Páll V. Bjarnason
Guðfinna Ósk Erlingsdóttir

Húsakönnun
Laufásvegur – Hringbraut – Smáragata – Njarðargata

Reykjavík 2004
Minjasafn Reykjavíkur
Skýrsla nr. 119

Húsakönnun
Laufásvegur – Hringbraut – Smáragata – Njarðargata

Staðgreinireitir 1.197.2 og 1.197.3.
Páll V. Bjarnason, arkitekt
Guðfinna Ósk Erlingsdóttir, arkitekt

Reykjavík 2004
Minjasafn Reykjavíkur
Skýrsla nr. 119

Unnið að beiðni Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur
vegna deiliskipulagsvinnu.
Ljósmyndir: Guðfinna Ósk Erlingsdóttir, Minjasafni Reykjavíkur.
Kort: Björn Ingi Edvardsson, Skipulags- og byggingasviði Reykjavíkur.
© Árbæjarsafn

Páll V. Bjarnason arkitekt,
deildarstjóri húsadeildar Minjasafns Reykjavíkur og
Guðfinna Ósk Erlingsdóttir arkitekt.

Minjasafn Reykjavíkur − Árbæjarsafn
Skýrsla nr. 119
Reykjavík 2004.
Öll réttindi áskilin.

Efnisyfirlit
1. Húsakönnun.
Formáli........................................................................3
Byggingarsaga.............................................................4
Varðveislumat............................................................12
2. Húsaskrá.
Uppdráttur Húsverndarskrár Reykjavíkur.................13
Laufásvegur 58..........................................................14
Laufásvegur 60..........................................................15
Laufásvegur 62..........................................................16
Laufásvegur 64..........................................................17
Laufásvegur 64a........................................................18
Laufásvegur 66..........................................................19
Laufásvegur 68 .........................................................20
Laufásvegur 70..........................................................21
Laufásvegur 72......................................................... 22
Laufásvegur 74......................................................... 23
Smáragata 1.............................................................. 24
Smáragata 3.............................................................. 25
Smáragata 5.............................................................. 26
Smáragata 7.............................................................. 27
Smáragata 9.............................................................. 28
Smáragata 9a.............................................................29
Smáragata 11............................................................ 30
Smáragata 13.............................................................31
Heimildaskrá............................................................. 32

2

Formáli

Hér fer á eftir könnun byggðar á reitunum 1.197.2 og 1.197.3, sem afmarkast
af Smáragötu, Njarðargötu, Laufásvegi og Hringbraut.
Húsakönnunin er unnin að beiðni Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur í
samræmi við skipulagslög vegna gerðar deiliskipulags á svæðinu. Þessi reitur er innan
þess svæðis sem varðveisluskrá Reykjavíkur nær til, en það er svæðið innan
Hringbrautar/Snorrabrautar. Húsin á reitnum voru byggð á árunum 1896 til 1953.
Ekki er um að ræða tæmandi sögulega úttekt á viðkomandi svæði, en þó er rannsakað
hvaða hús hafa verið byggð á svæðinu í gegnum árin og þau metin sem enn standa. Sú
rannsókn er nauðsynleg til að átta sig á samhengi byggðarinnar og þróun svæðisins.
Við mat á varðveislugildi húsa hefur verið beitt svokallaðri SAVE-aðferð
(Survey of Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu
Leiðbeiningar um gerð bæja- og húsakannana, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins
1996. Þar er höfð til hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð, þar sem lagt er mat á fjóra þætti;
byggingarlist, menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð.
Varðveislugildi húsa byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar
þyngst gildi byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis. Einnig er stuðst við
Húsverndarskrá Reykjavíkur, sem gefin var út sem þemahefti með Aðalskipulagi
Reykjavíkur 1996 – 2016 (Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Snorrabrautar/ Hringbrautar). Þar sem húsverndarskráin er ekki að öllu leyti byggð á rannsóknum heldur á
fyrirliggjandi gögnum og úttekt byggðarinnar á staðnum, getur verið nauðsynlegt að
gera breytingar eftir nákvæmari húsakönnun.

