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Formáli
Hér fer á eftir könnun byggðar á staðgreinireitum 1.186.0 og 1.186.4 í Reykjavík,
en svæðið afmarkast af Urðarstíg, Njarðargötu, Bergstaðastræti og Baldursgötu.
Húsakönnunin er unnin að beiðni Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur í samræmi
við skipulagslög vegna gerðar deiliskipulags á svæðinu. Þessir reitir eru innan þess svæðis
sem varðveisluskrá Reykjavíkur nær til, en það er svæðið innan Hringbrautar /
Snorrabrautar. Húsin á þessum reitum voru flest byggð á árunum 1920–1923, en innan um
eru hús sem byggð voru síðar á 20. öld. Ekki er um að ræða tæmandi sögulega úttekt á
viðkomandi svæði, en þó er skoðað hvaða hús hafa verið byggð á svæðinu í gegnum árin
og þau metin sem enn standa. Sú rannsókn er nauðsynleg til að átta sig á samhengi
byggðarinnar og þróun svæðisins.
Við mat á varðveislugildi húsa hefur verið beitt svokallaðri SAVE-aðferð (Survey
of Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu Leiðbeiningar
um gerð bæja- og húsakannana, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins 1996. Þar er höfð til
hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð, þar sem lagt er mat á fjóra þætti: Listrænt gildi,
menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð. Varðveislugildi húsa
byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar þyngst gildi byggingarlistar,
menningarsögu og umhverfis. Einnig er stuðst við Húsverndarskrá Reykjavíkur, sem gefin
var út sem þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996–2016, Húsvernd í Reykjavík,
svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar.
Faglega ráðgjöf um mat á varðveislugildi hússins Bergstaðastrætis 63 veitti Pétur
H. Ármannsson arkitekt.

Október 2008,
Guðný Gerður Gunnarsdóttir, borgarminjavörður
Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni.
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Byggingarsaga
Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á staðgreinireitum 1.186.0 og 1.186.4 í
Reykjavík, sem hlotið hafa verkheitið „Urðarstígsreitir syðri“.
Staðsetning
Svæðið sem er til umfjöllunar afmarkast af Urðarstíg að austan, Njarðargötu að
sunnan, Bergstaðastræti að vestan og Baldursgötu að norðan. Innan þessa svæðis fellur
einnig Bragagata sem skilur á milli staðgreinireitanna tveggja.

Kort af svæðinu úr Borgarvefsjá. 1

Húsagerð og aldur
Á reitnum standa í dag 21 hús og eru sjö þeirra timburhús, 13 steinsteypt og eitt
hlaðið úr holsteini. Flest húsanna eru einlyft eða 14 hús. Samkvæmt brunavirðingum voru
17 hús einlyft að upphaflegri gerð, en þrjú þeirra hafa verið hækkuð um eina hæð og teljast
nú tvílyft. Auk þeirra eru þrjú hús tvílyft að upphaflegri gerð. Eitt húsanna er þrílyft.
Húsin voru flest byggð á árunum 1920–1923, eða samtals 15 hús af þeim 21 sem
standa á reitunum í dag. Innan um standa sex hús sem byggð voru síðar, þar af þrjú sem
bættust við á næstu 11 árum (1926, 1930 og 1934) og þrjú sem byggð voru með löngu
millibili á seinni áratugum 20. aldar (1947, 1958 og 1975).
Það eru einkum lítil timbur- og steinhús frá 3. áratug 20. aldar sem setja svip sinn á
byggðina á þessum reitum. Timburhúsin eru flest af þeirri húsagerð sem algeng varð í
1

http://borgarvefsja.is/bvs.html (09.09.2008).
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Reykjavík á árunum 1900–1930 og kalla má einföld bárujárnshús. Sú húsagerð er einkum
ráðandi við Urðarstíg. Einkenni þessara húsa eru að þau eru lítil og lágreist, látlaus og
einföld að frágangi og fyrirkomulagi. Yfirleitt eru þau einlyft eða voru það upphaflega,
ýmist með lágu risi eða nýtanlegri rishæð og standa á lágum steinkjallara. Gengið var inn í
þessi hús um inngönguskúr á gafli eða bakhlið. Að utan voru þau jafnan klædd með
bárujárni á veggjum og þaki. Þessi hús voru sjaldnast með porti eða kvistum en stundum
hefur þeim verið breytt í þá veru. Algengt var einnig að byggt væri við þessi hús. 2

Einföld bárujárnshús við Urðarstíg. 3

Fáein af steinsteyptu húsunum á þessum reitum eru mjög svipuð einföldu
bárujárnshúsunum að fyrirkomulagi og gerð og má kalla þau einföld steinsteypuhús. Þau
eru lítil, lágreist, látlaus og einföld að frágangi. Slík hús voru byggð úr steinsteypu víða um
land fram til um 1930. 4 Dæmi um slíkt hús er Bergstaðastræti 59.
Vestan megin á reitunum, við Bergstaðastræti, standa nokkur timburhús frá sama
tíma sem eru svipuð einföldu bárujárnshúsunum hvað frágang snertir en frábrugðin þeim
að því leyti að þau eru bæði hærri og stærri að grunnfleti. Í stað inngönguskúrs eru
steinsteyptar tröppur að inngangi, annað hvort á gafli eða framhlið. Hvert þeirra hefur sitt
byggingarlag og stíleinkenni sem vísa til eldri timburhúsagerða. Þannig má sjá í húsunum
Bergstaðastræti 49 og Bergstaðastræti 57 ýmis áhrif frá sveitserhúsum, sem yfirleitt stóðu á
hærri kjallara en litlu bárujárnshúsin og voru byggð með háu porti, rismiklu þaki, stóru
þakskeggi og oft útbyggingum, framskotsgöflum eða stórum miðjukvistum. 5 Húsið
Bergstaðastræti 51 á aftur á móti meira skylt við timburhús sem byggð voru í anda
nýklassíkur, en þau voru flest tvílyft með lágu risi og inngangi á miðri framhlið. 6
Steinsteyptu húsin á þessum reitum má flest flokka til þeirrar stílgerðar sem kölluð
hefur verið steinsteypuklassík og mótaðist hér á landi í upphafi steinsteypualdar, þegar
farið var að byggja hér steinsteypt hús að fyrirmynd evrópskra múrsteinshúsa í
nýklassískum stíl. Sú húsagerð sem upp úr þessu þróaðist varð ráðandi hér á landi upp úr
1915 og fram á fjórða áratug 20. aldar og voru ýmis klassísk áhrif og einkenni þá áberandi
í steinsteypuhúsum. Meðal einkennanna eru regluleg og samhverf gluggasetning, hálfsúlur
á veggjum, bjórar yfir gluggum og dyrum, steypt þakskegg, hæðarbönd sem skilja sökkul
frá efri hæðum og ávöl húshorn með horngluggum. 7 Sum þessara einkenna má sjá í húsinu
Bergstaðastræti 55. Einnig voru byggð á þessu skeiði hús án klassísks skrauts en með
2

Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 52–53 – Skrá yfir friðuð hús, bls. 112.
Ljósmyndir teknar af skýrsluhöfundi í ágúst 2008.
4
Skrá yfir friðuð hús, bls. 119.
5
Skrá yfir friðuð hús, bls. 109–111 – Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 112–114.
6
Skrá yfir friðuð hús, bls. 107–108 – Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 105
7
Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, bls. 322 – Skrá yfir friðuð hús, bls. 118–119.
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formi og gluggasetningu nýklassísku húsanna, og er húsið Bergstaðastræti 53 dæmi um
slíkt hús. 8 Nokkur af litlu steinhúsunum á reitunum sem hér um ræðir voru byggð með það
í huga að þau yrðu síðar stækkuð og hækkuð í mynd slíkra húsa, t.d. húsin Baldursgata 8,
Bergstaðastræti 61 og Urðarstígur 8a. Einnig var gert ráð fyrir að þessi hús yrðu hluti af
samfelldri húsaröð og þau voru því byggð með brunagafli á þeirri hlið eða hliðum sem
snúa áttu að öðru húsi.

Hús byggt í anda steinsteypuklassíkur við Bergstaðastræti 53 og 55. 9

Húsin sem byggð voru á svæðinu eftir 1930 eru öll steinsteypt og bera hvert um sig
einkenni síns tíma. Húsið Urðarstígur 16, sem byggt var árið 1934, er eitt þeirra sem
fyrirhugað var að stækka síðar og hækka. Það var hannað í anda fúnkísstíls sem var að
ryðja sér til rúms á þessum tíma en hefur síðar verið breytt í útliti. Núverandi bygging á
lóðinni Urðarstíg 14 er samsett úr tveimur húsum, annars vegar steinsteyptri viðbyggingu
sem byggð var við eldra hús á lóðinni árið 1947 og hins vegar fjölbýlishúsi sem byggt var í
stað eldra hússins á 9. áratugnum. Húsið Bragagata 16 er stórt fjölbýlishús sem byggt var
árið 1958, þar sem áður stóð eldra hús. Það er byggt í anda síðfúnkísstíls 6. áratugarins og
stingur mjög í stúf við lágreista byggðina á svæðinu. Húsið Bergstaðastræti 63 er íbúðarhús
sem byggt var árið 1975 í anda húsagerðar þess tíma, einnig þar sem áður hafði staðið
eldra hús.
Breytingar
Misjafnt er hve miklar breytingar hafa verið gerðar á húsunum sem hér eru könnuð.
Flestum af litlu timbur- og steinhúsunum frá 3. áratugnum hefur verið breytt þónokkuð í
gegnum tíðina, en þrátt fyrir það hafa þau yfirleitt haldið upprunalegri gerð og
megineinkennum. Algengt er að gerðar hafi verið viðbyggingar við þessi hús, gjarnan
nokkrum árum eða um áratug eftir byggingu eða, og stundum aftur, á 9. áratug aldarinnar.
Tvö af timburhúsunum við Urðarstíg voru snemma færð til á lóð sinni og þá sett á nýja
kjallara. Þök húsanna, bæði timbur- og steinhúsanna, hafa gjarnan verið hækkuð og sum
steinhúsanna hafa verið hækkuð um heila hæð, enda hefur það oft verið upphafleg
fyrirætlun að þau yrðu stækkuð og hækkuð með tímanum. Í einstaka tilvikum hafa verið
settir kvistir á þök steinhúsanna. Gluggabreytingar eru algengar bæði á timbur- og
8
9

Skrá yfir friðuð hús, bls. 118.
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steinhúsunum. Einnig er nokkuð algengt að klæðningu húsanna hafi verið breytt. Þannig
hafa tvö af timburhúsunum sem upphaflega voru bárujárns- eða pappaklædd verið klædd
með timburklæðningu, eitt steinsteypt hús hefur verið klætt með álklæðningu og önnur tvö
með steniklæðningu. Stærri timburhúsin við Bergstaðastræti standa að mestu í óbreyttri
mynd og yngri steinhúsunum hefur lítið sem ekkert verið breytt frá því að þau voru byggð,
utan þess að húsið Urðarstígur 14 var stækkað um meira en helming með nýrri
viðbyggingu á 9. áratugnum. 10

Húsið Urðarstígur 8 er eitt þeirra sem hækkuð voru um eina hæð á 3. áratugnum. 11

