Helga Maureen Gylfadóttir
Guðný Gerður Gunnarsdóttir
Pétur H. Ármannsson

Húsakönnun
Ægisíða 50 – 98 (sléttar tölur)

Reykjavík 2005
Minjasafn Reykjavíkur
Skýrsla nr. 124

Húsakönnun
Ægisíða 50 – 98 (sléttar tölur)
Staðgreinireitir (að hluta) 1.43.1, 1.43.3, 1.45.0 og
1.54.0.
Helga Maureen Gylfadóttir, sagnfræðingur
Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgarminjavörður
Pétur H. Ármannsson, arkitekt

Reykjavík 2005
Minjasafn Reykjavíkur
Skýrsla nr. 124

Unnið að beiðni Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur
vegna deiliskipulagsvinnu.
Ljósmyndir: Helga Maureen Gylfadóttir, Minjasafni Reykjavíkur.
Kort: Björn Ingi Edvardsson, Skipulags- og byggingasviði Reykjavíkur.
Skýrslur Minjasafns Reykjavíkur – Árbæjarsafns.
Ritstjóri: Guðný Gerður Gunnarsdóttir borgarminjavörður.
© Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn Helga Maureen Gylfadóttir sagnfræðingur.
Mynd á forsíðu:
Húsaröð við Ægisíðu. Hús í forgrunni Ægisíða 70.
Ljósmyndari Andrés Kolbeinsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn
Skýrsla nr. 124
Reykjavík 2005
Öll réttindi áskilin.

Efnisyfirlit
1. Húsakönnun.
Formáli.....................................................................................4
Byggingarsaga..........................................................................5
Varðveislumat.........................................................................11
Kort Húsverndarskrár Reykjavíkur........................................12
2. Húsaskrá.
Ægisíða 50.............................................................................13
Ægisíða 52.............................................................................14
Ægisíða 54.............................................................................15
Ægisíða 56.............................................................................16
Ægisíða 58.............................................................................17
Ægisíða 60.............................................................................18
Ægisíða 62.............................................................................19
Ægisíða 64.............................................................................20
Ægisíða 66.............................................................................21
Ægisíða 68.............................................................................22
Ægisíða 70.............................................................................23
Ægisíða 72.............................................................................24
Ægisíða 74.............................................................................25
Ægisíða 76.............................................................................26
Ægisíða 78.............................................................................27
Ægisíða 80.............................................................................28
Ægisíða 82.............................................................................29
Ægisíða 84.............................................................................30
Ægisíða 86.............................................................................31
Ægisíða 88.............................................................................32
Ægisíða 90.............................................................................33
Ægisíða 92.............................................................................34
Ægisíða 94.............................................................................35
Ægisíða 96.............................................................................36
Ægisíða 98.............................................................................37
Heimildaskrá..........................................................................38
Myndaskrá.............................................................................39

3

Formáli

Hér fer á eftir könnun byggðar á hluta staðgreinireita 1.43.1, 1.43.3, 1.45.0,
1.45.2 og 1.54.0 í Reykjavík, en þeir afmarkast af Ægisíðu, Hofsvallagötu og
lóðarmörkum austan lóða við Ægisíðu allt suður að Lynghaga. Húsakönnunin er unnin
að beiðni Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur í samræmi við skipulagslög vegna
gerðar deiliskipulags á svæðinu. Þessi reitur er utan þess svæðis sem varðveisluskrá
Reykjavíkur nær til, en það er svæðið innan Hringbrautar/Snorrabrautar.
Húsin á reitnum voru byggð á árunum 1949–1960 að undanskildu einu sem
byggt var árið 1931. 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 listrænt gildi, 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 Snorrabrautar/ Hringbrautar. Þar sem
ofangreindir reitir eru ekki innan þess svæðis sem Húsverndarskráin tekur til, hefur ekki
verið lagt mat á byggingar sem þar standa fyrr en nú.
Faglega ráðgjöf við gerð varðveislumatsins veitti Pétur H. Ármannsson arkitekt
og deildarstjóri byggingarlistadeildar Listasafns Reykjavíkur.
Mars 2005,
Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgarminjavörður,
Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni.
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Byggingarsaga
Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á núverandi byggð á hluta reita 1.143.1,
1.43.3, 1.45.0 1.45.2 og 1.54.0 í Reykjavík.
Staðsetning
Það svæði sem hér er til umfjöllunar afmarkast af Ægisíðu, Hofsvallagötu og
lóðarmörkum austan lóða við Ægisíðu allt suður að Lynghaga.

Kort af svæðinu úr Borgarvefsjánni. 1

Húsagerð og aldur
Í þessari húsakönnun er fjallað um 25 hús og eru þau öll steinsteypt. Flest eru
húsin tvílyft að upphaflegri gerð eða 23 talsins en tvö eru einlyft.
Í húsarannsóknum á Minjasafni Reykjavíkur er einna helst stuðst við fyrstu
brunavirðingu sem heimild um aldur viðkomandi húss, en hús voru að venju ekki
brunavirt fyrr en þau voru að mestu fullgerð. Einnig eru dagbækur byggingarfulltrúa
gagnlegar heimildir. Við rannsókn á viðkomandi húsum við Ægisíðu mátti lesa úr
dagbókunum hvenær bygging húsanna hófst og síðan hvenær þau voru orðin fokheld. Í
langflestum tilfellum voru húsin virt innan við tveimur árum eftir að þau voru orðin
fokheld en dæmi eru um að allt að átta ár liðu frá því að húsið varð fokhelt og þar til það
var virt, eins og Ægisíða 86. Í þessari rannsókn er haldið við þá reglu að láta fyrstu
brunavirðingu húss gilda sem byggingarár þess en þó getið í umsögn fyrir hvert hús
hvenær bygging þess hófst og hvenær það varð fokhelt.
Elsta húsið á reitnum er Ægisíða 62 sem byggt var árið 1931. Næstelsta húsið er
Ægisíða 94 sem var byggt sem prestsetur árið 1949. Hin húsin 23 sem fjallað er um
voru byggð á árunum 1950–1960, að jafnaði tvö hús á ári að undanskildu því herrans ári
1954 þegar sex hús voru byggð við þann hluta af Ægisíðu sem hér er til umfjöllunnar.
Húsaröðin við Ægisíðu endurspeglar vel þá togstreitu sem einkenndi íslenskra
byggingarlist eftirstríðsáranna þar sem tókust á hreinstefnuviðhorf módernismans annars
1