3. nóvember 2004
Páll V. Bjarnason arkitekt,
deildarstjóri húsadeildar
Minjasafns Reykjavíkur – Árbæjarsafns.
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Byggingarsaga
Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á núverandi byggð á reitunum 1.197.2
og 1.197.3 í Reykjavík.
Staðsetning
Reiturinn sem hér er til umfjöllunar afmarkast af Smáragötu, Njarðargötu,
Laufásvegi og Hringbraut.
Húsagerð og aldur
Í þessari húsakönnun er fjallað um átján hús. Öll þeirra eru gerð úr
steinsteypu, að frátöldu einu sem er hlaðið úr steini. Að upphaflegri gerð eru sextán
tvílyft, Laufásvegur 74 einlyft, og Laufásvegur 58 þrílyft.
Elsta húsið, Laufásvegur 74 , var byggt árið 1896, en þau yngstu, Laufásvegur
72, og Smáragata 13 árið 1953. Flest húsanna eða 13 þeirra voru byggð á árunum
1934–39, Laufásvegur 72 og Smáragata 13 árið 1953, Smáragata 3 árið 1943,
Laufásvegur 70 árið 1928 og Laufásvegur 74 árið 1896.
Breytingar
Húsin eru að mestu leyti óbreytt frá upphaflegri gerð að undanskildu
Laufásvegi 74. Húsið er upprunalega hlaðið úr steini og með bárujárnsþaki. Árið 1912
er talið að byggt hafi verið við steinbæinn annað hús úr steinsteypu og með járnþaki,
þó að brunavirðingin hafi ekki verið gerð fyrr en 1914. Gamla húsið var með brotnu
þaki en nýbyggingin með háu risi og stórum kvisti. Húsgrind Laufásvegs 74 er
upprunaleg, en útlit hússins hefur breyst frá upprunalegri mynd. Þar má nefna að eldri
hluti hússins hefur verið hækkaður og sett á það bratt ris, hefur því þakinu verið
breytt og byggðir kvistir. Af þeim átján húsum sem voru könnuð hefur verið byggt
við fimm hús, kvistir settir á þrjú hús, og eitt hús hefur verið hækkað. Nokkur hús eru
þó óbreytt að ytra byrði frá byggingu þeirra. Þar á meðal eru Laufásvegur 62, 64, 66,
72, Smáragata 1, 7, 9, 9a og 11. Þessi hús eru byggð á árunum 1934–1953.
Höfundar
Vitað er um höfunda allra þeirra húsa sem hér eru könnuð. Gunnlaugur
Halldórsson arkitekt og Sigurður Guðmundsson teiknuðu flest húsanna eða fjögur
hvor, Einar Sveinsson arkitekt, Hafliði Jóhannsson húsasmíðameistari, Hörður
Bjarnason arkitekt og Pétur Ingimundarson forsmiður tvö hús hver, Finnur Thorlacius
arkitekt hannaði húsið að Laufásvegi 74 og Sigmundur Halldórsson arkitekt hannaði
húsið að Smáragötu 5.
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Saga reitsins
Í fyrstu var þessi reitur í eigu Bæjarstjórnar Reykjavíkur og var leigður til
jarðyrkju árið 1848. Vitað er um býli sem hét Móhús sem stóð á þessum reit en þetta
býli fékk síðan nafnið Laufás þegar Þórhallur Bjarnarson, síðar biskup, keypti það
árið 1896.
Árið 1868 var byggður þarna torfbær sem var nefndur Hallsbær eftir eigandanum Halli Sigmundssyni. Síðar var farið að kalla bæinn Hallskot, en ekki er vitað um
ástæðuna, því þar mun alltaf hafa verið myndarlegt bú.
Árið 1903 var reist annað hús, einlyft norðan við túnið sem var nefnt Félagsgarður, þar sem nú er Laufásvegur 62. Þetta býli var rifið árið 1930, þegar farið var
að þrengja að byggðinni. Þá var hluti af túninu tekinn undir byggingar milli
Smáragötu og Laufásvegar. Árið 1902 var reist hlaða í Félagsgarði og hefur hún
eflaust verið rifin um svipað leyti og húsið.
Árið 1895 byggði Oddur Halldórsson slátrari elsta hluta hússins sem nú
stendur í Hallskoti. Hús þetta er einlyft, hlaðið úr grágrýti, hæð og ris með brotþaki og
kjallara undir.

Mynd 1. Hallskot. Skólvarðan í baksýn. Í forgrunni eru rófuhraukar. Ljósm.óþ.

Árið 1899 var komið á fót Gróðrarstöð sunnan við Reykjavíkurbæ og fékk
stöðin Hallskot og landið sem því tilheyrði, auk lands í Vatnsmýrinni. Var Einar
Helgason garðyrkjufræðingur fenginn til að stjórna henni. Hann rak gróðrarstöðina til
dauðadags árið 1935 og síðan fjölskylda hans um skeið. Gróðrarstöðin var lögð niður
árið 1932, varð að flytja burt hús sem tilheyrði henni vegna lagningar Hringbrautar.
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Mynd 2. Hallskot ásamt húsunum við Laufásveg í baksýn. Ljósm. óþ.

Mynd 3. Heimilisfólk í Hallskoti framan við húsið. Ljósm. óþ.
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Árið 1927 var fyrsta heildarskipulag fyrir Reykjavík samþykkt. Skipulagið,
sem náði til svæðisins innan Hringbrautar og Snorrabrautar, náði aldrei fram að ganga
í heild sinni. Það átti meðal annars að fullnægja þörfum um íbúðabyggð í Reykjavík
fyrir næstu áratugi. Þetta svæði varð þó fullbyggt á fjórða áratugnum og tók þá
byggðin að færast suður út á Melana og í austurátt að Norðurmýri og Rauðarárholti.
Þá var í fyrsta sinn byggt í Reykjavík með fyrirfram ákveðna útkomu í huga og á
árunum um og eftir seinni heimsstyrjöld var farið að greina á milli atvinnusvæða og
íbúðasvæða í skipulagi.
Snemma á öldinni sem leið kom upp hugmynd um gerð götu, Hringbrautar, sem átti
að umlykja byggð Reykjavíkur. Slíkar fyrirmyndir er að finna í Kaupmannahöfn og
einnig má benda á Ringstrasse í Vínarborg.
Í skipulagstillögunni frá 1927-1928 var lega Hringbrautar sýnd, og var hafist handa
við lagningu hennar á næstu árum.
Í upphafi síðari heimstyrjaldarinnar bjuggu um 82% bæjarbúa innan Hringbrautar.
Fram undir 1950 rúmaðist meginbyggðin í bænum innan svokallaðrar „Hringbrautar“
og til þess tíma bjó meira en helmingur bæjarbúa á því svæði.1
Á fimmta og sjötta áratugnum fjölgaði Reykvíkingum um 35 þúsund manns, og
samhliða því þandist byggðin út. Á svæðinu „innan Hringbrautar“ varð vonlaust að
skjóta húsaskjóli yfir allan þann fjölda sem bjó í Reykjavík eða vildi setjast þar að.
Allt skipulag fór þó úr skorðum og hefjast þurfti handa um byggingu nýrra
íbúðahverfa utan hringvegarins.
Mörg húsanna sem hér er fjallað um tilheyra fúnkísstíl en nokkur þeirra yngri
eru í síðfúnkísstíl. Fúnkísstíllinn barst til landsins um 1930. Þeir arkitektar sem fylgdu
honum voru hugsjónamenn sem vildu bæta þjóðfélagið með góðri hönnun og útrýma
heilsuspillandi húsnæði. Kenningin bak við fúnkísstefnuna er sú að formið leiði af
hlutverki mannvirkisins eða fúnksjóninni. Markmið fúnkísmanna var að útrýma
skrauti og flúri og hafa hreinleika og nýtingu að leiðarljósi. Með fúnkísstílnum
þróaðist sú tækni að nota innlend steinefni eða skeljabrot til múrhúðunar utan á
steinsteypt hús. Eitt af aðaleinkennum íslenska fúnkísstílsins er steiningin.
Um og upp úr seinna stríðinu þróaðist fúnkísstíllinn yfir í nútímalegri stíl, sem
kalla mætti síðfúnkísstíl, það er fúnkíshúsin fengu á sig nýja mynd, þar sem helstu
einkenni voru há og margbrotnari þök, smárúðugluggar og ýmis konar skraut. Þessi
stílþróun átti ekki síst rætur sínar að rekja til frumkvöðla íslenskrar fúnkísstefnu, eins
og arkitektanna Einars Sveinssonar og Sigurðar Guðmundssonar.
Síðar, eða um 1960, breyttist stíllinn enn, þegar nýir arkitektar tóku til starfa
hér á landi, einkum menntaðir í Þýskalandi. Flöt þök, stærri gluggar með stórum
rúðum, beinar línur og minna skraut einkenndi þessa þróun. Litir voru notaðir á
sléttmúraða veggi, einkum grunnlitir og steiningin hvarf.
Gróðrarstöðin
Árið 1848 leigði bæjarstjórn Reykjavíkur Agli Jónssyni og Torfa Jónssyni
land undir jarðyrkjustöð. Landið var fyrir sunnan Móhús en það býli fékk síðar nafnið
Laufás eftir að Þórhallur Bjarnarson síðar biskup keypti það árið 1896.2 Á landinu
ræktuðu þeir Egill og Torfi allmikið tún, en annars er lítið vitað um þá.

