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Formáli
Hér fer á eftir könnun byggðar, fornleifaskrá og húsakönnun, fyrir deiliskipulagssvæðið Köllunarklett
Þ47, sem tekur til staðagreinisreita 1324, 1327 og 1329 í Reykjavík. Könnunin er unnin að beiðni
Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur vegna vinnu við gerð deiliskipulags fyrir svæðið, sem er
þróunarsvæði (Þ47) og er breytt úr hafnarsvæði í miðsvæði (M18) í Aðalskipulagi Reykjavíkur 20102030.1
Svæðið liggur að mestu sunnan Köllunarklettsvegar á Laugarnesi og afmarkast af Klettagörðum
(Laugarnestanga) til vesturs, Sæbraut til suðurs, Sundagörðum til austurs og Köllunarklettsvegi til
norðurs, að Köllunarklettsvegi 10 og þaðan í norðurátt eftir lóðamörkum vestan Köllunarklettsvegar
10 og Klettagarða 23 og 25 (sjá mynd 1).2
Borgarsögusafn Reykjavíkur, áður Minjasafn Reykjavíkur, hefur um árabil gert húsakannanir3 í
samræmi við ákvæði 37. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem segir:4
Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal lagt mat á varðveislugildi svipmóts
byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð húsakönnunar.
Ákvæði um skráningu menningarminja er jafnframt að finna í lögum um menningarminjar nr.
80/2012 sem tóku gildi 1. janúar 2013. Fjallað er um skráningu vegna skipulags í 16. gr. þar sem segir
að skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skuli fara fram áður en gengið er frá aðalskipulagi eða
deiliskipulagi og að skráning skuli „ætíð fara fram á vettvangi“ áður en deiliskipulag er afgreitt.5
Fornleifaskráning er fornleifarannsókn án jarðrasks og felst í heimilda- og vettvangs- könnun á
minjum á tilteknu svæði, lýsingu á staðháttum og ástandi og gerð minjanna, mati á aldri þeirra,
hlutverki og tegund ásamt varðveislumati.
Byggða- og húsakönnun er „byggingarlistarleg og menningarsöguleg skoðun, könnun, greining,
úttekt, skráning og mat bæjarumhverfis og einstakra húsa, studd sagnfræðilegri könnun nauðsynlegra
frumheimilda.“6 Fyrsti áfangi og undanfari húsakönnunar sem unnin er fyrir hefðbundið deiliskipulag
er byggðakönnun með sögulegu yfirliti um þróun byggðar og byggingarsögu svæðisins. Seinni áfangi
byggða- og húsakönnunar er húsakönnun með húsaskrá og mati á varðveislugildi einstakra húsa. Í
húsakönnun tekur varðveislumat til eftirtalinna þátta: byggingarlistar, menningarsögulegs gildis,
umhverfisgildis og upprunalegrar gerðar húss. Út frá mati á þessum þáttum skulu færð rök fyrir
varðveislugildi.7
Desember 2018,
María Karen Sigurðardóttir,
deildarstjóri minjavörslu og rannsókna,
Borgarsögusafni Reykjavíkur
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. B-hluti: „Skipulag borgarhluta“, bls. 259 og 265. Sjá vef
Reykjavíkurborgar: http://reykjavik.is/thjonusta/adalskipulag-reykjavikur.
2
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur: „Köllunarklettur Þ47. Verklýsing vegna deiliskipulagsbreytingar.“
Óútgefin drög, bls. 4.
3
Sjá skýrslur Borgarsögusafns Reykjavíkur. Vefur Borgarsögusafns: http://borgarsogusafn.is/  Útgáfa 
Skýrslur.
4
Skipulagslög - nr. 123 - 22. september 2010. Tóku gildi 1. janúar 2011. Sjá vef alþingis: http://www.althingi.is
 Lagasafn  Leit í lagasafni  Leitarorð: „Skipulagslög“. Sótt 6. des. 2018
5
Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013. Sjá vef alþingis:
http://www.althingi.is  Lagasafn  Leit í lagasafni  Leitarorð: „Lög um menningarminjar“. Sótt 6. des.
2018.
6
Minjastofnun Íslands: „Byggða- og húsakönnun“. Óútgefið leiðbeiningarit um gerð byggða- og húsakannana
(2009).
7
Minjastofnun Íslands: „Byggða- og húsakönnun“. Óútgefið leiðbeiningarit (2009).
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1 Saga svæðisins
1.1 Staðhættir og örnefni
Hér fer á eftir umfjöllun um svæði á Laugarnesi sem afmarkast af Klettagörðum (Laugarnestanga) til vesturs, Sæbraut til suðurs, Sundagörðum til austurs og Köllunarklettsvegi til
norðurs, að Köllunarklettsvegi 10 og þaðan í norðurátt eftir lóðamörkum vestan
Köllunarklettsvegar 10 og Klettagarða 23 og 25 (sjá mynd 1).8

Mynd 1. Afmörkun svæðisins með rauðri brotalínu. 9

Landsvæðið sem núverandi borgarland Reykjavíkur nær yfir skiptist á öldum áður upp í jarðir
lögbýla og svæðið sem hér er til umfjöllunar tilheyrði jörðinni Laugarnesi. Á svæðinu voru
áður eystri tún Laugarnesbæjarins en hjáleigan Barnhóll var austast í túninu, skammt vestan
við túngarð Laugarnesbæjarins. Þar var að auki Barnhólstúnið, síðar Fjárhústún. Austan við
túngarðinn tóku síðan við beitilöndin jarðarinnar (sjá mynd 2).
Sunnan við Laugarnesbæinn var kirkjugarður, en í honum miðjum stóð áður
Laugarneskirkja. Austan við kirkjugarðinn var hóll sem nefndist Hallgerðaleiði, gamalt
örnefni, en þar var talið að Hallgerður langbrók hvíldi. Um var að ræða stóra þúfu, þar sem í
dag eru gatnamót Sæbrautar og Köllunarklettsvegar. Þegar þúfan var rannsökuð árið 1921

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur: „Köllunarklettur Þ47. Verklýsing vegna deiliskipulagsbreytingar.“
Óútgefin drög.
9
Grunnur úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Borgarvefsjá: http://lukr-01.reykjavik.is/ 
borgarvefsja/. Sótt 1. sept. 2018.
8
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varð ekki vart við neinar beinaleifar, aðeins leifar af mannvirki sem talið var smiðja.
Hallgerður hvílir því sennilega í Laugarneskirkjugarði.10

Mynd 2. Hluti af bæjarteikningu frá árinu 1900, rauð brotalína sýnir deiliskipulagssvæðið. Gamli Laugarnesbærinn er fyrir miðri mynd (14), Laugarnesspítali vestan við hann (5) og hjáleigan Barnhóll fyrir austan (17).
Sunnan við Barnhól eru sýnd tvö hús. Austan við Barnhól er eystri túngarður Laugarness sem teygir sig frá
norðaustri til suðvestur, svört lína. Brúnar línur eru síðan vegir. Vegurinn sem er austast á kortinu er gamli
vegurinn sem lá á milli Laugarness og Klepps.11

Landið var nokkuð slétt fyrir utan bæjarhól Laugarness og Barnhóls, en með ströndinni
var mikið klettabelti. Þar lá áður hin forna Biskupagata í austur að Kleppi.
Köllunarklettur, sem gatan Köllunarklettsvegur dregur nafn sitt af, var klettur við
ströndina. Frá Köllunarkletti var fyrr á öldum kallað eftir ferjumanni til Viðeyjar. Í ljós hefur
komið að Köllunarklettur var ekki á þessu svæði heldur mun austar með ströndinni og hefur
Árni Óla sýnt fram á það út frá landamerkjalýsingum meðal annars.12 Samkvæmt því hefur
Kristian Kaalund: Íslenskir sögustaðir I, bls. 12-13 – Guðlaugur R. Guðmundsson: „Örnefnalýsing
Laugarness, Klepps og Rauðarár“. Reykjavík. Miðstöð þjóðlífs, bls. 302. Sjá einnig Sarp - Menningarsögulegt
gagnasafn: sarpur.is  Leitarorð: 181165-1 – Anna Lísa Guðmundsdóttir: Fornleifaskráning Laugarness, bls.
17.
11
Landmælingar Íslands. Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík – Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018.
12
Árni Óla: „Frá Sjávarhólum að Skafti og nokkur örnefni sem nú eru að glatast.“ Lesbók Morgunblaðsins,
18.9.1960, bls. 445-452.
10
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Köllunarklettur verið þar sem nú er hringtorg við Sundagarða en ekki þar sem nú er baklóð
Klettagarða 15, eins og áður var talið. Í dag ber gatan sem liggur í norðvestur/suðaustur frá
Héðinsgötu að Sundagörðum nafnið Köllunarklettsvegur.
Fyrir norðan deiliskipulagssvæðið er hátt grjótbelti, þar sem búið er að brjóta niður og
lækka stóran hluta af landinu og nota í uppfyllingu Sundahafnar.

Mynd 3. Kort yfir örnefni á svæðinu. Afmörkun deiliskipulagsreitsins er sýnd með gulri slitróttri línu og gamla
strandlínan með blárri línu.

Landnotkun á deiliskipulagssvæðinu hefur breyst mikið í aldanna rás. Búsetulandslag
sjálfsþurftarbúskapar við Barnhól vék fyrir erfðarfestabýlum upp úr 1932, en þá var farið að
úthluta erfðarfestulöndum úr landi Laugarness. Á svæðinu sem hér er til umfjöllunar voru
Laugarnesblettir I-III (sjá mynd 5 og umfjöllun í kafla 1.2.2).

7

Í dag eru á skipulagssvæðinu eingöngu iðnaðar- og skrifstofuhús sem flest voru byggð á
tímabilinu 1960-1980. Svæðið er fremur sundurleitt og ber vott um ólíka strauma í
byggingarlist enda byggðist það upp smám saman á löngum tíma.

1.2 Upphaf og þróun byggðar á svæðinu
1.2.1 Í landi Laugarness
Jörðin Laugarnes er talin hafa byggst snemma úr landnámsjörðinni Vík (Reykjavík).
Samkvæmt gömlum landamerkjalýsingum lágu vesturmörk jarðarinnar nokkurn veginn þvert
yfir nesið sem borgin Reykjavík byggðist seinna á (Seltjarnarnes) og suður í botn Fossvogs,
en vestan þeirra voru jarðirnar Rauðará og Reykjavík. Að austanverðu lá Laugarnesjörð að
mörkum jarðanna Klepps og Bústaða.13 Í Laugarnesi var kirkja allt fram á 18. öld eða þar til
dómkirkjan var vígð árið 1794.14
Þegar Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín var gerð 1703 var eitt afbýli á hlaði
Laugarness og hjáleigur jarðarinnar voru þrjár: Norðurkot, áður nefnt Sjávarhólar, Suðurkot
og Barnhóll. Sú síðastnefnda var við samnefndan hól sem er innan deiliskipulagssvæðisins.
Frá um 1825 fram til loka 19. aldar stóð embættisbústaður biskups í Laugarnesi og
nefndist Laugarnesstofa. Eftir að biskupsembættið var flutt frá Laugarnesi 1856 var
Laugarnesjörðin seld félaginu „Sameigendur Laugarness“ sem réði til sín ábúanda sem sá um
jörðina. Jörðin var lögð undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur árið 1894 ásamt jörðinni
Kleppi, samkvæmt lögum samþykktum það ár.15
Árið 1898 reisti danska Oddfellowreglan holdsveikraspítala í Laugarnesi, en sú bygging
brann árið 1943.16
1.2.2 Erfðafestulönd og fyrsti vísir að iðnaði á svæðinu
Fyrsti vísir að iðnaðarstarfsemi í landi Laugarness, var á leigulandi Jes Zimsen (1877-1938)
verslunar- og útgerðamanns, á svæði sem í dag er Köllunarklettsvegur 6. Síðar leigði
Bernhard Petersen (1886-1962) kaupmaður lóðina. Meðal bygginga sem stóðu á lóðinni var
gúanóverksmiðja ásamt bifreiðaskýli, byggðu 1927.17 Aðrar byggingar á lóðinni voru byggðar
upp úr 1927 og voru í eigu Bernhards Petersens til 1929. Nýir eigendur, Fiskmjöl hf., keyptu
leigulóðina og árið 1929 fengu þeir leyfi til að byggja þar geymsluhús undir fiskmjöl.18 Árið
1932 var byggður hráefniskjallari og 1944 fékkst leyfi fyrir viðbyggingu við

Guðlaugur R. Guðmundsson: „Örnefnalýsing Laugarness, Klepps og Rauðarár“. Reykjavík. Miðstöð þjóðlífs,
bls. 295-302. Sjá einnig Sarp - Menningarsögulegt gagnasafn: sarpur.is  Leitarorð: 181165-1 – Þorgrímur
Gestsson: Mannlíf við Sund, bls. 16.
14
Klemens Jónsson: Saga Reykjavíkur. Fyrra bindi, bls. 150.
15
Lög um að leggja jarðirnar Laugarnes og Klepp í Seltjarnarneshreppi undir lögsagnarumdæmi og bæjarfélag
Reykjavíkur - nr. 5 – 23. febrúar 1894. Tóku gildi 13. júní 1894. Sjá vef alþingis: http://www.althingi.is 
Lagasafn  Leit í lagasafni  Leitarorð: „Lög um að leggja jarðirnar Laugarnes og Klepp“. Sótt 6. des. 2018.
16
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi (H-P), bls. 121-126 og 127 – Lúðvík Kristjánsson: Úr bæ
í borg. Nokkrar endurminningar Knud Zimsens, bls. 29.
17
Borgarskjalasafn: Skjöl bygginganefndar (B) fyrir Köllunarklettsveg 3-5 (B/2186). Bréf dags. 19.8.1927 og
11.2.1929.
18
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B) fyrir leigulóð Síldar- og fiskmjölsverksmiðjunnar á Kletti í
Reykjavík (B/2186). Bréf til byggingarnefndar Reykjavíkur frá Fiskmjöli hf., dags. 7.3.1929.
13
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gúanóverksmiðjuna. Síldar- og fiskmjölsverksmiðjan hf. tók við starfseminni á lóðinni um
1947-1948.19

Mynd 4. Hluti af ljósmynd frá árinu 1930. Næst sjást hús gúanóverksmiðjunnar og fjær bærinn Laugarnes og
Laugarnesspítali.20

Árið 1932 var farið að úthluta erfðarfestulöndum úr landi Laugarness og voru þau kölluð
Laugarnesblettir og Laugamýrarblettir, auk Köllunarklettsbletts (sjá myndir 5 og 71).
Tilgangurinn með úthlutun erfðafestulanda var að hvetja til aukinnar ræktunar og búrekstrar í
nágrenni við þéttbýlið í Reykjavík og tryggja nægilegt framboð af landbúnaðarafurðum.
Svæðunum var skipt í bletti sem afhentir voru til eignar gegn árlegri leigu, en erfðafestuhafar
voru þó skyldaðir til að láta af hendi byggingarlóðir úr erfðafestulöndum sínum, ef á þyrfti að
halda, gegn niðurfærslu á árgjaldinu.21 Á erfðafestulöndunum risu hús sem sum hver standa
enn í dag en önnur eru horfin. Stundum voru þau felld inn í nýja byggð eftir því sem hún
breiddi úr sér yfir gömlu erfðafestulöndin og erfðafestuhafarnir fengu í staðinn lóðir sem
mældar voru út umhverfis íbúðarhús þeirra. Í öðrum tilvikum þurftu gömlu býlin, með öllum
ummerkjum um búskap og ræktun, að víkja fyrir nýju skipulagi.22
Á svæðinu sem hér er til umfjöllunar, voru þrír erfðafestublettir: Laugarnesblettir I, II og
III (sjá myndir 5 og 71) og verður fjallað um hvern þeirra í köflum sem fylgja hér á eftir.
Þegar svæðið var að byggjast upp á þessum tíma voru þrír aðalvegir lagðir frá Kleppsvegi
í norðaustur að sjó. Vestast var Héðinsgata sem lá að Laugarnesbletti I, þar sem Olíufélagið
BP og síðar Olíuverzlun Íslands hafði aðstöðu til margra ára. Gatan var nefnd eftir Héðni
Valdimarssyni alþingismanni, bæjarfulltrúa og formanni Verkamannafélagsins Dagsbrúnar,
sem jafnframt var forstjóri Olíuverzlunar Íslands.23 Til er deiliskipulagsuppdráttur fyrir
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B) fyrir leigulóð Síldar- og fiskmjölsverksmiðjunnar á Kletti í
Reykjavík (B/2186). Bréf dags. 14.5.1948.
20
Ljósmyndasafn Reykjavíkur: 1930 ÁBS LS 33-04. Ljósmyndari Loftur Guðmundsson.
21
Þórunn Valdimarsdóttir: Sveitin við Sundin, bls. 39 – Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar.
1870‐1940. Fyrri hluti, bls. 47-49.
22
Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.: Byggðakönnun. Borgarhluti 5 - Háaleiti, bls. 13-14.
23
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi (H-P), bls. 43.
19
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svæðið frá 1953 sem sýnir Héðinsgötu sem aðkomugötu að erfðafestulöndunum frá
Kleppsvegi og lóð Olíufélagsins (sjá mynd 33). Hús Tollvörugeymslunnar og Sölumiðstöðvar
hraðfrystihúsanna byggðust seinna upp við götuna. Næsta gata þar fyrir austan var Hólavegur
sem lá austan við Laugarnesbletti III og II að húsinu Hólum.24 Austasta gatan á svæðinu var
síðan nefnd Köllunarklettsvegur, en hún lá að Köllunarkletti.

Mynd 5. Erfðafestublettir á Laugarnesi á korti yfir erfðafestulönd í landi Reykjavíkur, rauð brotalína sýnir
deiliskipulagssvæðið. Laugarnesblettir I-III voru austan við Laugarnesbæinn, Köllunarklettsblettur var enn austar
eða austan við þar sem Sundagarðar eru í dag, Laugamýrarblettir voru síðan sunnan við Kleppsveg. 25

Tafla: Erfðafestulönd á svæðinu
Heiti og nr. lands

Upphafl.
erfðafestuhafi

Laugarnesblettur I

Erlingur Pálsson

Laugarnesblettur II

Jens Bjarnason

Laugarnesblettur III

Hjálmar Jónsson

Heiti húss

Núverandi
staða

Götuheiti

Núverandi lóð

Við Kleppsveg

Héðinsgata 10

Hólar

Við Kleppsveg

Héðinsgata 2

Rifið

Steinhólar

Við Kleppsveg

Héðinsgata 2

Flutt

Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá
teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur 
Leitarorð: „Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 6.12.2018.
25
Borgarsögusafn: Kortasafn. Kort af erfðafestublettum í Reykjavík, teiknað af Þorleifi Kristóferssyni 5. apríl
1955. Afrit.
24
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1.2.2.1 Laugarnesblettur I
Þann 30. nóvember 1932 undirritaði Erlingur Pálsson (1895-1966) yfirlögregluþjónn samning
um leigu á erfðafestuspildu í landi Laugarness, Laugarnesbletti I, sem var 2,33 ha að stærð.26
Erlingur seldi erfðafestulandið olíufélaginu BP á Íslandi, eftir að Reykjavíkurbær hafði hafnað
forkaupsrétti, árið 1941.27 Engin gögn segja til um hvort reist hafi verið mannvirki á landinu
fyrr en BP á Íslandi tók við því.
1.2.2.2 Laugarnesblettur II – Hólar
Árið 1932 var Jens Bjarnasyni bókhaldara (1894-1952) úthlutað Laugarnesbletti II til
ræktunar. Ræktunarlandið var 1,52 ha að stærð.28 Skömmu síðar var íbúðarhúsið Hólar reist
austanmegin á blettinum, í Barnhólstúninu gamla. Jens og bróðir hans, Ingólfur kaupmaður,
synir Bjarna Jenssonar læknis, létu reisa húsið árið 1933, eftir teikningu Halldórs Pálssonar.
Vestar í lóðinni fundust gamlar rústir sem sennilega voru restar af fjósi.29 Árið 1947 afsalaði
Jens 0,07 ha spildu úr lóðinni til bæjarsjóðs Reykjavíkur.30 Sama ár keypti Olíuverslun
Íslands hf. erfðafestulandið sem þá var 1,45 ha, ásamt fasteigninni Hólum. Íbúðarhúsið stóð
allt fram til ársins 2000 þegar Olíuverslunin lét rífa það.

Mynd 6. Teikning frá 1933 af íbúðarhúsinu Hólum á Laugarnesbletti II. 31
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/381). Samningur um
erfðafestuland til ræktunar á Laugarnesbletti I.
27
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/381). Bréf dags. 1.5.1941.
28
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur II (E/382). Samningur um
erfðafestuland til ræktunar á Laugarnesbletti II.
29
Lesbók Morgunblaðsins, 18.9.1960, bls. 446.
30
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur II (E/382). Afsalsbréf.
31
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Laugarnesblettur 2  BN
87/33, íbúðarhús Jens og Ingólfs Bjarnasona. Sótt 12.02.18.
26
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Mynd 7. Íbúðarhúsið Hólar sem stóð á Laugarnesbletti II. Hluti af mynd sem tekin var frá skorsteini
Síldar- og fiskimjölsverksmiðjunnar hf. Kletti árið 1963.32

1.2.2.3 Laugarnesblettur III – Steinhólar
Árið 1932 fékk Hjálmar Jónsson Diego (1891-1970), fulltrúi hjá Tollstjóra, úthlutað
Laugarnesbletti III til ræktunar. Ræktarlandið var 1,52 ha að stærð. Hús Hjálmars, Steinhólar,
stóð sunnarlega á Laugarnesbletti III, við Kleppsveg, sem nú er Sæbraut. Húsið var byggt
1933 eftir teikningum Hafliða Jóhannssonar húsasmiðs.33
Árið 1957 tók bæjarráð hluta Laugarnesbletts úr erfðafestu og 1961 afsalaði Hjálmar 1,44
ha af erfðafestulandi sínu til bæjarsjóðs Reykjavíkur.34 Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hafði
árið 1958 fengið leyfi fyrir vöruskemmu á lóðinni og sést skemman á loftmynd frá 1965. 35 Á
sama tíma fékk Samlag skreiðarframleiðenda spildu norðar á lóðinni til að setja niður tvo
bragga undir starfsemi sína. Árið 1964 bættust við tvö fyrirtæki á lóðina. Voru það
Umbúðarmiðstöðin og Skipafélagið Jöklar hf. sem fengu aðstöðu á lóðinni, bæði í eigu
Sölumiðstöðvarinnar. Voru fyrirtækin farin að þrengja mjög að íbúðarhúsinu. Íbúðarhúsið
Steinhólar stóð þá á 0,08 ha landspildu sem eftir var af erfðarfestulandinu við Kleppsveg 28. Í
bréfi Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna frá 1981 var eindregið óskað eftir því að fá að
fjarlægja Steinhóla vegna eldhættu sem gæti stafað af því að hafa húsið tómt á lóðinni.36
Íbúðarhúsið stóð þó á lóðinni allt til ársins 2003, þegar það var flutt með leyfi

Ljósmyndasafn Reykjavíkur: 365 Sjávarútvegur Fiskimjölsverksmiðjur 6. Ljósmyndari Ingimundur
Magnússon.
33
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Laugarnesblettur 3  BN
251/32. Sótt 20.2.2018.
34
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur III (E/383). Afsalsbréf.
35
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Héðinsgata 2 (B/7200).
36
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur III (E/383).
32
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byggingarfulltrúa37 og endurnýjað sem sumarbústaður í Hvassahrauni 25 í Vogunum (sjá
mynd 25).38

Mynd 8. Teikning af íbúðarhúsinu Steinhólum á Laugarnesbletti III. 39

Mynd 9. Steinhólar, Kleppsvegur 28, á mynd frá 1972.40

Morgunblaðið, 9.1.2004, bls. 42.
Byggðasafn Hafnarfjarðar: Munnleg heimild um og ljósmynd af húsinu Steinhólum á núverandi stað,
Hvassahrauni 25. Heimildarmaður: Rósa Karen Borgþórsdóttir sagnfræðingur.
39
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Laugarnesblettur 3  BN
251/32. Sótt 20.2.2018.
40
Ljósmyndasafn Reykjavíkur: SÞÓ ÁBS 676. Ljósmyndari Sveinn Þórðarson.
37
38
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1.2.3 Hernámsárin
Breski herinn gekk á land á Íslandi 10. maí 1940 og hafði setuliðið nokkur umsvif á
Laugarnesi en þar reis stórt braggahverfi, Laugarneskampur. Jafnframt tók herinn yfir
Laugarnesspítala, sem brann til kaldra kola 7. apríl 1943. Árið 1941 tók bandaríska setuliðið
við Laugarneskampi, sem hýsti þá aðallega sjúkradeildir hersins auk skála hjúkrunarkvenna.
Þegar umsvif bandarískra hersins drógust saman um 1945 var kampurinn nýttur sem íbúðarhúsnæði fyrir Íslendinga og á árunum 1951-1957 bjuggu þar um 300 manns.41 Enn er hægt að
sjá merki eftir setuliðið á Laugarnestanga og innan deiliskipulagssvæðisins við Barnhól.