http://www.borgarvefsja.is/website/bvs/bvs/html
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vegar og hins vegar eins konar afturhvarf til skreytistíls fyrri tíðar. Líkt og í mörgum
löndum kom bakslag í framvindu funkisstefnunnar hér á landi á seinni hluta 4. áratugarins og þá ekki síður á styrjaldarárunum, þegar menningartengslin við Evrópu rofnuðu.
Mikil efnahagsumsvif og almenn velmegun undir lok stríðsins settu mark sitt á
byggingarstíl Reykjavíkur. Íbúðir efnafólks urðu stærri að grunnfleti, húsin veglegri og
smárúðugluggar og skreytt svalahandrið nutu mikilla vinsælda. Meistari þess skreytistíls
var Halldór H. Jónsson arkitekt sem teiknaði ekki færri en fimm hús við Ægisíðuna, þar
á meðal sitt eigið íbúðarhús. Þau eru sérstaklega áberandi í heildarmynd götunnar.
Hvað varðar uppbyggingu, og innra skipulag voru hin hefðbundnari hús við
Ægisíðu líkrar gerðar og þau íbúðarhús funkisstefnunnar sem risu hér á landi milli 1935
– 40, eins konar framhald af þeirri staðbundnu hefð sem Einar Sveinsson arkitekt og
fleiri áttu þátt í að móta. Flest húsin við götuna falla undir þessa skilgreiningu. Áberandi
undantekningar eru einbýlishúsin við Ægisíðu nr. 80 eftir Sigvalda Thordarson arkitekt
og nr. 82 eftir Skarphéðinn Jóhannsson arkitekt, sem í ytra formi og efnisnotkun
endurspegla vel hin nýju viðhorf módernismans sem náðu fótfestu hér á landi á árunum
1948 – 55. Húsin Ægisíða nr. 50 og 52 bera hliðstæð útlitseinkenni: veggfletir eru
sléttpússaðir og þeim deilt upp í skýrt afmarkaða reiti með sterkum andstæðulitum,
gluggar eru með heilum stórum rúðum og þökin einhalla og lágreist.
Í norðausturhorni flestra lóðanna á reitnum eru stakstæðir tvöfaldir bílskúrar.
Bílskúrarnir voru flestir byggðir innan fárra ára eftir byggingu íbúðarhúsanna og sumir
um leið og þau. Elstu skúrarnir voru byggðir árið 1954 en sá yngsti var byggður árið
1997 á lóð Ægisíðu 70. Ekki hafa verið reistir bílskúrar á þremur lóðum við Ægisíðu,
númer 58, 92 og 98.
Breytingar
Húsin hafa haldist að mestu óbreytt frá því þau voru byggð. Þegar skoðaðar eru
samþykktar teikningar af húsunum, frá því þegar þau voru byggð, má sjá að breytt hefur
verið frá smárúðuglerjum yfir í heil gler í nokkrum tilfellum. Ekki er að finna heimildir
fyrir því hvenær það var gert. Svalir hafa verið yfirbyggðar eða stækkaðar á húsunum að
Ægisíðu 54, 60 og 66 og ris húsanna við Ægisíðu 64 og 78 hafa verið hækkuð. Kvistum
á Ægisíðu 76 hefur verið breytt frá upphaflegri gerð. Húsunum hefur í flestum tilfellum
verið haldið vel við.

Ægisíða 64 eftir breytingu. 2

Ægisíða 64 fyrir breytingu .

2
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Ægisíða 78 eftir breytingu. 3

Ægisíða 78 fyrir breytingu.

Höfundar
Vitað er um höfunda allra húsanna. Flest húsin hannaði Halldór H. Jónsson
arkitekt eða fimm. Þórir Baldvinsson arkitekt hannaði tvö hús sem og Gunnlaugur
Pálsson arkitekt en þó annað þeirra í samstarfi við Jón Skúlason. Arkitektarnir Gísli
Halldórsson, Þór Sandholt, Gunnar Ólafsson, Bárður Ísleifsson, Sigvaldi Thordarson,
Skarphéðinn Jóhannsson og Einar Sveinsson hönnuðu allir eitt hús hver sem og Gunnar
Þ. Þorsteinsson tæknifræðingur og Pjetur Ingimundarson forsmiður.
Nokkur húsanna voru samstarfsverkefni tveggja eða fleiri arkitekta . Húsið að
Ægisíðu 94 var hannað sem prestsbústaður af embætti Húsameistara ríkisins árið 1949.
Teikningin er undirrituð af Guðjóni Samúelssyni en af frágangi hennar og stíl hússins
má ráða að hún sé verk starfsmanns hans, Óskars Sveinssonar. Hörður Björnsson
tæknifræðingur hannaði Ægisíðu 50 ásamt Guðmundi Kr. Kristinssyni arkitekt og
Ægisíðu 52 ásamt Ágústi Steingrímssyni arkitekt. Arkitektarnir Sigurður Pjetursson og
Jón S. Richardsson hönnuðu Ægisíðu 56 og arkitektarnir Sigurður Guðmundsson og
Eiríkur Einarsson hönnuðu Ægisíðu 86. Arinbjörn Þorkelsson og Sigurður Pjetursson
arkitektar hönnuðu Ægisíðu 96 og Hörður Bjarnason, Ágúst Steingrímsson og
Gunnlaugur Pálsson arkitektar hönnuðu Ægisíðu 98.
Saga reitsins
Elsta húsið á því svæði sem hér er til umfjöllunar er Ægisíða 62, byggt eins og
áður segir, árið 1931. Húsið var byggt á erfðafestulandi Grímstaða sem tilheyrði Grímsstaðaholti. Grímsstaðaholt afmarkaðist af Suðurgötu, Starhaga, Ægisíðu lítið eitt vestur
fyrir Dunhaga og Hjarðarhaga. Holtið er kennt við býlið Grímsstaði sem Grímur
Egilsson reisti á þessum slóðum um 1842. 4
Árið 1934 var farið að vinna að alvöru að skipulagi utan Hringbrautar og var það
í höndum Einars Sveinssonar, húsameistara Reykjavíkur. Einar var ráðinn af Jóni
Þorlákssyni borgarstjóra til að vinna að framtíðarskipulagi bæjarins og skipulagði hann
ásamt Valgeiri Björnssyni bæjarverkfræðingi fyrstu íbúðarhverfin sem byggðust upp
utan Hringbrautar, Norðurmýri og Melahverfi. 5 Árið 1948 kom í fyrsta sinn fram tillaga
að skipulagi Reykjavíkur þar sem hugað var að öllu svæðinu að Elliðaám og um leið að
svæðaskiptingu og deiliskipulagi. Í deiliskipulagi er gerð frekari grein fyrir notkun
lands, tilhögun íbúarhúsa, atvinnu- og þjónustuhúsnæðis, gatna, stofnana, leiksvæða,
útivistarsvæða og annars sem þykir þurfa. Eitt það markverðasta í þessu skipulagi var að
tekið var mið af hugmyndum um aðgreiningu hverfa eftir landnýtingu. Einnig var
3

