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Formáli
Hér fer á eftir könnun byggðar á staðgreinireit 1.134.5. í Reykjavík, en svæðið
afmarkast af Vesturvallagötu, Sólvallagötu, Framnesvegi og Holtsgötu. Húsakönnunin er
unnin að beiðni Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur í samræmi við skipulagslög vegna
gerðar deiliskipulags á svæðinu. Þessi reitur eru innan þess svæðis sem varðveisluskrá
Reykjavíkur nær til, en það er svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. Reiturinn byggðist
að mestu upp á árunum 1882–1958, en eitt hús bættist við eftir það. 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 er lagt 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. Stuðst er við Húsverndarskrá Reykjavíkur, sem gefin var út sem þemahefti með
Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996–2016, Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Hringbrautar /
Snorrabrautar.

September 2010,
Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgarminjavörður
Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni.
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Byggingarsaga
Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á staðgreinireitnum 1.134.5 í Reykjavík, sem
hlotið hefur verkheitið „Vesturvallareitur“.
Staðsetning
Svæðið sem er til umfjöllunar afmarkast af Vesturvallagötu, Sólvallagötu,
Framnesvegi og Holtsgötu.

Kort af svæðinu sem er hér til umfjöllunar.1

Húsagerð og aldur
Á reitunum standa í dag tuttugu hús og eru fjögur þeirra timburhús, 13 steinsteypt, eitt
úr bæði steinsteypu og timbri, eitt hlaðið úr holsteini og einn steinbær. Ellefu húsanna eru
einlyft að upphaflegri gerð, þrjú eru tvílyft, þrjú þrílyft og þrjú teljast fjórlyft. Flest eru húsin
fyrsta kynslóð húsa á lóðunum en þó hafa tvö þeirra verið byggð á lóðum þar sem áður stóðu
eldri hús sem voru rifin.
Segja má að núverandi byggð á reitnum endurspegli þann fjölbreytileika í húsagerð
sem gjarnan má finna í elstu hverfum borgarinnar og sé á sinn hátt vitnisburður um þróun
byggðar í Reykjavík frá síðustu áratugum 19. aldar fram á 6. áratug 20. aldar.
Þrjú elstu húsin á reitnum eru byggð á árunum 1882–1884. Eitt þeirra, steinbærinn
Ráðagerði, stendur á baklóð við Sólvallagötu (nr. 68). Steinbær er húsagerð sem varð algeng í
úthverfum Reykjavíkur á síðustu áratugum 19. aldar, eftir að Íslendingar lærðu þá iðn að
1

Vesturvallareitur. Forsögn fyrir deiliskipulag Vesturvallareits. September 2009.
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höggva til grjót. Það var einkum alþýðufólk og ekki síst tómthúsmenn sem byggðu sér
steinbæi til íbúðar en áður bjuggu reykvískir tómthúsmenn í torfbæjum. Segja má að
steinbæirnir hafi orðið arftakar torfbæjanna í Reykjavík og oft risu þeir á bæjarstæðum eldri
tómthúsbýla. Steinbæirnir voru byggðir þannig að hliðarveggirnir voru hlaðnir úr tilhöggnu
grjóti en gaflarnir voru úr timbri, ýmist að öllu leyti eða til hálfs þannig að neðri hlutinn var
steinhleðsla. Gluggar voru yfirleitt aðeins á göflum og þakið var jafnan bárujárnsklætt. Að
innan voru bæirnir þiljaðir. Segja má að lag torfbæjarins hafi þarna verið lagað að nýjum
aðstæðum og er hér um sérreykvískt fyrirbæri að ræða.2 Samkvæmt athugunum frá 1996–
1997 stóðu þá einungis um 22 steinbæir eftir af um 150 sem byggðir voru á tímabilinu 1880–
1905.3 Samkvæmt nýlegri talningu Árbæjarsafns hefur steinbæjunum fækkað um að minnsta
kosti fjóra síðan þá. Þar sem um er að ræða sérstakan reykvískan byggingarstíl er ljóst að
steinbæir eins og Ráðagerði hafa mikið varðveislugildi og brýnt er að stuðla að varðveislu
þeirra.
Hin tvö húsin sem tilheyra þessari elstu byggð standa við Framnesveg (nr. 31 og 33)
og eru af þeirri húsagerð sem algeng varð í Reykjavík á árunum 1880–1930 og kalla má
einföld bárujárnshús. Einkenni þessara húsa eru að þau eru lítil og lágreist, látlaus og einföld
að frágangi og fyrirkomulagi.4 Á árunum 1901–1906 bættust tvö hús til viðbótar við þessa
elstu byggð á reitum og standa þau bæði við Vesturvallagötu (nr. 4 og 6). Þessi hús eru einnig
af gerð einfaldra bárujárnshúsa.

Tvö einföld bárujárnshús á reitnum, Selland við Framnesveg 33 og Lindarbrekka við Vesturvallagötu 6.5

Á 3. áratugi 20. aldar voru byggð sex hús til viðbótar á reitnum. Tvö þeirra standa við
Sólvallagötu (nr. 70 og 72), eitt við Vesturvallagötu (nr. 2), eitt við Framnesveg (nr. 29) og
tvö eru bakhús sem teljast til Framnesvegar (nr. 31a og 31b). Flest eru þessi hús einföld
steinsteypuhús, látlaus og án skrauts. Slík hús voru algeng á fyrstu áratugum steinsteypuhúsa
og voru að útliti, gerð og fyrirkomulagi oft mjög svipuð timburhúsum eða hlöðnum
steinhúsum.6 Eitt þessara húsa er hlaðið úr holsteini, en holstein var farið að verksmiðjuframleiða hér á landi í byrjun 20. aldar.7
2

Margrét Hallgrímsdóttir og Hrefna Róbertsdóttir: Steinbæir og lítil steinhús í Reykjavík, bls. 2 — Andrés
Erlingsson: „Í steinsins form er sagan greypt“, bls. 11–12, 32–38, 41–42 og 46–49 — Hörður Ágústsson: Íslensk
byggingararfleifð I, bls. 307 — Skrá yfir friðuðu hús og hús í vörslu safna, bls. 97.
3
Margrét Hallgrímsdóttir og Hrefna Róbertsdóttir: Steinbæir og lítil steinhús í Reykjavík, bls. 3.
4
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 52–53 — Skrá yfir friðuð hús, bls. 112.
5
Ljósmyndari Sveinn Þórðarson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, SÞÓ ÁBS 0356 og 1322.
6
Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 115, 116, 119 — Abrecht, Birgit: Arkitektúr á Íslandi, bls. 22
— Dennis Jóhannesson og Málfríður Kristjánsdóttir: „Ágrip íslenskrar byggingarsögu“, bls. 13.
7
Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 329.
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Hús þessi voru byggð á þeim tíma þegar fyrstu lögin um skipulag kauptúna og
sjávarþorpa höfðu nýverið tekið gildi (1921) og unnið var að fyrsta heildarskipulagsuppdrættinum fyrir Reykjavík, sem samþykktur var árið 1927. Uppdráttur þessi náði til
svæðisins innan Hringbrautar (þ.e. núverandi Ánanausta, Hringbrautar, Þorfinnsgötu og
Snorrabrautar) og Skúlagötu og gerði ráð fyrir samfelldum röðum tveggja og þriggja hæða
steinhúsa meðfram flestum götum. Slík skipulagsgerð er nefnd blokkbygging eða randbyggð
og þekkist m.a. frá Kaupmannahöfn og Berlín.8 Skipulagið frá 1927 náði aldrei fram að ganga
í heild sinni en skipulagshugmyndir þessa tíma höfðu þau áhrif á þróun eldri hverfa innan
Hringbrautar að farið var að byggja hús með það í huga að þau yrðu hluti af sambyggðri
húsaröð. Það á við um flest þau hús sem byggð voru á reitnum sem hér um ræðir eftir 1920.

Hluti af skipulagsuppdrættinum frá 1927.9

Á árunum 1935–1938 risu þrjú hús til viðbótar á reitnum sem öll eru fjölbýlishús. Eitt
þeirra stendur við Holtsgötu (nr. 25) og tvö við Sólvallagötu (nr. 66–68), en þau tvö
síðarnefndu mynda í raun eina stóra byggingu sem skráð er undir tveimur húsnúmerum.
Einnig var byggt á þessum tíma verslunar- og fjölbýlishús á horni Framnesvegar sem skráð er
undir sama húsnúmeri og eldra hús á sömu lóð (Framnesvegur 29). Þessi hús eru öll hönnuð í
anda fúnkísstíls sem var að ryðja sér til rúms hér á landi á þessum tíma. Kenningin á bak við
fúnkísstefnuna er sú að formið skuli leiða af hlutverki mannvirkisins eða „fúnksjóninni“. Útlit
húsanna eigi því endurspegla notkun þeirra. Markmið fúnkísmanna var að útrýma óþarfa
skrauti og flúri og hafa hreinleika og nýtingu að leiðarljósi. Eitt af höfuðeinkennum íslenska
fúnksjónalismans er hin svokallaða steining, þar sem innlendum jarðefnum eins og hrafntinnu
8

Páll Líndal: Bæirnir byggjast, bls. 186–188 — Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 113,
117–118 — Trausti Valsson: Reykjavík. Vaxtarbroddur, bls. 42–43 — Nikulás Úlfar Másson: „Ágrip
byggðarþróunar í Reykjavík“, bls. 22.
9
Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 108.

