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Formáli 
 

 
Hér fer á eftir könnun byggðar á staðgreinireit 1.182.3 í Reykjavík, en svæðið 

afmarkast af Skólavörðustíg, Kárastíg og Frakkastíg. Húsakönnunin er unnin að beiðni 
Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur í samræmi við skipulagslög vegna gerðar 
deiliskipulags á svæðinu. Þessi reitur er innan þess svæðis sem varðveisluskrá 
Reykjavíkur nær til, en það er svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. Húsin á reitnum 
voru einkum byggð á tveimur tímabilum, annars vegar á árunum 1905–1909 og hins 
vegar á tímabilinu 1919–1933, en yngsta húsið var byggt árið 1958. 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. Þar sem 
húsverndarskráin er ekki að öllu leyti byggð á rannsóknum heldur á fyrirliggjandi 
gögnum og úttekt byggðarinnar á staðnum, getur verið nauðsynlegt að gera breytingar 
eftir nákvæmari húsakönnun. 

   
 

Desember 2007, 
 

Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgarminjavörður 
Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni. 
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Byggingarsaga 
 
 Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á staðgreinireit 1.182.3 í Reykjavík, sem 
hlotið hefur verkheitið „Kárastígsreitur austur“.  
 
Staðsetning 
 
 Svæðið sem er til umfjöllunar afmarkast af Skólavörðustíg að suðvestan, Kárastíg 
að norðvestan og Frakkastíg að austan. 
 

 
                    Kort af svæðinu úr Borgarvefsjá.1

 
Húsagerð og aldur 
 
 Á reitnum standa í dag nítján hús og eru tíu þeirra timburhús, sex steinsteypt og 
þrjú hlaðin úr steini. Samkvæmt brunavirðingum eru átta húsanna einlyft að upphaflegri 
gerð, níu teljast tvílyft, eitt þrílyft og eitt fjórlyft, en nokkurt ósamræmi er í því hvort 
niðurgrafin hæð er talin sem kjallari eða hæð og því eru þessar tölur ónákvæmar.  
 Húsin voru einkum byggð á tveimur tímabilum, annars vegar á árunum 1905–
1909 og hins vegar á tímabilinu 1919–1933. Eitt hús var byggt árið 1958 og er það yngst. 
Á fyrra tímabilinu voru einvörðungu byggð timburhús og innan um þau standa steinsteypt 
hús og steinhlaðin, sem byggð voru á seinna tímabilinu. Húsagerð á reitnum er því 
blönduð og byggðin nokkuð sundurleit, einkum við Frakkastíg og Skólavörðustíg. 

Húsin sem byggð voru á fyrra tímabilinu eru níu talsins og standa flest við 
Kárastíg, en þó tvö við Frakkastíg og eitt við Skólavörðustíg. Þau tilheyra flest þeirri 
húsagerð sem algengust varð í Reykjavík á fyrsta áratugi 20. aldar og kalla má einföld 
bárujárnshús. Hús þessi setja mjög svip sinn á byggðina í norðanverðu Skólavörðuholti og 
mynda húsin á þessum reit hluta af þeirri timburhúsabyggð. Einkenni þessara húsa eru að 
þau eru lítil og lágreist, látlaus og einföld að frágangi og fyrirkomulagi. Yfirleitt eru þau 

                                           
1 http://borgarvefsja.is/bvs.html (08.11.2007). 
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einlyft eða voru það upphaflega, ýmist 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. Sum þessara húsa voru 
portbyggð og á það við um þrjú þeirra húsa sem standa á þessum reit. Algengt var einnig 
að byggt væri við þessi hús.2  
 

      
        Húsið Kárastígur 5 árið 1972.                   Húsið Skólavörðustígur 43 árið 1972.3

     
Tvö timburhúsanna frá þessu skeiði, Kárastígur 11 og 13, eru frábrugðin hinum að 

því leyti að þau eru tvílyft og sambyggð, með beinum þakbrúnum og skáþaki. Ef til vill 
má segja að þau eigi meira skylt við timburhús sem byggð voru í anda nýklassíkur, en þau 
hús voru yfirleitt tvílyft og stundum rislaus, með beinum þakbrúnum og hallandi þaki. 
Samkvæmt upphaflegum teikningum af eldra húsinu, Kárastíg 13, var skrautband í 
klassískum stíl undir þakbrún hússins og samskonar band hefur verið á Kárastíg 11, 
samkvæmt myndum. Þegar yngra húsið var teiknað virðist einnig hafa verið gert ráð fyrir 
grindverki eða svalahandriði ofan með þakbrún beggja húsa, eins og stundum má sjá á 
timburhúsum í nýklassískum stíl.4  

 

                
         Húsið Kárastígur 11 árið 1972.                Húsið Kárastígur 13 árið 1972. 5

                                           
2 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 52–53 – Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 

112. 
3 Ljósm. Sveinn Þórðarson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, SÞÓ ÁBS 637 og SÞÓ ÁBS 1069. 
4 Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 105. 
5 Ljósm. Sveinn Þórðarson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, SÞÓ ÁBS 642 og SÞÓ ÁBS 643. 
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Húsin sem byggð voru á seinna tímabilinu eru einnig níu talsins. Eitt þeirra, húsið 
Frakkastígur 22, er timburhús byggt árið 1921. Það er svipað eldri timburhúsunum hvað 
frágang snertir en frábrugðið þeim að því leyti að það er tvílyft og mun stærra að 
grunnfleti, með steinsteyptum tröppum að inngangi í stað inngönguskúrs. Að því leyti er 
það dæmigert fyrir timburhús sem byggð voru á þriðja áratug 20. aldar.  

Steinhlöðnu húsin þrjú sem standa á reitnum tilheyra einnig þessu síðara 
byggingarskeiði. Þau voru öll byggð svo að segja á sama blettinum, efst við Frakkastíg, á 
lóðunum númer 24 og 26. Tvö þeirra, Frakkastígur 24b og Frakkastígur 26, voru byggð 
árið 1919, en húsið Frakkastígur 26a var byggt árið 1924. Húsið Frakkastígur 24b er 
byggt úr grásteini en húsin númer 26 og 26a eru hlaðin 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 og á árunum 
1919–1924 rak Einar Erlendsson arkitekt steypusteinagerð í bakhúsi við heimili sitt að 
Skólastræti og steypti þar svonefnda Lean-steina úr malarlausri sementsblöndu.6 
Steinhlöðnu húsin sem hér um ræðir eru fremur lítil, látlaus og einföld að frágangi og 
fyrirkomulagi og að því leyti svipuð einföldum bárujárnshúsum, en hús af þessu tagi voru 
einnig byggð úr steinsteypu víða um land fram til um 1930.7  
 

 
Skólavarðan og húsin efst við Frakkastíg og Skólavörðustíg á mynd frá 1926. Dökka húsið 
fyrir miðri mynd er steinhlaðna húsið Frakkastígur 26 og fyrir framan það er búið að reisa 
húsið Frakkastíg 26a. Hægra megin má sjá tvílyfta timburhúsið Frakkastíg 22.8

  
Fimm steinsteypt hús voru byggð á reitnum á árunum 1927–1933 og má flokka 

þau öll 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 fram á fjórða áratug 20. aldar og voru ýmis klassísk áhrif og einkenni 
þá áberandi í steinsteypuhúsum. Meðal einkennanna eru hálfsúlur á veggjum, bjórar yfir 
gluggum og dyrum, tannstafir undir þakskeggjum, sökklar strikaðir til að líkja eftir 
steinhleðslum og ávöl húshorn með horngluggum.9 Sum þessara einkenna má sjá í 
húsunum Kárastíg 9 og 9a, húsi Hvítabandsins við Skólavörðustíg 37, sem er gott dæmi 
um nýklassískt steinsteypuhús, og húsinu Skólavörðustíg 45. Einnig voru byggð á þessu  
                                           

6 Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 329. 
7 Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 119. 
8 Ljósmyndari Carl Kückler. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, AÐF 2004-24-2 nr 30. 
9 Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 322 – Skrá yfir friðuð hús, bls. 118–119. 
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          Sjúkrahús Hvítabandsins við Skólavörðustíg 37 um 1940.10

 
skeiði hús án klassísks skrauts en með formi og gluggasetningu nýklassísku húsanna, og 
er húsið Kárastígur 1 dæmi um slíkt hús.11  

Eina húsið sem byggt var á reitnum eftir 1933 er Skólavörðustígur 41, steinsteypt 
fjölbýlishús sem byggt var á árunum 1954–1958. Sjötti áratugurinn var tímabil sem 
einkenndist af ákveðinni togstreitu í íslenskri byggingarlist, þar sem á tókust 
hreinstefnuviðhorf hins nýja módernisma annars vegar og hins vegar verk þeirra sem 
aðhylltust hefðbundnari og rómantískari hugmyndir um húsagerð eða einskonar framhald 
af þeirri staðbundnu eða þjóðlegu mynd sem fúnksjónalisminn tók á sig hérlendis.12 Ef til 
vill má segja að Skólavörðustígur 41 sé eitt af þeim húsum sem erfitt er að skilgreina 
fullkomlega til annarrar hvorrar stílgerðarinnar, en sem er samt sem áður nokkuð 
dæmigert fjölbýlishús frá þessum tíma, með verslunarrými á jarðhæð.    
  
Breytingar 
 

Margvíslegar breytingar hafa verið gerðar á timburhúsunum á reitnum en flest 
hafa þau þó haldið sínu upprunalega lagi. Algengast er að gerðir hafi verið kvistir á húsin 
eða að kvistir hafi verið stækkaðir, en einnig hafa verið byggðir inngönguskúrar úr timbri 
við nokkur húsanna eða aðrar viðbyggingar úr timbri að húsabaki. Þrjú timburhúsanna 
hafa verið stækkuð með steinsteyptri viðbyggingu við gafl. Slíkar viðbyggingar eru ekki í 
samræmi við gerð timburhúsanna, enda voru þær yfirleitt ætlaðar sem upphafið að stærri 
steinsteypuhúsum sem áttu að koma í staðinn fyrir eldri húsin en voru aldrei byggð.13 Tvö 
þessara húsa hafa einnig verið múrhúðuð, líklega á sama tíma og steinsteyptu 
viðbyggingarnar voru reistar. Eitt timburhúsanna, Frakkastígur 24, hefur verið hækkað 
um heila hæð og múrhúðað og hefur við það tapað sínum upprunalegu einkennum. Þá 
hefur gluggum nokkurra timburhúsanna verið breytt í þá átt að líkjast gluggum 
steinsteypuhúsa, en í einu tilfelli hafa gluggar og útlit timburhúss (Kárastígs 7) verið fært 
aftur nær upprunalegu útliti.  

