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Formáli

Hér fer á eftir könnun byggðar á staðgreinireit 1.192.0 í Reykjavík, en hann
afmarkast af Frakkastíg, Bergþórugötu, Vitastíg og bílastæðasvæðinu milli Hallgrímskirkju og Iðnskóla. 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.
Íbúðarhúsin á reitnum voru byggð á árunum 1918–1939. Hús Iðnskólans í
Reykjavík var reist á árunum 1946–1955 og viðbygging við skólann á árunum 1963–
1970. Ekki er um að ræða tæmandi sögulega úttekt á viðkomandi svæði, en þó er
skoðað hvaða hús hafa verið byggð á svæðinu í gegnum árin og þau metin sem enn
standa. Sú rannsókn er nauðsynleg til að átta sig á samhengi byggðarinnar og þróun
svæðisins.
Við mat á varðveislugildi húsa hefur verið beitt svokallaðri SAVE-aðferð
(Survey of Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu
Leiðbeiningar um gerð bæja- og húsakannana, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins
1996. Þar er höfð til hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð, þar sem lagt er mat á fjóra þætti:
Listrænt gildi, menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð.
Varðveislugildi húsa byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar
þyngst gildi byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis. Einnig er stuðst við
Húsverndarskrá Reykjavíkur, sem gefin var út sem þemahefti með Aðalskipulagi
Reykjavíkur 1996–2016, Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan 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.
Janúar 2006,
Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgarminjavörður,
Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni.
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Byggingarsaga
Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á núverandi byggð á reit 1.192.0 í
Reykjavík.
Staðsetning
Það svæði sem hér er til umfjöllunar afmarkast af Frakkastíg, Bergþórugötu,
Vitastíg og bílastæðasvæðinu milli Hallgrímskirkju og Iðnskólans.

Kort af svæðinu frá 1920. 1

Húsagerð og aldur
Í þessari húsakönnun er fjallað um fjórtán hús og eru þau tólf af þeim steinsteypt
en tvö af þeim úr timburbindingi. Flest eru húsin tvílyft að upphaflegri gerð eða sjö
talsins en sex eru einlyft. Iðnskólinn í Reykjavík er fjórar hæðir ásamt risi og kjallara.
Elsta húsið, Frakkastígur 23, var byggt árið 1918. Iðnskólinn í Reykjavík var
einna lengst í byggingu af þeim húsum sem hér eru könnuð en bygging fyrri áfanga
hans hófst árið 1946 og lauk 1955. Fyrri áfanganum var þó ekki að fullu lokið fyrr en
1974. Bygging seinni áfanga skólans hófst árið 1963 og var virt árið 1975. Flest
húsanna voru byggð á árunum 1920-1927 eða átta hús. Árið 1938 voru húsin við
Bergþórugötu 14a og 16 byggð og ári síðar húsið við Bergþórugötu 16a. Að lokum var
spennistöðin við Frakkastíg reist árið 1941.
Þau hús við Bergþórugötu og Frakkastíg sem hér eru könnuð skipa sér flest í hóp
einfaldra steinsteypuhúsa eða timburhúsa. Einkenni einfaldra steinsteypuhúsa er að þau
eru lítil, lágreist og oftast án skrauts. Frágangur er allur einfaldur og látlaus og svipar
húsunum oft mjög til einfaldra bárujárnshúsa að fyrirkomulagi og gerð. 2 Einkenni
einfaldra timburhúsa er að þau eru lítil, lágreist, laus við allt skraut og einföld að

1
2

Reykjavík 1920. Hluti af korti eftir Egil Hallgrímsson. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 119.
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frágangi. Algengt var líka að byggt væri við þau.3 Húsið við Bergþórugötu 14a, 16 og
16a og hús Iðnskólans í Reykjavík eru hönnuð í anda fúnkísstefnunnar svokölluðu, en
hún barst til landsins um 1930. Þeir arkitektar sem fylgdu fúnkísstefnunni voru
hugsjónamenn sem vildu bæta þjóðfélagið með góðri hönnun og útrýma heilsuspillandi
húsnæði. Kenningin á bak við fúnkísstefnuna er sú að formið leiði af hlutverki
mannvirkisins eða fúnksjóninni. Útlit húsanna skuli því endurspegla notkun þeirra.
Markmið fúnkísmanna var að útrýma óþarfa skrauti og flúri og hafa hreinleika og
nýtingu að leiðarljósi. Skilyrði var að einnig væri gert ráð fyrir nægu sólarljósi og
útivistarsvæðum við hönnun húsa. Eitt af höfuðeinkennum íslenska fúnksjónalismans er
hin svokallaða steining, þar sem innlendum jarðefnum eins og hrafntinnu og kvartsi var
blandað í múrhúðina. 4

Reiturinn á korti frá 1940. 5

Breytingar
Af þeim 14 húsum sem hér eru könnuð eru fjögur að mestu óbreytt. Hin hafa
ýmist verið hækkuð, byggt við þau eða bætt á þau kvistum. Upprunalegum kvistum
hefur einnig verið breytt frá upphaflegri gerð á nokkrum húsanna. Húsunum hefur í
flestum tilfellum verið haldið vel við.
Höfundar
Ekki er vitað um höfunda fimm þeirra húsa sem hér eru könnuð. Öðru máli
gegnir um hin átta. Húsið að Bergþórugötu 8 teiknaði Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari og Pjetur Ingimundarson byggingarmeistari teiknaði húsið að
Bergþórugötu 14a. Arinbjörn Þorkelsson teiknaði húsin að Bergþórugötu 16 og 16a.
Hús Byggingarfélags Reykjavíkur að Bergþórugötu 20 var teiknað af Þorláki
Ófeigssyni. Húsin að Bergþórugötu 6 og 6b voru samstarfsverkefni Sigurðar
Pjeturssonar og Þorleifs Eyjólfssonar. Hús Iðnskólans í Reykjavík var hannað af Þór
Sandholt arkitekt. Undir teikningarnar af fyrri áfanga hússins skrifaði einnig J. Hitch og
undir teikningar af síðari áfanga skrifaði Guðni Magnússon ásamt Þór.
3
4

Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 112.
Leiðsögn um íslenska byggingarlist, bls. 13-14 – Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 123-

124.
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Hitaveitukort 1939-1941. Þetta kort frá júlí 1940 merkt Jón Sigurðsson.
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Saga reitsins
Árið 1921 voru samþykkt skipulagslög fyrir Reykjavík og árið 1927 var fyrsta
heildarskipulagið fyrir Reykjavík samþykkt í bæjarstjórn. Það náði til svæðisins innan
Hringbrautar (þ.e. núverandi Ánanausta, Hringbrautar, Þorfinnsgötu og Snorrabrautar)
og Skúlagötu og gerði ráð fyrir samfelldum röðum tveggja og þriggja hæða steinhúsa
meðfram flestum götum. Slík skipulagsgerð er nefnd blokkbygging eða randbyggð og
þekkist meðal annars frá Kaupmannahöfn og Berlín. Hús þessi voru einskonar forverar
blokkanna sem síðar var farið að byggja. Voru menn sammála um að húsnæði sem þetta
væri hagkvæmast í byggingu og myndi henta vel efnalitlu fólki. Skipulagið náði hins
vegar aldrei fram að ganga í heild sinni vegna þess að sú byggð sem var til staðar var
ekki rifin, eins og gert hafði verið ráð fyrir. Því standa steinsteypt hús víða á stangli
innan um eldri timburhús eða, eins og hér um ræðir, stöku timburhús innan um yngri
steinsteypt hús. Núverandi byggð á reitnum er að nokkru leyti dæmigerð fyrir þróun
byggðar í Reykjavík á þriðja og fjórða áratug 20. aldar. 6
Um helmingur bæjarsvæðisins var þegar mótaður þegar uppdrátturinn frá árinu
1927 var gerður, en nýtt deiliskipulag kom aðallega fram á Skólavörðuhæð og þar að
sunnanverðu í holtinu og á Landakotshæð og þar hjá á Sólvöllum. Samkvæmt
skipulaginu átti að rísa á Skólavörðuholti einskonar háborg íslenskrar menningar með
kirkju, háskóla, stúdentagörðum, listasöfnum, íbúðarhúsum og fleiru. Guðjón
Samúelsson arkitekt gerði árið 1924 tillöguuppdrátt að skipulagi Skólavörðuhæðar.
Guðjón átti sæti í sérstakri samvinnunefnd til að undirbúa skipulag í Reykjavík ásamt
Guðmundi Hannessyni lækni, Geir Zoëga verkfræðingi, Matthíasi Þórðarsyni
þjóðminjaverði og Knud Zimsen borgarstjóra. Hugmyndir Guðjóns um Skólavörðutorg
voru birtar í Morgunblaðinu þann 14. desember 1924 undir fyrirsögninni: „Uppdráttur
Guðjóns Samúelssonar af Skólavörðuhæðinni. – Háborg íslenskrar menningar.
Stórfelldasta og áhrifamesta hlutverk íslenskrar húsagerðar, er bíður úrlausnar.“ Með
greininni fylgir einhver hin stærsta mynd sem birst hafði í íslensku blaði af íslensku
verki. Í viðtali við blaðið ítrekar Guðjón að þessi uppdráttur sé ekki annað en hluti þess

Uppdráttur Guðjóns Samúelssonar af Skólavörðuhæðinni. 7
6

Páll Líndal: Bæirnir byggjast, bls. 186-188 – Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti,
bls. 113, 117-118 – Trausti Valsson: Reykjavík. Vaxtarbroddur, bls. 42-43 – Leiðsögn um íslenska
byggingarlist, bls. 22.
7
Hér tekið eftir: Íslenzk bygging, bls. 9.
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sem verið sé að vinna í nefndinni. Guðjóni væri ekki kunnugt hver hefði átt hugmyndina
að gera aðaltorg bæjarins á Skólavörðuholti en hún liggi þó nokkuð beint við þar sem
Skólavörðuhæðin sé langhæsti staður bæjarins eða 39 metrar yfir sjávarmáli. Guðjón
lýsir svo nánar hugmyndum um gerð torgsins og byggingunum sem áttu að umlykja
það. Byggingarnar áttu að vera í rennessans-stíl og til þess að loka torginu betur og láta
umgerð þess falla betur saman áttu að vera bogagöng yfir Skólavörðustíg þar sem hann
tengdist torginu. Blaðamaður endar síðan greinina á því að segja að þetta sé: 8
„hið langstórfelldasta framtíðarfrumvarp til mannvirkja, sem
nokkur Íslendingur nokkru sinni hefur hugsað sér að hafa
með höndum. Því hér er ekki einasta farið með hin dýrustu
verk að krónutölu, sem nútíma Íslending dreymir um, heldur
og verk, sem beinlínis og óbeinlínis á að efla, þroska, móta
hugarfar komandi kynslóða, – „háborg íslenzkrar menningar“.“ 9
Viku eftir að þessi grein birtist í Morgunblaðinu skrifaði Tryggvi Magnússon
listmálari í blaðið þar sem hann fann hugmyndinni um Skólavörðutorg margt til foráttu.
Á næstu vikum og mánuðum birtust nokkrar greinar um málið og sitt sýndist hverjum. 10

Hús Byggingarfélags Reykjavíkur við Bergþórugötu 16,18 og 20 skömmu eftir 1920. 11

Uppbygging Bergþórugötu hófst árið 1920. Byggingarfélag Reykjavíkur hafði þá
nýlokið við byggingu steinsteyptu húsanna sem standa við Bergþórugötu 41– 45 og
Barónsstíg 30. Byggingarfélagið hafði einnig fengið lóðir við sunnanverða
Bergþórugötu milli Frakkastígs og Vitastígs og byggði þar þrjú timburhús árið 1920.
Byggingarfélag Reykjavíkur var stofnað árið 1919 að frumkvæði Fulltrúaráðs
verkalýðsfélagana í Reykjavík sem samvinnuhlutafélag „í þeim tilgangi að útvega
efnalitlu fólki holl, hentug og ódýr íbúðarhús til leigu eða til kaups.“ Reykjavíkurbær
studdi Byggingarfélagið með því að ganga í ábyrgð fyrir fé til framkvæmdanna og fékk
á móti umráð yfir timburhúsunum við Bergþórugötu 16, 18 og 20 í þrjú ár frá byggingu
þeirra. Byggingarfélagið varð gjaldþrota árið 1941 og yfirtók þá Reykjavíkurbær

