
Einlyftar steinsteyptar viðbyggingar í miðbæ Reykjavíkur

Uppruni, saga og samhengi

Davíð Sigurðarson

Lokaritgerð til BA-prófs
Listaháskóli Íslands

Hönnunar- og arkitektúrdeild



Einlyftar steinsteyptar viðbyggingar í miðbæ Reykjavíkur

Uppruni, saga og samhengi

Davíð Sigurðarson

Lokaverkefni til BA-prófs í Arkitektúr

Leiðbeinandi: Pétur H. Ármansson

Hönnunar- og arkitektúrdeild

Desember 2013

2



Útdráttur

Í miðbæ Reykjavíkur og gamla Vesturbæ er víða að finna sérstakar viðbyggingar. Þær eru 

litlar og kassalaga í formi. Þessi hús eru steypt, einlyft og mjó. Þau eru með einhalla, lágreistu 

eða flötu þaki og standa fast upp við gangstétt. Flest þeirra eru með síðum gluggum og gengið 

er inn í þau frá götu. Gólfflötur þeirra er oftast á bilinu 20 til 40 fermetrar. Flestar 

viðbyggingana eru með síðum verslunargluggum en í mörgum þeirra er engin 

verslunarrekstur í dag. Viðbyggingarnar hýstu margar fjölbreyttan atvinnurekstur á síðustu öld 

og eru dæmi um hvernig fjölbreytt og öðruvísi atvinnustarfsemi getur lifað þegar kostnaður 

við húsnæði er lítill. Byggingarnar eru einnig dæmi um hvernig arkitektúr frá mismunandi 

tímabilum getur búið til áhugaverðar götumyndir án þess að raska sögulegu gildi 

byggingararfs.
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1. Inngangur

Í miðbæ Reykjavíkur og gamla Vesturbæ er víða að finna sérstök hús, litlar og kassalaga 

viðbyggingar sem lengi hafa vakið áhuga minn og forvitni. Þessi hús eru steypt, einlyft og 

mjó. Þau eru með einhalla, lágreistu eða flötu þaki og standa fast upp við gangstétt. Flest 

þeirra eru með síðum gluggum og gengið er inn í þau frá götu. Gólfflötur þeirra er oftast á 

bilinu 20 til 40 fermetrar. Síðu gluggar húsanna gefa það til kynna að þau hafi á einhverju 

tímabili verið notuð sem verslunarhúsnæði, en verslunarrekstur er sjáanlegur í fæstum þessara 

sérstöku bygginga í dag.

Í þessari ritgerð ætla ég að skoða sögu þessar byggingargerðar, hver upprunanlegur tilgangur 

húsana  var og hvernig noktun þeirra hefur þróast til dagsins í dag. Húsin verða kortlögð og 

rannsökuð verða sérstaklega þrjú hús, Njálsgata 26, Njálsgata 40 og Barónsstígur 20, tilurð 

þeirra og saga rakin. 

Ég ætla að velta fyrir mér þeim möguleikum, kostum og göllum sem þessi byggingargerð 

býður upp á varðandi verslunar- og atvinnuhúsnæði og þá sérstaklega með blandaða byggð 

atvinnu- og íbúðarhúsnæðis í huga.  Að lokum verða þær niðurstöður bornar saman við aðrar 

gerðir blandaðrar byggðar og þá sérstaklega þær sem stuðst er við hönnun nýrra hverfa og 

húsa í dag, þar sem blönduð byggð er markmið Með því vil ég kanna, hvort það sé eitthvað 

við þessa byggingargerð sem nýta megi við hönnun í dag.

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

Hvernig urðu þessi hús til, hver er saga þeirra og hafa þau einhverja kosti sem við getum nýtt 

okkur við hönnun í dag ?
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2.  Öld steinsteypunnar – Uppruni einlyftra steinsteyptra viðbygginga

Þann 25. apríl árið 1915 varð stórbruni í miðbæ Reykjavíkur. Eldur kom upp í Hótel 

Reykjavík, sem stóð við Austurvöll. Þá brunnu tólf nálæg timburhús og spruttu upp miklar 

umræður í samfélaginu í kjölfar þess. Var lélegu skipulagi aðallega kennt um hversu mörg hús 

brunnu"1  Auk hótelsins brunnu önnur hús við Austurstræti, Pósthússtræti og Hafnarstræti og 

tveir menn létust í stærsta bruna sem orðið hafði á Íslandi.2

Strax eftir miðbæjarbrunann kom fram mikil gagnrýni á brunavarnir í Reykjavík. Í 

forsíðugrein Morgunblaðsins þann 26. apríl, daginn eftir brunan segir „Þessi bruni ætti að 

kenna mönnum það fyrst og fremst að hrófla ekki upp stórum timburhúsum þar sem jafn  