                                           
10 Ljósm. óþekktur. Kópía varðveitt á Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni, Ábs. 11.217. 
11 Skrá yfir friðuð hús, bls. 118. 
12 Pétur H. Ármannsson: „Borgarhluti verður til“, bls. 10 – Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, 

bls. 126–128 – Dennis Jóhannesson og Málfríður Kristjánsdóttir: „Ágrip íslenskrar byggingarsögu“, bls. 14. 
13 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 48. 
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Steinhlöðnu húsunum þremur hefur lítið verið breytt, utan þess að byggður hefur 
verið inngönguskúr úr holsteini við eitt þeirra (Frakkastíg 26a) og kvistur stækkaður á 
öðru (Frakkastíg 26). 

Steinsteyptu húsin á reitnum hafa flest staðið óbreytt að mestu frá því að þau voru 
byggð. Undantekning er húsið Skólavörðustígur 45, sem var stækkað um meira en 
helming árið 1990, en það var upphaflega teiknað og byggt með það í huga að það yrði 
síðar meir lengt til norðausturs meðfram Frakkastíg. Þá hefur þak hússins Kárastígs 1 
verið hækkað í samræmi við upphaflegar teikningar og settir á það kvistir og svalir á 
bakhliðina. Kvistur hefur einnig verið settur á framhlið hússins Kárastígs 9 og svalir á 
bakhlið hússins númer 9a. Húsinu Skólavörðustíg 37 hefur ekki verið breytt frá því að það 
var byggt.   
 

 
Hermenn á Skólavörðuholti á árum síðari heimsstyrjaldar. Til hægri sést húsið Skólavörðu-
stígur 45, sem nú hefur verið lengt um meira en helming.14

 
Höfundar 
  
Ekki er vitað með vissu um höfunda timburhúsanna á reitnum nema í tveimur tilvikum. 
Einar Erlendsson arkitekt hefur teiknað húsið Frakkastíg 20 og trésmiðirnir Jósef 
Magnússon og Jónas H. Jónsson hafa merkt sér upphaflegar teikningar að húsinu Kárastíg 
13. Vitað er að húsin Kárastígur 11 og Kárastígur 13b (sem upphaflega var geymsluhús) 
voru einnig byggð af Jónasi H. Jónssyni og er líklegt að hann sé einnig höfundur þeirra. 
Þá útvegaði hann einnig byggingarleyfið fyrir húsinu Kárastíg 5 og er hugsanlegt að hann 
hafi einnig teiknað það, en til er af því óundirrituð teikning. Einnig eru til óundirritaðar 
teikningar að húsunum Frakkastíg 24 og Kárastíg 3 en fyrstu eigendur þeirra beggja voru 
trésmiðir, Bjarni Jónsson og Jónas Eyfjörð. Ekki er ólíklegt að þeir hafi sjálfir gert 
uppdrættina að húsum sínum. Ekki eru til upphaflegar teikningar að timburhúsunum 
Kárastíg 7 og Skólavörðustíg 43 og höfundar þeirra eru ókunnir. Höfundur yngsta 
timburhússins, Frakkastígs 22, er einnig óþekktur en til eru teikningar að steinhúsi á sömu 
lóð sem merktar eru stöfunum Þ.Ó, en það hús er nokkuð frábrugðið því sem byggt var. 

Þekktir eru höfundar tveggja af þremur steinhlöðnum húsum á reitnum. Þorlákur 
Ófeigsson byggingarmeistari teiknaði húsið Frakkastíg 24b og Guðmundur H. Þorláksson 
byggingarmeistari gerði teikningar að húsinu Frakkastíg 26a. Ekki eru hins vegar til 
upphaflegar teikningar að holsteinhúsinu númer 26 við Frakkastíg.  

                                           
14 Ljósm. Karl Christian Nielsen. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, KAN 001 066 3-2. 
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Vitað er um höfunda allra steinsteypuhúsanna á reitnum. Þrjú þeirra teiknaði 
Arinbjörn Þorkelsson húsasmíðameistari, þ.e. sambyggðu húsin Kárastíg 9 og 9a og hús 
Hvítabandsins við Skólavörðustíg 37. Einar Erlendsson arkitekt hannaði tvö steinsteyptu 
húsanna, hornhúsið Kárastíg 1 og húsið Skólavörðustíg 45. Yngsta húsið á reitnum, 
Skólavörðustíg 41, teiknuðu Guttormur Andrésson arkitekt og Ólafur Guttormsson. 
 
Saga reitsins 
 
 Upphaf byggðar í norðanverðu Skólavörðuholti má rekja til hinnar svokölluðu 
byggingarsprengingar sem varð í Reykjavík í upphafi 20. aldarinnar. Á síðari hluta 19. 
aldar var Skólavörðuholtið einkum notað til grjótnáms, en árið 1892 var svæðið í 
norðanverðu holtinu lagt undir verslunarlóð bæjarins. Þá var bærinn tekinn að þenjast út 
og nauðsynlegt reyndist að færa út mörk verslunarlóðarinnar. Um aldamótin 1900 hafði 
íbúafjöldi bæjarins margfaldast og á fyrstu árum 20. aldarinnar var húsnæðisekla orðin 
mikil. Bærinn tók þá að stækka hratt og teygði byggðin sig mest í austurátt og upp í 
Skólavörðuholtið. Norðanvert Skólavörðuholtið var það svæði sem fyrst byggðist og 
þarna í útjaðri bæjarins byggðist upp ný íbúðarbyggð á tiltölulega fáum árum.15

 

 
         Skólavörðuholtið um 1874.16

 
Stígurinn upp að Skólavörðunni, sem stóð efst á holtinu, hafði byrjað að byggjast 

strax um miðja 19. öld og þegar komið var fram undir aldamótin 1900 hafði byggðin 
norðan með götunni teygt sig langleiðina upp að vörðunni. Göturnar ofan við og samsíða 
Laugavegi, Grettisgata og Njálsgata, tóku að byggjast strax upp úr aldamótunum 1900 og 
síðan færðist byggðin smám saman upp í holtið. Frakkastígur var lagður árið 1903 og um 
sama leyti var byrjað að útvísa lóðum suðvestan við horn Njálsgötu og Frakkastígs, þaðan 
sem Kárastígur var fljótlega lagður.17  
                                           

15 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 – 
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 3. bindi, bls. 60–61 – Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, 
bls. 272 og 278. 

16 Ljósm. Sigfús Eymundsson. Kópía varðveitt á Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni, Ábs. 11.226. 
17 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 11–14 – Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 

3. bindi, bls. 60–61 – Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, bls. 272 og 278 – Jón Helgason: Reykjavík. 
Þættir og myndir úr sögu bæjarins 1786–1936, bls. 60–63. 
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Skólavörðuholtið norðanvert á korti frá 1902. Blár ferningur er dreginn í kringum timburhús sem byggt var 
árið 1901 á þeim stað þar sem húsið Skólavörðustígur 41 stendur nú. Á myndinni hægra megin má sjá þetta 
hús, en það var flutt aftar á lóð sína á fimmta áratugnum og rifið árið 1982.18

 
Fyrstu húsin sem risu á reitnum sem hér um ræðir stóðu við Skólavörðustíg. Árið 

1901 reisti Benedikt Jónsson sótari timburhús þar sem húsið númer 41 stendur nú og var 
það þá efsta húsið við Skólavörðustíg. Það var síðar flutt ofar á lóðina og svo fjarlægt eftir 
að núverandi hús var byggt á lóðinni. Árið 1903 var Gunnar Björnsson skósmiður búinn 
að byggja annað hús enn ofar, eða þar sem húsið númer 45 stendur nú. Það hús brann til 
kaldra kola á gamlársdag árið 1926. Árið 1905 reistu Sveinbjörn og Jóel Jónssynir hús á 
lóðinni milli þessara tveggja og stendur það enn og er elsta húsið á reitnum. Fyrstu húsin 
við Kárastíg voru reist árið 1906. Nokkur hús voru byggð til viðbótar á reitnum á árunum 
1907–1909, við Kárastíg og Frakkastíg. Þá þegar var Skólavörðuholtið norðanvert að 
miklu leyti orðið fullbyggt. 
 

 
Skólavarðan og húsin efst við Frakkastíg og Skólavörðustíg á mynd frá um 1921–1924. 
Vinstra megin við Skólavörðuna má sjá timburhúsin sem byggð voru við Skólavörðustíg  41, 
43 og 45 á árunum 1901–1905. Efst er húsið sem brann á gamlársdag 1926.19  

                                           
18 Hluti af korti Landmælingadeildar herforingjaráðsins í Kmh. af Reykjavík 1902. Minjasafn 

Reykjavíkur – Árbæjarsafn – Ljósm. Sveinn Þórðarson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, SÞÓ ÁBS 1067. 
19 Ljósm. Sigurjón Jónsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, AÐF 1998-6-09. 
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Sú gerð lítilla og einfaldra timburhúsa sem áður er lýst var nær einráð í þessari 

byggingarsprengingu. Á tímabilinu 1880–1905 hafði alþýðufólk í Reykjavík byggt sér 
svokallaða steinbæi til íbúðar en svo virðist sem þessi litlu timburhús hafi tekið við af 
steinbæjunum sem hýbýli alþýðufólksins.20 Húsin í norðanverðu Skólavörðuholtinu voru 
að stórum hluta byggð af iðnaðarmönnum, einkum trésmiðum og steinsmiðum, en margir 
þeirra seldu hús sín jafnharðan og þau voru byggð. Þó voru iðnaðarmenn nokkuð stór 
hluti þess fólks sem upphaflega bjó sér heimili í þessum húsum og á það við um flest 
húsin sem byggð voru á þessum tíma á reitnum austan Kárastígs.21

Á þeim tíma þegar þessi hús voru byggð og göturnar voru lagðar 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.22

 

 
                            Svæðið á korti frá 1915.23

 
Tímabilið þegar timburhúsabyggðin í norðanverðu Skólavörðuholti reis var 

lokaskeið timburhúsabygginga í Reykjavík. Eftir stórbrunann í miðbæ Reykjavíkur árið 
1915 var samþykktur viðauki við byggingarreglugerðina 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“.24 Eftir það tók því sem næst 
fyrir byggingu timburhúsa í Reykjavík og 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.25

Hlé varð á byggingu húsa á reitnum sem hér um ræðir í um áratug eftir að fyrsta byggðin 
reis. Fyrstu húsin sem reist voru eftir það tímabil voru steinhlöðnu húsin tvö sem byggð 

                                           
20 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 53–54 og 69. 
21 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 61–64 og 70. 
22 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 21–22. 
23 Hluti af korti Ólafs Þorsteinssonar af Reykjavík 1915–1920. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn. 
24 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 23 – Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1915 B, bls. 152. 
25 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 23 – Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1915 B, bls. 152. 
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voru efst við Frakkastíg árið 1919. Þremur árum síðar var timburhúsið við Frakkastíg 22 
reist. Í fyrstu var gert ráð fyrir steinsteyptu húsi á lóðinni en húsbyggjendurnir virðast 
hafa fengið undanþágu til að byggja þar timburhús í staðinn, að uppfylltum skilyrðum 
reglugerðarviðaukans frá 1915. Árið 1924 var svo byggt eitt steinhlaðið hús til viðbótar á 
lóðina Frakkastíg 26, eins og áður er lýst.  
 

