaradyrum austast á framhlið hefur verið breytt í glugga. Einnig virðist inngönguskúrnum hafa verið breytt og komið 
fyrir á honum þaksvölum, en hann er í brunavirðingum sagður með skáþaki. Að öðru leyti virðist húsinu ekki hafa verið 
breytt síðan það var byggt. Árið 1995 voru samþykktar þegar gerðar breytingar á innra fyrirkomulagi í húsinu.
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1927 Lokastígur 20Byggingarár

1961 Hækkun
Gluggabreyting

Pjetur IngimundarsonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunSigurður SigurðssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Hörður Björnsson

forsmiður

Undirstöður

tæknifr.

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Í september 1926 var samþykkt að skipta lóðinni Lokastíg 20 í tvær jafnstórar lóðir nr. 20 og nr. 20a og leyfa byggingu 
þrílyfts húss á hvorri lóð. Pjetur Ingimundarson forsmiður teiknaði húsin tvö sem parhús, það er að segja sambyggð hús 
sem mynda spegilmynd hvort af öðru. Húsin voru fullbyggð í október 1927, en upphaflega voru einungis byggðar tvær 
hæðir og ris. Húsin eru byggð úr steinsteypu, sementssléttuð að utan og með járnþaki. Á milli þeirra var opinn gangur á 
neðstu hæð, sem nú hefur verið lokað. Innra skipulag var hið sama í húsunum tveimur; lítil íbúð ásamt þvottaherbergi, 
geymslum o.fl. á neðri hæð, stærri íbúð á efri hæð og geymslur og þurrkloft í risi. Árið 1961 var samþykkt endurnýjun á 
byggingarleyfi fyrir 3. hæð húsanna beggja og teiknaði Hörður Björnsson tæknifræðingur hækkunina. Í ágúst 1964 var búið
að byggja eina hæð ofan á húsið nr. 20, svo það var orðið þrílyft. Ekki var byggt nýtt ris ofan á nýju hæðina heldur sett 
skáþak á húsið. Settar voru svalir á bakhlið nýju hæðarinnar. Gluggar neðri hæðanna héldu sínu upprunalega lagi þó að gert
hefði verið ráð fyrir að þeim yrði breytt í samræmi við glugga nýju hæðarinnar. Húsið nr. 20a var ekki hækkað til 
samræmis við húsið nr. 20 fyrr en árið 1983.
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1927 Lokastígur 20aByggingarár

1983 Hækkun

Pjetur IngimundarsonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunGuðni HalldórssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Stefán Benediktsson

forsmiður

Undirstöður

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Í september 1926 var samþykkt að skipta lóðinni Lokastíg 20 í tvær jafnstórar lóðir nr. 20 og nr. 20a og leyfa byggingu 
þrílyfts húss á hvorri lóð. Pjetur Ingimundarson forsmiður teiknaði húsin tvö sem parhús, það er að segja sambyggð hús 
sem mynda spegilmynd hvort af öðru. Húsin voru fullbyggð í október 1927, en upphaflega voru einungis byggðar tvær 
hæðir og ris. Húsin eru byggð úr steinsteypu, sementssléttuð að utan og með járnþaki. Á milli þeirra var opinn gangur á 
neðstu hæð, sem nú hefur verið lokað. Innra skipulag var hið sama í húsunum tveimur; lítil íbúð ásamt þvottaherbergi, 
geymslum o.fl. á neðri hæð, stærri íbúð á efri hæð og geymslur og þurrkloft í risi. Árið 1961 var samþykkt endurnýjun á 
byggingarleyfi fyrir 3. hæð húsanna beggja og teiknaði Hörður Björnsson tæknifræðingur hækkunina. Húsið nr. 20 var þá 
hækkað um eina hæð, en húsið nr. 20a var ekki hækkað næstu 20 árin. Árið 1983 var samþykkt endurnýjun á 
byggingarleyfinu frá 1961 fyrir húsið nr. 20a og gerði Stefán Benediktsson arkitekt nýjar teikningar að hækkun þess. Húsið
var þá loks hækkað um eina hæð til samræmis við húsið nr. 20, svo það varð þrílyft með skáþaki og svölum á bakhlið. 
Gluggagerð nýju hæðarinnar var höfð hin sama og á neðri hæðunum.
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1923 Lokastígur 21Byggingarár

1927

1936
1953
  ?
1985

Hækkun
Ný klæðning
Geymsla á lóð
Gluggabreyting
Viðbygging
Viðbygging
Ný klæðning
Endurbætur

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft

Íbúðarhús
Upphafleg notkunSveinbjörn JónassonFyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson

Jón Magnússon
Guðmundur H. ÞorlákssonUndirstöður

bygg.m

tæknifr.
bygg.m

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur hækkað með risi í samræmi við upprunalega gerð en breytt í útliti með nýrri klæðningu.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1923 en ekki er vitað um höfund þess. Þetta er einlyft hús, byggt úr steinsteypu og var upphaflega
með skáþaki. Árið 1927 var byggt ris á húsið. Einnig var það þá allt sementssléttað að utan. Á baklóðinni norðvestan við 
húsið var um leið byggður geymslu- og þvottaskúr úr steinsteypu. Árið 1936 var gluggum á framhlið hússins breytt á þann
hátt að póstar voru fjarlægðir. Árið 1953 var búið að stækka austurhluta skúrsins til suðurs upp að íbúðarhúsinu. Þá var 
orðið innangengt úr íbúðarhúsinu í þvottahús og baðherbergi í skúrnum og þessi hluti skúrsins var nú virtur sem ný 
steinsteypt viðbygging við íbúðarhúsið, einlyft með flötu steyptu þaki og múrhúðuð að utan. Vestari hluti skúrsins var þá 
óbreyttur en hefur síðan verið stækkaður fram að og inn á vesturgafl íbúðarhússins og gerður þar nýr inngangur. Framan 
við hann er stórt þakskýli. Ekki er að finna leyfi fyrir þessum breytingum. Árið 1985 var húsið klætt að utan með 
Steni-klæðningu. Jafnframt var þá endurnýjað bárujárn á þakinu vegna leka og gluggi á suðausturgafli vegna fúa. Einnig 
hefur verið settur þakgluggi á framhlið hússins.
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1922 Lokastígur 22Byggingarár

1933
1934
1939

1978

  ?
  ?
1993
1994
1998

Geymsla v/austurgafl
Ný klæðning
Gluggabreyting
Útlitsbreyting
Ný klæðning
Endurbætur innandyra
Kvistur
Bílskúr v/austurgafl
Svalir
Hækkun bílskúrs
Gluggabreyting

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
PappiKlæðning

Tvílyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunSveinbjörn Jónasson ogFyrsti eigandi

Jón Magnússon

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Tómas Vigfússon

Margrét Þormar
Margrét Þormar
Margrét Þormar

Undirstöður

húsasm

arkitekt
arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915. Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt 1922 og hefur frá upphafi verið tvílyft með risi. Það er byggt úr bindingi og var í fyrstu einungis klætt
pappa á veggjum en járni á þaki. Í því voru tvær íbúðir, ein á hvorri hæð. Árið 1933 var byggður geymsluskúr úr 
steinsteypu við austurgafl hússins. Árið 1934 var húsið allt orðið járnvarið og málað. Árið 1939 voru gerðar nokkrar 
útlitsbreytingar á húsinu. Inngangur á framhlið var upphaflega með vængjahurð en henni var breytt í eina hurð. Á bakhlið 
var settur nýr inngangur og tveimur gluggum á neðri hæð breytt í einn stóran. Um leið var innra fyrirkomulagi á neðri hæð
breytt. Á bakhlið hússins hefur verið byggður stór kvistur, en ekki er ljóst hvenær það var gert. Árið 1978 var húsið klætt 
að nýju og endurbætt að innan. Við austurgafl hússins stendur nú bílskúr, en ekki er ljóst hvort eldri skúrinn hefur verið 
stækkaður og honum breytt í bílskúr, eða nýr skúr byggður. Árið 1993 voru byggðar svalir fyrir ofan bílskúrinn og hurð sett
í stað glugga á austurgafl hússins. Einnig virðist inngangurinn á framhlið hússins þá hafa verið færður aftur til fyrra horfs.
Árið 1994 var bílskúrsþakið hækkað að framanverðu, ný bílskúrshurð sett framan á skúrinn og hurð og gluggi á bakhlið 
hans. Árið 1997 var stóra glugganum á bakhlið neðri hæðar hússins breytt í tvo glugga í samræmi við eldri gluggagerð og 
inngangurinn á bakhliðinni færður til austurs, þar sem áður var minni gluggi. Um leið var innra fyrirkomulagi á hæðinni 
breytt.
Hús þetta mun Sigríður Halldórsdóttir, móðir Halldórs Laxness, hafa átt á fyrri hluta aldarinnar.
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1923 Lokastígur 23Byggingarár

1942
1955
  ?

Geymsla á lóð
Viðbygging við skúr
Gistiheimili innréttað

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunPáll Ó. LárussonFyrsti eigandi

trésmiður

Valmaþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Karl Sæmundsson
Arinbjörn Þorkelsson

byggingarmeistari

Undirstöður

húsasm
húsasm

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1923 eftir teikningu Guðmundar H. Þorlákssonar. Þetta er tvílyft hús með risi, byggt úr 
steinsteypu, sementssléttað að utan og með járnklæddu þaki. Inngangar eru á austur- og vesturhlið hússins. Að norðanverðu
er brunagafl og steyptur stafn á húsinu, en að sunnanverðu er halli á þakinu, eins og á valmaþaki. Ein íbúð var frá upphafi á
hvorri hæð hússins. Árið 1942 var byggður geymsluskúr úr steinsteypu á lóðinni austan við húsið. Árið 1955 var þessi skúr
stækkaður og innréttuð í honum vinnustofa. Húsinu hefur lítið sem ekkert verið breytt frá því að það var byggt. Árið 2006 
var fyrirhugað að sameina lóðir Skólavörðustígs 42 og Lokastígs 23 og byggja tengibyggingu með gistirýmum ofan á 
bakbyggingu á lóð Skólavörðustígs 42 yfir í húsið Lokastíg 23. Jafnframt fékkst þá leyfi til að nýta skúrinn á lóð Lokastígs
23 sem lagerhúsnæði fyrir verslun á 1. hæð hússins að Skólavörðustíg 42. Þessar breytingar hafa ekki verið framkvæmdar.
Hins vegar hefur verið gerður útgangur frá efri hæð út á pall á austurhlið hússins Lokastígs 23. Einnig hafa verið settir 
þakgluggar á risið. Í húsinu er nú starfrækt gistiheimilið Svanurinn.
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1922 Lokastígur 24Byggingarár

1953
1995

Kvistir
Viðbygging
Útlitsbreyting

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunSæmundur G. RunólfssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson
Páll Björgvinsson

byggingarmeistari

Undirstöður

bygg.m
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Lóðirnar nr. 24 og 24a við Lokastíg voru upphaflega ein lóð. Húsin sem á þeim standa voru byggð á sama tíma og voru 
teiknuð af Guðmundi H. Þorlákssyni, sem einlyft parhús, þ.e. sambyggð hús sem mynda spegilmynd hvort af öðru. Bæði 
húsin voru fullbyggð í október 1922. Þau eru byggð úr steinsteypu og voru upphaflega einlyft með risi og járnþaki. 
Fyrirkomulag glugga og dyra er með nokkuð öðrum hætti en upphafleg teikning gerir ráð fyrir og hefur að öllum líkindum
verið svo frá upphafi. Í hvoru húsi um sig var ein íbúð. Árið 1938 var samþykkt að skipta lóðinni og telja vestari lóðina nr.
24 og eystri lóðina nr. 24a. Húsið nr. 24 stóð óbreytt til ársins 1953 en þá fékkst leyfi til að setja tvo kvisti á bakhlið þess. 
Húsið stóð eftir það óbreytt til ársins 1995. Þá var byggð ein og hálf hæð ofan á húsið þannig að það varð tvílyft með risi og
kvisti að framanverðu en þrílyft að aftanverðu, eins og húsið nr. 24a sem hækkað hafði verið á þann hátt árið 1938. Á 
bakhlið hússins var um leið sett útskot með gluggum við 1. og 2. hæð en innskot með svölum á þakhæðina.
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1922 Lokastígur 24aByggingarár

1938

1953
1998

Viðbygging
Hækkun
Kvistur
Svalir
Útlitsbreyting
Íbúð í risi sþ.
Fyrirkomul.breyt.