8

Páll Líndal: Bæirnir byggjast, bls. 182-183 – Trausti Valsson: Reykjavík. Vaxtarbroddur, bls. 43 –
Morgunblaðið 14. desember 1924.
9
Morgunblaðið 14. desember 1924, bls. 7.
10
Páll Líndal: Bæirnir byggjast, bls. 183-184.
11
Ljósmyndasafn Reykjavíkur, KAN 001 046 3-2.
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húsin. 12 Húsið númer 16 brann árið 1938 og hús númer 18 var rifið árið 1984 og stendur
því hús númer 20 eitt eftir. Þessi þrjú hús voru öll eins og í raun fyrstu verkamannabústaðirnir eða félagslegu íbúðirnar í borginni. Til Bergþórugötu 20 má rekja upphafið
að byggingu félagslegs húsnæðis í Reykjavík á vegum verkalýðssamtakanna á Íslandi
og hefur húsið því ótvírætt minja- og sögugildi. Það er að því leyti sérstakt að því hefur
nær ekkert verið breytt frá upphafi og hefur þess vegna meira gildi en ella.

Teikning af Bergþórugötu 16, 18 og 20 eftir Þorlák Ófeigsson byggingarmeistara. 13

Það svæði sem hér er til umfjöllunar fór ekki varhluta af þeim breytingum sem
Reykjavík gekk í gegnum á hernámsárunum. Með komu hernámsliðsins risu þúsundir
bragga á auðum svæðum í bænum og nágrenni hans. Eftir að styrjöldinni lauk og herinn
fór voru margir af bröggunum teknir til íbúðar þar sem húsnæðisleysi var mikið í
Reykjavík.
Braggahverfið Skipton Camp reis á Skólavörðuholti haustið 1940. Breska
setuliðið fór þá fram á við borgaryfirvöld að herinn fengi að byggja herskála á lóðum

Braggabyggð á Skólavörðuholti rétt eftir stríð. 14
12

Páll Líndal: Bæirnir byggjast, bls. 1177-178 – Leiðarvísir um Reykjavík, bls. 347.
Listasafn Reykjavíkur, byggingarlistadeild.
14
Ljósm. Sigurhans Vignir. Hér tekið eftir: Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga, bls. 183.
13
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bæjarins á Skólavörðuholti, frá Leifsstyttunni að Barónsstíg og sunnan Eiríksgötu,
austur að húsi Listasafns Einars Jónssonar. Eftir að hafa ráðfært sig við félagsmálaráðherra, sem fór með málefni sveitarfélaga, urðu bæjaryfirvöld við ósk setuliðsins.
Bæjaryfirvöld gerðu sér auðvitað ekki grein fyrir því hversu lengi skálarnir myndu
standa og voru í raun óánægð með ýmsar framkvæmdir hersins í Reykjavík.15 Skipton
Camp var haustið 1944 langfjölmennasta braggahverfið í Reykjavík en þá bjuggu
rúmlega 400 manns í ca 100 herskálaíbúðum. Þeim átti síðan eftir að fjölga næstu árin.
Í fyrstu var ekkert þvottahús á Skólavörðuholtinu og var vatn leitt í skálana til
sameiginlegra afnota fyrir nokkrar fjölskyldur í hóp sem þýddi að íbúarnir þurftu að
deila hreinlætistækjum með nágrönnum sínum. Í flestum tilvikum var þó um
sérútisalerni að ræða. 16
Nýbygging íbúðarhúsa hélt ekki í við þá stöðugu fólksfjölgun sem átti sér stað í
Reykjavík á stríðsárunum og árunum þar á eftir. Þó svo að litið væri á braggana sem
bráðabirgðalausn vegna skorts á húsnæðis í Reykjavík grunaði engan að það tæki um 20
ár að íbúar fengu viðunandi húsnæði. Bröggunum á Skólavörðuholtinu var útrýmt að
mestu í árslok 1958 og var þá að margra mati merkum áfanga náð. 17

Börn á leik við braggana á Skólavörðuholtinu.18

Iðnskólinn í Reykjavík
Iðnskólinn í Reykjavík tók til starfa 1. október 1904 en fyrr um sumarið hafði
verið sett bráðabirgðareglugerð um stjórn skólans sem gilti í rúm 50 ár. 19 Iðnaðarmannafélag Reykjavíkur hafði þó beitt sér fyrir kennslu iðnnema allt frá árinu 1869
þegar félagið stofnaði kvöldskóla til alþýðufræðslu. Haustið 1873 tók sunnudagaskóli
fyrir handiðnaðarmenn félagsins til starfa og var starfræktur fram að stofnun hins nýja
Iðnskóla, með hléum þó. 20
Hin nýstofnaði skóli var fyrst til húsa í Mjóstræti 3, Vinaminni, 21 en flutti árið
1906 í nýtt hús á lóðinni Lækjargötu 14a. Iðnaðarmannafélagið byggði húsið og var
skólinn þar til húsa allt til ársins 1955. Á þriðja áratug 20. aldar var enn á ný farið að
huga að húsnæðismálum skólans þar sem húsið við Lækjargötu var orðið alltof lítið. Ný
15

Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga, bls. 27.
Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga, bls. 56-57.
17
Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga, bls. 247.
18
Ljósm. óþekktur. Hér tekið eftir: Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga, bls. 205.
19
Jón Ólafur Ísberg: Iðnskóli í eina öld, bls. 25.
20
Jón Ólafur Ísberg: Iðnskóli í eina öld, bls. 20-25 – Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára, bls. 7-13.
21
Jón Ólafur Ísberg: Iðnskóli í eina öld, bls. 39.
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lóð fyrir skólann fékkst á Skólavörðuholti árið 1944 en þó leið heill áratugur áður en
það hús reis. 22

Hornsteinn lagður að Iðnskólanum. Forseti Íslands, Sveinn Björnsson, kemur til athafnarinnar. 23