Höfundar
Einungis eru þekktir höfundar sex þeirra 16 húsa sem byggð voru á reitunum á 3.
áratugnum. Þar af teiknaði Guðmundur H. Þorláksson byggingarmeistari þrjú með vissu
(Urðarstíg 6a, Urðarstíg 8 og Urðarstíg 8a) og líklega eitt til viðbótar (Urðarstíg 16a) sem
er ekki merkt honum á teikningu en hann útvegaði byggingarleyfi fyrir. Hin tvö húsin
teiknuðu Einar Erlendsson arkitekt (Urðarstígur 2) og Finnur Thorlacius arkitekt
(Bergstaðastræti 57). 12 Upphaflegar teikningar að flestum hinna húsanna frá þessu tímabili
eru að vísu til í teikningasafni Byggingarfulltrúa, en þær eru allar óundirritaðar. Vitað er að
byggingarleyfi fyrir einu þessara húsa (Urðarstíg 12) útvegaði Jóhannes Kr. Jóhannesson
trésmiður og er líklegt að hann hafi einnig teiknað húsið. Eitt húsanna (Bergstaðastræti 55)
var byggt af trésmiðum, Sigurði Björnssyni og Valgeiri Jónssyni, og er ekki er ólíklegt að
þeir hafi einnig teiknað það hús. Annað hús (Bergstaðastræti 49) var byggt af
húsasmíðameistara, Ólafi Theódórs, sem að öllum líkindum hefur einnig teiknað hús sitt
sjálfur. Höfundar sjö húsa eru hins vegar með öllu ókunnir. 13
Höfundar yngri húsanna eru allir þekktir. Karl Þ. Þorvaldsson trésmiður teiknaði
eitt þeirra (Bergstaðastræti 61), Hafliði Jóhannsson trésmiður eitt (Urðarstíg 16) og
arkitektarnir Skúli H. Norðdahl og Hróbjartur Hróbjartsson hvor um sig eitt (Bragagötu 16
og Bergstaðastræti 63). Eldri hluta hússins Urðarstígs 14 teiknaði Guttormur Andrésson
arkitekt en yngri hlutann teiknaði Gylfi Guðjónsson arkitekt. 14

10

Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir
Baldursgötu 8, Bergstaðastræti 49–63 (oddatölur), Bragagötu 16 og Urðarstígs 2–16a (sléttar tölur).
11
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík: Innlagðar teikningar – Ljósmynd tekin af skýrsluhöfundi í ágúst 2008.
12
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík: Innlagðar teikningar.
13
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík: Innlagðar teikningar – Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757.
Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Bergstaðastræti 49 og 52 og Urðarstíg 12.
14
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík: Innlagðar teikningar.
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Horfin hús
Húsin sem hér eru könnuð eru flest fyrsta kynslóð húsa á sinni lóð. Þó hafa nokkur
hús á reitunum þurft að víkja fyrir nýbyggingum.
Á lóðinni Bergstaðastræti 63 stóð áður einlyft timburhús sem Elías Jóakimsson
byggði árið 1920. Það var upphaflega íbúðarhús en árið 1937 keyptu Silli og Valdi það og
starfræktu þar síðan eina af verslunum sínum. Núverandi hús á lóðinni var byggt árið 1975.
Ekki er ljóst hvenær fyrir þann tíma eldra húsið var fjarlægt. 15
Á lóðinni Bragagötu 16 stóð áður einlyft timburhús sem Magnús Benediktsson
byggði árið 1920. Í því var lítil íbúð. Árið 1956 fékkst leyfi fyrir nýju þrílyftu íbúðarhúsi úr
steinsteypu á lóðinni. Gamla timburhúsið var þá orðið ónothæft til íbúðar og hefur verið
rifið. Nýtt hús á lóðinni var fullbyggt í ágúst 1958. 16
Á lóðinni Urðarstíg 14 stóð áður einlyft íbúðarhús úr timbri sem Magnús
Magnússon byggði árið 1920. Á árunum 1946-1947 var byggð steinsteypt viðbygging við
norðurhlið þessa húss og átti hún að verða hluti af nýju framtíðarhúsi á lóðinni. Hin
fyrirhugaða framtíðarbygging var aldrei fullgerð en viðbyggingin stendur enn á lóðinni.
Árið 1983 fékkst leyfi til að rífa gamla timburhúsið og sama ár var samþykkt leyfi til að
reisa nýtt hús úr steinsteypu á lóðinni. Þessi bygging var fullbyggð árið 1984 og stendur
þar sem eldra húsið stóð áður, áföst við viðbygginguna frá 1946. 17
Fyrsta húsið sem byggt var á lóðinni Urðarstíg 16 var einlyft timburhús sem stóð
austast á lóðinni, við Urðarstíg. Það var byggt af Jóni nokkrum Jónssyni árið 1921. Árið
1934 var byggt nýtt steinsteypt hús á sömu lóð og stendur það hús enn á horni Urðarstígs
og Njarðargötu. Árið 1984 fékkst leyfi til að byggja viðbyggingu við norðurhlið þess húss
og þá virðist hafa verið búið að fjarlægja gamla timburhúsið af lóðinni. 18

Hús sem áður stóðu við Bergstaðastræti 63 og Urðarstíg 14, en voru rifin á 8. og 9. áratug 20. aldar. 19

15

Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir
Bergstaðastræti 63.
16
Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir
Bragagötu 16.
17
Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir
Urðarstíg 14.
18
Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir
Urðarstíg 16.
19
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík: Innlagðar teikningar.
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Saga svæðisins
Það svæði sem hér er til umfjöllunar byggðist upp á árunum 1920–1930, er mikill
skortur var á íbúðarhúsnæði í Reykjavík. Ástæður þessa voru takmarkaður innflutningur á
byggingarefni undir lok fyrri heimsstyrjaldarinnar og aukinn aðflutningur fólks til
bæjarins. Á þessum árum var allt vöruverð mjög hátt og jafnframt ómögulegt að fá
veðdeildarlán til húsbygginga. 20 Þetta leiddi til þess að efnaminna fólk lenti í basli við að
koma sér upp húsnæði og þurfti að láta sér nægja mjög lítil íbúðarhús. Knud Zimsen sem
var borgarstjóri á þessum tíma var á þeirri skoðun að ekki mætti gera of miklar kröfur í því
húsnæðisleysi sem ríkti, því mestu skipti að fá húsin upp. Hann mun hafa sagt við
húsnæðislausa menn sem til hans leituðu í lok stríðsins: „Farið þið upp í holt og farið að
byggja, ég skal láta ykkur hafa götulínuna“. 21 Margir fóru að ráðum hans og komu sér upp
skýlum sem dugðu. Oft var byrjað á að byggja kjallara sem fljótlega var flutt inn í en síðan
varð gjarnan dráttur á frekari framkvæmdum.

Kort frá um 1915, þegar svæðið austan Bergstaðastrætis og sunnan Baldursgötu var enn óbyggt. 22

Á þessum tíma byggðist svæðið í sunnanverðu Skólavörðuholti (göturnar austan og
sunnan Óðinsgötu). Þar einkennist byggðin víða af þessum litlu og stundum hálfkláruðu
húsum sem byggð voru af vanefnum og brýnni þörf fyrir húsnæði, t.d. við Baldursgötu,
Lokastíg, Bragagötu, Þórsgötu, Nönnugötu og Urðarstíg. Þessi bæjarhluti var mörgum
þyrnir í augum og í grein um skipulagsmál í Morgunblaðinu 1923 efast greinarhöfundur
um að hann eigi sér sinn líkan í veröldinni „hvað afkárasnið, óheilnæmi og smekkleysi
snertir“. Þarna slái menn upp steypumótum og fullgeri veggi „án þess að hafa nokkuð
hugsað um, hvernig listaverkið líti út, þegar það er fullkomnað“. 23 Sérstaklega þótti
20

Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 107 og 109.
Hannes Jónsson: „Úr bæ í borg“. Lesbók Morgunblaðsins, 12. febrúar 1967, bls. 14 – Guðjón
Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 109–110.
22
Hluti af korti Ólafs Þorsteinssonar af Reykjavík 1915–1920. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
23
Áki: „Skipulag bæja“. Morgunblaðið, 5. september 1923, bls. 1 – Guðjón Friðriksson: Saga
Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 109.
21
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Urðarstígurinn óvirðuleg gata. Sesselíus Sæmundsson, verkamaður í Reykjavík, segir frá
því í viðtali 1957 að húsin á Urðarstíg hafi mörg hver þótt vægast sagt undarleg ásýndum,
enda hafi þau „flest verið byggð af miklum vanefnum, sum úr orgelkössum og bárujárni,
sem sjómenn og verkamenn tíndu að úr ýmsum áttum“. 24
Um leið og fyrstu húsin af þessu tagi voru byggð við Urðarstíg árið 1920 voru reist
nokkur mun veglegri timburhús á sömu slóðum, á lóðum sem tilheyrðu Bergstaðastræti.
Þar byggðu efnameiri menn, til dæmis húsasmíðameistarar og skipstjóri. Á þessum tíma
var byggingarskeið timburhúsa í Reykjavík að fjara út og steinsteypa hafði að mestu tekið
við sem aðalbyggingarefni. Eftir stórbrunann í miðbæ Reykjavíkur árið 1915 var
samþykktur viðauki við byggingarreglugerð þar sem kveðið var á um að ekki mætti
„byggja neitt hús í Reykjavíkurbæ úr öðru efni en steini eða steinsteypu, eða öðru efni,
ekki ótraustara eða óeldtryggara“. Þó var gerð undantekning fyrir timburhús sem voru ekki
stærri en 75 fermetrar, ekki hærri en tvílyft og stóðu stakstæð í vissri fjarlægð frá götu og
lóðarmörkum. 25 Timburhúsin sem hér um ræðir voru byggð samkvæmt þessari reglugerð.

Svæðið fullbyggt á korti frá 1941.26

Á 3. áratugnum komst nokkur skriður á skipulagsmál í bænum. Árið 1921 voru
samþykkt fyrstu skipulagslögin fyrir kauptún og sjávarþorp og í framhaldinu var lagður
fram skipulagsuppdráttur að Reykjavík sem bæjarstjórn samþykkti árið 1927.
Uppdrátturinn náði til svæðisins innan Hringbrautar (þ.e. núverandi Ánanausta,
Hringbrautar, Þorfinnsgötu og Snorrabrautar) og var fyrsta heildarskipulagið sem gert var
fyrir Reykjavík. Í þessu nýja skipulagi var gert ráð fyrir samfelldum röðum tveggja og
þriggja hæða steinhúsa meðfram flestum götum, en slík skipulagsgerð er nefnd
blokkbygging eða randbyggð og þekkist m.a. frá Kaupmannahöfn og Berlín. Hús þessi
voru eins konar forverar blokkanna sem síðar var farið að byggja. Voru menn sammála um
að húsnæði sem þetta væri hagkvæmast í byggingu og myndi henta vel efnalitlu fólki. Nýja
skipulagið gerði ráð fyrir að eldri timburhús yrðu fjarlægð eða rifin þar sem þess þyrfti og
24

Vilhjálmur S. Vilhjálmsson: Við sem byggðum þessa borg II, bls. 180.
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 23 – Stjórnartíðindi fyrir Ísland árið 1915 B, bls. 152.
26
Hluti af hitaveitukorti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1941. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
25
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stærri steinsteypt hús yrðu byggð í staðinn. Í anda þess voru víða reist sambyggð steinhús
innan um eldri byggð og við nýjar götur risu sums staðar langar samfelldar húsaraðir, t.d.
við Njarðargötu og víðar í sunnanverðu Skólavörðuholti. 27
Þau steinsteyptu hús sem reist voru á reitunum sem hér um ræðir á 3. áratugnum
virðast flest hafa verið byggð með þessar skipulagshugmyndir í huga. Þessi hús voru
yfirleitt frá upphafi teiknuð og skipulögð út frá því að þau yrðu hluti af samfelldri röð
tvílyftra eða þrílyftra húsa. Jafnan var þó einungis byggt lítið einlyft hús til að byrja með,
sem síðan var stækkað og oft hækkað á næstu árum, þó að fæst húsanna hafi nokkurn tíma
verið stækkuð í þá mynd sem ætlunin var upphaflega. Húsin Bergstaðastræti 53 og 55 eru
dæmi um hús sem stækkuð voru og hækkuð strax á 3. áratugnum þannig að þau mynduðu
byrjun á samfelldri húsaröð. Húsin Urðarstígur 8 og 8a standa sambyggð á horni Urðarstígs
og Bragagötu, en á meðan húsið Urðarstígur 8 var hækkað strax á 3. áratugnum var
hornhúsinu Urðarstíg 8a aldrei breytt í þá mynd sem upphaflegar teikningar gerðu ráð fyrir.
Húsin Baldursgata 8 og Bergstaðastræti 61 eru dæmi um hús sem aldrei voru stækkuð eftir
upphaflegum hugmyndum og standa nú stakstæð í stað þess að vera hluti af samfelldri
húsaröð.