 
           Húsin efst við Frakkastíg um 1920. Hér sést að byrjað er að byggja húsið  
           Frakkastíg 22 vestan götunnar.26

 
Á þessum tíma 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 þ
þyrfti og stærri steinsteypt hús yrðu byggð
staðinn.

ess 
 í 

                                          

27 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 1927.28

 
26 Ljósm. Magnús Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, MAÓ 1082. 
27 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. 

28 Hér tekið eftir: Trausti Valsson: Skipulag byggðar á Íslandi frá landnámi til líðandi stundar. 
Reykjavík 2002. Bls. 124–125. 

 13



Steinsteyptu húsin sem reist voru á reitnum sem hér um ræðir á árunum 1927–
1933 voru einnig öll byggð með þetta skipulag í huga. Hið fyrsta þeirra reis á auðri lóð 
norðan við sambyggðu timburhúsin Kárastíg 11 og 13 og var byggt áfast við þau, með 
brunagafli bæði að sunnan- og norðanverðu. Um einu og hálfu ári seinna var svo búið að 
byggja annað lægra steinsteypuhús norðan við og áfast við þetta hús og upp að 
timburhúsinu númer 7. Hús þessi voru bæði teiknuð af Arinbirni Þorkelssyni 
húsasmíðameistara, eins og áður segir, og áttu síðar meir að verða jafnhá og samskonar í 
útliti, en aldrei varð hins vegar af hækkun yngra hússins. Með byggingu þessara tveggja 
húsa í skarðið milli húsanna númer 7 og 11 varð til samfelld húsaröð á þessum kafla 
Kárastígs, eins og skipulagið frá þessum tíma gerði ráð fyrir.  
 

 
                 Vegaframkvæmdir við Kárastíg 19. nóvember 1949.29

 
Hin steinsteyptu húsin þrjú sem byggð voru á sama tímabili voru öll reist á 

hornlóðum, enda voru það einu auðu lóðirnar á reitnum þegar þarna var komið sögu. 
Húsið Skólavörðustígur 45 var reist árið 1927 á horni Skólavörðustígs og Frakkastígs, en 
þar hafði áður staðið timburhús sem byggt var árið 1903 og eyðilagðist í bruna á 
gamlársdag 1926, eins og áður er nefnt. Húsið var þá í eigu Geirs Thorsteinssonar 
kaupmanns, sem bjó þar ásamt fjölskyldu sinni. Kviknað mun hafa í út frá jólatré og 
magnaðist eldurinn svo fljótt að engu varð bjargað og hús og innanstokksmunir brunnu 
upp á svipstundu.30 Geir fékk svo í maí 1927 leyfi til að byggja nýtt íbúðarhús úr 
steinsteypu á lóðinni og var það fullbyggt í desember það ár. Hús þetta var upphaflega 
tæplega helmingi styttra en það er í dag, en teikningar Einars Erlendssonar arkitekts gerðu 
ráð fyrir að það yrði síðar lengt til norðurs og var húsið byggt með það í huga. Norðurhlið 
hússins var því gluggalaus að mestu og á því vestanverðu var einnig gluggalaus gafl mót 
timburhúsinu númer 43, enda hefur verið gert ráð fyrir að það myndi víkja eins og önnur 
gömul timburhús í samræmi við nýjar skipulagshugmyndir. 

Á horni Kárastígs og Frakkastígs var húsið Kárastígur 1 byggt árið 1929, einnig 
eftir teikningum Einars Erlendssonar. Annar gafl þess var byggður áfastur við 
timburhúsið Kárastíg 3 og hinn var byggður að lóðmörkum Frakkastígsmegin og hafður 
gluggalaus til að byggja mætti alveg upp að húsinu þeim megin og mynda sambyggða 
húsaröð, eins og skipulagið gerði ráð fyrir. Hús þetta byggði Guðjón Guðmundsson 

                                           
29 Ljósm. Karl Nielsen. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, KAN 001 023 4-5. 
30 Ísafold, 7. janúar 1927, bls. 1. 
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kaupmaður og rak þar frá upphafi matvöruverslun og mjólkurbúð á jarðhæð en íbúðir 
voru á efri hæðunum. Þetta er eitt af þeim húsum sem teiknuð voru sem hærri eða stærri 
hús en ekki reyndist unnt að fullbyggja á þessum árum eftir upphaflegum teikningum 
vegna fjárhagsörðugleika. Ætlunin var að hækka þetta hús síðar meir um eina hæð, en 
árið 1950 var þakið hækkað og látið þar við sitja.   
 

 
Mannfjöldi gengur niður Skólavörðustíg framhjá sjúkrahúsi Hvítabandsins, líklega 1. maí 
1940–1950.31

 
Síðasta hornhúsið sem byggt var á reitnum, og síðasta húsið sem reist var þar 

næstu 25 árin, er húsið Skólavörðustígur 37 á horni Skólavörðustígs og Kárastígs. Leyfi 
fékkst fyrir húsinu í desember 1931 og átti í fyrstu að byggja það sem íbúðarhús en á 
meðan það var enn í byggingu fékk kvenfélagið Hvítabandið leyfi til að starfrækja í því 
sjúkrahús og voru herbergin þá innréttuð sem sjúkrastofur. Húsið var fullbyggt í mars 
1933. Það var byggt að lóðamörkum og með brunagöflum bæði Kárastígs- og 
Skólavörðustígsmegin, eins og lög gerðu ráð fyrir á þessum tíma. Vonir stóðu til 
Hvítabandið gæti síðar keypt eða leigt samliggjandi lóð undir stækkun á sjúkrahúsinu, en 
aldrei varð þó af því. Hinn 18. febrúar 1934 var sjúkrahúsið vígt með ræðuhöldum og 
söng og bæjarbúum boðið að skoða það. Innanstokksmunir höfðu að mestu leyti verið 
smíðaðir og búnir til hér á landi enda voru þetta tímar kreppu og haftastefnu og erfitt að fá 
leyfi fyrir innflutningi hverskyns húsbúnaðar. Leyfi fékkst þó til að kaupa sjúkrarúm 
erlendis frá.32 Kvenfélagið rak sjúkrahúsið fyrir eigin reikning fram til ársins 1943 þegar 
Reykjavíkurbær tók við rekstrinum, ásamt innanstokksmunum, tækjum og öllu öðru sem 
tilheyrði sjúkrahúsinu. Sjúkrahús Hvítabandsins við Skólavörðustíg mun hafa verið fyrsta 
almenna sjúkrahúsið sem yfirvöld í höfðustaðnum ráku.33 Í ágústmánuði árið 1968 var 
starfsemi sjúkrahússins flutt í Borgarspítala og í febrúar 1970 var opnuð 
endurhæfingadeild fyrir geðsjúka í húsinu.34 Árið 1997 hóf geðsvið Sjúkrahúss 
Reykjavíkur starfsemi í húsinu og nú rekur geðsvið Landspítala – Háskólasjúkrahúss þar 
bæði göngudeild og dagdeild.  
                                           

31 Ljósm. Eyjólfur Halldórsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, EYH 004 076 3-1. 
32 Margrét Guðmundsdóttir: Aldarspor, bls. 174–181. 
33 Margrét Guðmundsdóttir: Aldarspor, bls. 196–197. 
34 Margrét Guðmundsdóttir: Aldarspor, bls. 222. 
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             Reiturinn á korti frá 1940.35

 
Eftir að sjúkrahús Hvítabandisins var risið við Skólavörðustíg 37 var reiturinn 

fullbyggður að því leyti að byggt hafði verið á öllum lóðum. En skipulagshugmyndir 
þessa tíma gerðu ráð fyrir þéttingu byggðar á eldri reitum. Þær fyrirætlanir birtast til 
dæmis í þeim steinsteyptu viðbyggingum sem víða voru reistar við gafla eldri timburhúsa 
á þessum tíma og áttu verða upphafið að stærri steinsteypuhúsum sem kæmu í stað 
timburhúsanna.36 Slíkar viðbyggingar voru reistar við nokkur timburhúsanna á þessum 
reit, eins og áður segir. Strax árið 1921 hafði verið reist steinsteypt viðbygging við húsið 
Kárastíg 3 og árið 1935 var einnig byggt á þennan hátt við húsið Skólavörðustíg 43. 
Þessar fyrirætlanir vöktu hins vegar 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. Má þakka þessu, auk kreppunnar á fjórða áratugnum, að 
ekki var gengið lengra í útrýmingu á timburhúsunum, sem nú eru eitt helsta einkenni 
íbúðabyggðarinnar í gamla Austurbænum.37 En í skipulagsáætlunum sem gerðar hafa 
verið fyrir Reykjavík, sést að þessi 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.38 
Slíkar hugmyndir virðast hafa átt upp á pallborðið árið 1957 þegar byggð var steinsteypt 
viðbygging við húsið Frakkastíg 20, samskonar og viðbyggingarnar frá þriðja og fjórða 
áratugnum. Frá þessum tíma er einnig stór steinsteypt íbúðabygging sem reist var við 
Skólavörðustíg 41 á árunum 1954–1958, á sömu lóð og eldra timburhús sem flutt hafði 
verið aftar á lóðina, líklega snemma á fimmta áratugnum. Það hús var síðan rifið árið 
1982 að kröfu íbúa yngra hússins, meðal annars vegna brunahættu. Ekki hefur verið byggt 
á reitnum frá því að áðurnefnt fjölbýlishús var reist á sjötta áratugnum. 
 