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunÞorgeir P. EyjólfssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Haraldur Sæmundsson

Ágúst Steingrímsson
Þormóður Sveinsson

byggingarmeistari

Undirstöður

byggfr.
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið stækkað og hækkað í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Lóðirnar nr. 24 og 24a við Lokastíg voru upphaflega ein lóð. Húsin sem á þeim standa voru byggð á sama tíma og voru 
teiknuð af Guðmundi H. Þorlákssyni, sem einlyft parhús, þ.e. sambyggð hús sem mynda spegilmynd hvort af öðru. Bæði 
húsin voru fullbyggð í október 1922. Þau eru byggð úr steinsteypu og voru upphaflega einlyft með risi og járnþaki. 
Fyrirkomulag glugga og dyra er með nokkuð öðrum hætti en upphafleg teikning gerir ráð fyrir og hefur að öllum líkindum
verið svo frá upphafi. Í hvoru húsi um sig var ein íbúð. Árið 1938 var samþykkt að skipta lóðinni og telja vestari lóðina nr.
24 og eystri lóðina nr. 24a. Sama ár var húsið nr. 24a stækkað til suðausturs og hækkað upp í tvær hæðir og ris á framhlið 
en þrjár hæðir á bakhlið. Um leið var húsið múrhúðað að utan með skeljasandi. Á hvorri hæð var íbúð og á þakhæðinni 
voru íbúðarherbergi, baðherbergi o.fl. Í viðbyggingunni var lokaður gangur í gegnum 1. hæð að baklóð. Árið 1953 var 
byggður kvistur á framhlið hússins. Árið 1998 voru settar svalir við bakhlið 2. hæðar og þakhæðar ásamt tilheyrandi 
dyraopum. Jafnframt var bætt við litlum glugga á bakhlið 1. hæðar. Um leið var samþykkt ný íbúð á þakhæð og breytingar
á innréttingu á 1. hæð, þar sem innréttuð var einstaklingsíbúð.  Árið 2007 fékkst leyfi til að breyta innra skipulagi hússins 
og innrétta þar gistiheimili. Í dag [2009] er húsið skráð sem einbýli.
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1920 Lokastígur 25Byggingarár

1947
  ?
1937
1938
1947

Endurbætur
Kvistur
Stækkun kvists
Útlitsbreyting
Endurbætur

Björn RögnvaldssonHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Port
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunÁsmundur ÁrnasonFyrsti eigandi

frá Hábæ

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Hafliði Jóhansson
Hafliði Jóhansson

forsmiður

Undirstöður

trésmiður
trésmiður

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915. Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1920 eftir teikningu Björns Rögnvaldssonar forsmiðs. Þetta er einlyft hús með porti, risi og 
kjallara, byggt úr bindingi og frá upphafi klætt bárujárni á bæði veggjum og þaki. Húsið snýr gafli að Lokastíg og á þeim 
gafli hefur frá upphafi verið inngangur og steinsteyptar útitröppur. Við vesturhlið hússins er einnig inngönguskúr byggður 
úr holsteini og steinsteyputröppur upp að honum. Ein íbúð hefur frá upphafi verið á aðalhæð hússins, ein í risi og önnur í 
kjallara. Árið 1937 var lítill kvistur á austurhlið hússins stækkaður, en ekki er ljóst hvenær sá kvistur var byggður. Árið 
1938 var gluggum á kjallara hússins fjölgað um tvo, einn á suðurgafli og einn á austurhlið. Um leið var póstum breytt á 
kjallaragluggunum. Á teikningum að þessum breytingum sést að fyrirkomulag glugga er þá þegar eilítið frábrugðið því sem
upphafleg teikning Björns Rögnvaldssonar sýnir. Kjallaragluggar á austurhlið eru með öðru lagi en upphaflega teikningin 
sýnir og gluggi vestan við inngang á suðurgafli, sem ekki sýndur á upphaflegu teikningunni, er þá til staðar, auk þess sem 
inngangurinn og tröppurnar eru eilítið austar en teikningin gerði ráð fyrir. Á upphaflegu teikningunni er einnig gert ráð fyrir
smárúðurömmum í efri hluta glugga en þeir virðast ekki hafa verið til staðar árið 1937. Ekki er ljóst hvort svo hefur verið 
frá upphafi. Húsinu virðist að öðru leyti lítið sem ekkert hafa verið breytt. Því er vel við haldið og bárujárnsklæðning þess 
virðist nýlega hafa verið endurnýjuð.
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1922 Lokastígur 26Byggingarár

1927

1941

Nýr kjallari
Útitröppur
Ný klæðning
Skúr á lóð

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Timbur, bindingur
PappiKlæðning

Einlyft
Kjallari
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunGuðjón GuðlaugssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson

byggingarmeistari

Undirstöður

bygg.m

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915. Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt bárujárnshús.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1922, eftir teikningu Guðmundar H. Þorlákssonar. Þetta er einlyft hús með risi og upphaflega var 
einungis lágur geymslukjallari undir því hálfu. Það er byggt úr bindingi og var í fyrstu klætt að utan með pappa á veggjum
en járni á þaki. Í því var ein íbúð. Í janúar 1927 var búið að byggja nýjan steinsteyptan kjallara undir húsið og hækka það 
þannig. Í kjallaranum var innréttuð séríbúð. Um leið voru gerðar steintröppur við vesturgafl hússins. Undir þeim er 
inngangur í kjallarann og geymslur. Jafnframt var húsið allt klætt járni að utan. Húsið virðist síðan hafa staðið óbreytt allt 
til dagsins í dag [2009], utan þess að gluggum hefur verið breytt og þakgluggar settir á framhlið og bakhlið. Árið 1941 var
búið að byggja þurrkhjall úr timbri á lóðinni. Hann stendur enn í suðausturhorni lóðarinnar.
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1922 Lokastígur 28Byggingarár

1956

1976

1980
1986
2006
2008

Gluggabreyting
Útlitsbreyting
Atv.húsn. innr. 1. h.
Viðbygging
Hækkun
Viðbygging
Bílskúr í viðbygg.
Sólskáli
Fyrirkomul.breyt. 1. h.
Atv.húsn. innr. 2. h.
Íbúð í risi sþ.

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunÞorbjörn PéturssonFyrsti eigandi

Mænisþak
PappiÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson

Sigurður Ámundason

Stefán Tómasson
Jón Róbert Karlsson 
Ragnhildur Ingólfsdóttir
Ragnhildur Ingólfsdóttir

byggingarmeistari

Undirstöður

bygg.m

bygg.fr.

bygg.fr.
bygg.fr.
arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar og sem hornhús með verslun á götuhæð.Menningarsögulegt gildi:

Hornhús. Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Upphaflega steinsteypuklassík, en hefur verið breytt í anda húsagerðar 8. áratugar 20. aldar.Byggingarstíll:

Mikið breytt, stækkað og hækkað á 8. áratug 20. aldar án tillits til upprunalegrar gerðar.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1922 eftir teikningu Guðmundar H. Þorlákssonar. Guðmundur teiknaði einnig húsið nr. 28a sem 
byggt var á sama tíma við hliðina og er sambyggt þessu húsi. Í báðum tilvikum var einungis byggð ein steinsteypt hæð með
risi til að byrja með þó að bæði húsin væru upphaflega teiknuð sem tvílyft. Húsið nr. 28 snýr gafli að Lokastíg og framhlið
að Njarðargötu og er hornsneitt á norðausturhorni. Steinsteyptur inngönguskúr var upphaflega við vesturhlið hússins. Í því
var ein íbúð. Árið 1956 voru póstar teknir úr gluggum á framhlið og dyr settar á norðausturhorn hússins þar sem áður var 
gluggi. Þá var innréttuð sölubúð í austurhluta hússins. Þar var síðan Verslun Sigmars Péturssonar í einhver ár. Fram á 7. 
áratuginn var einnig rekin veitingastofa í húsinu. Frá því snemma á 7. áratugnum var sælgætisverslun þarna á horninu og 
söluturninn Tvisturinn á 9. og 10. áratugnum. Árið 1976 var húsið stækkað til vesturs meðfram Lokastíg (þar sem 
inngönguskúrinn var áður) og hækkað svo að það varð tvílyft með risi og stórum kvisti á hvorri hlið. Auk þess var reist 
tvílyft viðbygging við vesturhlið, með opnu bílskýli og undirgangi á neðri hæð og þaksvölum yfir efri hæð. Árið 1980 var 
bílskýlinu breytt í lokaðan bílskúr. Árið 1986 var byggður garðskáli úr timbri og gleri ofan á viðbygginguna í framhaldi af
kvistinum á bakhlið hússins. Árið 2006 fékkst leyfi til að breyta lítilllega innra skipulagi verslunarhúsnæðisins á 1. hæð. Nú
[2009] er rekin þar verslunin Textíll. Í apríl 2008 fékkst einnig leyfi til að breyta innra skipulagi á 2. hæð hússins og 
innrétta þar kaffihús (Café Loki). Einnig var þá samþykkt íbúð í risi hússins.
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1922 Lokastígur 28aByggingarár

1927

1942
1954

1956
1977

Hækkun
Inngönguskúr
Ný klæðning
Geymsla á lóð
Hækkun á bakhlið
Gluggabreyting
Íbúð í risi
Kvistur
Íbúð í risi sþ.

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunVilhjálmur BjarnasonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Pjetur Ingimundarson

Hörður Björnsson

Guðmundur H. Þorláksson

byggingarmeistari

Undirstöður

forsmiður

tæknifr.

bygg.m

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð, en breytt í útliti með stórum kvisti.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1922 eftir teikningu Guðmundar H. Þorlákssonar. Guðmundur teiknaði einnig húsið nr. 28 sem 
byggt var á sama tíma við hliðina og er sambyggt þessu húsi. Í báðum tilvikum var einungis byggð ein steinsteypt hæð með
risi til að byrja með þó að bæði húsin væru upphaflega teiknuð sem tvílyft. Húsið nr. 28a snýr framhlið að Njarðargötu en 
inngangur er á bakhlið þess. Í því var upphaflega ein íbúð. Árið 1927 var búið að hækka þetta hús um eina hæð, svo það var
orðið tvílyft með risi. Á nýju hæðinni var innréttuð önnur íbúð. Einnig var búið að byggja steinsteyptan inngönguskúr með
geymslukjallara við bakhlið hússins og sementsslétta það allt að utan. Árið 1942 var búið að byggja geymsluskúr úr timbri
á lóðinni. Hann stendur enn í suðvesturhorni lóðarinnar. Árið 1954 var búið að hækka húsið, ásamt inngönguskúr, upp í 
þrjár hæðir á bakhlið og innrétta séríbúð á þakhæðinni. Auk þess höfðu verið smíðaðir nýir gluggar í húsið. 
Smárúðurammar sem áður voru í efri hluta glugganna hafa þá ekki verið endurnýjaðir. Árið 1956 var settur kvistur á 
framhlið hússins. Árið 1977 var íbúðin á þakhæð hússins samþykkt.
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1921 Njarðargata 61Byggingarár

1923
1924

  ?

Geymsla á lóð
Hækkun
Ný klæðning
Hækkun á hluta bakhl.

Einar ErlendssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunSigurður GuðmundssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Einar Erlendsson

arkitekt

Undirstöður

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1921, eftir teikningu Einars Erlendssonar arkitekts. Leyft hafði verið einlyft hús með háum kjallara
eða jarðhæð og risi, en til að byrja með var einungis byggð jarðhæð úr steinsteypu, með risi og járnþaki. Við bakhlið 
hússins hefur frá upphafi verið steinsteyptur inngönguskúr. Í húsinu var ein íbúð. Árið 1923 var búið að byggja 
geymsluskúr úr steinsteypu á lóðinni. Í honum var þvottahús og geymsluklefi. Hann stendur enn í suðvesturhorni 
lóðarinnar. Árið 1924 var húsið svo hækkað um eina hæð og byggt á það port og nýtt ris. Jafnframt var inngönguskúrinn þá
hækkaður. Efri hæðin var byggð úr steyptum steini og húsið var allt múrsléttað að utan. Á efri hæðinni var innréttuð önnur 
íbúð. Árið 1925 var ákveðið að húsið, sem fram að því hafði verið talið nr. 4 við Njarðargötu, skyldi framvegis teljast nr. 
61 við sömu götu. Árið 1972 var ráðgert að hækka húsið upp í þrjár hæðir, en ekki varð af þeim framkvæmdum. Húsinu 
hefur því ekki verið breytt síðan 1924, utan þess að hluta af þaki á bakhlið, í skotinu norðan við inngönguskúrinn, hefur 
verið lyft og settur þar gluggi.
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1889 Skólavörðustígur 22Byggingarár

1891
1900
1903
1903
1921
1921
1940
1940
1959
1998
1998

Hækkun
Útihús og hlaða
Endurbætur
Útihús
Útih.(1900) breytt í 
Viðb. v. austurgafl
Gluggabreyting
Viðb. v. vesturgafl
Viðb. bakhlið
Hækkun
Kvistur

ÓkunnurHönnun

Hlaðið úr steini
Klæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunMatthías MatthíassonFyrsti eigandi

verslunarmaður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Ókunnur
Ókunnur
Ókunnur
Ókunnur
Ókunnur
Ókunnur
Sigmundur Halldórsson
Sigmundur Halldórsson
Gunnar Þ. Þorsteinsson
Baldvin Einarsson
Baldvin Einarsson

Undirstöður

arkitekt
arkitekt
tækni.fr
bygg.fr.
bygg.fr

Lagt er til að húsið njóti verndar í rauðum flokki: Byggingar sem lagt er til að friða, vegna 
sérstöðu sinnar í byggingarsögu Reykjavíkur, sbr. Húsvernd í Reykjavík, Viðauki 3. 
Steinhleðsluhús. Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr.
104/2001. Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun 
byggðamynsturs, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af steinhleðsluarfleifð Reykjavíkur og hluti af elstu byggð við ofanverðan Skólavörðustíg.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt steinhlaðið hús. Eitt fárra sem byggð voru hærri en ein hæð.Byggingarstíll:

Töluvert breytt frá uppruna sínum. Síðari tíma gluggabreytingar til lýta.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Matthías Matthíasson, verslunarstjóri og síðar slökkviliðsstjóri, byggði á lóðinni steinhús úr holtagrjóti árið 1889. Faðir 
hans bjó að Efra Holti, er stóð sunnar á lóðinni (við Týsgötu).
Matthías hækkaði húsið um eina hæð árið 1891 og byggði útihús úr steini á lóðinni sem var rifið á 8. áratugnum. Árið 1900
byggði hann geymsluhús úr tilhöggnu grágrýti á lóðinni, sem breytt var í íbúðarhús árið 1921 (nú Skólav.st. 22a).  Árið 
1903 endurbyggði Matthías íbúðarhúsið og komst það þá í núverandi mynd. Þá er það sagt byggt úr steini og sléttað að utan
með sementi. Sama ár byggði hann útihús úr bindingi á suðurmörkum lóðarinnar sem var niðurrifið árið 1921. Árið 1921 
var virt viðbygging við austurgafl sem notuð var til íbúðar. Hún var einlyft úr bindingi klædd járni. Árið 1940 var gluggum
á jarðhæð að framanverðu breytt í verslunarglugga og byggð viðbygging úr steinsteypu með kjallara við vesturenda elsta 
hússins. Árið 1959 var reist einlyft viðbygging úr steinsteypu við bakhlið hússins. Árið 1998 var viðbygging frá 1921 við 
vesturgafl hækkuð um tvær hæðir með svölum og settir kvistir á bakhlið hússins. Ekki er að finna heimildir fyrir hvenær 
bætt var við skúr á bakhlið viðbyggingarinnar frá 1921. Húsið og viðbyggingarnar hafa verið notuð jöfnum höndum til 
íbúðar og verslunarreksturs.
Skólavörðustígur 22 er eitt fárra steinhlaðinna húsa sem byggð voru hærri en ein hæð. Byggingarsögulegt gildi þess er því
mikið.
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1900 Skólavörðustígur 22aByggingarár

1921
1921
1921
1954
2004

Breytt í íbúð
Kvistur
Inngönguskúr
Gluggabreyting
Atv.húsn. innr.