Teikningar sem sýna fyrirætlanir um stækkun húsanna Urðarstígs 8a og Bergstaðastrætis 61. 28

Fyrirætlanir á þessum tíma um þéttingu byggðar og niðurrif eldri húsa vöktu
gífurlegar deilur í bænum og fór svo að skipulagsuppdrátturinn frá 1927 var aldrei lagður
fyrir ráðherra til staðfestingar og var loks felldur úr gildi árið 1933. Má þakka þessu, auk
kreppunnar á fjórða áratugnum, að ekki var gengið lengra í útrýmingu á timburhúsunum,
sem nú eru til dæmis eitt helsta einkenni íbúðabyggðarinnar í norðanverðu
Skólavörðuholti. 29 En í skipulagsáætlunum sem gerðar hafa verið fyrir Reykjavík, sést að
hin eldri og lágreistari byggð hefur ávallt verið skipuleggjendum höfuðverkur. Jafnan hafa
verið uppi áætlanir um stórfelldar breytingar sem yfirleitt áttu að miða að því að þétta og
hækka byggðina úti við göturnar og hreinsa til á baklóðunum. 30 Slíkar hugmyndir virðast
til dæmis hafa átt upp á pallborðið á 6. áratugnum þegar byggt var stórt, þrílyft fjölbýlishús
á lóðinni Bragagötu 16, innan um hina lágreistu byggð við Urðargötu og Bergstaðastræti.
27

Páll Líndal: Bæirnir byggjast, bls. 186-188 – Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Síðari hluti, bls.
113, 117-118 – Trausti Valsson: Reykjavík. Vaxtarbroddur, bls. 39-43 – Trausti Valsson: Skipulag byggðar á
Íslandi, bls. 122–123 – Nikulás Úlfar Másson: „Ágrip byggðarþróunar í Reykjavík“, bls. 22.
28
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík: Innlagðar teikningar.
29
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 25 – Nikulás Úlfar Másson og Margrét Jónasdóttir:
Byggingasaga. Skýrslur Árbæjarsafns XVII, Reykjavík 1993.
30
Hrefna Róbertsdóttir: Gamli austurbærinn, bls. 70.
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Við byggingu þeirra húsa sem risið hafa á reitunum síðan (Bergstaðastrætis 63 og
viðbyggingar við Urðarstíg 14), sem og við þær breytingar sem gerðar hafa verið á eldri
húsunum, virðist hins vegar hafa verið miðað við svipmót og mælikvarða eldri
byggðarinnar í meginatriðum. Einkum ber húsið Bergstaðastræti 63 ljóst vitni um þá
viðleitni sem sýnd var á 8. áratugnum til þess að fella nýbyggingar inn í byggðina í gamla
bænum og vinna með séreinkenni þeirrar byggðar á nýjan og skapandi hátt. 31

Reitirnir á korti frá 1953. 32

Á árum áður var stundaður þónokkur atvinnu- og verslunarrekstur á svæðinu og
svokallaðar „hornverslanir“ starfræktar þarna eins og víðast hvar í bænum. Á árunum
1920–1940 var gjarnan gert ráð fyrir matvöruverslunum í hornhúsum og var að jafnaði
miðað við að þær væru innan 100 metra göngufjarlægðar frá heimili, þar sem fáir áttu bíl.
Það sem einkum setti svip sinn á verslunina voru persónuleg samskipti kaupmannsins og
viðskiptavinanna. Sama fólkið lagði leið sína í verslunina dag eftir dag og góð kynni tókust
oft á milli kaupmannsins og viðskiptavinanna. Fólk gaf sér tíma til að ræða saman um
málefni líðandi stundar. „Kaupmaðurinn á horninu“ var mikilvægur hluti af
samfélagsforminu. Eftir því sem fram liðu stundir og verslunarhættir breyttust reyndust
verslanir í eldri hverfum oft í óhentugu húsnæði sem gat ekki tekið á móti nýtísku kæli- og
frystibúnaði. Þar af leiðandi áttu þessar verslanir oft erfitt með að nýta sér þær nýjungar
sem voru að ryðja sér rúms á markaðnum og urðu því oft undir í samkeppninni. 33
Í kjallara hússins Bergstaðastrætis 49, á horni Bergstaðastrætis og Baldursgötu, var
innréttuð sölubúð þremur árum eftir að húsið var byggt. Þar var rekin matvörubúð á 3. og
4. áratugnum, sem um tíma var útibú frá versluninni Liverpool og seinna verslun
Hermanns Jónssonar, en fiskbúð í kringum 1940. 34 Í húsinu þar fyrir ofan, við Baldursgötu
31

Samkvæmt umsögn Péturs H. Ármannssonar arkitekts um varðveislugildi hússins, sjá varðveislumat
bls. 16. Sjá einnig Pétur H. Ármannsson: Heimili og húsagerð 1967–1987, bls. 83–86.
32
Hluti af korti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1953. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
33
Eggert Þór Bernharðsson: Saga Reykjavíkur. Fyrri hluti, bls. 150 og 178 – Guðjón Friðriksson: Saga
Reykjavíkur. Síðari hluti, bls. 359–360.
34
Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Morgunblaðið, t.d. 6. október 1926,
14. desember 1927, 4. ágúst 1928, 26. febrúar 1933 og 6. mars 1940 – Guðjón Friðriksson: Indæla Reykjavík,
bls. 92.
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8, var árið 1933 innréttuð sölubúð fyrir úr og
silfurvarning. Á 5. áratugnum var Guðjón
Guðmundsson rafvirki þar með vinnustofu en í
kringum 1960 var starfrækt þar Bíla- og
búvélasalan. 35 Í hornhúsinu Bergstaðastræti 55 var
innréttuð sölubúð árið 1927. Þar var verslunin
Helgafell á 4. áratugnum en hún var síðar flutt í
húsið Bergstaðastræti 54 beint á móti. Um tíma var
skó- og gúmmíviðgerðarstofa í húsinu, en eftir
1950 var þarna um árabil vefnaðarvörubúðin Lilja,
sem rekin var af Guðfríði Lilju Benediktsdóttur,
eiginkonu Sigurðar Björnssonar trésmiðs sem
byggði húsið. 36 Í húsinu Bergstaðastræti 61 opnaði
árið 1930 verslunin Kjöt & grænmeti. Síðar var
rekin þar Kiddabúð en verslanir með því heiti voru
nokkrar í bænum, kenndar við eigandann, Kristján
Jónsson kaupmann. Á stríðsárunum hóf
vefnaðarvörufyrirtækið Toledo starfsemi í húsinu.
Einnig var eigandi hússins, Karl Þ. Þorvaldsson
trésmiður, með húsgagnaverkstæði í bakhúsi á
lóðinni. 37 Enn ein hornverslunin var um tíma
starfrækt í húsi sem áður stóð á lóðinni
Bergstaðastræti 63, en þar voru Silli og Valdi með
eina af búðum sínum á 5. áratugnum. 38 Á 7.
áratugnum virðist atvinnu- og verslunarstarfsemi
að mestu hafa lagst niður á svæðinu og í dag er
þarna fyrst og fremst íbúðabyggð.

Auglýsing úr Morgunblaðinu 1937. 39

Nafngiftir gatnanna
Fram á fyrstu áratugi 20. aldar tíðkaðist að ný götunöfn í Reykjavík væru dregin af
staðháttum eða nöfnum býla. Þegar Reykjavík tók að þenjast út mynduðust margar nýjar
götur samtímis og dugði gamla aðferðin þá ekki lengur. Það varð þá úr að í heilum
hverfum skyldu vera götunöfn sem minntu hvert á annað. Nafngiftir sem vísa til persóna úr
goðafræði og fornsögum eiga meðal annars rót sína að rekja til þessarar ákvörðunar.
Göturnar sem hér um ræðir heita eftir guðum norrænnar trúar sem sagt er frá í Snorra-Eddu
og í grein í Morgunblaðinu þann 5. september 1923 er hverfið nefnt Goðahverfið. Það heiti
virðist þó aldrei hafa festst í sessi. Gárungarnir kölluðu þetta hverfi á sínum tíma
Guðlastið. 40
35

Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Morgunblaðið, t.d. 23. nóvember
1940 og 10. júlí 1959.
36
Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Morgunblaðið, t.d. 27. maí 1932,
25. nóvember 1939, 27. júní 1982 og 24. september 1995 – Guðjón Friðriksson: Indæla Reykjavík, bls. 92–
93.
37
Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir
Bergstaðastræti – Bergstaðastræti 61 – Morgunblaðið, t.d. 18. desember 1930, 14. maí 1937, 11. desember
1945, 1. apríl 1950 og 5. ágúst 1982 – Guðjón Friðriksson: Indæla Reykjavík, bls. 93.
38
Borgarskjalasafn: Aðf. 751–757. Brunatrygging húsa 1896–1943 – Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir
Bergstaðastræti – Bergstaðastræti 63.
39
Morgunblaðið, 14. maí 1937.
40
Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, bls. 279.
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Baldursgata
Baldursgata er nefnd eftir Baldri hinum hvíta sem segir frá í Gylfaginningu í
Snorra-Eddu. Gatan byrjaði að byggjast um 1900 en húsin norðan megin voru flest reist
um 1920. 41 Gatan kom fyrst fram í manntali árið 1909.
Bergstaðastræti
Bergstaðastræti dregur nafn sitt af tveimur bæjum, Litlu og Stóru Bergstöðum. Litlu
Bergstaðir stóðu þar sem bílageymsluhúsið stendur nú við Bergstaðastræti en Stóru
Bergstaðir lítið eitt sunnar. Götunnar er fyrst getið í manntali árið 1892. Upphaf hennar má
rekja til 1860 en verulegur hluti hennar byggðist um aldamótin 1900 og syðsti hlutinn um
1920–1930. 42 Þau hús við Bergstaðastræti sem hér eru könnuð voru flest byggð á fyrri
hluta 3. áratugarins.
Bragagata
Bragagata er nefnd eftir Braga, hinu norræna goði skáldskapar, sem segir meðal
annars frá í Snorra-Eddu. 43 Bragagata tók að byggjast upp úr 1920 en nafn götunnar var
samþykkt árið 1919.
Urðarstígur
Gatan heitir eftir Urði, gyðju fortíðar, einni af þremur helstu skapanornum í
norrænni goðafræði. 44 Nafn götunnar var samþykkt árið 1919 og flest húsin við hana voru
byggð á fyrri hluta 3. áratugarins.