Árið 1944 var skipuð fimm manna byggingarnefnd fyrir hið nýja skólahús á
Skólavörðuholti og sátu í henni tveir fulltrúar frá ríkisstjórn og Reykjavíkurborg og einn
frá Iðnaðarmannafélaginu. Þá fengust einnig sama ár framlög til húsbyggingarinnar frá
ríki og Reykjavíkurborg. Byggingarnefndin efndi til samkeppni um skólabygginguna og
varð Þór Sandholt arkitekt og kennari við Iðnskólann hlutskarpastur. Teikningar Þórs,
þá töluvert breyttar, voru lagðar fram til samþykktar í byggingarnefnd árið 1946 og
hófust framkvæmdir síðla það ár. 24 Aðstoðarmaður Þórs við lokagerð skólans var
Bretinn J. Hitch, en hann bjó og starfaði á Íslandi um og eftir 1940. 25 Sveinn Björnsson
forseti lagði hornstein að byggingunni þann 9. október 1948 en þá var búið að steypa
upp meginhluta byggingarinnar. 26 Framkvæmdir við húsið gengu hægt en margt olli
töfum. Þó var það fyrst og fremst fjárskortur en einnig byggingarefnaskortur og tregða
við veitingu fjárfestingarleyfa. 27

Líkan af húsi Iðnskólans séð frá Vitastíg eins og það átti upphaflega að líta út. Lengst til
hægri má sjá fyrirhugað kvikmyndahús. 28
22

Jón Ólafur Ísberg: Iðnskóli í eina öld, bls. 47.
Hér tekið eftir: Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára, bls. 20.
24
Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára, bls. 19.
25
Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára, bls. 59.
26
Jón Ólafur Ísberg: Iðnskóli í eina öld, bls. 129.
27
Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára, bls. 20.
28
Hér tekið eftir: Jón Ólafur Ísberg: Iðnskóli í eina öld, bls. 84.
23
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Árið 1952 komst aftur skriður á framkvæmdir er framlag til byggingarinnar var
hækkað til að hægt yrði að halda hina fyrirhuguðu Iðnsýningu í húsinu. Það var síðan í
marsbyrjun 1955 sem mestöll starfsemi Iðnskólans flutti formlega upp á Skólavörðuholt
og þann 14. mars 1955 hófst kennsla í skólanum. Skólahúsið taldist þó ekki fullbúið og
var það mat Þórs Sandholts skólastjóra einsdæmi að flutt hefði verið skólahald inn í jafn
hráan hússkrokk. Fyrsti áfangi Iðnskólahússins var ekki fullfrágenginn fyrr en haustið
1974 en þá afhenti byggingarnefnd skólanefndinni formlega húsið. 29
Byggingin sem reist var á árunum 1946-1949 var einungis hluti af fyrirhuguðu
skólahúsi. Önnur álma átti að rísa vestanvert við skólann og snúa út að Skólavörðutorgi
sem þá var enn hluti af skipulagi bæjarins. Í þessari álmu átti að vera samkomusalur
skólans og iðnaðarmanna sem og kvikmyndahús en það átti að fjármagna reksturinn.
Þegar Háskóli Íslands hóf rekstur kvikmyndahúss og skólinn varð ríkisskóli voru þessi
áform lögð á hilluna. Brýnna þótti mönnum að byggja yfir væntanlegar verknámsdeildir
skólans og lágu fyrir teikningar þegar árið 1960 að nýrri viðbyggingu eftir Þór Sandholt.
Árið 1963 fékkst bygging hússins með núverandi sniði samþykkt og hófust
framkvæmdir sama ár. Undir teikningarnar með Þór skrifaði einnig Guðni Magnússon.
Samhliða byggingu verknámshússins var miðálma hússins lengd nokkuð til vesturs.
Verknámshúsið er um 1000 m², tvær hæðir og kjallari. Bygging þess gekk hægt en árið
1970 hófst loksins verknámskennsla í álmunni. Eins og árið 1955 var enn flutt inn í
hráan hússkrokk og sáu kennarar og nemendur að mestu um að innrétta húsið. 30 Í
gegnum árin hafa verið gerðar fjölmargar breytingar innan dyra til að laga hús Iðnskólans í Reykjavík að breyttum þörfum en í grundvallaratriðum eru þau þó óbreytt.

Þór Sandholt, arkitekt og skólastjóri Iðnskólans 1953-1979, fyrir framan skólahúsið. 31

Horfin hús
Á því svæði sem hér er til umfjöllunar hafa staðið ýmsar byggingar sem horfið
hafa í tímans rás með breyttu skipulagi á svæðinu. Bygging Iðnskólans í Reykjavík tók
undir sig nokkrar lóðir við Bergþórugötu og Frakkastíg. Árið 1921 var reist einlyft
timburhús við Bergþórugötu 6a sem var rifið í kringum 1964. Við Bergþórugötu 8a var
29

Jón Ólafur Ísberg: Iðnskóli í eina öld, bls. 129-132. – Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára, bls. 21.
Jón Ólafur Ísberg: Iðnskóli í eina öld, bls. 132 – Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára, bls. 25.
31
Hér tekið eftir: Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára, bls. 26
30
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byggt einlyft timburhús árið 1920 sem var rifið eflaust á sama tíma og húsið númer 6a.
Árið 1921 voru byggð einlyft timburhús við Bergþórugötu 10 og 12. Ekki er vitað
hvenær húsið númer 10 var rifið en húsið númer 12 var rifið eftir 1957 en það ár var það
dæmt óíbúðarhæft. Eins og áður hefur verið sagt frá brann húsið að Bergþórugötu 16
árið 1938 en Bergþórugata 18 var rifin árið 1984. Árið 1910 var reist einlyft steinsteypuhús við Frakkastíg 25 eftir teikningu Hjálmars Þorsteinssonar trésmiðs. Það var
rifið þann 24. apríl 1969. Rétt fyrir ofan húsið að Frakkastíg 25 stóð hús Listvinafélagsins, Listvinafélagshúsið. Húsið var reist árið 1922 og var fyrsti myndlistarsalur
landsins. Félagið leystist upp vorið 1927 og tveimur árum síðar var húsið selt
Reykjavíkurbæ. Þá keypti húsið myndlistarmaðurinn Guðmundur Einarsson frá Miðdal
og setti þar upp leirbrennslustöð en Guðmundur var brautryðjandi í leirgerð hér á landi.
Listvinafélagshúsið var rifið árið 1964. 32