ÓkunnurHönnun

Hlaðið úr steini
Klæðning

Einlyft
Ris

Geymsla
Upphafleg notkunMatthías MatthíassonFyrsti eigandi

verslunarmaður

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Einar Erlendsson
Einar Erlendsson
Einar Erlendsson
Sigmundur Halldórsson
Valdís BjarnadóttirUndirstöður

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001. 
Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af steinhleðsluarfleifð Reykjavíkur og hluti af elstu byggð við ofanverðan Skólavörðustíg.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinhlaðið hús, úr tilhöggnu grágrýti.Byggingarstíll:

Húsið er að mestu óbreytt frá 1921.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Þetta hús var byggt sem geymsluhús frá Efra-Holtsbæjunum úr tilhöggnu grágrýti árið 1900 á lóðinni Skólavörðustígur 22.
Árið 1940 var þeirri lóð skipt og þetta hús varð að Skólavörðustíg 22a.

Húsið var virt árið 1900 sem hesthús, fjós og heygeymsla en var breytt í íbúðarhús árið 1921. Húsinu var þá lýst sem 
einlyftu íbúðarhúsi með porti, risi og sínum kvisti á hvorri hlið rissins. Á aðalhæðinni voru fjögur íbúðarherbergi, eldhús, 
gangur og salerni. Í risi voru sjö íbúðarherbergi og gangur. Húsið var þá rúmlega 1 alin hærra en árið 1900. Þá er inngöngu-
og geymsluskúr við vesturgafl hússins. Húsið var óbreytt að stærðum samkvæmt virðingum frá 1923, 1928 og 1942. Á 
teikningu frá 1954 má sjá að gluggum á framhlið er breytt í verslunarglugga en það sama ár stofnaði Ingibjörg 
Þorsteinsdóttir þar dömufatabúð. Í húsinu var einnig lengi rekin Klæðaverslun Andresar Andressonar eða frá um 1970.
Árið 1968 var samþykkt að reisa 3. hæða verslunar- og íbúðarhús úr steinsteypu á lóðinni en það var ekki gert.
Árið 2004 var samþykkt að breyta húsinu í kaffihús og stækka svalir yfir anddyrisútbyggingu á 2. hæð hússins.
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1922 Skólavörðustígur 22bByggingarár

1923
1953
1992
2006
2006
2006

Geymsla á lóð
Gluggabreyting
Svalir
Hækkun þak
Kvistur
Svalir

Einar ErlendssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Þrílyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús og verslun
Íbúðarhús

Upphafleg notkunMatthías MatthíassonFyrsti eigandi
kaupmaður

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Einar Erlendsson
Ásmundur Ólason
Leifur Blumenstein
Einar Ólafsson
Einar Ólafsson
Einar Ólafsson

arkitekt

Undirstöður

arkitekt
tækni.fr
bygg.fr
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Húsið er að mestu óbreytt fyrir utan breytingar á þaki hússins.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1922 eftir teikningum Einars Erlendssonar arkitekts. Á lóðinni hafði áður staðið skúr. Húsið er 
þrílyft steinsteypuhús með kjallara undir hálfu húsinu og þakið klætt járni. Þegar húsið var nýbyggt þá var á  neðstu 
hæðinni sölubúð og íbúð. Á miðhæð og efstu hæð var á hvorri hæð fyrir sig íbúð. Í risi var eitt íbúðarherbergi og framloft.

Árið 1923 var risið geymsluhús á lóðinni. Það er úr steinsteypu með járnþaki og í því voru þrjú íbúðarherbergi og 
þvottahús. Árið 1983 var samþykkt að stækka og endurbyggja geymsluhúsið á lóðinni. Í vettvangsferð í febrúar 2008 mátti
sjá að að skúrinn er notaður til íbúðar.

Árið 1953 voru verslunargluggar á jarðhæð stækkaðir. Árið 1992 voru settar svalir á aðra hæð bakmegin. Árið 2006 var 
samþykkt að hækka mænishæð þakhæðar, setja þakglugga á norðurþekju, byggja svalir og kvist á suðurþekju hússins.
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2005 Skólavörðustígur 24Byggingarár

Þormóður SveinssonHönnun

Steinsteypt
BárujárnKlæðning

Ris
Svalir
Tvílyft
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkunÓkunnurFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

Undirstöður

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Nýbygging.Byggingarstíll:

Frágangi hússins ekki að fullu lokið (2009).Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Á þessari lóð stóð áður hús sem reist var árið 1913. Það var einlyft timburhús með risi og kjallara. Húsið var járnklætt bæði
þak og veggir. Inngönguskúr var við vesturgaflinn. Árið 1922 var virt ný viðbygging úr steinsteypu við vesturenda hússins.
Árið 2004 var samþykkt að hækka húsið um eina hæð en þegar kom til framkvæmda reyndist húsið svo illa farið að veitt 
var leyfi til að rífa það og endurbyggja ásamt hækkun eins og samþykkt var árið 2004.

Árið 2006 var veitt leyfti til að hækka grunnkóta húss um 85 cm, breyta þakhalla og salarhæð annarrar og þriðju hæðar og 
breyta stiga og innra fyrirkomulagi hússins.

Í vettvangsferð í febrúar 2008 mátti sjá að að frágangi hússins er ekki að fullu lokið.
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1913 Skólavörðustígur 24aByggingarár

1943
1943

Viðbygging
Múrhúðun

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunPáll Óskar LárussonFyrsti eigandi

trésmiður

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Pjetur Ingimundarson
Pjetur Ingimundarson

Undirstöður

forsmiður
forsmiður

Húsið nýtur verndar í appelsínugulum flokki, þ.e. allar breytingar eru háðar lögum um 
húsafriðun nr. 104/2001, vegna aldurs. Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í 
ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í 
Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt samkvæmt hugmyndum um sambyggð tvíbýlishús frá 2. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt múrhúðað timburhús.Byggingarstíll:

Hefur verið stækkað, en í samræmi við upprunalega gerð. Múrhúðað árið 1943.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var reist árið 1913 en ekki er vitað hver hönnuður þess er. Til er óundirrituð teikning af húsinu en samkvæmt 
henni voru Skólavörðustígur 24 og 24a teiknuð sem einlyft parhús, það er sambyggð hús sem mynda spegilmynd hvort af 
öðru. Húsið var fyrst virt 6. maí 1913 og var þá ekki fullgert þar sem kjallari og ris voru enn í smíðum.  Í húsinu voru tvö 
íbúðarherbergi, eldhús og tveir fastir skápar. Við austurgaflinn var inngönguskúr. Þá var hálfur eldvarnargafl að 
vestanverðu. Rúmri viku síðar var húsið virt á ný og var þá fullgjört.

Húsið var óbreytt samkvæmt virðingum frá 1924 og 1941. Það var virt á ný árið 1943 og hafði þá verið múrhúðað með skel
á veggjum. Þá var virt ný viðbygging við húsið úr steinsteypu með járnþaki, múrhúðuð utan með skeljasandi. Þá eru á 
aðalhæð hússins fjögur íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og tveir gangar. Í kjallarnum eru þrjú íbúðarherbergi, 
geymsluherbergi, þvotta- og miðstöðvarherbergi, geymsluskápar, anddyri og tveir gangar. Árið 1944 var samþykkt útlits- 
og fyrirkomulagsbreytinga á þann veg að hafa glugga á suðurhlið í staðinn fyrir á vesturhlið á útbyggingu og breyta einu 
skilrúmi inn af gangi. Ekki er vitað hvernær þakgluggar á götuhlið hússins voru settir í.
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1914 Skólavörðustígur 26Byggingarár

1945
1955
1955
1955
1968
1968
1969

Kvistur
Hækkun og stækkun
Kvistur
Svalir
Svalir
Útlitsbreyting
Útlitsbreyting

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunKristján JónssonFyrsti eigandi

trésmiður

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson
Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson
Björn Kristjánsson
Björn Kristjánsson
Björn Kristjánsson

Undirstöður

bygg.m
trésmiður
trésmiður
trésmiður

Húsið nýtur verndar í appelsínugulum flokki, þ.e. allar breytingar eru háðar lögum um 
húsafriðun nr. 104/2001, vegna aldurs. Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í 
ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í 
Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt samkvæmt hugmyndum um sambyggð tvíbýlishús frá 2. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einföld steinsteypuklassík með breytingum í anda húsagerðar 6. áratugar 20. aldar.Byggingarstíll:

Húsið hefur verið hækkað og stækkað.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var reist árið 1914 en ekki er vitað hver hönnuður þess er. Til er óundirrituð teikning af húsinu en samkvæmt 
henni voru Skólavörðustígur 26 og 26a teiknuð sem einlyft parhús, það er sambyggð hús sem mynda spegilmynd hvort af 
öðru.  Það var einlyft steinsteypuhús, sementsléttað að utan og með járnþaki. Á aðalhæð hússins voru tvö íbúðarherbergi, 
eldhús og einn fastur skápur. Í rishæð var eitt herbergi og gangur. Kjallari er undir öllu húsinu og var þar eitt 
íbúðarherbergi, eldhús og geymsluherbergi. Við vesturgafl hússins var inngönguskúr með risi og kjallara. Þegar húsið var 
virt árið 1924 var líka komið þvottahús í kjallarann. Árið 1945 var settur kvistur á bakhlið hússins.
Árið 1955 var búið að hækka og stækka húsið á alla vegi úr steinsteypu. Húsið er þá tvílyft með svölum, kvistum á fram- 
og bakhlið, kjallara og risi. Húsið var óhúðað að utan en með bárujárni á þaki. Á hvorri hæð fyrir sig og á þakhæð eru 
íbúðir. Í kjallara eru tvö íbúðarherbergi, forstofa, gangur, tvær geymslur og þvottahús.
Árið 1968 var rishæð og svölum hússins á bakhlið breytt á þann hátt að svalir voru lengdar og gluggar stækkaðir. Einnig 
voru gerðar svalir á rishæð hússins. Ári síðar voru kvistar á framhlið stækkaðir.
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1913 Skólavörðustígur 26aByggingarár

1924 Viðbygging

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunPáll Óskar LárussonFyrsti eigandi

trésmiður

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Ókunnur

Undirstöður

Húsið nýtur verndar í appelsínugulum flokki, þ.e. allar breytingar eru háðar lögum um 
húsafriðun nr. 104/2001, vegna aldurs.
Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt samkvæmt hugmyndum um sambyggð tvíbýlishús frá 2. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarstíll:

Húsið er að mestu óbreytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var reist árið 1913 en ekki er vitað hver hönnuður þess er. Til er óundirrituð teikning af húsinu en samkvæmt 
henni voru Skólavörðustígur 26 og 26a teiknuð sem einlyft parhús, það er sambyggð hús sem mynda spegilmynd hvort af 
öðru. Það er einlyft steinsteypuhús, sementsléttað að utan og með járnþaki. Á aðalhæð hússins eru tvö íbúðarherbergi, 
eldhús og tveir skápar. Í rishæð er geymsla. Kjallari er undir öllu húsinu og er þar eitt íbúðarherbergi, eldhús og 
geymsluherbergi. Við austurgafl hússins er inngönguskúr með risi og kjallara. Þar eru tveir gangar.

Húsið var virt á ný árið 1924. Þá er einnig virt íbúðarskúr úr steinsteypu með járnþaki sem byggður er upp við húsið. Þar er
eitt íbúðarherbergi og gangur. Ekki er að finna heimildið fyrir þakglugga á götuhlið hússins.