Byggingarfulltrúi Reykjavíkur: Innlagðar teikningar.
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 1. bindi, bls. 170-174.
5
Páll Líndal: Bæirnir byggjast, bls. 203– Pétur H. Ármannsson: Einar Sveinsson, bls. 11.
4
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umferðagötum í fyrsta sinn skipt niður í þrjá flokka eftir umferðaþunga. Uppdrátturinn
var aldrei formlega afgreiddur og mörgum atriðum breytt frá upphaflegum áformum. 6

Skipulagstillaga fyrir Reykjavík 1948-1985. Hér er í fyrsta sinn hugað að öllu svæðinu að Elliðaám. 7

Reykvíkingum fjölgað um 35 þúsund á fimmta og sjötta áratug 20. aldar og var
þörfin mikil fyrir íbúðarhúsnæði. 8 Húsin við Ægisíðu, sem hér eru til umfjöllunar, voru
flest byggð á sjötta ártugnum. Á þeim tíma stuðluðu bæjaryfirvöld að byggingu
tvíbýlishúsa með lóðarúthlutun sinni því að þannig var talið að bæjarlandið nýttist best
miðað við óskir og þarfir íbúa. 9 Í Reykjavík bar ekki mikið á íbúðarhverfum sem voru
einkum ætluð vel efnuðu fólki en þó örlaði á tilhneigingu til þess á einstökum svæðum
eða götum innan hverfa. Hluti Ægisíðu féll í þann hóp og var stundum uppnefndur
„Costa ríka“. 10
Sem íbúðargata í eldri hluta Reykjavíkur nýtur Ægisíða þeirrar sérstöðu að liggja
á jaðri íbúðarhverfis mót opnu hafi, útsýni og síðdegissól. Ásamt Faxaskjóli og
Sörlaskjóli er hún eina strandgata bæjarins frá árunum eftir stríð. Lóðir við götuna voru
eftirsóttar og margir embættis- og efnamenn voru í hópi þeirra sem þar reistu sér hús.
Margir upphaflegir íbúar götunnar voru áberandi í íslensku samfélagi á þeim tíma.

Ægisíða 88 árið 1958.11

6

Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur, fyrri hluti, bls. 232-233.
Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur, fyrri hluti, bls. 233.
8
Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur, fyrri hluti, bls. 225.
9
Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur, fyrri hluti, bls. 321.
10
Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur, fyrri hluti, bls. 261.
11
Ljósmyndasafn Reykjavíkur, AKO 001 027 2-3.
7
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Steyptir garðveggir/girðingar eru einkennandi fyrir lóðirnar við Ægisíðu og ber
að viðhalda þeim eftir fremsta megni. Grindverk og girðingar eru stór hluti af sérkennum eldri hverfa í Reykjavík en steypt grindverk af því tagi sem hér um ræðir voru
einkum framleidd á árunum 1955–1965. Fyrirtæki á borð við Mosaik, Steinstólpar og
Löve-handrið sérhæfðu sig í framleiðslu þeirra. Walter Jónsson, fyrrum eigandi Mosaik,
kom til landsins árið 1948 og stofnaði fyrirtækið ásamt föður sínum og bróður árið
1952. Þeir voru fyrstir til að sérhæfa sig í framleiðslu á steyptum girðingum í
Reykjavík. Þeir teiknuðu munstrin sjálfir, smíðuð mótin og steyptu. 12 Algengt var að
notað væri sama munstrið í svalahandriðum og í garðveggjunum eins og sjá má við
Ægisíðu.

Sýnishorn af steyptum garðveggjum/grindverkum sem setja sterkan svip á götumynd Ægisíðu (2005).

Eitt hús við götuna var friðað árið 1999 en það er Ægisíða 80. Húsið er eftir
Sigvalda Thordarson arkitekt og var reist árið 1958. Þetta er eitt af merkustu
íbúðarhúsum sjötta áratugs 20. aldar í listrænu tilliti. Sigvaldi hafði mjög frjálsar hendur
við hönnun hússins og teiknaði nýstárlegt en hagkvæmt hús í anda módernismans.