Hús Listvinafélagsins til hægri. 33

Nafngiftir gatnanna
Nafngiftir gatnanna sem hér um ræðir eiga rætur sínar að rekja víða.
Bergþórugata
Bergþórugata er nefnd eftir Bergþóru Skarphéðinsdóttur eiginkonu Njáls
Þorgeirssonar en frá þeim segir í Brennu-Njáls sögu. Nafnið var samþykkt árið 1919. 34

32

Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 222 – Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður
við Sund., H-P, bls. 146-147.
33
Ljósmyndasafn Reykjavíkur, KAN 674.
34
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. A–G, bls. 86,
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Frakkastígur
Árið 1903 reistu Frakkar spítala á lóð sem telst vera Lindargata 51. Spítalinn var
nefndur Franski spítalinn og var ætlaður fyrir franska fiskimenn á Íslandsmiðum.
Frakkastígur var gerður árið 1903. 35
Vitastígur
Rétt hjá Helgastöðum norðan við Bjarnaborg í Skuggahverfinu stóð
innsiglingarviti. Vitastígur er kenndur við þennan vita. Stígurinn var gerður árið 1907
og hurfu þá Helgastaðir úr sögunni. 36

Húsið að Frakkastíg 25 áður en það var rifið. 37

35

Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, bls. 331.
Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, bls. 340-341.
37
Myndin er geymd á Borgarskjalasafninu í möppum um húsið.
36
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Varðveislumat
Við mat á varðveislugildi byggðar er beitt svokallaðri SAVE-aðferð (Survey of
Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu Leiðbeiningar
um gerð bæja- og húsakannana, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins 1996. Þar er
höfð til hliðsjónar dönsk SAVE−aðferð, þar sem lagt er mat á fjóra þætti: listrænt gildi,
menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð. Varðveislugildi húsa
byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar þyngst listrænt gildi,
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 er staðgreinireiturinn 1.192.0 í Reykjavík sem markast af
Frakkastíg, Bergþórugötu, Vitastíg og bílastæðasvæðinu milli Hallgrímskirkju og
Iðnskólans.

HÚSVERNDARSKRÁ REYKJAVÍKUR
Varðveislumat húsa á ofangreindum staðgreinireit:
GRÆNN FLOKKUR: Verndun 20. aldar bygginga.
Bergþórugata 20: Byggt árið 1920. Hús Byggingafélags Reykjavíkur, merkur áfangi í
þróun fjölbýlishúa.
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Byggingarár

1922

Bergþórugata 2

Fyrsti eigandi Jón Vigfússon

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun
Íbúðar- og atvinnuhúsnæði
Í

Útlit

Helstu breytingar

Kjallari
Einlyft
Ris

1923
1923
1946
1946
1946
1946
1988
1988

Bárujárn

Hækkun
Kvistur
Hækkun
Kvistur
Svalir
Ný klæðning
Kvistur
Gluggabreyting

Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson
Gísli Halldórsson og
Sigvaldi Thordarson
sömu
sömu
Vignir Albertsson
sami

bygg.m
bygg.m
arkitekt
arkitekt

bygg.fr.

Saga
Til er teikning af húsinu frá 1922 eftir Guðmund H. Þorláksson og líka tvær sem eru óundirritaðar frá sama ári. Árið 1922
var lóðinni skipt í tvær lóðir, Frakkastíg 21 og Bergþórugötu 2. Húsið er byggt í áföngum. Það var upphaflega einlyft en
árið 1923 var húsið hækkað um eina hæð. Hækkunin er gerð úr steinsteypu. Þá voru á risinu tveir gluggakvistir, annar móti
vestri en hinn norðan á því. Árið 1946 var húsið hækkað um eina hæð og viðbygging gerð við austurenda þess úr
steinsteypu. Húsið var þá húðað utan með marmarasalla á tveimur hliðum en að öðru leyti með skeljasandi. Á húsinu voru
tvennar veggsvalir. Árið 1988 var samþykkt að hækka ris, setja kvist á húsið og breyta gluggum. Þeim framkvæmdum lauk
árið 1993.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist upphafi byggðar á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið er talvert breytt.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1921

Bergþórugata 4

Fyrsti eigandi Tómas Tómasson
slátrari

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris

2003 Kvistur
2003 Svalir
2003 þaki lyft

Sverrir Norðfjörð
sami
sami

arkitekt

Bárujárn

Saga
Til er óundirrituð teikning af húsinu frá 1921. Þar er húsinu lýst sem einni hæð og kjallara en í fyrstu virðingu er það sagt
tvílyft og ekki minnst á kjallara. Samkvæmt fyrstu virðingu var viðbygging við vesturgafl hússins, einnig úr steinsteypu.
Árið 2003 var samþykkt leyfi til að lyfta þaki hússins, byggja fjóra kvisti og svalir samkvæmt teikningum Sverris Norðfjörð
og var þeim framkvæmdum lokið samkvæmt vettvangsferð í nóvember 2005.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús

Menningarsögulegt gildi: Tengist upphafi byggðar á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1927

Bergþórugata 6

Fyrsti eigandi Sólmundur Jónsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt

Hönnun Sigurður Pjetursson og
Þorleifur Eyjólfsson

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris

1942 Hækkun
1942 Múrhúðun

Þorleifur Eyjólfsson
Þorleifur Eyjólfsson

arkitekt
arkitekt

Bárujárn

Saga
Til er teikning af húsinu frá árinu 1926. Í gegnum húsið er opinn gangur til að komast að baklóð 6a. Árið 1927 var
samþykkt að skipta lóðinni í tvær lóðir og skyldi eystri hlutinn hafa gangrétt um vesturhluta lóðarinnar. Vesturhluti
lóðarinnar telst númer 6b. Þegar húsið var virt árið 1942 var búið að hækka það um eina hæð. Einnig var búið að múrhúða
húsið að utan.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús

Menningarsögulegt gildi: Tengist upphafi byggðar á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið hefur verið hækkað.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1925

Bergþórugata 6b

Fyrsti eigandi Sólmundur Jónsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað

Hönnun Sigurður Pjetursson og
Þorleifur Eyjólfsson

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft
Ris
Kjallari

1926 Viðbygging

Sigurður Pjetursson
Þorleifur Eyjólfsson

Pappi

Saga
Árið 1926 var húsið lengt til vesturs samkvæmt teikningu Sigurðar Pjeturssonar og Þorleifs Eyjólfssonar.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist upphafi byggðar á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1925

Bergþórugata 8

Fyrsti eigandi Sæmundur Magnússon

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit

Helstu breytingar

Einlyft
Kjallari
Ris

1929
1929
1929
1962
1981
1985

Bárujárn

Hækkun
Kvistur
Viðbygging
Kvistur
Íbúð í risi sþ.
Kvistur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson
Magnús Guðmundsson
Magnús Guðmundsson
Sigurður Hallgrímsson

bygg.m
bygg,m
bygg.m
bygg.f.
bygg.f.
arkitekt

Saga
Til er teikning af húsinu frá árinu 1925. Árið 1929 var húsið hækkað og stækkað og var þá orðið tvílyft með kvisti, risi og
kjallara. Það var allt sementsléttað utan. Árið 1963 var innréttaður salur á þakhæð hússins en stærðir hússins héldust
óbreyttar. Árið 1962 var settur kvistur á bakhlið hússins og árið 1981 var samþykkt áður gerð íbúð í risi. Árið 1985 voru
settir tveir kvistir á framhlið hússins.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist upphafi byggðar á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið hefur verið hækkað og stækkað og settir á það kvistir.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1922

Bergþórugata 14

Fyrsti eigandi Páll Stefánsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað
Mænisþak
Bárujárn

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús og pakkhús
Í

Útlit

Helstu breytingar

Einlyft
Ris
Inng.skúr

1926
1926
1927
1927
1927
1950
1953
1960

Hækkun
Kvistur
Kvistur
Íbúð í risi
Ný klæðning
Kvistur
Endurbætur
Viðbygging

Hönnuðir breytinga
Pjetur Ingimundarson
Pjetur Ingimundarson
Pjetur Ingimundarson
Pjetur Ingimundarson
Pjetur Ingimundarson
Arinbjörn Þorkelsson
ókunnur
Þórður Jasonarson

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

bygg.m

Saga
Til er óundirrituð teikning af húsinu frá árinu 1921. Inngönguskúrinn er byggður við norðurhlið hússins. Í fyrstu virðingu
var einnig virt geymsluhús úr bindingi við austurhlið hússins. Árið 1926 var húsið hækkað um eina hæð úr holsteini og
settur kvistur á bakhlið þess. Árið 1927 var settur kvistur á götuhlið hússins. Á þakloftinu voru þá útbúin tvö
íbúðarherbergi, eldhús og geymsluherbergi. Einnig var búið að endurslétta húsið allt að utan. Árið 1931 var virtur nýr
geymsluskúr á lóðinni úr steinsteypu. Árið 1950 var settur lítill gluggakvistur á götuhlið hússins auk þess kvists sem áður
var. Samkvæmt virðingu frá 1953 höfðu farið fram endurbætur á húsinu. Árið 1950 er samþykkt að setja kvisti á húsið og
árið 1960 er samþykkt stækkun á húsinu úr steini.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist upphafi byggðar á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið hefur verið hækkað og stækkað og settir á það kvistir.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1938

Bergþórugata 14a

Fyrsti eigandi Páll Stefánsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Pjetur Ingimundarson
byggingameistari

Útlit
Steinsteypt
Skeljasandur
Mænisþak
Bárujárn

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari

Saga
Til er upphafleg teikning af húsinu frá árinu 1938. Samkvæmt fyrstu virðingu er bókbandsstofa í kjallara hússins. Húsið er
óbreytt að stærð frá byggingu þess.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Tengist upphafi byggðar á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1938

Bergþórugata 16

Fyrsti eigandi Guðmundur Jónsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Arinbjörn Þorkelsson

Útlit
Steinsteypt
Skeljasandur
Mænisþak
Bárujárn

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari

Saga
Árið 1920 byggði Byggingarfélag Reykjavíkur nýtt timburhús á lóðinni. Það brann til kaldra kola árið 1938.
Til er teikning af núverandi húsi frá 1938. Það hús er óbreytt að ytra byrði frá byggingu þess.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Ekki mikið.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1939

Bergþórugata 16a

Fyrsti eigandi Guðmundur Jónsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Skeljasandur

Hönnun Arinbjörn Þorkelsson

Útlit

Helstu breytingar

Tvílyft
Ris
Kjallari

1996 Íbúð í kjallara sþ.

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Bárujárn

Saga
Til er teikning af húsinu frá árinu 1938. Húsið óbreytt frá byggingu þess. Samþykkt var leyfi fyrir áður gerðri íbúð í kjallara
hússins árið 1996.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Ekki mikið.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1920

Bergþórugata 20

Fyrsti eigandi Byggingarfélag
Reykjavíkur

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Timbur, bindingur
Bárujárn

Hönnun Þorlákur Ófeigsson
byggingameistari.

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari

1986 Atv.húsn. innr.

Málfríður Kristjánsdóttir

Bárujárn

Saga
Til er upphafleg teikning af húsinu frá 1919. Byggingarfélag Reykjavíkur reisti húsið ásamt tveimur öðrum húsum við
Bergþórugötu, nr. 16 og 18. Félagið var stofnað árið 1919 sem samvinnuhlutafélag "í þeim tilgangi að útvega efnalitlu fólki
holl, hentug og ódýr íbúðarhús til leigu eða til kaups". (Leiðarvísir um Reykjavík 1929, bls. 347). Þessi þrjú hús voru öll
eins og í raun fyrstu verkamannabústaðirnir eða félagslegu íbúðirnar í borginni. Hús nr. 16 brann árið 1938 og hús nr. 18
var rifið árið 1984 og stendur því hús nr. 20 eitt eftir. Húsið hefur því ótvírætt minja- og sögugildi. Húsinu hefur nær ekkert
verið breytt frá upphafi og hefur þess vegna meira gildi en ella. Frá árinu 1986 hefur verið rekinn leikskóli í húsinu. Árið
1994 var samþykkt að lagfæra girðingu úr timbri við húsið.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Fyrstu verkamannabústaðir eða félagslegar íbúðir í Reykjavík.
Umhverfisgildi:

Kennileiti í umhverfinu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt að gerð en breytt úr íbúðum í barnaheimili árið 1986.