Árið 1992 var samþykkt að fella reynitré í garðinum.
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1922 Skólavörðustígur 28Byggingarár

1937
1937
  ?
  ?
2005

Endurbætur
Bílskúr
Kvistur suðurhlið
Kvistur vesturhlið
Svalir

Guðjón SamúelssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús og bakarí
Íbúðarhús

Upphafleg notkunÁsgeir Jónasson ogFyrsti eigandi
Steinunn Kristjánsdóttir

Valmaþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Sigurður Pálmi Ásbergsson

arkitekt

Undirstöður arkitekt

Húsið nýtur verndar í grænum flokki: Verndun 20. aldar bygginga, sem fallegt og vel 
varðveitt íbúðarhús eftir Guðjón Samúelsson, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í 
Reykjavík. Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun 
byggðamynsturs, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Gott dæmi um elstu gerð byggingalistar höfundar.Menningarsögulegt gildi:

Fallegt og vel varðveitt hornhús. Kennileiti í umhverfinu.Umhverfisgildi:

Nýklassík.Byggingarstíll:

Húsið er að mestu óbreytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Þetta hús var reist árið 1922 eftir teikningum Guðjóns Samúelssonar arkitekts. Það er tvílyft á háum kjallara með 
valmaþaki. Á hornum eru flatsúlur og krosspóstagluggar sitja samhverft í veggjum. Inngangur í húsið er markaður með 
inndregnum boga með bogadregnum glugga efst. Á hvorri hæð fyrir sig og risi eru íbúðir. Þegar húsið var fyrst virt var 
bakarí í kjallara. Þegar byggingarleyfið var veitt var það sett sem skilyrði að kjallaratröppurnar næðu ekki nema 50 cm út 
frá hornsneiðingu hússins.
Húsið var virt á ný árið 1937 og var óbreytt að öðru leyti en því að bakaríið hafði verið  endurbætt mikið. Þá er líka virtur 
bílskúr á lóðinni úr steinsteypu og með járnþaki. Í virðingu frá 1942 var bílskúrinn kallaður geymsluskúr.
Árið 2005 var samþykkt leyfi fyrir áður gerðum breytingum innra fyrirkomulags á öllum hæðum hússins. Breytingar 
vörðuðu m.a. áðurgerða kvisti á suður- og vesturhlið, tvennar nýjar svalir á vesturhlið og þaksvalir á sömu hlið, breytt innra
fyrirkomulagi allra hæða, breytt eignarhaldi stiga og að sýnd eru íbúðarherbergi og snyrting á rishæð (3. hæð). Í 
vettvangsferð í febrúar 2008 mátti sjá að einnig hafa verið settir þakgluggar á húsið.
Húsið er á meðal þeirra steinsteypuhúsa í Reykjavík sem Hörður Ágústsson arkitekt taldi æskilegt að friða (Íslensk 
byggingararfleifð II. Viðauki I, Skrá um friðuð hús og þau sem æskilegt er að friða).
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1923 Skólavörðustígur 30Byggingarár

  ?
1996
  ?

Gistiheimili innréttað
Þakgluggar
Breytt í íbúð

Guðjón SamúelssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Kjallari
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunHelgi BergsFyrsti eigandi

bókhaldari/forstjóri SS

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Hróbjartur Hróbjartsson

arkitekt

Undirstöður

arkitekt

Húsið nýtur verndar í grænum flokki: Verndun 20. aldar bygginga, sem fallegt og vel 
varðveitt íbúðarhús eftir Guðjón Samúelsson, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í 
Reykjavík. Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun 
byggðamynsturs, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Gott dæmi um elstu gerð byggingalistar höfundar.Menningarsögulegt gildi:

Fallegt og vel varðveitt hornhús. Áberandi kennileiti á horni Skólavörðustígs og Baldursgötu.Umhverfisgildi:

Nýbarokkstíll.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1923 eftir teikningu Guðjóns Samúelssonar arkitekts, sem íbúðarhús fyrir Helga Bergs bókhaldara
og síðar forstjóra Sláturfélags Suðurlands. Húsið stendur á horni Skólavörðustígs og Baldursgötu og þykir mikil bæjarprýði
ásamt steyptum garðveggjum umhverfis lóðina. Þetta er einlyft steinsteypuhús með kjallara og háu risi, byggt í anda 
nýbarokks, með sveigðum gaflbrúnum sem ná upp fyrir þakið, framskotsgafli að vestanverðu og barokkgluggum með 
smárúðum. Tvær íbúðir voru upphaflega í húsinu, ein á aðalhæð og önnur í kjallara. Vandað var til innréttinga í húsinu og 
t.d. voru gólf í eldhúsi, salerni og á göngum á aðalhæðinni lögð leirflísum og veggir umhverfis eldavélina lagðir 
postulínsflísum. Húsið hefur staðið óbreytt að mestu frá því að það var byggt. Árið 1996 voru settir tveir þakgluggar á 
rishæðina. Í húsinu var þá rekið gistiheimili. Gluggahlerar sem lengi voru á öllum gluggum hússins, en voru ekki á því 
upphaflega, hafa nú verið fjarlægðir. Í dag er ein íbúð skráð í húsinu. Í suðausturhorni lóðarinnar er bílskúr en ekki er að 
finna leyfi fyrir honum og því óljóst hvenær hann var byggður.

Húsið er á meðal þeirra steinsteypuhúsa í Reykjavík sem Hörður Ágústsson arkitekt taldi æskilegt að friða (Íslensk 
byggingararfleifð II. Viðauki I, Skrá um friðuð hús og þau sem æskilegt er að friða).
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1922 Skólavörðustígur 36Byggingarár

1928
1942

1968

Geymsla á lóð
Geymsla á lóð
Bílskúr
Gluggabreyting
Útlitsbreyting
Fyrirkomul.breyting

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Hlaðið úr holsteini
Klæðning

Tvílyft
Ris
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunJón BenediktssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Þorleifur Eyjólfsson
Helgi Hallgrímsson

Eiríkur Einarsson

byggingarmeistari

Undirstöður

arkitekt
húsg.sm.

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinhlaðið hús, úr holsteini.Byggingarstíll:

Hefur verið breytt í útliti með stórum verslunargluggum á götuhlið.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1922 eftir teikningu Guðmundar H. Þorlákssonar. Í fyrstu fékkst leyfi fyrir einlyftu húsi, en á 
meðan það var enn í byggingu var samþykkt að byggja mætti ofan á það aðra hæð. Húsið hefur því frá upphafi verið tvílyft
með risi. Í fyrstu brunavirðingu er hús þetta sagt byggt úr hlöðnum steinlímdum kalksteini, sem er afar óvenjulegt 
byggingarefni á þessum tíma. Í seinni virðingu er húsið hins vegar sagt byggt úr hlöðnum holsteini, 12 x 9 tommu þykkum,
og er líklegra að þar sé um rétt byggingarefni að ræða. Inn- og uppgönguskúr hefur frá upphafi verið við vesturgafl hússins.
Á hvorri hæð hússins var upphaflega ein íbúð. Um leið og húsið var byggt var reistur lítill geymsluskúr úr steinsteypu í 
suðvesturhorni lóðarinnar. Árið 1928 var búið að byggja nýjan og stærri geymslu- og þvottaskúr úr steinsteypu í 
suðausturhorni lóðarinnar. Árið 1942 var þessi skúr lengdur til norðvesturs og um leið byggður bílskúr úr timbri framan við
hann, meðfram austurlóðamörkum. Húsið virðist hafa staðið óbreytt fram til ársins 1968, að öðru leyti en því að 
smárúðurammar í efri hluta glugganna voru fjarlægðir. Árið 1968 var innréttað verslunarhúsnæði á neðri hæð hússins, sem
hafði þá um tíma verið notuð undir skrifstofur. Um leið var gluggum á framhlið hæðarinnar breytt í stóra verslunarglugga 
og inngangur settur á þá hlið. Þá var opnuð þarna Búsáhaldaverslun Þorsteins Bergmann, sem er enn í húsinu. Þá var 
bílskúrinn austan við húsið rifinn. Í dag stendur einungis uppi lítill hluti af veggjum geymsluskúrsins í suðausturhorni 
lóðarinnar.
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1920 Skólavörðustígur 38Byggingarár

1969
1977
1983
1986
1985
1985

1999

Kvistur
Nýbygging
Rifinn skúr á lóð
Nýbygging
Breyting á svölum
Svalir
Útitröppur
Endurbætur

Jakob ThorarensenHönnun

Hlaðið úr steini
Klæðning

Einlyft
Kjallari
Port
Ris
Kvistir
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunJóhannes BjarnasonFyrsti eigandi

skipstjóri

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Gísli Halldórsson
ARKO

ARKO
Jón Kaldal/ARKO
Jón Kaldal/ARKO

skáld

Undirstöður

arkitekt

Lagt er til að eldra húsið njóti verndar í rauðum flokki: Byggingar sem lagt er til að friða, 
vegna sérstöðu sinnar í byggingarsögu Reykjavíkur, sbr. Húsvernd í Reykjavík, Viðauki 3. 
Steinhleðsluhús.
Svæðið sem húsin standa á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, skv.
skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Eldra hús er hluti af steinhleðsluarfleifð Reykjavíkur og heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsin hafa gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Eldra hús er steinhlaðið í nýbarokkstíl. Yngra hús er af húsagerð frá 9. áratug 20. aldar.Byggingarstíll:

Bæði húsin eru óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Um er að ræða tvö hús á sömu lóð. Eldra húsið var byggt árið 1920 sem íbúðarhús fyrir Jóhannes Bjarnason skipstjóra. Það er eitt fárra 
húsa í Reykjavík sem Jakob Thorarensen skáld og húsasmiður teiknaði og byggði. Húsið er einnig sérstakt fyrir þær sakir að það er byggt
úr grásteini úr Skólavörðuholti, sem múrhúðað var yfir. Þetta er einlyft hús með kjallara, porti, risi og inngönguskúr við vesturgafl, byggt
í anda nýbarokks með háum gaflbrúnum, steyptum miðjukvisti og smárúðum í efri gluggafögum. Í húsinu voru tvær íbúðir, ein á aðalhæð
og önnur í risi. Árið 1969 var byggður kvistur á bakhlið hússins. Árið 1977 var rishæðin stækkuð með viðbyggingu ofan á 
inngönguskúrinn við vesturgafl. Að öðru leyti hefur þessu húsi ekki verið breytt, utan þess að árið 1985 voru byggðar nýjar útitröppur við
bakhliðina og svalir á rishæð sömu megin. Árið 1999 fékkst styrkur úr Húsverndarsjóði Reykjavíkur til endurgerðar á gluggum hússins, 
en smárúðurammar höfðu þá verið fjarlægðir úr þeim.
        Á árunum 1983-1986 var byggt nýtt steinsteypt verslunar- og íbúðarhús á lóðinni, austan við eldra húsið. Hús þetta er tvílyft með 
risi og kvistum á framhlið, en þrílyft á bakhlið, með inndreginni 2. hæð og þakhæð. Við vesturgafl er anddyrisbygging með stigagangi, 
sambyggð eldra húsinu. Miðað var að því að grunnform og gluggagerð nýja hússins samræmdust eldra húsinu. Við framkvæmdirnar var 
rifinn geymsluskúr úr grásteini á baklóðinni sem byggður var um leið og eldra húsið. Þá hefur einnig verið rifinn hlaðinn veggur úr sama
efni sem var á lóðamörkum meðfram götu. Í verslunarrrýminu á neðri hæð hússins hefur frá upphafi verið verslun Eggerts feldskera, en 
íbúðir á efri hæð og í risi. Þessu húsi hefur ekki verið breytt, utan þess að svalir á bakhlið 2. hæðar hafa verið lengdar til vesturs.
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1905 Skólavörðustígur 40Byggingarár

1908
1912
1918
1925
1933
1940
2004

Skúr á lóð
Skúr á lóð stækkaður
Útihús
Útihús
Kjallari dýpkaður
Kvistur
Skúr á lóð rifinn

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Kjallari
Ris
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunJóel ÞorleifssonFyrsti eigandi

trésmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson

Hafliði Jóhannsson
Undirstöður

bygg.m

trésm.

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001. 
Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af elstu byggð við ofanverðan Skólavörðustíg og í norðanverðu Skólavörðuholti.Menningarsögulegt gildi:

Myndar samhengi við önnur timburhús við ofanverðan Skólavörðustíg og timburhúsabyggð í norðanverðu SkólavörðuholtiUmhverfisgildi:

Einfalt bárujárnshús.Byggingarstíll:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta byggði Jóel Þorleifsson trésmiður árið 1905. Það er í dag eitt af elstu húsunum við ofanverðan Skólavörðustíg, 
reist á þeim tíma þegar bærinn var tekinn að þenjast út og byggðin teygði sig í austurátt upp Skólavörðustíg og norðanvert
Skólavörðuholtið. Þá voru byggð nokkur hús við efsta hluta Skólavörðustígs en sunnan megin á þeim hluta götunnar 
stendur nú einungis þetta hús. Þetta er einlyft hús með kjallara, risi og inngönguskúr við bakhlið, byggt úr bindingi og klætt
bárujárni á veggjum og þaki. Í því var ein íbúð á aðalhæð og þurrkloft og geymsla í risi, en kjallarinn virðist í fyrstu hafa 
verið óinnréttaður. Árið 1908 var byggður geymsluskúr úr bindingi við austurgafl hússins, sem lengdur var árið 1912. Þessi
skúr virðist hafa staðið við austurgafl hússins fram til 2004 en hefur þá verið rifinn. Árið 1918 var byggt hesthús úr 
bindingi á lóðinni en sex árum síðar, árið 1925, var reist í stað þess nýtt hesthús og heyhlaða úr hlöðnum, steinlímdum 
holsteini. Þetta útihús stendur enn í suðvesturhorni lóðarinnar. Árið 1933 var kjallari hússins dýpkaður og innréttaður. Árið
1940 var byggður stór kvistur á bakhlið hússins. Húsinu virðist ekki hafa verið breytt síðan og það er því mjög upprunalegt
að allri gerð. Árið 2002 var sótt um leyfi til að rífa húsið eða flytja það af lóðinni. Húsafriðunarnefnd og Minjasafn 
Reykjavíkur gerðu þá ekki athugasemd við erindið. Framkvæmdum var hins vegar frestað. Í maí 2008 var lögð fram ný 
fyrirspurn um uppbyggingu á lóðinni þar sem lagt var til að húsið yrði flutt og nýtt fjögurra hæða hús yrði byggt á lóðinni.
Umsóknin er nú [2009] til meðferðar í deiliskipulagsvinnu Lokastígsreita.
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1982 Skólavörðustígur 42Byggingarár

1982
1986
2005

2006

Viðbygging
Hækkun
Fyrirkomul.breyt. sþ.
Gistiheimili sþ. 3. h.
Fyrirkomul.breyt. sþ.
Gistiheimili sþ. 2. h.