Ægisíða 80 eftir Sigvalda Thordarson arkitekt.13

Áhersla var lögð á að húsið yrði opið og bjart og að unnt yrði að njóta
sjávarútsýnisins úr flestum vistaverum þess. Stofur eru á móti suðri með stórum
gluggum sem opnast út á verönd á bílskúrsþakinu. Svefnherbergjum er komið fyrir á
efri hæð tvílyftrar bakálmu, þaðan sem útsýnið nýtur sín vel. 14 Árið 1999, þegar húsið
var friðað, voru teknar myndir innandyra, af starfsmanni Minjasafnsins, en einnig
myndaði Ívar Brynjólfsson ljósmyndari húsið að innan fyrir Þjóðminjasafnið og
byggingarlistardeild Listasafns Reykjavíkur.
12

Símaviðtal við Walter Jónsson 29.03.2005.
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14
Leiðsögn um íslenska byggingarlist, bls. 93.
13
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Úr eldhúsi. 15

Úr stofu. 16

Nafngiftir gatnanna
Ægisíða
Nafn götunnar var samþykkt árið 1945 eftir tillögu nafnanefndar, en í henni sátu
Ólafur Lárusson, Sigurður Nordal og Pjetur Sigurðssonar. Í bréfi nefndarinn frá 26.
janúar 1945 taka þeir fram að þó að nafn götunnar sé líkt Ægisgötu, en við þá götu stóðu
þá örfá hús, þá sé síðari hluti nafnsins gerólíkur og ætti því ekki að valda misskilningi.
Ægir merkir sjór, haf, og í Snorra-Eddu er sagt frá guðinum Ægi. 17

15

Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn, H. 00, 7-37.
Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn, H. 00, 7-30.
17
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 3. bindi, bls. 198-200.
16
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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 listrænt gildi,
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 Snorrabrautar/Hringbrautar.
Til umfjöllunar eru staðgreinireitirnir 1.43.1, 1.43.3, 1.45.0 1.45.2 og 1.54.0 í Reykjavík, svæði sem afmarkast af Ægisíðu, Hofsvallagötu og lóðarmörkum austan lóða við
Ægisíðu allt suður að Lynghaga.
Í þessu varðveislumati er lagt til að húsin við Ægisíðu 82 og 88 njóti verndar í
grænum flokki, verndun 20. aldar bygginga. Einnig að svæðið verði sett í milligulan
flokk, verndun svæðis.

HÚSVERNDARSKRÁ REYKJAVÍKUR
Varðveislumat húsa á ofangreindum staðgreinireit:

BLÁR FLOKKUR: Hús sem nú þegar hafa verið friðuð.
Ægisíða 80: Þann 6. maí 1999 var ytra borð hússins friðaða samkvæmt tillögu
húsafriðunarnefndar ríkisins. Húsið er friðað skv. 1. mgr. 35. gr. þjóðminjalaga, nr.
88/1989 með síðari breytingum.

MILLIGULUR FLOKKUR: Verndun svæða.
Ægisíða 50–98: Heilsteypt og rótgróið íbúðarhverfi frá 6. áratug 20. aldar. Lagt er til að
svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg veggáferð
húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á götuna og
hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
Lagt er til að húsin við Ægisíðu 50–98 verði sett í milligulan flokk, verndun svæðis,
á þeirri forsendu að húsaröðin blasi við opnu strandsvæði og sé mjög áberandi og
einstök sem slík.
GRÆNN FLOKKUR: Verndun 20. aldar bygginga.
Ægisíða 82: Byggt árið 1956. Gott dæmi um verk höfundar, Skarphéðins Jóhannssonar
arkitekts. Myndar heild við önnur hús í götunni, einkum Ægisíðu 80 sem nú þegar er
friðað.
Ægisíða 88: Byggt árið 1950. Mjög gott dæmi um verk höfundar, Halldórs H.
Jónssonar arkitekts. Eigið hús arkitekts.
Lagt er til að þessi hús verði sett í grænan flokk, verndun 20. aldar bygginga.
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Byggingarár

1958

Ægisíða 50

Fyrsti eigandi Jón Sigurðsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur Kr. Kristinsson,
Hörður Björnsson

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir

Saga
Jón Sigurðsson sótti fjórum sinnum um leyfi til að byggja íbúðarhús árið 1956 áður en það var samþykkt. Bygging hússins
hófst árið 1956 og var húsið fokhelt í janúar 1957. Húsið var fyrst virt í nóvember 1958.
Sveinbjörn Sigurðsson fékk leyfi til að byggja bílskúr úr steini, 61,2 ferm., árið 1959. Bílskúr var byggður á lóðinni árið
1959 eftir teikningum Harðar Björnssonar

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Dæmi um framsækna húsagerð á sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1960

Ægisíða 52

Fyrsti eigandi Sigríður og Ólöf
Sigurðardætur

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ágúst Steingrímsson,
Hörður Björnsson

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Bárujárn

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir

Saga
Árið 1955 var samþykkt byggingarleyfi fyrir húsi á lóðinni. Bygging hússins hófst í júlí 1955 og var húsið fokhelt í apríl
1956. Húsið var fyrst virt í september 1960.
Bílskúr úr steinsteypu var byggður á lóðinni árið 1967 eftir teikningu Harðar Björnssonar tæknifræðings.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Dæmi um framsækna húsagerð á sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1954

Ægisíða 54

Fyrsti eigandi Ólafur Þórðarson og fl.

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Hraunað
Ál

Hönnun Gísli Halldórsson

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Útskot

1991 Atv.húsn. innr.

Guðmundur Kr. Guðmundsson arkitekt
arkitekt
Ólafur Sigurðsson

?

Útlitsbreyting

Saga
Árið 1953 var samþykkt tvílyft íbúðarhús á lóðinni. Bygging hússins hófst það sama ár og lauk fyrir árslok 1953. Húsið var
fyrst virt í júlí 1954.
Árið 1954 var samþykktur bílskúr úr steini á lóðinni eftir teikningum Gísla Halldórsonar og var hann byggður sama ár.
Árið 1991 var samþykkt að leyfa rekstur snyrtistofu á neðstu hæð hússins. Ekki er að finna heimildir fyrir því hvenær leyft
var að yfirbyggja svalir á norð-vesturhlið 1. hæðar hússins.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1957

Ægisíða 56

Fyrsti eigandi Karl G. Magnússon

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað
Ál

Hönnun Sigurður Pjetursson,
Jón S. Richardsson

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir

1970 Endurbætur

Björgvin R. Hjálmarsson

byggin
arfræð.