Mynd 10. Horft í norðvestur að Laugarneskampi, en þar bjuggu um 300 manns á árunum 1951-1957.42

Mynd 11. Kort frá árinu 1947 sem sýnir fyrsta vísi að iðnaði við Köllunarklettsveg.43
Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga, bls. 80-81, 94.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur: JÓJ 003 117 3-2. Ljósmyndari Jón Jónsson, 1950-60.
43
Borgarsögusafn: Kortasafn. Kort af Reykjavík 1947 (hluti), gert af AB Kartografiska Institutet, Stokkhólmi.
Prentað eintak. Sjá teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn
Reykjavíkur  Leitarorð: „Reykjavík 1947“ (eða „1102007“).
41
42

14

1.3 Uppbygging iðnaðar og atvinnustarfsemi á svæðinu
Uppbygging á svæðinu hófst fyrir alvöru upp úr miðri 20. öld. Mikil gróska var í þróun
iðnaðar um og eftir stríðsárin og mörg fyrirtæki sóttust eftir stórum lóðum undir starfsemi
sína. Þegar erfðafesta á Laugarnesblettum var afnumin á 5. áratugnum, sóttust mörg fyrirtæki
eftir að fá að athafna sig á svæðinu. Helstu fyrirtækin sem byggðust þar upp starfsemi sína
voru Olíuverslun Íslands (BP á Íslandi) frá árinu 1947, Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna frá
árinu 1958, Kassagerðin hf. frá árinu 1957 og Tollvörugeymslan hf. frá árinu 1962.

Mynd 12. Yfirlitskort yfir helstu fyrirtæki á lóðum innan skipulagssvæðisins. 44

1.3.1 Olíuverslun Íslands – Laugarnesblettur I / Héðinsgata 10 / Klettagarðar 27
Fyrsta félagið sem hóf uppbyggingu og atvinnustarfsemi á svæðinu sem hér er til umfjöllunar,
var Olíuverslun Íslands. Í maí 1941 var bæjarstjórn Reykjavíkur boðið að nýta forkaupsrétt
Grunnur úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Borgarvefsjá: http://lukr-01.reykjavik.is/ 
borgarvefsja/. Sótt 10.09.2018.
44
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sinn að erfðafestulandinu Laugarnesbletti I sem Erlingur Pálsson hafði í hyggju að selja
Olíuverslun Íslands hf.45 Bæjarstjórn ákvað að nýta ekki forkaupsréttinn og í maílok 1941
yfirtók Olíuverslun Íslands erfðafesturéttinn á landareigninni. Uppbygging Olíuverslunarinnar
á lóðinni tafðist vegna athugunar byggingarnefndar Reykjavíkur á því hvernig best væri að
skipuleggja Laugarneshverfið.46 Í desember 1946 var Laugarnesblettur I tekinn úr erfðarfestu
og ákvað bæjarráð Reykjavíkur að leigja landið til 30-40 ára í senn. Olíuverslunin afsalaði
bæjarsjóði Reykjavíkur rétt sinn til erfðafestu en gerði samning um leigu á lóðinni.47 Í bréfi til
bæjarráðs Reykjavíkur óskaði Olíuverslunin eftir því að fá framlengingu á leigunni til 60 ára
sem síðar var samþykkt.48 Sama ár, 1946, afsalaði Jens Bjarnason 0,07 ha. spildu úr
Laugarnesbletti II til bæjarsjóðs Reykjavíkur.49 Ári síðar fékk Olíuverslun Íslands hf.
erfðafesturéttinn á Laugarnesbletti II, alls 1,45 ha, og keypti íbúðarhúsið Hóla sem stóð á
landareigninni.

Mynd 13. Fremst á myndinni sést athafnasvæði Olíuverslunar Íslands í Laugarnesi árið 1960.50

Olíuverslun Íslands var stofnuð 1927 og hóf starfsemi sína á Klöpp við Skúlagötu í
Reykjavík. Árið 1947 hóf félagið starfsemi á Laugarnesbletti I og fyrsta hús þess á lóðinni var
stálgrindahús undir bifreiða- og efnisgeymslu, byggt 1948. Samkvæmt bréfi BP á Íslandi hf.
(sem þá var að 40% hluta í eigu Olíuverslunarinnar) til byggingarfulltrúa Reykjavíkur sama
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/381). Bréf til bæjarstjórnar.
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/381). Bréf dags. 28.7.1941.
47
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/381). Bréf dags. 7.12.1946.
48
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/381). Bréf dags. 14.9.1946.
49
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur II (E/382). Afsalsbréf.
50
Loftmynd frá 1960. Ljósmyndari Snorri Snorrason. Hér tekin eftir: Einar S. Arnalds: Reykjavík. Sögustaður
við sund. 4. bindi (Lykilbók), bls. 126.
45
46
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ár, voru mikil áform um uppbyggingu fyrir starfsemina á lóðinni.51 Árið 1952 var olíustöðin í
Laugarnesi formlega tekin í notkun.

Mynd 14. Athafnasvæði Olíuverslunar Íslands í Laugarnesi. Loftmynd frá 1954. 52

Samhliða uppbyggingu á iðnaði í Laugarnesi jókst starfsemin á lóð Olíuverslunar Íslands
á Laugarnesbletti I. Nýtt skrifstofuhús, á Héðinsgötu 10, var samþykkt 1963 og sést það á
loftljósmynd frá 1965 (sjá mynd 23).53 Upprunalega var það tvílyft en var seinna hækkað um
eina hæð. Það stendur nú eitt eftir af mannvirkjum Olíuverslunar Íslands í Laugarnesi.
Árið 1974 var BP á Íslandi alfarið komið í eigu Olíuverslunar Íslands og Olísmerkið var
tekið upp. Árið 1977 var nafni lóðar Olíuverslunarinnar/BP breytt úr Laugarnesbletti I í
Héðinsgötu 10.54 Umsvif starfsemi Olíuverslunarinnar á Héðinsgötu 10 jukust á 8. áratugnum.
Árið 1987 var byggt við skrifstofuhúsið á lóðinni og sama ár var hluti þess hækkaður í þrjár
hæðir, eins og áður er nefnt. Í bréfi til borgarráðs árið 1988 óskaði Olíuverslunin eftir því að
fá að gera leigusamning um erfðafestulandið Laugarnesblett II, með vísan í afsal frá 1946. 55
Íbúðarhúsið Hólar stóð þá enn á blettinum og var þar allt fram til ársins 2000, þegar
Olíuverslunin lét rífa húsið.
Reykjavíkurhöfn keypti öll mannvirki og lóðarréttindi Olíuverslunar Íslands á Héðinsgötu
10 árið 1998. Olíutankar fyrirtækisins voru fluttir, sumir út í Örfirisey, aðrir úr landi og öðrum
var fargað. Þar með var starfsemin flutt af lóðinni.56 Árið 1999 var olíustöðinni á Laugarnesi
formlega lokað og félagið flutti í nýjar höfuðstöðvar við Sundagarða.
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Héðinsgata 10 (B/5303).
Borgarvefsjá: http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Saga og þróun  Reykjavík árið
1954. Sótt 10.03.2018.
53
Borgarvefsjá: http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Saga og þróun  Reykjavík árið
1965. Sótt 10.03.2018.
54
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Héðinsgata 10 (B/5303). Bréf byggingarnefndar dags. 5.8.1977.
55
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Héðinsgata 10 (E/382). Bréf dags. 9.2.1988.
56
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Héðinsgata 10 (B/5303). Bréf varðandi niðurrif dags. 20.7.1998
og listi dags. 17.7.1998.
51
52
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Mynd 15. Loftmynd tekin yfir Laugarnes og svæðið við Köllunarklettsveg árið 1987. 57

Mynd 16. Skrifstofuhúsið að Héðinsgötu 10 á upphaflegri teikningu frá 1963.58

Loftmynd frá 1987. Ljósmyndari Jón Karl Snorrason. Hér tekið eftir: Einar S. Arnalds: Reykjavík. Sögustaður
við sund. 4. bindi (Lykilbók), bls. 127.
58
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Héðinsgata 10  BN 267/63.
Sótt 10.02.2018.
57
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Mynd 17. Skrifstofuhúsið við Héðinsgötu 10. Ljósmynd tekin 2018.59

Í dag er skrifstofuhúsið á Héðinsgötu 10 eina byggingin sem eftir stendur af þeim sem
tilheyrðu starfsemi Olíuverslunar Íslands á lóðinni og hýsir nú Draumasetrið, áfangahús. 60
Síldar – og fiskmjölsverksmiðjan hf. – Köllunarklettsvegur 3-5
Fiskimjölsverksmiðjan við Köllunarklett var upphaflega stofnuð af Fiskmjöli hf. árið 1929.
Það ár fékk Fiskmjöl hf. leyfi til að reisa geymsluhús úr timburgrind og hóf þar með starfsemi
sína á leigulóð sinni á Kletti.61 Síldar- og fiskmjölsverksmiðjan hf. yfirtók síðan lóðina og
fyrirtækið árið 1947.62 Fyrsta mannvirkið sem Síldar- og fiskmjölsverksmiðjan hf. lét reisa á
lóð sinni var viðbót við gúanóverksmiðju, sem reist hafði verið árið 1927, á þeim hluta
lóðarinnar sem nú er talin númer 6 við Köllunarklettsveg. Árið 1959 var samþykkt að reisa
lykteyðingarturn úr steinsteypu við verksmiðjuna til að koma í veg fyrir að mengun bærist til
nærliggjandi íbúðarbyggðar, sem óðum var að byggjast upp. Árið 1961 fékk Síldar- og
fiskmjölsverksmiðjan leyfi fyrir nýrri 148 m2 fiskmjölsverksmiðju og sama ár var byggð
mjölgeymsla fyrir starfssemi verksmiðjunnar vestar á lóðinni, á þeim hluta sem nú er
Köllunarklettsvegur 3-5. Mjölgeymslan (mhl. 01) er einfalt geymsluhúsnæði úr steyptum
einingum og strengjasteypu frá Steinstólpum hf. og Byggingariðjunni hf.
Árið 1978 var lóð Síldar- og fiskmjölsverksmiðjunnar við Klett skipt upp í tvær lóðir,
hluta I sem var norðurlóðin (Köllunarklettsvegur 6) og hluta II sem var suðurlóðin
(Köllunarklettsvegur 3-5). Stóð þá gamla verksmiðjan á hluta I og mjölgeymslan (mhl. 01) á
hluta II.
Ljósmynd frá 2018. Ljósmyndari Anna Sofía Kristjánsdóttir, Borgarsögusafni.
Upplýsingar af vef Já hf.: https://ja.is  Héðinsgata 2. Sótt 12.3.2018.
61
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Köllunarklettsvegur 3-5 (B/2168). Bréf Fiskimjöls hf. til
byggingarnefndar Reykjavíkur, dags. 7.3.1929.
62
Vefur Guðjóns Friðrikssonar sagnfræðings: Alfræði Reykjavíkur. Vefslóð: http://gudjonfr.is/alfraedireykjavikur/  Klettur. Sjá einnig afrit á vefslóðinni: http://archive.is/Xzmet#selection-35037.0-35039.368. Sótt
7.6.2018.
59
60
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Mynd 18. Hús Síldar- og fiskimjölsverksmiðjunnar hf. Kletti árið 1960.63

Mynd 19. Athafnasvæði Síldar- og fiskimjölsverksmiðjunnar hf. Kletti.
Skorsteinninn sést á þessari loftmynd frá 1965.64
Ljósmyndasafn Reykjavíkur: PTH 068018 2-1. Ljósmyndari Pétur Thomsen.
Borgarvefsjá: http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Saga og þróun  Reykjavík árið
1965. Sótt 10.03.2018.
63
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Árið 1982 var samþykkt að leggja nýja götu þar sem áður hafði verið vegstæði
Bæjarsjóðs Reykjavíkur meðfram norðurlóðarmörkum Kassagerðarinnar og að lóð Síldar- og
fiskimjölsverksmiðjunnar. Fékk nýr vegur nafnið Köllunarklettsvegur, eins og gamli vegurinn
sem lá vestan megin Kassagerðarinnar niður að lóð Síldar- og fiskmjölsverksmiðjunnar (sjá
mynd 20). Aðliggjandi lóðir fengu ný heiti og númer. Nafni lóðar Kassagerðarinnar við
Kleppsveg 33 var þá breytt í Köllunarklettsveg 1, suðurlóð Síldar- og
fiskmjölsverksmiðjunnar í Köllunarklettsveg 3 og norðurlóðinni í Köllunarklettsveg 5. Sama
árið keypti Eimskipafélag Íslands mjölgeymsluhúsið á suðurlóðinni sem þá var
Köllunarklettsvegur 3 (mhl. 01). Seinna var suðurlóðinni breytt í Köllunarklettsveg 3-5 og
norðurlóðinni í Köllunarklettsveg 6. Á uppdrætti frá 1982 (sjá mynd 22) er sýnd lega hinnar
nýju götu og nafna- og númerabreytingar á þessum lóðum. Köllunarklettsvegur var síðan
framlengdur til vesturs með tengingu við Héðinsgötu á 10. áratug aldarinnar.

Mynd 20. Hluti af uppdrætti frá 1982 sem sýnir lóðabreytingar við Köllunarklettsveg. Á uppdrættinum sést bæði
hinn nýi Köllunarklettsvegur norðan við lóð við Kassagerðarinnar og gamla gatan vestanvið lóðina.65

Árið 1989 yfirtók Faxamjöl hf. byggingar Síldar- og fiskmjölsverksmiðjunnar á
Köllunarklettsvegi 6. Bræðslu var hætt og byggingarnar fjarlægðar árið 1993.66 Skorsteininn,
sem var kennileiti á svæðinu, var tekinn niður 1998. Þar með hætti starfsemi fyrirtækisins í
Laugarnesi.
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Köllunarklettsvegur 3 og 5 (B/2186). Uppdráttur sþ.
25.11.1982.
66
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Köllunarklettsvegur 3-5 (B/2186). Skjal dags. 24.5.1993.
65
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Skemmunni á Köllunarklettsvegi 3 hefur nær ekkert verið breytt frá því hún var byggð. Í
dag er fyrirtækið Bílkaup ehf. með rekstur sinn á lóðinni.67 Lóðin er merkt nr. 3-5 í
Borgarvefsjá, en húsið á lóðinni er skráð undir staðfanginu Köllunarklettsvegur 3 í
Fasteignaskrá (2018).
1.3.2 Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna – Héðinsgata 2
Árið 1958 var Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna úthlutað 6000 m2 lóð við Kleppsveg sem
nýlega hafði verið tekin úr erfðafestu úr Laugarnesbletti III. Sama ár var samþykkt
byggingarleyfi fyrir 3000 m2 stálgrindarskemmu undir vörugeymslu á lóðinni (mhl. 15). Tveir
braggar stóðu fyrir á lóðinni og voru þeir í eigu Samlags skreiðarframleiðenda. Ekki er vitað
hvort þetta voru flutningsbraggar eða hvort þeir hafi verið byggðir samkvæmt teikningu sem
til er frá 1956. Íbúðarhúsið Steinhólar stóð enn á 800 m2 lóðarspildu sem eftir var af
erfðafestulandinu.

Mynd 21. Stálgrindarhús Sölumiðstöðvarinnar. 68

Umbúðamiðstöðin var stofnuð af Sölumiðstöðinni árið 1964. Fyrirtækið framleiddi
umbúðir úr pappír og starfrækti prentsmiðju. Fyrirtækið fékk aðstöðu á lóð
Sölumiðstöðvarinnar úr Laugarnesbletti III og árið 1972 fékk það leyfi fyrir stækkun undir
starfsemi sína á lóðinni.

67
68

Upplýsingar af vef Já hf.: https://ja.is  Köllunarklettsvegur 3. Sótt 20.7.2018.
Fálkinn, 20.2.1959, bls. 16.
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Mynd 22. Braggar Samlags skreiðarframleiðenda á lóðinni Héðinsgötu 2. Teikning frá 1956.69

Mynd 23. Loftmynd frá 1965. Bárujárnsbraggar á Laugarnesbletti III, sem nú er Héðinsgata
2, ásamt íbúðarhúsunum Hólum og Steinhólum. 70

Árið 1964 bættist við enn eitt fyrirtæki á lóðina sem áður tilheyrði Laugarnesbletti III en
er nú við Héðinsgötu 2. Var það skipafélagið Jöklar hf. sem var dótturfélag Sölumiðstöðvar
hraðfrystihúsanna. Fyrirtækið fékk leyfi fyrir 881,3 m2 stálgrindarskemmu á lóðinni með því
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Héðinsgata 2  BN 623/56. Sótt
20.03.2018.
70
Borgarvefsjá: http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Saga og þróun  Reykjavík árið
1965. Sótt 10.02.2018.
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skilyrði að byggingin væri til bráðabirgða.71 Viðbótarskemma ásamt tengibyggingu bættist
við árið 1966 og sama ár fékk Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna samþykkt 593,6 m2
verksmiðjuhús úr steypu og stáli á sömu lóð.
Árið 1976 var samþykkt stækkun á lóð Sölumiðstöðvarinnar í 15.967 m2 og hún
sameinuð lóð Landsambands íslenskra útgerðarmanna (LÍÚ). Lóðin fékk þá heitið Héðinsgata
2. Við bættist að árið 1977 keypti Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hús og lóðarrétt
Landflutninga hf. sem áttu smá spildu innan lóðar. Ekki er ljóst hvenær Landflutningar fengu
þann lóðarrétt. Í bréfi frá Umbúðamiðstöðinni hf. 1978, kemur fram að LÍÚ átti einnig hlut að
þessum lóðaleigusamningi milli borgarinnar og Sölumiðstöðvarinnar.
Í bréfi til borgarráðs Reykjavíkur árið 1979 óskaði Umbúðamiðstöðin eftir því að
íbúðarhúsið Steinhólar við Kleppsveg yrði fjarlægt. Húsið stóð þá autt og vildu talsmenn
Umbúðamiðstöðvarinnar meina að eldhætta stafaði af húsinu. Húsið stóð þó áfram á lóðinni í
24 ár.72
Árið 1990 var 2.400 m2 leigulóð Samlags skreiðarframleiðenda sameinuð lóð
Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna við Héðinsgötu 2 og varð hin sameinaða lóð 18.538 m2. Á
þeirri lóð stóðu tveir bárujárnsbraggar sem höfðu verið í eigu Samlags skreiðarframleiðenda
frá 1956. Voru þeir látnir víkja fyrir uppbyggingu starfsemi Sölumiðstöðvarinnar á lóðinni
árið 1990. Sama ár fékk Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna leyfi fyrir viðbyggingu við skemmur
sem byggð var ári síðar.

Mynd 24. Loftmynd frá 1995. Sjá má nýlega viðbyggingu austan við skemmur Sölumiðstöðvar
hraðfrystihúsanna.73

Árið 2000 var íbúðarhús Jens Bjarnasonar, Hólar, rifið og árið 2003 var samþykkt niðurrif
á íbúðarhúsi Hjálmars Jónssonar Diego, Steinhólum, en það hús var síðan flutt af lóðinni og
hefur verið endurnýjað sem sumarbústaður í Hvassahrauni 25 í Vogunum, eins og áður segir
Borgarskjalasafn: Skjöl bygginganefndar (B). Héðinsgata 2 (B/7200).
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Héðinsgata 2 (E/382). Bréf dags. 9.4.1979.
73
Borgarvefsjá: http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Saga og þróun  Reykjavík árið
1995. Sótt 10.02.2018.
71
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(sjá mynd 25).74 Bæði húsin stóðu á lóðinni Héðinsgötu 2 og þurftu að víkja vegna uppbyggingar og áætlana um aukið byggingamagn á lóðinni.

Mynd 25. Steinhólar, Hvassahrauni 25 í Vogum.75

Fyrirtæki sem nú (2018) eru starfrækt á Héðinsgötu 2 eru Tolli vinnustofa, Plastiðjan hf.,
All in one solutions ehf. og Dufthúðun ehf.76
1.3.3 Kassagerð Reykjavíkur – Köllunarklettsvegur 1
Kassagerð Reykjavíkur starfaði á Skúlagötu frá 1935 þar til verksmiðjan flutti starfsemi
sína á Kleppsvegi 33, sem nú er Köllunarklettsvegur 1, árið 1957. Á lóðinni stóð skemma úr
járni í eigu Kristjáns J. Kristjánssonar og var hún flutt þaðan 1957 þegar Kassagerðin tók við
lóðinni. Á Kleppsvegi 33 voru áður tvær leigulóðir Fóður- og áburðaverksmiðjunnar og
vegstæði Bæjarsjóðs Reykjavíkur sem ætlað var undir nýjan veg.
Kassagerð Reykjavíkur var stofnuð árið 1932 og var elsta umbúðafyrirtæki Íslands.
Upphaflega framleiddi fyrirtækið trékassa undir fiskafurðir. Það voru tveir trésmiðir frá
Reykjavík sem hófu starfsemina, Kristján J. Kristjánsson og Vilhjálmur Bjarnarson.
Fyrstu byggingar á lóð Kassagerðarinnar voru reistar á árunum 1959 til 1962. Voru það
2066 m² steinsteypt verksmiðjuhús (mhl. 03) með fjórum skáburstum og vegleg
skrifstofubygging (mhl. 01) sem reist var við vesturhlið verksmiðjuhússins. Verksmiðjuhúsið
er fyrsta húsið hér á landi sem var reist úr forsteyptum einingum sem framleiddar voru á
Íslandi. Þakbitar voru úr forspenntri strengjasteypu og burðarsúlur voru þeytisteyptar og
myndaðist við það mjög þétt og sterk steypa. Súlur, þakbitar og rennur voru fullgerð í
verksmiðju og flutt á byggingarstaðinn. Fyrirtækin Steinstólpar hf. og Byggingariðjan hf.
framleiddu einingarnar og sáu um uppsetningu á þeim. Verksmiðjuhúsið samanstendur af
Byggðasafn Hafnarfjarðar: Munnleg heimild um og ljósmynd af húsinu Steinhólum á núverandi stað,
Hvassahrauni 25. Heimildarmaður: Rósa Karen Borgþórsdóttir sagnfræðingur.
75
Byggðasafn Hafnarfjarðar: Ljósmynd af húsinu Steinhólum á núverandi stað, Hvassahrauni 25. Ljósmyndari:
Rósa Karen Borgþórsdóttir sagnfræðingur, dags. 10.10.2018.
76
Upplýsingar af vef Já hf.: https://ja.is   Héðinsgata 2. Sótt 12.3.2018.
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fjórum samsíða og áföstum álmum, sem hver um sig er 12 m breið og 85 m löng.77 Hús
Kassagerðarinnar þótti tímamótahús á sínum tíma og var mikið fjallað um það í fjölmiðlum.78

Mynd 26. Ný tækni á Íslandi, uppsetning á verksmiðjuhúsi Kassagerðarinnar með forsteyptum einingum. 79

Skrifstofubyggingin var teiknuð með fjórum hæðum en aðeins þrjár voru byggðar. Báðar
byggingarnar voru steinsteyptar og hannaðar í módernískum stíl. Fljótlega var byggt við
verksmiðjuna á norðurhlið. Viðbyggingin (mhl. 04) var reist til að hýsa kaffi- og matstofu auk
hreinlætisaðstöðu fyrir starfsmenn.

Mynd 27. Lóðir Kassagerðarinnar og Síldar- og fiskimjölsverksmiðjunnar Kletts í júní 1968.80
L.L.: „Ný tegund iðnaðarhúsa.“ Iðnaðarmál, 7. árg. 1960, 3-4. tbl., bls. 48.
L.L.: „Ný tegund iðnaðarhúsa.“ Iðnaðarmál, 7. árg. 1960, 3.-4. tbl., bls. 48 – Vísir, 22.8.1961, bls. 9;
10.9.1966, bls. 10; Morgunblaðið, 25.1.1975, bls. 25 – Gunnar B. Guðmundsson: „Stefán Ólafsson f. 21. júlí
1924 – d. 17. jan. 1975.“ Tímarit Verkfræðingafélags Íslands, 60. árg. 1975, 1. tbl., bls. 13.
79
L.L.: „Ný tegund iðnaðarhúsa.“ Iðnaðarmál, 7. árg. 1960, 3-4. tbl., bls. 48.
80
Ljósmyndasafn Reykjavíkur: 365 Reykjavík loftmynd 11. Ljósmyndari Bragi Guðmundsson.
77
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Á síðari hluta 6. áratugarins fór hagur iðnfyrirtækja að vænkast þegar leyfður var
innflutningur af ýmsum toga. Kassagerðin flutti þá inn nýjar vélar enda tími kominn til að
yngja vélarkostinn en fyrirtækið átti litaprentvélar frá árinu 1942. Umsvif Kassagerðarinnar
jukust jafnt og þétt eftir 1970. Nýrri tengibyggingu (mhl. 06) við verksmiðjuhúsið var bætt
við ásamt vörugeymslu úr steinsteypu (mhl. 07). Viðbyggingin er staðsett suðvestan við
verksmiðjuhúsið og árið 1971 var bætt við annarri viðbyggingu (mhl. 08) undir vörumóttöku
austan við skrifstofubygginguna.
Árið 1978 fékk Kassagerðin lóðarstækkun og var stærð lóðar þá orðin samtals 16.088 m2
sem hún er enn í dag. 81 Enn var ný vöruskemma (mhl. 10) byggð á lóðinni árið 1980 í
framhaldi af vörumóttöku og hún sú síðasta viðbyggingin á lóðinni.