9

og kvartsi var blandað í múrhúðina.10 Eina húsið sem reist var á reitnum á 5. áratugnum,
verslunar- og fjölbýlishús á horni Sólvallagötu og Framnesvegar (Sólvallagata 74), tilheyrir
einnig þessari húsagerð.
Á árunum 1957–1958 var röð fjögurra stórra, sambyggðra fjölbýlishúsa reist á lóðum
við Holtsgötu sem skipt var upp úr lóðum tveggja eldri húsa, sem þá voru rifin. Þessi hús eru
dæmi um hefðbundin fjölbýlishús frá þessum tíma, en sjötti áratugurinn var tímabil sem
einkenndist af ákveðinni togstreitu í íslenskri byggingarlist. Þar tókust á 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.11
Yngsta húsið á reitnum var byggt árið 1973 á lóð hússins Vesturvallagötu 6. Það er
fjölbýlishús, byggt í anda húsagerðar 8. áratugar 20. aldar.
Breytingar
Misjafnt er hve miklar breytingar hafa verið gerðar á húsunum sem hér eru könnuð.
Byggðir hafa verið inngönguskúrar við flest timburhúsin og þau endurbætt að ýmsan hátt.
Stöku gluggabreytingar hafa einnig verið gerðar á húsunum sem hér um ræðir og á áttunda,
níunda og tíunda áratugnum var algengt að áður gerðar íbúðir í kjöllurum og risum húsanna
væru samþykktar af byggingarfulltrúa. 12
Höfundar
Af þeim 20 húsum sem hér eru til rannsóknar er ekki
vitað um höfunda fimm þeirra. Af sumum þeirra eru þó til
upphaflegar teikningar en óundirritaðar.
Flest húsin, eða 4 hús, hannaði Guðmundur H.
Þorláksson (1887–1958) forsmiður og byggingarmeistari.
Eftir að Guðmundur lauk húsasmíðanámi (snikkaraiðn) hjá
Eyvindi Árnasyni vann hann sem verkstjóri hjá Völundi.
Árið 1917 hélt hann til náms í Kaupmannahöfn þar sem
hann lærði húsateikningu og las jafnfram mikið um þau
fræði. Hann var byggingarfulltrúi í Reykjavík á árunum 1921
til 1926 en eftir það aðstoðarmaður Guðjóns Samúelssonar
arkitekts til ársins 1934. Eftir það vann hann sjálfstætt þar til
hann gerðist skrifstofustjóri Landssambands iðnaðarmanna
og starfaði þar í 15 ár. Sagt er um Guðmund að hann hafi
verið vandvirkur og afburðamaður að afköstum. Hann
Guðmundur H. Þorláksson. 13
teiknaði mörg þeirra húsa sem risu í íbúðarhverfum í
Reykjavík í kjölfar skipulagsins frá 1927 og einnig fyrir þann
tíma. Hús hans bera flest vitni „um árvökula, hógværa og vandaða listræna útfærslu.“14
Guðmundur gerði einkum íbúðarhús, smá eða stór, jafnt fyrir háa sem lága. Hann fylgdi
einkum sögustílnum svokallaða líkt og samstarfsmenn hans en skapaði einnig séríslenska
10

Leiðsögn um íslenska byggingarlist, bls. 13–14 — Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 123–124.
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.
12
Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757 — Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Framnesveg 29–33, Holtsgötu 17–26,
Sólvallagötu 66–74 og Vesturvallagötu 2–6.
13
Hér tekið eftir: Gísli Jónsson: Saga Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, bls. 30.
14
Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 361.
11
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húsgerð, til að mynda séríslenska gerð tvíbýlishúsa fyrir þá efnaminni.15 Guðmundur teiknaði
húsin að Sólvallagötu 66, 68 og 72 og Framnesveg 31b.
Húsin að Vesturvallagötu 2 og Framnesvegi 31a
teiknaði Pjetur Ingimundarson (1878–1944) forsmiður. Pjetur
fluttist frá Miðfirði til Reykjavíkur árið 1898 og hóf þar
trésmíðanám. Hann lauk sveinspróf um ári síðar og var í um
18 ár yfirsmiður í Reykjavík. Hann gerði uppdrætti af
mörgum húsum í Reykjavík, stóð fyrir smíði þeirra og kom
að byggingarmálum bæjarins á margan hátt. Pjetur varð
varaslökkviliðsstjóri árið 1910 og skipaður slökkviliðsstjóri
bæjarins árið 1920 og gegndi hann þeirri stöðu til æviloka.
Hann átti lengi sæti í byggingarnefnd bæjarins sem og
brunamálanefnd. Pjetur var einnig einn af stofnendum
Völundar, Rauða kross Íslands og Bálfarafélagsins.16 Pjetur
teiknaði einkum íbúðarhús, aðallega í hverfunum norðan
Landakotstúns og sunnan Skólavörðuholts, sem byggð voru í
kjölfar skipulagsins frá 1927. Hús Pjeturs eru flest frekar
látlaus að gerð.17
Pjetur Ingimundarson.18
Arkitektarnir Þór Sandholt, Ágúst Pálsson, Gísli
Halldórsson og Gunnlaugur Pálsson hönnuðu allir eitt hús hver á því svæði sem hér er til
umfjöllunar. Björn Rögnvaldsson forsmiður, Magnús Guðmundsson byggingafræðingur,
Bjarni Óskarsson tæknifræðingur, Hafliði Jóhannsson trésmiður og Gísli Guðmundsson
teiknuðu einnig eitt hús hver.
Saga svæðisins
Fátt er hægt að segja með vissu um upphaf byggðar á svæðinu, sem á 19. öld var á
jaðri meginbyggðarinnar í Reykjavík. Á síðustu áratugum aldarinnar tók að myndast á þessu
svæði dreifð byggð torfbæja, steinbæja og annarra lítilla húsa sem byggð voru á lóðum sem
úthlutað var úr landi Sels eða á svokölluðu Selsholti. Fyrsta húsið sem heimildir eru um að
hafi verið byggt á því svæði sem reiturinn nær yfir er bær úr torfi og hlöðnu grjóti sem
Hermann Guðmundsson tómthúsmaður byggði árið 1879 á lóð úr Selslandi, sem síðar var
talin til Framnesvegar og svo Holtsgötu (Holtsgata 23). Hermann reif hluta bæjarins árið 1894
og reisti í staðinn steinbæ, sem kallaður var Litla Steinsholt. Þessi bær stóð allt fram til um
1956 þegar nýtt hús var reist á lóðinni.19
Á þessum tíma hafði myndast stígur suður yfir Selsholtið, frá Vesturgötu og suður á
Bráðræðisholt. Þaðan var farið vestur á Seltjarnarnes og var það kallað að fara „fram á Nes“.
Stígurinn var í fyrstu kallaður Bráðræðisstígur en síðar festist við hann nafnið Framnesvegur,
en götuheitið Framnesvegur kemur fyrst fram í manntali árið 1888. 20 Á árunum 1882–1883
voru reist tvö timburhús hlið við hlið austanvert við þennan stíg, sem nú eru elstu húsin á því
svæði sem hér er til umfjöllunar. Það húsið sem norðar stendur byggði Vigfús Þorvaldsson og
kallaði það Skuld (Framnesvegur 31). Syðra húsið byggði Guðmundur Magnússon og var því
15

Gísli Jónsson: Saga Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, bls. 30 — Hörður Ágústsson: Íslensk
byggingararfleifð I, bls. 361
16
Morgunblaðið 28. nóvember 1944, bls. 5 og 11.
17
Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 355.
18
Morgunblaðið 28. nóvember 1944, bls.5.
19
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Holtsgötu 23 (bnr. 757) — Borgarskjalasafn: Aðf. 723–
724 (brnr. 168).
20
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 1. bindi (A–G), bls. 141.
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Svæðið á korti Benedikts Gröndal frá 1887.21

gefið nafnið Selland (Framnesvegur 33), enda var það byggt á svæði úr landi Sels. Húsin voru
talin til Bráðræðisstígs þar til nafn götunnar breyttist í Framnesveg. Eitt af vatnsbólum
Reykvíkinga var á móts við þessi hús og var það nefnt Sellandsbrunnur.22 Húsinu Skuld var
fljótlega breytt í tvær eignir og voru í því tvær íbúðir allt til ársins 1975. Í manntali árið 1902
voru sextán manns skráðir þar til heimilis. Á síðustu áratugum hafa verið gerðar endurbætur á
húsinu og útlit þess fært til eldra horfs, auk þess sem byggð hefur verið álma við bakhlið
þess.23 Húsið Selland átti Magnús Gunnarsson skósmiður á árunum 1888–1894, en eftir það
gekk það kaupum og sölum til ársins 1921 þegar það var komið í eigu Gísla Guðmundssonar
trésmiðs. Ári síðar var búið að reisa viðbyggingu við bakhlið hússins sem meðal annars hýsti
trésmíðaverkstæði. Árið 1934 varð húsið fyrir brunaskemmdum og var þá endurbætt allmikið.
Síðan hefur rishæð þess verið stækkuð.24
Árið 1883 var Árna Jónssyni tómthúsmanni úthlutuð lóð lítið eitt austan við Skuld, í
holtinu fyrir sunnan Litla Steinsholt. Þar byggði hann hús úr tilhöggnu grjóti og kallaði það
Ráðagerði (Sólvallagata 68). Nokkrum árum síðar var bærinn kominn í eigu Einars
Björnssonar tómthúsmanns. Sonur Einars var Steindór Helgi Einarsson, stofnandi
Bifreiðastöðvar Steindórs, sem fæddist í Ráðagerði 1888 og eignaðist hann síðar bæinn.
21

Hluti af korti Benedikts Gröndal af Reykjavík 1887. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
Knud Zimsen: Úr bæ í borg, bls. 75.
23
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Framnesveg 31 (bnr. 759) — Borgarskjalasafn: Aðf.
723–724, 734–748 og 751–757 (brnr. 217) — Freyja Jónsdóttir: „Framnesvegur 31“, greinaflokkurinn Húsin í
bænum, Tíminn, 1. desember 1995, bls. 6.
24
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Framnesveg 33 (bnr. 760) — Borgarskjalasafn: Aðf.
723–724, 734–748 og 751–757 (brnr. 252).
22
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Svæðið á korti frá 1902.25

Bifreiðastöð sína stofnaði Steindór árið 1918 og rak síðan um áratugaskeið stærstu áætlunarog leigubílastöð á landinu. Á árunum 1920–1926 reisti hann nokkrar bifreiðageymslur og
bifreiðasmiðju á lóð Ráðagerðis og nærliggjandi baklóð, sem hann nýtti fyrir bifreiðaútgerð
sína. Steindór bjó í Ráðagerði með fjölskyldu sinni fram til ársins 1930 en mun eftir það hafa
hafa notað húsið fyrir vinnumenn sína og fjölskyldur þeirra.26
Húsið taldist frá um 1920 til 1940 til Sellandsstígs, en svo var nefnd í þá daga gata
sem lá vestur frá Sólvöllum í átt til sjávar og var síðar sameinuð Sólvallagötu. Götuna má sjá
á korti danska herforingjaráðsins frá 1902. Nafn hennar vísaði, eins og áðurnefnt Selland og
Sellandsbrunnur, í jörðina Sel sem áður átti allt land á þessum slóðum.27 Nokkru vestar við
Sellandsstíg og nær sjónum reisti Steindór stórt geymsluhús fyrir hinn mikla bílaflota sinn
árið 1936. Þar voru síðar til húsa verslanirnar JL-byggingarvörur og Bykó (Sólvallagata 79).28
Sama ár og Ráðagerði var reist fékk Halldór Halldórsson leyfi til að byggja bæ nokkru
austar á svæðinu, þar sem nú er lóðin Vesturvallagata 6. Bær þessi var nefndur Lindarbrekka.
Um 15 árum síðar, eða 1898, fékk þáverandi eigandi Lindarbrekku, Árni Guðmundsson, leyfi
til að rífa bæinn og byggja í staðinn timburhús austast á lóðinni. Þá taldist lóðin til
Sellandsstígs. Árið 1905 byggði Jón Magnússon enn byggt nýtt timburhús á lóðinni, en
hugsanlegt er að gamla húsið sé hluti af því húsi.29