Reitirnir á korti frá 1975. 45
41

Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. A – G, bls. 75.
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. A – G, bls. 83.
43
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. A – G, bls. 97.
44
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. R– Ö, bls. 133.
45
Hluti af staðgreinikorti Mælingadeildar Reykjavíkur frá 1966, sem yfirfarið var 1975. Minjasafn
Reykjavíkur – Árbæjarsafn.
42
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Varðveislumat
Við mat á varðveislugildi byggðar er beitt svokallaðri SAVE-aðferð (Survey of
Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu Leiðbeiningar um
gerð bæja- og húsakannana, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins 1996. Þar er höfð til
hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð, þar sem lagt er mat á fjóra þætti: Listrænt gildi,
menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð. Varðveislugildi húsa
byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar þyngst gildi byggingarlistar,
menningarsögu og umhverfis. Einnig er stuðst við Húsverndarskrá Reykjavíkur sem gefin
var út sem þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996–2016, Húsvernd í Reykjavík,
svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar.
Til umfjöllunar eru staðgreinireitir 1.186.0 og 1.186.4 í Reykjavík sem afmarkast af
Urðarstíg, Njarðargötu, Bergstaðastræti og Baldursgötu.
Varðveislumat húsa á ofangreindum staðgreinireitum:
LJÓSGULUR FLOKKUR: Byggðamynstur sem lagt er til að vernda. Verndun
byggðamynsturs tekur til eldri byggðar innan reita. Breytingar skulu taka mið af mælikvarða
byggðar og hlutföllum húsa.
Urðarstígur – Njarðargata – Bergstaðastræti – Baldursgata
Allt svæðið er merkt með ljósgulum lit í Húsverndarskrá Reykjavíkur. Þarna er um að ræða
heildstæða byggð frá 3. áratugi 20. aldar, með margbreytilegum húsagerðum þar sem litlar
grunneiningar eru ráðandi. Þetta er afar vel varðveitt byggð húsa með mikið gildi til
varðveislu, bæði sem hluti af byggðamynstri í sunnanverðu Skólavörðuholti og sem hluti
af götumyndum Urðarstígs og Bergstaðastrætis. Mikilvægt er að allar breytingar á
núverandi ástandi taki mið af stærðarhlutföllum húsa og falli vel inn í byggðamynstrið.
GRÆNN FLOKKUR: Verndun 20. aldar bygginga. Hús með listrænt gildi, 30 ára og
eldri, höfundardæmi. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga.
Bergstaðastræti 63
Húsið Bergstaðastræti 63 er byggt sem eigið íbúðarhús arkitektsins Hróbjarts
Hróbjartssonar og er mjög gott dæmi um höfundareinkenni hans og jafnframt byggingarstíl
þess tíma þegar það var byggt (1975). Einnig er húsið gott dæmi og vitnisburður um
viðleitni þess tíma til að fella nýbyggingu inn í gamla bæinn og vinna með séreinkenni
gömlu Reykjavíkur (litríka málmklæðningu) á skapandi hátt.46

46

Umsögn Péturs H. Ármannssonar arkitekts.
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Húsaskrá

Byggingarár

1922

Baldursgata 8

Fyrsti eigandi Þórður Björnsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Steinsteypt

Einlyft
Kjallari
Inng.skúr

Helstu breytingar
1933

Bárujárn
1976
1985
2000

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Viðbygging
Pjetur Ingimundarson
Hækkun
Ný klæðning
Atv.húsn. innr. 1. h.
Breytt í íbúð 1. h.
Íbúð 1. h. sþ.
Íbúð í risi sþ.
Ágúst Þórðarson
Útlitsbreyting?

forsm.

Saga
Hús þetta byggði Þórður Björnsson árið 1922. Það var í fyrstu skráð sem Urðarstígur 2. Þetta er einlyft steinsteypuhús og
var upphaflega bæði styttra og lægra en nú, með flötu þaki. Við það stóð inngönguskúr úr bindingi. Í júlí 1932 fékkst leyfi
til að stækka húsið og hækka um eina hæð eftir teikningu Pjeturs Ingimundarsonar forsmiðs. Ekki varð af því að það yrði
hækkað um heila hæð en í júlí 1933 var hins vegar búið byggja á það port og ris með járnþaki og jafnframt stækka það með
steinsteyptri viðbyggingu til austurs. Einnig var húsið þá allt orðið múrsléttað að utan. Á aðalhæð þess var búið að innrétta
sölubúð fyrir úr og silfurvarning, en auk þess var áfram ein íbúð í húsinu. Húsið hefur að mestu staðið óbreytt síðan. Á 5.
áratugnum var Guðjón Guðmundsson rafvirki með vinnustofu í húsinu en í kringum 1960 var starfrækt þar Bíla- og
búvélasalan. Árið 1963 fékkst leyfi til að hækka veggi á rishæð hússins en sú breyting var aldrei framkvæmd. Árið 1976
var búið að innrétta íbúð í stað verslunar á aðalhæð hússins. Árið 1985 var sú íbúð samþykkt.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einföld steinsteypuklassík.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu. Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti og hluti af götumynd Baldursgötu.

Upprunaleg gerð:

Hefur verið stækkað og þaki breytt, en í samræmi við upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1920

Bergstaðastræti 49

Fyrsti eigandi Ólafur Theódórs
húsasmíðameistari

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Port
Ris
Kvistir
Útskot

Helstu breytingar
1923
1925
1986

Atv.húsn. innr. kj.
Bruni
Inngönguskúr
Inngönguskúr
Útlitsbreyting
>1986 Verönd

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Knútur Jeppesen

arkitekt

Saga
Ólafur Theódórs húsasmíðameistari fékk í október 1919 leyfi til að byggja hús á lóðinni og í janúar 1920 var það fullbyggt.
Þetta er einlyft hús með kjallara, porti, risi og kvisti, byggt úr bindingi og frá upphafi klætt að utan með járni á veggjum og
þaki. Á framhlið hússins er útskotsbygging og á henni sunnanverðri var áður inngangur og útitröppur. Í húsinu hefur frá
fyrstu tíð verið ein íbúð en í febrúar 1923 var að auki búið að innrétta sölubúð í kjallaranum. Þar var lengi rekin
matvörubúð, sem um tíma var útibú frá versluninni Liverpool og seinna verslun Hermanns Jónssonar. Í nóvember 1925
urðu skemmdir á útitröppum hússins vegna elds sem kviknaði undir þeim. Húsið virðist hafa staðið óbreytt til 1986, en þá
var byggður nýr inngönguskúr úr timbri við bakhlið þess, þar sem áður var minni inngönguskúr, og um leið hefur inngangi
á framhlið verið breytt í glugga og útitröppur verið fjarlægðar. Við suðurgafl hússins var einnig lítill inngönguskúr þar sem
gengið var inn í kjallara. Þar var ráðgert að byggja gróðurskála úr gleri en í staðinn var byggður þar nýr og stærri
inngönguskúr. Samþykki fyrir þessum breytingum finnst ekki. Um leið og þessar breytingar voru gerðar á húsinu var lárétt
band sett á allar hliðar þess, ofan með gluggum 1. hæðar. Þá hefur verið byggð verönd sunnan við inngönguskúrinn við
bakhlið, en ekki er ljóst hvenær það var gert. Í júlí 2008 var samþykkt leyfi til að byggja tvennar svalir úr timbri við húsið,
aðrar við stofu á 1. hæð og hinar við svefnherbergi í risi. Nú [haustið 2008] standa yfir framkvæmdir á rishæð hússins.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Timburhús með sveitseráhrifum.

Menningarsögulegt gildi: Timburhús byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915. Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Bergstaðastrætis og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1920

Bergstaðastræti 51

Fyrsti eigandi Þorsteinn Ásbjörnsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn

Tvílyft
Kjallari
Ris
Útitröppur

Helstu breytingar
1920
1952
1970
2002

Ný klæðning á kj.
Endurbætur
Endurbætur
Bílskúr
Íbúð í kjallara sþ.
Fyrirkomul.breyt.
sþ.

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Jóhann Friðjónsson

arkitekt

Saga
Þorsteinn Ásbjörnson fékk leyfi fyrir byggingu hússins í október 1919 og í febrúar 1920 var það fullbyggt. Þetta er tvílyft
hús með kjallara og risi, byggt úr bindingi og frá upphafi klætt að utan með járni á veggjum og þaki. Á hvorri hæð hússins
hefur frá upphafi verið ein íbúð og séríbúð í kjallara. Húsið var virt að nýju í desember 1920 og hafði kjallarinn þá verið
sementssléttaður að utan, auk þess sem gert hafði verið við útitröppur. Samkvæmt upphaflegri teikningu hefur verið gert
ráð fyrir að tröppurnar á framhliðinni snéru í suður, beint út frá framhliðinni, en samkvæmt seinni teikningum hafa þær,
a.m.k. frá 1954, snúið í austur meðfram framhliðinni. Í apríl 1970 fékkst leyfi fyrir bílskúr úr vikursteini á lóðinni, með því
skilyrði að hann yrði rifinn borgarsjóði að kostnaðarlausu ef krafist yrði. Virðist það vera sá skúr sem enn stendur í
suðausturhorni lóðarinnar. Árið 1976 var felld niður kvöð um niðurrif bílskúrsins þegar krafist yrði. Árið 1984 var synjað
leyfi til að gera þrjá kvisti á húsið. Árið 2002 var samþykkt áður gerð íbúð í kjallara og áður gerðar innri breytingar á 1. og
2. hæð og rishæð hússins.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einföld timburklassík.

Menningarsögulegt gildi: Timburhús byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915. Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Bergstaðastrætis og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1923

Bergstaðastræti 53

Fyrsti eigandi Guðmundur Jónsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Steinsteypt

Einlyft
Kjallari

Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Helstu breytingar
1925
1946
1967
1999

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Hækkun
Inngönguskúr
Endurbætur
Fyrirkomul.breyt.
Fyrirkomul.breyt.
kj. og 1. h. sþ.