1
2

Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur, fyrri hluti, bls. 225.
Dagur Íslendingaþættir. 9. tölublað 2001, bls. 1.
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Árið 1868 var byggður þarna torfbær af Halli Sigmundarssyni sem var nefndur
Hallsbær eftir honum. Hallur hafði stutta viðdvöl í Hallsbæ, og kemur fram í
veðmálabókum Reykjavíkur að Oddur Halldórsson er orðinn eigandi Hallsbæjar árið
1869. Ekki er vitað af hverju farið var að kalla Hallsbæ Hallskot, en þar mun alltaf
hafa verið myndarlega búið.3Síðar, eða árið 1903, var byggt annað hús norðan við
túnið sem nefnt var Félagsgarður, þar sem nú er Laufásvegur 62. Það býli var rifið um
1930. Var farið að þrengja að byggðinni og var þá hluti túnsins tekin undir byggingar
milli Laufásvegar og Smáragötu.
Árið 1895 byggði Oddur Halldórsson steinbæ á lóðinni sem stendur enn og er
elsti hluti núverandi húss. Það er enn kallað Hallskot. Árið 1899 var Búnaðarfélagi
Íslands veittur styrkur á fjárlögum til að koma upp gróðrastöð sunnan við Reykjavík,
og fékk stöðin Hallskot ásamt landinu sem því tilheyrði auk lands í Vatnsmýrinni.
Einar Helgason garðyrkjufræðingur var ráðinn til að veita gróðrastöðinni forstöðu.4
Einar byggði annað hús steinsteypt og með járnþaki, sunnan við og áfast við gamla
steinbæinn. Nýbyggingin er stærri en eldri bærinn. Talið er þó að húsið hafi verið
byggt árið 1912 þó að brunavirðingin hafi ekki verið gerð fyrr en 1914. Gamla húsið
var einlyft, byggt úr grásteini og með brotnu þaki og kjallara undir öllu húsinu, en
nýbyggingin er einlyft með háu risi og stórum kvisti.

Mynd 4. Hallskot ásamt nýbyggingu. Ljósm. óþ.

3
4

Dagur Íslendingaþættir. 9. tölublað 2001, bls.1.
Dagur Íslendingaþættir. 9. tölublað 2001, bls.1.
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Mynd 5. Gróðurhúsin við Hallskot. Til hægri sést í gamla kennaraskólann. Ljósm.óþ.

Einar Helgason garðyrkjufræðingur var ráðinn til að veita Gróðrastöðinni forstöðu
til ársins 1920. Meðal annars var fyrsta blómabúðin í Reykjavík í einu herbergi í
kjallaranum í Hallskoti. Voru göturnar þar sem Gróðrarstöðin stóð nefndar eftir
blómum eins og Fjólugata, Liljugata, Smáragata og Sóleyjargata. Sá mikli gróður sem
er í görðum í nágrenni Hallskots og allt upp á Skólavörðuholt og víðar, á án efa rætur
sínar að rekja til hins mikla garðyrkjufrömuðar Einars Helgasonar. Hann eignaðist
Hallskot og fylgdi með nokkurt land, í túninu byggði hann myndarleg gróðurhús og
ræktaði þar ótal tegundir af suðrænum plöntum.
Einar skrifaði bækur um garðyrkju og má þar nefna, Bjarkir, Hvannir og
Rósir. Hann rak gróðrarstöðina til dauðadags, árið 1935, og síðan fjölskylda hans um
skeið.
Gróðrarstöðin var lögð niður árið 1932 og varð að flytja burt hús sem tilheyrði henni
vegna lagningar Hringbrautar.
Nokkur ruglingur virðist vera í heimildum sem varða Félagsgarð og Hallskot. Í
sumum þeirra kemur fram að Búnaðarfélagið hafi fengið Hallskot undir garðyrkjustöð
með Félagsgarði. Þá hefur Búnaðarfélagið haft land Hallskots á leigu, því að ljóst er
að Hallskot hefur alltaf verið í einkaeign.5
Á horni Hringbrautar og Laufásvegar er Einarsgarður, sem er sunnan við Hallskot,
nefndur eftir Einari Helgasyni. Trén sem þar standa voru gróðursett fyrir og um
aldamótin 1900. Í garðinum er styttan Pomona eftir danskan myndhöggvara að nafni
Johannes Berg. Pomona var talin sérstök verndargyðja ávaxta og frjósemisgyðja
samkvæmt goðafræði Rómverja.6
5
6

