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Formáli
Hér fer á eftir könnun byggðar á staðgreinireit 1.186.3 í Reykjavík, en svæðið
afmarkast af Freyjugötu, Baldursgötu, Þórsgötu og Njarðargötu. 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 árunum 1920–1924. Elsta húsið á reitnum var byggt árið 1882 en
yngsta húsið var byggt á árunum 1981–1986. 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.

Janúar 2008,
Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgarminjavörður
Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni.
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Byggingarsaga
Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á staðgreinireit 1.186.3 í Reykjavík, sem
hlotið hefur verkheitið „Baldursgötureitur 1“.
Staðsetning
Svæðið sem er til umfjöllunar afmarkast af Freyjugötu að sunna, Baldursgötu að
vestan, Þórsgötu að norðan og Njarðargötu að austan.

Kort af svæðinu úr Borgarvefsjá.1

Húsagerð og aldur
Á reitnum standa í dag tuttugu hús og eru sex þeirra timburhús, tólf steinsteypt og
tvö hlaðin úr holsteini. Einnig eru á lóðinni Freyjugötu 19 tvær spennistöðvar, vaktskýli
og gæsluvallarhús. Samkvæmt brunavirðingum eru fjórtán húsanna einlyft að upphaflegri
gerð, þrjú teljast tvílyft, eitt þrílyft og eitt fjórlyft. Samkvæmt fyrstu virðingu frá 1920 af
húsinu að Freyjugötu 17 var einungis lokið við kjallara hússins. Húsið var fullgert árið
1926.
Húsin voru flest byggð á árunum 1920–1924 eða samtals fjórtán hús. Elsta húsið á
reitnum var byggt árið 1882 en stóð þá á lóðinni Laugaveg 16 en var flutt á núverandi lóð,
Þórsgötu 20b, árið 1922. Eftir 1924 voru tvö hús byggð á reitnum, eitt árið 1927 og annað
1

http://borgarvefsja.is/bvs.html (03.01.2008).
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árið 1932. Næstu framkvæmdir á reitnum voru svo árið 1960 þegar húsið að Freyjugötu
27 var reist. Árið 1982 var húsið við Þórsgötu 18 reist og á árunum 1981 til 1986 var
húsið að Þórsgötu 24–26 reist.
Húsin sem byggð voru á reitnum á árunum 1920–1924 eru dreifð um reitinn. Þau
tilheyra flest þeirri húsagerð sem algengust varð í Reykjavík á fyrsta áratugi 20. aldar og
kalla má einföld timbur- og steinsteypuhús. Einkenni þessara húsa eru að þau eru lítil og
lágreist, látlaus og einföld að frágangi og fyrirkomulagi. Yfirleitt eru þau einlyft eða voru
það upphaflega, ýmist 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. Algengt var
einnig að byggt væri við þessi hús.2 Sveitser-áhrifa gætir í gluggagerð nokkurra þessara
húsa. Sveitser er norskt byggingarlag sem barst til landsins í kringum aldamótin 1900 og
Íslendingar aðlöguðu að íslenskum aðstæðum.3
Áhrifa steinsteypuklassíkur gætir einnig í nokkrum húsum á reitnum.
Steinsteypuklassík var framar öllu mótuð undir áhrifum sögustíls og má rekja flest
formstef og rúmtakshugsun allt aftur til Grikkja og Rómverja. Klassísk viðhorf eru einna
skýrust í steinsteypuhúsum fram til ársins 1930.4
Steinhlöðnu húsin tvö, Þórsgata 16a og Baldursgata 32, voru byggð á árunum
1922 og 1923. Þau eru bæði 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 meðal annars 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.5
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 1930.6
Húsið að Freyjugötu 15, sem var reist árið 1932, er hannað í anda fúnkísstefnunnar svokölluð, en hún barst til landsins um 1930. Þeir arkitektar sem fylgdu
fúnkísstefnunni voru hugsjónamenn sem vildu bæta þjóðfélagið með góðri hönnun og
útrýma heilsuspillandi húsnæði. Kenningin á bak við fúnkísstefnuna er sú að formið leiði
af hlutverki mannvirkisins eða fúnksjóninni. Útlit húsanna skuli því endurspegla notkun
þeirra. Markmið fúnkísmanna var að útrýma óþarfa skauti og flúri og hafa hreinleika og
nýtingu að leiðarljósi. Skilyrði var að einnig væri gert ráð fyrir nægu sólarljósi og
útivistarsvæðum við hönnun húsa. Eitt af höfuðeinkennum íslenska fúnksjónalismans er
hin svokallaða steining, þar sem innlendum jarðefnum eins og hrafntinnu og kvartsi var
blandað í múrhúðina.7
Yngstu húsin á reitnum eru síðan dæmi um hefðbundna húsagerð frá sjöunda og
níunda áratugi 20. aldar.
Af þessum má sjá að helsta einkenni byggðarinnar er fjölbreytt húsagerð, lítil
timbur- og steinhús frá þriðja áratug 20. aldar í bland við stærri steinsteypuhús. Þetta
yfirbragð er einkennandi fyrir byggðina á Skólavörðuholti og ber að varðveita.
2

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

112.
3

Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 43 og 52–53 – Hörður Ágústsson: Íslensk
byggingararfleið I, bls. 112. – Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 109-112.
4
Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleið I, bls. 322.
5
Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 329.
6
Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 119.
7
Leiðsögn um íslenska byggingarlist, bls. 13-14 – Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 123124.
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Breytingar
Margvíslegar breytingar hafa verið gerðar á timburhúsunum á reitnum. Algengast
er að gerðir hafi verið kvistir á húsin en einnig hafa verið byggðir inngönguskúrar úr
timbri við nokkur húsanna eða aðrar viðbyggingar úr timbri eða steinsteypu að húsabaki.
Einnig hefur verið settur nýr kjallari undir nokkur húsanna. Þá hefur gluggum nokkurra
timburhúsanna verið breytt í þá átt að líkjast gluggum steinsteypuhúsa. Steinhlöðnu
húsunum tveim hefur verið breytt á þann hátt að byggðir hafa verið inngönguskúrir við
þau. Þá hefur húsið að Baldursgötu 34 verið hækkað og settur á það kvistur. Steinsteyptu
húsin á reitnum hafa flest verið hækkuð. Einnig hefur verið byggt við þau, settar á þau
svalir eða kvistir og gluggum breytt.
Nokkur hús standa að mestu óbreytt. Timburhúsinu Þórsgötu 20b, sem er elsta
húsið á reitnum, hefur ekki verið breytt svo vitað sé síðan það var flutt á lóðina árið 1922.
Nú (2007) stendur yfir viðgerð á húsinu. Steinsteyptu húsunum að Freyjugötu 17a og 25c
hafa ekki verið breytt frá því að þau voru byggð.