25

Hluti af korti Landmælingadeildar herforingjaráðsins í Kmh. af Reykjavík 1902. Minjasafn Reykjavíkur –
Árbæjarsafn.
26
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Ráðagerði/Sólvallagötu 68 (bnr. 3228) —
Borgarskjalasafn: Aðf. 723–724, 734–748 og 751–757 (brnr. 258) — Freyja Jónsdóttir: „Sólvallagata 68A
(Ráðagerði)“, greinaflokkurinn Húsin í bænum, Tíminn, 19. júlí 1996, bls. 6.
27
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 3. bindi (R–Ö), bls. 76 — Árni Óla: „Nafngiftir gatna í
Reykjavík“, bls. 276 — Klemens Jónsson: Saga Reykjavíkur. Síðara bindi, bls. 253.
28
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 3. bindi (R–Ö), bls. 79.
29
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Vesturvallagötu 6 (bnr. 346) — Borgarskjalasafn: Aðf.
723–724, 734–748 og 751–757 (brnr. 501 og 986).
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Gatan sem húsið stendur við
tilheyrði þá Holtsgötu, sem beygði
þarna niður að Sellandsstíg í stað þess
að halda áfram vestur eftir eins og í
dag. Árið 1927 var þessi götuhluti
felldur undir götu sem fékk nafnið
Vesturvallagata.30
Jón Magnússon byggði einnig
tvílyft pakkhús á lóðinni, sama ár og
nýja íbúðarhúsið. Þar mun hafa verið
haldinn fyrsti undirbúningsfundur að
stofnun stéttarfélags verkafólks
(Dagsbrúnar) en árið 1940 var því
breytt í íbúðarhús fyrir eldri dóttur
Jóns. Það var rifið fyrir mörgum árum.
Einnig byggði Jón hesthús á lóðinni,
en um tíma var búskapur í
Lindarbrekku, kýr, kindur, hestar og
hænsni. Einnig var fiskreitur og tvö
stakkstæði á lóðinni. Í öðru
stakkstæðinu miðju mun hafa verið
ferskvatnslind, sem sennilega hefur
verið vatnsbólið Lýðslind, sem vitað er
að var í næsta nágrenni Lindarbrekku.
Reiturinn á korti frá 1915–1920.31
Þangað var sótt vatn úr húsum í
nágrenninu og tekið vatn til að þvo með fiskinn sem verkaður var á stakkstæðinu. Yfir
lindinni mun hafa verið grindverk til að varna því að einhver félli ofan í hana. Í húsinu
Lindarbrekku bjó síðar yngri dóttir Jóns, Guðlín Ingiríður, ásamt fjölskyldu sinni og var það í
eigu hennar til 1989.32
Þriðji steinbærinn var reistur á svæðinu árið 1895, á lóð sem talin er til Holtsgötu
(Holtsgata 17). Áður virðist hafa verið þar torfbær. Bæinn byggði tómthúsmaðurinn Þórarinn
Jónsson og var hann ýmist nefndur eftir staðsetningunni, Selsholt, eða eftir eigandanum,
Þórarinsbær. Bærinn virðist hafa staðið innarlega á lóðinni miðað við götulínu í dag, en þurfti
að víkja þegar núverandi hús á lóðinni var byggt á árunum 1957–1958.33
Upp úr aldamótunum 1900 var byggt eitt hús til viðbótar á þessum slóðum, á lóð næst
norðan við Lindarbrekku (Vesturvallagata 4). Húsið byggði Eiríkur nokkur Einarsson, titlaður
„húsmaður“. Þetta er lítið, einlyft timburhús með kjallara, en samkvæmt brunavirðingu frá
1901 voru í því tvær eldavélar, sem bendir til þess að þar hafi þá búið tvær fjölskyldur við afar
þröngan kost. Húsið var enn í eigu Eiríks árið 1948 en lítið segir af því eftir það. Húsinu hefur
lítið sem ekkert verið breytt frá því það var byggt og gefur því óvenju góða mynd af híbýlum
alþýðufólks um aldamótin 1900.34
30

Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 3. bindi (R–Ö), bls. 159.
Hluti af korti Ólafs Þorsteinssonar af Reykjavík 1915–1920. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
32
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Vesturvallagötu 6 (bnr. 346) — Borgarskjalasafn: Aðf.
723–724, 734–748 og 751–757 (brnr. 501 og 986) — Freyja Jónsdóttir: „Vesturvallagata 6 (Lindarbrekka)“,
greinaflokkurinn Húsin í bænum, Tíminn, 16. ágúst 1996, bls. 6 — Knud Zimsen: Úr bæ í borg, bls. 75 — Einar
S. Arnalds: Reykjavík. Sögustaður við Sund. 4. bindi (Lykilbók), bls. 68–69.
33
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Holtsgötu 17 (bnr. 55) — Borgarskjalasafn: Aðf. 723–
724, 734–748 og 751–757 (brnr. 401).
34
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Vesturvallagötu 4 (bnr. 885 og 3029) —
Borgarskjalasafn: Aðf. 723–724, 734–748 og 751–757 (brnr. 654).
31
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Svæðið á loftmynd frá 1930. Húsin sem hér eru könnuð standa ofarlega til hægri, ofan götunnar sem þá nefndist
Sellandsstígur. Sjá má bifreiðaskúra og önnur hús sem tilheyrðu Ráðagerði á miðjum reitnum, viðbyggingu sem
verið er að reisa við húsið Sólvallagötu 70 og lengst til hægri tvílyft pakkhús sem tilheyrði Lindarbrekku.35

Ekki voru byggð ný íbúðarhús á reitnum næstu tvo áratugina, en á 3. áratugnum hófst
mikil uppbygging í Vesturbænum og þá risu þarna nokkur ný hús, eins og áður er lýst. Þá var
einnig mikið byggt á nærliggjandi reitum, svo sem húsaraðir vestan Framnesvegar
(Framnesvegur 20–26b og 28–34), norðan Holtsgötu, við Öldugötu og víðar. Á þessum tíma
var mikill skortur á íbúðarhúsnæði í Reykjavík, sem meðal annars orsakaðist af síauknum
aðflutningi fólks til bæjarins og takmörkuðum innflutningi á byggingarefni undir lok fyrri
heimsstyrjaldarinnar. Þetta leiddi til þess að efnaminna fólk lenti í basli við að koma sér upp
húsnæði og þurfti að láta sér nægja mjög lítil íbúðarhús og húskofa á baklóðum. Þá varð
ríkjandi sú skipulagshugmynd að byggja hús í samfelldum röðum, eins og áður er lýst, enda
var það skoðun manna að slík hús væru ódýrari og hagkvæmari í byggingu fyrir efnaminna
fólk.36 Þau hús sem reist voru á svæðinu á þessum tíma voru byggð með þetta skipulag í huga.
Áframhaldandi þróun byggðarinnar á reitnum hefur verið lýst hér að ofan, en byggðin
þéttist smám saman, einkum á 4. og 6. áratugnum, og röð nýrra húsa var meðal annars reist á
lóðum við Holtsgötu, þar sem áður höfðu staðið steinbæirnir tveir, Litla Steinsholt og Selsholt
eða Þórarinsbær.
Um miðjan 5. áratuginn voru risin tvö verslunar- og fjölbýlishús á reitnum, hvort á
sínu horninu við Framnesveg. 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 kæli- og frystibúnaði. Þar af leiðandi áttu þessar verslanir oft erfitt með að nýta sér
35
36

Ljósmyndari ókunnur. Hér tekið eftir póstkorti á Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni, LS 31/38.
Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 107 og 113.
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þær nýjungar sem voru að ryðja sér
rúms á markaðnum og urðu því oft
undir í samkeppninni.37
Í hornhúsinu við Framnesveg
29, sem byggt var af Júlíusi
Guðmundssyni kaupmanni árið
1934, var um áratugaskeið rekin ein
þessara gamalgrónu verslana. Húsið
var byggt áfast við eldra hús á
lóðinni, sem Júlíus hafði byggt árið
1926. Þar hafði hann upphaflega
Auglýsing í Vísi 1935.38
opnað nýlenduvöruverslun,
Verslunina Baldur, árið 1926. Sú verslun var flutt á jarðhæð nýja hússins árið 1934 og var þá
með stærstu og best búnu nýlenduvöruverslunum í bænum. Þar rak Júlíus verslun í 50 ár,
ásamt eiginkonu sinni Guðrúnu Nikulásdóttur, eða allt fram til dánardægurs árið 1984. Í
húsinu var einnig ýmis önnur starfsemi, svo sem skóvinnustofa á árunum 1943–1956 og
ljósmyndastofa í lok 6. áratugarins. Verslunarrekstur virðist hafa lagst af í húsinu á seinni
hluta 9. áratugarins og voru þá innréttaðar íbúðir á jarðhæðinni.39
Húsið Sólvallagötu 74, á horni Framnesvegar og Sólvallagötu, byggði Þorsteinn
Jónsson á árunum 1942–1945. Á jarðhæð þess var frá upphafi rými fyrir þrjár sölubúðir og
þar voru ýmsar verslanir og söluturnar í gegnum árin. Einnig var Efnalaugin Björg rekin þar í
mörg ár, frá 1951 til 1966, og Ægisútgáfan á árunum 1976–1981. Ekki er lengur
verslunarrekstur í húsinu.40

Kort af svæðinu frá 1940.41
37

Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur. Fyrri hluti, bls. 150 og 178.
Vísir, 7. júní 1935.
39
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Framnesveg 29 (bnr. 1999) — Borgarskjalasafn: Aðf.
751–757 (brnr. 2261) — Morgunblaðið, 21. mars 1999, bls. 40 — Ýmis dagblöð og tímarit frá um 1926–2009
(sjá http://timarit.is/).
40
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Sólvallagötu 74 (bnr. 4011) — Borgarskjalasafn: Aðf.
751–757 (brnr. 4604) — Ýmis dagblöð og tímarit frá um 1945–2009 (sjá http://timarit.is/).
41
Hluti af hitaveitukorti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1941. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
38
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Reiturinn á loftmynd frá 1946. Hér er m.a. risið fjölbýlishúsið nr. 66–68 við Sólvallagötu og hornhúsin
við Framnesveg 29 og Sólvallagötu 74, en fjölbýlishúsaröðin við Holtsgötu 17–23 er ekki enn risin.42

Í dag er nær eingöngu íbúðabyggð á reitnum, en gamalli bifreiðasmiðju Steindórs
Einarssonar nr. 31b við Framnesveg og bakhúsi á lóðinni Sólvallagötu 70, hefur verið breytt í
vinnustofu og tengt á milli húsanna með tengibyggingu. Þar hefur Steinunn Þórarinsdóttir
myndhöggvari haft vinnustofu sína í um áratug.