Dagur Íslendingaþættir, 9. tölublað, bls. 2.
Dagur Íslendingaþættir. 9. tölublað, bls.2.
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Mynd 6. Stytta af Pomonu eftir Johannes Berg.
Okt. 2004. Ljósm. GÓE.

Mynd 7. Einarsgarður á horni Hringbrautar og Laufásvegar. Okt. 2004. Ljósm. GÓE.
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Nafngiftir gatnanna
Þær tvær götur sem hér eru til umfjöllunar, Laufásvegur og Smáragata eru
annarsvegar kenndar við bæjarnafnið, Laufás og hins vegar við Gróðrarstöðina sem
stóð við Laufásveg og eru nærliggjandi götur nefndar eftir smára, sóley og fjólu.
Laufásvegur
Laufásvegur er kenndur við Laufás sem Þórhallur Bjarnarson síðar biskup
reisti, þar sem áður stóð bærinn Móhús. Þegar bæjarstjórn ákvað að vegur skyldi
gerður suður frá Bókhlöðustíg að Skálholtskoti (en þangað hafði aðeins verið
götuslóði áður) kom veganefnd sér saman um „að vegabreiddin ætti að vera klyfgeng,
eða um 6 álnir“. Það var upphaf Laufásvegar.7 Laufásvegar er fyrst getið í manntali
árið 1896. Elsta húsið við Laufásveg sem hér er kannað er Laufásvegur 74, en það var
byggt árið 1896.
Smáragata
Smáragata er nafn sem er dregið af gróðri, og hefur Gróðrarstöðin við
Laufásveg verið ástæðan fyrir vali þessa nafns. Smáragötu er fyrst getið í manntali
árið 1931.

Mynd 8. Kort af svæðinu. Borgarvefsjá. Okt. 2004.

7

Árni Óla: Skuggsjá Reykjavíkur, bls. 335.
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Varðveislumat
Við mat á varðveislugildi byggðar er beitt svokallaðri SAVE-aðferð (Survey
of Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu
Leiðbeiningar um gerð bæja- og húsakannana, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins
árið 1996. Þar er höfð til hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð, þar sem lagt er mat á fjóra
þætti; byggingarlist, menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð.
Varðveislugildi húsa byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar
þyngst gildi byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis.
Einnig er stuðst við Húsverndarskrá Reykjavíkur, sem gefin var út sem
þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996 – 2016 (Húsvernd í Reykjavík,
svæðið innan Snorrabrautar/Hringbrautar).
Til umfjöllunar eru staðgreinireitir 1.197.2 og 1.197.3 í Reykjavík, sem
afmarkast af Smáragötu, Njarðargötu, Laufásvegi og Hringbraut.

HÚSVERNDARSKRÁ REYKJAVÍKUR.
Varðveislumat húsa á ofangreindum staðgreinireitum:

MILLIGULUR FLOKKUR: Verndun svæða.
Reiturinn allur: Smáragata – Njarðargata – Laufásvegur – Hringbraut.

GRÆNN FLOKKUR: Verndun 20. aldar bygginga.

Laufásvegur 64, 64a, 66 og 68.

APPELSÍNUGULUR FLOKKUR: Hús byggð fyrir 1918.

Um hús í appelsínugulum flokki gildir að þau eru háð lögum um húsafriðun nr.
104/2001, 6. grein um allar breytingar á núverandi ástandi.

Laufásvegur 74.
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Byggingarár

1934

Laufásvegur 58

Fyrsti eigandi Kristinn Guðmundsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Pjetur Ingimundarson
forsmiður

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Valmaþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Kjallari
Ris
Anddyri
Útitröppur
Þrílyft

Helstu breytingar
1992
1992

Kvistur
Svalir

Upphafleg notkun
Íbúðar- og verslunarhús

Hönnuðir breytinga
Jóhannes Þórðarson
Halldór Gíslason

arkitekt
arkitekt

Saga
Húsið er þrílyft með valmaþaki og klætt með bárujárni. Fyrstu teikningar af húsinu eru frá 1933 teiknaðar af Pjetri
Ingimundarsyni forsmið. Í húsinu voru ýmsar verslanir, svo sem Drífandi, Verslunin Laufás og um tíma verksmiðjan Venus
sem framleiddi Peró-þvottaduft með frjóilmi.
Bílskúr er teiknaður af Eiríki Einarssyni árið 1956 og sama ár er samþykkt af bæjarstjórninni að byggja bílskúr úr steini.
Árið 1958 var samþykkt að breyta mörkum milli lóðanna, Laufásvegur 58 og Smáragata 1.
Árið 1987 var veitt leyfi til að reisa kvisti og steypa svalir úr timbri og steinsteypu, teiknað af arkitektunum Jóhannesi
Þórðarsyni og Halldóri Gíslasyni.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Laufásvegar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1935

Laufásvegur 60

Fyrsti eigandi Geir Konráðsson,
Osvald Eyvindsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hafliði Jóhannsson
húsasmíðameistari

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Valmaþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri
Svalir