Mynd 28. Kassagerðin, útlitsmynd af suðausturhlið frá 1970.82

Mynd 29. Kassagerðin, útlitsmynd af suðvesturhlið frá 1979.83

Árið 2000 voru Kassagerðin hf. og Umbúðamiðstöðin hf. formlega sameinaðar undir heiti
Kassagerðarinnar á Köllunarklettsvegi 1. Markmiðið með sameiningunni mun hafa verið að
gera fyrirtækin betur í stakk búin til að mæta aukinni alþjóðlegri samkeppni.84
Borgarskjalasafn: Skjöl bygginganefndar (B). Kleppsvegur 33 (B/5672). Bréf dags. 6.6.1978.
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Köllunarklettsvegur 1  BN
300/70. Sótt 13.3.2018.
83
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Köllunarklettsvegur 1  BN
425/79. Sótt 13.3.2018.
84
Morgunblaðið, 2.9.2000, bls. 22.
81
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Prentsmiðjan Oddi eignaðist síðan Kassagerðina að fullu árið 2001. Umbúðamiðstöðin
hafði þá verið í eigu Odda hf. frá 1996. Árið 2008 sameinuðust Oddi og Prentsmiðjan
Gutenberg í eitt fyrirtæki undir nafninu Oddi hf. Í janúar 2018 var starfsemi Kassagerðarinnar
formlega lögð niður. Öll starfsemi Odda ehf. á Köllunarklettsvegi 1 var flutt á Höfðabakka 7
að undanskyldum vörulager sem er staðsettur á Héðinsgötu 2.85
Fyrirtæki sem starfa á lóðinni í dag (2018) eru Bandalag íslenskra græðara, Humar ehf.,
Fréttatíminn, Guide Company ehf., Útgáfufélagið Guðrún ehf., BP Merking ehf. og Kaffi Lísa
ehf.86
1.3.4 Tollvörugeymslan hf. – Héðinsgata 1-3
Árið 1962 var Tollvörugeymslunni hf. úthlutað 1,5 ha landi suðaustan megin við
Laugarnesbæinn gamla (nú Héðinsgata 1-3).87 Fyrsta byggingin á lóðinni var vöruskemma
(mhl. 01) byggð úr íslenskum strengjasteypueiningum, framleiddum hjá Byggingariðjunni hf.,
sem áður hafði meðal annars unnið að byggingu verksmiðjuhúss Kassagerðarinnar, eins og
nefnt er hér framar.

Mynd 30. Frétt um fyrstu byggingu Tollvörugeymslunnar 1962.88
Vefur Odda ehf.: www.oddi.is  Um Odda  Saga Odda. Sótt mars 2018.
Upplýsingar af vef Já hf.: https://ja.is  Köllunarklettsvegur 1. Sótt 20.7.2018.
87
Vísir, 4.4.1962, bls. 1.
88
Frjáls verslun, 22. árg. 1962, 5.-6. tbl., bls. 26.
85
86
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Tollvörugeymslan hf. fékk heimild ráðherra til að reka almenna tollvörugeymslu í
Reykjavík og hóf starfsemi í hinu nýja húsi á lóðinni í ágúst 1964. Aðalhlutverk hennar var að
skapa innflutningsaðilum aðstöðu til að fá einstakar vörusendingar tollafgreiddar smám saman
eftir hentugleikum.89
Árið 1968 sendi hafnarstjórn byggingarfulltrúanum bréf þess efnis að nauðsynlegt væri að
tekin yrði ákvörðun um framtíðarstaðsetningu Tollvörugeymslunnar og að hafist yrði handa
um undirbúning á framkvæmdum á þeim stað. Ástæðan fyrir því var að 70 vöruinnflytjendur
voru þá á biðlista um aðstöðu hjá Tollvörugeymslunni og þörfin fyrir meira byggingarrými
var orðin brýn. Í nóvember 1968 birtist frétt í Morgunblaðinu að Tollvörugeymslan þyrfti 8
þús. m2 til viðbótar til að anna eftirspurn innflytjenda og að fyrirtækið væri að skoða
möguleika á lóð við Sundahöfn.90 Sama ár fékk Tollvörugeymslan leyfi fyrir 482 m2
bráðabirgðageymslu úr timbri á lóðinni við Héðinsgötu.91
Árið 1980 var samþykkt að skipta lóð Tollvörugeymslunnar við Héðinsgötu í tvær lóðir
þannig að syðri lóðin yrði nr. 1 við götuna og nyrðri lóðin nr. 3 en árið 1994 voru lóðirnar
aftur sameinaðar.92 Þá voru mörg fyrirtæki staðsett á lóðinni auk Tollvörugeymslunnar (sem
seinna varð TVG hf. og nú TVG-Zimsen hf.), m.a. útibú Landsbanka Íslands, útibú Tollsins, ,
skrifstofa fraktdeildar Flugleiða hf. sem og vöruafgreiðsla.
Árið 2005 var gefið leyfi fyrir niðurrifi húsa og skúra Tollvörugeymslunnar á
vesturmörkum lóðarinnar (mhl. 27, hluti mhl. 05, hluti mhl. 01). Þessi hús á lóðinni stóðu í
vegarstæði götunnar Klettagarða og þurftu því að víkja (sjá mynd 31). Skýli við suðurhlið
skemmu á lóðinni (mhl.01) var rifið á sama tíma.93

Mynd 31. Héðinsgata 1-3, afstöðumynd sem sýnir ráðgert niðurrif bygginga á lóð árið 2005. 94
Vísir, 23.11.1963, bls. 9.
Morgunblaðið, 30.11.1968, bls. 2.
91
Borgarskjalasafn: Skjöl bygginganefndar (B). Héðinsgata 2 (B/7200). Yfirlýsing.
92
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Héðinsgata 1-3 (B/7548). Bréf dags. 21.3.1994.
93
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Héðinsgata 1-3 (B/7548). Bréf dags. 21.7.2005.
94
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Héðinsgata 1-3 (B/7548). Bréf dags. 21.07.2005.
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Fyrirtækið TVG-Zimsen hf. (áður Tollvörugeymslan hf.) flutti af lóðinni og er nú
starfrækt við Korngarða 2. Fyrirtæki sem starfa á lóðinni í dag (2018) eru
Loftstokkahreinsunin k2 ehf., Bakkus ehf. heildverslun, Alanó klúbburinn - félagsmiðstöð,
Fraktlausnir, Aðalflutningar ehf. og Köfunarþjónustan ehf.95
1.3.5 Orkuveita Reykjavíkur – Köllunarklettsvegur 7
Árið 2000 fékk Orkuveita Reykjavíkur leyfi fyrir spennistöð á sérafmarkaðri lóð sem talin er
nr. 7 við Köllunarklettsveg.96

Mynd 32. Köllunarklettsvegur 7.97

1.4 Staða svæðisins í skipulagi
Árið 1953 var samþykkt skipulag fyrir byggð í Laugarnesi sunnan Kleppsvegar. Á
skipulagsuppdrættinum má einnig sjá þau hús og mannvirki sem þá stóðu á Laugarnesblettum
norðan Kleppsvegar og tilheyrðu þeirri iðnaðar- og atvinnustarfsemi sem þar fór fram (sjá
mynd 33 hér að neðan).
Á svæðinu hefur orðið mikil uppbygging frá því að Laugarnesblettir I, II og III voru
teknir úr erfðafestu, Laugarnesblettur I og II árið 1946 og Laugarnesblettur III árið 1961. Sú
uppbygging átti sér þó að mestu stað án þess að formlegt skipulag fyrir svæðið lægi fyrir.
Árið 1992 var samþykkt umferðaskipulag fyrir Klettasvæðið (sjá mynd 34), og
deiliskipulag fyrir svæðið (Reykjavíkurhöfn, Klettasvæði) var samþykkt árið 1999 (sjá mynd
36).98 Fáar breytingar hafa verið gerðar á skipulagi þeirra lóða sem hér eru til umfjöllunar,
Köllunarklettsvegi 1, 3 og 7 og Héðinsgötu 1, 2 og 10. Skipulag götunnar Klettagarða vestan
Héðinsgötu 1 og 3, var samþykkt með breytingu á aðalskipulagi árið 2000 (sjá mynd
37).Breytingaar á skipulagi við Klettagarða 23-25 og Köllunarklettsveg 3-5 voru samþykktar
árið 2000. Á deiliskipulagsuppdrætti, samþykktum árið 2006, er Klettagörðum 23-25 skipt í
þrjár lóðir númer 23, 25 og 27. Skipulagsskilmálum fyrir Klettagarða 27 var síðast breytt árið
2017 (sjá mynd 38).

Upplýsingar af vef Já hf.: https://ja.is  Héðinsgata 1. Sótt 20.7.2018.
Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarnefndar (B). Köllunarklettsvegur 7 (B/14562). Bréf dags. 23.10.2000.
97
Upplýsingar af vef Já hf.: https://ja.is  Köllunarklettsvegur 7. Sótt 20.7.2018.
98
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Skipulagsuppdrættir. „Reykjavíkurhöfn, Klettasvæði - Deiliskipulag“, sþ.
26.10.1999. Sjá Skipulagssjá Reykjavíkurborgar: http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/  Smella á
viðkomandi svæði  Heildarskipulag svæðis, sþ. 26.10.1999. Sótt 7.3.2018.
95
96
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Mynd 33. Deiliskipulag í Laugarnesi samþykkt 1953 (hluti af uppdrætti).99

Mynd 34. Umferðaskipulag fyrir Laugarnes og Klettahöfn, samþykkt 1992. 100
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Skipulagsuppdrættir. Skipulag sunnan Kleppsvegar, sþ. 4.12.1953. Sjá
teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Skipulagsuppdrættir  Leitarorð:
„Skipulag sunnan Kleppsvegar“. Sótt 7.3.2018.
100
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Skipulagsuppdrættir. „Umferðarskipulag - Laugarnes og Klettahöfn“, sþ.
14.7.1992. Sjá teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Skipulagsuppdrættir 
Leitarorð: „Laugarnes/Klettahöfn“. Sótt 7.3.2018.
99
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Mynd 35. Frétt í Morgunblaðinu 1993.101

Mynd 36. Deiliskipulag fyrir Reykjavíkurhöfn, Klettasvæði, samþykkt 1999.102

Morgunblaðið, 27.8.1993.
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Skipulagsuppdrættir. „Reykjavíkurhöfn, Klettasvæði - Deiliskipulag“, sþ.
26.10.1999. Sjá Skipulagssjá Reykjavíkurborgar: http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/  Smella á
viðkomandi svæði  Heildarskipulag svæðis, samþykkt. 26.10.1999.
101
102
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Mynd 37. Breyting á aðalskipulagi fyrir svæðið Laugarnes, þar sem m.a. er bætt við tengibrautinni Klettagörðum, samþykkt 2000.103

Mynd 38. Breyting á deiliskipulagi lóðarinnar Klettagarða 27, samþykkt 2017.104
Skjalasafn Reykjavíkurborgar: Skipulagsuppdrættir. „Laugarnes, Kirkjusandur og Klettasvæði - Tillaga að
verulegri breytingu aðalskipulags“, sþ. 17.2.2000. Sjá teikningavef Reykjavíkurborgar:
http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb Skipulagsuppdrættir  Leitarorð: „Klettasvæði“  „2009-0717_028_2“. Sótt 7.3.2018.
104
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Skipulagsuppdrættir. „Klettasvæði breyting á deiliskipulagi vegna Klettagarða
27“, sþ. 28.07.2017. Sjá teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb
Skipulagsuppdrættir  Leitarorð: „Klettagarðar 27“  „2017-07-28“. Sótt 7.3.2018.
103
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Vestan við deiliskipulagssvæðið er Laugarnestangi, minjasvæði sem hefur að geyma
gamla bæjarhól Laugarnesbæjarins auk annarra merkilegra minja sem eru friðaðar (sjá kafla
2.3). Svæði í heild er hverfisverndað. Um Laugarnestangann hefur verið gert samkomulag um
verndaráætlun minjanna, milli Reykjavíkurborgar og Minjastofnunar Íslands.105

2 Skráning menningarminja – Fornleifaskrá og húsakönnun
2.1 Almennt um verndun menningarminja: fornleifa, húsa og mannvirkja
Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 fer mennta- og menningarmálaráðherra
með yfirstjórn verndunar og vörslu menningarminja í landinu. Tilgangur laganna er að stuðla
að verndun menningarminja og tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til
komandi kynslóða. Lögin eiga jafnframt að tryggja eftir föngum varðveislu menningarminja í
eigin umhverfi.
Minjastofnun Íslands, sem er ríkisstofnun undir yfirstjórn ráðherra, annast framkvæmd
laganna. Samkvæmt 16. gr. laganna skal skrá fornleifar, hús og mannvirki áður en gengið er
frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi.106
Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, menningarog búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og bátar,
samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir og aðrar heimildir um menningarsögu
þjóðarinnar. Lögin taka einnig til staða sem tengjast menningarsögu.
Um friðun og friðlýsingu er fjallað í 5. gr. laganna:
Friðun felur í sér sjálfkrafa verndun fornminja, húsa og mannvirkja á grundvelli aldurs þeirra,
samkvæmt nánari fyrirmælum laga þessara. … Friðlýsing fornleifa, húsa og mannvirkja getur falið í
sér kvöð sem þinglýst er á fasteign og hefur þann tilgang að tryggja sem best varðveislu
menningarminja.

Friðlýsing er síðan nánar útfærð í 18. gr. laganna en samkvæmt þeim skal Minjastofnun
Íslands hafa samráð við skipulagsyfirvöld þess landsvæðis sem menningarminjar tilheyra
þegar fjallað er um friðlýsingu þeirra.
Friðlýsa má fornleifar, skip og báta, svo og hús og mannvirki eða hluta þeirra, sem hafa
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. Friðlýsing getur náð til nánasta umhverfis hins
friðlýsta minjastaðar, húss eða mannvirkis. Friðlýsa má samfelld svæði þar sem fleiri en einn
minjastaður teljast hafa sérstakt menningarsögulegt gildi. Einnig má friðlýsa samstæður húsa sem hafa
sama gildi og að framan greinir og gilda þá reglur friðlýsingar um hvert einstakt þeirra.

Samkvæmt lögum eru allar fornleifar friðhelgar og verndaðar gegn hvers kyns raski. Í 21.
gr. laganna segir:
Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta
friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar,
spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.

Þetta á við um allar fornleifar, kunnar sem ókunnar, samanber 24. grein:
Verndaráætlun fyrir minjasvæðið á Laugarnestanga. Sjá vef Minjastofnunar Íslands:
http://www.minjastofnun.is/  Gagnasafn  Verndaráætlanir  Verndaráætlun fyrir minjasvæðið á
Laugarnestanga í Reykjavík (undirrituð 25. ágúst 2016).
106
Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013.
105
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Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í jökli, skal
skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og
ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn.

Fornminjar njóta friðunar nema annað sé ákveðið af Minjastofnun Íslands. Fornminjar eru
annars vegar forngripir og hins vegar fornleifar. Fornleifar eru skilgreindar svo samkvæmt 3.
gr. laganna:
Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn hafa gert
eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:
a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt
tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar kirkna, bænhúsa,
klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum
og skútum,
b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, mógröfum,
kolagröfum og rauðablæstri,
c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifar eftir veiðar til
sjávar og sveita,
d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð, varir, leifar
hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vega- og siglingamerki
ásamt kennileitum þeirra,
e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum,
f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og kennileiti
sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð,
g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á klettum,
klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum,
h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið,
i. skipsflök eða hlutar þeirra.

Byggingararfur er skilgreindur í 4. gr. og teljast hús og önnur mannvirki og einstakir
hlutar þeirra sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi til byggingararfs
þjóðarinnar:
a. stök hús eða hlutar þeirra og húsasamstæður, hvort sem er til íbúðar eða menningar- og
atvinnustarfsemi í þéttbýli eða dreifbýli, húsaþyrpingar og götumyndir,
b. kirkjur og bænhús, ásamt tilheyrandi mannvirkjum, svo sem klukkuturnum, garðhleðslum og
sáluhliðum, klaustur, samkomuhús, skólahús og nánasta umhverfi þeirra, aðrar opinberar byggingar,
íþróttamannvirki og sundlaugar,
c. brýr og hvers konar samgöngumannvirki, virkjanir, stíflur, dælustöðvar og önnur orkumannvirki,
hafnarmannvirki, vind- og vatnsmyllur, vitar, slippir, hjallar, manngerðir hellar og réttir.

Nánari ákvæði um verndun og varðveislu húsa og mannvirkja er að finna í 29. gr. laganna
og samkvæmt henni eru öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri friðuð:
Óheimilt er að raska friðuðum húsum og mannvirkjum, spilla þeim eða breyta, rífa þau eða flytja úr
stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.

Um verndun annarra húsa og mannvirkja sem ekki ná 100 ára aldri er kveðið á í 30. gr.:
Eigendum húsa og mannvirkja sem ekki njóta friðunar en byggð voru 1925 eða fyrr, svo og
forráðamönnum kirkna sem reistar voru 1940 eða fyrr, er skylt að leita álits hjá Minjastofnun Íslands
með minnst sex vikna fyrirvara ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja þau eða rífa.
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Eitt markmið skráningar menningarminja; fornleifa, húsa og mannvirkja, er að koma í veg
fyrir að þær verði fyrir raski eða skemmdum að nauðsynjalausu. Það er hagur þeirra sem stýra
framkvæmdum að til sé yfirlit yfir menningaminjar á tilteknum svæðum og það fæst með
skráningu minjanna.
Fornleifaskráning minnkar líkur á því að óvænt finnist fornleifar á svæðinu sem
nauðsynlega verður að rannsaka. Björgunaruppgröftur sem unninn er vegna framkvæmda og
undir þrýstingi frá framkvæmdaraðilum er ekki æskilegur frá sjónarmiði fornleifafræðinnar.
Fornleifaskráning sameinar því hagsmuni framkvæmdaraðila og fræðigreinarinnar. Almennt
er æskilegast að framkvæmdum sé beint frá minjastöðum, því að þeir sem standa fyrir
meiriháttar framkvæmdum bera kostnað af fornleifarannsóknum sem nauðsynlegar reynast
þeirra vegna, samanber 28. grein:
Framkvæmdaraðili greiðir kostnað við þær rannsóknir á fornleifum sem Minjastofnun Íslands ákveður
að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Við allar umfangsmiklar framkvæmdir skal sá
sem fyrir þeim stendur bera kostnað af nauðsynlegum rannsóknum og vettvangsskráningu fornleifa.

2.2 Tilgangur og aðferðafræði skráningar menningarminja; fornleifa, húsa
og mannvirkja
Borgarsögusafn Reykjavíkur (áður Minjasafn Reykjavíkur) heldur skrár yfir menningarminjar
í Reykjavík, fornleifaskrá og húsaskrá, sem eru rafrænar skrár.
2.2.1 Fornleifaskrá Reykjavíkur
Fornleifaskrá Reykjavíkur var fyrst gefin út árið 1995 og þá voru um 200 minjastaðir skráðir.
Stöðugt er unnið að endurskoðun hennar og nú (2016) eru um 3150 minjastaðir skráðir.
Fornleifaskráning er í raun skilyrði þess að hægt sé að vinna markvisst að varðveislu fornleifa.
Allar fornleifar eru skráðar í Sarp – Menningarsögulegt gagnasafn. Minjar eru skráðar eftir
jörðum eins og jarðaskipting var um 1835-1845. Minjarnar fá þrískipt númer: í fyrsta lagi
landsnúmer sem fasteignamat ríkisins úthlutar, næst kemur númer jarðarinnar samkvæmt
Jarðabók Johnsens frá 1847 og þriðja talan er síðan hlaupandi tala innan jarðarinnar. Við
skráningu þess svæðis sem hér um ræðir eru minjar í landi jarðarinnar Laugarnes (181165230-1).
Við skráningu minja jarðanna var rýnt í örnefnaskrár, kort og aðrar ritaðar heimildir, auk
þess sem vettvangsskoðun fór fram. Eldri minjastaðir kunna að hafa raskast eða jafnvel eyðst
vegna seinni tíma framkvæmda. Enn geta þó leynst í jörðu fornleifar og ætti því að sýna aðgát
við jarðrask nálægt minjastöðum.
Við skráningu menningarminja er sögu jarðanna gerð skil og varpað ljósi á þætti sem gefa
upplýsingar um sögu byggðar og búskapar í nágrenninu. Þá er tegundum og hlutverki minja
lýst. Ef minjar finnast ekki á yfirborði eru þær skráðar sem heimild, en á þeim stöðum eru
líkur á því að minjar sé enn að finna í jörðu. Í lokin er vísað í þær heimildir sem hafa gefið
tilefni til skráningar fornleifa.
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Við staðsetningu á minjum er gömlum kortum og loftmyndum varpað (strekkt) á gildandi
skipulagsuppdrætti, sem sóttir eru í Landsupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar (LUKR) og
minjarnar hnitsettar sem punktur í kerfinu ISN 93.107
Minjarnar eru flokkaðar eftir aldri. Elstu minjarnar eru fornleifar í rauðum flokki og eru
þær friðaðar. Yngri minjar eru merktar með gulum og grænum lit, en herminjar eru flokkaðar
sérstaklega og merktar bláum lit. Aldur er áætlaður út frá útliti og upplýsingum um sögu
byggðar.
Minjaflokkar
Flokkur
1
2
3
4

Tegundir minja
Fornleifar, minjar 100 ára og eldri
Minjar frá 1918-1930
Minjar frá 1930 og yngri
Herminjar frá 1940 og yngri

Litur flokks
Rauður
Gulur
Grænn
Blár

2.2.2 Húsakrá Reykjavíkur
Húsaskrá Reykjavíkur er gagnagrunnur um hús í Reykjavík. Megintilgangurinn með skránni
er að safna á einn stað upplýsingum um hús í Reykjavík og varpa ljósi á byggingararf
borgarinnar. Í húsaskránni má meðal annars finna upplýsingar um byggingarár húsa, hönnuði,
upprunalega gerð, byggingarefni húsa, helstu breytingar sem gerðar hafa verið á viðkomandi
húsum og annað sem lýtur að sögu þeirra.
Húsaskrá byggir á margvíslegum frumgögnum svo sem brunavirðingum, gögnum
byggingarnefndar, teikningum, kortum og ljósmyndum en einnig prentuðum heimildum og
vettvangskönnunum. Skráin er góður grunnur fyrir rannsóknir á byggingarsögu Reykjavíkur,
þar sem í henni eru upplýsingar um hús sem byggð hafa verið í Reykjavík í gegnum tíðina,
einnig þau sem hafa verið rifin. Húsaskráin er lögð til grundvallar við gerð húsakannana og
hefur að geyma upplýsingar um varðveislumat húsa, sem horft er til þegar unnið er
deiliskipulag í þegar byggðum hverfum.
Brunavirðingar eru mikilvægar heimildir um hús í Reykjavík. Eftir að Reykjavík fékk
inngöngu í Brunabótafélag danskra kaupstaða árið 1874 voru öll hús bæjarins virt til
brunabóta. Þá var húsunum lýst mjög nákvæmlega og verðmæti þeirra metið og skráð. Þessar
brunavirðingar veita mikilvægar upplýsingar um byggingarár húsa og breytingar sem gerðar
hafa verið á þeim. Byggingarnefnd tók til starfa í Reykjavík árið 1839. Á Borgarskjalasafni
Reykjavíkur eru varðveitt öll skjöl byggingarnefndar frá upphafi svo sem umsóknir um
nýbyggingar og breytingar, leyfisveitingar nefndarinnar og umsagnir ýmissa aðila. Ennfremur
má sjá í veðmálabókum hvernig hús hafa gengið kaupum og sölum í Reykjavík í aldanna rás.
Teikningar og ljósmyndir veita mikilsverðar upplýsingar þegar rannsökuð er
byggingarsaga húsa og þróun byggðar. Hjá byggingarfulltrúa Reykjavíkur eru varðveittar allar
teikningar af húsum í Reykjavík sem sótt hefur verið um samþykki fyrir. Ljósmyndir koma
sér vel við athugun á ýmsum atriðum, t.d. því hvernig gluggar húsa hafa tekið breytingum í
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Borgarvefsjá: http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/.
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gegnum tíðina, en slíkar breytingar eru yfirleitt ekki skráðar í skjalleg gögn. Ljósmyndir af
húsum í Reykjavík eru varðveittar á Ljósmyndasafni Reykjavíkur og Þjóðminjasafni Íslands.
Kort og uppdrættir eru einnig mikilvægar heimildir um þróun byggðar og meðal þeirra sem
gagnast við rannsóknir á sögu Reykjavíkur eru ýmis frumkort af Reykjavík frá 18., 19. og 20.
öld, sem og kort mælingadeildar Reykjavíkurborgar og skipulagsuppdrættir. Prentaðar
heimildir eru til fjölmargar um sögu Reykjavíkur. Þær koma allar að góðum notum við gerð
húsaskrárinnar hvort sem um frásagnir samtíðarmanna er að ræða eða sagan er skráð af
eftirkomendum.
Með skoðun og ljósmyndun á vettvangi er unnt að meta ástand viðkomandi húss eða
svæðis og þannig næst jafnframt heildaryfirsýn yfir gerð og efnisnotkun. Umhverfislegt mat
og þar með varðveislugildi húss byggir síðan á samanburði á núverandi ástandi og skjallegum
upplýsingum um upphaflega gerð húss.
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2.3 Fornleifaskrá og varðveislumat fyrir fornleifar og yngri minjar
Hér er greint frá fornleifum á deiliskipulagssvæðinu Köllunarkletti Þ47. Svæðið
afmarkast af Klettagörðum (Laugarnestanga) til vesturs, Sæbraut til suðurs, Sundagörðum til
austurs og Köllunarklettsvegi til norðurs, að Köllunarklettsvegi 10 og þaðan í norðurátt eftir
lóðarmörkum vestan Köllunarklettsvegar 10 og Klettagarða 23 og 25 (sjá afmörkun á mynd
1).
Minjar á deiliskipulagssvæðinu tilheyra jörðinni Laugarnesi (181165-230). Sú
fornleifaskrá sem nú hefur verið gerð byggir að hluta til á eldri skráningu sem miðaðist við
deiliskipulagsstig og þjóðminjalög síns tíma. Skráningin hefur nú verið endurskoðuð og tekur
mið afnúgildandi lögum um menningarminjar 80/2012 og þeim reglum sem gilda um
skráningu fornleifa og skil á gögnum til Minjastofnunar Íslands.108 Minjastofnun Íslands
úthlutaði deiliskráningunni verkefnanúmerinu 1976 sem vísað er til í skýrslunni. Fornleifar í
skýrslunni eru því með tvö skráningarnúmer, annarsvegar MÍ númer og hinsvegar safnnúmer
úr Sarpi innan sviga, t.d.: Laugarnes 1976-1 (230-169).
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir gerðu vettvangsrannsókn í
september 2018, skráðu og mældu upp minjar með Trimble Geo7 landmælingatæki og unnu
úr gögnunum.
Fyrri rannsóknir á Laugarnesi:
 1921. Grafið í Hallgerðarleiði, meintan legstað Hallgerðar langbrókar.109
 1930. Hinn gamli kirkjugarður sunnan við bæinn Laugarnes friðlýstur af
þjóðminjaverði 25. október 1930.110
 1987. Gamla bæjarstæði Laugarness friðlýst.111
 1993. Þorgeir Helgason og Sigurjón Páll Ísaksson: Jarðsjármælingar í
Laugarnesi. Árbæjarsafn o.fl. Reykjavík, 1993.
 1993. Bjarni F. Einarsson: Greinargerð um fornleifar á Laugarnesi í Reykjavík.
Árbæjarsafn, skýrsla 19. Reykjavík, 1993.
 1995. Bjarni F. Einarsson: Fornleifaskrá Reykjavíkur. Árbæjarsafn, skýrsla 46.
Reykjavík, 1995.
 2003. Anna Lísa Guðmundsdóttir: Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á
umhverfisáhrifum Sæbrautar. Minjasafn Reykjavíkur, skýrsla 103. Reykjavík,
2003.
Minjar á deiliskipulagssvæðinu eru flestar skráðar eftir heimildum en sjáanlegar minjar
eru á og við Barnhól (sjá mynd 40). Sunnan undir hólnum var á árum áður hjáleigan Barnhóll
frá Laugarnesi þar til búsetu lauk 1825, en eftir það voru þar fjárhús frá Laugarnesi.
Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013 – Skráningarstaðlar fornleifa.
Minjastofnun Íslands, 2013. Sjá vef Minjastofnunar Íslands: http://www.minjastofnun.is/  Fornminjar 
Skráning fornleifa  Skráningarstaðlar – Oddgeir Isaksen: Skil á fornleifaskráningargögnum. Minjastofnun
Íslands, 2013. Sjá vef Minjastofnunar Íslands: http://www.minjastofnun.is/  Gagnasafn  Leiðbeiningarrit 
Leiðbeiningar 1: Skil á fornleifaskráningargögnum (2016).
109
Matthías Þórðarson: „Hallgerðar-leiði í Laugarnesi.“ Morgunblaðið, 8.9.1921, bls. 2.
110
Borgarsögusafn: Skjalasafn um fornleifar. Laugarnes. Friðlýsingarskjal Laugarneskirkjugarðs dags.
25.10.1930.
111
Borgarsögusafn: Skjalasafn um fornleifar. Laugarnes. Friðlýsingarskjal dags. 30.4.1987.
108
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Mynd 39. Skráðar fornleifar og yngri minjar á og við deiliskipulagssvæðið.
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Mynd 40. Minjar á og við Barnhól.