Nafngiftir gatnanna
Fram á fyrstu áratugi 20. aldar tíðkaðist að ný götunöfn í Reykjavík væru dregin af
staðháttum eða nöfnum býla og eru Framnesvegur og Holtsgata dæmi um það. Þegar
Reykjavík fór að þenjast út á þriðja áratugnum, tóku margar nýjar götur að myndast samtímis
og dugði þá ekki lengur sú aðferð sem notuð var um nafngiftir gatna. Það varð því úr að hverfi
skyldu fá götunöfn sem minntu hvert á annað og eiga nöfnin Sólvallagata og Vesturvallagata
rót sína að rekja til þessarar ákvörðunar.
Vesturvallagata
Nafnið Vesturvallagata var samþykkt árið 1927 í samræmi við þá stefnu að götunöfn á
svæðinu minntu hvert á annað. Nyrsti hluti Vesturvallagötu tilheyrði áður Holtsgötu, en var
felldur undir Vesturvallagötu um leið og gatan fékk nafn 1927.43

42

Ljósmyndari Þorsteinn Jósepsson. Hér tekið eftir kópíu á Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni, LS
31/28.
43
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 3. bindi (R–Ö), bls. 159.
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Sólvallagata
Nafnið Sólvallagata kemur fyrst fram í manntali árið 1927 en áður voru hús á þessum
slóðum aðeins sögð „við Sólvelli“, enda stóð lengi aðeins eitt hús á þessum slóðum, hús
Jónatans Þorsteinssonar kaupmanns sem nefnt var Sólvellir (Sólvallagata 12). Ekki var farið
að byggja að ráði á Sólvöllum fyrr en eftir 1920.
Sá hluti Sólvallagötu sem hér er kannaður, gekk hins vegar upphaflega undir heitinu
Sellandsstígur, og bar það nafn á 3. og 4. áratugnum. Sellandsstígur var kenndur við jörðina
Sel (Selsland) sem áður var prestssetur. Árið 1940 var hins vegar samþykkt að sameina
Sólvallagötu og Sellandsstíg og féll þá niður götuheitið Sellandsstígur.44
Framnesvegur
Framnesvegur liggur í suður frá Vesturgötu og út á Bráðræðisholt. Áður var hann
aðalleiðin „fram á Nes“, eins og það var kallað þegar farið var vestur á Seltjarnarnes, en síðan
lá leiðin um Eiðsgranda og fram eftir. Vestasti hluti nessins var kallaður Framnes og eftir því
heitir Framnesvegur. Götuheitið er fyrst nefnt í manntali árið 1888.45
Holtsgata
Holtsgötu er fyrst getið í manntali árið 1902 og merkt inná kort árið 1903. Gatan er
kennd við Bráðræðisholt en eldra nafn á þessum slóðum er Selsholt. Gatan var lengi á jaðri
meginbyggðarinnar í Reykjavík og í upphafi reis við hana dreifð byggð torfbæja, steinbæja og
annarra lítilla húsa sem að jafnaði voru kennd við eigendur sína.46

44

Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 3. bindi (R–Ö), bls. 76 — Árni Óla: „Nafngiftir gatna í
Reykjavík“, bls. 276 — Klemens Jónsson: Saga Reykjavíkur . Síðara bindi, bls. 253.
45
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 1. bindi (A–G), bls. 141 — Árni Óla: „Nafngiftir gatna í
Reykjavík“, bls. 272 — Klemens Jónsson: Saga Reykjavíkur I, bls. 156.
46
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 2. bindi (H–P), bls. 52 — Árni Óla: „Nafngiftir gatna í
Reykjavík“, bls. 273.
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Varðveislumat
Við mat á varðveislugildi byggðar er 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 1.134.5 í Reykjavík sem afmarkast af
Vesturvallagötu, Sólvallagötu, Framnesvegi og Holtsgötu.
Varðveislumat húsa á ofangreindum staðgreinireit samkvæmt Húsverndarskrá
Reykjavíkur:
RAUÐUR FLOKKUR: Hús sem huga ber að friðun á.
Sólvallagata 68/Ráðagerði. Steinbær.
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.
Framnesvegur 31 – 1882
Framnesvegur 33 – 1883
Vesturvallagata 2 – 1928
Vesturvallagata 4 – 1901
Vesturvallagata 6 – 1905
GRÆNN FLOKKUR: Verndun 20. aldar bygginga. Hús með listrænt gildi, 30 ára og eldri,
höfundardæmi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga
Sólvallagata 66-68 – 1936-1938
Húsin Sólvallagata 66 og 68 eru sambyggð og samhverf fjölbýlishús sem byggð voru á lóð
Ráðagerðis (Sólvallagötu 68) á árunum 1936-1938. Húsin teiknaði Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari og voru þau hönnuð sem ein byggingarheild með tveimur stigagöngum og
hafa verið skráð sem tvö hús. Húsin eru einstakt dæmi um þróun reykvískra fjölbýlishúsa á 4.
áratugi 20. aldar eftir að módernismi hélt innreið sína. Húsin eru í fúnkísstíl en form húsanna
eru fellt inn í samfellda húsaröð. Sterk samhverfa um miðjuás og göngin í gegn um miðju gefa
húsunum einkennandi og sterkt svipmót.
APELLSÍNUGULUR FLOKKUR: Hús byggð fyrir 1918. Um hús í appelsínugulum flokki
gildir að þau eru háð lögum um húsafriðun nr. 104/2001, 6. grein, um allar breytingar á
núverandi ástandi.
Framnesvegur 31 – 1882
Framnesvegur 33 – 1883
Sólvallagata 68/Ráðagerði – 1884
Vesturvallagata 4 – 1901
Vesturvallagata 6 – 1905
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Húsaskrá

23

24

Byggingarár

1926

Framnesvegur 29

Fyrsti eigandi Júlíus Guðmundsson
Hönnun Björn Rögnvaldsson
Guðm. Kr. Guðmundsson
forsmiður

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Steinsteypt
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar
1934

1962
1989
1997

Nýbygging
Breytt í íbúð versl.
Gluggabreyting
Hækkun
Ný klæðning
Breytt í íbúð versl.
Útlitsbreyting
Fyrirkomul.breyt.
Gluggabreyting

Upphafleg notkun
Íbúðar- og verslunarhús

Hönnuðir breytinga
Hafliði Jóhannsson

húsasm

Sigurður Pjetursson
Jón S. Richardsson
Þorgeir Jónsson

arkitekt
teiknari
arkitekt

Sverrir Norðfjörð

arkitekt

Saga
Á þessari lóð standa tvö hús. Júlíus Guðmundsson kaupmaður og Guðmundur Kr. Guðmundsson byggðu þarna steinsteypt íbúðarhús árið
1926 og er það húsið sem sunnar stendur. Lóðin var úr landi Litla Steinholts og taldist nr. 23 við Framnesveg til 1941. Húsið er einlyft
með risi og kjallara og voru upphaflega steyptar tröppur við norðausturgafl þess. Á aðalhæðinni var frá upphafi íbúð og í kjallaranum var
önnur íbúð, auk tveggja sölubúða. Þar opnaði Júlíus Guðmundsson matvöruverslunina Baldur og í janúar 1927 var einnig opnað þar útibú
frá Alþýðubrauðgerðinni. Árið 1933 fékk Júlíus Guðmundsson lóðarspildu til viðbótar austan við húsið, á horni Holtsgötu og
Framnesvegar, og byggði þar nýtt íbúðar- og verslunarhús úr steinsteypu, áfast við norðausturgafl eldra hússins. Það er hornhús,
upphaflega þrílyft á bakhlið en tvílyft á framhlið, með mikið niðurgröfnum kjallara og hornsneitt á norðurhorni. Á neðri hæð þess voru
upphaflega þrjár sölubúðir en íbúðir á efri hæð og þakhæð. Um leið og nýja húsið var byggt var sölubúðum í kjallara eldra hússins breytt
í íbúð og búðargluggar á framhlið þess minnkaðir. Verslunin Baldur flutti í nýja húsið og var rekin þar allt fram á miðjan 9. áratuginn. Á
árunum 1956-1962 var yngra húsið hækkað um tvær hæðir og ris, svo að það varð fjórlyft. Þá var það allt slétthúðað og málað að utan. Á
hvorri af nýju hæðunum var innréttuð ein íbúð en neðri hæðirnar voru óbreyttar. Árið 1989 voru innréttaðar tvær litlar íbúðir á neðstu
hæð hússins, þar sem áður voru verslanir. Um leið voru þrennar dyr á hæðinni fjarlægðar og verslunargluggar minnkaðir og þeim breytt.
Árið 1997 voru gerðar breytingar á fyrirkomulagi þessara íbúða og þrír gluggar á hæðinni styttir. Einnig var íbúð á 2. hæð hússins breytt
í tvær íbúðir. Um leið voru gerðar breytingar á íbúðum eldra hússins.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Eldra hús er einfalt steinsteypuhús, yngra hús fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 4. áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Byggt skv. skipulagshugm. frá 3. áratugi 20. aldar. Gildi fyrir atvinnusögu, sem hornhús með hverfisverslun.
Umhverfisgildi:

Hornhús. Hluti af randbyggð.

Upprunaleg gerð:

Eldra hús óbreytt að mestu, yngra hús hækkað í samræmi við uppr. gerð og útliti og notkun jarðhæðar breytt.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1882

Framnesvegur 31

Fyrsti eigandi Vigfús Þorvaldsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Hlaðnar úr grjóti

Einlyft
Kjallari
Ris

Saga

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Breytt í 2 íbúðir
Inngönguskúr v/s-hl.
Inngönguskúr v/v-gafl
Geymsla v/a-gafl
1926 Bakhús
forsm.
Pjetur Ingimundarson
1943 Gluggabreyting
Guðmundur H. Þorláksson bygg.m
<1946 Inng.skúr v/s-hl. rifinn
Geymsla v/a-gafl rif.
?
Inng.skúr v/v-gafl rif.
?
1981 Endurbætur
1982 Viðbygging
arkitekt
Hjörleifur Stefánsson
1890
1910

Hús þetta byggði Vigfús Þorvaldsson árið 1882 og kallaði það Skuld. Það var í fyrstu talið til Bráðræðisstígs sem síðar fékk
nafnið Framnesvegur og var talið nr. 25 við götuna til 1941. Húsið er einlyft með kjallara og risi og er í fyrstu
brunavirðingu sagt byggt úr plönkum og klætt með járni á tveimur hliðum. Árið 1890 var búið að skipta húsinu í tvær
eignir og fékk annar eigandinn leyfi til að byggja við það skúr, líklega með sérinngangi fyrir sína íbúð. Árið 1910 var búið
að gera ýmsar endurbætur á húsinu og byggja við það tvo inngönguskúra úr bindingi, einn við suðurhlið og annan við
vesturgafl. Einnig stóð þá geymsluskúr við austurgafl hússins. Húsið virðist þá allt klætt með járni. Árið 1926 byggði annar
eigandi hússins bakhús til íbúðar sunnan við húsið (sjá Framnesveg 31a). Árið 1943 var gluggum á framhlið hússins breytt
úr sexrúðugluggum í glugga með einum lóðréttum pósti og kjallaragluggar síkkaðir. Árið 1946 var búið að rífa
inngönguskúrinn við suðurhlið hússins og líklega einnig geymsluskúrinn við austurgafl. Inngönguskúrinn við vesturgafl
hefur einnig verið rifinn, en ekki er ljóst hvenær það var gert. Árið 1975 sameinuðu nýir eigendur íbúðirnar tvær í húsinu í
eina. Þeir gerðu einnig miklar endurbætur á húsinu, sem miðuðu að því að færa útlit þess til eldra horfs. Var gluggum þá
m.a. breytt í sexrúðuglugga á ný. Árið 1982 var byggð einlyft timburviðbygging með risi við bakhlið hússins og við það
stækkaði húsið um nálægt helming inn á baklóðina. Unnið er að endurbótum/viðhaldi á húsinu sumarið 2010.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt bárujárnshús.