þéttbýlt er og hér.“3 

Á fundi byggingarnefndar 1. maí 1915, aðeins nokkrum dögum eftir brunann komu fram 

hugmyndir um að banna timburhús neðan Lækjargötu, eða þar sem nauðsyn væri vegna 

þéttrar byggðar.4 Þann 29. maí 1915, rúmum mánuði eftir brunann mikla samþykkti 

byggingarnefnd að banna að byggja úr timbri, nema ef húsið lægi ekki að öðrum húsum og 

væri ekki stærra en 75 fermetrar að flatarmáli. Timburhús máttu ekki vera meira en tvílyft, 

ekki nær en 3.15 m frá lóðarmörkum og minnst tveimur metrum frá götujaðri. Íbúð mátti 

heldur ekki vera meira en tveimur gólfum fyrir ofan kjallara.5 Með þessari tilskipun má segja 

að steinsteypuöld hafi gengið í garð í Reykjavík.

Hinn augljósi valkostur í stað timburs var steinsteypa. Fyrsta steinsteypta húsið á Íslandi var 

byggt fyrir aldamótin 1900. Árið 1903 var Bankastræti 6 byggt, þrílyft steinsteypt hús með 

risi. Árið 1916 skrifaði Guðmundur Hannesson læknir bókina Um skipulag bæja. Rit þetta 

varð undirstaða að frumvarpi til laga um skipulag 1917, sem síðar var samþykkt með 

áorðnum breytingum árið 1921.6

1 Trausti Valsson, Skipulag Byggðar á Íslandi: Frá landnámi til líðandi stundar, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 
2002, bls 120

2 Ólöf Vignisdóttir, Hótel Reykjavík og bruninn mikli árið 1915: Þróun brunamála í Reykjavík í tenglsum við 
brunan mikla, Háskóli Íslands, Reykjavík, 2011, bls 13

3 „Stærsti bruni á Íslandi.”, Morgunblaðið, 26. apríl 1915, bls 1.
4 BsR. Gjörðabók Byggingarnefndar. Fundargerð 1. maí 1915. 
5 BsR. Gjörðabók Byggingarnefndar. Fundargerð 29. maí 1915. 
6 Trausti Valsson, Skipulag Byggðar á Íslandi, bls 121.
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Árið 1924 var skipuð nefnd með fulltrúum Reykjavíkur og skipulagsnefndar ríkisins til að 

vinna skipulag fyrir Reykjavík. Árið 1927 var fyrsta heildarskipulag Reykjavíkur birt 

almenningi og auglýst eftir athugasemdum. Þó það hafi aldrei verið endanlega samþykkt var 

unnið eftir því í meginatriðum.7 Skipulagið frá 1927 gerði ráð fyrir  að öll timburhús yrðu 

rifin. Helsta einkenni skipulagsins var að „gert var ráð fyrir húsaröðum meðfram flestum 

götum. (...) Slík skipulagsgerð er kölluð rand- eða blokkarbygging.“8 Þetta var í þeim anda 

sem tíðkaðist í stórborgum í Evrópu á þessum tíma. Sambyggð hús voru sögð hagkvæm fyrir 

efnalítið fólk, auk þess sem þau veittu skjól fyrir hinum reykvíska næðingi.9 Gott dæmi um 

þetta eru verkamannabústaðir Guðjóns Samúelssonar við Hringbraut sem heildstætt verk og 

randbyggðir í kring um Njálsgötu, Snorrabraut, Grettisgötu og Barónsstíg og Njálsgötu, 

Snorrabraut, Bergþórugötu og Barónsstíg þar sem líkar byggingar liggja upp að hvorri annarri 

og mynda heild. 