                                           
35 Hluti af hitaveitukorti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1940. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn. 
36 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 25. 
37 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 25 – Nikulás Úlfar Másson og Margrét Jónasdóttir: 

Byggingasaga. Skýrslur Árbæjarsafns XVII, Reykjavík 1993. 
38 Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 70. 
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             Reiturinn á loftmynd frá 1945–1947.39

 
Í dag er fyrst og fremst íbúðabyggð á reitnum norðan- og austanverðum, þ.e. við 

Kárastíg og Frakkastíg. Í húsinu Kárastíg 1 var verslunarrekstur á jarðhæð allt til ársins 
2005 og síðast rekin þar verslunin Yggdrasill, en hún hefur nú verið flutt úr húsinu. Í 
húsunum við Skólavörðustíg hefur farið fram margháttuð starfsemi innan um íbúðabyggð, 
einkum á síðustu áratugum. Í húsinu Skólavörðustíg 37 hefur verið sjúkrahússtarfsemi frá 
upphafi, eins og áður er lýst, og í húsinu Skólavörðustíg 47 er nú rekið hótel. Upphaflega 
var það hús byggt sem íbúðarhús, en árið 1966 var búið að innrétta í því veitingahúsnæði, 
þar sem rekið var veitingahúsið Hábær. Árið 1970 var reist þak yfir garðinn norðan við 
húsið og þar var síðan í nokkur ár rekinn kínverskur veitingastaður, Garður hins himneska 
friðar. Síðan lokið var við stækkun hússins árið 1990 hefur Hótel Leifur Eiríksson verið 
starfrækt þar. Í húsinu Skólavörðustíg 43 bjó listamaðurinn Guðmundur Einarsson frá 
Miðdal með fjölskyldu sinni frá árinu 1939. Þangað flutti hann úr Listvinahúsinu 
svokallaða á Skólavörðuholti, þar sem hann rak áfram leirmunavinnslu sína og vinnustofu 
fram til ársins 1964, þegar húsið var rifið vegna byggingarframkvæmda við Iðnskólann. 
Þá flutti Guðmundur vinnustofu sína í steinsteyptan skúr á lóð Skólavörðustígs 43 og þar 
hafa sonur hans Einar og sonarsonur Guðmundur rekið vinnustofu undir nafninu 
Listvinahúsið allt fram til dagsins í dag.40 Í húsinu Skólavörðustíg 41 er nú verslunarrými 
á jarðhæð en íbúðir á efri hæðum. 
 

     
                     Reiturinn á kort frá 1953.                Reiturinn á korti frá 1964.41

                                           
39 Ljósm. Sigurhans Vignir. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, VIG LoftmyndirC 1-1. 
40 http://www.listvinahusid.is  (05.11.2207). 
41 Hluti af korti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1953. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn – Hluti af 

korti af staðgreinikorti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1964. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn. 
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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.42  
 
Frakkastígur 
 

 Frakkastígur dregur nafn af því að Frakkar reistu spítala innarlega í 
Skuggahverfinu um aldamótin. Sá hluti götunnar sem er neðan Laugavegar var lagður rétt 
eftir aldamótin 1900.43

 
Kárastígur 
 

Kárastígur er ein af þeim götum sem nefndar eru eftir persónum úr fornsögunum. 
Gatan er nefnd eftir kappanum Kára Sölmundarsyni sem segir frá í Brennu-Njáls sögu.44

 
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.45

 
 

                                           
42 Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, bls. 279. 
43 Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 1. bindi, bls. 140 – Árni Óla: „Nafngiftir gatna í 

Reykjavík“, bls. 272. 
44 Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 2. bindi, bls. 84 – Árni Óla: „Nafngiftir gatna í 

Reykjavík“, bls. 279. 
45 Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 3. bindi, bls. 60–62. 
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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 er staðgreinireitur 1.182.3 í Reykjavík sem afmarkast af 
Skólavörðustíg, Kárastíg og Frakkastíg. 

 
HÚSVERNDARSKRÁ REYKJAVÍKUR 
 
Varðveislumat húsa á ofangreindum staðgreinireit: 
 
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. 
 
Kárastígur austanverður sem hluti af svæðinu Klapparstígur – Grettisgata – 
Frakkastígur – Kárastígur – Skólavörðustígur. 
Verndun byggðamynsturs tekur til timburhúsa innan svæðisins, þar með húsanna Kárastígs 3, 
5, 7, 11, 13 og 13b. 
 
DÖKKGULUR FLOKKUR: Verndun götumynda, húsaraða og húsa með umhverfisgildi. 
Lagt er til að heildarsvipmót götumyndar / húsaraða og hús með umhverfisgildi njóti verndar. 
Æskilegt er að útlit húsa verði lagfært með hliðsjón af upphaflegri gerð. Sýna þarf sérstaka 
aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga. 
 
Kárastígur 1. Steinsteypt hornhús, byggt 1928. Kennileiti á horni Kárastígs og Frakkastígs. 
Skólavörðustígur 37. Steinsteypt hornhús, byggt 1933. Kennileiti á horni Kárastígs og 
Skólavörðustígs. Hefur einnig menningarsögulegt og listrænt gildi. 
 
APPELSÍNUGULUR 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. 
 

Frakkastígur 20 og 24. 
Kárastígur 3, 5, 7, 11, 13 og 13b. 
Skólavörðustígur 43. 
 
GRÆNN FLOKKUR: Hús með listrænt gildi, 30 ára og eldri, höfundardæmi. Sýna þarf 
sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga. 
 
Skólavörðustígur 43, vinnustofa á lóð. Vinnustofan hefur listrænt gildi sem áhugavert 
dæmi um 20. aldar byggingu eftir Ágúst Pálsson arkitekt og einnig menningarlegt gildi 
sem aðsetur Listvinahúss Guðmundar Einarssonar frá Miðdal um langt skeið. Æskilegt er 
að tilheyrandi garður með tjörn og styttu eftir Guðmund Einarsson njóti einnig verndar. 
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1907 Frakkastígur 20Byggingarár

1932
1948

1957

?
2004

Endurbætur
Viðbygging
Hækkun þaks
Kvistur stækkaður
Viðbygging
Íbúð í kjallara
Múrhúðun
Íbúð í kjallara sþ.

Einar ErlendssonHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús

Upphafleg notkunMagnús MagnússonFyrsti eigandi

múrari

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Hafliði Jóhannsson

Hafliði Jóhansson

arkitekt

Undirstöður

bygg.m

bygg.m

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.Varðveislugildi:

Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af heillegri timburhúsabyggð í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús, múrhúðað, með steinsteyptri viðbyggingu.Listrænt gildi:

Nokkuð breytt frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Magnús Magnússon múrari byggði þetta hús árið 1907. Þetta er einlyft hús með risi og kjallara, upphaflega klætt bárujárni
á veggjum sem þaki. Við bakhliðina hefur frá upphafi verið inngönguskúr með kjallara. Í risi var séríbúð með eldavél. Árið
1932 var búið að endurbæta húsið á þann hátt að allur fúi hafði verið tekinn úr klæðningu þess og nýtt timbur sett í staðinn.
Í kjallara höfðu einnig verið útbúin tvö eldhús og þvottahús. Í desember 1948 var búið að gera viðbyggingu með kjallara og
risi við bakhlið hússins, sunnan við inngönguskúrinn. Viðbyggingin var byggð úr timbri og klædd bárujárni. Einnig var
búið að lyfta þakinu norðan við inngönguskúrinn með því að gera þar kvist, og ennfremur stækka smákvist á hinni hliðinni.
Jafnframt var búið að leggja hitaveitu í húsið. Í kringum 1950 var kjallari hússins notaður undir verkstæði útvarpsvirkja.
Árið 1957 var búið að gera tvílyfta viðbyggingu með risi og kjallara við suðurgafl hússins. Sú viðbygging er steinsteypt og
slétthúðuð að utan, með bárujárnsþaki. Með henni bættust við tvö íbúðarherbergi á hvora hæð hússins og íbúð í kjallara.
Útveggir eldra hússins hafa verið múrhúðaðir en ekki er ljóst hvenær það var gert. Árið 2004 var samþykkt þáverandi
fyrirkomulag í húsinu, m.a. íbúð sem gerð var í kjallara samtímis viðbyggingunni 1957 og timburstigi milli kjallara og 1.
hæðar sem líklega var einnig gerður þá.

Saga

°
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1921 Frakkastígur 22Byggingarár

1922
1946
1990
1999

Íbúð í kjallara
Skúr á lóð
Kvistur
Íbúð í kjallara sþ.

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús

Upphafleg notkunMagnús KetilbjarnarsonFyrsti eigandi

trésmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Þorsteinn Geirharðsson

Undirstöður

arkitekt

Ekki er gerð tillaga um sérstök verndunarákvæði.Varðveislugildi:

Timburhús byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915.Menningarsögulegt gildi:

Fellur vel að timburhúsabyggðinni í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Magnús Ketilbjarnarson trésmiður byggði þetta hús og var það fullgert í janúar 1921. Til eru teikningar frá 1920 að tvílyftu
steinhúsi á lóðinni eftir Þorlák Ófeigsson byggingarmeistara, en það hús var ekki byggt. Húsið sem hér um ræðir er tvílyft
timburhús með kjallara og risi, járnklætt á veggjum og þaki. Inngönguskúr hefur frá upphafi verið við vesturhlið hússins.
Samkvæmt fyrstu brunavirðingu var ein íbúð á hvorri hæð hússins en í risi voru fjögur ófullgerð herbergi. Húsið var virt að
nýju í september 1922 og var þá búið að fullgera þrjú íbúðarherbergi í risinu og innrétta íbúð í kjallaranum. Árið 1946 var
búið að byggja íbúðar- og iðnaðarskúr á lóðinni. Hann var byggður úr timbri á þrjá vegu en hliðin sem sneri að
íbúðarhúsinu var eldvarnarveggur. Í öðrum enda skúrsins var íbúðarherbergi en gúmmívinnustofa í hinum. Íbúðarhúsið var
óbreytt til 1990 þegar gerður var kvistur með frönskum svölum á bakhlið hússins, ofan á inngönguskúrinn. Árið 1999 var
samþykkt áður gerð íbúð í kjallara hússins. Árið 2002 fékkst styrkur  úr Húsverndarsjóði Reykjavíkur til viðgerða á
gluggum hússins.