Varðveislugildi:

Húsið nýtur verndar í grænum flokki samkvæmt Húsverndarskrá Reykjavíkur um verndun
20. aldar bygginga. Hús Byggingarfélags Reykjavíkur er merkur áfangi í þróun fjölbýlishúsa í
Reykjavík.
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Byggingarár

1941

Frakkastígur/Spennistöð

Fyrsti eigandi Rafmagnsveita
Reykjavíkur

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Ókunnur

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Helstu breytingar

Einlyft

Saga

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist sögu rafmagns í Reykjavík.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Upphafleg notkun
Spennistöð

Hönnuðir breytinga

Byggingarár

1922

Frakkastígur 21

Fyrsti eigandi Eiríkur Sigurðsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Múrsléttað
Mænisþak
Bárujárn

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Ris
Kjallari

1927 Kvistur
1979 Endurbætur
1979 Kvistur

ókunnur
Páll V. Bjarnason
Páll V. Bjarnason

arkitekt
arkitekt

Saga
Ekki er til upphafleg teikning af húsinu. Húsið er fullgert árið 1927 og er þá búið að setja á það kvist og gluggakvist. Þá er
einnig virt geymsluhús á sömu lóð úr bindingi. Þar var trésmíðavinnustofa. Árið 1979 voru gerðar endurbætur á húsinu
innandyra en það er óbreytt að stærð. Þá var kvistur á bakhlið stækkaður um helming og nýr kvistur settur í stað þess eldri á
götuhlið hússins. Nýi kvisturinn var samhverfur þeim á bakhlið hússins.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist upphafi byggðar á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt fyrir utan kvisti sem settir hafa verið á það.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1918

Frakkastígur 23

Fyrsti eigandi Stefán B. Jónsson

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Timbur, bindingur
Timbur

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun

Útlit

Helstu breytingar

Einlyft
Ris

1921
1921
1921
1943
1957
1957
1959

Timbur

Breytt í íbúð
Ný klæðning
Viðbygging
Ný klæðning
Inngönguskúr
Endurbætur
Viðbygging

Hönnuðir breytinga
ókunnur
ókunnur
ókunnur
ókunnur
Arinbjörn Þorkelsson
Arinbjörn Þorkelsson
Arinbjörn Þorkelsson

Saga
Ekki er til upphafleg teikning af húsinu. Húsið átti að nota samkvæmt fyrstu virðingu til þess að mala í korn og beinarusl og
voru í húsinu vélar til þeirra starfa. Við austurgafl hússins er smáskúr úr bindingi.
Þegar húsið var virt árið 1921 var búið að breyta því í íbúð. Einnig var það þá allt klætt pappa. Lengd hússins var þá mæld
17 álnir eða 7 álnum lengra en samkvæmt fyrstu virðingu. Árið 1943 var húsið allt klætt járni. Árið 1957 var byggður við
húsið nýr inngangur úr timbri. Einnig hafði eldra húsið allt verið endurbætt en er óbreytt að stærð. Sama ári var virtur nýr
bílskúr úr timbri á lóðinni eftir teikningu Arinbjörns Þorkelssonar. Árið 1959 var samþykkt stækkun við íbúðarhúsið sem
var byggð, en sú stækkun hefur ekki verið virt.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist upphafi byggðar á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Ekki mikið.

Upprunaleg gerð:

Byggt hefur verið við húsið.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.
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Byggingarár

1946-1955

Fyrsti eigandi Iðnskólinn í Reykjavík

°Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Marmarahúð

Iðnskólinn í Reykjavík
Hönnun Þór Sandholt og J. Hitch
arkitekt

Upphafleg notkun
Skólahús

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Fjórlyft
Ris
Kjallari

1963 Viðbygging

Þór Sandholt og
Guðni Magnússon

arkitekt

2000 Ný klæðning

Bárujárn

Saga
Árið 1944 var efnt til samkeppni um nýja skólabyggingu Iðnskólans á Skólavörðuholti og varð Þór Sandholt arkitekt og
kennari við Iðnskólann hlutskarpastur. Teikningar Þórs, þá töluvert breyttar, voru lagðar fram til samþykktar í
byggingarnefnd árið 1946 og hófust framkvæmdir síðla það ár. Aðstoðarmaður Þórs við lokagerð skólans var Bretinn J.
Hitch. Framkvæmdir við húsið gengu hægt. Árið 1952 komst aftur skriður á framkvæmdir er framlag til byggingarinnar var
hækkað til að hægt yrði að halda hina fyrirhuguðu Iðnsýningu í húsinu. Það var síðan í marsbyrjun 1955 sem mestöll
starfsemi Iðnskólans flutti formlega upp á Skólavörðuholt. Fyrsti áfangi Iðnskólahússins var ekki fullfrágenginn fyrr en
haustið 1974 en þá afhenti byggingarnefnd skólanefndinni formlega húsið. Árið 1960 lágu fyrir teikningar Þórs Sandholts
að nýrri viðbyggingu fyrir verknámsdeildir skólans. Árið 1963 fékkst bygging hússins með núverandi sniði samþykkt og
hófust framkvæmdir sama ár. Undir teikningarnar með Þór skrifaði einnig Guðni Magnússon. Samhliða byggingu
verknámshússins var miðálma hússins lengd nokkuð til vesturs. Verknámshúsið er um 1000 m², þrjár hæðir og kjallari. Það
er steinsteypt og slétthúðað að utan. Bygging þess gekk hægt en árið 1970 hófst loksins verknámskennsla í álmunni. Í
gegnum árin hafa verið gerðar fjölmargar breytingar innan dyra til að laga hús Iðnskólans í Reykjavík að breyttum þörfum
en í grundvallaratriðum eru húsin þó óbreytt. Árið 2000 var skólinn að hluta endursteinaður samkvæmt upphaflegri aðferð
og vatnsbretti úr graníti sett undir flesta glugga.

