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Þegar gildi byggðar til varðveislu er metin, er nauðsynlegt að hafa allar forsendur fyrir 
hendi sem áhrif geta haft, þannig að matið sé byggt á ítrustu upplýsingum sem völ er á 
hverju sinni. Þessi húsakönnun er unnin að beiðni Borgarskipulags Reykjavíkur, í 
samræmi við skipulagslög, vegna gerðar deiliskipulags í Grjótaþorpi. Þar sem um 
mjög takmarkaðan tíma var að ræða til þessarar könnunar og safnið fáliðað, var ekki 
hægt að standa að innslætti í Húsaskrá Reykjavíkur eins og best verður á kosið. 
Byggingasaga, Grjótaþorp, er einungis könnun á þeim húsum sem nú standa í 
Grjótaþorpi. Breytingarsaga hvers húss er í flestum tilfellum ekki rakin í smáatriðum, 
eins og kannski er nauðsynlegt, til að gera sér fyllilega grein fyrir upphaflegri mynd 
byggðarinnar í Grjótaþorpi. Ekki er heldur kafað í sögu hverrar lóðar og talin upp og 
lýst öllum þeim húsum sem þar hafa staðið. Í flestum tilfellum eru núverandi 
timburhús þau fyrstu sem byggð voru á viðkomandi lóðum og húsin sem á undan 
komu í lang flestum tilfellum úr torfi og grjóti, þannig að segja má að kafað hafi verið 
nógu djúpt í byggðina til að að gera marktækt mat á gildi hennar til varðveislu.  
 
Aldur húsa Innréttinganna að Aðalstræti 10 og 16 hefur verið á reiki, þar sem ekki 
hefur verið gerð rannsókn á þessum fyrstu verksmiðjuhúsum á Íslandi. Á 
Árbæjarsafni er í bígerð ítarleg rannsókn á öllum húsum Innréttinganna þannig að 
mögulegt verður að varpa ljósi á þessa mikilvægu byggingarstarfsemi, sem markar 
upphaf þéttbýlis í Reykjavík. 
 
Við gerð þessarar húsakönnunar var stuðst við ritið Grjótaþorp 1976, sem gefið var út 
af Árbæjarsafni árið 1976. Texta unnu Júlíana Gottskálksdóttir og Nanna 
Hermansson, þáverandi borgarminjavörður, en ástandskönnun á húsunum gerðu 
Hjörleifur Stefánsson og Stefán Örn Stefánsson arkitektar, teiknistofunni Höfða. 
 
Þrátt fyrir að Grjótaþorpið sé talið best varðveitta svæðið frá fyrstu tíð í Reykjavík, 
hafa miklar breytingar orðið á svæðinu frá 1976. Sjö hús eru horfin af vettvangi, 
Aðalstræti 12 (brann 01.01.1977), Fischersund 1, Garðastræti 3, Grjótagata 6 og 14b, 
Túngata 6, viðbygging og Vesturgata 11. Eitt hús hefur verið flutt innan hverfis, 
Garðastræti 9 að Grjótagötu 6 og annað á Árbæjarsafn, skemma frá Garðstræti 9. Ný 
hús eru Grjótagata 11, sem flutt var frá Tjarnargötu 3c og íbúðir aldraðra að 
Vesturgötu 7. Í bígerð er endurgerð Aðalstrætis 12 og bygging hótels á lóðinni. 
 
Frá þriðja áratug tuttugustu aldar til þess áttunda hafa verið uppi ráðagerðir um 
gagngerar breytingar á byggðinni í Grjótaþorpi. Allar miðuðu þær að því að núverandi 
byggð hyrfi og í staðin kæmu breiðari götur og stærri hús. Yngri steinsteypt hús hjafa 
tekið mið af þessu, t.a.m. ber lögun hússins að Garðastræti 17 með sér að hafa átt að 
standa á horni. Ekki skulu þessi áform rakin nánar hér, en þau urðu til þess að 
húsunum í Grjótaþorpi var lítt haldið við í áratugi. 
 
Nú hefur sú ánægjulega þróun orðið að flest húsanna hafa nýverið eða eru að ganga í 
gegnum endurnýjun lífdaga. Mikil endurgerð hefur átt sér stað og er Grjótaþorpið 
orðið vinsælt til íbúðar á ný sem og viðkomustaður ferðamanna sem sjá þarna 
heillegasta svæði timburhúsa frá upphafi timburhúsatímabilsins í Reykjavík. 