Á deiliskipulagssvæðinu eru skráðir 29 minjastaðir sem eru flokkaðir í þrjá hópa eftir
aldri, auk þess sem herminjar eru flokkaðar í sérstakan flokk, sjá eftirfarandi töflu.
Minjaflokkar
Flokkur
1
2
3
4

Tegundir minja
Fornleifar, minjar 100 ára og eldri
Minjar frá 1918-1930
Minjar frá 1930 og yngri
Herminjar frá 1940 og yngri
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Litur flokks
Rauður
Gulur
Grænn
Blár
Samtals

Fjöldi
11
3
10
5
29

2.3.1 Fornleifaskrá
Laugarnes 1976-1 (230-169) Skotgröf, herminjar
MÍ nr.

Safn nr.

1976-1

230-169

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Skotgröf

Niðurgröftur

1940

Hnit X
ISN93
359985

Hnit Y
ISN93
408799

Lengd
m
17,9

Breidd
m
7,2

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Mynd 42. Niðurgröftur, skotgröf (1976-1), norðan í
Barnhól, horft í vestur.

Mynd 41. Niðurgröftur, skotgröf (1976-1), norðan í
Barnhól, horft í austur.

Mynd 44. Teikning af niðurgröfnu mannvirki (1976-1),
eftir uppmælingu.

Mynd 43. Niðurgröftur, skotgröf (1976-1), norðan í
Barnhól, horft í austur.

Staðhættir: Mannvirki, niðurgröftur, norðan í Barnhól. Sama og rúst nr. 83 sem Bjarni F.
Einarsson skráði sem rúst árið 1995 í Fornleifaskrá Reykjavíkur.112
Lýsing: Niðurgröfturinn er L-laga skurður, um 1 m á dýpt og 11 m langur, sem endar í
tveimur holum sem eru ekki tengdar. Stefna manvirkisins er austur- vestur. Dýpi vestari
holunnar er 1-1,5 m, en austari holunnar 1-1,2 m. Opið er á milli skurðar og vestari holunnar
en haft á milli holanna tveggja. Allt grasi gróið, lítur út fyrir að vera mannvirki eftir herinn.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.

112

Bjarni F. Einarsson: Fornleifaskrá Reykjavíkur, bls. 113.
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Laugarnes 1976-2 (230-170) Stekkur
MÍ nr.

Safn nr.

1976-2

230-170

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Stekkur

Mannvirki

18501900

Hnit X
ISN93
359973

Hnit Y
ISN93
408787

Lengd
m
9,3

Breidd
m
8

Ástand

Horfin

Slæmt

Nei

Mynd 46. Teikning af mannvirki,
hugsanlega stekk (1976-2), eftir
uppmælingu.

Mynd 45. Stekkur á Barnhól, horft í norðvestur.

Staðhættir: Mannviki vestan á Barnhól.
Lýsing: Engar hleðslur sjáanlegar. Hægt er að ímynda sé að þarna hafi verið stekkur, en
minjarnar er mjög óljósar. Á svæðinu er merki Árbæjarsafns sem Bjarni F. Einarsson hefur
sett niður árið 1995 til að merkja minjar á Barnhól. Þar eru líka tvö jarðföst rör, til
landmælinga, annað minna með loki en hitt stærra. Allt grasi gróið.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
Laugarnes 1976-3 (230-171) Niðurgröftur, herminjar
MÍ nr.

Safn nr.

1976-3

230-171

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Herminjar

Niðurgröftur

1940

Mynd 47. Niðurgröftur (1976-3) nær og (1976-4) fjær, á
Barnhól, horft í norðvestur.

Hnit X
ISN93
359985

Hnit Y
ISN93
408785

Lengd
m
4,6

Breidd
m
4,5

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Mynd 48. Teikning af innanmáli
niðurgreftri (1976-3), eftir uppmælingu.

Staðhættir: Efst á Barnhól er niðurgröftur á tveimur stöðum (1976-3 og 4) austan við 1976-2.
Lýsing: Á háhólnum er niðurgröftur um 50-70 cm á dýpt, sem er líklega eftir veru hersins á
svæðinu. Allt grasi gróið.
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Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
Laugarnes 1976-4 (230-172) Niðurgröftur, herminjar
MÍ nr.

Safn nr.

1976-4

230-172

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Herminjar

Niðurgröftur

1940

Hnit X
ISN93
359985

Hnit Y
ISN93
408789

Lengd
m
2,7

Breidd
m
2,3

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Mynd 50. Teikningin sýnir innanmál á
niðurgreftri (1976-4), eftir uppmælingu.

Mynd 49. Niðurgröftur (1976-3) nær og (1976-4) fjær á
Barnhól, horft í norðvestur.

Staðhættir: Efst á Barnhól er niðurgröftur á tveimur stöðum (1976-3 og 4), austan við 1976-2
Lýsing: Á háhólnum er niðurgröftur 50-70 cm á dýpt, norðan við 1976-3, sem er líklega eftir
veru hersins á svæðinu. Allt grasi gróið.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
Laugarnes 1976- 5 (230-173) Niðurgröftur, herminjar
MÍ nr.

Safn nr.

1976-5

230-173

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Herminjar

Niðurgröftur

1940

Hnit X
ISN93
359990

Mynd 51. Niðurgröftur (1976-5) norðaustan í Barnhól á milli
niðurgreftrar (1976-6) og skotgröf (1976-1), horft í suðvestur.
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Hnit Y
ISN93
408796

Lengd
m
3,4

Breidd
m
2,4

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Mynd 52. Teikningin sýnir
innanmál á niðurgreftri (1976-5),
eftir uppmælingu.

Staðhættir: Norðaustan í Barnhól rétt austan við 1976-1 er niðurgröftur.
Lýsing: Niðurgröftur um 50-70 cm á dýpt, sem er líklega eftir veru hersins á svæðinu. Allt
grasi gróið.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
Laugarnes 1976-6 (230-174) Niðurgröftur, herminjar
MÍ nr.

Safn nr.

1976-6

230-174

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Herminjar

Niðurgröftur

1940

Hnit X
ISN93
359994

Hnit Y
ISN93
408793

Lengd
m
6

Breidd
m
4

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Mynd 54. Teikningin sýnir innanmál á
niðurgreftri (1976-6), eftir uppmælingu.
Mynd 53. Niðurgröftur (1976-6) norðaustan í Barnhól, horft í
suðvestur.

Staðhættir: Norðaustan í Barnhól rétt austan við 1976-5 er niðurgröftur.
Lýsing: Niðurgröftur um 50-70 cm á dýpt utan í stórum steini, holan líklega eftir veru hersins
á svæðinu.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
Laugarnes 1976-7 (230-175) Garðrækt
MÍ nr.

Safn nr.

1976-7

230-175

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Garðrækt

Garðlag

1930

Hnit X
ISN93
359993

Hnit Y
ISN93
408802

Lengd
m
7,1

Breidd
m
4,5

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Mynd 56. Teikning af garðlagi (1976-7),
eftir uppmælingu.

Mynd 55. Garðlag (1976-7) um matjurtagarð norðan í
Barnhól, horft í suður.
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Staðhættir: Norðan í Barnhól eru ummerki um garðrækt, norðaustan við 1976-1
Lýsing: Ferhyrndur garður grasi gróin og nokkrar hvannir, hæð kants um 40 cm.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
Laugarnes 1976-8 (230-176) Grjótgarður
MÍ nr.

Safn nr.

1976-8

230-176

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Grjótgarður

Grjótgarður

1850

Hnit X
ISN93
360002

Hnit Y
ISN93
408805

Leng
m
16,5

Breidd
m
4

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Mynd 58. Teikning af grjótgarði (1976-8),
eftir uppmælingu.
Mynd 57. Grjótgarður (1976-8), horft í suðaustur.

Staðhættir: Nyrst utan í Barnhól er grjótgarður.
Lýsing: Stórir steinar á stangli (60 x 60 cm). Garðurinn hefur ekki verð hlaðinn, heldur lítur
hann frekar út fyrir að hafa verið ýtt upp. Garðurinn gæti hafa verið hluti af grjótgarðinum
1976-9.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
Laugarnes 1976-9 (230-27) Túngarður
MÍ nr.

Safn nr.

1976-9

230-27

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Túngarður

Garður

1850

Hnit X
ISN93
360006

Mynd 59. Grjótgarður, túngarður, austan við Barnhól, horft í
norðaustur.
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Hnit Y
ISN93
408783

Lengd
m
28,7

Breidd
m
3

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Mynd 60. Teikning af túngarði
(1976-9), eftir uppmælingu.

Staðhættir: Austan í Barnhól er grjótgarður, sem líklega er túngarður Barnhóls.113 Sami
garður og Bjarni F. Einarsson skráði árið 1995 (einar af þremur minjum nr. 83).114
Lýsing: Grjótgarðurinn liggur frá norðri til suðurs og sveigir síðan í vestur uppá háhólinn.
Grjótið í honum er frekar oddhvasst, um 30 x 60 cm og stærra, garðurinn er mosavaxinn.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
Laugarnes 1976-10 (230-178) Undirstaða
MÍ nr.

Safn nr.

1976-10

230-178

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Undirstaða

Steypa

1933

Hnit X
ISN93
360012

Mynd 61. Steypt plata (1976-10), horft í norðvestur,
Barnhóll til hægri.

Hnit Y
ISN93
408755

Lengd
m
1,3

Breidd
m
1,3

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Mynd 62. Steypt plata (1976-10),
teiknað eftir uppmælingu.

Mynd 63. Hluti úr ljósmynd frá árinu 1963. Þær minjar sem enn eru sjáanlegar eru Hólavegur (197625), sem lá frá Kleppsvegi að íbúðarhúsinu Hólum, steyptur hornstólpi (1976-29) á lóðarmörkum
blettanna vestan við veginn og steypt undirstaða (1976-10) sem er við endann á garðinum sem liggur í
norðvestur frá Hólum. Barnhóll til hægri.115
Landmælingar Íslands. Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík - Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018 –
Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur  Leitarorð:
„Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 6.12.2018.
114
Bjarni F. Einarsson: Fornleifaskrá Reykjavíkur, bls. 113.
115
Ljósmyndasafn Reykjavíkur: 365 Sjávarútvegur Fiskimjölsverksmiðjur 6. Ljósm. Ingimundur Magnússon.
113
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Staðhættir: Suðaustan við Barnhól við Köllunarklettsveg er steypt undirstaða og garðlag
(1976-11).
Lýsing: Steypt, mosavaxin, ferköntuð plata á grjóthlöðnum stöpli sem hrunið hefur úr. Platan
er 1,3 x 1,3 m og um 20 cm á þykkt með hringlaga gati í miðju, sem er um 15 cm í þvermál.
Gæti hafa verið undirstaða fyrir staur (rafmagns- eða símastaur) eða gömul borhola. Sést vel á
ljósmyndinni hér að ofan (mynd 63) sem var tekin 1963 frá skorsteininum við Klett.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
Laugarnes 1976-11 (230-179) Garðlag
MÍ nr.

Safn nr.

1976-11

230-179

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Matjurtagarður

Garðlag

1933

Hnit X
ISN93
360006

Hnit Y
ISN93
408757

Lengd
m
7

Breidd
m
2

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Mynd 65. Garður (1976-11) suðaustan
við Barnhól, teiknað eftir uppmælingu.

Mynd 64. Matjurtagarður (1976-11) suðaustan við Barnhól, horft
í suðaustur.

Staðhættir: Suðaustan við Barnhól við Köllunarklettsveg er garðlag um gróinn matjurtagarð
og norðaustan við hann er steypt plata eða undirstaða (1976-10). Garðar sem tilheyrðu Hólum
(sjá mynd 23).
Lýsing: Greina má vestur-, norður- og austurveggi og er hæð þeirra um 30-60 cm. Veggirnir
eru grasi grónir.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
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Laugarnes 1976-12 (230-2) Túngarður
MÍ nr.
1976-12

Safn
nr.
230-2

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Túngarður

Heimild

18851930

Hnit X
ISN93
359854

Mynd 66. Hér má sjá hvar túngarður Laugarness lá, þegar
bæjarteikning frá því um 1900 hefur verið strekkt yfir
nýlega loftmynd.116

Hnit Y
ISN93
408626

Lengd
m
812

Breidd
m

Ástand

Horfin
Já

Mynd 67. Túngarður Laugarness á korti frá um
1930.117

Staðhættir: Túngarður Laugarness er teiknaður á bæjarteikningu frá árinu 1900118 og á kort
frá um 1930 (sjá myndir 66 og 67).119 Túngarðurinn lá upp frá norðurströndinni við
Viðeyjarsund, um 400 m norðaustur af bænum. Þaðan lá hann um 330 m í suðvestur, um 60 m
austan við Barnhól, og sveigði þá í vestur á 90 m kafla og þveraði veg ( Kleppsveg/Sæbraut)
frá Laugarnesi. Þá beygði hann og lá 185 m til suðvesturs en þar beygði hann og lá í
norðvestur 160 m að gatnamótum Laugarnesspítala og Laugarness. Þaðan í vestur um 30 m að
sjó, norðan við Kirkjusand innri, um 265 m suðvestan við Laugarnes.
Lýsing: Túngarðurinn er horfinn.
Hættumat: Engin hætta.

Landmælingar Íslands. Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík – Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018 –
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Lágflugsloftmynd 17/7 2018. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
117
Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá
teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur 
Leitarorð: „Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 6.12.2018.
118
Landmælingar Íslands. Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík – Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018.
119
Landmælingar Íslands. Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík – Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018 –
Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur  Leitarorð:
„Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 6.12.2018.
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Laugarnes 1976-13 (230-81) mannvirki við túngarð
MÍ nr.
1976-13

Safn
nr.
230-81

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Útihús/rétt

Heimild

18851900

Hnit X
ISN93
360042

Hnit Y
ISN93
408786

Leng
m
14

Breidd
m
9

Ástand

Horfin

Ómetið

Já

Mynd 69. Hluti af bæjarteikningu frá um 1900.

Mynd 68. Mannvirki við túngarð Laugarness á
bæjarteikningu frá um 1900 sem hefur verið strekkt
yfir nýlega loftmynd.120

Staðhættir: Mannvirki, útihús eða rétt, var við túngarð Laugarness austan við Barnhól um
árið 1900, og er teiknað á bæjarteikningu. Kemur ekki fram á korti frá um 1930.121 Hefur
verið þar sem í dag er norðurhorn á Köllunarklettsvegi 10.
Lýsing: Mannvirkið var um 14 x 9 m, horfið.
Hættumat: Engin hætta.

Landmælingar Íslands. Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík – Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018 –
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Lágflugsloftmynd 17/7 2018. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
121
Landmælingar Íslands. Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík – Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018 –
Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur  Leitarorð:
„Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 6.12.2018.
120
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Laugarnes 1976-14 (230-83) Barnhóll hjáleiga, fjárhús, rúst
MÍ nr.
1976-14

Safn
nr.
230-83

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Barnhóll

Hjáleiga,
fjárhús,
rúst

Heimild

17031825

Hnit X
ISN93
359970

Hnit Y
ISN93
408757

Lengd
m
13,5

Breidd
m
10

Ástand

Horfin
Að hluta

Mynd 70. Kortið sýnir staðsetningu Laugarness og hjáleigunnar Barnhóls þar sem síðar voru fjárhús
frá Laugarnesi. Hér hefur bæjarteikning frá 1900 verið strekkt yfir loftmynd frá 2018. Gula línan er
afmörkun deiliskipulagssvæðisins.122

Staðhættir: Barnhóll var hjáleiga frá Laugarnesi við samnefndan hól um 250 m norðaustur af
bæjarhól Laugarness, 30 m austan við núverandi gatnamót Héðinsgötu og
Köllunarklettsvegar. Þegar Jarðabókin var gerð 1703 þá galt hjáleigan fjörutíu álnir í
landskuld. Auk þess fylgdi henni eitt kúgildi.123 Þegar manntal var gert 1816 bjuggu þar hjón

Landmælingar Íslands. Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík – Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018 –
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Loftmynd 2018. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
123
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 3. bindi, bls. 272-273.
122
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með tvö börn.124 Búskapur lagðist af á Barnhóli 1825, þegar Steingrímur biskup tók við
Laugarnesjörðinni. Í meira en öld eftir það voru þarna fjárhús frá Laugarnesi á sama stað og
íbúðarhúsið var áður. Túnið sem tilheyrði kotinu var nefnt Barnhólstún.125 Í tíð Þorgríms
Jónssonar (1873-1943) og Ingibjargar Kristjánsdóttur (1877-1952), síðustu bænda í
Laugarnesi, var túnið þó ekki nefnt eftir hjáleigunni gömlu heldur kallað Fjárhústún. Þar var
þá 40 kinda fjárhús úr torfi og grjóti.126
Árið 1933 reistu Ingólfur Bjarnason kaupmaður og Jens bróðir hans íbúðarhúsið Hóla í
Barnhólstúninu/ Fjárhústúninu, en þeim hafði þá verið úthlutað erfðafestuspildu, 1,52 ha,
Laugarnesbletti II úr landi Laugarness. Árni Óla hafði það eftir Ingólfi að þegar þeir reistu
Hóla hafi þar ekki verið nein gömul mannvirki en „vestar í lóðinni sem þeir fengu, og sunnan
undir Barnhólnum, þar sem nú er kartöflugarður, voru gamlar húsarústir, og þegar farið var
að stinga þær upp, var komið niður á flórað gólf. Það var látið óhreyft, en mold úr rústunum
sett þar yfir.“ 127 Talið var sennilegt að flóraða gólfið væri úr fjósi. Þetta hafa væntanlega
verið rústir fjárhússins frá Laugarnesi, þar sem fyrrum var hjáleigan Barnhóll. Á
bæjarteikningu frá um 1900 eru teiknuð tvö samsíða hús sunnan við Barnhól. Þau eru teiknuð
á sama stað á korti frá árinu 1930, þá orðin að tóftum, sem og á korti 1946.128 Voru þar sem
nú er Köllunarklettsvegur, um 30 m austur af gatnamótum við Héðinsgötu.
Lýsing: Húsin voru úr torfi og grjóti. Þau voru samsíða og snéru norðvestur-suðaustur. Minna
húsið var 5 x 8 m, en stærra húsið 5 x 13,5 m. Leifar af húsunum gætu leynst í götustæðinu.
Hættumat: Mikil hætta.
Laugarnes 1976-15 (230-82) Barnhólstún/ Fjárhústún
MÍ nr.
1976-15

Safn
nr.
230-82

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Barnhólstún

Tún

Heimild

17031930

Hnit X
ISN93
360032

Hnit Y
ISN93
408735

Leng
m

Breidd
m

Ástand

Horfin
Já

Staðhættir: Barnhólstún var við Barnhól, um 250 m norðaustur af bæjarhól Laugarness. „Við
þennan hól, Barnhól, stóð samnefnd hjáleiga frá Laugarnesi til ársins 1825, þegar Steingrímur
biskup tók við jörðinni. Í meira en öld eftir það voru þarna fjárhús frá Laugarnesi og túnið
sem tilheyrði kotinu var nefnt Barnhólstún.“129 Í tíð Þorgríms Jónssonar (1873-1943) og
Ingibjargar Kristjánsdóttur (1877-1952), síðustu bænda í Laugarnesi, var túnið þó ekki nefnt
eftir hjáleigunni gömlu heldur kallað Fjárhústún.130 „Austur á túni, við Barnhól þar sem
fyrrum var ein hjáleignanna, var 40 kinda fjárhús úr torfi og grjóti.“131
Lýsing: Horfið.
Hættumat: Engin hætta.