Svæðið óbyggt á korti frá 1902.8

Svæðið á korti frá 1920. 9

Höfundar
Ekki er vitað um höfunda tíu þeirra húsa sem hér eru könnuð. Í teikningasafni
Byggingarfulltrúa má þó finna fyrstu teikningar af sex þessara húsa en þær eru
óundirritaðar. Eldri spennistöðin á lóðinni Freyjugötu 19 var byggð árið 1923 en ekki er
að finna heimildir fyrir því hver teiknaði hana. Árið 1943 var önnur spennistöð virt á
lóðinni sem er byggð að öllu leyti eins og sú eldri. Á milli spennistöðvanna var reist
vaktskýli fyrir leikvöllinn og tvö salerni. Arkitektarnir Einar Sveinsson og Ágúst Pálsson
skrifa undir teikningar af þessum byggingum. Árið 1994 var reist gæsluvallarhús á lóðinni
eftir teikningum arkitektanna Vilhjálms Hjálmarssonar og Helga Hjálmarssonar.
Guðmundur H. Þorláksson byggingarmeistari hannaði fimm þeirra húsa sem hér
eru könnuð. Þar af eitt timburhús, eitt steinhlaðið hús og þrjú steinsteypt hús. Einar
Erlendsson arkitekt teiknaði húsið Freyjugötu 25a og Pjetur Ingimundarson
byggingarmeistari gerði teikningar að húsinu Freyjugötu 15. Arinbjörn Þorkelsson
húsasmíðameistari hannaði síðan viðbygginguna við það sama hús og hækkun á því.
Húsið að Freyjugötu 27 var hannað af Sigurði Pjeturssyni arkitekt og arkitektarnir Páll

8

Hluti af korti Landmælingadeildar herforingjaráðsins í Kmh. af Reykjavík 1902. Minjasafn
Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
9
Reykjavík 1920. Hluti af korti eftir Egil Hallgrímsson. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
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Gunnlaugsson og Valdimar Harðarson teiknuðu húsið að Þórsgötu 18-18a. Yngsta húsið á
reitnum, Þórsgötu 24-26, teiknaði Sigurður Einarsson byggingarfræðingur.
Ekki er vitað um höfunda að öllum þeim breytingum sem húsin hafa undirgengist í
gegnum tíðina. Björn Rögnvaldsson forsmiður teiknaði hækkunina og kvistinn á
Freyjugötu 25a og Hafliði Jóhannsson byggingarmeistari teiknaði sömu breytingar á
húsinu Freyjugötu 25. Hafliði teiknaði einnig breytingar á húsinu Baldursgötu 32.
Arkitektarnir Gunnar Ólafsson og Kjartan Sveinsson komu að breytingunum á húsinu
Baldursgötu 34. Guðmundur H. Þorláksson byggingarmeistari teiknaði viðbygginguna og
kjallarann við húsið Freyjugötu 25b en hann kom líka að breytingum á húsinu Þórsgötu
20 ásamt Einari Erlendssyni arkitekt. Húsið að Þórsgötu 22 er talsvert breytt frá
upphaflegri gerð en breytingar á því voru unnar af Pjetri Ingimundarsyni forsmiði og
arkitektunum Þorsteini Gunnarssyni og Páli V. Bjarnasyni. Hrafn Hallgrímsson arkitekt
teiknaði breytingarnar á húsinu Þórsgötu 22a. Aðrir arkitektar sem komu að breytingum á
húsunum á reitnum eru Ársæl Vignisson, Guðrún Stefánsdóttir, Þórir Baldvinsson,
Magnús Skúlason, Orri Árnason og stofurnar Arkinn ehf. og Nýja teiknistofan.
Horfin hús
Húsin sem hér eru könnuð eru flest fyrsta kynslóð húsa á lóðinni. Þó hafa nokkur
hús þurft að víkja fyrir nýbyggingum. Á lóðinni Freyjugötu 27 stóð áður einlyft
timburhús sem reist var árið 1921. Til eru óundirritaðar teikningar af húsinu.
Byggingarleyfi fyrir núverandi húsi á lóðinni var veitt árið 1954 og var byggingu þess að
mestu lokið árið 1957. Húsið var þó ekki virt fyrr en árið 1960. Húsið á lóðinni Þórsgötu
18-18a var byggt árið 1982. Áður stóð á lóðinni einlyft timburhús og geymsluskúr sem
byggð voru árið 1920. Til eru óundirritaðar teikningar af húsinu frá 1920 og 1921.

Svæðið á korti frá 1940. 10

10

Hluti af hitaveitukorti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1940. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
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Árið 1977 var samþykkt að sameina í eina lóð lóðirnar nr. 24, 26 og 28 við
Þórsgötu. Áður stóð á lóðinni Þórsgötu 24 einlyft timburhús sem reist var 1923. Á lóðinni
nr. 26 stóðu tvö hús, annað nr. 26 en hitt nr. 26a. Þau voru reist árin 1920 og 1921. Húsið
að Þórsgötu 28 var fyrst virt árið 1920 en húsið að Þórsgötu 28a árið 1925. Þessi hús voru
öll steinsteypt. Ekki eru til upphaflegar teikningar af öllum þessum húsum.