Saga 
 

Í kvosinni hefur verið byggð frá landnámi. Þetta staðfestir fornleifauppgröftur á þessu 
svæði. Líklegt verður að teljast að landnámsbærinn hafi staðið á svipuðum slóðum og 
Víkurbærinn, þ.e við suðurenda Aðalstrætis. Því má segja með nokkurri vissu að byggð 
hafi verið í Grjótaþorpi frá upphafi byggðar á Íslandi. Grjóti var ein af hjáleigum 
Reykjavíkur. Árni Magnússon getur þess í Jarðarbók sinni árið 1703 að í Grjóta sé einn 
ábúandi með lítilsháttar búhokur. Tún þessa býlis lágu norðureftir brekkunni, en með 
tilkomu Innréttinga Skúla Magnússonar fór tómthúsmannabýlum að fjölga í brekkunni 
fyrir ofan verksmiðjuhúsin og árið 1979 eru fjórar fjölskyldur taldar búandi í Grjóta. 
Eitt hús Grjótabæjanna stendur enn, Garðastræti 23, Vaktarabærinn. 

Þegar bygging dómkirkjunnar hófst, var mikið af grjótinu tekið upp úr Grjótatúni og 
eyðilagðist það með öllu og var breytt í kálgarða. Upp frá því var farið að úthluta 
lóðarskikum til tómthúsmanna og fjölgaði býlum norður af Grjóta, allt norður að sjó. 

Sá atburður sem langmest áhrif hefur haft á byggingasögu Grjótaþorps og þar með 
Reykjavíkurborgar, er stofnun Innréttinganna árið 1752. Þeim mun hafa verið valinn 
staður í Reykjavík þar sem þar, og í nágrenni Reykjavíkur, voru helstu stofnanir 
samfélagsins fyrir, t.a.m. stiftamtmaður á Bessastöðum, landlæknir í Nesi og hið 
nýbyggða tukthús, auk þess sem flutningur annarra stofnanna hafði verið ákveðinn, t.d. 
biskupsstóla og þar með skólanna. Eitt húsa Innréttinganna stendur enn að mestu 
óbreytt, Aðalstræti 10 og annað, Aðalstræti 16, er að grunni til frá tímum 
Innréttinganna. 

Einokun komst á 1602, og árið 1608 skipaði kóngur svo fyrir að verslunarhús Þjóðverja 
í Hólminum, er voru lágar eyjar fyrir austan Effersey sem nú eru að mestu komnar í kaf, 
skildu rifin. Hefur kaupmönnum líklega fundist álitlegast að flytja þau út í Effersey þar 
sem kóngur átti hana. Árið 1779 voru húsin tekin niður og flutt á land, til Reykjavíkur, 
sem var skömmu áður orðin konungseign. Þessi flutningur verslunarhúsanna hefur 
vafalítið staðið í sambandi við, að nú var svo komið að sami maður, Sunchenberg að 
nafni, hafði með höndum hvort tveggja, forstöðu konungsverslunarinnar og umsjón 
með rekstri Innréttinganna. 

Húsum þessum var valinn staður í Reykjavík norðan verksmiðjuhúsanna, þ.e. nær 
sjónum. Eitt þessara húsa stóð þar sem nú er Aðalstræti 2 og nefnt hefur verið fyrsta 
verslunarhúsið í Reykjavík, önnur stóðu á lóðum Aðalstrætis 4 og Vesturgötu 3. 

Hvorki gefst tími né rúm til að rekja þessu miklu sögu nánar. Af öllu þessu má sjá að 
saga Grjótaþorpsins er nátengd upphafi byggðar á Íslandi sem og myndun þéttbýlis og 
þróun Reykjavíkur sem miðstöð verslunar og stjórnseturs á Íslandi og í það að verða 
höfuðborg lýðveldisins. 