Kreppan mikla barst til Íslands í byrjun fjórða áratugarins. Helstu afleiðingar kreppunnar í 

byggðarmálum voru m.a. þær, að fólk hélt áfram að gera sig tiltölulega ánægt með lélegt 

húsnæði og að áætlun skipulagsins frá árinu 1927 um að flest timburhús í gamla Vestur- og 

Austurbænum skyldu hverfa, komst lítt til framkvæmda. Kreppan stöðvaði þó ekki algjörega 

þessar áætlanir. Mörg timburhús voru rifin. Í mörgum tilvikum var farið sú leið að byrja 

byggingu steypta hússins sem koma átti í stað timburhússins áður en það var rifið. Þá var 

byggt við hliðina á timburhúsinu og teikningar að steypta húsinu lágu fyrir en voru geymdar 

þangað nægt fjármagn var fyrir hendi til að hefja framkvæmdir.

7 Bjarni Reynarsson, „Niður tímans”, Morgunblaðið, 29. ágúst 1988
8 Trausti Valsson, Skipulag Byggðar á Íslandi, bls 122
9 Minjasafn Reykjavíkur, Húsakönnun Barónsstígur – Bergþórugata – Vitastígur – Njálsgata,  Skýrsla 122, 

Reykjavík, 2004
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Dæmi um þetta er hús Andrésar Andréssonar við Laugaveg 3 teiknað af Guðjóni Samúelssyni. 

Á dagsetningum teikninga kemur fram að fyrsti partur hússins er teiknaður í júní árið 1920. 

Þann 2. júlí árið 1927 eru svo samþykktar teikningar af viðbyggingu á fundi 

byggingarnefndar. Með viðbyggingunni stækkaði húsið til vesturs og varð tvöfalt lengra en 

upprunalega byggingin. Á teikningum frá árinu 1927 fylgdi með riss af götuhlið fullgerðri. 

18. maí 1929 voru svo teikningar af endanlegu húsinu samþykktar. Var húsið þá þrílyft með 

risi.

Mynd 1 – Laugavegur 3, 1923-1930

Mynd 2 - Fyrri viðbygging við Laugaveg 3.
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Eins og áður sagði hafði slæmur efnahagur hamlandi áhrif á byggingariðnaðinn. Það kom oft 

fyrir að byrjað hefði verið á steinsteyptu húsi við hliðina á timburhúsi með áætlanir um 

niðurrif á timburhúsinu. Teikningar lágu fyrir að fullgerðu steinhúsi, en timburhúsið varð 

aldrei rifið. 

Merki um þetta er víða að finna í miðborg Reykjavíkur. Eitt dæmi um þetta er Laugavegur 52. 

Fyrsti partur hússins var byggður árið 1927 en framhaldið varð aldrei að veruleika. Annarri 

hæð var þó bætt við ofan á steyptu viðbygginguna árið 1933 og gamla húsinu breytt en 

upprunanlega tillagan var aldrei byggð.

Mynd 3 - Laugavegur 52.

Mörg dæmi um þessa tegund húss, einlyft steinsteypt með flötu eða lágreistu einhalla þaki er 

að finna á Grettisgötu og Njálsgötu. Þar voru húsin einnig byggð með atvinnurekstur í huga. 

Sjaldgæfara er að finna teikningar af fullgerðum steinsteyptum húsum sem aldrei urðu í 

dæmum utan Laugavegar. Líklegt er að þar hafi efnaminni kaupmenn staðið í framkvæmdum 

og farið hægar í hlutina. 

Við rannsóknarvinnu ritgerðarinnar fann ég 30 hús í miðbæ Reykjavíkur og gamla Vesturbæ 

sem passa inn í skilgreininguna. Flest húsin eru á Njálsgötu, sjö talsins, annars dreifa húsin sér 

nokkuð jafn um elstu götur miðbæjar og gamla vesturbæjar. Flest þeirra eru byggð sem 

verslunarhúsnæði en nokkur sem bráðabirgðaskúrar sem seinna var breytt í verslunarhúsnæði. 

Ætla má að enn fleiri hús af þessari tegund hafi verið til og þau annað hvort rifin eða byggt 
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við þau þannig að þau fundust ekki í rannsókninni. 

Á timburhúsatímabili byggingarsögu Reykjavíkur var algengt að byggt væri við hús eftir 

þörfum. Viðbyggingum var bætt við þar sem pláss var á lóðum og hæðum bætt við eftir 

hentugsemi. Þegar steinsteypu öld gekk í garð voru menn þá vanir að byggja litlar einingar 

við hús og hægt er að segja að þetta sé dæmi um slíkt. Þessi hús eru kannski einskonar 

tenging milli timburhúsatímabils og steinsteypualdar í byggingarsögu Reykjavíkur. 