Þórsgata 28a á horni Njarðargötu og Þórsgötu.11

Saga reitsins
Það svæði sem hér er til umfjöllunar byggðist upp á árunum 1920–1930, er mikill
skortur var á íbúðarhúsnæði í Reykjavík. Ástæður þessa voru takmarkaður innflutningur á
byggingarefni undir lok fyrri heimsstyrjaldarinnar og aukinn aðflutningur fólks til
bæjarins. Á árunum eftir fyrri heimsstyrjöld var allt vöruverð mjög hátt og leiddi það til
þess að fólk baslaði við að koma sér upp mjög litlum íbúðarhúsum og má einna helst sjá
slík hús við götur á Skólavörðuholti eins og Þórsgötu, Nönnugötu og Lokastíg. Bærinn
tók þá að stækka hratt og teygði byggðin sig mest í austurátt og upp í Skólavörðuholtið.12
Á þeim tíma þegar fyrstu húsin voru byggð og göturnar voru lagðar á
Skólavörðuholtinu og efri hluta Þingholtanna voru skipulagsmál bæjarins fremur stutt á
veg komin og ekki hafði verið mótuð nein heildarstefna í skipulagsmálum. Þó voru ýmsar
reglur í gildi sem komu í veg fyrir að byggðin þróaðist af handahófi. Árið 1903 var sett
viðamesta byggingarsamþykkt fyrir bæinn fram að því. Samkvæmt henni var stærð húsa
háð lóðarstærð að því leyti að óbyggður hluti lóðarinnar mátti ekki vera minni en
hússtæðið. Allstórar lóðir fylgdu því upphaflega flestum húsum á þessu svæði. Með
þessari byggingarsamþykkt varð einnig skylda að klæða bæði þök og veggi húsa með
bárujárni og var því ákvæði fylgt vel eftir.13

11

Ljósm. Sveinn Þórðarson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, SÞÓ ÁBS 1344.
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
13
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 21–22.
12
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Reiturinn á loftmynd frá 1945–1947.14

Timburhúsin á reitnum risu á lokaskeiði 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“.15 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.16
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 þess
þyrfti og stærri steinsteypt hús yrðu byggð í staðinn.17 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.
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Ljósm. Sigurhans Vignir. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, VIG Loftmyndir 1-1.
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 23 – Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1915 B, bls. 152.
16
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 23 – Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1915 B, bls. 152.
17
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.
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Svæðið á skipulagsuppdrættinum frá 1927.18

Fyrirætlanir frá þessum tíma um þéttingu byggðar á eldri reitum 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.19 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.20

Reiturinn á korti frá 1964.21

Reiturinn á kort frá 1953.

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.22 Á reitnum sem hér um ræðir má einkum sjá dæmi

18

Hér tekið eftir: Trausti Valsson: Skipulag byggðar á Íslandi, bls. 124–125.
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 25.
20
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 25
21
Hluti af korti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1953. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn – Hluti af
staðgreinikorti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1964. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
22
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 70.
19
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þess á hornlóðunum Freyjugötu 15 og 27 og Þórsgötu 24-26. Ekki hefur verið byggt á
reitnum frá því að fjölbýlishúsið við Þórsgötu 24-25 var reist á níunda áratugnum.
Í dag er fyrst og fremst íbúðabyggð á reitnum. Á árum áður var stundaður
þónokkur verslunarrekstur á reitnum og svokallaðar „hornverslanir“ starfræktar. Á
árunum 1920–1940 var gjarnan gert ráð fyrir matvöruverslunum í hornhúsum og var að
jafnaði miðað við að þær væru innan 100 metra göngufjarlægðar frá heimili, þar sem fáir
áttu bíl. Það sem einkum setti svip sinn á verslunina voru persónuleg samskipti
kaupmannsins og viðskiptavinanna. Sama fólkið lagði leið sína í verslunina dag eftir dag
og góð kynni tókust oft á milli kaupmannsins og viðskiptavinanna. Fólk gaf sér tíma til að
ræða saman um málefni líðandi stundar. „Kaupmaðurinn á horninu“ var mikilvægur hluti
af samfélagsforminu. Eftir því sem fram liðu stundir og verslunarhættir breyttust reyndust
verslanir í eldri hverfum oft í óhentugu húsnæði sem gat ekki tekið á móti nýtísku kæliog frystibúnaði. Þar af leiðandi áttu þessar verslanir oft erfitt með að nýta sér þær
nýjungar sem voru að ryðja sér rúms á markaðnum og urðu því oft undir í
samkeppninni.23 Verslunin Gunnlaugsbúð var starfrækt til fjölda ára í hornhúsinu
Freyjugötu 15. Í hornhúsinu Freyjugötu 27 var þar til nýverið rekin verslun en árið 2007
var lokað fyrir verslunarinnganginn á horni hússins og því breytt í íbúð. Árið 1933 var
opnuð verslunin Kiddabúð í húsinu Þórsgötu 14 en verslanir með því heiti voru nokkrar í
bænum, kenndar við eigandann, Kristján Jónsson kaupmann.

Auglýsing í Morgunblaðinu 1933. 24

Barnaleikvöllurinn
Á reitnum sem hér er til umfjöllunar er að finna barnaleikvöll á lóðinni Freyjugötu
19. Þar var fyrst reist spennistöð árið 1923 en árið 1943 er bætt við annarri slíkri sem og
vaktskýli fyrir leikvöllinn. Fyrsti barnaleikvöllurinn sem skipulagður var í Reykjavík:
„… var opnaður við Grettisgötu á sumardaginn fyrsta
árið 1915 að frumkvæði Kvenréttindafélags Íslands. Næstu
23
24

Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur. Fyrri hluti, bls. 150 og 178.
Morgunblaðið, 27. september 1933, bls. 1.
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áratugi fjölgaði gæsluvöllum hægt, árið 1950 voru t.d. aðeins
sex slíkir í bænum, auk þess við Grettisgötu voru vellirnir við
Njálsgötu, Freyjugötu, Hringbraut, Vesturvallagötu og í
Mæðragarðinum við Lækjargötu. Þeir voru opnir börnum á öllum
aldri og leit gæslukona eftir þeim.“25

Leikvöllunum var gjarnan komið þannig fyrir að börn þyrftu ekki að fara yfir stórar
umferðagötur. Gæsluvöllurinn á Freyjugötu er enn í fullri notkun og þar gefst börnum
tækifæri til frjálsra leikja í félagsskap annarra barna. Gæsluvellirnir voru fyrst og fremst
hugsaðir sem útivistarsvæði þar sem foreldrum barna var gefinn kostur á að hafa börnin í
öruggri gæslu frá umferð og annarri hættu í fáeina tíma á dag. Í dag er leikvöllurinn einn
af fáum opnum svæðum í hverfinu og mikilvægur í ljósi þess.

Loftmynd af Freyjugöturóló. 26

Börn að leik á Freyjugöturóló. 27

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.28
Freyjugata
Freyjugata er kennd við Freyju, ástargyðjuna í norrænni goðafræði. Gatan tók að
byggjast á þriðja áratug 20. aldar.29 Nafn götunnar var samþykkt árið 1919.