Saga

°
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1909 Frakkastígur 24Byggingarár

1919
1922
1942

1947

?
?

Kvistur
Skúr á lóð
Skúr á lóð
Geymsla á lóð
Hækkun
Múrhúðun
Svalir
Gluggabreyting
Tveir skúrar á lóð
rifnir

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús

Upphafleg notkunBjarni JónssonFyrsti eigandi

trésmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Þorlákur Ófeigsson

Hafliði JóhannssonUndirstöður

bygg.m

bygg.m

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.Varðveislugildi:

Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af heillegri timburhúsabyggð í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús, múrhúðað.Listrænt gildi:

Mikið breytt frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Bjarni Jónsson trésmiður byggði húsið árið 1909. Þetta er timburhús, upphaflega einlyft með risi og kjallara og klætt járni á
veggjum sem þaki. Inngönguskúr hefur frá upphafi verið við norðurgafl hússins. Árið 1919 byggði Guðmundur E.
Guðmundsson járnsmiður nýtt tvílyft steinhús sunnan við og áfast við þetta hús. Sama ár var settur kvistgluggi á þetta hús
austanvert. Árið 1922 var búið að byggja smíðaskúr úr steinsteypu og með járnþaki á lóðinni. Þessi skúr stendur enn í
norðvesturhorni lóðarinnar. Árið 1942 var, auk smiðjunnar frá 1922, virt önnur smiðja á lóðinni, úr timbri og með járnþaki,
og geymsluskúr úr timbri, byggður upp við hana. Þessir skúrar voru staðsettir fremst á lóðinni, í norðausturhorni, og voru
byggðir án leyfis. Árið 1946 fékk Einar, sonur Guðmundar, leyfi til að breyta þakhæð hússins og gera á því útlitsbreytingar,
með því skilyrði að þessir ólöglegu skúrar á lóðinni yrðu rifnir. Í þessum skúrum hafði þá verið rekið járnsmíðaverkstæði í
á þriðja tug ára. Skúrarnir virðast þó ekki hafa verið rifnir fyrr en eftir 1971 því þá eru þeir enn nefndir í brunavirðingu.
Árið 1947 var búið að hækka húsið í fullar tvær hæðir og rífa járn af útveggjum og setja múrhúð í staðinn. Að innan hafði
húsið einnig verið múrhúðað og málað og járnbent steypulag sett ofan á gólf og dúklagt. Á efri hæðinni voru innréttuð þrjú
herbergi og baðherbergi. Ennfremur var búið að setja svalir ofan á inngönguskúrinn. Gluggapóstum hefur einnig verið
breytt frá því sem upprunalegar teikningar sýna, en ekki er ljóst hvenær það var gert.

Saga

°
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1919 Frakkastígur 24bByggingarár

1928
?

Skúr á lóð
Inngangur á framhl.

Þorlákur ÓfeigssonHönnun

Hlaðið úr steini

Klæðning

Tvílyft
Ris

Íbúðarhús

Upphafleg notkunGuðm. E. GuðmundssonFyrsti eigandi

járnsmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson

byggingarmeistari

Undirstöður

bygg.m

Ekki er gerð tillaga um sérstök verndunarákvæði.Varðveislugildi:

Hús hlaðið úr grágrýti frá öðrum áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Stendur ekki í götulínu heldur innar á lóð.Umhverfisgildi:

Einfalt steinhlaðið hús.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Guðmundur E. Guðmundsson járnsmiður byggði þetta hús árið 1919. Það var byggt sunnan við og áfast við húsið nr. 24.
Þetta var frá upphafi tvílyft hús, byggt úr grásteini og með járnþaki. Á hvorri hæð þess var ein íbúð en geymsla í risi. Árið
1928 var reistur þvotta- og geymsluskúr á lóðinni, úr steinsteypu og með járnþaki. Hann stendur enn í suðvesturhorni
lóðarinnar. Húsinu hefur ekki verið breytt að ráði frá því að það var byggt, utan þess að settar hafa verið dyr í stað glugga á
framhlið, en ekki er ljóst hvenær það var gert.

Saga

°

24



1919 Frakkastígur 26Byggingarár

1951
2001

Kvistur stækkaður
Geymsla á lóð rifin

ÓkunnurHönnun

Hlaðið úr holsteini
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris
Kvistir
Inng.skúr

Íbúðarhús og pakkhús

Upphafleg notkunKristín SamúelsdóttirFyrsti eigandi

Richter

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Hafliði Jóhannsson

Undirstöður

bygg.m

Ekki er gerð tillaga um sérstök verndunarákvæði.Varðveislugildi:

Hlaðið úr holsteini, sem farið var að verksmiðjuframleiða hér á landi í byrjun 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Stendur ekki í götulínu heldur innar á lóð.Umhverfisgildi:

Einfalt steinhlaðið hús.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Þetta hús var byggt vestarlega á lóðinni nr. 26 við Frakkastíg árið 1919. Fyrsti eigandi þess var Kristín Samúelsdóttir. Þetta
er tvílyft hús með risi, byggt úr holsteini og með járnþaki, allt sementssléttað að utan. Á því var frá upphafi lítill kvistgluggi
að austanverðu og inngönguskúr við vesturhlið. Á neðri hæð voru þrjú íbúðarherbergi og eldhús. Á efri hæð var önnur eins
íbúð og á efsta lofti var eitt íbúðarherbergi og framloft. Á lóðinni bak við húsið var geymsluskúr, byggður um leið og
húsið, af bindingi klæddum borðum á tvo vegu og steinsteypu á tvo vegu, með járnþaki. Árið 1951 var kvisturinn framan á
húsinu stækkaður. Húsinu virðist að öðru leyti ekki hafa verið breytt síðan það var byggt. Árið 2002 var geymsluskúrinn
bak við húsið tekinn af fasteignaskrá, en í ársbyrjun 2001 hafði þak hans hrunið undan snjóþyngslum og hann þá verið
rifinn.
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1924 Frakkastígur 26aByggingarár

1931
1944

Geymsla á lóð
Inngönguskúr
Geymsla á lóð sþ.

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnun

Hlaðið úr holsteini

Klæðning

Einlyft
Ris

Íbúðarhús

Upphafleg notkunGuðlaugur GuðlaugssonFyrsti eigandi

Mænisþak
PappiÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Arinbjörn Þorkelsson

byggingarmeistari

Undirstöður

Ekki er gerð tillaga um sérstök verndunarákvæði.Varðveislugildi:

Hlaðið úr holsteini, sem farið var að verksmiðjuframleiða hér á landi í byrjun 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Fellur vel að timburhúsabyggðinni í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt steinhlaðið hús.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Guðlaugur nokkur Guðlaugsson byggði þetta hús árið 1924. Þar sem þegar var búið að byggja hús á baklóðinni (nr. 26)
fékk þetta hús númerið 26a. Þetta er einlyft hús með risi, byggt úr steinlímdum holsteini og upphaflega með ójárnvörðu
pappaþaki á borðasúð. Húsið er frábrugðið upphaflegri teikningu Guðmundar H. Þorlákssonar að því leyti að á því er
inngangur á miðri framhlið en ekki nyrst á framhliðinni eins og á teikningunni. Einnig eru á húsinu tveir kvistir, hvor á
sinni hlið, en þeir hafa verið þar frá upphafi. Ennfremur eru gluggar fleiri og gluggapóstar frábrugðnir því sem teikningin
sýnir. Tvær íbúðir voru frá upphafi í húsinu, ein á aðalhæð og önnur í risi. Árið 1931 var búið að byggja nýjan geymsluskúr
á lóðinni sunnan við húsið, steinsteyptan, með járnþaki og tveimur geymsluherbergjum. Skúrinn mældist árið 1943 tæplega
helmingi styttri en áður, en var þó enn með tveimur geymsluherbergjum. Árið 1944 var byggður forstofuskúr úr
vikurholsteini við bakhlið hússins. Einnig var þá samþykktur geymsluskúrinn á lóðinni. Skúr þessi stendur enn sunnan við
húsið.
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1929 Kárastígur 1Byggingarár

1944
1950
1950

1998
1999

1999

Svalir, 2. hæð
Hækkun
Svalir, rishæð
Kvistur
Sólskáli, 2. hæð
Íbúð 1. hæð sþ.
Íbúð í risi sþ.
Útlitsbreyting

Einar ErlendssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft

Íbúðar- og verslunarhús

Upphafleg notkunGuðjón GuðmundssonFyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Einar Erlendsson
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson

Róbert Pétursson

Róbert Pétursson

arkitekt

Undirstöður

arkitekt
bygg.m
bygg.m

arkitekt

arkitekt

Lagt er til að húsið njóti verndar í dökkgulum flokki: Verndun götumynda, húsaraða og
húsa með umhverfisgildi, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

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

Hornhús, kennileiti á horni Kárastígs og Frakkastígs.Umhverfisgildi:

Einföld steinsteypuklassík.Listrænt gildi:

Hefur verið breytt en í samræmi við upprunalega gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Guðjón Guðmundsson fékk í febrúar 1929 leyfi til að byggja tvílyft íbúðar- og verslunarhús úr steinsteypu á lóðinni. Fram
kom í umsókninni að vegna fjárhagsörðugleika myndi eigandinn ekki geta byggt allt húsið í senn, en hygðist nú byggja
tvær neðri hæðirnar. Til er upphafleg teikning að húsinu frá 1929 eftir Einar Erlendsson arkitekt og sýnir hún þrílyft hús
með risi. Húsið var brunavirt í október 1929 og voru hæðirnar tvær þá fullbyggðar. Húsið er byggt úr steinsteypu, með
járnþaki og sementssléttað að utan. Upphaflega var það með vatnshallaþaki eða skáþaki. Á neðri hæðinni var sölubúð með
borðum, skúffum, skápum og hillum og mjólkurbúð, einnig með borðum, hillum og flísalögðum veggjum. Á efri hæðinni
voru tvær íbúðir. Árið 1944 voru byggðar svalir á bakhlið 2. hæðar. Í júní 1950 var samþykkt leyfi til að byggja rishæð á
húsið. Í október sama ár fékkst leyfi til að bæta við svölum og kvisti á bakhlið rishæðarinnar. Húsið var virt að nýju árið
1962 og hafði rishæðin þá bæst við. Þar voru tvær íbúðir og eitt baðherbergi. Húsinu var síðan ekki breytt aftur fyrr en árið
1998 þegar leyfi fékkst til að byggja glerhýsi yfir svalir 2. hæðarinnar. Árið 1999 voru samþykktar íbúðir á 1. hæð og
rishæð og þáverandi fyrirkomulag í húsinu. Sama ár fékkst leyfi til að setja glugga á vesturhlið rishæðarinnar og breyta
fyrirkomulagi stigagangs Frakkastígsmegin. Á árunum 1988 til 2005 var starfrækt á 1. hæð hússins verslunin Yggdrasill.
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1906 Kárastígur 3Byggingarár

1916
1916

1921
?
1978
2002

Skúr á lóð
Kvistur
Hækkun inng.skúrs
Viðbygging
Múrhúðun
Endurbætur
Íbúð á 1. hæð sþ.
Íbúð í kjallara sþ.