Helstu breytingar
1975

Gluggabreyting

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Sigurður Ásmundsson

Saga
Húsið er steinsteypt og tvílyft. Það var byggt árið 1935 og teiknað af Hafliða Jóhannssyni húsasmíðameistara.
Bílskúr var byggður sama ár og húsið og er úr steinsteypu.
Árið 1975 var samþykkt að breyta þakgluggum á íbúðarhúsinu, teikningar eru eftir Sigurð Ásmundsson.
Hús er í fúnkisstíl og er framhliðin sem snýr út að götunni tilkomumikil.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Laufásvegar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1934

Laufásvegur 62

Fyrsti eigandi Magnús Thorsteinsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Sigurður Guðmundsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Hraunað
Valmaþak
Hellur
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri
Svalir

Saga
Árið 1903 lét Björn Jensson kennari byggja einloftað íbúðarhús með risi á lóð sinni Félagsgarði að Laufásvegi 62, en það
var rifið árið 1930. Árið 1934 var byggt annað hús á lóðinni teiknað af Sigurði Guðmundssyni arkitekt.
Húsið er tvílyft og með valmaþaki, þakhelluklæðningin er upprunaleg. Bílskúrinn er byggður eins og húsið, nema hvað þar
er þakið úr steinsteypu.
Árið 1934 var húsið múrhraunað að utan, en hins vegar í virðingu árið 1942 er talað um að húsið sé allt múrhúðað að utan.
Þetta er mjög fín fúnkisvilla og sérstaka athygli vekur hleðsluglerglugginn sem snýr að götunni.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Laufásvegar.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1937

Laufásvegur 64

Fyrsti eigandi Kristján G. Gíslason

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Gunnlaugur Halldórsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Hraunað
Valmaþak
Eternitplötur
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Ris
Kjallari
Tvílyft
Svalir
Anddyri
Útitröppur

Saga
Húsið er tvílyft með valmaþaki. Það er parhús, teiknað af Gunnlaugi Halldórssyni arkitekt árið 1936, og byggt árið 1937.
Sama ár var byggður bílskúr við húsið úr samskonar efni og með líkum frágangi og það. Árið 1936 var samþykkt skipting á
lóðinni Laufásvegi 64 í tvær lóðir, sem urðu þá nr. 64 og 64a við götuna.
Þakið var upphaflega klætt með eternitplötum, en er núna klætt bárujárni.
Á húsinu eru dæmigerð einkenni fúnkísstílsins; hleðsluglersgluggar, skyggni yfir dyrum, straumlínulöguð járnhandrið á
útitröppum og garðveggurinn sem er hluti af stílnum.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Laufásvegar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Á húsinu er verndun 20. aldar bygginga (grænn litur á korti). Hús með byggingasögulegt og
listrænt gildi sem ekki er brýn nauðsyn að friða. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun
breytinga og viðbygginga.
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Byggingarár

1937

Laufásvegur 64a

Fyrsti eigandi Bergur G. Gíslason

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Gunnlaugur Halldórsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Hraunað
Valmaþak
Eternitplötur
Steinsteyptar

Tvílyft
Ris
Kjallari
Útskot
Anddyri
Útitröppur
Svalir

Helstu breytingar
1954

Viðbygging

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Halldór H. Jónsson

arkitekt

Saga
Húsið er tvílyft með valmaþaki. Húsið er parhús, teiknað af Gunnlaugi Halldórssyni arkitekt árið 1936 og byggt árið 1937.
Sama ár var byggður bílskúr við húsið úr samskonar efni og með líkum frágangi og það. Árið 1936 var samþykkt skipting á
lóðinni Laufásveg 64 í tvær lóðir, sem urðu þá nr. 64 og 64a við götuna.
Árið 1954 var virt viðbygging við húsið. Breytingin fólst í því að byggt var útskot með kjallara út úr neðri hæð, svo að þrjár
stofur á hæðinni stækkuðu.
Þakið var upphaflega klætt með eternitplötum, en er núna klætt bárujárni.
Á húsinu eru dæmigerð einkenni fúnkísstílsins; hleðsluglersgluggar, skyggni yfir dyrum, straumlínulöguð járnhandrið á
útitröppum og garðveggurinn sem er hluti af stílnum.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Laufásvegar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Á húsinu er verndun 20. aldar bygginga (grænn litur á korti). Hús með byggingasögulegt og
listrænt gildi sem ekki er brýn nauðsyn að friða. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun
breytinga og viðbygginga.

18

Byggingarár

1938

Laufásvegur 66

Fyrsti eigandi Harald Faaberg

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Gunnlaugur Halldórsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Kvarts og tinna
Valmaþak
Skífur
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Útskot
Anddyri
Svalir
Útitröppur

Saga
Húsið við Laufásveg 66 er tvílyft með valmaþaki, og var teiknað árið 1937 af Gunnlaugi Halldórssyni arkitekt. Sama ár var
byggður bílskúr við húsið. Húsið stendur innan marka hverfis með svæðisbundna verndun í milligulum flokki og er auk
þess hluti húsaraðar með sérstakt gildi til varðveislu í grænum flokki sem dæmi um merka húsagerðarlist 4. áratugarins.
Form og efnisáferð hússins hefur varðveist með upprunalegum einkennum.
Þann 19. júní 2000 var beðið um umsögn vegna umsóknar um að gera nýjan tvöfaldan bílskúr á lóð hússins en var synjað.
Ástæðan var sú að skúrinn samræmdist hvorki byggingarmynstri á svæðinu né ákvæðum gr. 113.1 í byggingarreglugerð.
Þak hússins var upprunalega klætt skífum, en er nú klætt bárujárni.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Laufásvegar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Á húsinu er verndun 20. aldar bygginga (grænn litur á korti). Hús með byggingasögulegt og
listrænt gildi sem ekki er brýn nauðsyn að friða. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun
breytinga og viðbygginga.
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Byggingarár