Sigurður ÁmundasonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Tvílyft
Ris

Verslun og iðnaðarhús
Saumastofa

Upphafleg notkunRagnar GuðmundssonFyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Sigurður Ámundason
Björn Helgason

bygg.fr.

Undirstöður

bygg.fr.
bygg.fr.

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið er í ósamræmi við aðra byggð við götuna. Fellur ekki að byggðamynstri.Umhverfisgildi:

Húsagerð frá 9. áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Hefur verið stækkað og hækkað í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Á þessari lóð stóð upphaflega timburhús sem Benedikt Benediktsson skósmiður reisti árið 1903. Það hús var rifið árið 1981
og í september sama ár fékkst leyfi til að byggja nýtt verslunar- og iðnaðarhús á lóðinni. Byggingu þess var að mestu lokið
snemma árs 1982. Þetta er steinsteypt hús og var upphaflega lítið eitt styttra en nú og einni hæð lægra, þ.e.a.s. tvílyft með 
þakhæð. Við bakhlið þess er einlyft vörugeymslubygging meðfram austurlóðamörkum. Á götuhæð hússins er 
verslunarrými. Á efri hæð og þakhæð voru upphaflega saumastofa og vinnustofur. Um það leyti sem byggingu hússins var
að ljúka fékkst leyfi til að stækka það lítillega til vesturs, að lóðamörkum. Á neðstu hæð þessarar viðbyggingar er gangur í
gegnum húsið inn á baklóðina. Árið 1986 var húsinu breytt í núverandi mynd og það hækkað um eina hæð, svo að það varð
þrílyft með þakhæð. Á nýju hæðinni og þakhæðinni var gert ráð fyrir íbúðum og vinnustofu. Árið 2005 var samþykkt breytt
fyrirkomulag verslunarhúsnæðisins á 1. hæð, en þar er nú matvöruverslun [2009]. Einnig var samþykkt breytt fyrirkomulag
á 3. hæð, þar sem búið var að innrétta gistiheimili með níu herbergjum. Árið 2006 var einnig samþykkt þegar innréttað 
gistiheimili á 2. hæð hússins. Þá fékkst ennfremur leyfi til stækka vörugeymslubygginguna á baklóðinni lítillega og byggja
ofan á hana tengibyggingu með gistirýmum yfir í húsið Lokastíg 23 og tengja þannig 2. hæð þessara húsa. Ennfremur 
fékkst leyfi til að nýta bílskúr að Lokastíg 23 fyrir verslunina á 1. hæð hússins að Skólavörðustíg 42. Þessar breytingar hafa
ekki verið framkvæmdar.
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1921 Skólavörðustígur 44Byggingarár

1926

1926
1927
  ?
<1996
>1996
2004

Viðbygging
Hækkun
Kvistir
Ný klæðning
Skúr á lóð
Skúr á lóð stækkaður
Gluggabreyting
Svalir
Þakgluggar
Viðbygging

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunJón JóhannessonFyrsti eigandi

Mænisþak
PappiÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Einar Erlendsson

Einar Erlendsson

Gunnlaugur Ó. Johnsson

Undirstöður

arkitekt

arkitekt

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið stækkað og hækkað í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Lóðirnar nr. 44 og 44a við Skólavörðustíg voru upphaflega ein lóð. Húsin sem á þeim standa voru byggð á sama tíma og 
teiknuð sem tvílyft parhús, þ. e. sambyggð hús sem mynda spegilmynd hvort af öðru. Húsin voru fullbyggð í október 1921
en upphaflega var hvort hús einungis jarðhæð með lágu risi og pappaþaki og inngangi að framanverðu. Húsið nr. 44a var 
hækkað um eina hæð árið 1924 en húsið nr. 44 var óbreytt um sinn. Í ágúst 1926 var samþykkt að skipta lóðinni í tvennt. 
Sama ár var húsið nr. 44 bæði stækkað til vesturs og hækkað um eina hæð, svo að það varð tvílyft með hærra risi. Viðbótin
var byggð úr holsteini og að utan var húsið allt sementssléttað. Inngangur í stigagang upp á 2. hæðina var gerður við 
bakhlið. Fjórir litlir gluggakvistir voru settir á þakið, en þeir hafa nú verið fjarlægðir og þakgluggum komið fyrir í staðinn.
Árið 1926 var einnig byggður nýr steinsteyptur geymslu- og þvottaskúr á lóðinni, sem fljótlega var lengdur til austurs að 
lóðamörkum. Árið 1947 virðist hluti skúrsins hafa verið hækkaður lítillega og breikkaður inn á lóðina, en austasti hluti hans
hefur verið fjarlægður. Árið 2003 fékkst leyfi til að byggja steinsteypta anddyrisviðbyggingu með glerhýsi og svölum við 
bakhlið hússins. Þá voru fyrir svalir við bakhliðina, en ekki er ljóst hvenær þær voru byggðar. Þessar breytingar virðast hafa
verið framkvæmdar að nokkru leyti. Byggð hefur verið einlyft viðbygging við bakhlið hússins, en ekki hefur verið komið 
fyrir svölum og glerhýsi ofan á henni, eins og ráðgert var. Einnig hefur skúrinn á baklóðinni verið endurbyggður og 
stækkaður lítillega. Póstar hafa verið fjarlægðir úr gluggum á neðri hæð hússins og á bakhlið, en ekki er ljóst hvenær.
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1921 Skólavörðustígur 44aByggingarár

1923
1924
1927

<1996
1996

Ný klæðning á þaki
Hækkun
Brunaskemmd
Endurbætur
Gluggabreyting
Hækkun
Kvistir

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunSoffía SigurðardóttirFyrsti eigandi

Mænisþak
PappiÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Sverrir Norðfjörð
Undirstöður

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð, en breytt í útliti með stórum kvistum.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Lóðirnar nr. 44 og 44a við Skólavörðustíg voru upphaflega ein lóð. Húsin sem á þeim standa voru byggð á sama tíma og 
teiknuð sem tvílyft parhús, það er sambyggð hús sem mynda spegilmynd hvort af öðru. Húsin voru fullbyggð í október 
1921 en upphaflega var hvort hús einungis jarðhæð með lágu risi og pappaþaki og inngangi að framanverðu. Árið 1923 var
búið að járnklæða þak hússins nr. 44a. Í maí 1924 var síðan búið að hækka húsið um eina hæð í samræmi við upphaflega 
teikningu, svo það var orðið tvílyft með lágu risi. Hækkunin var byggð úr steinsteypu og þakið var járnklætt. Inngangur 
ásamt tröppum að efri hæðinni var gerður við bakhlið hússins. Í ágúst 1926 var lóðinni skipt í tvennt þannig að 
austurhlutinn varð sérstök lóð nr. 44a og vesturhlutinn nr. 44. Í janúar 1927 var metin til brunabóta skemmd sem varð á 
húsinu nr. 44a þegar húsið Skólavörðustígur 45 brann til grunna á gamlársdag 1926. Rúður í framhliðargluggum hússins 
brotnuðu þá og málning á hurðum og gluggakörmum eyðilagðist. Í febrúar 1927 var búið að gera við skemmdirnar að fullu.
Húsið virðist síðan hafa staðið óbreytt til ársins 1996, en þá var ris þess hækkað til samræmis við húsið nr. 44 og settir á 
það tveir stórir kvistir, einn á hvora hlið. Póstar höfðu þá verið fjarlægðir úr gluggum á efri hæð hússins, en ekki er ljóst 
hvenær það var gert.

Saga

66



1921 Skólavörðustígur 46Byggingarár

1922
1927
1940
1975
1989
2002
2007

Viðbygging
Brunaskemmdir
Viðbygging
Nýbygging
Dyrum br. í glugga
Gistiheimili innréttað
Útlitsbreyting
Gluggabreytingar
Fyrirkomul.breyt.

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Ris

Íbúðar- og atvinnuhúsnæði
Íbúðarhús

Upphafleg notkunKristján JónssonFyrsti eigandi
kaupmaður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Einar Erlendsson
ARKO

Guðmundur Jónsson
Guðmundur Jónsson
Guðmundur Jónsson

Undirstöður

arkitekt

arkitekt
arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Dæmi um hús sem byggt er í áföngum.Menningarsögulegt gildi:

Hornhús. Kennileiti á horni Skólavörðustígs og Njarðargötu.Umhverfisgildi:

Eldri hlutar eru steinsteypuklassík. Yngri hluti er húsagerð frá 8. áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Húsið hefur verið stækkað og hækkað mikið frá því það var byggt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Segja má að þetta hús, eins og það stendur í dag, hafi verið byggt í þremur áföngum. Elsti hluti þess, sem er jarðhæð 
núverandi húss, var byggður árið 1921. Ætlunin var þá að reisa þrílyft, hornsneitt íbúðarhús á lóðinni, en efri hæðir hús-
sins voru aldrei byggðar og jarðhæðin stóð sem einlyft hús með lágu risi allt fram á 8. áratug aldarinnar. Árið 1922 var reist
lítil steinsteypt viðbygging með skáþaki við vesturgafl hússins (meðfram Skólavörðustíg). Í henni var sölubúð og seinna 
þvottahús og geymsla. Önnur viðbygging var byggð við suðurhlið hússins (meðfram Njarðargötu) árið 1940, sem fyrsti 
áfangi nýs framtíðarhúss sem reisa átti á lóðinni eftir teikningum Einars Erlendssonar. Útlit hússins átti að samræmast 
húsinu Skólavörðustíg 45 á horninu á móti, sem einnig var teiknað af Einari. Vegna fjárskorts og efnisvöntunar fór svo að 
húsið var aldrei klárað, en fyrsti áfangi þess stendur sem hluti af núverandi húsi, og er steinsteypt bygging, tvílyft á 
götuhlið og þrílyft á bakhlið, með kjallara og risi. Yngsti hluti hússins var byggður 1974-1975. Þá var byggt nýtt skrifstofu-
húsnæði úr steinsteypu ofan á eldra húsið, tvær hæðir auk þakhæðar, svo húsið varð tvílyft á götuhlið og þrílyft á bakhlið, 
og eldra húsið varð jarðhæð hins nýja húss. Einnig var húsið stækkað til vesturs meðfram Skólavörðustíg, þar sem áður var
viðbygging frá 1922. Í þeim hluta hússins er stigagangur. Dyrum sem áður voru á norðurhlið jarðhæðarinnar var breytt í 
glugga árið 1989. Árið 2002 var innréttað gistiheimili í húsinu. Í viðbyggingunni frá 1940 eru íbúðir. Árið 2007 voru gerðar
útlitsbreytingar á framhlið hennar og m.a. sett glerútbygging þar sem áður var gluggi á 2. hæð.
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1929 Týsgata 1Byggingarár

1932
1943
1969
1973

Hækkun
Svalir
Gluggabreyting
Íbúð í risi breytt

Guðmundur GuðjónssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Þrílyft
Ris
Kjallari
Port

Íbúðarhús og verslun
Verslun

Upphafleg notkunEinar EyjólfssonFyrsti eigandi

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur Guðjónsson
Bolli Thoroddsen
Bjarni S. Konráðsson
Gunnar S. Óskarsson

arkitekt

Undirstöður

arkitekt
verkfr.
tæknifr.
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar og sem hornhús með verslunum á götuhæð.Menningarsögulegt gildi:

Hornsneitt hornhús. Kennileiti á horni Týsgötu og Skólavörðustígs.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Hefur verið hækkað, en í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1929 eftir teikningum Guðmundar Guðjónssonar arkitekts. Samkvæmt fyrstu virðingu af húsinu 
var það sagt byggt þannig að vestur- og norðurhlið þess sé tvílyft en austurhliðin þrílyft. Á neðstu hæðinni voru þrjár 
sölubúðir, tvö skrifstofuherbergi, salerni og gangur. Þar var kjöt-og mjólkurbúð. Þá var líka gangur/port í gegnum þvert 
húsið  á þessari hæð. Á miðhæðinni, þriðju hæð og í rishæð voru íbúðir.

Þegar húsið er virt á ný árið 1933 er virðing nær orðrétt frá árinu 1929 nema að þá er sagt að vestur- og norðurhlið þess sé 
þrílyft en austurhliðin fjórlyft. Húsið hefur því verið hækkað um eina hæð en sú breyting var samþykkt árið 1932.
Árið 1943 eru settar svalir úr steinsteypu á bakhlið hússins. Samkvæmt teikningu frá 1969 voru póstar teknir úr gluggum en
í dag (2009) er búið að setja þá að nýju á efri hæðir hússins.
Húsið var virt að nýju árið 1973 og var þá verslun og hárgreiðslustofa á fyrstu hæðinni, skrifstofuhúsnæði á annarri hæð og
ný þriggja herbergja íbúð á þriðju hæðinni. Þegar eignin var virt á ný tveimur árum síðar hafði íbúð í þakhæð verið 
endurnýjuð.