Þjóðskjalasafn Íslands: Manntal 1816. Sjá manntalsvef Þjóðskjalasafns: manntal.is  Leitarstillingar: „1816“
og „Barnhóll“.
125
Þorgrímur Gestsson: Mannlíf við Sund, bls. 212.
126
Þorgrímur Gestsson: Mannlíf við Sund, bls. 216 og 219.
127
Árni Óla: „Frá Sjávarhólum að Skafti og nokkur örnefni sem nú eru að glatast.“ Lesbók Morgunblaðsins,
18.9.1960, bls. 446.
128
Landmælingar Íslands. Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík – Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018.
129
Þorgrímur Gestsson: Mannlíf við Sund, bls. 212.
130
Þorgrímur Gestsson: Mannlíf við Sund, bls. 219.
131
Þorgrímur Gestsson: Mannlíf við Sund, bls. 216.
124
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Laugarnes 1976-16 (230-63) Laugarnesblettur I
MÍ nr.
1976-16

Safn
nr.
230-63

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Laugarnesblettur I

Erfðafestuland

Heimild

19321946

Hnit X
ISN93
359996

Hnit Y
ISN93
408899

Lengd
m
186

Breidd
m
136

Ástand

Horfin
Á ekki
við

Mynd 71. Hluti af korti sem sýnir erfðafestuspildur í Laugarneslandi á fyrri hluta 20. aldar, lagt ofan á
nýlega loftmynd. Svarta línan sýnir strandlínu um 1900. Gula línan sýnir afmörkun deiliskipulagssvæðisins Köllunarkletts Þ47.132

Staðhættir: Laugarnesblettur I, var 2,33 ha erfðafestuspilda í landi Laugarness. Erlingur
Pálsson gerði leigusamning um landið 30. nóvember 1932.133 Árið 1941 seldi hann það
Olíuverslun Íslands hf. sem hugðist koma þar upp olíugeymum og öðrum mannvirkjum
tengdum rekstrinum.134 Ekki er vitað um mannvirki á svæðinu fyrir þann tíma.135 Árið 1946
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Lágflugsloftmynd 2018. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/ – Borgarsögusafn: Kortasafn. Kort af erfðafestublettum í
Reykjavík, teiknað af Þorleifi Kristóferssyni 5. apríl 1955. Afrit.
133
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/381). Samningur um
erfðafestuland til ræktunar á Laugarnesbletti I.
134
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/774). Bréf dags. 1.5.1941 –
Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/381). Bréf dags. 30.5.1941.
135
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/774). Bréf dags. 1.5.1941.
132
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seldi og afsalaði Olíuverslunin rétti sínum til erfðafestulandsins Laugarnesbletts I til
bæjarsjóðs Reykjavíkur.136 Erfðafestulandið Laugarnesblettur I var tekið úr erfðafestu 3.
desember 1946.137 Var um 22 m norður af Barnhól.
Lýsing: Á landsvæðinu sem Laugarnesblettur I náði yfir eru nú hlutar af lóðunum
Klettagörðum 27 (landnr. 221876), Klettagörðum 25 (landnr. 207396), Klettagörðum 23
(landnr. 199101), Héðinsgötu 1-3 (landnr. 103870) og Héðinsgötu 10 (landnr. 103869).
Hættumat: Engin hætta.
Laugarnes 1976-17 (230-64) Laugarnesblettur II
MÍ nr.
1976-17

Safn
nr.
230-64

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Laugarnesblettur II

Erfðafestubýli

Heimild

1932-

Hnit X
ISN93
359978

Hnit Y
ISN93
408753

Lengd
m
133

Breidd
m
120

Ástand

Horfin
Á ekki
við

Staðhættir: Laugarnesblettur II, var 1,52 ha erfðafestuspilda í landi Laugarness (sjá mynd
71). Árið 1932 var Jens Bjarnasyni bókhaldara úthlutað Laugarnesbletti II til ræktunar.138
Árið 1933 reisti hann, ásamt bróður sínum Ingólfi kaupmanni, íbúðarhúsið Hóla (1976-21)
samkvæmt teikningu Halldórs Pálssonar. Húsið byggðu þeir austanmegin á lóðinni í
Barnhólstúninu gamla (1976-15). Árni Óla hafði það eftir Ingólfi að þegar þeir reistu Hóla
hafi þar ekki verið nein gömul mannvirki en „vestar í lóðinni, og sunnan undir Barnhólnum,
þar sem nú er kartöflugarður, voru gamlar húsarústir, og þegar farið var að stinga þær upp, var
komið niður á flórað gólf. Það var látið óhreyft, en mold úr rústunum sett þar yfir.“ 139 Töldu
menn sennilegt að flóraða gólfið hefði verið úr fjósi.
Árið 1946 afsalaði Jens 0,07 ha. spildu úr lóðinni til bæjarsjóðs Reykjavíkur.140 Ári síðar
1947 keypti Olíuverslun Íslands hf. erfðafestulandið sem þá var 1,45 ha.
Lýsing: Á landsvæðinu sem Laugarnesblettur II náði yfir eru nú hlutar af lóðunum
Köllunarklettsvegi 10 (landnr. 199098), Héðinsgötu 2 (landnr. 103873) og Héðinsgötu 10
(landnr. 103869), auk Barnhóls og Köllunarklettsvegar þar sem bæjarhús/fjárhús Barnhóls
stóðu líklega.
Hættumat: Mikil hætta í götustæði Köllunarklettsvegar.
Laugarnes 1976-18 (230-65) Laugarnesblettur III
MÍ nr.
1976-18

Safn
nr.
230-65

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Laugarnesblettur III

Erfðafestubýli

Heimild

19321966

Hnit X
ISN93
359935

Hnit Y
ISN93
408646

Lengd
m
133

Breidd
m
120

Ástand

Horfin
Á ekki við

Staðhættir: Laugarnesblettur III var 1,52 ha erfðafestuspilda í landi Laugarness (sjá mynd
71). Árið 1932 var Hjálmari Jónssyni Diego úthlutað blettinum til ræktunar.141 Hjálmar reisti
íbúðarhúsið Steinhóla við Kleppsveg, sunnarlega á blettinum, árið 1933, eftir teikningum

Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/381). Bréf dags. 7.12.1946.
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur I (E/381). Viðbót við
erfðafestusamning sem upphaflega var gerður 12.11.1932.
138
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur II (E/382). Samningur um
erfðafestuland til ræktunar á Laugarnesbletti II.
139
Árni Óla: „Frá Sjávarhólum að Skafti og nokkur örnefni sem nú eru að glatast.“ Lesbók Morgunblaðsins,
18.9.1960, bls. 446.
140
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur II (E/382). Afsalsbréf.
141
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur III (E/383). Leigusamningur um
erfðafestuland til ræktunar.
136
137
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Hafliða Jóhannssonar húsasmiðs.142 Erfðafestulandið Laugarnesblettur III var tekið úr
erfðafestu 3. des. 1946.143 Árið 1961 afsalaði Hjálmar Jónsson Diego 1,44 ha. af
erfðafestulandi sínu til bæjarsjóðs Reykjavíkur. Íbúðarhúsið Steinhólar stóð þá á 0,08 ha
landspildu sem eftir var af erfðarfestulandinu Laugarnesbletti III. Á blettinum voru einnig
útihús, fjós, hesthús, hlaða og hænsnakofi sem Hjálmar átti að rífa árið 1957, þar sem
Laugarnesblettur III var þá tekinn úr erfðafestu, og fór hann þá fram á að fá lóð undir
bifreiðaskúra og geymsluhús norðan við húsið, meðfram Hólavegi.144 Árið 2003 var
samþykkt niðurrif á íbúðarhúsinu Steinhólum.145 Húsið var síðan flutt í Hvassahraun.
Lýsing: Laugarnesblettur III fellur að mestu leiti undir núverandi Héðinsgötu 2.
Hættumat: Engin hætta.
Laugarnes 1976-19 (230-60) Steinhólar
MÍ nr.
1976-19

Safn
nr.
230-60

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Steinhólar

Íbúðarhús

Heimild

19332003

Hnit X
ISN93
359986

Hnit Y
ISN93
408585

Lengd
m
8,20

Breidd
m
7,40

Ástand

Horfin
Já

Mynd 73. Steinhólar á Laugarnesbletti
III á loftljósmynd frá 2000-2002.147

Mynd 72. Steinhólar (1976-19) árið 1972.146

Staðhættir: Árið 1933 reisti Hjálmar Jónsson Diego íbúðarhúsið Steinhóla við Kleppsveg,
beint á móti Kleppsvegi 26, sunnarlega á erfðafestulandinu Laugarnesbletti III. Húsið var
byggt eftir teikningum Hafliða Jóhannssonar húsasmiðs.148 Árið 1961 afsalaði Hjálmar 1,44
ha af erfðafestulandi sínu til bæjarsjóðs Reykjavíkur. Íbúðarhúsið Steinhólar stóð þá á 0,08 ha
landspildu sem eftir var af erfðarfestulandinu Laugarnesbletti III. Lóðin er nú Héðinsgata 2.
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Laugarnesblettur 3  BN
251/32.
143
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur III (E/383). Leigusamningur um
erfðafestuland til ræktunar.
144
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur III (E/383). Bréf Hjálmars
Jónssonar dags. 6.6.1957.
145
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Laugarnesblettur 3  BN
251/32.
146
Ljósmyndasafn Reykjavíkur: SÞÓ ÁBS 676. Ljósmyndari Sveinn Þórðarson.
147
Borgarsögusafn: Kortasafn. Kort af erfðafestublettum í Reykjavík, teiknað af Þorleifi Kristóferssyni 5. apríl
1955. Afrit. Kortið er strekkt yfir loftljósmynd frá 2000-2002 úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá
Borgarvefsjá: http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
148
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Laugarnesblettur 3  BN
251/32.
142
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Þann 10. september 2003, sjötíu árum eftir að húsið var byggt, var niðurrif þess samþykkt.149
Húsið var flutt fyrir áramótin 2003-2004 frá Kleppsvegi að Hvassahrauni 25.150
Lýsing: Horfið. Húsið var flutt að Hvassahrauni 25, 190 Vogum.
Hættumat: Engin hætta.
Laugarnes 1976-20 (230-61) Útihús við Steinhóla
MÍ nr.
1976-20

Safn
nr.
230-61

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Fjós,
hesthús,
hlaða,
hænsnakofi

Heimild

19331957

Hnit X
ISN93
359964

Hnit Y
ISN93
408652

Lengd
m

Breidd
m

Ástand

Horfin
Já

Mynd 75. Sama svæði á loftmynd frá 2018.152
Mynd 74. Steinhólar á Laugarnesbletti III við Kleppsveg á
loftmynd frá 1954. Fyrir norðan íbúðarhúsið má sjá fleiri
hús sem eru væntanlega útihús.151

Staðhættir: Á Laugarnesbletti III voru líka útihús, fjós, hesthús, hlaða og hænsnakofi sem
Hjálmar átti að rífa 1957 þar sem Laugarnesblettur III var þá tekinn úr erfðafestu og fór hann
þá fram á að fá lóð undir bifreiðaskúra og geymsluhús norðan við hús sitt.153 Útihúsin sjást á
loftmynd frá 1954 norðan við Steinhóla, annars vegar fast við íbúðarhúsið og hins vegar um
40 m norðvestur af því.154 Ekki er vitað hvaða hlutverk hvert og eitt hús hafði. Húsin eru því
öll skráð undir eitt númer.
Lýsing: Horfin.
Hættumat: Engin hætta.
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Laugarnesblettur 3  BN
251/32.
150
Morgunblaðið, 9.1.2004, bls. 42 – Byggðasafn Hafnarfjarðar: Munnleg heimild um og ljósmynd af húsinu
Steinhólum á núverandi stað, Hvassahrauni 25. Heimildarmaður: Rósa Karen Borgþórsdóttir sagnfræðingur..
151
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Loftmynd af Reykjavík 1954. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Saga og þróun  Reykjavík árið 1954.
152
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Lágflugsloftmynd 17.7.2018. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
153
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur III (E/383). Bréf Hjálmars
Jónssonar dags. 6.6.1957.
154
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Loftmynd Reykjavík 1954. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Saga og þróun  Reykjavík árið 1954.
149
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Laugarnes 1976-21 (230-62 ) Hólar
MÍ nr.
1976-21

Safn
nr.
230-61

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Hólar

Íbúðarhús,
erfðafestubýli

Heimild

19332003

Mynd 76. Hólar 1963. Hluti úr ljósmynd sem tekin var frá
skorsteininum við Klett.155

Hnit X
ISN93
360039

Hnit Y
ISN93
408741

Lengd
m
12

Breidd
m
9

Ástand

Horfin
Já

Mynd 77. Hólar á loftmynd frá
1995. Kort með erfðafestublettum
strekkt yfir.156

Staðhættir: Hólar voru reistir á erfðafestulandi, Laugarnesbletti II, sem Jens Bjarnason fékk
úthlutað til ræktunar árið 1932.157 Árið 1933 reisti hann og ásamt bróður sínum, Ingólfi
kaupmanni, íbúðarhúsið Hóla austanmegin á blettinum, í Barnhólstúninu gamla (1976-15).
Húsið var byggt eftir teikningu Halldórs Pálssonar húsasmiðs.158 Árni Óla hafði það eftir
Ingólfi að þegar þeir reistu Hóla hafi þar ekki verið nein gömul mannvirki en vestar í lóðinni
sem þeir fengu, og sunnan undir Barnhólnum, þar sem nú er kartöflugarður, voru gamlar
húsarústir og þegar farið var að stinga þær upp var komið niður á flórað gólf. Það var látið
óhreyft, en mold úr rústunum sett þar yfir. Töldu menn sennilegt að flóraða gólfið hefði verið
úr fjósi.159 Hólar eru merktir inn á uppdrátt frá um 1946 ásamt tveimur húsum (1976-, 230-83)
sunnan við Barnhól og á kort frá 1947.160 Húsið stóð um 50 m suðaustur af Barnhól.
Reykjavíkurhöfn sótti um leyfi til að rífa húsið Hóla þann 4. febrúar 1999. Byggingarnefnd
Reykjavíkur samþykkti niðurrifið 11. mars sama ár að fenginni umsögn borgarminjavarðar.161
Ljósmyndasafn Reykjavíkur: 365 Sjávarútvegur Fiskmjölsverksmiðjur 6. Ljósmyndari: Ingimundur
Magnússon
156
Borgarsögusafn: Kortasafn. Kort af erfðafestublettum í Reykjavík, teiknað af Þorleifi Kristóferssyni 5. apríl
1955. Afrit. Strekkt yfir loftljósmynd frá 1995 í Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Saga og þróun  Reykjavík árið 1995.
157
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur II (E/381). Samningur um
erfðafestuland til ræktunar á Laugarnesbletti II.
158
Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Sjá teikningavef
Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Aðaluppdrættir  Laugarnesblettur 3  BN
251/32.
159
Árni Óla: „Frá Sjávarhólum að Skafti og nokkur örnefni sem nú eru að glatast.“ Lesbók Morgunblaðsins,
18.9.1960, bls. 446.
160
Borgarsögusafn: Kortasafn. Vinnukort frá um 1946 vegna skipulags byggðar á Teigum, í Laugardal,
Langholti og Laugarnesi / Kort af Reykjavík 1947 (hluti), gert af AB Kartografiska Institutet, Stokkhólmi.
Prentað eintak. Sjá teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn
Reykjavíkur  Leitarorð: „Vinnukort skipulagsins“ (eða „142011-0“) / „Reykjavík 1947“ (eða „1102007“).
161
Fundargerðir byggingarnefndar Reykjavíkur: Fundur nr. 3466 (11.02.1999) og fundur nr. 3468 (11.03.1999),
Héðinsgata Hólar (verknúmer BN018396). Sjá eldri vef Reykjavíkurborgar: http://gamli.rvk.is/vefur/edutils.form
 Byggingarnefnd, yfirlit fundargerða 1999.
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Sést ekki á loftmynd frá 2000-2002.162
Lýsing: Horfið, húsið var rifið.
Hættumat: Engin hætta.
Laugarnes 1976-22 (230-29) Biskupagata/ Biskupsbraut
MÍ nr.
1976-22

Safn
nr.
230-29

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Biskupagata/
Biskupsbraut

Leið

Heimild

18241900

Hnit X
ISN93
360358

Hnit Y
ISN93
408621

Lengd
m

Breidd
m

Ástand

Horfin
Já

Staðhættir: Gömul leið lá með sjónum. „Frá Ártúnsvaði lá vegurinn niður með Elliðaánum
og Elliðavog að Kleppi. Frá Kleppi lá vegurinn eftir fjörunni yfir Skaftið, um grandann fyrir
framan Tjörnina og svo niður sjávarbakkann að Laugarnesi. Þetta var svonefnd Biskupagata
eða Biskupsbraut.“163 Fékk nafnið eftir að biskup settist að í Laugarnesi árið 1826.164
Lýsing: Horfin.
Hættumat: Engin hætta.
Laugarnes 1976-23 (230-66) Kleppsvegur 1900-1908
MÍ nr.
1976-23

Safn
nr.
230-66

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Kleppsvegur

Vegur

Heimild

1900

Hnit X
ISN93
359896

Hnit Y
ISN93
408640

Lengd
m

Breidd
m

Ástand

Horfin
Já

Mynd 79. Vegurinn á milli Laugarness
og Klepps á hluta af bæjarteikningu
1900 og herforingjaráðskorti 1909.166

Mynd 78. Hér hefur herforingjaráðskort frá 1909 verið
strekkt yfir nýlega loftmynd. Hluti af veginum var á
svæði innan deiliskipulagsins.165

Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Lágflugsloftmynd 2000-2002. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/  Opna valglugga  Myndefni  Lágflugsloftmynd 2000-2002.
163
Guðlaugur R. Guðmundsson: „Örnefnalýsing Laugarness, Klepps og Rauðarár“. Reykjavík. Miðstöð þjóðlífs,
bls. 302. Sjá einnig Sarp - Menningarsögulegt gagnasafn: sarpur.is  Leitarorð: 181165-1.
164
Þorgrímur Gestsson: Mannlíf við Sund, bls. 58.
165
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Lágflugsloftmynd 17.7.2018. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/ – Landmælingar Íslands: Kortasafn. Kort danska herforingjaráðsins
af Reykjavík 1909 (hluti). Generalstabens topografiske Afdeling. Kaupmannahöfn 1909. Sjá vef Landmælinga
Íslands: www.lmi.is  Landupplýsingar  Kortasafn  Leitarstillingar: „Reykjavík“ og útgáfuár „1909“.
166
Landmælingar Íslands: Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
162
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Staðhættir: Á milli Laugarness og Klepps var komin vagnfær vegur um 1900. Hluti af
honum er teiknaður á bæjarteikningu um 1900 og á herforingjaráðskort frá 1909. Þegar kortið
frá 1909 er strekkt á nýlega loftmynd sést að vegurinn lá að mestum hluta til á sama stað og
Kleppsvegur/ Sæbraut liggur nú en sveigði til austurs við núverandi Vatnagarða 24 og að
spítalanum þar sem nú eru Kleppsgarðar.167 Vegurinn fékk nafnið Kleppsvegur árið 1928.168
Lýsing: Vegarstæðið er að hluta til enn í notkun.
Hættumat: Engin hætta.
Laugarnes 1976-24 (230-67) Héðinsgata
MÍ nr.
1976-24

Safn
nr.
230-

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Héðinsgata

Vegur

Heimild

1946

Mynd 80. Kort frá 1946 strekkt yfir loftmynd
2018.169

Hnit X
ISN93
359896

Hnit Y
ISN93
408680

Lengd
m

Breidd
m

Ástand

Horfin
Nei

Mynd 81. Kort frá 1946.170 Sjá má þrjá vegi á
svæðinu sem lágu frá Kleppsveg í norðaustur.

Staðhættir: Héðinsgata lá vestan við Laugarnesbletti III og II að lóð Olíuverslunar Íslands
hf., sem áður var Laugarnesblettur I. Á kort frá um 1930 eru teiknaðir tveir vegir sem liggja
frá Kleppsvegi að sjó.171 Sá vestari sem liggur austan við Laugarnesbletti I-III gæti verið
Hólavegur sem Hjálmar Jónsson talar um í bréfi til bæjarráðs Reykjavíkur 1957 og sá eystri er
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík - Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018 –
Landmælingar Íslands: Kortasafn. Kort danska herforingjaráðsins af Reykjavík 1909 (hluti). Sjá tilvísun 165.
167
Landmælingar Íslands: Söguleg gögn. Kort og bæjarteikningar landmælingadeildar danska herforingjaráðsins.
Bæjarteikning: Kirkjuból, Laugarnes, Laugarnesspítali. Sjá vef Landmælinga Íslands: www.lmi.is  Söguleg
gögn  Sögusjá  Þysja inn á Reykjavík - Laugarnes  Smella á appelsínugulan punkt. Sótt 6. des. 2018 –
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Lágflugsloftmynd 17.7.2018. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
168
Þorgrímur Gestsson: Mannlíf við Sund, bls. 359.
169
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Lágflugsloftmynd 17.7.2018. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
170
Borgarsögusafn: Kortasafn. Vinnukort frá um 1946 vegna skipulags byggðar á Teigum, í Laugardal,
Langholti og Laugarnesi. Sjá teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn:
Minjasafn Reykjavíkur  Leitarorð: „Vinnukort skipulagsins“ (eða „142011“). Sótt 7. des. 2018.
171
Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá
teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur 
Leitarorð: „Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 6.12.2018.
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þáverandi Köllunarklettsvegur.172 Héðinsgata hefur svo bæst við á korti frá 1946.173 Árið
1950 var ákveðið að kenna götuna við Héðinn Valdimarsson sem var forstjóri Olíuverslunar
Íslands.174
Lýsing: Héðinsgata er enn á sama stað en hefur verið lokað við Sæbraut og hefur lengst til
norðurs og liggur í sveig að Klettagörðum.
Hættumat: Engin hætta.
Laugarnes 1976-25 (230-68) Hólavegur
MÍ nr.
1976-25

Safn
nr.
230-68

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Hólavegur

Vegur

Vegur

1930

Mynd 82. Kort frá 1930 strekkt yfir loftmynd frá
2018. Sýnir staðsetningu Hólavegar. 175

Hnit X
ISN93
360021

Hnit Y
ISN93
408629

Lengd
m
104

Breidd
m
3,6

Ástand

Horfin

Slæmt

Nei

Mynd 83. Hólavegur, til norðurs frá göngustíg
meðfram Sæbraut, meðfram austurmörkum lóðarinnar
Héðinsgötu 2.

Staðhættir: Hólavegur lá austan við Laugarnesbletti III og II, frá Kleppsvegi að sjó. Er
teiknaður á kort frá um 1930 og 1946 (sjá mynd 82).176 Eina heimildin sem til er um
nafngiftina á veginum er í bréfi Hjálmars Jónssonar frá 6. júní 1957 til bæjarráðs Reykjavíkur,
þar sem hann fer fram á að fá lóð undir bifreiðaskúra og geymsluhús norðan við hús sitt
Steinhóla með Hólavegi.177
Lýsing: Horfinn að hluta. Er greinilegur með austurmörkum lóðarinnar Héðinsgötu 2, frá
Kleppsvegi um 80 m í norðaustur, þar sem hann hverfur undir timbur o.fl. sem hefur verið
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur III (E/383). Bréf Hjálmars
Jónssonar dags. 6.6.1957.
173
Borgarsögusafn: Kortasafn. Vinnukort frá um 1946 vegna skipulags byggðar á Teigum, í Laugardal,
Langholti og Laugarnesi. Sjá teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn:
Minjasafn Reykjavíkur  Leitarorð: „Vinnukort skipulagsins“ (eða „142011“). Sótt 7. des. 2018.
174
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi (H-P), bls. 43.
175
Borgarsögusafn: Kortasafn. Vinnukort frá um 1946 vegna skipulags byggðar á Teigum, í Laugardal,
Langholti og Laugarnesi. Sjá teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn:
Minjasafn Reykjavíkur  Leitarorð: „Vinnukort skipulagsins“ (eða „142011“). Sótt 7. des. 2018. –
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Lágflugsloftmynd 17.7.2018. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
176
Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá
teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur 
Leitarorð: „Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 7. des. 2018.
177
Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E). Laugarnesblettur III (E/383). Bréf Hjálmars
Jónssonar dags. 6.6.1957.
172
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staflað á hann. Undir því er malbiksræma sem liggur að slóða frá Köllunarklettsvegi sem
sveigir inn á bílaplan Héðinsgötu 2. Slóðinn hefur verið lagður ofan á gamla Hólaveginn sem
lá að Hólum en nyrsti hluti gamla vegarins hefur farið undir núverandi Köllunarklettsveg og
hús nr. 10. Með veginum að vestan er steinsteyptur kantur, 10-15 cm á breidd.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.
Laugarnes 1976-26 (230-69) Köllunarklettsvegur
MÍ nr.
1976-26

Safn
nr.
230-69

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Köllunarklettsvegur

Vegur

Heimild

1930

Hnit X
ISN93
360181

Hnit Y
ISN93
408566

Leng
m
277

Breidd
m
3

Ástand

Horfin
Já

Mynd 85. Kort frá um 1930. Innan svæðisins sjást
tveir vegir sem liggja frá Kleppsvegi í norðaustur
að sjó.

Mynd 84. Kort frá um 1930 strekkt yfir loftmynd frá
2018. Sýnir staðsetningu vegar sem nefndur var
Köllunarklettsvegur.178

Staðhættir: Gamli Köllunarklettsvegur lá frá Kleppsvegi að beinaverksmiðju Fiskimjöls hf.
við gömlu lýsisbræðslurnar. Árið 1930 var ákveðið að kalla veginn Köllunarklettsveg eftir
Köllunarkletti sem var við ströndina, en það var sá staður þaðan sem áður var kallað eftir
ferjumanni á bát frá Viðey.179 Áður var talið að Köllunarklettur hefði verið þar sem nú er
baklóð Klettagarða 15, en Árni Óla hefur hinsvegar sýnt fram á að hann var töluvert austar
eða þar sem nú er hringtorg við Sundagarða.180 Köllunarklettsvegur lá frá Kleppsvegi að sjó,
þar sem nú eru bílastæði við lóðarmörk Köllunarklettsvegar 1 og 3, innkeyrsla að nr. 4 og við
austurlóðamörk nr. 6 og endaði þar sem nú er baklóð Klettagarða 15 sem var fastland en ekki
uppfylling. Núverandi Köllunarklettsvegur liggur þvert á þann gamla frá norðvestri til
suðausturs.
Lýsing: Horfinn.
Hættumat: Engin hætta.
Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá
teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur 
Leitarorð: „Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 7. des. 2018 – Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR):
Lágflugsloftmynd 17.7.2018. Sjá Borgarvefsjá: http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
179
Þorgrímur Gestsson: Mannlíf við Sund, bls. 336.
180
Árni Óla: „Frá Sjávarhólum að Skafti og nokkur örnefni sem nú eru að glatast.“ Lesbók Morgunblaðsins,
18.9.1960, bls. 445-452.
178
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Laugarnes 1976-27 (230-89) Hallgerðarleiði
MÍ nr.
1976-27

Safn
nr.
230-89

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Hallgerðarleiði

Legstaður,
rauðablástursminjar, sögn

Heimild

1000

Mynd 86. Hallgerðarleiði þar sem það er talið hafa
verið á Sæbraut til móts við afleggjara
Klettagarða.181

Hnit X
ISN93
359804

Hnit Y
ISN93
408618

Leng
m

Breidd
m

Ástand

Horfin
Já

Mynd 87. Kort frá því um 1930, mælipunktur nr. 51
er þúfan sem talið var að Hallgerður hvíldi undir. 182

Staðhættir: Á seinni hluta 19. aldar skrifaði Kristian Kaalund: „Hallgerðarleiði er austan við
litla bæinn, sem stendur rétt við gamla kirkjugarðinn.“183 Öld seinna ritar Guðlaugur R.
Guðmundsson: „Hallgerðarleiði hét þar sem nú mætast Laugarnesvegur og Kleppsvegur
(Sæbraut). Það var stór þúfa og átti að vera sígræn vetur og sumar. Undir henni átti að hvíla
Hallgerður langbrók, er seinast átti heima í Laugarnesi.”184 Á korti sem talið er vera frá 1927
er merkt inn þúfa sem mælipunktur. Þessi þúfa hefur verið þar sem nú er nyrsta akrein
Sæbrautarinnar, rétt austan við gatnamót Laugarnesvegar og Sæbrautar. Líklegt er að þetta sé
sú þúfa sem Guðlaugur minnist á.185 Matthías Þórðarson greindi frá því árið 1921 að grafið
hefði verið í meintan legstað Hallgerðar með hans leyfi. Komið var niður á mannvirki,
grjóthleðslu. Grafið var niður um ½ m frá efri brún hleðslusteinanna á óhreyft. Ekki varð vart
við beinaleifar en mikið af mýrarrauða sem sýndist hafa verið safnað saman þarna. Til stóð að
grafa meira utan við en hefur sennilega ekki verið gert. Ekki var því hægt að fullyrða að þarna
væri um mannsgröf að ræða.186 Líklegt er talið að Hallgerður sé grafin í Laugarneskirkjugarði.
Lýsing: Nú er allt horfið undir veg.
Hættumat: Engin hætta.

Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Lágflugsloftmynd 17.7.2018. Sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
182
Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá
teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur 
Leitarorð: „Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 7. des. 2018 – Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR):
Lágflugsloftmynd 17.7.2018. Sjá Borgarvefsjá: http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
183
Kristian Kaalund: Íslenskir sögustaðir I, bls. 12-13.
184
Guðlaugur R. Guðmundsson: „Örnefnalýsing Laugarness, Klepps og Rauðarár“. Reykjavík. Miðstöð þjóðlífs,
bls. 303. Sjá einnig Sarp - Menningarsögulegt gagnasafn: sarpur.is  Leitarorð: 181165-1.
185
Anna Lísa Guðmundsdóttir: Fornleifaskráning Laugarness, bls. 17.
186
Matthías Þórðarson: „Hallgerðar-leiði í Laugarnesi.“ Morgunblaðið, 8.9.1921, bls. 2.
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Laugarnes 1976-29 (230-70) Brunnur
MÍ nr.
1976-28

Safn
nr.
230-70

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Brunnur

Heimild

18501930

Hnit X
ISN93
359949

Hnit Y
ISN93
408764

Leng
m

Breidd
m

Ástand

Horfin
Já

Staðhættir: Brunnur er
merktur inn á kort frá um
1930, um 17 m fyrir vestan
bæjarhúsin eða fjárhúsin við
Barnhól,188 þar sem nú eru
gatnamót Héðinsgötu og
Köllunarklettsvegar.
Lýsing: Horfinn.
Hættumat: Engin hætta.

Mynd 88. Brunnur (1976-25) teiknaður inn á kort frá um 1930 sem
hér hefur verið strekkt yfir loftmynd frá 2018.187

Laugarnes 1976-29 (230-182) Lóðamerki/Hornstólpi
MÍ nr.

Safn nr.

1976-29

230-182

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Hornstólpi

Steypa

1933

Mynd 89. Hornstólpi (1976-29), horft í austur.

Hnit X
ISN93
360038

Hnit Y
ISN93
408675

Leng
m

Breidd
m

Ástand

Horfin

Gott

Nei

Mynd 90. Hornstólpi Laugarnesbletts 2.

Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá
teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur 
Leitarorð: „Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 7. des. 2018 – Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR):
Lágflugsloftmynd 17.7.2018. Sjá Borgarvefsjá: http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
188
Borgarsögusafn: Kortasafn. Uppdráttur af Laugarnesi - Sundlaugarvegi - Kirkjusandi um 1930. Sjá
teikningavef Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Minjasafn Reykjavíkur 
Leitarorð: „Laugarnes“ (eða „111500_3“). Sótt 7. des. 2018.
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Staðhættir: Við gamla Hólaveginn, norðaustan megin á núverandi lóð Héðinsgötu 2, er
steinsteyptur hornstólpi þar sem áður voru lóðamörk erfðafestulóðanna Laugarnesbletts 2 og
3. Var áður hluti af girðingu sem afmarkaði Laugarnesblett 2, á suðausturhorni lóðarinnar,
suðaustur af íbúðarhúsinu Hólum sem reist var 1933. Hornstólpinn er greinilegur á ljósmynd
sem tekin var 1963 frá skorsteininum við Klett ( sjá mynd 63).189 Frá honum lá þá girðing til
norðvesturs að öðrum hornstólpa og til norðausturs með Hólavegi að Hólum. Á myndinni má
sjá hliðgrind við stólpann og Hólaveg.
Lýsing: Hornstólpinn er steinsteyptur og ferkantaður, um 150 cm á hæð og 40 cm á kant,
dreginn saman að ofan með þremur stöllum, nú mosavaxinn. Ryðgað járnrör er fest langsum á
suðvesturhlið hans og járnfestingar á suðvestur- og norðausturhliðum.
Hættumat: Mikil hætta.
Hættuorsök: Framkvæmdir.

Ljósmyndasafn Reykjavíkur: 365 Sjávarútvegur Fiskmjölsverksmiðjur 6. Ljósmyndari Ingimundur
Magnússon.
189
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2.3.2 Varðveislumat fyrir fornleifar og yngri minjar
Á deiliskipulagssvæðinu Köllunarkletti Þ47 eru skráðir 29 minjastaðir. Ellefu minjar
teljast til aldursfriðaðra fornleifa, tólf eru yngri minjar og fimm herminjar.
Innan svæðisins var býlið Barnhóll, gömul hjáleiga frá Laugarnesi og síðar fjárhús (197614). Við samnefndan hól er helsti minjastaðurinn á svæðinu, og í götustæði
Köllunarklettsvegar er gamla bæjarstæðið. Ekki er vitað hversu mikið er eftir af þessum
minjum en líklega eru leifar í eða við götuna þó að þær séu ekki lengur sjáanlegar á yfirborði.
Á Barnhól sjálfum er síðan að finna meintan stekk (1976-2) og túngarða (1976-8 og 9), auk
herminja. Afmarkað hefur verið verndarsvæði um þessar minjar við Barnhól (sjá mynd 91).
Aðrar eldri minjar, eins og Hallgerðarleiði (1976-27), túngarður Laugarness (1976-12) og
útihús/rétt (1976-13) eru trúlega horfnar með öllu.
Yngri minjar á svæðinu, frá því að landið var í erfðafestu, eru tólf. Sjáanleg eru tvö
garðlög suðaustan við Barnhól (1976-7 og 1976-8), hluti af Hólavegi (1976-25) og hornstólpi
(1976-29). Aðrar minjar frá þessu tímabili eru horfnar. Þó að yngri minjar séu ekki friðaðar
er rík ástæða til að varðveita eða taka tillit til slíkra minja sem varpa ljósi á sögu og þróun
svæðisins, enda væri það í samræmi við markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2017 um
að leitast verði við að minnast sögunnar í skipulagi og hönnun nýrrar byggðar.190
Herinn hafði töluverð umsvif á Laugarnesi og ummerki eftir hann eru sjáanleg á fimm
stöðum á og við Barnhól. Norðan í hólnum er skotgröf (1976-1), sem áður var skráð sem rúst
og austan við hana og uppi á hólnum eru niðurgrafin svæði. Greinilegt er að herinn hefur
notað hólinn sem athafnarsvæði á hernámsárunum, þó að ekki sé getið um það í heimildum
svo að kunnugt sé.
Fornleifaskráningin á þessu svæði tekur bæði til þeirra minja sem sjást á yfirborði og
þeirra sem eru horfnar af yfirborði og geta verið undir sverði og malbiki. Þó svo að
fornleifaskráning hafi farið fram geta komið í ljós áður óþekktar fornleifar við framkvæmdir á
svæðinu. Gerist það ber að að tilkynna það til Minjastofnunar Íslands.
Minjaflokkar
Flokkur Tegundir minja
1
2
3
4

Fornleifar, minjar 100 ára og eldri
Minjar frá 1918-1930
Minjar frá 1930 og yngri
Herminjar frá 1940 og yngri

Litur flokks
Rauður
Gulur
Grænn
Blár
Samtals

Fjöldi
11
3
10
5
29

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. A-hluti: „Borg fyrir fólk“, bls. 165. Sjá vef Reykjavíkurborgar:
http://reykjavik.is/thjonusta/adalskipulag-reykjavikur.
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Mynd 91. Afmörkun á verndarsvæði við Barnhól.

Laugarnes 1976 (230) - Minjastaðir á deiliskipulagssvæðinu
MÍ nr.

Safn nr.

1976-1

Sérheiti

Hlutverk

Tegund

Aldur

Hnit X
ISN93
359985

Hnit Y
ISN93
408799

m
17,9

Breidd
m
7,2

Ástand

Horfin

230-169

Skotgröf

Niðurgröftur

1940

Sæmilegt

Nei

1976-2

230-170

Stekkur

Mannvirki

359973

408787

9,3

8

Slæmt

Nei

Niðurgröftur

18501900
1940

1976-3

230-171

Herminjar

359985

408785

4,6

4,5

Sæmilegt

Nei

1976-4

230-172

Herminjar

Niðurgröftur

1940

359985

408789

2,7

2,3

Sæmilegt

Nei

1976-5

230-173

Herminjar

Niðurgröftur

1940

359990

408796

3,4

2,4

Sæmilegt

Nei

1976-6

230-174

Herminjar

Niðurgröftur

1940

359994

408793

6

4

Sæmilegt

Nei

1976-7

230-175

Garðrækt

Garðlag

1930

359993

408802

7,1

4,5

Sæmilegt

Nei

1976-8

230-176

Grjótgarður

Grjótgarður

1850

360002

408805

16,5

4

Sæmilegt

Nei

1976-9

230-177

Túngarður

Garður

1850

360006

408783

28,7

3

Sæmilegt

Nei

1976-10

230-178

Undirstaða

Steypa

1933

360012

408755

1,3

1,3

Sæmilegt

Nei

1976-11

230-179

Garðlag

1933

360006

408757

7

2

Sæmilegt

Nei

1976-12

230-2

Matjurtagarður
Túngarður

Heimild

359854

408626

812

1976-13

230-81

Útihús/rétt

Heimild

18851930
18851900

360042

408786

66

Já
Ómetið

Já

1976-14

230-83

Barnhóll

Hjáleiga,
fjárhús,
rúst
Tún

Heimild

17031825

359970

408757

Já

1976-15

230-82

1976-16

230-63

Barnhólstún
Laugarnesblettur 1

Heimild

360032

408735

Já

Erfðafestuland

Heimild

17031930
19321946

359996

408899

186

136

1976-17

230-64

Laugarnesblettur 2

Erfðafestubýli

Heimild

1932-

359978

408753

133

120

1976-18

230-65

Laugarnesblettur 3
Steinhólar

Erfðafestubýli
Íbúðarhús

Heimild

359935

408646

133

120

359986

408585

8,20

7,40

Útihús

Heimild

359964

408652

Íbúðarhús,
erfðafestubýli
Leið

Heimild

19321966
19332003
19331957
19332003

1976-19

230-60

1976-20

230-61

1976-21

230-61

Hólar

360039

408741

1976-22

230-29

1976-23

230-66

1976-24

230-

Biskupagata/
Biskupsbraut
Kleppsvegur
Héðinsgata

Heimild

18241900

360358

408621

Já

Vegur

Heimild

1900

359896

408640

Já

Vegur

Heimild

1946

359896

408680

Nei

1976-25

230-68

Hólavegur

Vegur

Vegur

1930

360021

408629

1976-26

230-69

Köllunarklettsvegur
Hallgerðarleiði

Vegur

Heimild

1930

360181

408566

Já

1976-27

230-89

Heimild

1000

359804

408618

Já

230-70

Legstaður,
rauðablástursminjar,
sögn
Brunnur

1976-28

359949

408764

Já

230-182

Hornstólpi

Steypa

18501930
1933

1976-29

360038

408675

Heimild

67

Á
ekki
við
Á
ekki
við
Á ekki
við
Já
Já

12

104

9

3,6

Já

Sæmilegt

Gott

Nei

Nei
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2.4 Húsakönnun – Köllunarklettur Þ47
Byggða- og húsakannanir eru „byggingarlistaleg og menningarsöguleg skoðun, könnun,
greining, úttekt, skráning og mat bæjarumhverfis og einstakra húsa, studd sagnfræðilegri
könnun nauðsynlegra frumheimilda.“191 Í húsakönnun er að finna skrá yfir hús á viðkomandi
svæði og hún þarf að innihalda að lágmarki sögulegar staðreyndir um hvert og eitt hús,
lýsingu, ljósmynd/ir og varðveislumat.192 Í húsakönnun tekur varðveislumat til eftirtalinna
þátta: byggingarlistar, menningarsögulegs gildis, umhverfisgildis og upprunalegrar gerðar
húss og færð skulu rök fyrir varðveislugildi.193 Tilgangur húsakannana er að tryggja að
ákvarðanir sem varða breytingar á byggð eða einstökum húsum séu teknar af þekkingu á því
gildi sem þau hafa fyrir umhverfi, sögu og byggingarlist.
Þessi húsakönnun er unnin vegna fyrirhugaðs deiliskipulags á svæði sem liggur að mestu
sunnan Köllunarklettsvegar á Laugarnesi og afmarkast af Klettagörðum (Laugarnestanga) til
vesturs, Sæbraut til suðurs, Sundagörðum til austurs og Köllunarklettsvegi til norðurs, að
Köllunarklettsvegi 10 og þaðan í norðurátt eftir lóðamörkum vestan Köllunarklettsvegar 10 og
Klettagarða 23 og 25 (sjá mynd 92).194

Mynd 92. Svæðið merkt inn á kort úr Borgarvefsjá. Þróunarsvæði Þ47, sem hér er til umfjöllunar, er
yfirskyggt með gulum lit.195

Minjastofnun Íslands: „Byggða- og húsakönnun“. Óútgefið leiðbeiningarit (2009).
Vefur Minjastofnunar Íslands: http://www.minjastofnun.is  Hús og mannvirki  Húsakannanir vegna
skipulagsvinnu. Sótt 18.12.2018.
193
Minjastofnun Íslands: „Byggða- og húsakönnun“. Óútgefið leiðbeiningarit um gerð byggða- og húsakannana.
194
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur: „Köllunarklettur Þ47. Verklýsing vegna deiliskipulagsbreytingar.“
Óútgefin drög.
195
Grunnur úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Borgarvefsjá: http://lukr-01.reykjavik.is/ 
borgarvefsja/. Kortavinnsla: Þórarinn Jón Jóhannsson, Umhverfis- og skipulagssviði.
191
192
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Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er svæðið skilgreint sem þróunarsvæði (Þ47) og
gert ráð fyrir breytingu á landnotkun þar úr hafnarsvæði, með hafnsækinni starfsemi, í
miðsvæði (M18), með verslun, þjónustu og íbúðum.196 Aðalskipulagið gefur þar af leiðandi
möguleika á töluverðum breytingum og uppbyggingu á svæðinu sem ekki væri möguleg
samkvæmt gildandi deiliskipulagi og samræmist illa hafnar- og athafnasvæðum.
Í húsakönnuninni er fjallað um öll hús og mannvirki sem standa á svæðinu, en innan þess
eru alls 22 matshlutar á sex lóðum, Köllunarklettsvegi 1, 3, og 7 og Héðinsgötu 1, 2 og 10.
Allt eru þetta iðnaðarlóðir að undanskilinni lóð nr. 7 við Köllunarklettsveg sem er afmörkuð
undir spennistöð. Engin mannvirki standa lengur á lóðinni Klettagörðum 27.
Hér fer á eftir skrá yfir ofangreind hús og mannvirki.

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. B-hluti: „Skipulag borgarhluta“, bls. 259 og 265. Sjá vef
Reykjavíkurborgar: http://reykjavik.is/thjonusta/adalskipulag-reykjavikur.
196
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2.4.1 Húsaskrá Reykjavíkur – Köllunarklettur Þ47

71

72

Byggingarár

1964

Héðinsgata 1 (mhl. 01)

Fyrsti eigandi Tollvörugeymslan hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Strengjasteypa
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Bárður Daníelsson
arkitekt

Upphafleg notkun
Vöruskemma

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

1968

Bárður Daníelsson

Viðbygging/skýli

arkitekt

Saga
Um er að ræða vöruskemmu (mhl 01/bygg A) úr strengjasteypu með steyptum þakbitum og steyptum sökkli. Upprunalega
var þetta 2448 m2 geymsla undir tollvarning og var fyrsta húsið á lóð Tollvörugeymslunnar hf.
Tollvörugeymslan hf. í Reykjavík hóf starfsemi sína á lóðinni í ágúst 1964.
Á árunum 1995-1996 var fyrirtækið sameinað öðrum fyrirtækjum og er nú hluti af TVG-Zimsen hf. Umfangsmikil
starfsemi var á lóðinni til 2004 en þá var flutt í ný húsakynni við Korngarða 2.
Vöruskemmunni hefur lítið verið breytt í gegnum tíðina. Árið 1968 var byggt geymsluskýli við suðurhlið skemmunnar
út trégrind klætt með spónaplötum og með bárujárnsklæðningu á þaki.
Árið 1994 voru lóðirnar nr. 1 og 3 við Héðinsgötu sameinaðar í lóð nr. 1. Árið 2005 var gefið leyfi fyrir niðurrifi húsa á
vesturlóðamörkum þar sem þessi hús stóðu í vegastæði Klettagarða. Skýlið við suðurhlið skemmunnar var rifið á sama tíma
og byggingarnar sem stóðu í vegastæði Klettagarða.
Mörg fyrirtæki hafa verið staðsett á lóðinni auk Tollvörugeymslunnar, útibú Landsbanka Íslands, útibú Tollsins,
skrifstofa fraktdeildar Flugleiða sem og vöruafgreiðsla. Þau fyrirtæki sem eru starfandi á lóðinni í dag eru
Loftstokkahreinsunin k2 ehf., Bakkus ehf. heildverslun, Alanó klúbburinn - félagsmiðstöð, Fraktlausnir, Aðalflutningar ehf.
og Köfunarþjónustan ehf.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs. Einföld vöruskemma úr strengjasteypu, með steyptum þakbitum og steyptum sökkli.
Eitt dæmi um verksmiðjuhús af þessari gerð úr steinsteyptum einingum framleiddum á Íslandi.
Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Stendur miðsvæðis á lóð með lokaða gafla móti götu.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Grunngerð hússins hefur haldið sér.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Það er hluti af heild steinsteypts atvinnuhúsnæðis á
svæðinu og bent er á að það hefur þróunarmöguleika og gæti fengið nýtt hlutverk.

73

2018

Borgarsögusafn Reykjavíkur

Byggingarár

1964

Héðinsgata 1 (mhl. 02)

Fyrsti eigandi Tollvörugeymslan hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Bárður Daníelsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Ómúrað
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Skrifstofa

Hönnuðir breytinga

Einlyft

Saga
Um er að ræða litla viðbyggingu (mhl. 02, bygg. B) úr steinsteypu með bárujárnsklæddu skúrþaki, sem byggð var við
suðurhlið vöruskemmu (mhl. 01, sjá sérskráningu), undir skrifstofur tollvarða. Árið 1970 var skrifstofubyggingin stækkuð
og fékk sú viðbygging mhl. nr. 04 (sjá sérskráningu).

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Viðbygging með skúrþaki.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Stendur inni á lóð, tengist ekki göturými.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Húsið hefur haldið upprunalegu formi.

Varðveislugildi:

Húsið hefur lágt varðveislugildi. Það er viðbygging og hluti af stærri heild og hefur
takmarkað gildi eitt og sér.
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Byggingarár

1970

Héðinsgata 1 (mhl. 04)

Fyrsti eigandi Tollvörugeymslan hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Ómúrað
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Bárður Daníelsson
arkitekt

Upphafleg notkun
Skrifstofa

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

1970
1982
1992
2096
2005

Bárður Daníelsson
Bárður Daníelsson
Árni Þór Helgason
Árni Þór Helgason
Árni Þór Helgason

Port yfirbyggt
Viðbygging tölvur
Viðbygging
Viðbygging port
Port rifið

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Saga
Um er að ræða viðbyggingu mhl.04, (hús C) úr steinsteypu með bárujárnsklæddu skúrþaki sem var byggð áföst gafli eldri
byggingar (mhl. 02, sjá sérskráningu) undir skrifstofur tollvarða. Árið 1982 var byggt tölvuherbergi við skrifstofurnar sem
seinna var flutt á brott. Árið 1992 var byggð skrifstofubygging (mhl. 23, bygg. L), áföst við austurhlið viðbyggingar og
opnað á milli. Árið 1996 voru mhl 04 og 05 sambyggðir. Upphaflega var opið port við suðurgafl hússins, milli mhl. 04 og
05, sem var yfirbyggt árið 1970 en rifið árið 2005 og aðkoma að lóðinni opnuð aftur.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Steinsteypt viðbygging með bárujárnsklæddu skúrþaki, veggir ómúraðir.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Stendur ekki í beinni tengingu við göturými.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Útlit fært til fyrra horfs eftir að yfirbyggt port var fjarlægt.

Varðveislugildi:

Húsið hefur lágt varðveislugildi. Það er viðbygging og hluti af stærri heild og hefur
takmarkað gildi eitt og sér.

75

2018

Borgarsögusafn Reykjavíkur

Byggingarár

1970

Héðinsgata 1 (mhl. 05)

Fyrsti eigandi Tollvörugeymslan hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Ómúrað
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Bárður Daníelsson
arkitekt

Upphafleg notkun
Geymsla

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

1970
1986
1996
2005

Bárður Daníelsson
Árni Þór Helgason
Árni Þór Helgason
Árni Þór Helgason

Port yfirbyggt
Viðbygging
Innra skipulagi br.
Port rifið

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Saga
Um er að ræða viðbyggingu fyrir geymslur mhl. 05 (hús D), úr steinsteypu með bárujárnsklæddu skúrþaki, sem byggð var
við norðurhlið vörugeymslu (mhl.06). Árið 1970 var yfirbyggt port milli mhl. 04 og 05. Árið 1986 var því lokað og breytt í
skrifstofurými sem hluta af húsi D. Árið 1996 var útliti og innra skipulagi breytt í samræmi við breytta notkun. Gluggum
og hurðum var breytt auk þess sem geymslurýmum var breytt í skrifstofur.
Árið 2005 var portið rifið og aðkoma að lóðinni opnuð aftur.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Steinsteypt viðbygging.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Stendur ekki í beinni tengingu við göturými.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Hefur verið breytt frá upprunalegu útliti og notkun.

Varðveislugildi:

Húsið hefur lágt varðveislugildi. Það er viðbygging og hluti af stærri heild og hefur
takmarkað gildi eitt og sér.
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Byggingarár

1970

Héðinsgata 1 (mhl. 06)

Fyrsti eigandi Tollvörugeymslan hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Bárður Daníelsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Einlyft
Múrsléttað/bárujár
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Upphafleg notkun
Vörugeymsla

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

1974
1995
1996

Bárður Daníelsson
Bárður Daníelsson
Árni Þór Helgason

Stækkun
Gluggabreyting
Innra skipulagi br.

arkitekt
arkitekt
arkitekt

Saga
Um er að ræða einlyfta vörugeymslu (mhl. 06, bygg. E) úr steinsteypu og með stálsúlum og stáldrögum undir sperrum á
bárujárnsklæddu mænisþaki. Gaflar hússins eru múrpússaðir og veggir eru að hluta klæddir með bárujárni.
Árið 1974 var vörugeymslan lengd um 27 metra í austur. Árið 1995 var samþykkt milligólf í hluta skemmunnar, innra
skipulagi breytt í skrifstofur og settir gluggar á gafl. Gluggabreytingar voru gerðar á jarðhæð. Árið 1996 voru gerðar
breytingar á innra skipulagi.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Einföld vörugeymsla úr steinsteypu og stáli.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Miðlungs. Vörugeymslan snýr gluggagafli í átt að Héðinsgötu og er hluti af götumyndinni.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Húsið hefur haldið upprunalegu formi og einkennum þrátt fyrir breytingar.

Varðveislugildi:

Húsið hefur lágt til miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

1992

Héðinsgata 1 (mhl. 23)

Fyrsti eigandi Tollvörugeymslan hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Bárður Daníelsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Tvílyft
Múrsléttað/hrauna
ð
Flatt
þak
Pappi
Steinsteyptar

Upphafleg notkun
Skrifstofa

Helstu breytingar
1996
2005
2005

Breyting úti/inni,
útlit á gafli, viðb.
Innra skipulagi br.
Gluggabreyting

Hönnuðir breytinga
Árni Þór Helgason
Árni Þór Helgason
Árni Þór Helgason
Árni Þór Helgason

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Saga
Um er að ræða tvílyft skrifstofuhúsnæði (mhl. 23, bygg. L) úr steinsteypu og hraunað á hliðinni sem snýr að Héðinsgötu.
Húsið var seinna klætt með steniklæðningu á göflum. Upprunalega voru skrifstofur á báðum hæðum.
Árið 1996 var inngangur stækkaður og gerðar breytingar á gafl hússins og hæðin innréttuð fyrir bankastarfsemi. Árið
2005 voru gerðar smávægilegar breytingar á innra skipulagi á fyrstu hæð og gluggum fyrir ofan inngang. Ekki er vitað
hvenær húsið var klætt með steniklæðningu.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Módernískt steinsteypt skrifstofuhús með flötu þaki.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Húsið stendur stakstætt úti við Héðinsgötu. Framhlið er lokuð og tengist ekki göturými.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Óbreytt að gerð þrátt fyrir minniháttar gluggabreytingu og nýja klæðningu.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Það er hluti af heild steinsteypts atvinnuhúsnæðis á
svæðinu og bent er á að það hefur þróunarmöguleika og gæti fengið nýtt hlutverk.
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Byggingarár

1978

Héðinsgata 1 (mhl. 26)

Fyrsti eigandi Tollvörugeymslan hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Stál og timbur
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Bárður Daníelsson
arkitekt

Upphafleg notkun
Vörugeymsla

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

1979
1991
1992
1993
1999

Bárður Daníelsson
Bárður Daníelsson
Bárður Daníelsson
Árni Þór Helgason
Verkfræðistofa Hamrab
.

Gluggabreyting
Lítil viðbygging
Innra skipulagi br.
Innra skipulagi br.
Milliloft

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
verkfr.