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Port
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús

Upphafleg notkunJónas EyfjörðFyrsti eigandi

trésmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

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

Varðveislugildi:

Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af heillegri timburhúsabyggð í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús, múrhúðað, með steinsteyptri viðbyggingu.Listrænt gildi:

Nokkuð breytt frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Um er að ræða múrhúðað timburhús ásamt yngri viðbyggingu úr steinsteypu. Eldra húsið reisti Jónas Eyfjörð trésmiður
árið 1906. Það er einlyft með porti, risi og kjallara, byggt af bindingi og upphaflega klætt járni á bæði veggjum og þaki.
Brunagafl virðist hafa verið á húsinu norðanaustanverðu frá upphafi. Við bakhlið þess hefur frá upphafi verið inngönguskúr
með kjallara. Í húsinu var ein íbúð. Árið 1916 fékkst leyfi til að byggja salernisskúr með eldvarnarvegg á suðurmörkum
lóðarinnar, áfast við húsið nr. 5. Sama ár fékkst leyfi til að setja kvistglugga á íbúðarhúsið, hækka inngönguskúrinn og
breyta uppgöngustiga í húsinu í pallstiga. Hefur þá verið settur lítill kvistur á framhlið hússins og skáþak á
inngönguskúrinn. Viðbyggingin við suðurenda hússins var byggð árið 1921. Hún er einlyft, með kjallara, lágu risi og
eldvarnarvegg að sunnanverðu, byggð úr steinsteypu og sementssléttuð að utan. Á aðalhæð hennar var innréttuð þriggja
herbergja íbúð og önnur í kjallaranum. Árið 1922 var eignin óbreytt og virðist ekki hafa verið breytt síðan, utan þess að
eldra húsið hefur verið múrhúðað, en ekki er ljóst hvenær það var gert. Árið 1978 var búið að gera endurbætur og
breytingar á viðbyggingunni, en ekki ljóst hverju þær fólust. Árið 2002 var samþykkt áður gerð stækkun á kjallara og tvær
áður gerðar íbúðir, önnur í kjallara og hin á aðalhæð hússins. Er þar líklega um að ræða íbúðirnar í viðbyggingunni.
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1906 Kárastígur 5Byggingarár

1927

1934

?

Breytt í íbúð,
geymslu
Inngönguskúr
Gluggabreyting
Bílskúr

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Port
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús

Upphafleg notkunGuðm. GuðmundssonFyrsti eigandi

bílstjóri

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Arinbjörn Þorkelsson

Arinbjörn Þorkelsson

Undirstöður

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

Varðveislugildi:

Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af heillegri timburhúsabyggð í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt bárujárnshús.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Jónas H. Jónsson trésmiður fékk leyfi fyrir þessu húsi árið 1906 en það var byggt fyrir Guðmund Guðmundsson
„ökumann“ . Þetta er einlyft hús með kjallara og risi, byggt af bindingi, klætt járni og með járnþaki. Húsið virðist hafa verið
portbyggt frá upphafi og með tveimur gluggum á framhlið þó að upphafleg teikning sýni það án ports og með þremur
gluggum á framhlið. Við austurhlið hefur frá upphafi verið inn- og uppgönguskúr. Í húsinu voru tvær íbúðir, ein á aðalhæð
og önnur í risi. Við norðurgafl var frá upphafi skúr með kjallara og tveimur geymslurúmum, byggður af bindingi, klæddur
járni á tvo vegu og á þaki og með eldvarnarvegg að norðanverðu. Árið 1927 var innréttað í honum íbúðarherbergi og
eldhús. Ekki virðist hafa verið innangengt úr honum í húsið heldur var á honum sérstakur inngangur að austanverðu.
Samkvæmt kortum og teikningum frá þessum tíma (um 1915-1927) stóð einnig skúr í norðausturhorni lóðarinnar, en hann
er ekki nefndur í virðingum.  Árið 1934 var gerður inngönguskúr úr timbri við bakhlið skúrsins við norðurgaflinn. Líklega
hefur skúrinn í norðausturhorninu þá verið rifinn. Einnig virðist þá hafa verið stækkaður gluggi á framhlið
viðbyggingarinnar. Árið 1956 fékkst leyfi til að byggja bílskúr úr steini á lóðinni. Til er teikning Ásmundar Ólasonar
tæknifræðings að bílskúr í suðausturhorni lóðarinnar. Bílskúr er hins vegar ekki nefndur í næstu virðingu á húsinu, árið
1970, og er ekki sýndur á korti frá 1964. Í dag [2007] stendur þó bílskúr á þessum stað á lóðinni.
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1907 Kárastígur 7Byggingarár

1947

1954

1979

Kvistur x 2
Íbúð í risi
Endurbætur
Fyrirkomulagsbreyt
Viðbygging
Útlitsbreyting

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús

Upphafleg notkunÓlafur GuðmundssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson

Páll V. BjarnasonUndirstöður

byggm.

arkitekt

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

Varðveislugildi:

Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af heillegri timburhúsabyggð í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt bárujárnshús.Listrænt gildi:

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

Varðveislumat:

Útlit

Hús þetta var fullbyggt í júlí 1907 og var þá í eigu Ólafs Guðmundssonar. Þetta er einlyft hús með kjallara og risi, byggt af
bindingi, klætt utan járni á þrjá vegu og á þaki og með eldvarnarvegg að sunnanverðu. Við austurhlið var upphaflega
inngönguskúr, byggður eins og húsið. Í fyrstu voru tvær íbúðir í húsinu, ein á aðalhæð og önnur minni í risinu. Árið 1924
virðist ekki lengur vera séríbúð í risinu því þar er þá ekki lengur eldhús. Árið 1947 var búið að byggja tvo stóra kvisti á
rishæðina, einn á hvora hlið, og innrétta aftur séríbúð í risinu. Einnig hefur þá líklega verið búið að breyta gluggum á
framhliðinni úr þremur krosspóstagluggum í tvo tveggja- og þriggjapóstaglugga. Árið 1954 höfðu verið gerðar
fyrirkomulagsbreytingar á neðri hæðinni og tveimur herbergjum verið breytt í eitt, auk þess sem verið var að standsetja
aðra hluta hæðarinnar. Árið 1979 fékkst aftur leyfi til að gera viðbyggingu og jafnframt breyta framhlið hússins úr
járnvörðu timbri. Var þá byggð einnar hæðar viðbygging með risi, kjallara og kvisti við bakhlið hússins, þar sem
inngönguskúrinn var áður, eftir teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts. Einnig var útliti og staðsetningu kvistsins á
framhlið hússins breytt og gluggar á framhliðinni færðir til fyrra horfs.
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1928 Kárastígur 9Byggingarár

1947
1994

Endurbætur
Kvistur
Íbúð í risi

Arinbjörn ÞorkelssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris
Inng.skúr

Íbúðarhús og pakkhús

Upphafleg notkunHannibal SigurðssonFyrsti eigandi

málari

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Sverrir Norðfjörð

húsasmíðameistari

Undirstöður

arkitekt

Ekki er gerð tillaga um sérstök verndunarákvæði.Varðveislugildi:

Byggt samkvæmt hugmyndum um randbyggð frá þriðja áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af götumynd.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Hannibal Sigurðsson málari byggði þetta hús árið 1928. Það var virt sem tvílyft hús með risi, byggt úr steinsteypu, með
járnþaki og sementssléttað að utan. Fyrirhugað var að það yrði síðar hækkað í þrjár hæðir, eins og húsið nr. 9a, sem einnig
var teiknað af Arinbirni Þorkelssyni. Ekki varð hins vegar af þeirri breytingu. Við bakhlið hússins er inngönguskúr og við
hann eru svalir á efri hæð og rishæð og hafa líklega verið þar frá upphafi, eins og teikningar sýna. Opinn gangur er í
gegnum neðri hæð hússins. Lengst af voru aðeins tvær íbúðir í húsinu, ein á hvorri hæð, en í risinu, sem upphaflega var
kvistlaust, var baðherbergi og stórt þurrkloft. Þess er sérstaklega getið í fyrstu brunavirðingu á húsinu að á veggjum
eldhúsa, umhverfis eldavélar og vatnsskálar, séu postulínsflísar. Aftast á lóðinni hefur frá upphafi verið geymsluskúr úr
steinsteypu og var hann teiknaður af Arinbirni Þorkelssyni. Í skúrnum voru tvö geymsluherbergi, þvottaherbergi og
málaravinnustofa. Húsinu virðist ekki hafa verið breytt, utan endurbóta í risi árið 1947, fyrr en árið 1994, en þá var settur
stór miðjukvistur á framhliðina, þakgluggar stækkaðir og innréttuð íbúð í risinu. Þessar breytingar munu hafa verið hluti af
tilraunaverkefni Þróunarfélags Reykjavíkur: "Íbúð á efri hæð".
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1927 Kárastígur 9aByggingarár

1928
1977
2005

Skúr á lóð
Fyrirkomulagsbreyt
Svalir

Arinbjörn ÞorkelssonHönnun

Steinsteypt

Klæðning

Tvílyft
Kjallari
Ris
Kvistir
Inng.skúr

Íbúðarhús

Upphafleg notkunArinbjörn Þorkelsson ogFyrsti eigandi

Sigurður Bjargmundsson

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Haraldur Helgason

húsasmíðameistari

Undirstöður

arkitekt

Ekki er gerð tillaga um sérstök verndunarákvæði.Varðveislugildi:

Byggt samkvæmt hugmyndum um randbyggð frá þriðja áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af götumynd.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Þetta hús var reist af Arinbirni Þorkelssyni og Sigurði Bjargmundssyni, eftir teikningum Arinbjarnar, og var fullbyggt í
mars 1927. Það var virt sem tvílyft hús með háum kjallara, risi og þremur kvistum, einum stórum að framanverðu og
tveimur að aftanverðu, og er byggt úr steinsteypu og með járnþaki. Opinn gangur er í gegnum jarðhæð hússins og við
bakhlið er inngönguskúr. Samkvæmt fyrstu brunavirðingu virðast hafa verið tvær íbúðir með sameiginlegu salerni á hvorri
hæð hússins. Í risi var ein íbúð og önnur í kjallara. Í júní 1928 var búið að byggja geymsluskúr aftast á lóðinni, úr
steinsteypu, með járnþaki og sementssléttaðan að utan. Í honum voru þvottaherbergi, þurrkherbergi, geymslur og
trésmíðavinnustofa. Árið 1977 fékkst leyfi til að breyta innréttingu á jarðhæð hússins (kjallara). Árið 2000 veitti
Húsverndarsjóður Reykjavíkur eigendum hússins styrk til að færa aðalhurð í upprunalegt horf. Árið 2005 var samþykkt
raunteikning af húsinu og geymslunni. Þá var búið að byggja svalir á bakhlið hússins, sunnan við inngönguskúrinn, við
jarðhæð, 2. hæð og rishæð.
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1907 Kárastígur 11Byggingarár

1907
1907
1908
1920

1926

1932
1942
1981
1981

Skúr á lóð
Bruni
Endurbætur
Bruni
Endurbætur
Bruni
Endurbætur
Fyrirkomulagsbreyt
Svalir
Rifinn skúr á lóð
Skúr á lóð

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Tvílyft
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús og pakkhús

Upphafleg notkunJónas H. JónssonFyrsti eigandi

trésmiður

Skáþak(skúrþak)
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Þorlákur Ófeigsson

Árni Ólafsson

Undirstöður

arkitekt

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

Varðveislugildi:

Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af heillegri timburhúsabyggð í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús með nýklassísku lagi.Listrænt gildi:

Mikið breytt frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Jónas H. Jónsson trésmiður byggði þetta hús árið 1907, sem viðbyggingu við húsið nr. 13 við Kárastíg. Lóðirnar nr. 11 og 13 töldust þá
ein lóð. Um er að ræða tvílyft hús með skúrþaki og kjallara, byggt af bindingi, klætt bárujárni á þrjá vegu og á þaki og með eldvarnargafli
að sunnanverðu. Norðurendi hússins er stigahús eða inngönguskúr samkvæmt brunavirðingum. Hús þetta bar áður klassískt skreyti undir
þakbrún og yfir gluggum, sem upphaflega voru tveggjapósta og krosspósta. Ein íbúð var frá upphafi á hvorri hæð hússins og í kjallara.
Árið 1907 var einnig reist á lóðinni einlyft geymsluhús með risi, byggt úr bindingi, klætt járni á þrjá vegu og á þaki. Það var byggt þvert
yfir baklóðina og tilheyrði norðurhluti þess húsinu nr. 11 en suðurhlutinn húsinu nr. 13. Íbúðarhúsið hefur þrisvar sinnum orðið eldsvoða
að bráð en skemmdirnar alltaf verið endurbættar að fullu. Strax í október 1907 urðu skemmdir bæði utanhúss og innandyra vegna elds
sem kviknaði sökum steinolíulampa sem stóð of nærri gluggatjaldi. Eldur kom aftur upp í húsinu 8. júní 1920 en þá var það í eigu Bjarna
Jenssonar læknis. Eldurinn kviknaði út frá eldavél í kjallaraíbúð hússins og aðalskemmdirnar urðu í kringum hana. Þann 23. mars 1926
kviknaði svo í út frá ofni í einu herbergjanna og urðu þá skemmdir á veggklæðningu. Árið 1932 var samþykkt leyfi til að taka burt
bakstiga í norðurenda hússins og setja þar upp vatnssalerni. Gegn leyfinu átti að rífa útikamra á lóðinni. Árið 1942 var húsið óbreytt, utan
þess að ofan á það voru komnar þaksvalir. Árið 1978 hafði það verið endurbætt og innréttað að einhverju leyti að nýju. Gluggum hússins
hefur verið breytt eftir 1972. Einnig hefur verið sett ný klæðning á húsið. Árið 1981 var byggður nýr geymsluskúr úr timbri aftast á
lóðinni og sá hluti gamla skúrsins sem tilheyrði þessu húsi þá rifinn. Árið 1990 var samþykkt áður gerð íbúð í kjallara hússins.
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1906 Kárastígur 13Byggingarár

1907
1908

1923

?

2002

Geymsla á lóð
Breytt í íbúð,
geymslu á lóð
Svalir
Íbúð í kjallara
Tvær íbúðir
sameinaðar í eina
Útlitsbreyting
Íbúð í kjallara sþ.
Einni íbúð skipt
aftur upp í tvær

Jósef Magnússon og Jónas H.Hönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Tvílyft
Kjallari

Íbúðarhús og pakkhús

Upphafleg notkunJónas H. JónssonFyrsti eigandi

trésmiður

Skáþak(skúrþak)
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Ókunnur
Jónas H. Jónsson

Orri Árnason

Jónsson trésmiðir

Undirstöður

trésm.

arkitekt

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

Varðveislugildi:

Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af heillegri timburhúsabyggð í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús með nýklassísku lagi.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Jónas H. Jónsson trésmiður reisti þetta hús og var það fullbyggt í október 1906. Þetta er tvílyft hús með skúrþaki og kjallara, byggt af
bindingi, klætt járni á þrjá vegu og á þaki og með eldvarnargafli að norðanverðu. Skv. upphaflegri teikningu var skrautband í klassískum
stíl undir þakbrún hússins. Við bakhlið hefur frá upphafi verið inn- og uppgönguskúr, með eldvarnarvegg að norðanverðu. Á hvorri hæð
hússins var frá upphafi ein íbúð en geymslur í kjallara. Sama ár og húsið var byggt fékk Jónas leyfi til að lengja það með viðbyggingu og
byggði þá nýtt hús norðan við og áfast við þetta hús (Kárastíg 11). Lóðirnar nr. 11 og 13 töldust á þeim tíma ein lóð. Árið 1907 reisti
Jónas einnig á lóðinni einlyft geymsluhús með risi, byggt úr bindingi, klætt járni á þrjá vegu og á þaki. Það var byggt þvert yfir baklóðina
og tilheyrði norðurhluti þess húsinu nr. 11 en suðurhlutinn húsinu nr. 13.  Árið 1908 sótti Jónas um leyfi til að breyta suðurhlutanum í
íbúðarhús en fékk ekki til þess undanþágu frá byggingarsamþykkt og var þá kærður fyrir að taka húsið til íbúðar. Húsið var virt sem
geymsluhús árið 1917 og 1920 en sem geymslu- og íbúðarhús árið 1923. Það er nú notað til íbúðar og hefur húsnúmerið 13b. Húsinu nr.
13 virðist ekki hafa verið breytt að ráði síðan það var byggt, utan þess að árið 1923 voru komnar á það þaksvalir. Þá var einnig búið að
innrétta litla íbúð í kjallaranum. Árið 2002 voru samþykktar breytingar á innra skipulagi og útliti, m.a. áður gerð íbúð í kjallara og önnur
á 2. hæð. Rými í kjallara, sem upphaflega var ætlað sem smíðaverkstæði, hafði þá verið breytt í íbúð og tveggja hæða íbúð á efri
hæðunum breytt aftur í tvær íbúðir. Ennfremur hafði verið settur inngangur í kjallaraíbúð á framhlið hússins, kjallaragluggar á framhlið
síkkaðir og tveimur gluggum bætt við á suðurhlið.
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1907 Kárastígur 13bByggingarár

1908
?

Breytt í íbúð
Inngönguskúr

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Ris

Geymsla

Upphafleg notkunJónas H. JónssonFyrsti eigandi

trésmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

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

Varðveislugildi:

Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af heillegri timburhúsabyggð í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt bárujárnshús.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Um er að ræða hús sem upphaflega var byggt sem hluti af geymsluhúsi sem tilheyrði eignunum nr. 11 og 13 við Kárastíg.
Geymsluhúsið var reist árið 1907 af Jónasi H. Jónssyni, eiganda húsanna nr. 11 og 13, og var byggt þvert yfir lóðina að
baki húsunum. Norðurhlutinn tilheyrði húsinu nr. 11 en suðurhlutinn húsinu nr. 13. Þetta hús var einlyft með risi, byggt úr
bindingi og klætt járni á þrjá vegu og á þaki. Það var hólfað í alls fimm geymslurúm. Í þeim hluta þess sem tilheyrði
eigninni nr. 13 voru þrjú herbergi. Í september 1908 fékk eigandinn Jónas leyfi til að breyta þeim hluta sem hér um ræðir í
íbúðarhús. Skilyrði var að það fullnægði kröfum byggingarsamþykktar. Honum var síðan synjað um meðmæli með
undanþágu frá byggingarsamþykkt vegna þessara breytinga og sama ár var hann kærður fyrir að taka húsið til íbúðar. Húsið
var virt sem geymsluhús árið 1917 og 1920 en sem geymslu- og íbúðarhús árið 1923. Þá var eitt íbúðarherbergi á
aðalhæðinni, auk geymslu, og annað íbúðarherbergi í risinu. Þetta hús er nú notað til íbúðar og hefur húsnúmerið 13b.
Framan við það hefur verið byggður inngönguskúr, en ekki er ljóst hvenær það hefur verið gert. Sá hluti hússins sem
tilheyrði Kárastíg 11 var rifinn árið 1981.
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1933 Skólavörðustígur 37Byggingarár

1951
1977

Endurbætur
Gluggabreyting

Arinbjörn ÞorkelssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft
Kjallari
Ris
Kvistir

Sjúkrahús

Upphafleg notkunHvítabandiðFyrsti eigandi

Mænisþak
HellurÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Yngvi Gestsson

húsasmíðameistari

Undirstöður

bygg.fr.