Saga

68



1925 Týsgata 3Byggingarár

1927
1927
  ?
1989
2007

Hækkun
Kvistur
Gluggabreyting
Íbúð í kjallara sþ.
Svalir, bakhlið

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Ris
Inng.skúr

Íbúðarhús og verslun
Verslun

Upphafleg notkunMagnhildur AndrésdóttirFyrsti eigandi
ekkja

Skáþak(skúrþak)
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson

Magnús Skúlason
Teiknistofan Óðinstorgi

byggingarmeistari

Undirstöður

bygg.m
bygg.m

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar. Upphaflega verslun á götuhæð.Menningarsögulegt gildi:

Hornsneitt hornhús. Kennileiti á horni Týsgötu og Lokastígs.Umhverfisgildi:

SteinsteypuklassíkByggingarstíll:

Húsið hefur verið hækkað og stækkað, en í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1925 eftir teikningu Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Húsið stendur á horni 
Týsgötu og Lokastígs og er hornsneitt á suðvesturhorni. Það var upphaflega einlyft steinsteypuhús í kastalastíl með járnþaki
og múrsléttað að utan. Við austurhlið hússins var inngönguskúr úr timbri með pappaklædda veggi og járnvarið þak. Á 
aðlhæð hússins var íbúð og sölubúð. Árið 1927 var húsið hækkað og stækkað. Það er þá orðið  tvílyft steinsteypuhús með 
tveimur kvistum, porti og risi. Á neðri hæðinni er sama herbergisskipan og áður en  á efri hæðinni eru fimm íbúðarherbergi,
eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Þá er tekið fram í virðingunni að vandaðir matarskápar eru í öllum eldhúsum og á
veggjum umhverfis allar eldavélar er klætt með postulínsflísum og undir þeim er leirflísagólf. Árið 1928 er virt nýtt 
þvottahús á lóðinni úr steinsteypu með járnþaki. Þvottahúsið teiknaði Pjetur Ingimundarson forsmiður en byggingarleyfi 
fyrir því var veitt árið 1927. Þetta þvottahús stendur enn á lóðinni (2009). Árið 1937 og 1941 voru samþykktar breytingar á
gluggum og dyrum hússins. Samkvæmt núverandi útliti hússins (2009) hefur gluggum á jarðhæð verið breytt og lokað fyrir
dyraop á horni hússins. Breytingarnar eru þó ekki alveg í samræmi við teikningarnar frá 1937 og 1941. Árið 1989 er 
jarðhæð hússins breytt í íbúð. Árið 2007 eru settar svalir úr járni á bakhlið hússins.
Árið 1974 stofnsetti Magnea Bergmann verslunina Antikmunir í húsinu. Þetta var ein fyrsta verslun sinnar tegundar 
hérlendis.
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1929 Þórsgata 17Byggingarár

1957
1999
2005
   ?

Útlitsbreyting
Svalir
Breytt í íbúð
Gluggabreyting

Jón VíðisHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft
Fjórlyft
Ris
Kjallari
Kvistir
Svalir

Íbúðarhús og verslun
Verslun

Upphafleg notkunJón Víðis og Hálfdán
Eiríksson

Fyrsti eigandi
Eiríksson

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Jón Víðis
Gláma-Kím
Gláma-Kím

landmælingamaður

Undirstöður

Lagt er til að húsið njóti verndar í grænum flokki, verndun 20. aldar bygginga, skv. 
skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.
Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar og með verslunum á götuhæð.Menningarsögulegt gildi:

Hornhús. Kennileiti á horni Baldursgötu og Þórsgötu.Umhverfisgildi:

Nýklassík.Byggingarstíll:

Húsið er að mestu óbreytt fyrir utan glugga á jarðhæð og stækkun svala á bakhlið.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var reist árið 1929 eftir teikningum Jóns Víðis landmælingamanns. Tvívegis áður hafði verið veitt byggingarleyfi
á lóðinni, árið 1921 og 1923. Húsið var í fyrstu sagt standa við Baldursgötu 32.
Þetta er þrílyft sementslétttað steinsteypt íbúðar- og verslunarhús með kvisti, risi og kjallara. Þakið er klætt járni. Húsið 
skiptist í tvær álmur og liggur önnur fram með Þórsgötu en hin fram með Baldursgötu. Samkvæmt fyrstu virðingu á húsinu
voru á neðstu hæð suðurálmunnar kjötsölubúð og mjólkur- og brauðbúð. Á 2. og 3. hæð þeirrar álmu voru íbúðir og í risi 
tvö íbúðarherbergi. Austurhlið norðurálmu hússins er fjórlyft. Á neðstu hæðinni voru skrifstofuherbergi, nokkur hluti 
kjötbúðarinnar, ísklefi og opinn gangur í gegnum húsið. Á 2. og 3. hæð voru tvö íbúðarherbergi og baðherbergi á hvorri 
hæð fyrir sig og í risi var íbúðarherbergi. Tvær veggsvalir eru á þessum hluta hússins. Í kjallara hússins voru 
geymsluherbergi. Þegar húsið er virt á ný árið 1942 er búið að fullgera íbúðarherbergi í risi suðurálmu og íbúðarherbergi í 
norðurálmu.
Árið 1957 voru gerðar dyr á horn hússins. Árið 1999 var samþykkt áður gerð stækkun á 1. hæð og leyfi til þess að byggja 
stærri svalir á 2. og 4. hæð. Árið 2005 var samþykkt að breyta atvinnuhúsnæði á 1. hæð í tvær íbúðir og voru þá fyrrum 
verslunargluggar styttir og nokkrum hurðaopum breytt í glugga. Við þessa breytingu glatað húsið nokkru af séreinkennum 
sínum sem verslunarhús.
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1923 Þórsgata 17aByggingarár

1932
1932
1932
1932
1979

Hækkun
Kvistur
Íbúð í kjallara sþ.
Geymsla á lóð
Íbúð í kjallara sþ.

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Kjallari

Íbúðarhús og verslun
Verslun

Upphafleg notkunRagnar ÞórarinssonFyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Finnur Thorlacius
Finnur Thorlacius
Finnur Thorlacius
Finnur Thorlacius
Stefán BenediktssonUndirstöður

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar og með verslun á götuhæð.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarstíll:

Húsið hefur verið hækkað, en í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1923 en ekki er vitað hver er hönnuður þess. Til er óundirrituð teikning af húsinu frá árinu 1923.
Þegar skoðuð er fyrsta virðing af húsinu þá er ljóst að einungis hluti af húsinu var byggður. Þetta var einlyft steinsteypuhús
með 2,3 metra háum kjallara. Á aðalhæð hússins var íbúð en í  kjallarnum brauðsölubúð.
Húsið var virt á ný í september 1932. Þá um sumarið var húsið hækkað um eina hæð og ris með porti og kvisti. Húsið er þá
orðið tvílyft steinsteypuhús, múrhúðað með risi, porti, steyptum svölum á bakhlið og kvisti. Á hvorri aðalhæð fyrir sig voru
íbúðir. Í risi voru tvö íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Í kjallarnum var enn brauðsölubúð en líka 
þvottahús, miðstöðvarherbergi, salerni, fastur skápur og opinn gangur í gegnum húsið. Þá var einnig virtur ófullgerður 
geymsluskúr á bakhlóð hússins úr steinsteypu með járnþaki. Í honum voru fjögur geymsluherbergi. Skúr þess stendur enn í
dag á lóðinni (2009).
Árið 1979 var samþykkt leyfi fyrir nýgerðri íbúð í kjallara. Sá hluti hússins hafði þá lengi verið ónotað en var áður 
verslunarpláss.
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1922 Þórsgata 19Byggingarár

1927
1928
1928
1928
1973
1986
1994

Viðbygging
Hækkun
Kvistur
Geymsla á lóð
Gluggabreyting
Íbúð í risi sþ.
Svalir útlitsbreyting

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Hlaðið úr steini
Klæðning

Einlyft
Ris
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunGuðmundur ÞorleifssonFyrsti eigandi

Filipus Guðmundssons

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Finnur Thorlacius
Þorleifur Eyjólfsson
Þorleifur Eyjólfsson
Þorleifur Eyjólfsson
Kristinn Sveinbjörnsson
ARKO
Verkvangur

byggingarmeistari

Undirstöður

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
bygg.fr.

Lagt er til að húsið njóti verndar í grænum flokki, verndun 20. aldar bygginga, skv. 
skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.
Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Nýklassík. Húsið er byggt að útveggjum til úr grásteini en innveggjum úr steinsteypu.Byggingarstíll:

Húsið hefur verið hækkað og stækkað, en í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var reist árð 1922 eftir teikningum Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Það var fyrst virt í janúar 1922 en 
samkvæmt virðingunni var einungis byggt að hluta samkvæmt teikningunni. Á aðalhæð þess voru tvær íbúðir. Í risi voru tvö 
íbúðarherbergi, eldhús og stórt framloft. Við norðurhlið hússins var inngönguskúr. Húsið var virt ári síðar og var þá óbreytt fyrir utan að
búið var að sementslétta það utan. Ný viðbygging við austurgafl hússins var virt árið 1927. Hún var úr steinsteypu og með járnþaki. Þar 
voru tvö íbúðarherbergi, gangur yfir þvert húsið og í honum voru geymsluklefar.
Þegar húsið var virt ári síðar, 1928, hafði það tekið stórkostlegum breytingum. Í bréfi til byggingarnefndar í apríl 1927, þar sem sótt er 
um að breyta húsinu, kemur fram að ekki er hægt að gera kjallara undir húsið nema með miklum tilkostnaði vegna klappa sem standa á 
þessum stað alveg uppúr jarðveginum. Samkvæmt virðingur frá 1928 er húsið þá þrílyft, með átta kvistum og risi, úr steinsteypu með 
járnþaki. Húsið er allt sementsléttað utan. Á neðstu hæðinni er íbúð og gangur í gegnum þvert húsið. Á mið- og efstu hæð er 
herbergiskipan eins, tvær íbúðir á hvorri hæð og ein í risi. Þá er líka virtur geymsluskúr við norðurhlið hússins sem og tvílyft geymsluhús
byggt úr steinsteypu með járnþaki. Þessir skúrar standa báðir í dag (2009). Árið 1973 var samþykkt að breyta gluggum hússins með því 
að taka póstana úr en árið 2007 var þeim breytt aftur til fyrra horfs. Árið 1986 er samþykkt íbúð í risi. Árið 1994 fauk hlaðið handrið af 
svölum  hússins. Sama ár var samþykkt að breyta útliti handriðs á svölum í létta plötuklæðningu.
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1920 Þórsgata 21Byggingarár

1922
1929
1929
1929
1929
1941
1986
1986

Hækkun
Hækkun
Viðbygging
Kvistur
Inngönguskúr
Geymsla á lóð
Kvistur
Útlitsbreyting

ÓkunnurHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Inng.skúr
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunBergur RósinkranssonFyrsti eigandi

kaupmaður

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Ókunnur
Guðmundur Guðjónsson
Guðmundur Guðjónsson
Guðmundur Guðjónsson
Guðmundur Guðjónsson
Guðmundur Guðjónsson
Hilmar Þór Björnsson
Hilmar Þór Björnsson

Undirstöður

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarstíll:

Húsið hefur verið hækkað og stækkað, en í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var byggt árið 1920 en ekki er vitað hver er hönnuður þess. Til er óundirrituð teikning af húsinu frá árinu 1920. 
Það var fyrst virt í nóvember 1920 en var þá einungis byggt að hluta samkvæmt teikningunni. Samkvæmt henni var þetta 
einlyft steinsteypuhús með inngönguskúrum við austurgafl og norðurhlið hússins.
Húsið var virt á ný í janúar 1922. Þá var búið að hækka húsið um eina hæð og var því þá lýst sem einlyftu með háum 
kjallara. Kjallarinn er í raun jarðhæð hússins. Inngönguskúrarnir voru einnig hækkaðir. Þegar húsið var virt á ný árið 1929 
er það sagt hafa verið hækkað. Húsið er tvílyft á háum kjallara með kvisti og risi. Þá er í fyrsta sinn talað um kjallara sem er
í raun jarðhæð hússins. Þá er virt ný viðbygging við austurgafl úr steinsteypu. Á neðri hæð hennar er salerni og gangur en á
efri hæðinni eitt íbúðarherbergi, salerni og gangur. Í kjallaranum er gangur inn í íbúð aðalkjallarans, salerni og geymsla. Ris
viðbyggingarinnar er ófullgert. Við vesturhlið viðbyggingarinnar er inngönguskúr.
Árið 1941 er  virtur geymsluskúr úr steinsteypu á lóðinni. Til er teikning af honum frá 1928.
Árið 1986 voru byggðir kvistir á framhlið hússins og þaki þess að bakhlið lyft. Breytingin fól í sér stækkun á gluggum á 
vesturkvisti og nýjum þakglugga á miðjum kvisti. Þá var byggður nýr kvistur á þak fyrir ofan stigahús og líka á austurhlið 
frá norðurgafli að stigagangi.
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1923 Þórsgata 21aByggingarár

1977 Kvistur

Einar ErlendssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Tvílyft
Kjallari
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunJóhann StefánssonFyrsti eigandi

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Bárður Ísleifsson

arkitekt

Undirstöður

arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Byggingarstíll:

Húsið er að mestu óbreytt fyrir utan kvisti sem settir voru á það árið 1977.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var reist árið 1923 eftir teikningum Einars Erlendssonar arkitekts. Húsið var fyrst virt í september 1923 en 
byggingarleyfi var samþykkt sama ár í mars.

Þetta er tvílyft steinsteypuhús með járnþaki. Á hvorri hæð fyrir sig eru íbúðir og í risi er eitt íbúðarherbergi. Kjallari er 
undir öllu húsinu og eru þar tvö íbúðarherbergi. Þar eru einnig þrjú geymsluherbergi, þvottahús, salerni og gangur.

Árið 1977 var húsið virt á nýjan leik og var þá búið að setja kvisti á fram- og bakhlið þess en þessi breyting var samþykkt 
árið 1976.
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1922 Þórsgata 23Byggingarár

1946
1974
1979

Nýbygging
Íbúð í risi
Íbúð í kjallara sþ.