Varðveislumat 
Við mat á gildi byggðarinnar til varðveislu var stuðst við Húsverndarskrá 
Reykjavíkur, sem gefin var út sem þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996 – 
2016 (Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Snorrabrautar/Hringbrautar). Í 
Húsverndarskránni er svæðið sem afmarkast af Aðalstræti, Túngötu, Garðastræti og 
Vesturgötu, Grjótaþorp, í milligulum flokki, verndun svæða. Í Grjótaþorpinu er 
heilleg mynd húsa frá ákveðnu skeiði í byggingasögu Reykjavíkur sem vernda ber í 
heild sinni. Hér er átt við timburhúsin sem byggð voru á 147 ára tímabili, frá 1763, 
Aðalstræti 10, til 1910, fiskþurrkunarhús Duus við Fischersund (Aðalstræti 4, 
bakhús). Í Grjótaþorpi eru því timburhús frá öllum tímabilum. Að þessu leyti er 
Grjótaþorpið einstakt á Íslandi og jafnvel þótt víðar væri leitað. Það er því gífurlega 
mikið í húfi að því sé vel við haldið og verndað í því sem næst núverandi mynd. Það 
ber því að sýna sérstaka áðgát við allt inngrip inn í Grjótaþorpið, svo sem með 
nýbyggingum, viðbygginum og breytingum á húsum. 
 
Fjögur hús í Grjótaþorpi hafa þegar verið friðuð og hafa því sérstaklega mikið gildi til 
varðveislu, en öll hafa timburhúsin mjög mikið varðveislugildi og er ekki gerður 
frekari greinarmunur á gildi þeirra til varðveislu. Engu að síður eru fimm timburhús 
tekin út úr og sett í sérstakan varðveisluflokk, tvö þeirra ber að friða, Aðalstræti 2 og 
Garðastræti 15 og í þremur tilfellum er um að ræða hús þar sem umhverfislegt gildi er 
sérstaklega mikið, sem nær útfyrir Grjótaþorpið sjálft, Vesturgata 3 og 5. 
 
 
HÚSVERNDARSKRÁ REYKJAVÍKUR 
 
Varðveislumat húsa í Grjótaþorpi. 

Við mat á varðveislugildi byggðar er stuðst við tillögur Húsverndarnefndar 
Reykajvíkur um verndun byggðar innan Snorrabrautar / Hringbrautar, 
(Húsverndarskrá Reykjavíkur) sem gefnar voru út í þemahefti með Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 1996 – 2016. 
 
Eftirfarandi breytingar hafa verið gerðar á tillögum Húsverndarnefndar í kjölfar 
þessarar húsakönnunar: 
 
Garðastræti 11a, sem var í rauðum flokki fer í bláan flokk þar sem það var friðað af 
menntamálaráðherra árið 1999. 
 
Garðarstræti 23, sem var í appelsínugulum flokki á milligulri svæðisverndun fer í 
bláan flokk, sjálfkrafa friðun vegna aldurs. 
 



Blár flokkur: þegar friðuð hús. 
 
Aðalstræti 10 (sjálfkrafa friðun vegna aldurs, byggt fyrir 1850). 
Aðalstræti 16 (sjálfkrafa friðun vegna aldurs, byggt fyrir 1850). 
Garðastræti 11a, Hákot (ytra borð friðað af menntamálaráðherra 1999). 
Garðastræti 23, Vaktarabærinn (sjálfkrafa friðun vegna aldurs, byggt fyrir 1850). 
 
 
Rauður flokkur: hús sem huga ber að friða. 
 
Aðalstræti 2. Myndar ásamt Hafnarstræti 1 og Vesturgötu 2 þyrpingu 

mjög mikilvægra húsa umhverfis „hornstein“ 
Reykjavíkur. 

Garðastræti 15 Unuhús. Sérstakt gerðar sinnar vegna, auk þess sem gildi þess í 
menningarsögu Reykjavíkur er ótvírætt. 

 
Dökkgulur flokkur: verndun götumynda, húsaraða og 
húsa með umhverfisgildi. 
 
Vesturgata 3 Er hluti sérstakrar götumyndar timburhúsa við 

Vesturgötu. 
Vesturgata 5  Er hluti sérstakrar götumyndar timburhúsa við 

Vesturgötu. 
 
 
Milligulur flokkur: verndun svæða. 
 
Verndun nær til allra timburhúsa í Grjótaþorpi auk steinhlaðna hússins að Mjóstræti 6. 
Ekki er gerður frekari greinarmunur á gildi húsanna til varðveislu þar sem sérstakt 
gildi Grjótaþorps felst í heildarmynd allra húsanna. Sýna þarf sérstaka aðgát við 
hönnun breytinga og viðbygginga. Nýbyggingar og breytingar yngri steinsteyptra 
bygginga taki mið af mælikvarða Grjótaþorpsins og stærðarhlutföllum húsa. 
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