10



3. Tilvikarannsóknir

Njálsgata 26.

Mynd 4 – Njálsgata 26 árið 2013

Við Njálsgötu 26 var byggður tímabundinn skúr undir fiskssölu árið 1950. Hliðar hússins eru 

steinsteyptar og þakið úr timbri, lágreist og einhalla. Myndarlegur steyptur kantur á framhlið 

húsins felur halla þaksins. Hliðarveggir hússins standa út að gangstétt Njálsgötu en inngangur 

ásamt tveimur búðargluggum eru inndregnir. Lengri hlið hússins er 8,4 metrar og styttri hliðin 

4,4 metrar. Gólfflötur inni eru tæpir 29 fermetrar. Árið 1987 var skúrnum breytt í veitingastað 

sem hét Marinos Pizza. Þar voru pítsur eldbakaðar fyrir gesti. Þrátt fyrir lítið pláss hefur þarna 

rúmast bökunaraðstaða, eldofn, afgreiðsla og sæti fyrir sex gesti. Samkvæmt nágranna mínum 

á Njálsgötu var einnig boðið upp á rauðvín á staðnum. Árið 2000 voru svo teikningar 

samþykktar þar sem skúrnum var breytt í vinnustofu með herbergi og eldhúsi. Í dag er búið í 

húsinu. Húsið hefur verið að hluta klætt með álplötum og bárujárni sem að mínu mati eru 

mikil lýti. Ekki liggja fyrir teikningar þar sem þetta er fyrsti hluti stærra steinsteypts húss.

11



Mynd 5 - Teikning af Njálsgötu 26 frá byggingartíma

Mynd 6 – Teikning af breytingu 1987
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Njálsgata 40.

Mynd 7 – Njálsgata 40 árið 2013

Við Njálsgötu 40 stendur einlyft timburhús með kjallara og risi byggt árið 1907. "Áríð 1924 

var byggður steinsteyptur geymsluskúr eða þurrkhjallur við austurgafl hússins. Árið 1932 var 

skúrinn stækkaður svo að hann varð nokkurn veginn jafnbreiður húsinu og um leið var honum 

breytt í bókabúð og bókbandsvinnustofu.10 Á upprunanlegum teikningum skúrsins var gert ráð 

fyrir að hann væri með kjallara og fyrstu hæð í sama plani og eldra timburhúsið. Gólfflötur 

húsins er 6.35x3.15m eða rúmlega 20 fermetrar.

10 Minjasafn Reykjavíkur, Húsakönnun Frakkastígur – Grettisgata – Vitastígur – Bergþórugata,  Skýrsla 131, 
Reykjavík, 2006
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Mynd 8 - Fyrsta teikning af viðbyggingu við Njálsgötu 40

Miðað við þær byggingarreglur og hugmyndir um niðurrif timburhúsa frá þessum tíma má 

draga þá ályktun að þrátt fyrir að teikningar hafi ekki legið fyrir að mögulega hafi samt sem 

áður verið áætlanir um niðurrif timburhússins og byggingu stærra steinsteypts hús í staðinn. 

Árið 1931 var gerður uppdráttur að viðbyggunni og ári seinna samþykkt breytingartillaga þar 

sem hurð og síðum verslunarglugga var bætt við götumegin og byggingunni breytt í 

vinnustofu með afgreiðslu.

Mynd 9 - Breytingartillaga frá 1931
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Fyrsti atvinnurekandinn í húsinu var bókabúð sem hét Bóksalan Njálsgötu 40. Tók hún til 

starfa 26. október 193211 Þar starfaði einnig að bókbandsvinnustofa í sambandi við verslunina. 

Ári seinna auglýsti Verslunin Njáll sölubúð sína í húsnæðinu sem „...hefir á boðstólnum 

allskonar mat- og hreinlætisvörur og sælgæti o. m. fl.“12 Fyrstu fyrirtækin sem ráku verslanir í 

byggingunni entust ekki lengi þar. Árið 1934 birtist auglýsing frá Saumastofunni13 og 1935 

auglýsti Eggert Jónsson14 opnun á sölubúð sem útibú frá verslun hans á Óðinsgötu 30. Fyrsta 

verslunin sem lifði nokkur ár í byggingunni var útibú frá versluninni Brekku. Elsta 

auglýsingin sem ég fann frá útibúinu birtist í Vísi 26. mars árið 1936.15 Verslunin Brekka var 

einnig við Bergstaðastræti 35 við hlið Hótel Holts sem einnig er dæmi um þessa 

byggingartegund með aðra sögu. Verslunin Brekka auglýsti útibú sitt á Njálsgötu 40 fram til 

snemma ársins 193916 en seinna það ár birtist tilkynning í Vísi frá Jóni Símonarsyni bakara 

um opnun útibús17. Jón Símonarson var frumkvöðull í bakarastétt á Íslandi og reisti á árið 

1930 "stærsta og fullkomnasta bakarí sem þá var til hér á bæ, á Bræðraborgastíg 1618. 