25

Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 188-189.
Ljósm. óþekktur. Hér tekið eftir: Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 189.
27
Ljósm. Páll Jónsson. Hér tekið eftir: Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls.
188.
28
Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, bls. 279.
29
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. A – G, bls. 143.
26
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Baldursgata
Baldursgata er nefnd eftir Baldri hinum hvíta sem segir frá í Gylfaginningu í
Snorra-Eddu. Gatan byrjaði að byggjast um 1900 en húsin norðan megin voru flest reist
um 1920.30 Gatan kom fyrst fram í manntali árið 1909.
Þórsgata
Þórsgata er nefnd eftir guðinum Þór31, sem var útvörður guðanna og bardagaguð
mikill. Tákn hans var hamarinn auk megingjarð og járnglófa. Nafn götunar var samþykkt
árið 1919.
Njarðargata
Gatan er kennd við Njörð í Nóatúnum sem sagt er frá meðal annars í SnorraEddu.32 Nafn götunnar var samþykkt árið 1919.

30

Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. A – G, bls. 75.
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. R – Ö, bls. 194.
32
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. H – P, bls. 190.
31
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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 1.186.3 í Reykjavík sem afmarkast af
Freyjugötu að sunnan, Baldursgötu að vestan, Þórsgötu að norðan og Njarðargötu að
austan.
Í varðveislumati er lagt til að reiturinn verði settur í ljósgulan flokk, verndun
byggðamynsturs, samkvæmt skilgreiningu í Húsverndarskrá Reykjavíkur.

HÚSVERNDARSKRÁ REYKJAVÍKUR
Varðveislumat húsa á ofangreindum staðgreinireit:
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.
Freyjugata 19, leikvöllur og spennistöð.
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.
Þórsgata 20b.

BREYTING Á HÚSVERNDASKRÁ REYKJAVÍKUR
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.
Svæðið afmarkast af Freyjugötu að sunnan, Baldursgötu að vestan, Þórsgötu að
norðan og Njarðargötu að austan.
Lagt er til að húsin á reitnum verði sett í ljósgulan flokk, verndun byggðamynsturs.
Verndun tekur til upprunalegs byggðamynsturs innan svæðisins.
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Byggingarár

1921

Baldursgata 32

Fyrsti eigandi Guðlaugur Hinriksson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Timbur og pappi
Mænisþak
Timbur og pappi

Einlyft
Inng.skúr

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1923
1936
1951
1951
1951
1957
?

Ný klæðning
Kvistur
Viðbygging
Nýr kjallari
Útlitsbreyting
Kvistur
Múrhúðun

Hönnuðir breytinga
Ókunnur
Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson

bygg.m
bygg.m
bygg.m
bygg.m
bygg.m

Saga
Húsið er fyrst virt árið 1921 og er þá enn í smíðum. Þá er einnig virtur geymsluskúr úr bindingi á lóðinni.
Árið 1923 er húsið virt að nýu og er þá eigandi þess Sigurður Sigurðsson forseti Búnaðarfélags Íslands. Þá er húsið fullgert
og komið járn á þak og veggi. Einnig er búið að setja járn á þak og veggi geymsluskúrsins. Árin 1922 og 1934 eru
samþykktir kvistir á húsið. Árið 1936 eru virtir tveir nýir kvistir á rishæð hússins, hvor á sinni hlið þess. Húsið er óbreytt
samkvæmt virðingum 1942 og 1946. Árið 1951 hefur húsið tekið þeim breytingum að það hefur lengst dálítið og breikkað,
inngönguskúrinn verið felldur inn í nýja viðbyggingu og kjallari byggður undir húsið úr steinsteypu. Einnig eru innréttingar
breyttar í húsinu. Í kjallaranum er smíðahús. Árið 1957 er samþykkt að stækka kvist á götuhlið hússins. Útveggir hússins
hafa verið múrhúðaðir en ekki er ljóst hvenær það var gert.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Hluti af götumynd.

Upprunaleg gerð:

Húsið er töluvert breytt frá upphaflegri mynd, en heldur þó upprunalegum stíleinkennum.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1923

Baldursgata 34

Fyrsti eigandi Þorvaldur Ólafsson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Hlaðið úr holsteini

Einlyft

Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1947
1953
1958
e.1967
1989

Inngönguskúr
Viðbygging
Hækkun
Kvistur
Ný klæðning

Hönnuðir breytinga
Ókunnur
Gunnar Ólafsson
Kjartan Sveinsson
Kjartan Sveinsson

arkitekt
tæknifr.
tæknifr.

Saga
Byggingarleyfi fyrir húsinu er samþykkt árið 1923. Samkvæmt virðingu frá 1947 er húsið óbreytt í aðalatriðum en mikið
endurbætt. Einnig er virtur inngönguskúr sem var ekki í fyrstu virðingu af húsinu. Árið 1953 er virt ný viðbygging við
húsið. Viðbyggingin er hlaðin úr vikursteini á steinsteyptum grunni, hæð með skáþaki. Hún er slétthúðuð að utan og með
þaki úr timbri og pappa. Einnig er virtur nýr skúr úr timbri, tvöfaldur, óklæddur með járnþaki. Árið 1958 er virt nýtt ris á
húsinu. Það er hlaðið úr holsteini, einangrað með Wellit, múrhúðað utan, með þaki úr timbri, pappa og bárujárni og með
tveim gluggakvistum. Hæð hússins er þá 5,1 m. Árið 1964 er samþykkt að setja kvist á götuhlið hússins. Í dagbók
byggingarfulltrúa segir að árið 1967 hafi þetta ekki verið framkvæmt en samkvæmt vettvangsrannsókn 2007 er kvistur á
götuhlið hússins. Árið 1989 var samþykkt að klæða húsið að utan með stálklæðningu.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinhlaðið hús.

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

Hluti af götumynd.