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

Hluti af upphaflegri götumynd.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í dökkgulum flokki: Verndun götumynda, húsaraða og
húsa með umhverfisgildi, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.
Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.
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Byggingarár

1926

Framnesvegur 31a

Fyrsti eigandi Guðmundur Gíslason

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Pjetur Ingimundarson
forsmiður

Útlit
Steinsteypt
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Einlyft

Helstu breytingar
1941

?
?

Inngönguskúr
Gluggabreyting
Fyrirkomul.breyt.
Inngönguskúr rifinn
Gluggabreyting

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson

Saga
Hús þetta byggði Guðmundur Gíslason árið 1926 sem íbúðarhús á baklóð hússins Framnesvegar 31 (þá nr. 25) og var það
þá talið nr. 25a við götuna. Þetta er einlyft hús, byggt úr steinsteypu, með járnklæddu skáþaki. Í því var frá upphafi ein lítil
íbúð. Árið 1941 var byggður inngönguskúr við inngang á framhlið hússins. Um leið var gluggi norðan við innganginn
stækkaður og gluggi sunnan við hann minnkaður. Einnig var herbergjaskipan þá breytt í húsinu. Síðan hefur
inngönguskúrinn verið fjarlægður, sem og smárúðugluggar og póstar úr gluggum á framhlið.
Árið 1927 var baklóð hússins Framnesvegar 31 (25) gerð að sjálfstæðri lóð sem taldist nr. 25a við Framnesveg, en
aftast á henni hafði Steindór Einarsson í Ráðagerði (Sólvallagötu 68) byggt bifreiðasmiðju (Framnesvegur 31b) og skyldi
hin nýja lóð teljast með Ráðagerðislóðinni á meðan bifreiðasmiðjan tilheyrði þeirri eign. Sá lóðarhluti sem þetta bakhús
stendur á virðist áfram hafa tilheyrt lóðinni Framnesvegi 31 (25), en er þó á hitaveitukorti frá 1941 sýndur sem hluti af
bifreiðasmiðjulóðinni. Árið 1996 var skráningu hússins, sem þá taldist standa á lóðinni Framnesvegi 31, breytt í
Framnesveg nr. 31a.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt steinsteypuhús, bakhús af gerð svokallaðra „brunagaflshúsa“.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af byggð á baklóðum, sem einkum reis í tíð húsnæðisskorts á 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:

Hefur verið breytt nokkuð í útliti frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1926

Framnesvegur 31b

Fyrsti eigandi Steindór Einarsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Steinsteypt/Timbur Einlyft
Timbur
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Helstu breytingar
1926
?
2001
2002

Upphafleg notkun
Bifreiðageymsla og -vinnustofa

Hönnuðir breytinga

Viðbygging v/v-gafl
Guðmundur H. Þorláksson bygg.m
Útlitsbreyting
Tengibygging
Inga Dagfinnsdóttir
arkitekt
Fyrirkomul.breyt.
arkitekt
Tengibygging stækkuð Inga Dagfinnsdóttir

Saga
Hús þetta er upphaflega bifreiðaskúr og bifreiðasmiðja sem Steindór Einarsson bifreiðastjóri í Ráðagerði (Sólvallagötu 68)
reisti árið 1926, á lóðarhluta sem þá mun hafa tilheyrt Framnesvegi 31 (þá nr. 25). Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari sótti um byggingarleyfið fyrir hönd Steindórs og hefur því fyrir víst teiknað skúrinn. Skúrinn var
brunavirtur í júní 1926 og er þá sagður byggður úr steinsteypu á þrjá vegu en norðurhliðin úr bindingi, klæddum borðum.
Þakið er skáþak klætt með bárujárni. Í skúrnum var geymsla fyrir sex bifreiðar. Við vesturgafl skúrsins var um leið byggður
bifreiðaviðgerðarskúr úr steinsteypu, með járnklæddu skáþaki. Dyr voru milli skúranna.
Árið 1927 var samþykkt að skipta lóð Framnesvegar 31 (25) þannig baklóðin og gangur út á Framnesveg myndaði
sjálfstæða lóð nr. 25a við Framnesveg. Lóð þessi skyldi teljast með Ráðagerðislóðinni á meðan bifreiðasmiðjan sem á
henni stæði tilheyrði þeirri eign. Árið 1996 var samþykkt að bifreiðasmiðjan gamla yrði skráð sem Framnesvegur 31b.
Árið 2001 fengu eigendur Sólvallagötu 70 leyfi til að byggja tengibyggingu milli hússins Framnesvegar 31b og
bakhúss á lóð Sólvallagötu 70. Jafnframt fékkst leyfi til að breyta innra fyrirkomulagi beggja húsa og opna milli þeirra yfir
lóðamörk og tengja þannig milli tveggja vinnustofa. Í maí 2002 fékkst leyfi til að lengja tengibygginguna lítillega til
norðvesturs. Útliti skúrsins hefur án vafa verið breytt talsvert síðan hann þjónaði sem bifreiðaskúr og -smiðja.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Skúrbygging.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af byggð á baklóðum, sem einkum reis í tíð húsnæðisskorts á 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:

Hefur verið breytt í útliti frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1883

Framnesvegur 33

Fyrsti eigandi Guðmundur Magnússon

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Timbur
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar
Ný klæðning
Fyrirkomul.breyt.
Viðbygging?
1922 Viðbygging
1934 Bruni
1935 Endurbætur
<1977 Gluggabreyting
1979 Viðbygging við ris
Kvistir

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

1894

Magnús Skúlason

arkitekt

Saga
Hús þetta byggði Guðmundur Magnússon árið 1883 og nefndi það Selland. Það var talið nr. 27 við Framnesveg til 1941.
Þetta er einlyft hús með risi og geymslukjallara, byggt úr bindingi með plönkum í bindingnum og var upphaflega klætt að
utan með borðum. Árið 1894 var leyfð skúrbygging við húsið, jafnlöng húsgaflinum, en ekki er ljóst hvort hún var byggð.
Seinna sama ár var búið að endurbæta húsið á ýmsan hátt, klæða það að utan með járni á þrjá vegu og fjölga herbergjum
um tvö. Húsið er þó skráð með sömu stærðarmálum og áður og ekki virt ný skúrbygging við það. Árið 1902 fékkst þó leyfi
til að stækka skúr við húsið. Árið 1910 fékkst leyfi til að byggja geymsluhús á lóðinni, en ekki er ljóst hvort það var byggt.
Árið 1922 er fyrst nefndur geymslukjallari undir öllu húsinu. Þá er einnig í fyrsta skipti virtur inngöngu-, íbúðar- og
geymsluskúr úr bindingi við austurenda hússins. Þessi viðbygging gengur inn á baklóðina og tengist öðrum skúrum sem þar
eru. Í henni var m.a. trésmíðavinnustofa. Einnig var búið að byggja bifreiðaskúr í suðvesturhorni lóðarinnar, úr steinsteypu
á þrjá vegu en bindingi á eina hlið. Árið 1934 varð húsið fyrir brunaskemmdum og var byggt upp að nýju eða endurbætt
allmikið eftir það, þó óbreytt að stærðum og herbergjaskipan. Gluggum hússins var breytt frá upprunalegri gerð fyrir 1977.
Á árunum 1977-1979 var rishæð hússins stækkuð út yfir skúrviðbygginguna við austurgafl og tveir kvistir settir á framhlið
og einn á bakhlið. Kvisturinn á bakhliðinni virðist síðan hafa verið stækkaður út að austurenda hússins. Árið 1984 fékkst
leyfi til að gera opið bílskýli við vesturgafl hússins, en það hefur nú verið fjarlægt.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt bárujárnshús.

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

Hluti af upphaflegri götumynd.

Upprunaleg gerð:

Allmikið breytt frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í dökkgulum flokki: Verndun götumynda, húsaraða og
húsa með umhverfisgildi, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.
Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.
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Byggingarár

1958

Holtsgata 17

Fyrsti eigandi Haukur Pétursson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Magnús Guðmundsson
byggingafræðingur

Útlit
Steinsteypt
Múrhúðað
Bárujárn

Fjórlyft
Kjallari
Ris
Svalir

Helstu breytingar
1965
1973
1993
2003

Útlitsbreyting
Innanhúsbreyting
Endurbætur
Endurbætur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Magnús Guðmundsson
Magnús Guðmundsson
Kristinn Ragnarsson

bygg.fr
bygg.fr
arkitekt

Saga
Á þessari lóð reisti Þórarinn Jónsson steinbæinn Selsholt, sem einnig var kallaður Þórarinsbær, árið 1895. Bærinn þurfti að
víkja fyrir núverandi húsi á lóðinni. Árið 1941 var samþykkt að skipta lóðinni þannig að eystri lóðin taldist nr. 17 við
götuna en vestri lóðin taldist nr. 19.
Árið 1957 var veitt byggingarleyfi fyrir nýbyggingu á lóðinni. Húsið er fyrst tekið til virðingar í júní 1958. Það er fjórlyft
steinsteypu hús með risi og kjallara. Húsið er múrhúðað að utan, með járnþaki og svölum. Á 1., 2. og 3. hæð hússins eru ein
tveggja herbergja íbúð og ein þriggja herbergja íbúð. Á 4. hæð hússins eru tvær tveggja herbergja íbúðir. Í kjallaranum er
einnig íbúð.
Árið 1965 var veitt leyfi til að breyta gluggum í kjallaraíbúð hússins í dyr út í garðinn. Árið 1973 var veitt leyti til að breyta
innréttingum í kjallara hússins. Árið 1993 var austurgafl hússins klæddur með stoneflex-plötum. Árið 2003 voru
endurnýjuð svalahandrið úr steinsteypu í stál og gler á svölum á suðvesturhlið hússins.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 6. áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af randbyggð.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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1957

Holtsgata 19

Fyrsti eigandi Byggingar h.f.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Gísli Halldórsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Múrhúðað
Bárujárn

Þrílyft
Kjallari
Ris
Svalir

Helstu breytingar
1991

Íbúð í kjallara sþ.

