
Baldurstorg
Þingholtin, syðra Skólavörðuholt eða Goðahverfið, allt eftir því við hvern er talað, er 

eitt elsta íbúðahverfi Reykjavíkur. “Þingholtin eru nefnd eftir tómthúsbýlinu Þingholti.” 

“Árið 1765 var reist tómthúsbýli skammt frá þinghúsinu [þ.e. “á þeim slóðum þar 

sem nú eru Skólastræti 5 og 5b] og nefnt Þingholt sem var nýnefni. Sá bær mun 

aðeins hafa staðið sex ár og var á þeim slóðum sem nú er Þingholtsstræti 3” (Páll 

Líndal, Reykjavík. Sögustaðir við Sund). Á 20.öldinni var verslun á hverju götuhorni í 

hverfinu enda ísskápaeign ekki algeng fyrr en eftir 1955 og einkabílar fáir. Því þurfti 

að vera stutt í verslun svo hægt væri að kaupa daglega inn til heimilisins. Svokallaðar 

nýlenduvöruverslanir voru margar, stundum nokkrar á einu og sama götuhorninu. Í 

þeim var selt allt það nauðsynlegasta til heimilisins, matur, hreinlætisvörur, sælgæti, 

tóbak og  stundum líka fatnaður og búsáhöld. Einnig voru í hverfinu þvottahús, 

blómabúðir, fiskbúðir, bakarí og fleiri sérverlsanir. Eftir að stórvöruverslanirnar fóru að 

ryðja sér til rúms og greiðslukortin urðu algengari en peningar fækkaði kaupmönnunum 

á horninu hratt og eru þeir fáir eftir í Reykjavík.

BALDURSGATA 9 (INNGANGUR AÐ ÓÐINSGÖTU). 
BYGGT CA.1943
Að Baldursgötu 9 hefur verið fjölbreytt starfsemi um tíðina. Þar voru meðal 

annars leikfanga - og húsgagnaverksmiðja, raftækjaverslun, blómabúð, 

lakkrísverksmiðja og bílaverkstæði. 

Árið 1973 keypti Húsmæðrafélag Reykjavíkur húsið og hafði starfsemi sína 

þar til ársins 2005, þegar félagið var lagt niður. Í þessu litla húsi, sem er um 

60 m2 að flatarmáli, var afar fjölbreytt starf á vegum félagsins, t.d. námskeið í 

handavinnu og matreiðslu, þar sem meðal annars var kennt að gera síldarrétti 

og brauðtertur. Einnig voru kynnt ný heimilistæki, t.d. örbylgjuofnar og 

nýnæmi eins og kryddblöndur frá mcCormick. Handavinnuna seldufélagskonur 

á jólamarkaði hvert ár og gáfu ágóðan

til góðgerðamála. Húsmæðrafélag Reykjavíkur var stofnað í Nýja-Bíói 30.janúar 

1935 og mættu 450 konur á stofnfundinn. Hvatinn að stofnun félagsins var 

mikil óánægja með mjólkurmálin í borginni. Mjólkin þótti ekki góð, dreifing 

slæleg  og iðulega gömul mjólk í boði Húsmæðrafélagið lét sig flest varða 

er við kom heimilinu og fjölskyldunni. Má þar nefna verðlag á matvörum, 

aðstæður eldri borgara og opnunartíma leikskóla. Einnig voru haldin námskeið 

í hannyrðum fyrir ungar stúlkur á kvöldin svo þær lentu ekki í vandræðum í 

frítíma sínum.

BALDURSGATA 14 – BYGGT 1919
Að Baldursgötu 14 var Alþýðubrauðgerðin til húsa á fyrstu hæðinni á árunum 1924-1928 en þá flutti 

danski kaupmaðurinn J.C.Klein (1887-1982) þangað. Hann rak þar kjötversluntil ársins 1964 þegar sonur 

hans tók við. Klein framleiddi pylsur, sneiddi álegg og seldi kjöt af beini. Á miðvikudögum bauð hann 

kjötfars og þá voru kjötfarsdagar hjá íbúum hverfisins. Danski verlunarflotinn, sem sigldi milli Íslands og 

Bretlands

á stríðsárunum fékk kost hjá Klein. Árið 1985 stofnuðu þrír franski vinir veitingahúsið Þrír Frakkar í 

húsinu. Meðal rétta var kanínusteik og franskar pönnukökur “crépes”, sem var nýung hér á landi. 

Fjórum árum síðar tók Úlfar Eysteinsson við staðnum og hefur hann síðan heitið Þrír Frakkar hjá Úlfari. 

ÓÐINSGATA 32 – BYGGT 1922
Mjólkurbúðir voru víða í bænum en aðeins mátti selja mjólk í þar til gerðum 

verslunum. Síðustu mjólkurbúðinni var lokað 1986. Fyrstu árin komu 

viðskiptavinir með ílát að heiman, yfirleitt mjólkurbrúsa og var ausið í þá úr 

stórum dunkum. Síðar tóku flöskur við af brúsunum. Í mjólkurbúðunum var 

einnig selt brauðmeti og var vinsælt hjá börnum að sníkja vínarbrauðsenda 

þegar þau voru send eftir mjólkinni.

BALDURSGATA 11 – BYGGT 1921
Neðstu hæðir hússins eru byggðar úr afganginum af byggingarefni Alþingishússins en grjótið er hoggið 

úr Óðinsgötu. Þeir voru margir kaupmennirnir sem stóðu vaktina á 20.öldinni en enginn þó eins lengi 

og Magnús Mekkinósson (1928-1990) sem rak þar verslun, Maggabúð, 1957-1990. Meðal annarra 

verslanna voru Liverpool, Vitinn, Ásgeirsbúð og Fúsabúð. Eins og sjá má á auglýsingunum var selt allt 

milli himins og jarðar, frá sykri til steinolíu. Vörur voru ekki í hillum úti á gólfi heldur var allt afgreitt yfir 

borðið, vigtað fyrir hvern og einn, sykur, hveiti og kaffi. Margir voru í reikning hjá kaupmönnunum og 

einnig var hægt að fá sent heim. Kaupmaðurinn á horninu var einskonar miðstöð hverfisins, þar skiptist 

fólk á sögum, fékk að skilja eftir lykla fyrir börnin eða skilaboð til nágrannans. Kaupmanninum var ekkert 

óviðkomandi.

Á Baldursgötu 11 hafa líka verið mjólkurbúð, rakarastofa, bókabúð sem verslaði við frímerkja -og 

myntsafnara og listmunagallerí. Þar er nú veisluþjónustan Mensa.