Varðveislumat:
Listrænt gildi:

Fúnkísstíll.

Menningarsögulegt gildi: Tengist sögu Iðnskólans í Reykjavík.
Umhverfisgildi:

Kennileiti í umhverfinu.

Upprunaleg gerð:

Húsið er að mestu óbreytt.

Varðveislugildi:

Ekki er gerð tillaga að sérstökum verndunarákvæðum.

30

Heimildaskrá
Óprentaðar heimildir:
Minjasafn Reykjavíkur-Árbæjarsafn (MsR-Ábs.):
Byggðar lóðir í Reykjavík.
Húsaskrá Reykjavíkur.
Kortasafn.
Borgarskjalasafn (BsR):
Aðf. 723-724. Brunatrygging húsa 1874–1895.
Aðf. 734-748. Brunabótavirðingar.
Aðf. 751-757. Brunatrygging húsa 1896–1943.
Aðf. 3374. Götunöfn og húsanúmer 1914–1960.
Skjöl byggingarfulltrúa. (B) fyrir Bergþórugötu, Frakkastíg, Vitastíg og
Iðnskólann í Reykjavík.
Byggingarfulltrúi Reykjavíkur (Byggf. í Rvk.):
Innlagðar teikningar.
Prentaðar heimildir:
Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-83. Reykjavík 1966.
Aðalskipulag Reykjavíkur 1984-2004. Unnið af Borgarskipulagi Reykjavíkur.
Reykjavík 1988.
Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“. Skuggsjá Reykjavíkur. Sögukaflar.
Reykjavík 1961, bls. 328-344.
Byggingarreglugerðir og lög 1839, 1844, 1894, 1903, 1904, 1915, 1924, 1964.
Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga. Braggalíf í Reykjavík 1940-1970.
Reykjavík 2000.
Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870–1940. Fyrri og síðari
hluti. Reykjavík 1991 og 1994.
Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára. Afmælisblað Iðnskólans í Reykjavík. Ritstjóri: Ásgeir
Ásgeirsson. Reykjavík 1994.
Íslenzk bygging. Brauðryðjandastarf Guðjóns Samúelssonar. Texti og ritstjórn: Jónas
Jónsson og Benedikt Gröndal. Reykjavík 1957.
Jón Ólafur Ísberg: Iðnskóli í eina öld. Iðnskólinn í Reykjavík 1904 – 2004. Reykjavík
2004.
Leiðsögn um íslenska byggingarlist. Ritstjórn: Dennis Jóhannesson, Albína
Thordarson, Málfríður Kristjánsdóttir og Sigríður Ólafsdóttir. Reykjavík 2000.

31

Leiðarvísir um Reykjavík (bæjarskrá) 1929. Útgefandi og ritstjóri: Pjetur G.
Guðmundsson. Reykjavík 1929.
Morgunblaðið, 14. desember 1924.
Páll Líndal: Bæirnir byggjast. Yfirlit um þróun skipulagsmála á Íslandi til ársins
1938. Reykjavík 1982.
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. Saga og sérkenni höfuðborgarinnar í
máli og myndum, 1.-3. bindi. Reykjavík 1988.
Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna. Lög, reglugerðir og samþykktir. Ágrip
íslenskrar húsagerðarsögu 1750-1970. Ritröð Húsafriðunarnefndar ríkisins: Viðhald
og endurbætur friðaðra og varðveisluverðra húsa. Reykjavík 2000.
Trausti Valsson: Reykjavík. Vaxtabroddur. Þróun höfuðborgar. Reykjavík 1986.

32

Myndaskrá
Þær myndir sem ekki er getið um tók Helga Maureen Gylfadóttir á vettvangi í
nóvember 2005.
Forsíða. Séð niður Frakkastíg og yfir bæinn frá Skólavörðuholti eftir 1910.
Ljósmyndari Magnús Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
Bls. 5. Reykjavík 1920. Hluti af korti eftir Egil Hallgrímsson. Minjasafn Reykjavíkur
– Árbæjarsafn.
Bls. 6. Hitaveitukort 1939-1941. Þetta kort frá júlí 1940 merkt Jón Sigurðsson.
Bls. 7. Uppdráttur Guðjóns Samúelssonar af Skólavörðuhæðinni. Hér tekið eftir:
Íslenzk bygging, bls. 9.
Bls. 8. Hús Byggingarfélags Reykjavíkur við Bergþórugötu 16,18 og 20 skömmu eftir
1920. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. KAN 001 046 3-2.
Bls. 9. Teikning af Bergþórugötu 16, 18 og 20 eftir Þorlák Ófeigsson
byggingarmeistara. Listasafn Reykjavíkur, byggingarlistadeild.
Bls. 9. Braggabyggð á Skólavörðuholti rétt eftir stríð. Ljósm. Sigurhans Vignir. Hér
tekið eftir: Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga, bls. 183.
Bls.10. Börn á leik við braggana á Skólavörðuholtinu. Ljósm. óþekktur. Hér tekið
eftir: Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga, bls. 205.
Bls. 11. Hornsteinn lagður að Iðnskólanum. Forseti Íslands, Sveinn Björnsson, kemur
til athafnarinnar. Hér tekið eftir: Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára, bls. 20
Bls. 11. Líkan af húsi Iðnskólans séð frá Vitastíg eins og það átti upphaflega að líta út.
Lengst til hægri má sjá fyrirhugað kvikmyndahús. Hér tekið eftir: Jón Ólafur Ísberg:
Iðnskóli í eina öld, bls. 84.
Bls. 12. Þór Sandholt, arkitekt og skólastjóri Iðnskólans 1953-1979, fyrir framan
skólahúsið. Hér tekið eftir: Iðnskólinn í Reykjavík 90 ára, bls. 26.
Bls. 13. Hús Listvinafélagsins til hægri. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. KAN 674.
Bls. 14. Húsið að Frakkastíg 25 áður en það var rifið. Borgarskjalasafn Reykjavíkur.
B-746.

33