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Kristinn Ragnarsson

arkitekt

Saga
Árið 1941 var samþykkt að skipta lóðinni, þannig að eystri lóðin taldist nr. 17 við götuna en vestari lóðin taldist nr. 19 við
lóðina.
Árið 1955 var byggingarleyfi samþykkt á lóðinni en því hafði verið synjað árið 1943. Húsið er fyrst tekið til virðingar í
mars 1957. Það er þrílyft steinsteypuhús með risi og kjallara. Húsið er múrhúðað utan og með járnklæddu þaki. Hæðirnar
skiptast í tvær íbúðir, eina þriggja herbergja íbúð og eina fjögurra herbergja íbúð. Í kjallaranum er einnig íbúð.
Árið 1991 var samþykkt áður gerð íbúð í kjallara hússins.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 6. áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af randbyggð.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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1957

Holtsgata 21

Fyrsti eigandi Guðrún K. Júlíusdóttir

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Þór Sandholt
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Marmarahúð
Bárujárn

Fjórlyft
Kjallari
Ris
Svalir

Helstu breytingar
1980
2002

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Íbúð í kjallara sþ.
ARKO
sþ. afmörkun á risíbúð Trausti Leósson

bygg.fr

Saga
Árið 1935 var samþykkt að skipta lóðinni nr. 23 við Holtsgötu, Litla Steinsholti, í þrjár lóðir. Austasti hlutinn hlaut nr. 21,
miðlóðin varð nr. 23 og vestasti hlutinn varð nr. 25.
Í júní 1955 var veitt byggingarleyfi fyrir núverandi húsi á lóðinni. Á meðan húsið var í byggingu var þrisvar sinnum synjað
að setja kvisti á það. Húsið var fyrst tekið til virðingar í febrúar 1957. Það er fjórlyft steinsteypuhús með risi og kjallara.
Húsið er múrhúðað utan með marmara og með járnklæddu þaki. Á hverri hæð eru fimm íbúðarherbergi, eldhús,
baðherbergi, anddyri og innri forstofa. Í kjallaranum er einnig íbúð.
Árið 1980 var samþykkt áður gerð íbúð á jarðhæð hússins. Árið 2002 voru samþykktar reyndarteikningar af húsinu,
afmörkun áður gerðrar íbúðar í risi og samþykktar áður gerðar breytingar á kjallara, þ.e. útihurð fyrir undirgang að
bakhlóð.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 6. áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af randbyggð.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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1958

Holtsgata 23

Fyrsti eigandi Kristján Eiríksson og
Árni Jakobsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Bjarni Óskarsson
tæknifræðingur

Útlit
Steinsteypt
Múrhúðað
Bárujárn

Fjórlyft
Kjallari
Ris
Svalir

Helstu breytingar
1975

Innanhúsbreytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Steingrímur Th. Þorleifsson

Saga
Á þessari lóð reisti Hannes Guðmundsson steinbæinn Litla Steinsholt árið 1894. Bærinn þurfti að víkja fyrir núverandi húsi
á lóðinni.
Árið 1935 var samþykkt að skipta lóðinni í þrjár lóðir. Austasti hlutinn varð nr. 21, miðlóðin varð nr. 23 og vestasti hlutinn
varð nr. 25.
Árið 1956 var veitt byggingarleyfi fyrir núverandi húsi á lóðinni. Húsið var fyrst tekið til virðingar í júní 1958. Það er
fjórlyft steinsteypuhús með risi og kjallara. Húsið er múrhúðað utan og með járnklæddu þaki. Á hverri hæð eru fimm
íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og innri forstofa. Í kjallaranum er einnig íbúð. Árið 1975 var samþykkt að
breyta fyrirkomulagi kjallara og jarðhæðin samþykkt sem þriggja herbergja íbúð.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 6. áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af randbyggð.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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1935

Holtsgata 25

Fyrsti eigandi Egill Sigurgeirsson og
bræður

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hafliði Jóhannsson
trésmiður

Útlit
Steinsteypt
Hraunað

Tvílyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar
2007

Innanhúsbreytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Finnur Smári Kristinsson

bygg.fr.

Bárujárn

Saga
Árið 1935 var samþykkt að skipta lóðinni nr. 23 við Holtsgötu, Litla Steinsholti, í þrjár lóðir. Austasti hlutinn varð nr. 21,
miðlóðin varð nr. 23 og vestasti hlutinn varð nr. 25.
Árið 1934 var samþykkt byggingarleyfi fyrir núverandi húsi á lóðinni. Húsið er virt fyrst í janúar 1935 og var reist af Agli
Sigurgeirssyni og bræðrum hans. Húsið er tvílyft steinsteypuhús með risi og kjallara. Það er hraunhúðað að utan og með
járnþaki. Á hvorri hæð fyrir sig eru fjögur íbúðarherbergi, tvö eldhús, tvö salerni, tveir gangar og anddyri. Á rishæð er
þurrkloft og geymsluklefi. Í kjallaranum eru tvö íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi, þvottaherbergi og geymsluherbergi.
Árið 1942 var veitt leyfi til að hækka suðurhlið hússins um eina hæð en það var ekki framkvæmt. Árið 2007 var samþykkt
að breyta innra skipulagi í kjallara hússins vegna eignaskipta í húsinu.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 4. áratugi 20. aldar.

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

Hluti af randbyggð.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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1937

Sólvallagata 66

Fyrsti eigandi Sigurður Steindórsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Steinsteypt
Kvarts og tinna
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Tvílyft
Kjallari

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1952
1953
1964
?
1994

Svalir
Hækkun
Endurbætur
Íbúð í kjallara
Íbúð í kjallara sþ.

Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson bygg.m
Guðmundur H. Þorláksson bygg.m

Saga
Húsin Sólvallagata 66 og 68 eru sambyggð og samhverf fjölbýlishús sem byggð voru á lóð Ráðagerðis (Sólvallagötu 68) á
árunum 1936-1938. Húsin teiknaði Guðmundur H. Þorláksson byggingarmeistari og voru þau hönnuð sem ein
byggingarheild með tveimur stigagöngum og hafa verið skráð sem tvö hús, í fyrstu nr. 26 og 28 við Sellandsstíg en frá
1941 nr. 66 og 68 við Sólvallagötu. Húsið nr. 66 byggði Sigurður Steindórsson en húsið nr. 68 byggði faðir hans, Steindór
Einarsson í Ráðagerði. Húsið nr. 66 hefur frá 1938 staðið á sérlóð, en húsið nr. 68 á sömu lóð og Ráðagerði. Upphaflega
var byggingin öll lægri en nú, tvílyft með kjallara og skáþaki, byggð úr steinsteypu og múrhúðuð með kvarts og tinnu. Á
hvoru húsi eru útskot á fram- og bakhlið og svalir á báðum hliðum. Steinsteyptar tröppur eru við hvort hús og undir þeim
geymsluklefar. Á árunum 1951-1953 var byggingin öll hækkuð og byggð ofan á hana rishæð, með fullri hæð á bakhlið og
steyptum miðjukvisti og tveimur þakkvistum á framhlið. Árið 1952 voru settar svalir á bakhlið hvors húss. Árið 1994
fékkst leyfi fyrir áður gerðri íbúð í kjallara hússins.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 4. áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Einstakt dæmi um reykvískt fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 4. áratugnum, sem fellt er inn í samfellda húsaröð.
Umhverfisgildi:

Hluti af randbyggð. Hús með einkennandi og sterkt svipmót.

Upprunaleg gerð:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í grænum flokki: verndun 20. aldar bygginga, skv.
skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.
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1938

Sólvallagata 68

Fyrsti eigandi Steindór Einarsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Steinsteypt
Kvarts og tinna
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Tvílyft
Kjallari

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1938
1942
1952
1953
1994

Íbúð í kjallara
Útlitsbreyting
Svalir
Hækkun
Íbúð í kjallara sþ.

Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson

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

Saga
Húsin Sólvallagata 66 og 68 eru sambyggð og samhverf fjölbýlishús sem byggð voru á lóð Ráðagerðis (Sólvallagötu 68) á
árunum 1936-1938. Húsin teiknaði Guðmundur H. Þorláksson byggingarmeistari og voru þau hönnuð sem ein
byggingarheild með tveimur stigagöngum og hafa verið skráð sem tvö hús, í fyrstu nr. 26 og 28 við Sellandsstíg en frá
1941 nr. 66 og 68 við Sólvallagötu. Húsið nr. 66 byggði Sigurður Steindórsson en húsið nr. 68 byggði faðir hans, Steindór
Einarsson í Ráðagerði. Húsið nr. 66 hefur frá 1938 staðið á sérlóð, en húsið nr. 68 á sömu lóð og Ráðagerði. Upphaflega
var byggingin öll lægri en nú, tvílyft með kjallara og skáþaki, byggð úr steinsteypu og múrhúðuð, framhliðin með kvarts og
tinnu. Á hvoru húsi eru útskot á fram- og bakhlið og svalir á báðum hliðum. Steinsteyptar tröppur eru við hvort hús og
undir þeim geymsluklefar. Árið 1938 fékkst leyfi til að gera íbúð í kjallara hússins nr. 68. Árið 1942 var leyft að setja dyr
að kjallara á framhlið hússins. Á árunum 1951-1953 var byggingin öll hækkuð og byggð ofan á hana rishæð, með fullri
hæð á bakhlið og steyptum miðjukvisti og tveimur þakkvistum á framhlið. Árið 1952 voru settar svalir á bakhlið hvors
húss. Árið 1994 var samþykkt áður gerð íbúð í kjallara hússins.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 4. áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Einstakt dæmi um reykvískt fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 4. áratugnum, sem fellt er inn í samfellda húsaröð.
Umhverfisgildi:

Hluti af randbyggð. Hús með einkennandi og sterkt svipmót.