Upprunaleg gerð:

Byggt við bakhlið hússins og ris þess hækkað.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1932

Freyjugata 15

Fyrsti eigandi Einar G. Waage

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Pjetur Ingimundarson
byggingarmeistari

Útlit
Steinsteypt
Ómúrað

Tvílyft
Ris
Inng.skúr

Bárujárn

Helstu breytingar
1936
1937
1937
1942
2001

Viðbygging
Hækkun
Svalir
Múrhúðun
Breytt í íbúðir
1. hæð

Upphafleg notkun
Íbúðar- og verslunarhús

Hönnuðir breytinga
Arinbjörn Þorkelsson
Arinbjörn Þorkelsson
Arinbjörn Þorkelsson

Saga
Samkvæmt fyrstu virðingu af húsinu voru sölubúð og mjólkurbúð á jarðhæð hússins. Árið 1933 er húsið fullgert að smíði
og öllum frágangi þó að ekki væri búið að múrslétta það að utan. Árið 1936 er virt ný þriggja hæða viðbygging við húsið
með risi og kjallara. Hún er úr steinsteypu og með bárujárnsþaki. Árið 1937 er eldra húsið og inngönguskúrinn hækkaður til
jafns við viðbygginguna frá árinu áður. Einnig eru virtar nýjar svalir. Samkvæmt virðingu frá 1942 er húsið múrsléttað að
utan. Verslunin Gunnlaugsbúð var starfrækt til fjölda ára í húsinu. Árið 1988 er samþykkt að innrétta pizzuheimsendingarþjónustu, ísbúð og verslun í húsinu. Árið 2001 er samþykkt að breyta innra skipulagi á 1. hæð hússins. Árið 2005 er
samþykkt að breyta tveimur verslunarrýmun í þrjár íbúðir og breyta gluggum á 1. hæð.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Fúnkísstíll.

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

Hornhús með umhverfisgildi.

Upprunaleg gerð:

Húsið hækkað til jafns við viðbyggingu sem byggð var árið 1936.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1920

Freyjugata 17

Fyrsti eigandi Þorkell Magnússon
sótari og vélstjóri

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Steinsteypt

Kjallari
Inng.skúr

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1922
1926

Þakið járnklætt
Hækkun

Hönnuðir breytinga
Ókunnur

Flatt þak
Timbur og pappi

Saga
Samkvæmt fyrstu virðingu af húsinu var þá einungis búið að byggja kjallara/jarðhæð hússins. Þó var búið að innrétta í
kjallaranum íbúð og búið í honum. Eignin er óbreytt árið 1922 en búið að setja járn á þak hússins. Árið 1926 er húsið
hækkað um eina lofthæð og er hún úr holsteini. Þakið er járnklætt. Hæð hússins er þá 5,2 m. Þá er inngönguskúrinn sagður
vera við vesturgafl hússins en samkvæmt fyrstu virðingu var hann við austurgafl hússins. Inngönguskúrinn er með flötu
steinsteyptu þaki. Upp við hann að sunnan eru byggðar úr steinsteypu útitröppur til efri hæðar. Húsið er sementsléttað að
utan.
Í þessu húsi bjuggu séra Sigurbjörn Einarsson biskup, frú Magnea Þorkelsdóttir og börn þeirra. Faðir Magneu byggði húsið.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einföld steinsteypuklassík með sveitsergluggum.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Fellur vel að götumynd Freyjugötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið var fullklárað árið 1926 og hefur ekkert verið breytt síðan.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1923

Freyjugata 17a

Fyrsti eigandi Finnbogi Ólafsson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Steinsteypt

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Einlyft
Kjallari

Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Saga
Samkvæmt virðingu frá 1926 er húsið 5 metrum lengra en samkvæmt fyrstu virðingu frá 1923.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Hús á baklóð. Mikilvægt í byggðamynstri á Skólavörðuholtinu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1923

Freyjugata 25

Fyrsti eigandi Benjamín J. Gíslason

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Steinsteypt

Kjallari
Einlyft

Bárujárn

Helstu breytingar
1923
1946
1956
1956

Hækkun
Endurbætur
Hækkun
Kvistur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson

byggm.

Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson

byggm.
byggm.

Saga
Byggingarleyfi fyrir húsinu er samþykkt árið 1923. Húsið er fyrst virt í mars 1923. Í október sama ár er húsið fullgert að
smíði og er þá tvílyft. Árið 1941 er virtur geymsluskúr en teikning af honum var samþykkt árið 1927. Árið 1946 hefur
húsið verið endurbætt að innan og er þá starfrækt í því saumastofa. Stærðir eru þá óbreyttar. Árið 1956 er húsið virt á ný og
hefur þá verið hækkað um eina hæð og ris. Húsið er múrhúðað að utan, þakið járnklætt og tveir gluggakvistir á því. Árið
1964 er samþykkt að breyta gluggum og bæta við hurð á jarðhæð en það var ekki framkvæmt. Á viðkomandi teikningu má
sjá breytingu á gluggum á efri hæðum hússins en í dag hefur einungis glugga á efstu hæð verið breytt samkvæmt
teikningunni. Árið 1998 er samþykkt áður gerð skipting á geymsluskúr.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einföld steinsteypuklassík.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Fellur vel að götumynd Freyjugötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið hefur verið hækkað og settur á það kvistir. Gluggum breytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1923

Freyjugata 25a

Fyrsti eigandi Ólafur Auðunsson
trésmiður

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Einar Erlendsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt

Einlyft
Kjallari

Helstu breytingar
1935
1935

Hækkun
Kvistur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Björn Rögnvaldsson
Björn Rögnvaldsson

forsmið
forsmið

Bárujárn

Saga
Húsið er fullgert samkvæmt virðingu frá 1926 og hefur meðal annars verið múrsléttað að utan. Árið 1927 er virtur á lóðinni
nýr geymsluskúr úr steinsteypu, með járnþaki. Samkvæmt virðingu frá 1935 hefur húsið verið hækkað um port, kvist og ris.
Meðalhæð hússins er þá 4,6 m. Húsið er óbreytt samkvæmt virðingu 1942.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Steinsteypuklassík með sveitsergluggum.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu. Gott dæmi um alþýðuhús höfundar síns.
Umhverfisgildi:

Fellur vel að götumynd Freyjugötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið hefur verið hækkað og settur á það kvistur.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1921

Freyjugata 25b

Fyrsti eigandi Guðlaug Jónsdóttir

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Timbur, bindingur
Pappi
Mænisþak
Pappi

Einlyft

Helstu breytingar
1923
1926
1926
1934
1947

Viðbygging
Viðbygging
Nýr kjallari
Endurbætur
Viðbygging

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
ókunnur
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson

byggm.
byggm.

ókunnur

Saga
Árið 1921 byggir Guðlaug Jónsdóttir hús úr bindingi. Árið 1923 er virtur nýr geymsluskúr úr bindingi við austurgafl
hússins. Húsið er virt á ný árið 1926 og hefur þá verið lengt og byggður undir það íbúðarkjallari. Þá eru 2/3 hlutar af húsinu
úr bindingi en 1/3 úr steinsteypu. Húsið er þá 8,5 m. á lengd. Samkvæmt virðingu frá 1934 er búið að fullgera húsið,
endurbæta það að ýmsu leyti og járnklæða bæði þak þess og veggi. Árið 1947 er eldri hluti hússins óbreyttur en
endurbættur. Þá hefur verið gerð viðbygging við austurgafl þess, hlaðin úr steyptum steini á steyptum grunni.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt timburhús með sveitsergluggum.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Hús á baklóð. Mikilvægt í byggðamynstri á Skólavörðuholtinu.