Saga
Guðmundur Jónsson fékk leyfi til að byggja tvílyft hús úr steinsteypu á lóðinni í nóvember 1922. Í janúar 1923 var búið að
byggja eina hæð með lágum geymslukjallara og járnklæddu skáþaki. Í nóvember 1925 var búið að hækka húsið um eina
hæð samkvæmt upphaflegri teikningu, svo að það var þá orðið tvílyft með risi. Efri hæðin var hlaðin úr vinkilsteini og
þakið klætt járni. Á nýju hæðinni var innréttuð íbúð með sömu herbergjaskipan og á neðri hæðinni. Einnig var virtur innog uppgönguskúr við húsið, byggður eins og það. Árið 1967 hafði innréttingum verið breytt á efri hæðinni. Árið 1999 voru
samþykktar áður gerðar breytingar í kjallara hússins og skipting íbúðar á 1. hæð í tvær íbúðir. Húsið virðist hafa staðið
óbreytt síðan það var hækkað árið 1925.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einföld steinsteypuklassík.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu. Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Bergstaðastrætis og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Hefur verið hækkað, en í samræmi við upprunalega gerð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1921

Bergstaðastræti 55

Hönnun Hönnuður ókunnur
Fyrsti eigandi Sigurður Björnsson og
Valgeir Jónsson, trésmiðir

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Útlit
Steinsteypt

Einlyft

Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Saga

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

1922
1927

Viðbygging
Hækkun
Útlitsbreyting
Atv.húsn. innr. 1. h.
1933 Skúr á lóð
1951 Kvistir
Arinbjörn Þorkelsson
1983 Bruni
1984 Endurbætur
1985 Þakhæð stækkuð
Sverrir Norðfjörð
1986 Rifinn skúr á lóð
>1986 Skúr á lóð

arkitekt

arkitekt

Hús þetta var í fyrstu einlyft með járnklæddu skáþaki. Í apríl 1922 var búið að lengja það lítillega og hafði þá bæst við það
trésmíðavinnustofa. Árið 1927 var búið að hækka húsið og breyta því að mestu í núverandi mynd, þ.e. tvílyft hús með risi
og kvistum. Þá fékk það ýmis einkenni nýklassíkur eða steinsteypuklassíkur, svo sem ávalt suðvesturhorn með
horngluggum og turnkvisti og ávala útbyggingu með samsvarandi kvisti á norðurenda. Á neðri hæðinni var innréttuð
sölubúð. Þar var verslunin Helgafell á 4. áratugnum en eftir 1950 var þar um árabil vefnaðarvörubúðin Lilja. Árið 1951 var
búið að setja þakkvisti báðum megin á norðurhelming hússins. Í september 1983 urðu miklar brunaskemmdir í
suðurhelmingi hússins þegar eldur kom upp í turnherberginu þeim megin. Árið eftir voru gerðar gagngerar endurbætur á
húsinu sem tóku til glugga, glers, einangrunar, rafmagns, vatnshita, skolpkerfis o.fl. Árið 1985 var ætlunin að hækka upp
þakið á milli turnkvistanna eða byggja á milli þeirra á báðum hliðum þaksins og hækka húsið þar með upp í þrjár hæðir.
Þessu hefur aðeins verið lokið á öðrum helmingi hússins en á hinum eru enn kvistirnir frá 1951. Um leið voru settar svalir á
bakhlið 2. hæðar og þakhæðar. Á lóðinni bak við húsið var árið 1933 byggð skúralengja með geymslum og bifreiðaskúr.
Árið 1983 fékk hreinsunardeild Reykjavíkurborgar leyfi til að fjarlægja þessa skúra og var því lokið árið 1986. Skúralengja
stendur þó á sama stað í dag [2008] og virðist þar vera um nýja geymsluskúra að ræða. Árið 2003 var samþykkt leyfi til að
sameina tvær eignir á 1. hæð, íbúð og verslunarhúsnæði, og gera úr þeim í eina íbúð.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Steinsteypuklassík.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu. Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Hornhús. Mikilvægt í götumynd Bergstaðastrætis og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Hefur verið stækkað og hækkað, en í samræmi við upprunalega gerð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1920

Bergstaðastræti 57

Fyrsti eigandi Bergur Pálsson
skipstjóri

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Finnur Thorlacius
arkitekt

Útlit
Timbur, bindingur
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Ris
Kvistir

Helstu breytingar
1934
1935
1963

Íbúð í kjallara
Skúr á lóð
Útitröppur lengdar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Þorleifur Eyjólfsson
Kjartan Sveinsson

tæknifr.

Saga
Bergur Pálsson skipstjóri fékk í júlí 1920 leyfi til að byggja hús á lóðinni og í október sama ár var það fullbyggt. Þetta er
einlyft hús með kjallara og risi, byggt úr bindingi og frá upphafi klætt að utan með járni á veggjum og þaki. Á því er
miðjukvistur, sem sjá má á upphaflegri teikningu og hefur líklega verið á húsinu frá upphafi þó að hann sé ekki nefndur í
brunavirðingum. Einnig er sýndur á upphaflegri teikningu inngangur og útitröppur sem eru á norðurgafli hússins.
Samkvæmt teikningunni hefur einnig verið gert ráð fyrir smárúðurömmum í gluggum eða efri hluta glugga og snúnu
skrauti sitt hvoru megin við miðjukvistinn í anda skreytistíls eða júgend, en þessi einkenni eru ekki á húsinu í dag [2008]. Í
húsinu var í fyrstu ein íbúð og geymslur o.fl. í kjallara en árið 1934 var búið að gera séríbúð í kjallaranum. Útitröppurnar
við norðurgafl hússins hafa verið lengdar og hefur það líklega verið gert eftir teikningum frá 1963. Að öðru leyti virðist
húsinu ekki hafa verið breytt frá því að það var byggt. Árið 1935 fékkst leyfi til að byggja geymsluskúr úr steinsteypu á
lóðinni og stendur sá skúr enn í suðausturhorni lóðarinnar.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Timburhús með sveitseráhrifum.

Menningarsögulegt gildi: Timburhús byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915. Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Bergstaðastrætis og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1920

Bergstaðastræti 59

Fyrsti eigandi Þórhallur Einarsson
skósmiður

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Steinsteypt
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Ris
Inng.skúr

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1981
?

Hækkun
Viðbygging
Skúr á lóð

Hönnuðir breytinga
ARKO

Saga
Leyfi fékkst fyrir tvílyftu steinhúsi með kjallara á lóðinni í nóvember 1919. Í október 1920 var húsið fullbyggt en einungis
var byggt einlyft hús með risi. Við austurhlið þess hefur frá upphafi verið geymslu- og inngönguskúr. Í brunavirðingu frá
1922 kemur fram að veggir hússins séu byggðir úr steinsteypu upp að risi, en risstafnar séu úr bindingi og klæddir að utan
með pappa. Inngöngu- og geymsluskúrinn er eins byggður, veggir hans eru úr steinsteypu að neðan en bindingi að ofan og
hann var einnig klæddur pappa. Húsið stóð óbreytt fram til 1980 en þá fékkst leyfi til að byggja við það og hækka ris þess. Í
janúar 1981 var búið að hækka þakið, setja stóran glugga á suðausturstafn og innrétta stofu í risinu. Einnig hafði húsið
verið stækkað með viðbyggingu vestan við inngöngu- og geymsluskúrinn við norðausturhlið. Þar var innréttað eldhús,
anddyri og þvottahús á neðri hæð en vinnuherbergi á efri hæð, þar sem gerður var kvistur á þakið. Húsinu virðist ekki hafa
verið breytt síðan utan þess að komið hefur verið fyrir gluggahlerum sem breyta nokkuð útliti þess. Í norðvesturhorni
lóðarinnar stendur skúr en ekki er að finna leyfi fyrir byggingu hans.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt steinsteypuhús.

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

Mikilvægt í götumynd Bergstaðastrætis og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Þak hússins hefur verið hækkað og útliti þess breytt nokkuð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1930

Bergstaðastræti 61

Fyrsti eigandi Karl Þ. Þorvaldsson
húsasmíðameistari

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Saga

Hönnun Karl Þ. Þorvaldsson
trésmiður

Útlit
Steinsteypt
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Ris

Helstu breytingar
1921
1985
1985

1986

Bakhús
Rifið bakhús
Hækkun
Útlitsbreyting
Svalir
Bakhús
Sólskáli
Stigahús
Breytt í íbúð
Atv.húsn. innr.

Upphafleg notkun
Verslun

Hönnuðir breytinga

Sigríður Sigþórsdóttir
Richard Briem

arkitekt
arkitekt

Fyrsta hús sem reist var á lóðinni var einlyft bakhús úr steinsteypu sem Karl Þorvaldsson húsasmíðameistari byggði árið
1921. Það var talið sem Bergstaðastræti 61b og var lengi notað til íbúðar en síðar mun Karl hafa haft þar
húsgagnaverkstæði. Þetta hús var rifið um 1985. Í ágúst 1930 fékk Karl leyfi fyrir nýju þrílyftu íbúðar- og verslunarhúsi á
framlóðinni. Húsið var fullbyggt í desember sama ár en einungis var byggð ein hæð af þremur, ásamt risi og kvisti. Í risinu
voru íbúðarherbergi en á aðalhæðinni var sölubúð með tveimur vörusýningargluggum. Þar var í fyrstu verslunin Kjöt &
grænmeti en síðar var rekin þar Kiddabúð. Á stríðsárunum hóf vefnaðarvörufyrirtækið Toledo þar starfsemi. Árið 1979, að
undangengnum deilum um byggingarleyfi milli eiganda hússins og borgarinnar, felldi byggingarnefnd formlega úr gildi
þann hluta af upphaflega byggingarleyfinu sem ekki hafði verið notaður, þ.e.a.s. fyrir tveimur efri hæðunum sem ekki voru
byggðar. Húsið virðist síðan hafa staðið óbreytt til 1985, en þá var það gert að íbúðarhúsi og um leið breytt mikið. Ris þess
var þá endurbyggt og hækkað og í raun breytt í heila hæð, auk þess sem útliti hússin var breytt mikið, svalir voru settar á
framhlið og gluggum var breytt. Þá var bakhúsið frá 1921 rifið og vinnustofa reist þar sem það stóð, ásamt glerskála við
austurlóðamörk sem tengist íbúðarhúsinu. Stigahús úr gleri var reist við bakhlið hússins og undirgangi í gegnum 1. hæð var
lokað og breytt í þvottahús og geymslu. Árið 1986 var samþykkt leyfi til að breyta hluta af 1. hæð í atvinnuhúsnæði fyrir
kvikmyndafélagið Nýtt líf. Atriði í kvikmyndinni Magnús munu hafa verið tekin í húsinu og bakgarðinum.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einföld steinsteypuklassík með breytingum í anda húsagerðar 9. áratugar 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu. Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Bergstaðastrætis og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Mikið breytt frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1975

Bergstaðastræti 63

Fyrsti eigandi Hróbjartur Hróbjartsson
arkitekt

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hróbjartur Hróbjartsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað + Ál
Mænisþak
Ál

Tvílyft

Helstu breytingar
1988

Sólskáli

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Hróbjartur Hróbjartsson

arkitekt

Saga
Á þessari lóð stóð áður einlyft timburhús með kjallara og risi, sem Elías Jóakimsson byggði árið 1920. Upphaflega var það
íbúðarhús en árið 1941 var búið að breyta því í verslunarhús og voru Silli og Valdi þar um tíma með eina af verslunum
sínum. Árið 1968 skemmdist þetta hús mikið í eldsvoða. Á lóðinni var einnig geymsluskúr sem byggður var árið 1921.
Í febrúar 1974 fékk Hróbjartur Hróbjartsson arkitekt leyfi til að byggja nýtt íbúðarhús á lóðinni eftir eigin teikningum.
Húsið var fullbyggt í október 1975. Eldra húsið, ásamt skúr, mun hafa verið fjarlægt alllöngu fyrir þann tíma. Núverandi
hús á lóðinni er tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu. Meðal sérkenna þess er að gaflar eru steinsteyptir og múrhúðaðir en
hliðarveggir, ásamt þaki, léttbyggðir og klæddir með rauðlituðu bárustáli. Allt tréverk á ytra byrði er málað í skærgulum lit.
Framhliðin er inndregin á því horni sem snýr að gatnamótum og svalir eru þar á efri hæðinni (Pétur H. Ármannsson:
Heimili og húsagerð 1967–1987, bls. 84). Árið 1977 var húsið tilnefnt til fegrunarverðlauna Reykjavíkurborgar og hlaut
viðurkenningu sem fallegasta hús borgarinnar. Árið 1988 fékkst leyfi til að reisa garðskála úr timbri á lóðinni eftir
teikningum Hróbjarts Hróbjartssonar. Í dag stendur garðskáli úr gleri í norðurhorni lóðarinnar.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Gott dæmi um húsagerð 8. áratugar 20. aldar. Hefur gildi sem höfundarverk.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Stendur á hornlóð. Gott dæmi um viðleitni til að fella nýbyggingu inn í eldri byggð.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Lagt er til að húsið njóti verndar í grænum flokki: Verndun 20. aldar bygginga, sem gott
dæmi um höfundarverk Hróbjarts Hróbjartssonar og byggingarstíl síns tíma. Svæðið sem
húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs, sbr.
Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1958

Bragagata 16

Fyrsti eigandi Ingi R. Helagson o.fl.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Skúli H. Norðdahl
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Skáþak(skúrþak)

Þrílyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar
1977
?