Brauðsalan lifði á Njálsgötu 40 í að minnsta kosti 9 ár en síðasta auglýsing sem ég fann birtist 

árið 1948. Ekki fundust heimildir um hvaða starfsemi var í húsinu næstu árin. Brauðsalan 

auglýsti aldrei mikið svo ekki er ólíklegt að hún hafi verið þar eitthvað lengur en til 1948. 16. 

október 1954 birtist auglýsing í Vísi þar sem Bifreiðarmatið auglýsti starfsemi sína19. 

Grein í Morgunblaðinu 21. október 1954 segir frá þessu bílamati: „... Vill það verða mönnum 

til ráðuneytis, er þeir ætla að gera kaup á notuðum bílum. Til þessa hefur slíkt verið undir  

kaupanda og seljanda komið og hafa oft orðið mála ferli út af slíkum bílakaupum, er gallar  

hafa komið fram í höndum hins nýja eiganda. Með því að fá hlutlaust mat kunnáttumanna 

telja ráðamenn fyrirtækisins síður hættu á að slíkir árekstrar eigi sér stað, milli kaupanda og  

seljanda.“20 Þetta hefur líklega verið upphafið að fyrstu bílasölunni sem seldi notaða bíla á 

Íslandi. Í maí 1955 kom tilkynning í Morgunblaðið þar sem Bifreiðasalan Njálsgötu 40 

auglýsti nýopnaða starfsemi sína. Bifreiðasalan auglýsti fram til ársins 1961 og 10. ágúst 

sama ár birtist auglýsing frá Frímerkja og Bókasölunni Njálsgötu 40.21 Næstu 10 ár eða til 

11 Bóksalan Njálsgötu 40, „Bóksalan Njálsgötu 40“, Vísir, 26. október 1932, bls 3.
12 Verslunin Njáll, „Verslunin Njáll“, Vísir, 19. maí 1933, bls 1.
13 Saumastofan á Njálsgötu 40, „Saumastofan á Njálsgötu 40 tekur allskonar saum.“, Vísir, 19. janúar 1934, bls 

4.
14 Eggert Jónsson, „Tilkynning“, Vísir, 8. Febrúar 1935, bls 1.
15 Brekka, „Ódýr og góð vara“, Vísir, 26. mars 1936, bls 4.
16 Brekka, „Bón.“, Vikan, 2. árg, 7.tbl, 16. febrúar 1939, bls 2.
17 Jón Símonarson, „Tilkynning“, Vísir, 16. september 1939, bls 1.
18 Gísli Ólafsson, „Bakarameistar í 25 ár“, Tímarit Iðnaðarmanna, 16. árg, 3. tbl, 1. júní 1943, bls 42.
19 Bifreiðamatið, „Bifreiðamatið“, Vísir,  16. Október 1954, bls 6.
20 „Bílamat tekið til starfa hér í bæ“, Morgunblaðið, 21. október 1954, bls 16
21 Frímerkja og bókasalan Njálsgötu 40, „Kaupum frímerki og gamlar bækur“, Vísir, 10. ágúst 1961, bls 12.
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ársins 1971 var auglýst sala á frímerkjum, bókum, leikföngum ofl. undir nöfnunum Frímerkja 

og Bókasölunar, Frímerkjaverzlun Guðnýjar22, Frímerkja og Leikfangasalan23, 

Frímerkjaverzlunarinnar24 og án nafn fyrirtækis við Njálsgötu 40. 