Saga
Árið 1955 var samþykkt tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu á lóðinni og einnig bílskúr úr steinsteypu. Bygging hússins hófst í
ágúst 1955 og húsið var fokhelt í desember 1956. Húsið var fyrst virt í apríl 1957 en bílskúrinn er ekki tekin með í þeirri
virðingu. Samkvæmt fasteignamati var bílskúrinn byggður sama ár og húsið.
Árið 1970 voru samþykktar breytingar á 1. hæð hússins þegar tveimur svefnherbergjum var breytt í þrjú.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1954

Ægisíða 58

Fyrsti eigandi Sigurjón Sigurðsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Þór Sandholt

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Bárujárn

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Útskot

Saga
Árið 1953 var samþykkt tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu á lóðinni. Bygging hússins hófst í júlí 1953 en húsið var fyrst virt í
desember 1954. Árið 1954 var samþykkt að stækka kjallara hússins.
Umfjöllun um húsið birtist í ritinu Íslensk íbúðarhús eftir Hörð Bjarnason árið 1959 þar sem segir eftirfarandi um húsið :
„Skýr og hreinleg lausn grunnflata og stærðarhlutföll mjög góð. Höfundi hefir tekizt að koma ótrúlega mörgum vistaverum
á takmarkaðan flöt hússins, með góðu innbyrðis sambandi.“

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Gott dæmi um verk höfundar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1954

Ægisíða 60

Fyrsti eigandi Jón Skúlason og fl.

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Marmarahúð
Bárujárn

Hönnun Gunnlaugur Pálsson,
Jón Skúlason

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Ris
Tvílyft
Kvistir
Kjallari
Svalir

1984 Útlitsbreyting

Halldór Guðmundsson

arkitekt

Saga
Árið 1953 var samþykkt byggingarleyfi fyrir tvílyftu íbúðarhúsi úr steinsteypu á lóðinni. Bygging hússins hófst í ágúst 1953
og lauk í september 1954. Húsið var fyrst virt í nóvember 1954.
Árið 1955 var samþykktur bílskúr úr steinsteypu á lóðinni eftir teikningum Gunnlaugs Pálssonar og Jóns Skúlasonar. Hann
var byggður árið 1956 en ekki virtur fyrr en árið 1958.
Árið 1984 var samþykkt að stækka svalir á 1. og 2. hæð úr stáli og timbri og var það framkvæmt sama ár.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1931

Ægisíða 62

Fyrsti eigandi Árni Jónsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt

Hönnun Pjetur Ingimundarson
forsmiður

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft
Ris
Kjallari

1956 Inngönguskúr

Þórir Baldvinsson
Sigurður Geirsson

arkitekt

Bárujárn

Saga
Húsið er byggt á erfðafestulandi Grímsstaða. Árið 1930 var samþykkt að byggja einlyft íbúðarhús úr steinsteypu á lóðinni.
Samkvæmt fyrstu virðingu frá 1931 var þá ekki búið að sementslétta húsið að utan. Árið 1940 voru samþykktar útlits- og
fyrirkomulagsbreytingar á húsinu. Ekki er að finna teikningar af þessum breytingum þannig að ekki er vitað hvort þær voru
framkvæmdar. Árið 1956 var samþykkt að byggja anddyri úr steini við húsið. Stækkunin nam 6 fermetrum.
Í febrúar 1956 var samþykktur bílskúr úr steinsteypu á lóðinni eftir teikningum Þóris Baldvinssonar og Sigurðar Geirssonar.
Bílskúrinn var byggður sama ár.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Steinsteypuklassík þriðja áratugs 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Tengist sögu upphafs byggðar á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Hefur gildi sem vitnisburður um horfið búsetulandslag.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt en byggt hefur verið við það anddyri á austurgafli.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1957

Ægisíða 64

Fyrsti eigandi Bjarni Guðjónsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Marmarahúð
Bárujárn

Hönnun Þórir Baldvinsson

Útlit

Helstu breytingar

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir

1968
1968
1968
1989

Hækkun
Íbúð í risi
Útlitsbreyting
Íbúð í kjallara sþ.

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Kjartan Sveinsson
Kjartan Sveinsson
Kjartan Sveinsson
Sigurður R. Halldórsson

tæknifr
tæknifr.
tæknifr.
tæknifr.

Saga
Árið 1954 var samþykkt byggingarleyfi fyrir tvílyftu íbúðarhúsi á lóðinni. Bygging hússins hófst í október 1954 og húsið
var orðið fokhelt í ágúst 1955. Húsið var fyrst virt árið 1957. Samkvæmt teikningu af húsinu var gert ráð fyrir
smárúðugluggum. Árið 1958 var samþykktur bílskúr úr steinsteypu á lóðinni eftir teikningum Sigurðar Geirssonar og
Sigurðar Sigvaldasonar. Bygging hans hófst í mars 1959.
Árið 1964 var samþykkt að breyta rishæð hússins þannig að þar voru innréttuð 5 herbergi, bað með tilheyrandi og
innbyggðum skápum. Breytingin fólst í því að hækka þak hússins. Framkvæmdir stóðu yfir frá september 1965 fram í
febrúar 1966. Breytingin var virt árið 1968. Samkvæmt teikningu af breytingunni er búið að taka burt alla smárúðuglugga.
Árið 1989 var samþykkt áður gerð íbúð í kjallara.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Ris hússins hefur verið hækkað og þar gerð íbúð.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1958

Ægisíða 66

Fyrsti eigandi Geir Zoéga og Björn
Guðjónsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Hönnun Gunnlaugur Pálsson