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Ris
Kjallari
Kvistir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunJón HögnasonFyrsti eigandi

skipstjóri

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Bárður Ísleifsson
Bárður Ísleifsson
Bárður Ísleifsson

byggingarmeistari

Undirstöður

arkitekt
arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsin standa á njóta verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, skv.
skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Eldra húsið hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar en yngra byggt inn í götumyndina.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Eldra hús: Steinsteypuklassík. Yngra hús: Hefðbundin húsagerð frá 5. áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Bæði húsin eru að mestu óbreytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Á lóðinni standa tvö hús. Eldra húsið á lóðinni var reist árið 1922 eftir teikningum Guðmundar H. Þorlákssonar 
byggingarmeistara. Það er einlyft steinsteypuhús með risi og kjallara. Þakið er járnklætt. Á sunnanverðu risþaki er kvistur.
Samkvæmt fyrstu virðingu af húsinsu voru á aðalhæð hússins þrjú íbúðarherbergi, eldhús, salerni og gangur. Í risi voru tvö
íbúðarherbergi og gangur.

Árið 1946 var virt nýtt íbúðarhús með skósmíðavinnustofu við vesturhlið hússins frá 1922. Það var sagt vera viðbygging 
við eldra húsið en húsin deila stigauppgangi. Nýbyggingin er úr steinsteypu, með járnþaki og slétthúðað utan. Hátt ris er á 
húsinu með fjórum gluggakvistum og tvennar svalir eru á bakhlið hússins. Samkvæmt fyrstu virðingu af húsinsu voru á 
hvorri aðalhæðanna þrjú íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, stigagangur, fastir skápar og gangur. Í rishæðinnu voru fjögur
íbúðarherbergi, baðherbergi, stigagangur og gangur. Í kjallaranum var eitt íbúðarherbergi, tvö skóviðgerðarherbergi, eitt 
afgreiðsluherbergi, salerni og gangur. Opinn gangur er þar undir húsið og inn á baklóðina. Árið 1974 var samþykkt að 
breyta innréttingum rishæðar hússins og árið 1979 var íbúð á jarðhæð samþykkt.
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1921 Þórsgata 25Byggingarár

1927
1961
1961

Viðbygging
Hækkun
Inngönguskúr

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Einlyft
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunJónas Þóroddsson, Einar

Einarsson
Fyrsti eigandi

Einarsson, blikksmiðir

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson
Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson

byggingarmeistari

Undirstöður

bygg.m
trésmiður
trésmiður

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarstíll:

Húsið hefur verið hækkað og stækkað, en í samræmi við upprunalega gerð. Gluggar ósamstæðir.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var reist árið 1921 eftir teikningum Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Það var einlyft 
steinsteypuhús með 4 álna háum kjallara. Inn- og uppgönguskúr var við norðurhlið hússins.
Árið 1927 var virt viðbygging við vesturgafl aðalhússins byggð eins og það. Á aðalhæð viðbyggingarinnar var eitt 
íbúðarherbergi og gangur.  Í kjallaranum var eitt íbúðarherbergi, þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi. Húsin eru óbreytt 
samkvæmt virðingu frá 1934.

Árið 1961 var húsið virt á ný og var þá búið að hækka það. Teikning hér að ofan sýnir húsið fyrir þá breytingu. Húsið er 
tvílyft steinsteypuhús með svölum, kjallara og risi. Stór kvistur er á götuhlið þess og er húsið slétthúðað og málað utan. Við
1. hæðina hefur verið byggt nýtt stigahús og eldra stigahús rifið. Önnur hæðin er ný ofanábygging en þar er stigahús, fjögur
íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og forstofa. Þakhæðin er ný hæð en þar er stigahús, fjögur íbúðarherbergi, eldhús og 
baðherbergi. Samkvæmt teikningu Hafliða Jóhannssonar trésmiðs frá 1957 áttu allir gluggar hússins að vera samstæðir en 
því hefur einungis verið fylgt eftir á 2. hæð og gluggum á kvisti.
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1921 Þórsgata 27Byggingarár

1923
1928
1974
2006
2006

Hækkun
Geymsla á lóð
Anddyri
Viðbygging
Svalir

Einar ErlendssonHönnun

Hlaðið úr steini
Klæðning

Einlyft
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunPáll ÞorvaldssonFyrsti eigandi

múrari

Mænisþak
PappiÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Einar Erlendsson
Einar Erlendsson
Arinbjörn Þorkelsson
Páll V. Bjarnason
Páll V. Bjarnason

arkitekt

Undirstöður

arkitekt
arkitekt

arkitekt
arkitekt

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af heillegri byggð húsa frá 3. áratugi 20. aldar og byggt skv. skipulagshugmyndum þess tíma.Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi fyrir yfirbragð byggðarinnar.Umhverfisgildi:

Steinhlaðið hús. Jarðhæðin hlaðin úr grásteini en hækkun og viðbygging úr steinsteypu.Byggingarstíll:

Húsið hefur verið stækkað, en í samræmi við upprunalega gerð. Svalir á bakhlið.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var reist árið 1921 eftir teikningum Einars Erlendssonar arkitekts. Það var fyrst virt í september 1921 en 
samkvæmt virðingunni var einungis byggt að hluta samkvæmt teikningunni. Samkvæmt henni var einungis reist 
jarðhæð/kjallari hússins. Þá var það sagt byggt úr grásteini með pappaklæddu þaki. Í því voru tvö íbúðarherbergi, eldhús, 
geymsla, gangur og salerni. Inngönguskúr var við vesturgafl hússins.

Húsið var óbreytt samkvæmt virðingu frá 1922 en ári síðar var það tekið aftur til virðingar. Þá var húsið sagt vera úr 
steinsteypu, með járnþaki og tvílyft. Á efri hæðinni voru þrjú íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og gangur. Í risi var eitt 
íbúðarherbergi og framloft. Inngönguskúrinn var við vesturgaflinn en aðeins fyrir neðri hæð þess. Húsið var þá komið í 
sömu mynd og á teikningunni frá 1921.
Árið 1928 var virt nýtt geymsluhús úr steinsteypu með járnþaki á lóðinni. Skúr þessi stendur enn á lóðinni (2009).
Árið 1974 var byggt anddyri úr timbri við vesturgafl hússins. Árið 2006 var byggð viðbygging (stigahús og snyrtingu) við 
húsið úr steinsteypu og gerðar svalir úr timbri á austurhlið 1. hæðar. Þak viðbyggingarinnar er sambærilegt þaki eldra 
hússins.
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1982 Þórsgata 29Byggingarár

Gunnar HanssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris
Svalir

Íbúðarhús og bílageymsla
Bílgeymsla

Upphafleg notkunBjarni JakobssonFyrsti eigandi

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

Undirstöður

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, 
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið er í ósamræmi við aðra byggð við götuna. Fellur ekki að byggðamynstri.Umhverfisgildi:

Húsagerð frá 9. áratug 20. aldar.Byggingarstíll:

Húsið er að mestu óbreytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Á þessari lóð stóð áður hús sem reist var árið 1923. Það var tvílyft íbúðarhúsið hlaðið úr holsteini með járnþaki. Árið 1932
var húsið hækkað með því að setja á það port og ris. Í september árið 1981 var samþykkt að rífa húsið. Núverandi hús á 
lóðinni var reist ári síðar.

Húsið var reist árið 1982 eftir teikningum Gunnars Hanssonar arkitekts. Það er tvílyft steinsteypuhús með risi, svölum og 
bílageymslu. Húsið er múrsléttað að utan og með járnþaki.

Árið 2000 var samþykkt leyfi til þess að breyta þakglugga á suðurhlið hússins. Breytingin fól í sér lokun glerflatar á stórum
hluta.
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1921 Baldursgata 36Byggingarár

1934
<1937

Bruni
Rifið

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunGuðmundur SveinssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

Hús sem skemmdist í bruna 1934 og var í kjölfarið rifið.Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Byggingarstíll:

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Á þessari lóð stóð upphaflega timburhús sem byggt var árið 1921. Það mun hafa verið eitt af fyrstu húsunum sem byggð 
voru á erfðafestutúni Matthíasar Matthíasarsonar í Holti, þegar því var breytt í byggingarlóðir. Erasmus nokkur Gíslason 
fékk upphaflega leyfi fyrir bráðabirgðageymsluhúsi á lóðinni í nóvember 1919. Geir Pálsson trésmiður fékk svo í júlí 1920
leyfi til að breyta húsinu í íbúðarhús með því skilyrði að grunnur yrði settur undir það. Húsið var brunavirt sem nýtt hús í 
janúar 1921 og var þá í eigu Guðmundar Sveinssonar. Það var einlyft með risi, byggt úr bindingi og klætt utan með járni á
veggjum og þaki. Í því var ein íbúð. Þann 24. janúar 1934 kom upp eldur í timburhúsinu Lokastíg 14 við hliðina og brann 
það til grunna á skömmum tíma. Eldurinn lagðist undan vindi yfir húsið Baldursgötu 36 svo að einnig kviknaði í því. 
Skemmdist það töluvert á bakhlið, auk þess sem skemmdir urðu inni í því af reyk og vatni, en eldinn tókst að slökkva svo 
að húsið stóð uppi. Í kjölfarið mun byggingarnefnd hafa samþykkt að leyfa ekki að húsið Baldursgata 36 yrði byggt upp í 
sama formi og áður, enda mælti skipulagið frá 1927 svo fyrir að þarna skyldi byggja tvílyft steinhús í samfelldri húsaröð. 
Húsið var því rifið og á árunum 1937-1938 var byggt á lóðinni nýtt þrílyft íbúðar- og verslunarhús úr steinsteypu.
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1920 Lokastígur 16Byggingarár

1923
1924

1929
1934

Ójárnvarið
Inngönguskúr
Ný klæðning
Skúr á lóð
Bruni

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Tvílyft
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkunGeir PálssonFyrsti eigandi

trésmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson

Undirstöður

bygg.m

Hús sem brann til grunna árið 1934.Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Byggingarstíll:

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Á þessari lóð stóð upphaflega timburhús sem Geir Pálsson trésmiður byggði árið 1920. Það var talið nr. 14 við Lokastíg. 
Þetta var tvílyft hús með risi, byggt úr bindingi og upphaflega klætt með bárujárni á veggjum og þaki. Í því voru tvær 
íbúðir, ein á hvorri hæð. Árið 1923 var ekki lengur  járnklæðning á öllu húsinu að utan og pappírinn undir henni  
sumsstaðar einnig rifin utan af borðaklæðningunni innst. Í nóvember 1924 var búið að endurbæta húsið mikið og leggja það
allt pappa og bárujárni að utan, bæði veggi og þak. Einnig var búið að byggja nýjan inn- og uppgönguskúr úr steinsteypu 
við bakhlið hússins. Í janúar 1929 var búið að byggja steinsteyptan geymslu- og þvottaskúr á lóðinni. Þann 24. janúar 1934
kom upp eldur á efri hæð hússins, sem breiddist hratt út og brann húsið til grunna á rúmum klukkutíma. Í húsinu bjuggu þá
um 30 manns og var þá einnig búið í herbergi í risinu, en engin slys urðu á fólki. Eldurinn ógnaði um tíma húsum á alla 
vegu í nágrenninu og sprungu rúður í þeim flestum, auk þess sem timburhúsið við Baldursgötu 36 skemmdist töluvert á 
bakhlið. Í mars 1934 fékkst leyfi fyrir nýju steinsteyptu húsi á lóðinni og var það fullbyggt í mars 1935. Geymsluskúrinn 
sem byggður var 1929 virðist hafa staðið áfram á baklóðinni.
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1913 Skólavörðustígur 24Byggingarár

1922
1983
2005

Viðbygging
Ný klæðning
Rifið

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunSólmunudur KristjánssonFyrsti eigandi

trésmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson

Undirstöður

bygg.m

Húsið var rifið 2005.Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Byggingarstíll:

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var reist árið 1913 en ekki er vitað hver hönnuður þess er. Til er óundirrituð teikning af húsinu en samkvæmt 
henni voru Skólavörðustígur 24 og 24a teiknuð sem einlyft parhús, það er sambyggð hús sem mynda spegilmynd hvort af 
öðru.
Húsið var fyrst virt 6. maí 1913 og var þá ekki fullgert þar sem kjallari og ris voru enn í smíðum. Í húsinu voru tvö 
íbúðarherbergi, eldhús og tveir fastir skápar. Við vesturgaflinn var inngönguskúr. Rúmri viku síðar var húsið virt á ný og 
var þá fullgjört. Þá var virtur hálfur eldvarnargafl að austanverðu. Húsið var virt á ný árið 1918 og var þá óbreytt frá 1913 
fyrir utan að í kjallaranum var nú eitt íbúðarherbergi, eldhús og geymsla. Árið 1922 var virt ný viðbygging við vesturenda 
íbúðarhússins en byggingarleyfi fyrir henni fékkst sama ár. Hún var úr steinsteypu á þrjá vegu en bindingi þeim megin er 
tengdi húsin saman. Í viðbyggingunni voru tvö íbúðarherbergi og gangur. Kjallari var undir húsinu sem í var geymsla.  
Húsið var óbreytt samkvæmt virðingu frá 1942. Árið 1983 var samþykkt að klæða húsið að utan með húðuðum plötum frá 
Timburverslun Árna Jónssonar.
Árið 2004 var samþykkt að hækka húsið um eina hæð. Þegar kom til framkvæmda árið 2005 reyndist húsið svo illa farið að
veitt var leyfi til að rífa og endurbyggja það ásamt hækkun eins og var það samþykkt árið 2004.
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1903 Skólavörðustígur 42Byggingarár

1937

1941

1980

1981

Íbúð í risi
Endurbætur
Viðbygging
Hækkun
Ný klæðning
Íbúð í kjallara
Atv.húsn. innr. kj.
Nýr inngangur
Ný klæðning
Endurbætur
Rifið

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Kjallari
Port
Ris
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkunBenedikt BenediktssonFyrsti eigandi

skósmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Arinbjörn Þorkelsson

Undirstöður

húsasm

Hús sem var rifið árið 1981.Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Byggingarstíll:

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Á þessari lóð stóð upphaflega timburhús sem Benedikt Benediktsson skósmiður reisti árið 1903. Það var eitt af fyrstu 
húsunum sem reis við ofanverðan Skólavörðustíg. Þetta var einlyft hús með kjallara, risi og porti, byggt úr bindingi, og 
járnklætt á veggjum og þaki. Við bakhlið þess var inngönguskúr úr bindingi. Við austurgafl stóð skúr sem mun hafa verið 
byggður sem bráðabirgðaskúr á meðan bygging hússins stóð yfir. Þar hefur líklega í gegnum tíðina verið ýmiskonar 
starfsemi sem auglýst var í húsinu, t.d. viðgerðarstofa fyrir búsáhöld í kringum 1918, verkstæði Vagns Jóhannssonar á 5. 
áratugnum, en hann fékkst þar við gipsmunagerð, og síðar verslunarhúsnæði. Árið 1941 var húsið stækkað um tæpa 4 metra
inn á baklóðina og bakhliðin hækkuð upp í tvær hæðir, þannig að efri hæðin varð hálf hæð með porti og risi að 
framanverðu. Inngönguskúrinn hefur þá verið rifinn. Auk þess var húsið þá allt múrhúðað að utan með skeljasandi. Árið 
1980 var búið að innrétta verslunarhúsnæði í kjallaranum, sem einnig var í skúrnum við austurgafl, gera endurbætur á 
íbúðum á efri hæðunum og setja nýtt og hærra þak á húsið. Húsið mun þá einnig hafa verið klætt með viðarplötum. Árið 
1981 fékkst hins vegar leyfi til að rífa húsið og sama ár var hafin bygging nýs steinsteypts verslunar- og iðnaðarhúss á 
lóðinni.
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1923 Þórsgata 29Byggingarár

1932
1981

Hækkun
Rifið

ÓkunnurHönnun

Hlaðið úr holsteini
Klæðning

Tvílyft

Íbúðarhús
Upphafleg notkunJakob BjarnasonFyrsti eigandi

vélstjóri

Skáþak(skúrþak)
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson

Undirstöður

bygg.m

Húsið var rifið árið 1981.Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Byggingarstíll:

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið var fyrst virt í nóvember 1923. Það var tvílyft íbúðarhúsið hlaðið úr holsteini með járnþaki. Á neðri hæðinni voru tvö
geymsluherbergi og fastur skápur. Á efri hæðinni voru tvö íbúðarherbergi, salerni og gangur.

Húsið var virt á ný árið 1928 og var þá sagt fullgert að smíði og öllum frágangi. Þá var sölubúð á neðri hæðinni sem og 
geymsluherbergi og fastur skápur. Á efri hæðinni var eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Húsið var þá allt sementsléttað
að utan.

Þegar húsið var virt á ný árið 1932 var búið að setja á það port og ris. Þá var sagt að ekki væri lengur sölubúð á neðri 
hæðinni heldur einungis geymsluherbergi. Á efri hæð og nýrri rishæð voru íbúðarherbergi. Hæð hússins var þá orðin 6,5 
metrar. Samkvæmt blaðaauglýsingum var þó verslað í húsinu frá á 5. áratug 20. aldar.

Í september árið 1981 var samþykkt að rífa húsið. Núverandi hús á lóðinni var reist ári síðar.
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Heimildaskrá 
 
Óprentaðar heimildir:  
 
Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn (MsR – Ábs.):  
 Byggðar lóðir í Reykjavík.  
 Húsaskrá Reykjavíkur.  
 Kortasafn. 
 
Borgarskjalasafn (BsR):  
 Aðf. 723–724. Brunatrygging húsa 1874–1895.  
 Aðf. 734–748. Brunabótavirðingar.  
 Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943.  
 Aðf. 3374. Götunöfn og húsanúmer 1914–1960.  

Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Baldursgötu, Lokastíg, Njarðargötu, 
Skólavörðustíg, Týsgötu og Þórsgötu.  
 

Byggingarfulltrúinn í Reykjavík (Byggf. Rvk.):  
 Innlagðar teikningar. 
 
Prentaðar heimildir:  
 
Áki: „Skipulag bæja“. Morgunblaðið, 5. september 1923, bls. 1. 
 
Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“. Reykjavík fyrri tíma. Sögukaflar. Annað 
bindi. Reykjavík 1985, bls. 270-281. 
 
Byggingarreglugerðir og lög 1839, 1844, 1894, 1903, 1904, 1915, 1924, 1964. 
 
Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur. Borgin 1940 – 1990. Fyrri hluti. 
Reykjavík 1998. 
 
Gísli Jónsson: Saga Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík. Reykjavík 1967.  
 
Guðjón Friðriksson: Indæla Reykjavík. 6 gönguleiðir um Þingholt og sunnanvert 
Skólavörðuholt. Reykjavík 1995. 
 
Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870–1940.  Fyrri og síðari 
hluti. Reykjavík 1991 og 1994. 
 
Guðmundur Hannesson: Um skipulag bæja. Fylgir árbók Háskóla Íslands fyrir árið 
1916. Reykjavík 1916. 
 
Hannes Jónsson: „Úr bæ í borg“. Lesbók Morgunblaðsins, 12. febrúar 1967, bls. 14. 
 
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn. Timburhúsabyggð í norðanverðu 
Skólavörðuholti frá byrjun 20. aldar. Ritröð Árbæjarsafns 2. Reykjavík 1989. 
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Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. Þemahefti með 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996–2016. Ritstjóri: Nikulás Úlfar Másson. Reykjavík 
1998. 
 
Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I. Ágrip af húsagerðarsögu 1750-1940. 
Reykjavík 1998.  
 
Klemens Jónsson: Saga Reykjavíkur. Síðara bindi. Reykjavík 1929. 
 
Knud Zimsen: Úr bæ í borg. Nokkrar endurminningar Knud Zimsens fyrrverandi 
borgarstjóra um þróun Reykjavíkur. Lúðvík Kristjánsson færði í letur. Reykjavík 
1952.  
 
Leiðsögn um íslenska byggingarlist. Ritstjórn: Dennis Jóhannesson, Albína 
Thordarson, Málfríður Kristjánsdóttir og Sigríður Ólafsdóttir. Reykjavík 2000. 
 
Lesbók Morgunblaðsins, 12. febrúar 1967, bls. 14. 
 
Morgunblaðið, 5. september 1923,  29. júní 1929, 10. mars 1937, 11. nóvember 1954,  
24. nóvember 1955, 12. febrúar 1967, 3. nóvember 1968. 
 
Nikulás Úlfar Másson: „Ágrip byggðarþróunar í Reykjavík“. Leiðsögn um íslenska 
byggingarlist. Ritstjórn: Dennis Jóhannesson, Albína Thordarson, Málfríður 
Kristjánsdóttir og Sigríður Ólafsdóttir. Reykjavík 2000, bls. 16-23.  
 
Páll Líndal: Bæirnir byggjast. Yfirlit um þróun skipulagsmála á Íslandi til ársins 
1938. Reykjavík 1982.  
 
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. A–G og R–Ö. Reykjavík 1986 og 1991. 
 
Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: Húsakönnun. Lokastígur – 
Baldursgata – Þórsgata – Týsgata. Skýrslur Árbæjarsafns 92. Reykjavík 2002.  
 
Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna. Lög, reglugerðir og samþykktir. Ágrip 
íslenskrar húsagerðarsögu 1750-1970. Ritröð Húsafriðunarnefndar ríkisins: Viðhald 
og endurbætur friðaðra og varðveisluverða húsa. Reykjavík 2000.  
 
Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1915 B. Reykjavík 1915. 
 
Trausti Valsson: Reykjavík. Vaxtarbroddur. Þróun höfuðborgar. Reykjavík 1986. 
 
Trausti Valsson: Skipulag byggðar á Íslandi frá landnámi til líðandi stundar. 
Reykjavík 2002. 
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Myndaskrá 
 
Þær myndir sem ekki er getið um tóku Drífa Kristín Þrastardóttir og Helga Maureen 
Gylfadóttir á vettvangi í mars 2009. 
 
Forsíða. Horft niður Skólavörðustíginn ca. 1960-1970. Ljósm. Pétur Thomsen. 
Minjasafn Reykjavíkur, I-880.  
 
Bls. 5. Reitaskipting af svæðinu sem er hér til umfjöllunar. Kort Skipulags- og 
byggingarsvið nóvember 2008. Fylgdi forsögn fyrir deiliskipulags svæðisins. 
 
Bls. 7.  Fólk á gangi á Skólavörðuholti ca.árið 1926. Fyrir miðri mynd má sjá húsið að 
Njarðargötu 61. Ljósmyndari Carl Kückler. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, ADF 2004-
24-2 nr. 30. 
 
Bls. 8. Einfalt steinsteypuhús við Lokastíg 3. Ljósmynd tekin af Helgu Maureen 
Gylfadóttur í mars 2009. 
 
Bls. 8. Teikning af Lokastíg 2, einföldu bárujárnshúsi. Byggingarfulltrúi í Reykjavík: 
Innlagðar teikningar. 
 
Bls. 9. Parhúsið að Skólavörðustíg 24 og 24a. Byggingarfulltrúi í Reykjavík: 
Innlagðar teikningar. 
 
Bls. 9. Parhúsið að Lokastíg 20 og 20a. Byggingarfulltrúi í Reykjavík: Innlagðar 
teikningar. 
 
Bls. 10. Tvílyftur geymsluskúr við Þórsgötu 19. Ljósmynd tekin af Helgu Maureen 
Gylfadóttur í mars 2009. 
 
Bls. 10. Skúr á lóð Skólavörðustígs 40. Ljósmynd tekin af Drífu Kristínu Þrastardóttur 
í mars 2009. 
 
Bls. 10. Húsin við Lokastíg 24 og 24a hafa bæði verið hækkuð og stækkuð en í 
samræmi við upprunalega gerð. Byggingarfulltrúi í Reykjavík: Innlagðar teikningar – 
Ljósmynd tekin af Drífu K. Þrastardóttur í mars 2009. 
 
Bls. 11. Guðmundur H. Þorláksson. Hér tekið eftir: Gísli Jónsson: Saga 
Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, bls. 30.  
 
Bls. 13.  Húsið að Skólavörðustíg 42 sem rifið var árið 1981. Ljósmyndari Sveinn 
Þórðarson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, SÞÓ ÁBS 1068. 
 
Bls. 14. Þórsgata 29, lengst til vinstri, árið 1968. Ljósmyndari Guðgeir Magnússon. 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur,  ÞJV borgarhverfi 1968 1. 
 
Bls. 15. Holt við Skólavörðustíg árið 1891. Vinstra megin má sjá húsið að 
Skólavörðustíg 22 þar sem nýbúið er að hækka það um eina hæð. Á myndinni eru 
fremst Ámundi Árnason frá Hlíðarhúsum, Ásgeir Eyþórsson og kona hans Jensína 
Matthíasdóttir . Við bæjardyr eldra hússins standa Kristín Pálsdóttir móðursystir 
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Jensínu,  systkini Jensínu Sólveig og Matthías og Ragnheiður Skúladóttir, eiginkona 
Matthíasar. Ljósmyndari Sigríður Zoëga. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn, abs. 
11.213. 
 
Bls. 16. Svæðið óbyggt á korti frá 1902. Hluti af korti Landmælingadeildar 
herforingjaráðsins í Kmh. af Reykjavík 1902. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn. 
 
Bls. 16. Svæðið á korti frá 1920. Reykjavík 1920. Hluti af korti eftir Egil 
Hallgrímsson. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn. 
 
Bls. 17. Húsið til hægri er Skólavörðustígur 46. Fyrir miðju er Njarðargötu 61 og 
vinstra megin húsin á horni Lokastígs. Myndin er tekin ca. 1930. Ljósmyndari 
ókunnur. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn, abs. 11.214. 
 
Bls. 18. Svæðið á skipulagsuppdrættinum frá 1927. Hér tekið eftir: Trausti Valsson: 
Skipulag byggðar á Íslandi, bls. 124–125. 
 
Bls. 19. Reiturinn á loftmynd frá 1945–1947. Ljósmyndari  Sigurhans Vignir. 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur, VIG Loftmyndir 1-1. 
 
Bls. 20. Það var mikið úrval hjá verslunum Kjöt og fiskur. Morgunblaðið 29. júní 
1929. 
 
Bls. 21. Frétt úr Morgunblaðinu 1955. Morgunblaðið 24. nóvember 1955. 
 
Bls. 22. Auglýsing úr Morgunblaðinu 1954. Morgunblaðið 11. nóvember 1954. 
 
Bls. 22. Daglega nýjar vörur. Morgunblaðið 3. nóvember 1968. 
 
 
Myndir í Húsaskrá og Húsaskrá – horfin hús 
 
Ljósmyndir: Teknar af skýrsluhöfundum í mars 2009. 
 
Bls. 56. Holt við Skólavörðustíg árið 1891. Hluti úr mynd.  Ljósmyndari Sigríður 
Zoëga. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn, abs. 11.213. 
 
Bls. 67. Skólavörðustígur 46. Ljósmyndari Sveinn Þórðarson. Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur, SÞÓ ÁBS 1070.  
 
Bls. 82. Skólavörðustíg 42. Ljósmyndari Sveinn Þórðarson. Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur, SÞÓ ÁBS 1068. 
 
Bls. 83. Þórsgata 29. Ljósmyndari Guðgeir Magnússon. Ljósmyndasafn Reykjavíkur,  
ÞJV borgarhverfi 1968 1. 
 
Teikningar: Byggingarfulltrúinn í Reykjavík: Innlagðar teikningar. 
 
Kort: Hluti af hitaveitukorti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1941. Minjasafn 
Reykjavíkur – Árbæjarsafn. 
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