Kvisti breytt
Íbúð í kjallara

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Skúli H. Norðdahl

arkitekt

Saga
Á lóðinni stóð áður hús sem Magnús Benediktsson byggði árið 1920. Það var einlyft timburhús með risi. Árið 1927 var
ætlunin að byggja fyrsta áfanga að nýju steinsteyptu íbúðarhúsi á lóðinni en timburhúsið átti þó að standa enn um sinn.
Ekki er ljóst hvort af þeim framkvæmdum varð og segir ekki af húsinu eftir þetta.
Árið 1956 fékkst leyfi til að byggja nýtt fjölbýlishús á lóðinni eftir teikningum Skúla H. Norðdahl. Gamla timburhúsið er
þá sagt orðið ónothæft til íbúðar og hefur þá verið rifið. Á meðan nýja húsið var enn í byggingu (í nóvember 1956) fékkst
leyfi til að breyta þaki þess og stækka kvist á þakinu. Húsið var fullbyggt árið 1958. Þetta er þrílyft hús með kjallara og risi,
byggt úr steinsteypu, múrhúðað að utan og með álþaki. Kvistur er á þaki hússins að framanverðu en að aftanverðu er þakinu
lyft í fulla hæð. Ein íbúð er á hverri hæð hússins og á þakhæð og íbúð er nú einnig í kjallara. Svalir eru á bakhlið hverrar
hæðar. Árið 1977 fékkst leyfi til að auka þakhalla á kvisti hússins.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fjölbýlishús í anda húsagerðar 6. áratugs 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:

Fellur ekki vel að byggðamynstri á svæðinu.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1923

Urðarstígur 2

Fyrsti eigandi Jón Jónsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Einar Erlendsson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Valmaþak
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar
1968
?
?
?

Viðbygging
Ný klæðning
Gluggabreyting
Útlitsbreyting

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Kjartan Sveinsson

tæknifr.

Saga
Í júní 1923 fékk Jón Jónsson nokkur leyfi til að byggja íbúðarhús á lóðinni og var það fullbyggt í september sama ár. Þetta
er einlyft hús með kjallara og risi, byggt úr steinsteypu og með járnklæddu valmaþaki. Samkvæmt upphaflegri teikningu
voru inngangur og útitröppur á suðurhlið hússins. Húsið var áður sementssléttað að utan, en hefur nú verið klætt með
álklæðningu. Í því hefur frá upphafi verið ein íbúð. Árið 1968 var reist viðbygging með inngangi og skáþaki við suðurhlið
hússins, þar sem útitröppurnar voru áður. Húsinu virðist ekki hafa verið breytt síðan, utan þess að skýli hefur verið sett yfir
innganginn á viðbyggingunni og gluggum hefur verið breytt úr sexrúðugluggum í krosspóstaglugga.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt steinsteypuhús, álklætt með timburklæddri viðbyggingu.

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

Stendur á hornlóð. Mikilvægt í götumynd Urðarstígs og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Hefur verið aukið með viðbyggingu og breytt með álklæðningu.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1922

Urðarstígur 4

Fyrsti eigandi Þorsteinn Jónsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Ris
Inng.skúr

Helstu breytingar
1976
1978

1981
1987

Endurbætur
Fyrirkomul.breyt.
Ný klæðning
Útlitsbreyting
Fyrirkomul.breyt.
Viðbygging
Sólpallur
Sólskáli

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Sigurður Harðarson

arkitekt

Sigurður Harðarson
Ólafur Axelsson
Magnús Skúlason

arkitekt
arkitekt
arkitekt

Saga
Leyfi fékkst fyrir húsi á lóðinni í nóvember 1920. Í febrúar 1922 var húsið enn í smíðum, en þá fékkst leyfi til að byggja
skúr norðan við það og breyta innréttingu í kjallara. Í október sama ár taldist það fullbyggt. Þetta er einlyft hús með kjallara
og risi, byggt úr bindingi og upphaflega klætt að utan með járni á veggjum og þaki, en nú klætt með timbri á veggjum.
Inngönguskúr var frá upphafi við norðurgafl hússins. Í því var ein íbúð á aðalhæð og önnur í kjallara. Árið 1976 höfðu
verið gerðar breytingar og endurbætur á húsinu sem fólust m.a. í því að á aðalhæðinni var búið að loka fyrir inngang og
breyta anddyri í baðherbergi. Árið 1978 fékkst leyfi til að breyta útliti og innréttingum hússins og virðist timburklæðningin
þá hafa verið sett á það. Einnig hefur þá verið sett mænisþak á inngönguskúrinn sem var áður með flötu þaki og útitröppur
lengdar frá því sem upphaflega var. Árið 1981 var samþykkt leyfi til að byggja viðbyggingu við húsið. Þá var gerður nýr og
stærri inngöngskúr við norðurvesturgafl hússins, steinsteyptur og með timburklæðningu. Árið 1987 var samþykkt leyfi til
að byggja sólpall og garðskála úr timbri og gleri við húsið. Sólpallur var þá reistur við suðurgafl hússins og garðskáli við
bakhlið inngönguskúrsins.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Timburhús byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915. Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Urðarstígs og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð, utan þess að breytt hefur verið um klæðningu.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1921

Urðarstígur 6

Fyrsti eigandi Valdimar Þorvaldsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Pappi
Mænisþak
Pappi

Einlyft
Kjallari
Ris
Inng.skúr

Helstu breytingar
1932
?
1995

Viðbygging
Múrhúðun
Hækkun
Viðbygging
Útlitsbreyting
Gluggabreyting
Ný klæðning

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Pjetur Ingimundarson

forsmið

Jakob Líndal
Kristján Ásgeirsson

arkitekt
arkitekt

Saga
Valdimar Þorvaldsson fékk leyfi fyrir húsi á lóðinni í júní 1920 og í desember 1921 var það fullbyggt. Þetta er einlyft hús
með kjallara og risi, byggt úr bindingi og var upphaflega klætt að utan með pappa á veggjum og þaki. Í því var ein íbúð.
Samkvæmt fyrstu brunavirðingu var inngönguskúr við austurhlið hússins, byggður eins og það, og virðist það vera í
samræmi við upphaflega teikningu af húsinu. Árið 1922 fékkst leyfi fyrir öðru íbúðarhúsi á lóðinni og er það bakhúsið nr.
6a við Urðarstíg. Árið 1932 var samþykkt leyfi til að gera viðbyggingu við húsið. Samkvæmt teikningu var þá ekki
inngönguskúr við austurgafl hússins heldur ósamþykkt viðbygging við bakhliðina og sýnir teikningin áætlaða viðbyggingu
norðan við hana. Í dag er samsvarandi viðbygging við bakhlið hússins. Eigandi hússins var á þessum tíma Sigurður Jón
Guðmundsson verkamaður, sem bjó þar lengi ásamt konu sinni og börnum. Árið 1995 fékkst leyfi til að byggja við húsið
og hækka ris þess. Þá virðist hafa átt að lengja húsið til suðurs en það hefur ekki verið framkvæmt. Hins vegar hefur
viðbyggingin við bakhlið hússins verið lengd til suðurs og nýr inngangur verið settur þar, auk þess sem ris hússins hefur
verið hækkað. Við hækkun rissins voru settir gluggar á stafna hússins. Einnig hafa gluggar á neðri hæð verið stækkaðir.
Jafnframt hefur húsið verið klætt með timburklæðningu en áður hafði það verið múrhúðað.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Timburhús byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915. Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Urðarstígs og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð, þó þak hafi verið hækkað og timburklæðning sett á húsið.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1922

Urðarstígur 6a

Fyrsti eigandi Jón Magnússon

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Hlaðið úr holsteini

Einlyft

Helstu breytingar
1946
?

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Endurbætur
Gluggabreyting

Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Saga
Jón Magnússon að Ánanaustum fékk leyfi fyrir húsi á lóðinni í október 1922 og í desember sama ár var það fullbyggt. Það
er byggt á sömu lóð og húsið Urðarstígur 6 og stendur á baklóðinni norðvestanvið það hús. Upphaflega var það skráð sem
Urðarstígur 6b en fékk síðar númerið Urðarstígur 6a. Hús þetta er einlyft, byggt úr holsteini og með járnklæddu skáþaki. Í
því hefur frá upphafi verið ein íbúð. Árið 1946 höfðu verið gerðar ýmsar endurbætur á húsinu, m.a. sett í það salerni og
steypibað. Húsinu virðist ekki hafa verið breytt að ráði frá því að það var byggt, en hurð og gluggi á framhlið eru þó
öðruvísi en á upphaflegri teikningu.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einföld steinhlaðin skúrbygging.

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

Hús á baklóð. Mikilvægt í byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1922

Urðarstígur 8

Fyrsti eigandi Magnús Magnússon

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Steinsteypt

Einlyft
Ris

Mænisþak
Pappi

Helstu breytingar
1926
1926
1989

1990
?

Saga

Hækkun
Ný klæðning
Geymsla á lóð
Geymsla á lóð
Kvistur
Gluggabreyting
Fyrirkomul.breyt.
Íbúð í risi sþ.
Skúr á lóð sþ.
Fyrirkomul.breyt.
Ný klæðning

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Pjetur Ingimundarson

forsm.

Róbert Pétursson

arkitekt

Hákon Örn Arnþórsson

tæknifr.