Upprunaleg gerð:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í grænum flokki: verndun 20. aldar bygginga, skv.
skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.
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1884

Sólvallagata 68/Ráðagerði

Fyrsti eigandi Árni Jónsson
tómthúsmaður

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Steinbær
Mænisþak
Bárujárn

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnun Ókunnur

Einlyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar
1920

1924
1936

Inngönguskúr
Endurbætur
Viðbygging?
Viðbygging v/nv-hlið
Gluggabreyting

Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson bygg.m

Saga
Steinbærinn Ráðagerði stendur á lóðinni Sólvallagötu 68, þar sem einnig stendur yngra fjölbýlishús. Bærinn var byggður af Árna
Jónssyni tómthúsmanni árið 1883 á lóð sem honum var úthlutuð í holtinu fyrir sunnan Litla Steinsholt (Holtsgötu 23). Hann var byggður
úr tilhöggnu grjóti á þrjá vegu en suðurgafl úr timbri. Árið 1887 var bærinn kominn í eigu Einars Björnssonar tómthúsmanns. Árið 1894
byggði hann geymsluhús úr bindingi áfast við suður- eða austurhlið hússins, en það hefur líklega verið rifið fyrir 1920. Sonur Einars var
Steindór Helgi Einarsson, stofnandi Bifreiðastöðvar Steindórs, sem fæddist í Ráðagerði 1888 og eignaðist síðar bæinn. Árið 1920 var
Steindór búinn að auka og endurbæta húsið, byggja inngönguskúr, líklega við austurhlið, reisa geymsluhús úr bindingi norðan við húsið
og bifreiðaskúr úr bindingi. Þá var húsið með steinveggjum á tveimur hliðum og klætt járni á tvo vegu. Það mældist þá talsvert breiðara
en áður. Í febrúar 1922 var búið að byggja sex bifreiða skúr á lóðinni, úr steinsteypu á tvo vegu og bindingi á tvær hliðar. Skúrinn var
byggður án leyfis og var bygging hans kærð í maí 1922. Í júní sama ár fékk Steindór leyfi fyrir bifreiðaskúr við austurmörk lóðarinnar.
Árið 1924 var Steindór búinn að reisa steinsteypta viðbyggingu við vesturhlið íbúðarhússins. Hana mun hann hafa reist sem íbúðarhús
handa móður sinni og systur. Geymsluhúsið og bifreiðaskúrinn frá 1920, sem og bifreiðaskúrinn frá 1922 hafa verið fjarlægð, en ekki er
ljóst hvenær. Inngönguskúr stendur nú ekki við austurhlið heldur norðurgafl íbúðarhússins. Árið 1930 flutti Steindór með fjölskyldu sína
frá Ráðagerði og eftir það mun hann hafa notað húsið fyrir vinnumenn sína og fjölskyldur þeirra. Árið 1936 var gluggum á húsinu breytt
og fjórir sexrúðugluggar á framhlið sameinaðir í tvo stærri glugga með lóðréttum póstum. Húsið er sums staðar skráð nr. 68a við götuna.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Steinbær með steinsteypri viðbyggingu.

Menningarsögulegt gildi: Sérreykvísk húsagerð, hluti af steinhleðsluarfleifð Reykjavíkur. Einn af fáum varðveittum steinbæjum.
Umhverfisgildi:

Hluti af elstu byggð á svæðinu.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í rauðum flokki: Byggingar sem lagt er til að friða, vegna
sérstöðu sinnar í byggingarsögu Reykjavíkur, sbr. Húsvernd í Reykjavík, Viðauki 3.
Steinhleðsluhús.
Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.
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1920

Sólvallagata 70

Fyrsti eigandi Ingvar Kolbeinn Ívarsson Hönnun Gísli Guðmundsson
bakari

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Hlaðið úr holsteini
Múrsléttað
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Ris

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1930
1953
1966
2000

Viðbygging
Endurbætur
Fyrirkomul.breyt.
Þakbreyting
Inngönguskúr sþ.
Íbúð í kjallara sþ.
Fyrirkomul.breyt. sþ.

Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson bygg.m

Steingrím Th. Þorleifsson

Saga
Ingvar Kolbeinn Ívarsson bakari fékk í október 1919 leyfi til að byggja einlyft íbúðarhús með kjallara á þessari lóð, sem
upphaflega var talin nr. 5 við Sellandsstíg. Húsið var fullbyggt í júlí 1920 og er þá sagt byggt úr holsteini, einlyft með
kjallara og járnþaki og allt sementssléttað að utan. Þetta hús myndar norðvesturhelming núverandi húss á lóðinni. Árið
1930 var húsið lengt með steinsteypri viðbyggingu við suðausturgafl, einlyftri með risi og kjallara, sementssléttaðri að utan.
Í henni var séríbúð. Árið 1953 hafði húsið verið umbætt mikið innanhúss. Árið 1966 var þaki hússins lyft á þann hátt að
risið varð heil hæð, þakhæð, með gluggum að framanverðu og aftanverðu. Þá virðist gluggum hússins einnig hafa verið
breytt að hluta. Árið 2000 var samþykkt áður gerð íbúð í kjallara eldri hluta hússins og áður gerður inngönguskúr við
bakhlið.
Bílskúr með geymslu var byggður á baklóð hússins árið 1956, eftir teikningu Gunnars Þ. Þorsteinssonar tæknifræðings. Tveir veggir hans voru byggðir úr steinsteypu og tveir hlaðnir úr vikurholsteini. Árið 1981 var búið að byggja við
skúrinn á baklóðinni til norðvesturs og stækka hann um hér um bil helming úr holsteini. Sú viðbygging var samþykkt árið
2000, sem og leyfi til að nota bakhúsið fyrir atvinnustarfsemi. Árið 2001 var byggð tengibygging milli bakhússins og
hússins nr. 31b við Framnesveg. Jafnframt var breytt innra fyrirkomulagi beggja húsa og opnað milli þeirra yfir lóðamörk
og þannig tengt milli tveggja vinnustofa. Í maí 2002 fékkst leyfi til að lengja tengibygginguna lítillega til norðvesturs.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt steinsteypuhús með breytingum í anda 7. áratugar 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Hluti af randbyggð.

Upprunaleg gerð:

Mikið breytt frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1921

Sólvallagata 72

Fyrsti eigandi Þorbjörn Guðmundsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Steinsteypt
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Ris
Inng.skúr

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1926

Þakhækkun
Kvistir
<2010 Kvistbreyting?
<1981 Geymsla
<2010 Inngönguskúr

Hönnuðir breytinga
Pjetur Ingimundarson

forsmið

Saga
Þorbjörn Guðmundsson fékk í október 1921 leyfi til að byggja einlyft íbúðarhús á lóðinni, sem þá var talin nr. 3 við
Sellandsstíg. Húsið var brunavirt í sama mánuði. Þetta er einlyft hús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu og frá
upphafi með járnklæddu þaki og steinsteyptum inngönguskúr við norðausturhlið. Séríbúð var frá upphafi í kjallara hússins.
Þak hússins virðist í fyrstu hafa verið lægra en teikning Guðmundar H. Þorlákssonar gerði ráð fyrir (sjá að ofan) og án
kvista, en árið 1925 fékkst leyfi til að hækka þakið og setja kvist á framhlið þess. Þá var húsið hækkað um port og ris, svo
að risið mældist 1,7 m hærra en áður, og byggðir á það þrír kvistir. Nú er einn stór kvistur á framhlið hússins og annar á
bakhlið. Einnig er annar inngönguskúr nú áfastur við upprunalega inngönguskúrinn við norðausturhlið hússins,
múrsléttaður að utan eins og húsið, en ekki er ljóst hvenær hann var byggður. Árið 1981 var búið að byggja við húsið
geymslu úr timbri. Árið 1996 var búið að rífa skúr á lóðinni sem mun hafa verið byggður 1938.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Hluti af randbyggð.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1945

Sólvallagata 74

Fyrsti eigandi Þorsteinn Jónsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ágúst Pálsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Skeljasandur
Mænisþak
Asbest

Þrílyft
Kjallari
Ris
Svalir

Helstu breytingar
<1975
1982
1989
<1996
<1996
1996

Upphafleg notkun
Íbúðar- og verslunarhús

Hönnuðir breytinga

Íbúð í risi
Kvistur
Magnús Gunnarsson
Sorpgeymsla
Sigurður Halldórsson
Útlitsbreyting
Breytt í íbúð versl. 1.h
Íbúð 1. hæð sþ.
Fyrirkomul.breyt. sþ.

arkitekt
arkitekt

Saga
Hús þetta byggði Þorsteinn Jónsson á árunum 1942-1945, sem verslunar- og íbúðarhús. Það er þrílyft hús með kjallara og
risi, byggt úr steinsteypu, og upphaflega húðað utan með skeljasandi og klætt með asbesti á þaki. Það er byggt í vinkil á
horni Sólvallagötu og Framnesvegar. Rishæð hússins hefur frá upphafi verið með fullri hæð á bakhlið en risþaki á framhlið.
Stigagangur er í þeim hluta sem snýr að Framnesvegi. Þrennar svalir eru á bakhlið hússins. Á 1. hæð var upphaflega rými
fyrir þrjár sölubúðir. Þar voru ýmsar verslanir og söluturnar í gegnum árin og einnig var Efnalaugin Björg rekin þar frá
1951 til 1966, og Ægisútgáfan á árunum 1976-1981. Árið 1975 fékkst leyfi til að breyta fyrirkomulagi rishæðar hússins, en
sótt var um samþykki fyrir áður gerðri íbúð í risinu. Árið 1982 var byggður kvistur á norðvesturhlið hússins, sem snýr að
Framnesvegi. Árið 1996 var samþykkt áður gerð íbúð á 1. hæð hússins, á horninu þar sem áður var ein af þremur
verslunum. Þá var einnig búið að fylla upp í verslunarglugga og dyr á norðvesturhlið hússins og taka burt tvennar aðrar dyr
á sömu hlið og breikka í staðinn glugga. Síðan hefur einnig verið fyllt upp í einn glugga á suðvesturhlið að hluta. Hin tvö
verslunarrýmin á jarðhæð eru enn skráð sem slík.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fjölbýlishús í fúnkísstíl frá 5. áratugi 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Byggt skv. skipulagshugm. frá 3. áratugi 20. aldar. Gildi fyrir atvinnusögu, sem hornhús með hverfisverslun.
Umhverfisgildi:

Hornhús.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu, utan kvists á framhlið og breytinga á útliti og notkun jarðhæðar.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1928

Vesturvallagata 2

Fyrsti eigandi Eiríkur Eiríksson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Pjetur Ingimundarson
forsmiður

Útlit
Steinsteypt
Sementsléttað

Einlyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar
1978

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Endurbætur

Bárujárn

Saga
Árið 1928 samþykkti bygginganefnd beiðni Eiríks Eiríkssonar um að skipta lóðinni Vesturvallagötu 4 í tvær lóðir, þannig
að neðri lóðin verði áfram nr. 4 við Vesturvallagötu en hornlóðin verði talin nr. 2 við sömu götu.
Húsið á lóðinni er fyrst tekið til virðingar árið 1928. Það er einlyft steinsteypu hús með risi og kjallara undir því hálfu.
Húsið er sementssléttað að utan og með járnþaki. Á aðalhæð hússins eru þrjú íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Í þaklyfti er
þurrkloft og í kjallarnum er þvottaherbergi, salerni, geymsluherbergi og gangur. Samkvæmt fyrstu teikningu af húsinu var
gert ráð fyrir að það yrði tvílyft og næði alveg upp að horni Holtsgötu.
Samkvæmt virðingu frá 1978 hafði húsið verið lagfært og endurbætt. Árið 2009 var sótt um leyfi til að reisa 4 fermetra
garðskúr á lóðinni.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt steinsteypuhús.