1934

Laufásvegur 68

Fyrsti eigandi Paul Smith

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Sigurður Guðmundsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Valmaþak
Skífur
Steinsteyptar

Tvílyft
Ris
Kjallari
Útitröppur
Útskot
Svalir
Anddyri

Helstu breytingar
1943

Viðbygging

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Sigurður Guðmundsson

arkitekt

Saga
Húsið er tvílyft og með valmaþaki, teiknað af Sigurði Guðmundssyni arkitekt árið 1933 og byggt ári seinna. Bílskúr var
einnig byggður á lóðinni samtímis úr steinsteypu og með skáþaki. Árið 1943 var byggð viðbygging við húsið, allt teiknað
af sama arktitektinum.
Hér brjóta litlir gluggar upp samhverfa götuhlið. Þakklæðningin er upprunaleg, þ.e. skífur.
Í þessu húsi bjó Albert Guðmundsson ráðherra og síðar sendiherra, sem lánaði meðal annars hús sitt Pompidou, þáverandi
forseta Frakklands, er hann kom til Reykjavíkur að hitta Nixon árið 1973.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið tengist sögu utanríkismála á Íslandi á 20. öld.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Laufásvegar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Á húsinu er verndun 20. aldar bygginga (grænn litur á korti). Hús með byggingasögulegt og
listrænt gildi sem ekki er brýn nauðsyn að friða. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun
breytinga og viðbygginga.
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Byggingarár

1928

Laufásvegur 70

Fyrsti eigandi Gunnlaugur Claessen

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Sigurður Guðmundsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Valmaþak
Eternitplötur
Steinsteyptar

Tvílyft
Ris
Kjallari

Helstu breytingar
1942

Viðbygging

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Sigurður Guðmundsson

arkitekt

Saga
Húsið er tvílyft með valmaþaki, teiknað af Sigurði Guðmundssyni arkitekt árið 1927, og olli það nokkrum tímamótum í
byggingarsögu Reykjavíkur fyrir ýmsar nýjungar.
Árið 1942 var byggð viðbygging úr steinsteypu við húsið úr sama efni og með sama frágangi utan húss og
innan.Viðbygging þessi er einlyft með þaksvöllum og kjallara.
Árið 1943 var veitt leyfi til að byggja bílskúr úr steini og vermihús úr timbri, teiknað af Sigurði Guðmundssyni arkitekt.
Árið 1953 var samþykkt að Kjartan Thors fengi að skipta lóðinni nr. 70 við Laufásveg í tvær lóðir.
Árið 1975 sótti þýska sendiráðið um leyfi til að breyta bakinngangi og var það samþykkt. Teikningar af því eru gerðar af
Sveini Torfa Sveinssyni verkfræðingi. Aðrar upplýsingar sem þar koma fram er að gluggum hefur verið breytt í
hverfisglugga 8-10 árum fyrr.
Árið 1984 var heimilað að setja skjólveggi úr gleri og stáli á hluta af svölum annarrar hæðar. Það var hannað af
arkitektunum Ormari Þór Guðmundssyni og Örnólfi Hall.
Nú býr í húsinu þýski sendiherrann á Íslandi.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið tengist sögu utanríkismála á Íslandi á 20. öld.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Laufásvegar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1953

Laufásvegur 72

Fyrsti eigandi Sigurliði Kristjánsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hafliði Jóhannsson
húsasmíðameistari

Útlit
Steinsteypt
Marmarahúð
Valmaþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Anddyri

Saga
Til er teikning af gróðurhúsi frá 1936 sem teiknað er af Eiríki Einarssyni arkitekt. Árið 1937 var byggt gróðurhús við
Laufásveg nr. 72.
Veggir voru gerðir úr bindingi og þak er úr gleri í trérömmum. Gróðurhúsið stendur ekki lengur.
Núverandi hús er tvílyft með valmaþaki, og var reist árið 1953 á lóð Gróðrarstöðvarinnar, hannað af Hafliða Jóhannssyni
trésmiðameistara árið 1953. Árið 1955 var byggður bílskúr við húsið, teiknaður af Halldóri H. Jónssyni arkitekt.
Árið 1955 var veitt leyfi til að sameina 120 fermetra spildu af lóðinni nr. 74 lóðinni nr. 72.
Eigendur hússins voru hjónin Sigurliði Kristjánsson kaupmaður í Silla og Valda og Helga Jónsdóttir kona hans. Þau
arfleiddu ríkissjóð að húsinu ásamt innbúi og er í erfðaskránni kveðið á um að húseigninni sé ætlað að vera
höfuðborgaraðsetur forseta Íslands eða að öðrum kosti aðsetur erlendra gesta ríkisstjórnarinnar, svo sem þjóðhöfðingja.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Síðfúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Tengist sögu verslunar í Reykjavík, svo og sögu Forsetaembættisins.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Laufásvegar.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1896

Laufásvegur 74

Fyrsti eigandi Oddur Halldórsson
slátrari

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Hlaðið úr steini
Múrsléttað
Brotaþak(mansard)
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Ris

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1914
1950
1978
1978

Viðbygging
Svalir
Svalir
Kvistur

Hönnuðir breytinga
Óundirrituð
Eiríkur Einarsson
Jón Kaldal, Jón Róbert
Karlsson og Ásmundur
Jóhannsson

arkitekt
bygg.fr.