Saga
Um er að ræða vörugeymslu (mhl. 26, bygg. G) úr timbri og stáli, klædda með bárujárni og með mænisþaki.
Teikning af húsinu frá 1975 sýnir hluta hússins á tveimur hæðum með gluggaröðum. Húsið var byggt á einni hæð.
Árið 1979 voru sett ljósop með trefjaplasti á langhliðar. Árið 1984 var reist bygging við norðurgafl hússins (mhl. 30, hús
J, sjá sérskráningu). Árið 1991 var lítil tollvörugeymsla byggð inn í portinu við langhlið hússins. Árið 1992 var innra
skipulagi breytt. Árið 1993 var gert op á eldvarnarvegg. Árið 1999 var sett milliloft í hluta hússins. Seinna var settur
inngangur með skyggni móti götu en ekki er vitað hvaða ár það var gert.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Einlyft vörugeymsla úr timbri og stáli með bárujárnsklæddu mænisþaki.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Langhlið byggingarinnar liggur meðfram Héðinsgötu og myndar lokaðan vegg milli götu
og lóðar og skermir lóð af en vantar tengingu við götulíf.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Húsið hefur haldið upprunalegu lagi og einkennum en hefur verið stækkað og
gerðar á því minniháttar útlitsbreytingar.
Húsið hefur lágt varðveislugildi.

Varðveislugildi:
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Byggingarár

1984

Héðinsgata 1 (mhl. 30)

Fyrsti eigandi Tollvörugeymslan hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Stál og timbur
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Bárður Daníelsson
arkitekt

Upphafleg notkun
Geymsla

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

1997
1999
2011

Skúli Norðdahl
Verkfr.stofan Hamraborg
Atli Jóhann Guðbjörnsson

Innra skipulagi br.
Viðbygging
Rampur

arkitekt
verkfr.
bygg.fr.

Saga
Um er að ræða vörugeymslu (mhl. 30, bygg.J) úr timbri og stáli, klædda með bárujárni og með mænisþaki. Vörugeymslan
er viðbygging/framlenging á vörugeymslu sem byggð var 1978 (mhl. 26, bygg. G, sjá sérskráningu).
Árið 1979 voru sett ljósop með trefjaplasti á langhliðar. Árið 1997 var innra skipulagi breytt og bílastæðum komið fyrir
á lóð. Árið 1999 var byggt við húsið og sett inn milliloft í það og gluggar. Árið 2011 var settur rampur við langhlið
lóðarmegin.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Einlyft vöruskemma úr timbri og stáli með mænisþaki.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Langhlið byggingarinnar liggur meðfram Héðinsgötu og myndar vegg milli götu og lóðar
og skermir lóð af. Langhlið er lokuð og án tengsla við götulíf.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Húsið hefur haldið upprunalegu lagi. Minniháttar útlitsbreytingar með gluggum
og inngangi frá götu gefa til kynna fjölbreyttari notkun vörugeymslunnar.
Húsið hefur lágt varðveislugildi.

Varðveislugildi:
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Byggingarár

1992

Héðinsgata 2 (mhl. 12)

Fyrsti eigandi Sölumiðstöð
hraðfrystihúsanna hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Arkitektastofan OÖ

Upphafleg notkun
Vörugeymsla

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft

1991

Arkítektastofan OÖ

Innra skipulagi br.

arkitekt

Saga
Um er að ræða viðbyggingu úr steinsteypu (mhl. 12, bygg. D) með útveggjum úr forsteyptum samlokueiningum, sem áföst
er við vöruskemmu Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna (mhl. 15, hús A). Þessi skemma er tvílyft að hluta með milligólfi
fyrir skrifstofurými. Sama ár og viðbyggingin var samþykkt 1991, var bætt við útiskýli fyrir vörumóttöku við gafl hússins,
innra skipulagi breytt á teikningum og smávægileg útlitsbreyting gerð í kjölfarið.
Þar sem þessi viðbygging var reist stóðu áður tveir braggar sem virðast hafa verið reistir eða fluttir á lóðina árið 1956 en
þessi hluti lóðarinnar tilheyrði þá Samlagi skreiðarframleiðenda. Lóðir Sölumiðstöðvarinnar og Samlags
skreiðarframleiðenda voru sameinaðar í lóðina Héðinsgötu 2 árið 1990 og voru braggarnir þá rifnir. Viðbyggingin er skráð í
fasteignaskrá 1992 og hefur trúlega verið fullbyggð það árið.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Einföld vörugeymsla úr steinsteypu með skrifstofurýmum á efri hæð.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Miðlungs. Hluti af samfelldri röð iðnaðarhúsa með aðkomu frá Héðinsgötu.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Húsið hefur haldið grunnformi þrátt fyrir útlitsbreytingar.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

1966

Héðinsgata 2 (mhl. 13)

Fyrsti eigandi Sölumiðstöð
hraðfrystihúsanna
hraðfrystihúsanna hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Ólafur Sigurðsson
arkitekt

Upphafleg notkun
Verksmiðja

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

1969
1972
1979
1983
1994
2012

Ólafur Sigurðsson
Ólafur Sigurðsson
Gunnar Hansson
Gunnar Hansson
Verkfræðistofa FHG
VA arkitektar

Innra skipulagi br.
Viðbygging
Viðbygging
Viðbygging
Innra skipulagi br.
Innra skipulagi br.

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
verkfr.
arkitekt

Saga
Um er að ræða verksmiðjuhús (mhl. 13, bygg. B1) úr steinsteypu og stáli. Húsið er með bárujárnsklæddu mænisþaki og
dæmigerðum verksmiðjugluggum sem Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna lét setja á húsið.
Árið 1969 var komið fyrir hreinlætisaðstöðu fyrir starfsmenn. Árið 1972 var bætt við lítilli viðbyggingu við húsið með
inngangi og forrými. Árið 1979 byggði þáverandi eigandi, Umbúðamiðstöðin hf., skrifstofuhúsnæði áfast
verksmiðjuhúsinu. Viðbyggingin er einföld og stílhrein með einhalla þaki teiknuð af Gunnari Hanssyni. Árið 1983 voru
byggðar við tvær áfastar skemmur við norðurhlið hússins (bygg. B2 og bygg. B4). Árið 1994 var sett inn milligólf og
skrifstofur í hluta skemmu B2. Árið 2012 voru gerðar breytingar á innra skipulagi og brunavarnir bættar.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Einfalt verksmiðjuhús úr steinsteypu og stáli.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Tengist ekki götu en er þó sýnilegt frá Sæbraut.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Húsið hefur haldið upprunalegu lagi og einkennum þrátt fyrir viðbyggingar.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.

82

2018

Borgarsögusafn Reykjavíkur

Byggingarár

1965

Héðinsgata 2 (mhl. 14)

Fyrsti eigandi Skipafélagið Jöklar hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Stálgrindarhús
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Skúli Norðdahl
arkitekt

Upphafleg notkun
Vörugeymsla

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

1965
1998

Skúli Norðdahl
AT4 arkitektar

Viðbygging
Útlitsbreyting

arkitekt
arkitekt

Saga
Um er að ræða fjórar sambyggðar stálgrindarskemmur sem byggðar voru sem vörugeymslur fyrir Skipafélagið Jökla hf.
Upprunalega voru skemmurnar tvær en árið 1965 var bætt við tveimur skemmum í viðbót auk tengibyggingu á milli.
Árið 1998 lét Umbúðamiðstöðin hf. setja nýjar dyr á langhlið móti Héðinsgötu.
Í Fasteignaskrá er byggingarár skráð 1967. Skemmurnar tvær ásamt viðbyggingum eru sýnilegar á loftmynd frá 1965
(Borgarvefsjá).

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Fjórar einfaldar stálgrindarskemmur sem standa samhliða og mynda burstir, klæddar
bárujárni.
Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Ekki til bóta fyrir götumyndina. Gryfja og vöruhurðir snúa móti Héðinsgötu.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Grunngerð húsanna hefur haldið sér þrátt fyrir útlitsbreytingar.

Varðveislugildi:

Húsin hafa lágt til miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

1959

Héðinsgata 2 (mhl. 15)

Fyrsti eigandi Sölumiðstöð
Hraðfrystihúsanna
Hraðfrystihúsanna hf.
hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Stálgrindarhús
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Ólafur Gunnarsson
arkitekt

Upphafleg notkun
Vöruskemma

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

1959
1991
1993

Ólafur Gunnarsson
R.Johnsen
Ormar Þ Guðmundsson
Gunnar Hansson
Gunnar Hansson
Arkitektar Tjarnargötu

1998

Gluggabreyting
Viðbygging
Viðbygging
Innra skipulagi br.
Útlitsbreyting

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Saga
Um er að ræða vöruskemmu úr stálgrind (mhl. 15) með tveimur burstum. Húsið er fyrsta hús Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna á lóðinni
við Kleppsveg þar sem áður voru Laugarnesblettir II og III og í dag heitir Héðinsgata 2.
Fyrir voru tvö íbúðarhús á lóðinni. Voru það Steinhólar á Laugarnesbletti III og Hólar á Laugarnesbletti II. Steinhólar voru fluttir
2003 og Hólar rifnir um 2000. Á svæðinu stóðu einnig tveir bárujárnsbraggar frá 1956 sem voru rifnir 1990.
Árið 1958 var Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna úthlutað lóðinni við Kleppsveg og sama ár var samþykkt byggingarleyfi fyrir 3000 m2
stálgrindarskemmu (mhl. 15). Árið 1959 voru gerðar smávægilegar gluggabreytingar á vöruskemmunni.
Árið 1976 var samþykkt stækkun á lóð Sölumiðstöðvarinnar og hún sameinuð lóð LÍÚ og fékk þá heitið Héðinsgata 2.
Árið 1977 keypti Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna lóðarrétt Landflutninga hf. sem áttu spildu innan lóðarinnar en ekki er vitað hvenær
þeir fengu henni úthlutað.
Árið 1991 var byggð við vöruskemmuna viðbygging úr steyptu burðavirki og með veggjum úr samlokueiningum með kústaðri áferð.
Árið 1994 var gerð breyting á innra fyrirkomulagi og tenging við viðbyggingu.
Árið 1998 voru settar hurðir á gafl móti Héðinsgötu.
Fyrirtæki sem starfrækt hafa verið á Héðinsgötu 2 eru m.a. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna (frá 1958), Umbúðamiðstöðin hf. (frá
1969), Jöklar hf. (frá 1978) og árið 2013 hóf Olís starfsemi á lóðinni.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Einföld vöruskemmaa úr stálgrind og steypu.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu. Fyrsta hús Sölumiðstöðvar
hraðfrystihúsanna í Laugarnesi.
Umhverfisgildi:

Miðlungs. Stendur með gafla og innkeyrsluhurðir móti Héðinsgötu og er hluti af samfelldri
húsaröð.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Húsið hefur haldið upprunalegu formi og einkennum þrátt fyrir viðbyggingu og
útlitsbreytingar.
Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.

Varðveislugildi:
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Byggingarár

1965

Héðinsgata 10 (mhl. 15)

Fyrsti eigandi Olíuverslun Íslands hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað
Flatt þak
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Árni Ólason og
Guðni
Guðni Magnússon
Magnússon

Upphafleg notkun
Skrifstofa

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft

1987

Árni Ólason og
Guðni Magnússon
Sigurður Blöndahl
Ingimundur Sveinsson
Sigurður Thoroddsen

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Friðrik Ólafsson

verkfr.

1990
1994
1997
2014

Viðbygging
Hækkun
Hækkun
Útisvæði
Útlitsbreyting
Viðbygging
Útlitsbreyting
Flóttaleiðir

Saga
Um er að ræða skrifstofuhús úr steinsteypu. Upprunalega var það tvílyft. Það var byggt eftir samþykktri teikningu frá
1963 og sést á loftmyndum frá 1965 (Borgarvefsjá). Í Fasteignaskrá er byggingarár hússins skráð 1992.
Húsið var byggt fyrir Olíuverslun Íslands hf. sem hóf starfsemi á svæðinu árið 1948.
Árið 1977 var nafni lóðar breytt úr Laugarnesbletti I í Héðinsgötu 10.
Árið 1987 var byggt við húsið og þakformi þess breytt. Sama ár var hluti hússins hækkaður í þrjár hæðir.
Árið 1990 var hinn hluti hússins hækkaður í þrjár hæðir.
Árið 1994 voru aðkoma og lóð endurskipulögð.
Árið 1997 var anddyri úr timbri, klætt með steniplötum, bætt við á gafl húss.
Árið 2014 voru gerðar breytingar á húsinu til að uppfylla brunaákvæði.
Árið 1998 keypti Reykjavíkurhöfn öll mannvirki og lóðarréttindi á Héðinsgötu 10. Olíutönkum ásamt tilheyrandi
starfsemi var fargað eða þeir fluttir af lóðinni.
Í dag stendur skrifstofuhúsið eftir sem eina, upprunalega bygging Olíuverslunarinnar á lóðinni og hýsir starfsemi
Daumasetursins, áfangahúss.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Steinsteypt skrifstofubygging sem var upphaflega stílhreinn módernismi en
hefur verið breytt verulega.
Menningarsögulegt gildi: Hátt. Húsið ber iðnaðar- og atvinnusögu svæðisins vitni og stendur eitt eftir sem vitnisburður um
umfangsmikla starfsemi Olíuverslunar Íslands á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Lágt gildi. Húsið snýr gaflinum að Héðinsgötu og er vel sýnilegt. Það stendur stakt og er ekki
hluti af heildarmynd.

Upprunaleg gerð:

Lágt gildi sökum talsverðra breytinga. Húsið hefur verið hækkað, þakformi breytt, byggt hefur
verið við það og á því er seinni tíma klæðning.
Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Bent er á þróunarmöguleika hússins sem hýsir nú
þegar breytta starfsemi. Hægt er að færa húsið nær upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

85

2018

Borgarsögusafn Reykjavíkur

Byggingarár

1962

Köllunarklettsvegur 1 (mhl. 01)

Fyrsti eigandi Kassagerð
Reykjavíkur hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Gunnar Hansson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Tvílyft
Múrsléttað / plötur
v. glugga
Skáþak(skúrþak)
Pappi
Steinsteyptar

Upphafleg notkun
Skrifstofur
Verksmiðja

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

1967
1971
1981

Gunnar Hansson
Gunnar Hansson
Gunnar Hansson

Kjallari
Viðbygging
hækkun
Stækkun
útlitsbr.

arkitekt
arkitekt
arkitekt

Saga
Starfsemi Kassagerðarinnar á lóðinni hófst árið 1951. Lóðin hét áður Kleppsvegur 33 en árið 1982 var nafni hennar breytt í
Köllunarklettsvegur 1. Árið 1978 var samþykkt að stækka lóðina í 16.088 m2.
Árið 2001 sameinuðust Kassagerðin og Umbúðamiðstöðin undir heiti Kassagerðarinnar. Árið 2008 sameinuðust
Kassagerðin, Prentsmiðjan Gutenberg og Oddi í eitt fyrirtæki sem fékk nafnið Oddi hf.
Í skrifstofuhúsinu sem hér er um að ræða, er hluti af starfseminni og það er eitt af fyrstu húsum fyrirtækisins á lóðinni.
Húsið er steinsteypt og upprunalega allt tvílyft. Á byggingaleyfisteikningu frá 1961 voru samþykktar þrjár álmur á fjórum
hæðum en tvær tvílyftar álmur voru byggðar. Í Fasteignaskrá er byggingarár hússins skráð 1962. Húsið er tengt verksmiðju
á bakhlið og geymsluhúsi við norðurhlið með mjög ólíkum stílbrigðum.
Árið 1967 var gerður steinsteyptur kjallari undir hluta hússins og við húsgafl. Árið 1971 var þrílyftri álmu bætt við
austurgafl skrifstofuhússins. Árið 1981 var bætt við skyggni og austurálma stækkuð.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Hátt gildi. Voldug skrifstofubygging í anda alþjóðlegs módernisma, með jöfnum gluggaböndum
og lágreistu skáþaki. Ber höfundarverki Gunnars Hanssonar arkitekts vitni.
Menningarsögulegt gildi: Hátt. Húsið tilheyrir upphafi iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu og er mikilvægur
vitnisburður um atvinnusögu Reykjavíkur. Þekkt bygging Kassagerðar Reykjavíkur sem um
áratuga skeið var stærsti umbúðaframleiðandi á Íslandi.
Umhverfisgildi:

Miðlungs. Voldug bygging sem setur svip sinn á umhverfið.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Húsið hefur verið hækkað að hluta og lengt en hefur haldið stíleinkennum.

Varðveislugildi:

Húsið hefur hátt varðveislugildi. Það er voldug en jafnframt einföld og stílhrein bygging og
mikilvægur hluti þeirra steinsteypuarfleifðar sem móderniskt atvinnuhúsnæði 7. áratugar hefur að
geyma. Myndar byggingarsögulega heild með verksmiðjuhúsi við bakhlið. Lagt er til að húsið njóti
verndar í rauðum flokki: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með
hverfisvernd í deiliskipulagi. Stækka mætti húsið með hliðsjón af upphaflegum teikningum.
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Byggingarár

1962

Köllunarklettsvegur 1 (mhl. 03)

Fyrsti eigandi Kassagerð
Reykjavíkur hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Arinbjörn Þorkelsson
húsasmíðameistari

Upphaflegt útlit
Steyptar einingar
Bárujárn
Skáburst
Bárujárn
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Verksmiðja

Hönnuðir breytinga

Einlyft

Saga
Um er að ræða verksmiðjuhús í módernískum stíl, úr steypum einingum með fjórum skábustum sem byggt var fyrir
Kassagerðina á árunum 1959-1962 eftir teikningum Arinbjarnar Þorkelssonar húsasmíðameistara.
Verksmiðjuhúsið er fyrsta húsið hér á landi sem var reist með nýrri tækni, úr forsteyptum íslenskum einingum.
Fyrirtækin Steinstólpar hf. og Byggingariðjan hf. sáu um framleiðsluna á einingunum.
Engar breytingar virðast hafa verið gerðar á þessu húsi.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Hátt gildi. Verksmiðjuhús úr steypum einingum í módenískum stíl með skáburstum. Stíllinn er
einfaldur og tekur mið af hlutverki og notkun hússins. Gott dæmi um hús af þessari gerð.
Menningarsögulegt gildi: Hátt. Húsið tilheyrir upphafi iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu og er fyrsta
verksmiðjubygging Kassagerðarinnar á lóðinni.Það er jafnframt fyrsta dæmið um verksmiðjuhús
af sinni gerð úr steinsteyptum einingum framleiddum á Íslandi og því einstakur vitnisburður um
nýjungar síns tíma í íslenskri byggingartækni.
Umhverfisgildi:
Miðlungs. Hluti af samstæðu iðnaðarbygginga á lóðinni en að mestu í hvarfi vegna mikillar
uppbyggingar á lóð. Stendur á horni Sundagarða og Sæbrautar, með langhlið meðfram Sæbraut.
Upprunaleg gerð:

Hátt gildi en viðbyggingar sem eru umhverfis verksmiðjuhúsið skyggja á ásýnd þess.

Varðveislugildi:

Húsið hefur hátt varðveislugildi. Það er tímamótabygging, fyrsta dæmi um verksmiðjuhús af þessari
gerð úr steinsteyptum íslenskum einingum og áhugavert dæmi um iðnaðarhús í einföldum
módernískum stíl. Bent er á að húsið hefur mikla þróunarmöguleika og er æskilegt að það haldi
jafnframt ytra formi. Lagt er til að húsið njóti verndar í rauðum flokki: Einstök hús, húsaraðir og
götumyndir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.

87

2018

Borgarsögusafn Reykjavíkur

Byggingarár

1961

Köllunarklettsvegur 1 (mhl. 04)

Fyrsti eigandi Kassagerð
Reykjavíkur hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Bárujárn
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Hönnun Arinbjörn Þorkelsson
arkitekt

Upphafleg notkun
Starfsmannaaðstaða

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

1972

Gunnar Hansson

Spennistöð

arkitekt

Saga
Um er að ræða lágreista viðbyggingu (mhl. 04) við norðurhlið verksmiðjuhúss Kassagerðarinnar (mhl. 03, sjá
sérskráningu) á Köllunarklettsvegi 1. Viðbyggingin var reist til að hýsa kaffi- og matstofu auk hreinlætisaðstöðu fyrir
starfsmenn. Hún er byggð úr steinsteypu með skúrþaki og bárujárnsklædd að utan. Ekki virðast hafa verið gerðar breytingar
á henni frá því hún var byggð. Árið 1972 var byggð spennistöð áföst við viðbygginguna.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Einföld steinsteypt viðbygging með skúrþaki, hluti af samstæðu iðnaðarbygginga á
lóðinni. Viðbyggingin hefur annan byggingastíl en áfast verksmiðjuhús.
Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Viðbyggingin er staðsett inni á lóð og vart sýnileg frá götu.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Óbreytt að mestu.

Varðveislugildi:

Húsið hefur lágt varðveislugildi. Það er viðbygging og hefur takmarkað gildi eitt og sér.
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Byggingarár

1971

Köllunarklettsvegur 1 (mhl. 06)

Fyrsti eigandi Kassagerð
Reykjavíkur hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Gunnar Hansson
arkitekt

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Tengibygging

Hönnuðir breytinga

Steinsteypt
Einlyft
Hraunað / bárujárn
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn
Steinsteyptar

Saga
Árið 1970 var gefið leyfi fyrir tengibyggingu við verksmiðjuhús Kassagerðarinnar (mhl. 03, sjá sérskráningu) ásamt
vörugeymslu úr steinsteypu. Viðbyggingin er staðsett suðaustan við verksmiðjuhúsið. Hún er steinsteypt með forsteyptum
veggeiningum og með bárujárnsklæddu skúrþaki. Byggingunni virðist ekki hafa verið breytt frá því hún var byggð.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Viðbygging sem fellur vel að verksmiðjuhúsinu, hluti af samstæðu
iðnaðarbygginga á lóðinni.
Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Hátt. Viðbyggingin er vel sýnileg á horni Köllunarklettsvegar og Sundabrautar. Fellur vel að
götumynd.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Óbreytt frá upprunalegu útliti.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs til hátt varðveislugildi. Það fellur vel að verksmiðjuhúsinu en er
viðbygging og hefur því minna gildi eitt og sér.
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Byggingarár

1971

Köllunarklettsvegur 1 (mhl. 07)

Fyrsti eigandi Kassagerð
Reykjavíkur hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Gunnar Hansson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steyptar einingar
Múrsléttað
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Vörugskemma

Hönnuðir breytinga

Einlyft
Kjallari

Saga
Um er að ræða vöruskemmu sem er staðsett norðan við verksmiðjuhús Kassagerðarinnar (mhl. 03, sjá sérskráningu).
Skemman er samsett úr steyptum einingum með tveimur mænisþökum. Veggir eru múraðir að utan.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Vöruskemma úr steyptum einingum, hluti af samstæðu iðnaðarbygginga á lóðinni.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Vöruskemman stendur á horni lóðarinnar. Fellur illa að umhverfi sínu.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Óbreytt frá upprunalegu útliti.

Varðveislugildi:

Húsið hefur lágt varðveislugildi.
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Byggingarár

1971

Köllunarklettsvegur 1 (mhl. 08)

Fyrsti eigandi Kassagerð
Reykjavíkur hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Gunnar Hansson
arkitekt

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Einlyft

?

Upphafleg notkun
Vörumóttaka

Hönnuðir breytinga

Ný klæðning

Saga
Um er að ræða viðbyggingu undir vörumóttöku austan við skrifstofubyggingu Kassagerðarinnar (mhl. 01, sjá sérskráningu)
á Köllunarklettsvegi 1. Viðbyggingin er úr steinsteypu með bárujárnsklæddu skúrþaki. Veggir voru upphaflega múraðir og
bárujárnsklæddir undir gluggum en eru nú bárujárnsklæddir að utan.
Árið 1978 var skemma (mhl. 10, sjá sérskráningu) byggð norðan við viðbygginguna og opnað á milli. Ekki er vitað
hvenær viðbyggingin var klædd með bárujárni en sennilega þegar skemman var byggð við.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Steinsteypt viðbygging, hluti af samstæðu iðnaðarbygginga á lóðinni.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Viðbyggingin stendur langt inni á lóð og hefur engin tengsl við götumynd.

Upprunaleg gerð:

Lágt gildi. Hefur verið breytt í útliti með nýrri klæðningu.

Varðveislugildi:

Húsið hefur lágt varðveislugildi.
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Byggingarár

1980

Köllunarklettsvegur 1 (mhl. 10)

Fyrsti eigandi Kassagerð
Reykjavíkur hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Hönnun Gunnar Hansson
arkitekt

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Einlyft

?

Upphafleg notkun
Geymsla

Hönnuðir breytinga

Ný klæðning

Saga
Um er að ræða viðbyggingu með geymslurými norðan við skrifstofubyggingu Kassagerðarinnar (mhl 01, sjá sérskráningu)
á Köllunarklettsvegi 1. Byggingin er úr steinsteypu með lágreistu mænisþaki, veggklæðning er úr steyptum einingum og
voru veggirnir upprunalega múraðir en síðar bárujárnsklæddir að utan. Ekki er vitað hvenær sú útlitsbreyting hefur verið
gerð.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt varðveislugildi. Steinsteypt skemma, hluti af samstæðu iðnaðarbygginga á lóðinni.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Stendur langt inni á lóð og hefur ekki tengingu við götumynd.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Hefur verið breytt í útliti með nýrri klæðningu.