Upprunaleg gerð:

Húsið hefur verið lengt en hefur haldið sínum upprunalega stíl.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1927

Freyjugata 25c

Fyrsti eigandi Margrét Sveinbjörnsdóttir Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús og pakkhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris

Bárujárn

Saga
Samkvæmt fyrstu virðingu er á lóðinni einnig geymsluskúr úr steinsteypu, með járnþaki.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús með sveitsergluggum.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Fellur vel að götumynd Freyjugötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1960

Freyjugata 27

Fyrsti eigandi Lárus F. Björnsson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Sigurður Pjetursson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Marmarahúð

Fjórlyft
Kjallari

Helstu breytingar
1986
1986
2007

Svalir
Sólskáli
Útlitsbreyting

Upphafleg notkun
Verslun

Hönnuðir breytinga
Magnús Skúlason

arkitekt

Orri Árnason

arkitekt

Bárujárn

Saga
Áður stóð á lóðinni hús frá 1921 sem þurfti að víkja fyrir þessu húsi. Byggingarleyfi fyrir núverandi húsi er veitt árið 1954.
Byggingu hússins er að mestu lokið árið 1957 en það er þó ekki virt fyrr en 1960. Árið 1986 er samþykkt að gera svalir og
byggja glerhús/sólskála á þaki hússins samkvæmt teikningum Magnúsar Skúlasonar. Árið 1988 er samþykkt að setja
skorstein á húsið. Árið 2003 er samþykkt að breyta innra fyrirkomulagi og skipta einni íbúð í tvær á fjórðu hæð hússins.
Sama ár er einnig samþykkt að breyta geymslu í kjallara og númerum á eignum í húsinu. Í maí 2006 er samþykkt að breyta
verslun á jarðhæð hússins í þriggja herbergja íbúð og loka verslunarinngangi á horni hússins og setja glugga í stað
hurðarops. Þessar breytingar eru framkvæmdar á árinu 2007.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjöunda áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Verslun á götuhæð hússins, dæmi um „kaupmanninn á horninu“.
Umhverfisgildi:

Hornhús, kennileiti á horni Freyjugötu og Njarðargötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1922

Freyjugata 27a

Fyrsti eigandi Valdimar Kristjánsson,
Jón Jónsson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Steinsteypt

Einlyft

Upphafleg notkun
Íbúðarhús og pakkhús

Helstu breytingar
1923
2002

Hækkun
Útlitsbreyting

Hönnuðir breytinga
Nýja Teiknistofan

Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Saga
Árið 1922 er einnig virtur geymsluskúr úr bindingi á lóðinni. Hann er klæddur pappa á þaki og veggjum. Húsið er virt á ný
árið 1923 og hefur þá verið hækkað um eina gólfhæð. Hæð hússins er þá 6,1 m. Árið 1929 er virtur nýr geymsluskúr úr
steinsteypu á lóðinni með járnþaki. Hann er sementsléttaður að utan.
Árið 2002 er samþykkt að stækka gistiheimilið við Þórsgötu 24-26 yfir í húsið númer 27a við Freyjugötu, byggja við það
stigahús og hækka upp í fjögurra hæða byggingu úr steinsteypu klædda, með steniplötum samkvæmt teikningum Nýju
Teiknistofunnar.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Fellur vel að götumynd Njarðargötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið hefur verið hækkað.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1923

Leikvöllur/spennistöð

Fyrsti eigandi Rafmagnsveita
Reykjavíkur

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað

Upphafleg notkun
Spennistöð

Hönnun Ókunnur

Einlyft

Helstu breytingar
1943
1943
1994

Hellur

Spennistöð
Vaktskýli
Gæsluvallarhús

Hönnuðir breytinga
Einar Sveinsson og
Ágúst Pálsson
Vilhjálmur Hjálmarsson
Helgi Hjálmarsson

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Saga
Árið 1923 er virt spennistöð á lóðinni. Árið 1943 er virt önnur sem er byggð að öllu leyti eins og sú frá 1923. Á milli
spennistöðvanna var reist vaktskýli fyrir leikvöllinn og tvö salerni. Einar Sveinsson og Ágúst Pálsson skrifa undir
teikningar af spennistöðinni og vaktskýlinu frá 1943. Á árunum 1992-1994 var reist gæsluvallarhús á leikvellinum.
Fyrsti barnaleikvöllurinn sem skipulagður var í Reykjavík „… var opnaður við Grettisgötu á sumardaginn fyrsta árið 1915
að frumkvæði Kvenréttindafélags Íslands. Næstu áratugi fjölgaði gæsluvöllum hægt, árið 1950 voru t.d. aðeins sex slíkir í
bænum, auk þess við Grettisgötu voru vellirnir við Njálsgötu, Freyjugötu, Hringbraut, Vesturvallagötu og í
Mæðragarðinum við Lækjargötu. Þeir voru opnir börnum á öllum aldri og leit gæslukona eftir þeim“.
Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur, bls. 188-189.
Leikvöllunum var gjarnan komið þannig fyrir að börn þyrftu ekki að fara yfir stórar umferðargötur. Leikvöllurinn á
Freyjugötu er enn í fullri notkun og þar gefst börnum tækifæri til frjálsra leikja í félagsskap annarra barna. Nú (2007) er
rekið af dagforeldrum dagheimili í gæsluvallarhúsinu fyrir börn sem ekki eru komin á leikskólaaldur.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Sérkennilegt mannvirki sem myndar endapunkt Bragagötu. Klassísk einkenni.

Menningarsögulegt gildi: Tengist sögu upphafs byggðar á svæðinu og sögu barnagæsluvalla í Reykjavík.
Umhverfisgildi:

Kennileiti í umhverfinu. Eitt af fáum opnum svæðum í hverfinu.

Upprunaleg gerð:

Að mestu óbreytt. Elsti hlutinn er frá 1923 en yngri hluti frá 1943.