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir

1972 Útlitsbreyting

Gunnlaugur Pálsson

arkitekt

Saga
Árið 1954 var samþykkt byggingarleyfi fyrir tvílyftu íbúðarhúsi á lóðinni. Bygging hússins hófst í maí 1954 og var það
fokhelt í september 1955. Húsið var fyrst virt í nóvember 1958 og samkvæmt virðingunni var þakhæð hússins ónothæf.
Árið 1960 var samþykktur bílskúr úr steini á lóðinni eftir teikningu Gunnlaugs Pálssonar arkitekts og var hann byggður
sama ár.
Árið 1972 var samþykkt útlitsbreyting á svölum á 2. hæð hússins og var það framkvæmt sama ár.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1952

Ægisíða 68

Fyrsti eigandi Geir F. Sigurðsson,
Guðjohnsen

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Marmarahúð
Ál

Hönnun Þórir Baldvinsson

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir

1978 Íbúð í kjallara sþ.
1984 Endurbætur

Þórir Baldvinsson
Níels Indriðason

arkitekt
bygg.ve

Saga
Árið 1951 var samþykkt tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu á lóðinni. Bygging hússins hófst í nóvember 1951 og var lokið í
apríl 1952. Húsið var fyrst virt í desember 1952. Árið 1978 var samþykkt áður gerð íbúð í kjallara.
Árið 1979 var samþykktur bílskúr úr steinsteypu á lóðinni eftir teikningum Kjartans Sveinssonar tæknifræðings. Hann var
byggður það sama ár.
Árið 1984 var samþykkt að endurnýja þak íbúðarhússins en við það breyttust þakkantarnir.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: .
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1954

Ægisíða 70

Fyrsti eigandi Siguður Sigurðsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað og
Bárujárn

Hönnun Halldór H. Jónsson

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir

1997 Íbúð í kjallara sþ.
1997 Útlitsbreyting

Skúli H. Norðdahl

arkitekt

Saga
Árið 1953 var samþykkt tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu á lóðinni. Bygging hússins hófst í júní 1953 og var það orðið
fokhelt í október 1953. Húsið var fyrst virt í maí 1954. Samkvæmt virðingunni var þakhæðin óinnréttuð.
Árið 1997 var samþykkt bílgeymsla, stoðveggur og stétt á lóðinni eftir teikningu Skúla H. Norðdahl arkitekt. Sama ár var
einnig samþykkt áður gerð íbúð í kjallara og hurð út í garð úr stofu á austurvegg. Árið 1998 var samþykkt að hækka vegg
að lóðarmörkum baklóðar og breyta þaki áður samþykktrar bílgeymslu.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Gott dæmi um verk höfundar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1953

Ægisíða 72

Fyrsti eigandi Auðunn Hermannsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Gunnar Ólafsson

Útlit
Steinsteypt
Marmarahúð
Ál

Tvílyft
Ris
Kjallari
Kvistir
Svalir

Helstu breytingar
?

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Útlitsbreyting

Saga
Árið 1952 var samþykkt byggingarleyfi fyrir tvílyftu íbúðarhúsi úr steini á lóðinni. Árið 1952 var samþykkt að hækka ris
hússins. Bygging hússins hófst í júlí 1952 og var lokið í maí 1953. Húsið var fyrst virt í júlí 1953 og samkvæmt virðingunni
var húsið með kvisti og fimm gluggakvistum. Einnig var arinn á báðum hæðum hússins. Samkvæmt teikningu af húsinu
voru smárúðugler í gluggum eins og sjá má leifar af á kvisti á framhlið og svölum 2. hæðar. Ekki er vitað hvenær
gluggaglerjum var breytt.
Árið 1954 var samþykkt að byggja bílskúr úr steinsteypu á lóðinni eftir teikningu Gunnars Ólafssonar arkitekts og var það
framkvæmt sama ár.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1954

Ægisíða 74

Fyrsti eigandi Hjalti Pálsson,
Páll A. Pálsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Hraunað
Valmaþak
Bárujárn

Hönnun Gunnar Þ. Þorsteinsson

Útlit

Helstu breytingar

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Útskot

?

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Útlitsbreyting

Saga
Árið 1951 var samþykkt tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu á lóðinni. Á meðan á byggingu hússins stóð var samþykkt að
hækka ris þess. Bygging hússins hófst í september 1951 og var lokið í maí 1952. Húsið var fyrst virt í desember 1952.
Samkvæmt teikningu af húsinu voru allir gluggar hússins með smárúðugluggum. Ekki er að finna heimildir fyrir því hvort
að húsið var byggt þannig eða breytt síðar. Árið 1954 var samþykktur bílskúr á lóðinni eftir teikningu Gunnars Þ.
Þorsteinssonar tæknifræðings og var hann byggður sama ár.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1953

Ægisíða 76

Fyrsti eigandi Pétur Thorsteinsson,
Stefán Hilmarsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað og
Bárujárn

Hönnun Halldór H. Jónsson

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Kvistir
Svalir

1971 Kvistur
1991 Íbúð í kjallara sþ.
?
Útlitsbreyting

Halldór H. Jónsson
Ragnar Ólafsson

arkitekt

Saga
Árið 1951 var samþykkt byggingarleyfi fyrir tvílyftu íbúðarhúsi úr steinsteypu á lóðinni. Bygging hússins hófst í júlí 1951
og var lokið í janúar 1952. Húsið var fyrst virt í júní 1953 og samkvæmt virðingunni var ris á húsinu með kvisti og fimm
gluggakvistum. Árið 1954 var samþykkt að byggja bílskúr á lóðinni eftir teikningu Þóris Baldvinssonar arkitekts.
Bílskúrinn var reistur árið 1955. Árið 1970 var samþykkt að breyta risi hússins með því að breyta kvistunum og var það
framkvæmt árið 1971. Samkvæmt fyrstu teikningu af húsinu voru smárúðugler á gluggum á kvistum hússins og var
breytingin árið 1971 teiknuð með smárúðuglerjum líka. Nú (2005) eru heil gler fyrir gluggum á kvistum hússins. Ekki er að
finna heimildir fyrir því hvenær því var breytt. Árið 1991 var samþykkt áður gerð íbúð í kjallara.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Gott dæmi um verk höfundar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Kvistum hússins hefur verið breytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1954