Magnús nokkur Magnússon fékk leyfi fyrir húsi á lóðinni í apríl 1922 og í júlí sama ár var það fullbyggt. Upphaflega var
þetta einlyft hús með risi, byggt úr steinsteypu og með pappaklæddu þaki. Í því var ein íbúð. Við norðurhlið hússins hefur
frá upphafi verið inngönguskúr, byggður eins og það. Árið 1926 var búið að hækka húsið um eina hæð úr steinsteypu svo
að það var orðið tvílyft með risi, járnklæddu þaki og þremur gluggakvistum. Inngönguskúrinn hafði einnig verið hækkaður
og húsið allt verið sementssléttað að utan. Á nýju hæðinni var íbúð með sömu herbergjaskipan og á neðri hæðinni. Einnig
höfðu verið byggðir tveir geymsluskúrar úr steinsteypu á lóðinni. Í þeim stærri voru tveir geymsluklefar og þurrkloft. Árið
1989 var samþykkt áður gerð íbúð í risi hússins sem og breytingar á þaki og gluggum. Þá var settur einn langur kvistur á
framhlið hússins í stað tveggja sem voru þar áður og tveimur kvistum á bakhlið breytt í þakglugga. Jafnframt var
samþykktur sameiginlegur geymsluskúr á lóðinni. Húsið hefur verið klætt með steniplötum, en ekki er ljóst hvenær það var
gert. Í þessu húsi mun Guðmundur J. Guðmundsson, formaður Verkamannafélagsins Dagsbrúnar, hafa fæðst.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einföld steinsteypuklassík.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu. Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Urðarstígs og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Hefur verið hækkað í samræmi við upprunalega gerð en breytt í útliti með nýrri klæðningu og kvisti.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1926

Urðarstígur 8a

Fyrsti eigandi Hannes Guðlaugsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Steinsteypt
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar
?
?

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Ný klæðning
Gluggabreyting

Saga
Hannes Guðlaugsson fékk leyfi fyrir tvílyftu húsi á lóðinni í desember 1922. Til er teikning að húsinu frá sama ári eftir
Guðmund H. Þorláksson byggingarmeistara sem sýnir tvílyft hornhús með risi og lágum kjallara (sjá kafla um sögu
svæðisins, bls. 12). Húsið var brunavirt í apríl 1926 og hafði þá einungis verið byggð ein hæð með kjallara og lágu risi.
Húsið hefur aldrei verið hækkað í samræmi við upphaflega teikningu. Það stendur á horni Urðarstígs og Bragagötu og er
hornsneitt á suðausturhorni. Í því hefur frá upphafi verið ein íbúð. Húsinu virðist ekki hafa verið breytt frá því að það var
byggt, utan þess að það hefur verið klætt með steniplötum og gluggar við suðausturhorn virðast hafa verið færðir og
minnkaðir. Árið 2006 var sótt um leyfi til þess að stækka og byggja ofan á húsið og er umsóknin nú [2008] til meðferðar í
deiliskipulagsvinnu Urðarstígsreita.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einföld steinsteypuklassík.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu. Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Hornhús. Mikilvægt í götumynd Urðarstígs og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Hefur verið breytt nokkuð í útliti með nýrri klæðningu og gluggasetningu.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1920

Urðarstígur 10

Fyrsti eigandi Ebeneser Bergsveinsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Saga

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Pappi
Mænisþak
Pappi

Einlyft
Ris

Helstu breytingar
1924

1927

1931
?
?

Nýr kjallari
Viðbygging
Inngönguskúr
Endurbætur
Ný klæðning
Viðbygging
Gluggabreyting
Hækkun
Útlitsbreyting
Bílskúr

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Einar Erlendsson

arkitekt

Einar Erlendsson

arkitekt

Ebeneser Bergsveinsson fékk leyfi fyrir húsinu í september 1920 og í nóvember sama ár var það fullbyggt. Þetta er einlyft
hús og var upphaflega styttra en nú og með lægra risi, byggt úr bindingi og klætt að utan með pappa. Upphaflega stóð húsið
innar á lóðinni með gafl að Urðarstíg og framhlið að Bragagötu. Árið 1923 fékkst leyfi til að flytja húsið og byggja við það
viðbyggingu og í janúar árið eftir var búið að snúa því og koma því fyrir á nýjum kjallara á núverandi stað á lóðinni.
Jafnframt hafði það verið lengt til norðurs með steinsteyptri viðbyggingu. Einnig var kominn inngönguskúr úr bindingi við
vesturhlið hússins. Árið 1927 fékkst leyfi til fækka gluggum á götuhlið úr þremur í tvo og var miðjuglugginn þá fjarlægður.
Jafnframt var leyfð viðbygging við vesturhlið hússins. Í nóvember sama ár var búið að klæða húsið allt með bárujárni, bæði
veggi og þak og byggja nýjan steinsteyptan inngönguskúr við vesturhlið. Í honum var eldhús og gangur og undir honum
geymslukjallari. Gengið var inn um hann frá Bragagötu. Árið 1931 fékkst leyfi til að hækka ris hússins. Þegar það var gert
voru settir gluggar á stafnana. Inngönguskúrinn við vesturhlið hefur um leið verið felldur inn í húsið og þá hefur myndast
yfirbyggt innskot á vesturhorninu, framan við innganginn. Innskotinu hefur síðar verið lokað með timburveggjum og gluggi
verið settur á norðurgaflinn og nýr inngangur vestanmegin á hornið. Í dag [2008] er sá hluti hússins sem byggður er úr
timbri járnklæddur en ekki sá hluti sem byggður er úr steinsteypu. Á lóðinni suðaustan við húsið stendur bílskúr, en ekki er
að finna leyfi fyrir byggingu hans.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt timburhús með steinsteyptum viðbyggingum.

Menningarsögulegt gildi: Timburhús byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915. Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Stendur á hornlóð. Mikilvægt í götumynd Urðarstígs og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Nokkuð breytt frá upprunalegri gerð, hefur verið stækkað og ris hækkað.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1921

Urðarstígur 12

Fyrsti eigandi Þórður Árnason

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Timbur
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Ris

Helstu breytingar
1923
1938
?

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Nýr kjallari
Ný klæðning
Hækkun
Íbúð í kjallara
Skúr á lóð

Saga
Þórður Árnason frá Görðum fékk árið 1920 leyfi til að byggja timburskúr á lóðinni. Jóhannes Kr. Jóhannesson trésmiður
sótti um leyfið fyrir hönd hans og hefur ef til vill teiknað húsið. Til er óundirrituð teikning frá sama ári en hún sýnir skúr
með skáþaki sem virðist eiga að snúa gafli að Urðarstíg. Húsið var fyrst brunavirt í janúar 1921 og er þá sagt einlyft með
risi, byggt úr bindingi, klætt að utan með borðum og með járnþaki. Árið 1923 hafði húsið verið stækkað og endurbætt. Þá
er sagður vera kjallari undir því öllu og má vera að þá hafi verið búið að færa það til og setja það á nýjan kjallara. Einnig
var búið að járnklæða veggi hússins að utan. Árið 1938 var búið að hækka ris hússins um 70 cm og innrétta þar
íbúðarherbergi og framloft. Í kjallaranum var búið að útbúa séríbúð. Húsið mun hafa verið kallað Sólheiði og í því bjó lengi
Þóroddur Bjarnason bréfberi og síðar sonur hans Bjarni Þóroddsson bréfberi og frímerkjakaupmaður. Á árunum 1979-1982
voru uppi áform um að rífa húsið og byggja á ný á lóðinni en ekki varð af þeim framkvæmdum. Í ársbyrjun 2005 var tekin
fyrir hjá skipulagsfulltrúa fyrirspurn um hvort leyft yrði að rífa timburhúsið á lóðinni og byggja þar steinsteypt fjölbýlishús,
svipað og samþykkt hafi verið 1979. Skipulagsfulltrúi gerði ekki athugasemd við að núverandi hús yrði rifið og nýtt yrði
byggt á lóðinni. Málinu virðist hins vegar ekki hafa verið fylgt frekar eftir. Skúrbygging er í vesturhorni lóðarinnar en hún
er ekki nefnd í virðingum og ekki er að finna leyfi fyrir byggingu hennar.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einfalt timburhús.

Menningarsögulegt gildi: Timburhús byggt eftir breytingar á byggingarreglugerð 1915. Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í götumynd Urðarstígs og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð, utan þess að ris hefur verið hækkað.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1947

Urðarstígur 14

Fyrsti eigandi Jóhann G. Ásgeirsson
Sigurður Gíslason

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guttormur Andrésson
arkitekt

Útlit
Steinsteypt

Tvílyft
Kjallari

Helstu breytingar
1984
1984

Mænisþak
1988

Viðbygging
Stækkun á kjallara
Fyrirkomul.breyt.
Svalir
Útlitsbreyting

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Gylfi Guðjónsson
Gylfi Guðjónsson

arkitekt
arkitekt

Jóhann G. Bergþórsson

verkfr.

Saga
Á þessari lóð stóð áður lítið timburhús byggt árið 1920. Það var einlyft hús með lágu risi og í því var lítil íbúð. Á árunum
1946-1947 var byggð steinsteypt viðbygging við norðurhlið þessa húss, sem átti að verða hluti af nýju framtíðarhúsi á
lóðinni. Hin fyrirhugaða framtíðarbygging var aldrei fullgerð en viðbyggingin stendur enn sem norðurhluti núverandi
byggingar á lóðinni. Hún er tvílyft með kjallara, byggð úr steinsteypu, einangruð með vikri og með járnklæddu þaki. Árið
1983 fékkst leyfi til að rífa gamla timburhúsið á lóðinni og sama ár var samþykkt leyfi til að reisa þar nýbyggingu eða
viðbyggingu úr steinsteypu. Þessi bygging var fullbyggð árið 1984 og er tvílyft, steinsteypt fjölbýlishús með kjallara. Það
stendur þar sem eldra húsið stóð áður, áfast við viðbygginguna frá 1946, og mynda byggingarnar eina samfellda heild. Við
hönnun yngra hússins hefur verið tekið mið af stærð og útliti byggingarinnar frá 1946, en skýli hefur verið sett yfir inngang
eldri byggingarinnar til samræmis við skýli yfir inngangi yngri byggingarinnar. Árið 1984 var samþykkt stækkun á kjallara
hússins. Árið 1988 voru settar svalir á bakhlið eldri hluta hússins og hurð út úr kjallara á sömu hlið. Árið 2008 fékkst leyfi
til að breyta innra skipulagi og útliti hússins og sameina tvær íbúðir í því. Breytingin mun felast í því að íbúð sem er á
þremur hæðum í eldri hluta hússins verður sameinuð íbúð á 1. og 2. hæð í yngra húsinu. Jafnframt verður nyrðri
innganginum í yngra húsinu lokað og gluggi settur í staðinn. Ólafur Sigurðsson hjá Arkþingi hefur teiknað breytingarnar.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Hefðbundin húsagerð frá 5. áratug 20. aldar með viðbyggingu í anda húsagerðar 9. áratugarins.

Menningarsögulegt gildi:
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:

Hefur verið stækkað með viðbyggingu en eldri hluti er óbreyttur að mestu þó útlit hafi verið samræmt.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).