Varðveislugildi:

Húsið er í dökkgulum flokki í Húsverndarskrá Reykjavíkur, verndun götumynda. Lagt er
til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1922

Þórsgata 14

Fyrsti eigandi Jónas Jónsson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Steinsteypt

Einlyft

Pappi

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1923
1933
1933
1959

Stækkun
Viðbygging
Kvistur
Viðbygging

Hönnuðir breytinga
ókunnur
Pjetur Ingimundarson
Pjetur Ingimundarson
Arinbjörn Þorkelsson

forsmið
forsmið
húsasm

Saga
Samkvæmt virðingu af húsinu frá 1923 er þá búið að stækka það á breiddina. Einnig er komið járn á þakið.
Samkvæmt virðingu frá 1933 er húsið þá nýstækkað með tveimur gluggakvistum, risi og kjallara. Þakið er járnklætt og
húsið er allt múrsléttað. Árið 1959 er virt ný viðbygging við húsið. Hún er tvær hæðir, úr steinsteypu, múrhúðuð að utan
og með járnþaki. Árið 1986 er samþykkt endurnýjun á byggingarleyfi frá 1945 fyrir hækkun á húsinu. Húsið hefur þó ekki
enn (2007) verið hækkað eftir þeim teikningum.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Hornsneitt hornhús.

Upprunaleg gerð:

Húsinu hefur verið breytt en það heldur þó sínum upprunalega stíl.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1920

Þórsgata 16

Fyrsti eigandi Halldór Jónsson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Pappi

Einlyft
Kjallari
Ris

Bárujárn

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1946
1961
1964
1964
2003
2003

Endurbætur
Endurbætur
Nýr kjallari
Endurbætur
Útlitsbreyting
Ný klæðning

Hönnuðir breytinga
ókunnur
ókunnur
Þórir Baldvinsson
Þórir Baldvinsson
Arkinn ehf.
Arkinn ehf.

arkitekt
arkitekt

Saga
Húsið er óbreytt samkvæmt virðingu 1922. Árið 1946 var húsið endurbætt hvað viðhald snertir en var að öðru leyti óbreytt.
Það ár er virtur geymsluskúr á lóðinni úr bindingi, klæddur járni bæði á þaki og veggjum. Árið 1953 var samþykkt
viðbygging við húsið sem ekki var gerð. Árið 1961 er húsið aftur endurbætt að innan en er óbreytt að stærðum. Árið 1964
eru aftur unnar endurbætur á húsinu og kjallari stækkaður og útbúin þar íbúðarherbergi. Árið 1966 eru innréttingar auknar í
húsinu en það þó óbreytt að stærðum. Árið 2003 er samþykkt að fjölga gluggum á götuhlið hússins sem var og gert. Einnig
er sett nýtt járn á húsið og útihurð endurnýjuð og færð sem næst upprunalegu útliti.
Lóðin er sameiginleg með Þórsgötu 16a og er kvöð um 3 álna (1,8 m.) göngustíg að 16a.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Fellur vel að götumynd Þórsgötu. Mikilvægt í byggðamynstri á Skólavörðuholtinu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt að stærðum en þó hafa verið unnar á því endurbætur.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1922

Þórsgata 16a

Fyrsti eigandi Guðmundur
Guðmundsson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
holsteinn/bindingi
Pappi
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Ris

Helstu breytingar
1984
1989

Viðbygging
Sólskáli

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Ársæll Vignisson
Guðrún Stefánsdóttir

arkitekt
arkitekt

Saga
Einungis ein virðing er til af húsinu. Samkvæmt henni er húsið hlaðið úr steinlímdum holsteini upp að þakskeggi en
risstafnar eru úr bindingi. Til er samþykkt teikning af inngönguskúr við húsið frá 1984 eftir Ársæl Vignisson arkitekt. Árið
1989 var samþykkt að byggja gróðurskála við húsið. Við vettvangsrannsókn árið 2007 kom í ljós að búið er að byggja bæði
inngönguskúrinn og gróðurskálann við húsið samkvæmt teikningunum frá 1984 og 1989.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinhlaðið hús.

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

Hús á baklóð. Mikilvægt í byggðamynstri á Skólavörðuholtinu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt fyrir utan nýjan inngönguskúr og sólskála.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1982

Þórsgata 18 og 18a

Fyrsti eigandi Ókunnur

Hönnun Páll Gunnlaugsson og
Valdimar Harðarson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Steinsteypt
Pokadregið
Bárujárn

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Inng.skúr

Saga
Áður stóð á lóðinni hús sem var byggt árið 1920 sem og geymsluskúr. Leyfi fyrir niðurrifi var veitt 1981.
Núverandi hús á lóðinni var byggt árið 1982. Um er að ræða parhús, sem merkt er númer 18 og 18a. Húsið er sagt vera
pokadregið að utan. Timbur er í svölum og þaki yfir útidyrahurð. Húsinu hefur ekki verið breytt frá því að það var byggt.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Fjölbýlishús í anda húsagerðar níunda áratugarins.

Menningarsögulegt gildi: Lítið.
Umhverfisgildi:

Hluti af götumynd.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1920

Þórsgata 20

Fyrsti eigandi Guðbrandur Guðmundss. Hönnun Ókunnur
Sveinn Jóhannsson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Timbur, bindingur
Pappi og timbur
Bárujárn

Einlyft
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1922
1945
1945
1953
1955
1955
2000

Ný klæðning
Svalir
Inngönguskúr
Viðbygging
Kvistur
Þak hækkað
Íbúðir sþ.

Hönnuðir breytinga

Einar Erlendsson
Einar Erlendsson
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson

arkitekt
arkitekt
bygg.m
bygg.m
bygg.m

Saga
Samkvæmt virðingu frá 1922 er þá búið að klæða allt húsið með járni. Á árunum 1944-1945 er samþykkt að stækka
inngönguskúrinn, setja svalir á húsið og gera á því aðrar útlitsbreytingar. Árið 1952 er samþykkt viðbygging úr steinsteypu
við suð - austurgafl hússins. Árið 1955 er samþykkt að setja stóran kvist með fimm gluggum á götuhlið hússins. Þá virðist
sem þakið á bakhlið hússins hafi verið hækkað upp. Árið 2000 var samþykkt leyfi fyrir sex áður gerðum íbúðum í húsinu.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Fellur vel að götumynd Þórsgötu. Mikilvægt í byggðamynstri á Skólavörðuholtinu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er talsvert breytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1882