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

Hornhús. Hluti af upphaflegri götumynd.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

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

1901

Vesturvallagata 4

Fyrsti eigandi Eiríkur Eiríksson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Timbur, bindingur
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Hlaðnar úr
tilhöggnu grjóti

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnun Ókunnur

Einlyft
Kjallari
Inng.skúr

Helstu breytingar
1948

Hönnuðir breytinga

inngönguskúr-stækkað Sigmundur Halldórsson

arkitekt

Saga
Húsið var fyrst brunavirt í nóvember 1901. Það er einlyft timburhús með kjallara og inngönguskúr við vesturhlið þess. Í
húsinu voru upphaflega tvö herbergi auk eldhúss en í húsinu voru tvær eldavélar samkvæmt fyrstu virðingu. Það bendir til
þess að upphaflega hafi búið þar tvær fjölskyldur við afar þröngan kost. Húsið var aftur tekið til virðingar árið 1922 og var
þá óbreytt. Árið 1948 var inngönguskúrinn stækkaður og þar innréttað vatnssalerni. Aðrar ytri breytingar eru engar frá
upphafi. Árið 1928 samþykkti bygginganefnd beiðni Eiríks Eiríkssonar um að skipta lóðinni í tvær lóðir, Vesturvallagötu 2
og 4.
Árið 1992 var veitt leyfi til að rífa húsið en ári síðar var samþykkt að gera við það sem og nokkrar endurbætur. Árið
1998 var sótt um að leyfi til að byggja við húsið samkvæmt teikningum Batterísins arkitekta. Árbæjarsafn taldi
viðbygginguna falla vel að gamla húsinu og sá því ekki ástæðu til að standa í vegi fyrir fyrirhugaðri viðbyggingu út frá
sjónarmiðum minjavörslunnar. Árið 2008 voru lagðir fram nýjir uppdrættir að viðbyggingu við húsið og gerði Minjasafn
Reykjavíkur ekki athugasemdir við erindið.
Húsið að Vesturvallagötu 4 er óbreytt að mestu og gefur óvenju góða mynd af híbýlum alþýðufólks um aldamótin
1900.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt bárujárnshús.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu. Gott dæmi um híbýli alþýðufólks.
Umhverfisgildi:

Hluti af upphaflegri götumynd.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í dökkgulum flokki: Verndun götumynda, húsaraða og
húsa með umhverfisgildi, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.
Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.
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Byggingarár

1905

Vesturvallagata 6

Fyrsti eigandi Jón Magnússon
verslunarmaður

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Timbur, bindingur
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnun Ókunnur

Einlyft
Kjallari
Ris
Inng.skúr

Helstu breytingar
1942
1944
1951
1991

Geymslu breytt í íbúð
Kvistur
Hækkun
Endurbætur á lítru a
Viðbygging v. lítru a
Íbúð í kjallara sþ.

Hönnuðir breytinga

Aldís M. Norðfjörð

Saga
Árið 1883 fékk Halldór Halldórsson leyfi til að byggja bæ á lóðinni sem fékk heitið Lindarbrekka. Lóðin var stækkuð árin 1890 og 1891.
Árið 1898 var Árni Guðmundsson eigandi að Lindarbrekku. Það ár er Árna leyft að rífa bæinn og byggja hús austast á lóðinni.
Samkvæmt virðingu frá 1898 var það bindingshús með kjallara, klætt utan borðum og járni þar yfir og járnþaki. Við vesturgafl var
geymsluskúr.
Árið 1905 byggði Jón verslunarmaður Magnússon nýtt einlyft hús á lóðinni Holtsgötu 16, síðar Vesturvallagötu 6. Ekki er vitað
með vissu hvort húsið sem Árni reisti 1898 sé hluti af húsinu Lindarbrekku sem Jón byggði í ársbyrjun 1905. Hús Jóns frá 1905 er
járnklætt timburhús með risi og kjallara. Tveir inngönguskúrar eru við húsið, annar við norðurgaflinn og hinn við vesturhliðina. Þá er og
virt nýtt tvílyft geymsluhús úr bindingi á lóðinni. Við vesturgaflinn á geymsluhúsinu er virtur skúr úr bindingi en í honum er hænsnakofi
og tvö salerni. Árið 1912 fær Jón leyfi til að byggja hesthús og geymsluskúr á lóðinni. Húsin eru óbreytt samkvæmt virðingu frá 1924 og
er ekki að finna virðingu fyrir húsinu sem fékkst leyfi fyriri 1912. Húsinu eru tekin til virðingar á ný árið 1942. Þá er búið að breyta
geymsluhúsinu frá 1905 í íbúðarhús. Þá er virtur bílskúr á lóðinni úr steinsteypu. Árið 1944 var húsið mikið endurbætt, bakhlið þess
hækkuð og settur kvistur á götuhlið þess. Árið 1951 er gerð ný virðing á húsunum. Húsið frá 1905 er óbreytt að stærðum en breytt að
innréttingu. Þá er virt ný íbúðarviðbygging við aðalhúsið, ein hæð og kjallari. Viðbyggingin er úr holsteini á steinsteyptum kjallara að
nokkru, slétthúaða utan og með járnklæddu þaki. Ekki er vitað hvaða ár geymsluhúsið frá 1905 var rifið.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt bárujárnshús með sveitsergluggum.

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

Hluti af upphaflegri götumynd.

Upprunaleg gerð:

Byggt hefur verið við húsið, bakhlið þess hækkuð og settur á það kvistur.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í dökkgulum flokki: Verndun götumynda, húsaraða og
húsa með umhverfisgildi, skv. skilgreiningu í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík.
Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.
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Byggingarár

1973

Vesturvallagata 6/Sólvallagata 64

Fyrsti eigandi Guðlín og Margrét
Jónsdætur

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Gunnlaugur Pálsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Slétthúðað

Þrílyft
Kjallari
Svalir

Helstu breytingar
1982

Innanhúsbreytingar

1982

Íbúð 3. hæð sþ.

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Ingi G. Þórðarson
Ágúst Þórðarson

bygg.fr.
bygg.fr.

Bárujárn

Saga
Byggingarleyfi var veitt árið 1971. Húsið stendur á lóð Vesturvallagötu 6 en framhlið hússins snýr út á Sólvallagötu. Íbúar
hússins eru skráðir til heimilis á Sólvallagötu 64. Húsið er fyrst tekið til virðingar í september 1973. Það er þrílyft
steinsteypuhús með kjallara. Húsið er slétthúðað utan og með járnklæddu þaki. Tvær íbúðir eru á hverri hæð fyrir sig. Í
kjallara eru geymslur.
Árið 1982 var samþykkt áður gerð stækkun á 3. hæð og einnig áður gerð íbúð á sömu hæð.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fjölbýlishús í anda húsagerðar 8. áratugar 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Hluti af randbyggð.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Húsaskrá
Horfin hús
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46

Byggingarár

1895

Holtsgata 17

Fyrsti eigandi Þórarinn Jónsson
tómthúsmaður

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Steinbær
Timburgaflar/járn
Mænisþak
Bárujárn

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnun Ókunnur

Einlyft

Helstu breytingar
1906
1944
?

Hönnuðir breytinga

Viðbygging
Viðbygging
Rifið

Saga
Tómthúsmaðurinn Þórarinn Jónsson reisti steinbæ á lóðinni árið 1895. Hann var með steinveggjum og timburstöfnum.
Suðurgaflinn var klæddur járni. Í bænum voru tvö herbergi þiljuð, eitt óþiljað og ein eldavél. Bærinn var kallaður Selsholt
eða Þórarinsbær.
Árið 1906 var bærinn tekinn til virðingar á ný. Þá hafði Þórarinn byggt skúr við austurhliðina. Skúrinn var úr bindingi,
klæddur utan með járni á þaki og veggjum. Í honum var smíðarúm og gangur. Ekki finnst virðing frá 1924. Húsið var tekið
til virðingar á ný árið 1944. Þá hafði því verið breytt að því leyti að viðbyggingin hafði verið stækkuð og gert þar
íbúðarherbergi.
Nýtt hús var reist á lóðinni árið 1958. Ekki er að finna heimildir fyrir því hvaða ár steinbærinn var rifinn.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:
Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Húsið var rifið eftir 1944.
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Byggingarár

1894

Holtsgata 23

Fyrsti eigandi Hermann Guðmundsson
tómthúsmaður

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Steinbær/torfbær

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnun Ókunnur

Einlyft

Helstu breytingar
1900
1900
1900
1944
1954
1956

Hönnuðir breytinga

Viðbygging
Inngönguskúr
Endurbætur
Inngönguskúr
Bruni
Rifið

Saga
Á þessari lóð var reistur steinbærinn Litla Steinsholt árið 1894. Hann reisti Hermann Guðmundsson. Samkvæmt virðingu
frá 1894 þá hafði Hermann rifið rúmlega hálfan gamla bæinn frá 1879 sem stóð á lóðinni og byggt á sama stað bæ úr steini
með bindingsgafli klæddan með járni á pappa. Hinn hluti bæjarins var með steinvegg á aðalhlið og torfvegg á hina og með
torfþaki. Hvorki frambærinn né eldhúsið frá 1879 hafði verið endurbætt. Árið 1900 var húsið tekið til virðingar á ný og var
þá eigandi þess Hallgrímur Eiríksson. Hann hafði þá lengt og endurbætt bæinn þannig að steinveggir voru nú undir honum
öllum og veggir og þak járnklætt. Við suðurhlið bæjarins var inngöngu- og geymsluskúr úr bindingi. Árið 1924 var húsið
tekið til virðingar á ný og var þá eigandinn Sigríður Erlendsdóttir. Húsið var þá óbreytt. Það var líka óbreytt árið 1941 en þá
var eigandi þess Þórlaug Sigurðardóttir. Húsið er tekið til virðingar á ný tveimur árum síðar, eða 1944, og var þá búið að
rífa inngönguskúrinn en í hans stað byggð viðbót við suðausturhlið þess úr timbri. Þá var virt geymslu- og þvottahús úr
steinsteypu á lóðinni. Þann 25. nóvember 1954 kom upp eldur í húsinu. Skemmdir voru óverulegar samkvæmt blaðafrétt.
Nýtt hús var reist á lóðinni árið 1956.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:
Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Húsið var rifið á árunum 1954-1956.
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