Ægisíða 78

Fyrsti eigandi Geir Thorsteinsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Kvarts
Bárujárn

Hönnun Bárður Ísleifsson

Útlit

Helstu breytingar

Tvílyft
Ris
Kjallari
Kvistir
Svalir

1974
1974
1990
2001

Útlitsbreyting
Hækkun
Endurbætur
Endurbætur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Ulrik Arthúrsson
Ulrik Arthússon
Hróbjartur Hróbjartsson
Sigurður Björgúlfsson

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Saga
Árið 1951 var samþykkt byggingarleyfi fyrir tvílyftu íbúðarhúsi úr steinsteypu á lóðinni. Árið 1952 var samþykkt að setja
tvo kvisti á húsið og hækka þak þess. Bygging hússins hófst í júlí 1951 og var það orðið fokhelt í febrúar 1953. Samkvæmt
fyrstu virðingu á húsinu árið 1954 voru tveir gluggakvistir á risi hússins. Árið 1972 var samþykktur bílskúr úr steinsteypu á
lóðinni eftir teikningu Ulriks Arthússonar. Hann var byggður árið 1973. Árið 1974 var samþykkt að hækka ris
íbúðarhússins skv. teikningum Ulriks Arthúrssonar og var það gert árið 1974. Árið 1989 var samþykkt að setja
loftnetsskerm á suðausturhlið hússins. Árið 1990 var samþykkt að breyta húsinu úr tvíbýlishúsi í einbýlishús samkvæmt
teikningum Hróbjarts Hróbjartssonar. Einungis var um innri skipulagsbreytingar að ræða. Árið 2001 var samþykkt að skipta
húsinu upp í þrjár íbúðir samkvæmt teikningum Sigurðar Björgúlfssonar arkitekts.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er talsvert breytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1958

Ægisíða 80

Fyrsti eigandi Othar Ellingsen
forstjóri

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Sigvaldi Thordarson

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Skáþak(skúrþak)
Steypt

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir

Saga
Árið 1956 var samþykkt byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi og bílskúr á lóðinni. Bílskúrinn er sambyggður húsinu. Bygging
hússins hófst í nóvember 1956 og lauk í apríl 1957. Samkvæmt fyrstu virðingu í júní árið 1958 er húsið sagt vera með
hallarisi.
Sigvaldi hafði mjög frjálsar hendur við hönnun hússins og teiknaði nýstárlegt en hagkvæmt hús í anda módernismans.
Áhersla var lögð á að húsið yrði opið og bjart og að unnt yrði að njóta sjávarútsýnisins úr flestum vistaverum þess. Stofur
eru á móti suðri með stórum gluggum sem opnast út á verönd á bílskúrsþakinu. Svefnherbergjum er komið fyrir á efri hæð
tvílyftrar bakálmu, þaðan sem útsýnið nýtur sín vel. Umfjöllun um húsið birtist í ritinu Íslensk íbúðarhús eftir Hörð
Bjarnason árið 1959 þar sem húsið er talið eitt af athyglisverðari einbýlishúsum seinni ára í Reykjavík.
Ívar Brynjólfsson ljósmyndari myndaði húsið að innan í tilefni af friðun hússins árið 1999 fyrir Þjóðminjasafnið og
byggingarlistadeild Listasafns Reykjavíkur. Einnig eru ýmis gögn og líkan af húsinu varðveitt hjá byggingarlistardeild
Listasafns Reykjavíkur.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Eitt af merkustu íbúðarhúsum sjötta áratugs 20. aldar í listrænu tilliti.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Þann 6. maí 1999 var ytra borð hússins friðaða samkvæmt tillögu húsafriðunarnefndar
ríkisins. Húsið er friðað skv. 1. mgr. 35. gr. þjóðminjalaga, nr. 88/1989 með síðari
breytingum.
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Byggingarár

1956

Ægisíða 82

Fyrsti eigandi Haukur Hvannberg

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Skarphéðinn Jóhannsson

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Skáþak(skúrþak)
Eir

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Kjallari
Svalir

Saga
Fyrst var veitt byggingarleyfi á lóðinni árið 1953. Árið 1955 var veitt byggingarleyfi fyrir núverandi húsi og bílskúr á
lóðinni. Bygging hússins hófst í maí 1955 og var lokið í september 1955. Húsið var fyrst virt október 1956.
Árið 2002 var synjað um leyfi til að reisa glerskála við austurhlið hússins.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Gott dæmi um verk höfundar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt til að húsið verði í grænum flokki verndun 20. aldar bygginga samkvæmt
Húsverndarskrá Reykjavíkur.
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Byggingarár

1952

Ægisíða 84

Fyrsti eigandi Ásta Magnúsdóttir og fl.

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Halldór H. Jónsson

Útlit
Steinsteypt
Marmarahúð

Tvílyft
Ris
Kjallari

Helstu breytingar
?

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Útlitsbreyting

Bárujárn

Saga
Árið 1950 var veitt byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi á lóðinni. Bygging hússins hófst í október 1950 og lauk í janúar 1952.
Húsið var fyrst virt í júní 1952. Árið 1955 var samþykkt að byggja bílskúr á lóðinni eftir teikningu Ágústs Steinsgrímssonar
og var það gert árið 1956.
Samkvæmt teikningu af húsinu voru smárúðugler í öllum gluggum nema í miðju glugga í útskoti á suðurhlið hússins. Nú
(2005) hefur verið sett heilrúðugler í suma glugga. Ekki er að finna heimildir fyrir því hvenær það var gert.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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1960

Ægisíða 86

Fyrsti eigandi Hermann Jónsson og fl.