Þórsgata 20b

Fyrsti eigandi Bjarni Guðnason

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Pappi

Einlyft
Ris

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1922

Hönnuðir breytinga

Flutningur

Bárujárn

Saga
Húsið stóð áður að Laugavegi 16. Það var byggt árið 1882 af Magnúsi Pálssyni múrara. Samkvæmt fyrstu virðingu af
húsinu frá 1882 er það 8 x 7 x 3 1/2 ál. að stærð. Það er úr bindingi múruðum með múrsteini og klætt með borðum á
veggjum en járn á þaki. Húsið er virt síðast á Laugavegi 16 árið 1891 og er stærð þá hússins 13 1/4 x 7 x 3 1/2 ál. Næstu
tvær virðingar fyrir lóðina Laugaveg 16 eru gerðar 1907 og 1911. Sú fyrri á við nýjan skúr á lóðinni og sú síðari við
endurbætur á þeim sama skúr. Húsið frá 1882 var flutt á Þórsgötu 20a árið 1922.
Samkvæmt fyrstu virðingu á húsinu á lóðinni Þórsgötu 20a var geymsluskúr við vesturgafl hússins. Nú (2007) standa yfir
viðgerðir á húsinu.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Húsið stóð áður við Laugaveg. Flutt á núverandi lóð þegar svæðið var að byggjast upp.
Umhverfisgildi:

Hús á baklóð. Mikilvægt í byggðamynstri á Skólavörðuholtinu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá því það var flutt á núverandi lóð.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur. Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu
háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.
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Byggingarár

1924

Þórsgata 22

Fyrsti eigandi Sigtryggur Kaldan

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Steinsteypt

Einlyft
Ris

Bárujárn

Helstu breytingar
1932
1932
1970
1980
1980
?

Hækkun
Ný klæðning
Þakið hækkað
Viðbygging
Útlitsbreyting
Ný klæðning

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Pjetur Ingimundarson

forsmið

Þorsteinn Gunnarsson
Páll V. Bjarnason
Páll V. Bjarnason

arkitekt
arkitekt
arkitekt

Saga
Samkvæmt fyrstu virðingu frá 1924 er húsið þá ekki fullgert en samt tilbúið til íbúðar. Húsið er virt á ný árið 1931 og er þá
fullgert. Samkvæmt virðingu frá 1932 er þá búið að hækka það um eina hæð. Þá er það múrsléttað að utan. Árið 1948 er
virtur skúr á lóðinni og er hann úr timbri og pappaklæddur. Árið 1970 er þakið á framhlið hússins hækkað. Árið 1979 er
samþykkt teikning af breytingu á húsinu. Samkvæmt henni eru settir þrír gluggar á rishæð hússins. Einnig er á teikningunni
tvílyft viðbygging á bakhlið hússins með gróðurskála og svölum á þaki. Samkvæmt virðingu frá 1980 hafa verið gerðar
miklar endurbætur á húsinu. Meðal annars hefur verið skipt um innréttingar og fleira. Hæð hússins er eftir það 8 m. Stærð
skúrsins er líka breytt. Húsið er virt á ný 1981 og er þá óbreytt. Ekki er að finna heimildir fyrir því hvernær núverandi
klæðning var sett á húsið.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Fellur vel að götumynd Þórsgötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er talsvert breytt. Núverandi klæðning til lýta.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1921

Þórsgata 22a

Fyrsti eigandi Eiríkur Jónsson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Pappi
Pappi

Einlyft
Ris

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1923
1926
1983
1983
1983

Ný klæðning
Nýr kjallari
Hækkun
Kvistur
Inngönguskúr

Hönnuðir breytinga
Ókunnur
Hrafn Hallgrímsson
Hrafn Hallgrímsson
Hrafn Hallgrímsson

Saga
Þegar húsið er virt árið 1923 er búið að klæða þak og veggi með járni. Árið 1926 er húsið stækkað á þann hátt að settur er
nýr kjallari undir það. Húsið er óbreytt árið 1934. Árið 1983 er þaki hússins lyft, settur inngönguskúr á norðausturhlið þess
og kvistur á suðvesturhlið.
Árið 1943 var virtur geymsluskúr úr timbri á lóðinni. Hann var klæddur með pappa á veggjum og þaki. Ekki eru til
heimildir um hvenær hann var rifinn.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt timburhús með sveitsergluggum.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Hús á baklóð. Mikilvægt í byggðamynstri á Skólavörðuholtinu.

Upprunaleg gerð:

Húsið hefur verið hækkað, settur undir það nýr kjallari, inngönguskúr og kvistur.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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Byggingarár

1981-´86

Fyrsti eigandi Steinþór Þorsteinsson

Upphafleg
gerð
°
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Þórsgata 24-26
Hönnun Sigurður Einarsson
byggingafræðingur

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað

Svalir
Ris
Kjallari
Þrílyft

Helstu breytingar
1989
1998
1998
2002

Upphafleg notkun
Íbúðarhús og skrifstofa

Hönnuðir breytinga

Sólskáli
Skyggni
Atv.húsn. innr.
Atv.húsn. innr.

Saga
Áður stóðu á þessum lóðum hús byggð á árunum 1920-1925 sem urðu að víkja fyrir núverandi húsi. Árið 1977 var
samþykkt að sameina lóðirnar 24, 26 og 28 við Þórsgötu í eina lóð og skyldi lóðin framvegis vera talin nr. 24-26 við
Þórsgötu.
Árið 1989 var samþykkt sólskýli við húsið. Árið 1991 var samþykkt að breyta veggjum og þaki sólskýlisins. Árið 1998 var
samþykkt að byggja skyggni yfir inngang að Þórsgöu og breyta þriðju hæð hússins í gistiheimili. Árið 2002 var samþykkt
að reka gistiheimili á fyrstu hæð hússins. Það sama ár var einnig samþykkt að stækka gistiheimilið yfir í húsið númer 27a
við Freyjugötu, byggja við það stigahús og hækka upp í fjögurra hæða byggingu úr steinsteypu klædda með steniplötum,
samkvæmt teikningum Nýju Teiknistofunnar.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Fjölbýlishús í anda húsagerðar níunda áratugarins.

Menningarsögulegt gildi: Lítið.
Umhverfisgildi:

Hornhús. Fellur vel að götumynd Njarðargötu og Þórsgötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í ljósgulum flokki, verndun byggðamynsturs, samkvæmt
skilgreiningu Húsverndarskrár Reykjavíkur.
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