36

Byggingarár

1934

Urðarstígur 16

Fyrsti eigandi Atli Eiríksson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hafliði Jóhannsson
trésmiður

Útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Skáþak(skúrþak)
Bárujárn

Einlyft
Kjallari

Helstu breytingar
1953

Hækkun
Kvistur
Svalir
<1984 Rifið eldra hús
1984 Viðbygging
Kvistir
Fyrirkomul.breyt.
1984 Svalir
1986 Viðbygging

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga
Gísli Halldórsson

arkitekt

Þormóður Sveinsson

arkitekt

Þormóður Sveinsson
Þormóður Sveinsson

arkitekt
arkitekt

Saga
Fyrsta húsið sem byggt var á lóðinni var lítið timburhús sem stóð austast á lóðinni, við Urðarstíg. Það var byggt eftir
teikningu Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara árið 1921. Þetta var einlyft íbúðarhús með risi, byggt úr bindingi
og klætt að utan með pappa á veggjum og þaki.
Árið 1934 var búið að byggja nýtt hús sunnar á sömu lóð og stendur það hús enn á horni Urðarstígs og Njarðargötu. Það er
einlyft með kjallara og var upphaflega lægra en nú og með skáþaki, byggt úr steinsteypu, múrhúðað að utan og með járni á
þaki. Það var að hluta til byggt upp að bakhlið og suðausturhorni eldra hússins á lóðinni og að vestanverðu var það byggt
áfast við húsið Urðarstíg 16a. Samkvæmt upphaflegum teikningum hefur verið fyrirhugað að fella húsið síðar inn í stærra
og hærra hornhús á lóðinni en aldrei varð af því. Í húsinu var ein íbúð og trésmíðastofa. Árið 1953 var búið að hækka húsið
um port og ris með kvisti. Þá voru einnig settar svalir á austurstafn hússins. Þá stóð eldra húsið enn norðaustan við þetta
hús. Árið 1984 fékkst leyfi til að breyta innra skipulagi í húsinu, setja kvisti þakið, einn á bakhlið og tvo á framhlið þar sem
áður var einn, og byggja viðbyggingu við norðurhlið. Þessar breytingar munu hafa verið framkvæmdar sama ár. Gamla
timburhúsið virðist þá eða áður hafa verið fjarlægt af lóðinni. Í júlí 1984 voru settar þaksvalir ofan á viðbygginguna. Árið
1986 fékkst leyfi til að stækka anddyri hússins úr steinsteypu og mun því hafa verið lokið árið 1987.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Fúnkísstíll með breytingum frá 6. og 9. áratug 20. aldar.

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

Stendur á hornlóð. Mikilvægt í götumynd Urðarstígs og byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Nokkuð breytt frá upphaflegri gerð, hefur verið hækkað með porti og risi.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Byggingarár

1922

Urðarstígur 16a

Fyrsti eigandi Benedikt Guðmundsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari

Útlit
Steinsteypt

Einlyft
Ris

Mænisþak
Pappi

Helstu breytingar
?
?
?

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Ný klæðning á þak
Inngönguskúr
Skúr á lóð

Saga
Benedikt Guðmundsson fékk í júlí 1922 leyfi til að byggja hús á lóðinni og í október sama ár var það fullbyggt. Til er
óundirrituð teikning að húsinu frá sama ári en Guðmundur H. Þorláksson byggingarmeistari sótti um leyfið fyrir hönd
Benedikts og hefur að öllum líkindum teiknað húsið. Húsið var byggt vestanvert á lóð Urðarstígs 16 og fékk númerið
Urðarstígur 16a. Lóðunum virðist fljótlega hafa verið skipt í tvær lóðir nr. 16 og 16a. Þetta er einlyft hús með risi, byggt úr
steinsteypu og var upphaflega með pappaþaki. Í því var lítil íbúð. Árið 1926 var synjað leyfi til að byggja geymsluskúr úr
steinsteypu á baklóð hússins. Í dag [2008] stendur skúr aftast á lóðinni, en ekki finnst leyfi fyrir byggingu hans. Húsið hefur
staðið óbreytt að mestu síðan það var byggt, utan þess að járnklæðning hefur verið sett á þakið og timburbíslag hefur verið
byggt án leyfis við bakhlið. Árið 1998 voru uppi áform um að sameina íbúðarhúsið og skúrinn á lóðinni með tengibyggingu
og byggja ofan á framhluta hússins eftir teikningum Gunnars Borgarssonar arkitekts, en ekki varð af þeirri framkvæmd. Þá
mun hafa verið búið í bakhúsinu í langan tíma. Árið 2007 var sótt um leyfi til að rífa fram- og bakhúsið og byggja nýtt
þriggja hæða steinsteypt einbýlishús á lóðinni. Umsóknin er nú [2008] til meðferðar í deiliskipulagsvinnu Urðarstígsreita.

Varðveislumat:
Byggingarstíll:

Einföld steinsteypuklassík.

Menningarsögulegt gildi: Hluti af upphaflegri byggð á svæðinu. Byggt skv. hugmyndum um randbyggð frá 3. áratugi 20. aldar.
Umhverfisgildi:

Mikilvægt í byggðamynstri á sunnanverðu Skólavörðuholti.

Upprunaleg gerð:

Óbreytt að mestu frá upprunalegri gerð.

Varðveislugildi:

Svæðið sem húsið stendur á nýtur verndar í ljósgulum flokki: Verndun byggðamynsturs,
sbr. Húsverndarskrá Reykjavíkur (sjá þemaheftið Húsvernd í Reykjavík, 1998).
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Húsaskrá – Horfin hús

Byggingarár

1920

Baldursgata 8

Fyrsti eigandi Guðmundur Erlendsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Útlit
Timbur, bindingur
Pappi

Einlyft

Upphafleg notkun
Geymsla

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

<1941 Rifið

Bárujárn

Saga
Í janúar 1920 var virtur skúr sem Guðmundur Erlendsson hafði byggt á lóðinni Baldursgötu 8. Hann var byggður úr
bindingi, klæddur utan með borðum, pappa og listum og með járnþaki. Í honum var lítil íbúð og geymsla. Ekki er ljóst hvar
þessi skúr hefur staðið og ókunnugt hvað um hann hefur orðið. Hann sést ekki á korti af Reykjavík frá 1941 og hefur
líklega verið rifinn fyrir þann tíma.

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

Þetta hús var rifið, líklega fyrir 1941.
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Byggingarár

1920

Bergstaðastræti 63

Fyrsti eigandi Elías Jóakimsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Kjallari
Ris

Helstu breytingar
1921
1941
1968
<1974

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Skúr á lóð
Atv.húsn. innr.
Bruni
Rifið

Saga
Á lóðinni Bergstaðastræti 63 stóð áður hús sem Elías Jóakimsson byggði árið 1920. Þetta var einlyft hús með kjallara og
risi, byggt af bindingi og klætt með járni á þaki og veggjum. Það var upphaflega íbúðarhús. Á lóðinni var einnig
geymsluskúr sem byggður var árið 1921. Árið 1937 var húsið selt á uppboði að kröfu bæjarins. Húsið keyptu Silli og Valdi
og þegar það var virt á ný árið 1941 var búið að breyta því í verslunarhús. Þar var um tíma starfrækt ein af verslunum Silla
og Valda. Í apríl 1968 kom upp eldur í kjallara hússins. Þá var búið bæði í kjallaranum og á aðalhæð hússins og skemmdist
kjallarinn mikið í brunanum. Í febrúar 1974 fékkst leyfi til að byggja nýtt steinsteypt íbúðarhús á lóðinni og var byggingu
þess lokið árið 1975. Eldra húsið, ásamt skúr, mun hafa verið fjarlægt alllöngu fyrir þann tíma.

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

Þetta hús var rifið fyrir 1974.
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Byggingarár

1920

Bragagata 16

Fyrsti eigandi Magnús Benediktsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Hönnuður ókunnur

Útlit
Timbur, bindingur

Einlyft
Ris

Mænisþak
Pappi

Helstu breytingar
1922
1956

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

Inngönguskúr
Inngönguskúr
Rifið

Saga
Á lóðinni Bragagötu 16 stóð áður hús sem Magnús Benediktsson byggði árið 1920. Lóðin taldist upphaflega til Urðarstígs
og var húsið þá ýmist talið sem Urðarstígur 10a eða 10b. Þetta var einlyft hús með risi, byggt úr bindingi og klætt með
pappa á þaki. Í því var lítil íbúð. Árið 1922 var byggður inngönguskúr úr bindingi við norðurhlið hússins og inngöngu- og
geymsluskúr með sama frágangi við suðurhlið. Árið 1927 fékkst leyfi til að byggja tvílyft íbúðarhús úr steinsteypu á
lóðinni og var ætlunin að byggja fyrst eitt hornið á húsinu og láta timburhúsið standa enn um sinn, en rífa inngönguskúrinn
við suðurhlið þess. Ekki er ljóst hvort af þessum framkvæmdum varð og segir ekki af húsinu eftir þetta. Árið 1956 fékkst
leyfi fyrir nýju þrílyftu íbúðarhúsi úr steinsteypu á lóðinni. Gamla timburhúsið er þá sagt orðið ónothæft til íbúðar og hefur
verið rifið. Núverandi hús var brunavirt í ágúst 1958 og var þá fullbyggt.

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

Þetta hús var rifið 1956.
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Byggingarár

1920

Urðarstígur 14

Fyrsti eigandi Magnús Magnússon

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun J. K. J.

Útlit
Timbur, bindingur
Pappi
Mænisþak
Bárujárn

Einlyft
Ris

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar
1922
1946
1983

Viðbygging
Inngönguskúr
Viðbygging
Rifið

Hönnuðir breytinga
Karl Þorvaldsson?
Guttormur Andrésson

arkitekt

Saga
Á lóðinni Urðarstíg 14 stóð áður lítið timburhús sem Magnús Magnússon byggði árið 1920. Þetta var einlyft hús með lágu
risi, byggt úr bindingi, upprunalega klætt með pappa á veggjum en járni á þaki. Í því var lítil íbúð. Árið 1922 hafði húsið
verið stækkað um næstum helming með einlyftri timburviðbyggingu við vesturhlið. Einnig hafði verið byggður
inngönguskúr úr bindingi við norðurgafl þess. Á árunum 1946-1947 var byggð steinsteypt viðbygging við norðurhlið þessa
húss, sem átti að verða hluti af nýju framtíðarhúsi á lóðinni. Hin fyrirhugaða framtíðarbygging var aldrei fullgerð en
viðbyggingin stendur enn sem norðurhluti núverandi byggingar á lóðinni. Árið 1983 fékkst leyfi til að rífa gamla
timburhúsið á lóðinni og sama ár var samþykkt leyfi til að reisa þar nýbyggingu eða viðbyggingu úr steinsteypu. Þessi
bygging var fullbyggð árið 1984 og stendur þar sem eldra húsið stóð áður, áföst við viðbygginguna frá 1946.

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

Þetta hús var rifið árið 1983.
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Byggingarár

1921

Urðarstígur 16

Fyrsti eigandi Jón Jónsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun Guðmundar H. Þorlákssonar
byggingarmeistari

Útlit
Timbur, bindingur
Pappi
Mænisþak
Pappi

Einlyft
Ris

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Hönnuðir breytinga

1923

Inngönguskúr
Endurbætur
1934 Nýbygging
<1984 Rifið

Saga
Fyrsta húsið sem byggt var á lóðinni Urðarstíg 16 var lítið timburhús sem stóð austast á lóðinni, við Urðarstíg. Það var
byggt af Jóni nokkrum Jónssyni árið 1921 og var einlyft íbúðarhús með lágu risi, byggt úr bindingi og klætt að utan með
pappa á veggjum og þaki. Árið 1923 var búið að fullgera og endurbæta húsið og byggja inngönguskúr úr bindingi við
vesturhlið þess. Árið 1934 var búið að byggja nýtt steinsteypt hús sunnar á sömu lóð og stendur það hús enn á horni
Urðarstígs og Njarðargötu. Þetta hús var að hluta til byggt upp að bakhlið og suðausturhorni eldra hússins. Árið 1984 fékkst
leyfi til að byggja viðbyggingu við norðurhlið þessa húss og þá virðist hafa verið búið að fjarlægja gamla timburhúsið af
lóðinni.

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

Þetta hús var rifið fyrir 1984.
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