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Sig. Guðmundsson,
Eiríkur Einarsson

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Ál

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir

Saga
Árið 1951 var veitt byggingarleyfi fyrir tvílyftu íbúðarhúsi á lóðinni. Bygging hússins hófst í júní 1951 og var það fokhelt í
janúar 1952. Húsið var fyrst virt í júlí 1960. Árið 1960 var samþykktur bílskúr á lóðinni eftir teikningum Eiríks Einarssonar
og var hann gerður sama ár.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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1950

Ægisíða 88

Fyrsti eigandi Halldór H. Jónsson
arkitekt

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Halldór H. Jónsson

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað og
Bárujárn

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Einlyft
Ris
Kjallari
Svalir
Útskot

Saga
Árið 1949 var veitt byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi á lóðinni. Bygging hússins hófst í júlí 1949 og húsið varð fokhelt í
desember 1949. Húsið var fyrst virt í desember 1950. Árið 1954 var samþykktur bílskúr á lóðinni og leyfi til að steypa
girðingu um lóðina samkvæmt teikningum Halldórs H. Jónssonar og var það gert sama ár.
Mynd af húsinu birtist með grein Hannesar Kr. Davíðssonar arkitekts „ Íbúðarhúsin séu gróðrarstöðvar til mannræktar“ í
Morgunblaðinu 16. október 1952.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Mjög gott dæmi um verk höfundar.

Menningarsögulegt gildi: Eigið hús arkitektsins.
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt til að húsið verði í grænum flokki verndun 20. aldar bygginga samkvæmt
Húsverndarskrá Reykjavíkur.
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1951

Ægisíða 90

Fyrsti eigandi Jakob Möller og fl.

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Halldór H. Jónsson

Útlit
Steinsteypt
Múrsl./snjócremað
Ál

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Kvistir
Svalir

Saga
Árið 1949 var veitt byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi á lóðinni. Bygging hússins hófst í september 1949 og lauk í desember
1950. Húsið var fyrst virt í október 1951 og var ris þess með kvisti og fimm gluggakvistum. Árið 1958 var samþykktur
bílskúr úr steini á lóðinni eftir Sigmund Halldórsson arkitekt og var hann gerður sama ár.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Gott dæmi um verk höfundar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1951

Ægisíða 92

Fyrsti eigandi Víglundur Möller og fl.

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Einar Sveinsson

Útlit
Steinsteypt
Marmarahúð
Bárujárn

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Ris
Tvílyft
Kjallari
Kvistir
Svalir

Saga
Árið 1952 var veitt byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi á lóðinni. Bygging hússins hófst í október 1949 og lauk í janúar 1952.
Samkvæmt fyrstu virðingu frá október 1951 var risið með kvisti og fimm gluggakvistum. Árið 1957 var samþykktur bílskúr
úr steini á lóðinni eftir teikningu Guðlaugs Friðþjófssonar byggingafræðings en hann var ekki byggður.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Gott dæmi um verk höfundar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Byggingarár

1949

Ægisíða 94

Fyrsti eigandi Ríkissjóður Íslands

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Húsameistari ríkisins

Útlit
Steinsteypt
Kvarts og tinna og
Bárujárn

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Prestsetur

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Útskot

Saga
Árið 1948 var samþykkt byggingarleyfi fyrir presstsetri á lóðinni. Bygging hússins hófst í október 1948 og lauk í janúar
1949. Húsið var fyrst virt í október 1949.
Húsið var byggt í öllum grundarvallaratriðum samkvæmt uppdrætti Guðjóns Samúelssonar, húsameistara ríkisins. Húsið er í
ölllum aðalatriðum byggt á sömu teikningu og prestsetrið við Kirkjuteig 9 í Reykjavík. Óskar Sveinsson gerði teikningu af
húsinu þar sem Guðjón var orðinn veikur. Samkvæmt henni var þó er gert ráð fyrir frönskum gluggum í vesturgluggum
stofu á 1. hæð og svefnherbergis á 2. hæð og yfir aðalinngangi á austurhlið. Þarna eru nú gluggar með óskiptu rúðugleri.
Árið 1979 var samþykktur bílskúr úr steinsteypu og garðhús á lóðinni samkvæmt teikningum Gunnars Hanssonar arkitekts.
Það var framkvæmt árið 1980. Árið 1995 var samþykkt að stækka svalir á 1. hæð og byggja skyggni milli garðskúrs og
bílskúrs en var ekki framkvæmt.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá fimmta áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Reist sem prestsetur.
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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1952
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Fyrsti eigandi Sigurþór Jónsson og fl.

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Arinbjörn Þorkelsson,
Sigurður Pjetursson

Útlit
Steinsteypt
marmara-og
Bárujárn

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Kvistir
Svalir

Saga
Árið 1951 var veitt byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi á lóðinni og árið 1952 var samþykkt að setja kvist á húsið. Bygging
hússins hófst í júlí 1951 og húsið var fokhelt í janúar 1952. Þegar það er fyrst virt í desember 1952 er risið sagt vera með
fjórum kvistum. Árið 1956 var samþykkt að byggja bílskúr á lóðinni og samkvæmt dagbókum byggingarfulltrúa þá var
hann kominn undir þak árið 1957. Árið 1963 er virtur nýr bílskúr á lóðinni sem sagður er standa vestar en hinn skúrinn og
vera stærri en hann.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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Fyrsti eigandi Henrik Sv. Björnsson og
fl.

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Marmarahúð
Ál

Hönnun Hörður Bjarnas., Ágúst Stein- Upphafleg notkun
Íbúðarhús
grímss.,Gunnl. Pálsson

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Kvistir
Svalir

1968 Gluggabreyting
1999 Íbúð í kjallara sþ.

Hörður Bjarnason

arkitekt

Saga
Árið 1949 var veitt byggingarleyfi fyrir íbúðarhúsi á lóðinni. Bygging hússins hófst í september 1949 og lauk í desember
1950. Húsið var fyrst virt í janúar 1951. Árið 1968 var samþykkt að breyta gluggum í húsinu og var sett gluggagrind í
svalaopið. Árið 1999 var samþykkt áður gerð íbúð í kjallara hússsins.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratug 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af heilsteyptri skipulagðri byggð frá sjötta áratug 20. aldar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að götumynd Ægisíðu njóti verndar í milligulum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsið er hluta af mikilvægri húsaröð á áberandi stað í borginni.
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