Varðveislugildi:

Húsið hefur lágt varðveislugildi.
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Byggingarár

1962

Köllunarklettsvegur 3 (mhl. 01)

Fyrsti eigandi Síldar- og
fiskmjölsverksmiðjan
fiskmjölsverksmiðjan hf.
hf.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Skúli Norðdahl
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steypueiningar
Einlyft
Múrsléttað
Mænisþak
Stál þakplötur RP
24/120
Steinsteyptar

Upphafleg notkun
Mjölgeymsla

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

1984

Skúli Norðdahl

Útlitsbreyting
breyting á notkun

arkitekt

Saga
Um er að ræða hús sem upprunalega var byggt sem mjölgeymsla á leigulandi Síldar- og fiskmjölsverksmiðjunnar hf. við
Kleppsveg. Geymslan er úr steyptum einingum, með mænisþak, framleidd hjá Steinstólpum hf. og Byggingariðjunni hf.
Byggt á svipuðum tíma og hús Kassagerðarinnar á Köllunarklettsvegi 1.
Árið 1978 var samþykkt að skipta lóðinni í tvær lóðir, hluta I og II. Mjölgeymslan var á hluta II sem seinna fékk heitið
Köllunarklettsvegur 3-5.
Á leigulandinu var áður umfangsmikil starfssemi sem nú er horfin, m.a. guanóverksmiðja sem var byggð 1927. Aðrar
byggingar á lóðinni voru byggðar upp úr 1927 og voru í eigu Guanóverksmiðju Bernhards Petersen til 1929. Þá urðu nýir
eigendur Fiskmjöl hf. þar til Síldar- og fiskmjölsverksmiðjan hf. Kletti tók við starfseminni.
Árið 1982 keypti Eimskipafélag Íslands mjölgeymsluna.
Árið 1984 voru gerðar breytingar á notkun hússins úr mjölgeymsluhúsi í vörugeymslu ásamt útlitsbreytingu sem fól í sér
að dyraopum var breytt.
Í dag eru Bílakaup ehf. með afnot af skemmunni.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Geymsluskemma úr forsteyptum einingum. Eitt dæmi um verksmiðjuhús af
þessari gerð úr steinsteyptum einingum framleiddum á Íslandi.
Menningarsögulegt gildi: Miðlungs. Tengist sögu iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Lágt. Húsið er stakstætt á lóð og stendur á ská á miðri lóðinni og er ekki til bóta fyrir
götumyndina.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Litlar breytingar hafa verið gerðar á húsinu.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

2002

Köllunarklettsvegur 7 (mhl. 01)

Fyrsti eigandi Orkuveita Reykjavíkur

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hannes Valdimarsson
verkfræðingur

Upphaflegt útlit
Steypueiningar
Steni klæðning
Flatt þak
Steypt
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Spennistöð

Hönnuðir breytinga

Einlyft

Saga
Um er að ræða steypta spennistöð Orkuveitu Reykjavíkur. Að utan er hún klædd með hraunuðum steypueiningum.
Byggingaleyfi fyrir spennistöðinni var samþykkt í október 2000. Í Fasteignaskrá er byggingarár skráð 2002.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Einföld spennistöð úr steinsteypu.

Menningarsögulegt gildi: Lágt. Ber innviðasögu borgarinnar vitni.

Umhverfisgildi:

Lágt. Staðsett við götu. Er ekki í tengslum við aðrar byggingar og tengist ekki nærumhverfi.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Óbreytt.

Varðveislugildi:

Húsið hefur lágt varðveislugildi.
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2.4.2 Varðveislumat fyrir hús og mannvirki
Við mat á varðveislugildi húsa og mannvirkja eru metnir fjórir þættir: Listrænt gildi,
menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunaleg gerð. Niðurstaða varðveislumats, þ.e.
varðveislugildi húsa, byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar þyngst
gildi byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis. Við mat á varðveislugildi húsa og
mannvirkja er stuðst við leiðbeiningar Minjastofnunar um gerð byggða- og húsakannana og
skráningu húsa og mannvirkja.197
Í húsakönnun er gerð grein fyrir verndarstöðu viðkomandi húsa og mannvirkja gagnvart
lögum og gildandi deiliskipulagi eða húsverndarstefnu sveitarfélags. Friðlýsing húsa og friðun
húsa sem eru 100 ára og eldri byggir á lögum um menningarminjar nr. 80/2012. Þar er
jafnframt kveðið á um umsagnarskyldu vegna húsa sem byggð eru 1925 og fyrr.198
Á grundvelli varðveislumats og niðurstöðu um varðveislugildi eru einnig gerðar tillögur
um hverfisverndun húsa eða heilda, en hverfisvernd er skilgreind í skipulagslögum nr.
123/2010.199 Hverfisvernd húsa og mannvirkja í Reykjavík byggir á borgarverndarstefnu
Reykjavíkurborgar sem sett er fram í aðalskipulagi og tillögum sem settar eru fram í
húsakönnunum og hljóta staðfestingu í deiliskipulagi. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030
er sett fram núgildandi borgarverndarstefna Reykjavíkurborgar og skilgreindir þeir
verndunarflokkar sem byggt er á við hverfisverndun húsa og byggðaheilda.200 Þar er jafnframt
allt svæðið innan gömlu Hringbrautar / Snorrabrautar skilgreint sem hverfisverndarsvæði. Um
verndun á því svæði er auk þess stuðst við eldri húsverndarstefnu í „Húsverndarskrá
Reykjavíkur“ sem gefin var út með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016.201
Verndunarflokkar sem byggja á lögum um menningarminjar nr. 80/2012:
Friðlýst hús og mannvirki - BLÁR FLOKKUR
Hús og mannvirki sem friðlýst eru samkvæmt ákvörðun ráðherra samkvæmt 18. gr. laga um
menningarminjar nr. 80/2012 og hús sem friðuð voru á grundvelli eldri laga.202
Friðuð hús - FJÓLUBLÁR FLOKKUR
Hús sem eru 100 ára og eldri eru friðuð samkvæmt aldursákvæði 29. gr. laga um
menningarminjar nr. 80/201.203 Gildir nú um hús byggð 1918 eða fyrr samkvæmt
Minjastofnun Íslands: „Byggða- og húsakönnun“. Óútgefið leiðbeiningarit (2009) – Minjastofnun Íslands:
„Gerð húsakönnunar og skráningarstaðall húsa og mannvirkja“. Óútgefið leiðbeiningarit (2017).
198
Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013.
199
Skipulagslög - nr. 123 - 22. september 2010. Tóku gildi 1. janúar 2011.
200
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. A-hluti: „Borg fyrir fólk“ og C-hluti: „Fylgiskjöl“ - „Aðalskipulag Borgarverndarstefna“. Sjá vef Reykjavíkurborgar: http://reykjavik.is/thjonusta/adalskipulag-reykjavikur  Val
úr lista: C-hluti - Fylgiskjöl  Pdf.skjal, bls. 334.
201
Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. Þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur
1996-2016.
202
Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013. Friðlýst hús í Reykjavík eru á
skrá hjá Minjastofnun Íslands, sjá: www.minjastofnun.is  Hús og mannvirki  Friðlýst hús og mannvirki 
Reykjavík.
203
Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013. Sjá vef Minjastofnunar Íslands:
www.minjastofnun.is  Hús og mannvirki  Friðuð hús og mannvirki  Reykjavík.
197
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fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. Athuga skal að ósamræmi getur verið milli fasteignaskrár og
húsaskrár Reykjavíkur. Komi upp vafamál ber að hafa samband við Borgarsögusafn
Reykjavíkur í gegnum netfangið minjavarsla@reykjavik.is.
Umsagnarskyld hús - APPELSÍNUGULUR FLOKKUR
Hús sem hvorki eru friðuð né friðlýst en byggð 1925 eða fyrr, og kirkjur reistar 1940 eða fyrr,
eru umsagnarskyld samkvæmt 30. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, þ.e. eigendum
þeirra er skylt að leita umsagnar Minjastofnunar Íslands ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja
þau eða rífa.
Ákvæði um hverfisvernd í skipulagslögum nr. 123/2010: 204
I. kafli, 2. gr.: „Hverfisvernd: Ákvæði í svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun
sérkenna eldri byggðar, annarra menningarsögulegra minja eða náttúruminja.“
IV. kafli, 12. gr.: „Ef talin er þörf á að vernda sérkenni eldri byggðar eða annarra
menningarsögulegra minja, náttúruminjar, náttúrufar eða gróður vegna sögulegs, náttúrulegs
eða menningarlegs gildis við gerð skipulagsáætlunar, án þess að um friðun sé að ræða
samkvæmt öðrum lögum, skal setja í viðkomandi skipulagsáætlun ákvæði um hverfisvernd.“
Verndunarflokkar sem byggja á skipulagslögum nr. 123/2010 og
borgarverndarstefnu Reykjavíkur í AR 2010-2030: 205
Einstök hús, húsaraðir og götumyndir - RAUÐUR FLOKKUR
Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í
deiliskipulagi vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða umhverfislegrar
sérstöðu þeirra.206
Samstæður húsa og heildir - GULUR FLOKKUR
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
umhverfislegrar sérstöðu þeirra.207
Deiliskipulagssvæðið Köllunarklettur (Þ47):
Til umfjöllunar er deiliskipulagssvæðið Köllunarklettur Þ47 sem afmarkast af Sæbraut til
suðurs, Klettagörðum til vesturs, Sundagörðum til austurs og til norðurs af götulínu
Köllunarklettsvegar og áfram í norðurátt eftir vesturlóðamörkum Köllunarklettsvegar 10 og
Klettagarða 23 og 25.
Skipulagslög - nr. 123 - 22. september 2010. Tóku gildi 1. janúar 2011.
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. C-hluti: „Fylgiskjöl“ - „Aðalskipulag - Borgarverndarstefna“. Sjá vef
Reykjavíkurborgar: http://reykjavik.is/thjonusta/adalskipulag-reykjavikur  Val úr lista: C-hluti - Fylgiskjöl 
Pdf.skjal, bls. 334.
206
Áður: grænn flokkur - verndun 20. aldar bygginga, rauður flokkur - tillaga að friðun og dökkgulur flokkur verndun götumynda, sjá Húsvernd í Reykjavík, þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016.
207
Áður: ljósgulur flokkur - byggðamynstur og milligulur flokkur - verndun svæða, sjá Húsvernd í Reykjavík,
þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016.
204
205
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Á svæðinu eru eingöngu iðnaðar- og skrifstofuhús sem byggðust upp á síðari hluta 20.
aldar án formlegs skipulags. Svæðið er fremur sundurleitt og ber vott um ólíka strauma í
byggingarlist enda byggðist hverfið upp smám saman á löngum tíma.
Út frá sjónarmiðum minjavörslu hafa mörg húsanna sameiginlegt menningarsögulegt
gildi sem vert er að benda á. Þau eru vitnisburður um óskipulagða byggð iðnaðar- og
atvinnuhúsa á svæðinu sem byggðist upp eftir miðja 20. öld og þá starfsemi sem áður
einkenndi svæðið en er nú á undanhaldi, eins og á fleiri iðnaðar- og atvinnusvæðum í borginni
sem á sínum tíma hafa byggst upp á jaðri meginbyggðarinnar.
Dæmi eru um stílhreina byggingalist á svæðinu, eins og í verksmiðjubyggingu
Kassagerðarinnar á Köllunarklettsvegi 1 (mhl. 03), sem teiknuð var af húsasmíðameistaranum
Arinbirni Þorkelssyni, skrifstofuhúsi Kassagerðarinnar á sömu lóð (mhl. 01), sem teiknað var
af Gunnari Hanssyni arkitekt og skrifstofuhúsi á Héðinsgötu 2 (mhl. 13, viðbygging 1979),
sem einnig var teiknað af Gunnari Hanssyni. Skrifstofuhúsnæði Olíuverslunarinnar á
Héðinsgötu 10 var upphaflega hannað og byggt í anda stílhreins módernisma en því hefur
verið breytt verulega.
Mörg iðnaðarhúsanna hafa mikla lofthæð og ríflega stærð sem felur í sér eftirsóknaverða
eiginleika m.t.t. atvinnu- og þróunarstarfsemi í blandaðri byggð. Að flétta gömlu
iðnaðarhúsnæði saman við nýja byggð er í samræmi við aðalskipulagsstefnu Reykjavíkur. Í
Aðalskipulagi 2010-2030 koma meðal annars fram þau markmið að „[m]enningarsöguleg
gildi verði höfð í heiðri við skipulagningu, hönnun og uppbyggingu borgarinnar á öllum
stigum“ og að „[v]arðveisla byggingar- og skipulagsarfs fortíðarinnar og efling
byggingarlistar og borgarhönnunar í samtímanum haldist í hendur.“ 208
Að mati Borgarsögusafns er rík ástæða til að nýta þá möguleika sem fyrir hendi eru til að
gefa einstaka byggingum á svæðinu nýtt líf og vinna um leið eftir markmiðum Aðalskipulags
Reykjavíkur 2010-2030 um borgarvernd og varðveislu byggingar- og skipulagsarfs
fortíðarinnar. Með því að endurnýta steypt hús mun breytt skipulag svæðisins einnig stuðla að
markmiðum um vistvænt skipulag sem sett eru fram í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. A-hluti: „Borg fyrir fólk“, bls. 157 og 165. Sjá vef Reykjavíkurborgar:
http://reykjavik.is/thjonusta/adalskipulag-reykjavikur.
208
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Varðveislumat húsa á ofangreindu svæði:
RAUÐUR FLOKKUR: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með
hverfisvernd í deiliskipulagi vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða
umhverfislegrar sérstöðu þeirra.
Köllunarklettsvegur 1 (mhl.01)
Húsið hefur hátt varðveislugildi. Það er voldug en jafnframt einföld og stílhrein bygging og er
mikilvægur hluti þeirra steinsteypuarfleifðar sem móderniskt atvinnuhúsnæði 7. áratugar
hefur að geyma. Ber höfundarverki Gunnars Hanssonar arkitekts vitni.
Húsið hefur haldið stíleinkennum þrátt fyrir breytingar sem gerðar hafa verið á því.
Það tilheyrir upphafi iðnaðar- og atvinnustarfsemi á svæðinu og er mikilvægt brot úr
atvinnusögu Reykjavíkur. Það þjónaði sem skrifstofubygging og var hluti af starfsemi
Kassagerðar Reykjavíkur sem um áratuga skeið var stærsti umbúðaframleiðandi á Íslandi.
Húsið hefur þróunarmöguleika fyrir breytta og uppfærða starfsemi.
Köllunarklettsvegur 1 (mhl. 03)
Húsið hefur hátt varðveislugildi. Það er tímamótabygging, fyrsta dæmi um verksmiðjuhús af
þessari gerð úr steinsteyptum einingum framleiddum á Íslandi og því einstakur vitnisburður
um nýjungar síns tíma í íslenskri byggingatækni. Einnig er það áhugavert dæmi um
iðnaðarhús í einföldum móderniskum stíl með skáburstum og hefur jafnframt
menningasögulegt gildi sem vitnisburður um upphaf iðnaðarsögu á svæðinu. Hönnuður
hússins er Arinbjörn Þorkelsson.
Húsið stendur á horni Sundagarða og Sæbrautar, með langhliðina meðfram Sæbraut og
afmarkar lóð móti götu. Það er fyrsta bygging Kassagerðarinnar á lóðinni og hefur haldist
óbreytt frá því það var byggt árið 1962, en viðbyggingar skyggja nú á ásýnd þess. Bent er á
að húsið hefur mikla þróunarmöguleika og er æskilegt að það haldi jafnframt ytra formi.
Fyrir hús sem vernduð eru í rauðum flokki gilda þau almennu verndunarákvæði sem í eldri
húsverndarstefnu210 eiga við rauðan flokk: Byggingar sem lagt er til að friða, grænan flokk:
Verndun 20. aldar bygginga og dökkgulan flokk: Verndun götumynda, húsaraða og húsa með
umhverfisgildi:




Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga.
Æskilegt er að útlit húsa verði lagfært með hliðsjón af upphaflegri gerð.
Útlit húsa verði fært til upprunalegs horfs, þar sem breytingar eru til lýta.

Húsverndarskrá Reykjavíkur var gefin út í þemaheftinu Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Hringbrautar /
Snorrabrautar sem fylgdi Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016. Þar segir: “Húsverndarskráin er grunnur að
framtíðarstefnumótun í húsverndarmálum í Reykjavík og mun hún verða staðsett á Árbæjarsafni. Tillögur um
verndun og friðun eru gerðar á grundvelli hennar og mun hún verða yfirfarin með reglulegu millibili” (bls. 9).
Árbæjarsafn (nú Borgarsögusafn) hefur síðan unnið út frá því að að tillögur um verndun húsa og heilda sem
settar eru fram í húsakönnunum safnsins séu viðbót við og endurskoðun á Húsverndarskrá Reykjavíkur.
210
Húsvernd í Reykjavík, þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016.
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Önnur áhugaverð hús – Hús sem hafa þróunarmöguleika:
Héðinsgata 1 (mhl. 01)
Um er að ræða vöruskemmu úr strengjasteypu með steyptum þakbitum og steyptum sökkli.
Skemman var nýtt undir tollvarning Tollvörugeymslunnar hf. og var fyrsta hús fyrirtækisins á
lóðinni þegar það hóf starfsemi sína 1964. Vöruskemman tengist sögu iðnaðar- og
atvinnustarfsemi á svæðinu og er hluti af heild steinsteypts atvinnuhúsnæðis sem þar stendur.
Bent er á að húsið hefur þróunarmöguleika og gæti fengið nýtt hlutverk.
Héðinsgata 1 (mhl. 23)
Um er að ræða steinsteypt, tvílyft skrifstofuhús með módernískum blæ. Arkitekt hússins er
Bárður Daníelsson. Húsið stendur með langhlið við Héðinsgötu og með inngang á gaflhlið.
Bent er á að húsið hefur mikla þróunarmöguleika og gæti hentað vel undir þjónustustarfsemi.
99

Héðinsgata 10
Um er að ræða steinsteypt þrílyft skrifstofuhúsnæði í módernískum stíl. Arkitektar hússins eru
Árni Ólason og Guðni Magnússon. Húsið stendur með gaflinn að Héðinsgötu og tengist því
ekki götumynd. Það stendur eitt eftir sem minning um starfsemi Olíuverslunar Íslands á
svæðinu og upphaf iðnaðar- og atvinnusögu hverfisins. Bent er á að húsið hefur mikla
þróunarmöguleika og gæti hentað vel sem íbúðarhúsnæði eða skrifstofur.
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Heimildaskrá
Óprentaðar / Óútgefnar heimildir
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Skjöl byggingarnefndar (B).
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Borgarsögusafn Reykjavíkur:
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Kortasafn.
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Landmælingar Íslands:
Söguleg gögn.
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Afdeling. Kaupmannahöfn 1909.
Minjastofnun Íslands:
„Byggða- og húsakönnun“. Óútgefið leiðbeiningarit um gerð byggða- og húsakannana
Húsafriðunarnefnd 2009.
„Gerð húsakönnunar og skráningarstaðall húsa og mannvirkja“. Óútgefið leiðbeiningarit
(2017).
Skjalaver Reykjavíkurborgar:
Skipulagsuppdrættir.
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Borgarskipulag Reykjavíkur, 1995.
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Morgunblaðsins, 18.9.1960, bls. 445-452.
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Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.: Byggðakönnun. Borgarhluti 5 - Háaleiti. Borgarsögusafn
Reykjavíkur, skýrsla 164. Reykjavík, 2014.
Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga. Braggalíf í Reykjavík 1940-1970. Reykjavík,
2000.
Einar S. Arnalds: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 4. bindi (Lykilbók). Reykjavík, 1989.
Fálkinn, 20.2.1959.
Frjáls verslun, 22. árg. 1962, 5.-6. tbl.
Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940. Fyrri hluti. Reykjavík,
1991.
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Miðstöð þjóðlífs. Ritröð: Safn til sögu Reykjavíkur. Reykjavík, 1977. Bls. 295-312.
Gunnar B. Guðmundsson: „Stefán Ólafsson f. 21. júlí 1924 – d. 17. jan. 1975.“ Tímarit
Verkfræðingafélags Íslands, 60. árg. 1975, 1. tbl., bls. 13.
Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. Þemahefti með
Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016. Ritstjóri: Nikulás Úlfar Másson. Reykjavík,
1998.
Iðnaðarmál, 7. árg. 1960, 3-4. tbl.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi. Gullbringu- og Kjósarsýsla. Hið
íslenska fræðafjelag í Kaupmannahöfn. Kaupmannahöfn, 1923-1924.
Klemens Jónsson: Saga Reykjavíkur. Fyrra bindi. Reykjavík, 1929.
Kristian Kaalund: Íslenskir sögustaðir. I. bindi. Sunnlendingafjórðungur. Íslensk þýðing
Haraldur Matthíasson. Reykjavík, 1984.
Lesbók Morgunblaðsins, 18.9.1960.
L.L.: „Ný tegund iðnaðarhúsa.“ Iðnaðarmál, 7. árg. 1960, 3-4. tbl., bls. 48.
Lúðvík Kristjánsson: Úr bæ í borg. Nokkrar endurminningar Knud Zimsens fyrrverandi
borgarstjóra um þróun Reykjavíkur. Reykjavík, 1952.
Lög um að leggja jarðirnar Laugarnes og Klepp í Seltjarnarneshreppi undir
lögsagnarumdæmi og bæjarfélag Reykjavíkur - nr. 5 - 23. febrúar 1894. Tóku gildi 13.
júní 1894. Sjá vef alþingis: http://www.althingi.is  Lagasafn  Leit í lagasafni 
Leitarorð: „Lög um að leggja jarðirnar Laugarnes og Klepp“. Sótt 6. des. 2018.
Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013. Sjá vef alþingis:
http://www.althingi.is  Lagasafn  Leit í lagasafni  Leitarorð: „Lög um menningarminjar“.
Sótt 6. des. 2018.
Matthías Þórðarson: „Hallgerðar-leiði í Laugarnesi.“ Morgunblaðið, 8.9.1921, bls. 2.
Morgunblaðið, 8.9.1921, 30.11.1968; 25.1.1975; 2.9.2000; 9.1.2004.
Oddgeir Isaksen: Skil á fornleifaskráningargögnum. Landupplýsingagögn: Punktaskrár, línuog flákagögn. Ritröð: Leiðbeiningar Minjastofnunar Íslands, 1. Minjastofnun Íslands.
Reykjavík, 2013. Sjá vef Minjastofnunar Íslands: http://www.minjastofnun.is/ 
Gagnasafn  Leiðbeiningarrit  Leiðbeiningar 1: Skil á fornleifaskráningargögnum
(2016).
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi (H-P). Reykjavík, 1987.
Skipulagslög - nr. 123 - 22. september 2010. Tóku gildi 1. janúar 2011. Sjá vef alþingis:
http://www.althingi.is  Lagasafn  Leit í lagasafni  Leitarorð: „Skipulagslög“. Sótt 6. des.
2018.
Skráningarstaðlar fornleifa. Minjastofnun Íslands. Reykjavík, 2013. Sjá vef Minjastofnunar
Íslands: http://www.minjastofnun.is/  Fornminjar  Skráning fornleifa 
Skráningarstaðlar.
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Verndaráætlun fyrir minjasvæðið á Laugarnestanga. Minjastofnun Íslands. Reykjavík, 2016.
Sjá vef Minjastofnunar Íslands: http://www.minjastofnun.is/  Gagnasafn 
Verndaráætlanir  Verndaráætlun fyrir minjasvæðið á Laugarnestanga í Reykjavík
(undirrituð 25. ágúst 2016).
Vísir, 22.8.1961; 4. 4. 1962; 23.11.1963; 10.9.1966.
Þorgrímur Gestsson: Mannlíf við Sund. Býlið, byggðin og borgin. Reykjavík, 1998.
Þórunn Valdimarsdóttir: Sveitin við Sundin. Búskapur í Reykjavík 1870–1950. Ritröð: Safn til
sögu Reykjavíkur. Reykjavík, 1986.
Rafrænar heimildir / Vefsíður / Gagnagrunnar
Alfræði Reykjavíkur: http://gudjonfr.is/alfraedi-reykjavikur/. Sjá einnig afrit á vefslóðinni:
http://archive.is/Xzmet#selection-35037.0-35039.368.
Borgarvefsjá: http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.
Eldri vefur Reykjavíkurborgar: http://gamli.rvk.is/vefur/edutils.form.
Fasteignaskrá á vef Þjóðskrár Íslands: http://www.skra.is/  Skoða fasteign.
Fundargerðir byggingarnefndar Reykjavíkur, 1999. Sjá eldri vef Reykjavíkurborgar:
http://gamli.rvk.is/vefur/edutils.form  Byggingarnefnd, yfirlit fundargerða 1999.
Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR): Loftmyndir. Sjá Borgarvefsjá:
http://lukr01.reykjavik.is/borgarvefsja/.
Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands: manntal.is.
Sarpur - Menningarsögulegt gagnasafn: sarpur.is.
Skipulagssjá Reykjavíkurborgar: http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/.
Stafrænt blaða- og tímaritasafn Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns: http://timarit.is/.
Teikningavefur Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn:
Skipulagsuppdrættir; Aðaluppdrættir.
Vefur Alþingis: http://www.althingi.is/  Lagasafn.
Vefur Borgarsögusafns Reykjavíkur: http://borgarsogusafn.is/.
Vefur Guðjóns Friðrikssonar sagnfræðings: Alfræði Reykjavíkur: http://gudjonfr.is/alfraedireykjavikur/. Sjá einnig afrit á vefslóðinni: http://archive.is/Xzmet#selection-35037.035039.368.
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Vefur Landmælinga Íslands: www.lmi.is.
Vefur Minjastofnunar Íslands: http://www.minjastofnun.is/.
Vefur Odda ehf.: www.oddi.is  Um Odda  Saga Odda.
Vefur Þjóðskrár Íslands: http://www.skra.is/.
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