Saga
Áður en núverandi hús var reist á lóðinni, stóð þar torfbær. Hann var reistur árið 1867 og var nefndur Hallskot eða
Hallsbær. Árið 1885 byggði Oddur Halldórsson steinbæ á lóðinni en hann vék fyrir nýju steinhlöðnu húsi árið 1896.
Steinhlaðna húsið er einlyft með brotþaki. Árið 1914 var virt annað hús úr steinsteypu, einlyft með háu risi, sem byggt var
við steinhlaðna húsið árið 1912. Það er stærra en hlaðna húsið. Húsin standa bæði enn.
Árið 1899 kom Búnaðarfélag Íslands upp gróðrarstöð sunnan við Reykjavíkurbæ. Gróðrarstöðin fékk Hallskot til umráða.
Einar Helgason garðyrkjufræðingur veitti henni forstöðu til ársins 1920. Hann eignaðist Hallskot og fylgdi með því nokkurt
land þar sem hann rak sjálfur gróðrarstöðina til dauðadags árið 1935. Til þessarar starfsemi má vafalítið rekja upphaf hins
mikla trjágróðurs sem setur svip sinn á sunnanvert Skólavörðuholt og raunar fleiri hverfi sem risu um og eftir 1930. Rekstri
Gróðrarstöðvarinnar var hætt árið 1932. Húsið sem stendur við Laufásveg nr. 74 hefur verið byggt upp úr gömlu
Gróðrarstöðinni. Íbúðarhús henni tilheyrandi var flutt burt vegna lagningar Hringbrautar nokkru síðar. Húsið að Laufásvegi
72 var reist árið 1953 á lóð Gróðrarstöðvarinnar. Það sem eftir er af Gróðrarstöðinni er Einarsgarður, kenndur við Einar
Helgason, og þar eru tré sem gróðursett voru fyrir og um síðustu aldamót. Í garðinum stendur styttan Pomona eftir
Prófessor Johannes Berg. Hún var gefin bænum af L. F. Foght heildsala í Kaupmannahöfn og sett upp árið 1954.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Upphaflega steinbær.

Menningarsögulegt gildi: Hefur mikið gildi sögu sinnar vegna.
Umhverfisgildi:

Kennileiti í borginni.

Upprunaleg gerð:

Mikið breytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Töluvert menningarsögulegt og umhverfislegt gildi. Vegna aldurs eru allar breytingar á
húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.
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Byggingarár

1939

Smáragata 1

Fyrsti eigandi Einar Pétursson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Pjetur Ingimundarson
forsmiður

Útlit
Steinsteypt
Skeljasandur
Valmaþak
Hellur
Steinsteyptar

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri
Útitröppur
Svalir
Útskot

Helstu breytingar
1978

Sólskáli

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Vilhjálmur Þorláksson og
Snorri Hauksson

Saga
Húsið er tvílyft með valmaþaki og þakhellum. Húsið var teiknað af Pjetri Ingimundarsyni forsmið og byggt árið 1939.
Sama ár var byggður bílskúr úr steinsteypu, múrhúðaður utan og steinaður með skeljasandi.
Árið 1978 var byggt sólskýli úr steini og timbri.
Árið 1985 var samþykkt erindi um að breyta mörkum lóðanna nr. 58 við Laufásveg og nr. 1 við Smáragötu. Við
breytinguna minnkar lóðin nr. 58 við Laufásveg, en lóðin að Smáragötu nr. 1 stækkar.
Fyrr á öldinni var svokallað Briemsfjós þar sem nú er horn Smáragötu og Njarðargötu. Það var reist af Eggert Briem í
Viðey og heyjaði hann handa kúnum í Vatnsmýrinni.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Smáragötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1943

Smáragata 3

Fyrsti eigandi Kristján Einarsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hörður Bjarnason
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Skeljasandur
Valmaþak
Eternitplötur
Steinsteyptar

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri
Svalir
Útitröppur
Útskot

Helstu breytingar
1957

Útlitsbreyting

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Gunnar Hansson

arkitekt

Saga
Húsið er tvílyft með valmaþaki, teiknað af Herði Bjarnasyni arkitekt árið 1942. Árið 1943 var byggður bílskúr eins og
húsið.
Árið 1957 var samþykkt af bæjarstjórninni stækkun og breyting á húsinu. Sama ár var veitt leyfi til að byggja og breyta
stigahúsi úr steinsteypu. Þessar breytingar voru hannaðar af Gunnari Hannssyni arkitekt. Þakið var áður klætt
eternitplötum, en er núna bárujárnsklætt.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Síðfúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt fyrir götumynd Smáragötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1932

Smáragata 5

Fyrsti eigandi Olgeir Sigurðsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Sigmundur Halldórsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Hraunað
Valmaþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Tvílyft
Anddyri
Kvistir
Útitröppur
Kjallari
Ris

Helstu breytingar
1982

Kvistur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Stefán Benediktsson

arkitekt

Saga
Húsið er tvíflyft með valmaþaki, teiknað af Sigmundi Halldórssyni arkitekt og byggt árið 1932.
Árið 1956 var byggður nýr bílskúr hlaðinn úr rauðamölssteini, teiknaður af Þóri Baldvinssyni arkitekt.
Samkvæmt teikningum af húsinu sem gerðar voru af Stefáni Benediktssyni arkitekt árið 1982, hefur útlit hússins lítilega
breyst fyrir utan nokkra kvista og gluggaskipan hefur breyst.
Árið 1982 var veitt leyfi til að breyta áður samþykktu íbúðarhúsnæði, fyrir áður gerðri íbúð og fyrir breytingum á risi og
kjallara auk byggingu bílskúrs úr steinsteypu.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Smáragötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1939

Smáragata 7

Fyrsti eigandi Gunnar Guðjónsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Gunnlaugur Halldórsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Skeljasandur
Valmaþak
Eternitplötur
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri
Svalir
Útskot

Saga
Húsið er tvílyft og með valmaþaki, teiknað af Gunnlaugi Halldórssyni arkitekt og byggt árið 1939. Sami arkitekt teiknaði
bílskúrinn, og er hann byggður eins og húsið sjálft, nema með skáþaki. Þakið var klætt eternitplötum, en er nú klætt
bárujárni.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Smáragötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1937