Engar auglýsingar fundumst í tímaritum eftir 1971 þangað til Bókastöðin Astra auglýsti árið 

198025 og 198126.  Þann 24. júní 1981 var húsnæðið auglýst til sölu í Morgunblaðinu og þar 

stóð: „Verzlunarhúsnæði um 40m2 á jarðhæð við Njálsgötu fylgja á 1. hæð sem er skrifstofu-  

og lagerpláss. Verð: 200 þús.“27 Þarna kemur fram að húsnæðið hefur verið að einhverju leyti 

sameinað timburhúsinu sem stendur við hliðina. Á uppdráttum frá 1989 sést að gengt er úr 

viðbyggingunni í kjallara timburhússins. Árið 1983 birtist viðtal í DV við Ingvar Agnarson, 

formann Félags Nýjalssinna. Þar segir hann frá félagi sínu sem var þá með aðsetur á 

Álfhólsvegi í Kópavogi og við Njálsgötu 40. Félagið hafði þá starfsemi að halda fundi þar 

sem ræddar voru kenningar um „samband lífsins, ekki aðeins milli manna á okkar jörð heldur  

einnig að lífssambönd eigi sér stað við íbúa annarra jarðstjarna í öðrum sólkerfum". Félagið 

hélt einnig miðilsfundi þar sem átti sér stað líkamming þar sem „íbúa annars hnattar er að 

ræða, mann sem hefur farið hamförum milli síns og okkar hnattar og efnast hér um stutta  

stund vegna sérstakrar ástæðu, það er vegna samtillingar og samhuga fundarmanna“28.  

Fundnir voru haldnir við Njálsgötu á næstu árum og auglýstur var fundur á Njálsgötu 40, 16 

apríl 1988. Á fundi byggingarnefndar árið 1987 og 1989 voru samþykktar teikningar þar sem 

timburhúsið lengt í vestur og átti þá að rífa steinsteyptu viðbygginguna. Timburhúsið var 

stækkað en ekkert varð af áformum um niðurrif viðbyggingarinnar. Samkvæmt Kjartani 

Trauner núverandi íbúa hússins, hefur við viðbyggingin undanfarið verið notuð sem 

svefnherbergi tengd kjallaraíbúð. Hann hefur áform um að opna þar listagallerí næsta sumar 

og hefst þá aftur atvinnustarfsemi í húsinu eftir 25 ára hlé.

22 Frímerkjaverzlun Guðnýjar, „Frímerki“, Þjóðviljinn, 22. október 1964, bls 11. 
23 Frímerkja- og leikfangasalan, „Safnarar“, Þjóðviljinn, 21. júní 1963, bls 8.
24 Frímerkjaverzlunin, „Frímerki“, Þjóðviljinn, 23. janúar 1965, bls 7.
25 Bókastöðin Astra, „Kaupum bækur og bókasöfn“, Dagblaðið, 25. júní 1980, bls 23.
26 Bókastöðin Astra, „Kaupum og seljum gamlar bækur“, Dagblaðið, 24. júní 1981, bls 17.
27 Fasteignaþjónustan, „Allir þurfa þak yfir höfuðið“, Morgunblaðið, 24. júní 1981, bls 9.
28 JGH, „Hvað er það sem okkur dreymir?“, Dagblaðið Vísir -DV, 24. nóvember 1983, bls 35.
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Barónsstígur 20.

Mynd 10 – Barónsstígur 20 árið 2013

Við Barónstíg 20 er einstaklega lítið dæmi um þessa byggingagerð. Húsið var byggt sem 

bráðabirgðaskúr árið 1934. Húsið er aðeins 2,25 metrar að breidd og 7,45 metrar að dýpt. Í 

innsta hluta hússins er herbergi sem seinna var bætt við og þar mjókkar húsið enn frekar. 

Miðað við að þykktir veggja séu varlega metnir 20 sm, er gólfflötur hússins rétt yfir 12 

fermetrum. Veggir hússins eru steyptir á steyptri gólfplötu. Þakið er lágreist, einhalla og úr 

timbri. Útveggir hússins ná að gangstétt Barónstígs. Gengið er inn frá götu og við hlið 

inngangs er gluggi. Götuhlið er inndreginn undir þakkant sem ásamt endahliðum útveggja 

mynda ramma utan um inngang hússins. Það sem mér finnst sérstaklega áhugavert við þetta 

hús er þessi einstaklega litli gólfflötur og timburhilla eða kanntur sem stendur út frá glugga og 

lítur út fyrir að hafa verið afgreiðsluborð. Við vesturhlið hússins er útgengt og þar er gluggi.
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Mynd 11 – Grunnmynd 1934