Lagt er til að húsið njóti verndar í dökkgulum flokki: Verndun götumynda, húsaraða og
húsa með umhverfisgildi, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Tengist sögu heilbrigðismála á Íslandi. Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá þriðja áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Hornhús, kennileiti á horni Kárastígs og Skólavörðustígs.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Listrænt gildi:

Óbreytt frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið var byggt á árunum 1932-1933 og hefur frá upphafi hýst sjúkrahús kvenfélagsins Hvítabandsins. Þetta er þrílyft hús
með kjallara, risi, stórum hornkvisti og þremur gluggakvistum, byggt úr steinsteypu, múrsléttað utan og með þakhellu á
þaki. Við þá hlið hússins sem snýr að Kárastíg hefur frá upphafi verið þrílyft viðbygging með kjallara, byggð eins og
aðalhúsið að ytri sem innri frágangi. Húsið ber ýmis einkenni þeirra húsa sem byggð voru í tíð steinsteypuklassíkur hér á
landi, einkum hvað form og gluggasetningu varðar. Undir þakskeggi er einnig skrautband í klassískum stíl. Samkvæmt
fyrstu brunavirðingu var sama herbergjaskipan á hverri af þremur hæðum aðalhússins, þ.e. sjö íbúðarherbergi eða
sjúkrastofur, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni, fataklefi, anddyri og tveir gangar. Á rishæðinni voru fimm herbergi, fjórir
geymsluklefar, anddyri og gangur. Í kjallara voru eldhús, þvottahús, þerristofa, miðstöðvarherbergi, lyftuklefi, þrjú
geymsluherbergi, vatnssalerni, anddyri og gangur. Í viðbyggingunni voru gangur og herbergi. Tekið er fram í virðingunni
að terrassó-yfirsteypa sé á gólfum ytra anddyris og tveimur stofum á hverri hæð. Stigar séu úr steinsteypu og gúmmí á þeim
öllum, sem og stigapöllum og anddyrum að gangahurðum og baðherbergjum. Í kjallara viðbyggingarinnar er sögð vera
kæligeymsla, en gangur á neðstu hæðinni og eitt herbergi á hverri af efri hæðunum. Árið 1951 fóru fram viðgerðir á
leiðslum og þaki hússins, sem þá var í lélegu ásigkomulagi. Árið 1977 fékkst leyfi til að breyta gluggarömmum á húsinu.
Að öðru leyti virðist húsinu ekki hafa verið breytt frá því að það var byggt.
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1954-58 Skólavörðustígur 41Byggingarár

1956

1986
1998

Hækkun
og þakhæð breytt
Ný klæðning
Atv.húsn. innr.
Fyrirkomulagsbreyt

Guttormur Andrésson arkitektHönnun

Steinsteypt

Klæðning

Fjórlyft
Ris

Íbúðarhús

Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Guttormur Andrésson
Ólafur Guttormsson

Ólafur Guttormsson

Undirstöður

arkitekt

Ekki er gerð tillaga um sérstök verndunarákvæði.Varðveislugildi:

Lítið.Menningarsögulegt gildi:

Lítið.Umhverfisgildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi 20. aldar.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Fremst á þessari lóð stóð áður timburhús sem byggt var árið 1901 en það var flutt ofar á lóðina, líklega árið 1943, og var
síðan rifið árið 1982 (Skólavörðustígur 41a). Árið 1954 var samþykkt leyfi til að byggja fjórlyft íbúðarhús úr steinsteypu
fremst á lóðinni. Í júlí 1956 fékkst leyfi til að hækka og breyta rishæð hússins, sem þá var enn í byggingu. Var þá horfið frá
því að hafa 4. hæðina inndregna með svölum að framanverðu og sett heil hæð og mænisþak á húsið í staðinn. Samkvæmt
Landskrá fasteigna var byggingu hússins lokið árið 1958. Samkvæmt teikningum virðist hafa verið gert ráð fyrir íbúðum á
öllum hæðum hússins. Árið 1986 fékkst leyfi til að klæða gafla hússins með steniklæðningu til að verja það gegn leka. Árið
1998 var samþykkt þáverandi innra fyrirkomulag í húsinu, en þá var meðal annars búið að breyta íbúð á 1. hæð í verslun og
minnka íbúð á 4. hæð. Að öðru leyti virðist húsinu ekki hafa verið breytt síðan það var byggt.
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1905 Skólavörðustígur 43Byggingarár

1926
1927

1927
1935
1935
1939
1947
1986
1992

Bruni
Endurbætur
Íbúð í risi
Viðbygging
Bílskúr
Viðbygging
Hækkun inng.sk.
Vinnustofa á lóð
Útlitsbreyting, skúr
Breytt í íbúð, viðb.

ÓkunnurHönnun

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Port
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús

Upphafleg notkunSveinbjörn Jónsson ogFyrsti eigandi

Jóel Jónsson

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Samúel Jónsson
Guðjón Sigurðsson
Kristján H. Magnússon
Karl Sæmundsson
Ágúst Pálsson
Egill Guðmundsson
Egill M. Guðmundsson

Undirstöður

arkitekt

húsasm
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001. Lagt
er til að vinnustofan á lóðinni njóti verndar í grænum flokki: Verndun 20. aldar bygginga,
skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.

Varðveislugildi:

Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.Vinnustofan hefur gildi sem aðsetur Listvinahússins um langt skeið.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af heillegri timburhúsabyggð í norðanverðu Skólavörðuholti.Umhverfisgildi:

Einfalt bárujárnshús með steinst. viðbyggingu. Vinnustofa á lóð er áhugavert dæmi um 20. aldar byggingu.Listrænt gildi:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Þetta hús var fullbyggt í febrúar 1905 og var þá í eigu Sveinbjörns Jónssonar og Jóels Jónssonar. Þetta er einlyft hús með porti og risi,
byggt af bindingi og klætt utan með járni á veggjum og þaki. Við norðurhlið hefur frá upphafi verið inn- og uppgönguskúr. Í kjallara
voru upphaflega tvö eldhús en íbúðarherbergi á aðalhæð og í risi. Á gamlársdag 1926 varð húsið fyrir skemmdum vegna elds í næsta
húsi, Skólavörðustíg 45, sem brann þá til grunna. Í ágúst árið eftir var búið að endurbæta húsið og breyta því að innanverðu. Þá var
komið sitt hvort eldhúsið á aðalhæð og í risi og geymsluherbergi í kjallarann. Þá var einnig búið að byggja geymsluskúr úr timbri upp við
inngönguskúrinn á norðurhlið hússins. Á neðri hæð hans var geymsluherbergi en vefnaðarherbergi á þeirri efri. Árið 1935 var byggður
bílskúr í norðausturhorni lóðarinnar. Sama ár var reist viðbygging við austurgafl hússins, úr steinsteypu á þrjá vegu og með járnklæddu
skáþaki. Henni var ætlað að ganga inn í nýja steinsteypubyggingu sem síðar átti að byggja á lóðinni. Meginhluti hennar var
„listmálningarsalur“ með stórum sýningarglugga og inngangi á framhliðinni. Árið 1939 virðist skúrinn sem byggður var við inngöngu-
skúrinn hafa verið hækkaður og þessir tveir skúrar sameinaðir í einn. Guðmundur Einarsson frá Miðdal var þá orðinn eigandi hússins.
Árið 1947 var byggð vinnustofa í norðausturhorni lóðarinnar, þar sem áður stóð bílskúr. Þangað var starfsemi Listvinahúss Guðmundar
frá Miðdal flutt árið 1964 og þar er enn starfrækt leirkeraverkstæði. Bygging þessi er steinsteypt með stórum gluggum á suðausturvegg
og á þaki. Henni virðist ekki hafa verið breytt frá því hún var byggð, utan þess að árið 1986 var sett opið skyggni úr timbri við
suðvesturgafl hennar. Árið 1992 fékkst leyfi til að breyta nýtingu viðbyggingarinnar við austurgafl íbúðarhússins og gera þar séríbúð.
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Valmaþak
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Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Ásm. J. Jóhannsson
Ásmundur Ólason

Páll V. Bjarnason

arkitekt

Undirstöður

bygg.fr.
tæknifr.

arkitekt

Ekki er gerð tillaga um sérstök verndunarákvæði.Varðveislugildi:

Byggt samkvæmt hugmyndum um randbyggð frá þriðja áratugi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Kennileiti á horni Skólavörðustígs og Frakkastígs.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Listrænt gildi:

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

Varðveislumat:

Útlit

Á norðurhluta þessarar lóðar stóð áður timburhús sem Gunnar Björnsson skósmiður byggði árið 1903 en það eyðilagðist í eldsvoða á
gamlársdag 1926. Í maí 1927 fékkst leyfi til að byggja nýtt tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu á lóðinni og var þá byggður eldri hluti hússins
sem nú stendur á horni Skólavörðustígs og Frakkastígs. Húsið var þá tæplega helmingi styttra en nú, en gert var ráð fyrir að þarna yrði
síðar mun lengra hús og var húsið byggt með það í huga hvað styrkleika og fyrirkomulag snerti. Þetta var upphaflega íbúðarhús, tvílyft
með risi, byggt úr steinsteypu, sementssléttað að utan og með járnþaki. Við norðurhlið var steinsteypt útbygging og við vesturgafl voru
steinsteyputröppur og undir þeim inngangur í kjallara. Árið 1927 stóð einnig á sömu lóð geymsluhús en það hefur fljótlega verið rifið.
Húsið stóð síðan óbreytt allt fram á 9. áratug 20. aldar. Tvisvar stóð til að stækka það, árið 1956 og 1968, en ekki varð af þeim
framkvæmdum. Árið 1966 var búið að innrétta veitingahúsnæði á 1. og 2. hæð hússins og var þar rekið veitingahúsið Hábær. Árið 1970
var reist þak yfir garðinn norðan við húsið og þar var síðan í nokkur ár rekinn kínverskur veitingastaður, Garður hins himneska friðar.
Árið 1986 var þess var krafist að þakið yrði fjarlægt þar sem ástand þess var orðið mjög lélegt. Árið 1989 var samþykkt leyfi til að gera
viðbyggingu með íbúðar- og skrifstofuhúsnæði við húsið. Þá var það lengt um meira en helming til norðurs og inngangur settur á miðja
framhlið. Á meðan viðbyggingin var enn í byggingu voru samþykktar nokkrar breytingar og m.a. bætt við kvisti, svölum og
útgöngudyrum á vesturgafl sem áður var gluggalaus, og anddyri úr gleri og áli, auk þess sem innréttingum var breytt. Árið 1995 var
byggð útigeymsla við bakhlið hússins. Síðan lokið var við stækkun hússins hefur Hótel Leifur Eiríksson verið starfrækt þar.
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