Smáragata 9

Fyrsti eigandi Jón Guðmundsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Einar Sveinsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Kvarts og tinna
Valmaþak
Eternitplötur
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Anddyri
Útskot
Tvílyft
Útitröppur
Kjallari
Ris

Saga
Húsið við Smáragötu nr. 9 og 9a er parhús. Það er tvílyft með valmaþaki. Húsið er teiknað af Einari Sveinssyni arkitekt og
byggt árið 1937. Smáragata 9a er spegilmynd Smáragötu 9 og er eins hvað varðar byggingarmáta, herbergjaskipan og
frágang.
Árið 1937 hafa byggingarnefnd og bæjarstjórn samþykkt að skipta eignarlóð nr. 9 við Smáragötu í tvær lóðir, þannig að
hvor lóðin verði 14 m löng meðfram götu og verður þá nyðri lóðin 382,0 m2 talin nr. 9, en syðri lóðin verði 375,8 m2 talin
nr. 9a.
Árið 1980 var byggður bílskúr úr steinsteypu, teiknaður af Ásmundi Ólasyni húsameistara.
Þetta parhús er allsérstakt en bogadregin útskotin á framhliðinni setja mikinn svip á það.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Smáragötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1937

Smáragata 9a

Fyrsti eigandi Sigurður Jónsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Einar Sveinsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Kvarts og tinna
Valmaþak
Eternitplötur
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Anddyri
Kjallari
Ris
Útitröppur
Útskot

Saga
Húsið við Smáragötu nr. 9 og 9a er parhús. Það er tvílyft með valmaþaki. Húsið er teiknað af Einari Sveinssyni arkitekt og
byggt árið 1937. Smáragata 9a er spegilmynd Smáragötu 9 og er eins hvað varðar byggingarmáta, herbergjaskipan og
frágang.
Árið 1937 hafa byggingarnefnd og bæjarstjórn samþykkt að skipta eignarlóð nr. 9 við Smáragötu í tvær lóðir, þannig að
hvor lóðin verði 14 m löng meðfram götu og verður þá nyðri lóðin 382,0 m2 talin nr. 9, en syðri lóðin verði 375,8 m2 talin
nr. 9a.
Samkvæmt teikningum frá árinu 1961 var bílskúr þá teiknaður af Gunnlaugi Pálssyni arkitekt.
Árið 1980 voru teiknaðar svalir úr áli og gleri, arkitektinn var Örn Sigurðsson, en þessi breyting hefur aldrei verið
framkvæmd. Þakið var klætt eternitplötum, en er núna bárujárnsklætt.
Þetta parhús er allsérstakt en bogadregin útskotin á framhliðinni setja mikinn svip á það.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Smáragötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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Byggingarár

1937

Smáragata 11

Fyrsti eigandi Helgi Pétursson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Sigurður Guðmundsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Valmaþak
Eternitplötur
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri
Útitröppur
Svalir

Saga
Húsið er tvílyft með valmaþaki, teiknað af Sigurði Guðmundssyni arkitekt. Það var byggt árið 1937.
Árið 1986 var veitt leyfi til að byggja bílskúr úr steinsteypu. Þakið var klætt eternitplötum, en er núna bárujárnsklætt.
Húsið er stílfagurt fúnkíshús og við það er fjölskrúðugur garður.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Smáragötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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1953

Smáragata 13

Fyrsti eigandi Kjartan Thors

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hörður Bjarnason
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Kalksléttað
Skáþak(skúrþak)
Eir
Steinsteyptar

Ris
Anddyri
Kjallari
Svalir
Tvílyft

Helstu breytingar
1996

Útlitsbreyting

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Árni Friðriksson

arkitekt

Saga
Húsið er tvílyft með skáþaki, og kennir þar austrænna áhrifa. Það er teiknað af Herði Bjarnasyni arkitekt árið 1953.
Teikningar af bílskúr frá árinu 1954 eru gerðar af sama arkitekt.
Árið 1996 var samþykkt að breyta svaladyrum á suðvesturhlið hússins í glugga og var það teiknað af Árna Friðrikssyni
arkitekt. Tillaga að stækkun lóðarinnar var samþykkt í borgarráði árið 2000.
Árið 2002 var sótt um leyfi til að gera nýjan tvöfaldan bílskúr á lóð samkvæmt teikningum Finns Björvinssonar, Hilmars
Þórs Björnssonar og Sigríðar Ólafsdóttur arkitekta. Húsadeild Minjasafns Reykjavíkur gerði ekki athugasemdir við erindið.
Árið 2002 var sótt um leyfi til þess að rífa eldri bílskúr og byggja nýjan steinsteyptan bílskúr samkvæmt uppdrætti Finns
Björgvinssonar arkitekts. Umsögn skipulagsfulltrúa er á þá leið að bílageymslan sem sótt er um liggur lágt á lóðinni og því
nokkuð mild gagnvart umhverfi sínu. Reynt hefur verið að takmarka stærð bílageymsla á þessu svæði til þess að halda
yfirbragðinu og láta íbúðarhúsin njóta sín. Bílageymsla af þessari stærð hefði fordæmisáhrif í hverfinu. Á fundi skipulagsog byggingarnefndar sama ár var málinu synjað.
Húsið nr. 13 er á lóð gömlu Gróðrarstöðvarinnar enda munu trén í garðinum hafa komið löngu áður en húsið var reist.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Síðfúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Húsið endurspeglar merkar skipulagshugmyndir 3. áratugs 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Húsið fellur vel að götumynd Smáragötu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.

Varðveislugildi:

Í Húsverndarskrá Reykjavíkur er húsið í milligulum lit, svæði sem lagt er til að vernda.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. Upprunaleg
veggáferð húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist. Steyptir garðveggir setja svip á margar
götur og hafa mikið umhverfisgildi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og
viðbygginga.
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