Mynd 12 – Grunnmynd 2010

Óvísst er um fyrstu notkun hússins en elsta auglýsing sem fannst er frá 2. ágúst 1939. Þar 

auglýsir Saltfiskbúðin „Vel verkuð þurrkuð skötubörð aðeins 50 au. í heilum og hálfum 

vættum“29. Saltfiskbúðin var einnig á Hverfisgötu 62 og hefur þetta líklega verið um lítið útibú 

að ræða.  Engar auglýsingar birtust næstu árin. Líklega hafa flestir viðskiptavinir verið íbúar í 

nágrenni við þessa litlu fiskbúð og blaðaauglýsingar óþarfar. Árið 1956 óskaði Fiskbúðin 

Barónsstíg 20 lesendum tímaritsins Frjálsar Þjóðar gleðilegra jóla.30 Arið eftir auglýsti 

fiskbúðin eftir stúlku til afgreiðslu. Í texta auglýsingarinnar er sérstaklega tekið fram að þetta 

væri „nýtízku fiskbúð“31 Áhugavert er að ímynda sér hvernig nýtísku fiskbúð hefur litið út í 12 

29 Saltfiskbúðin, „Skötubörð“, Alþýðublaðið, 2. ágúst 1939, bls 4.
30 Fiskbúðin, „Gleðileg Jól“, Frjáls Þjóð, 21. desember 1956, bls 9.
31 Fiskbúðin, „Stúlka“, Morgunblaðið, 7. mars 1957, bls 7.
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fermetra húsnæði. Árið 1960 birtist tilkynning í Morgunblaðinu þar sem Ingibjörg 

Guðjónsdóttir frá Eyri segir frá nýopnaðri verslun sinni við Barónsstíg 20. Verslunin hét Capri 

og var með kvöldsöluleyfi.32 Rekstur söluturnsins gekk ekki áfallalaust. Árið 1962 birtist frétt 

í Alþýðublaðinu þar sem lögreglan segir frá hantöku þriggja ungmenna sem stóðu að 

innbrotum um borgina. Meðal annara verslana brutust þeir inn í „Tókbakz og 

sælgætisverzlunina Kapri við Barónsstíg 20 A. Tóku þeir sælgæti og tókak fyrir um 4000  

krónur.“33 Þremur árum síðar kastaði 14 ára drengur blysi inn um söluglugga verslunarinnar.34 

Tvær afgreiðslustúlkur sem voru við vinnu brenndust á andliti, fingurgómum og hár sviðnaði. 

Kviknaði í framhlið og lofti byggingarinnar og skemmdist verslunin og vörur eyðilögðust. 

Mynd 13 - Söluturninn eftir brunann 4. janúar 1965. 

32 Ingibjörg Guðjónsdóttir, „Verzlun“, Morgunblaðið, 23. desember 1960, bls 18.
33 „Lögreglan klófestir 3 ennþá“, Alþýðublaðið, 22. júní 1962, bls 16.
34 „Afgreiðslustúlkur Brennast“, Vísir, 4. janúar 1965, bls 1.
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25. apríl 1988 fagnaði ungtemplarafélagið Hrönn 30 ára starfsafmæli sínu með afmælishátíð 

og opnun á nýrrar skrifstofu við Barónsstíg 20.35 Félagið auglýsti eftir skemmtikröftum á 

Bindindistmótið í Galtalækjarskógi 4. apríl 199336. Engar frekari heimildir fundust um 

starfsemi í húsinu. Árið 2010 samþykkti byggingarfulltrúi teiknanir að stækkun hússins. 

Byggt var 2,75 fermetra herbergi með vask á austurhlið hússins sem snýr að garði. Í dag er 

húsið notað sem geymsla.

35 „Vímulaus í 30 ár“, Dagblaðið Vísir – DV, 23. apríl 1988, bls 58.
36 Bindindismótið í Galtalækjarskógi, „Bindindismótið í Galtalækjarskógi“, Morgunblaðið, 4. apríl 1993, bls 

11.
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4. Kortlagning húsana

Njálsgata 8.

Mynd 14 – Njálsgata 8 árið 2013

Var vinnustofa. Viðbyggingin hefur verið sameinuð íbúð í húsi við hliðina og hurð fjarlægð.
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Njálsgata 11

Mynd 15 – Njálsgata 11 árið 2013

Viðbygging við Njálsgötu 11 var byggð 1946. Til að byrja með átti að vera rakarstofa í 

húsinu. Rífa átti gamalt timburhús, byggt 1920 sem stendur við hlið byggingarinnar seinna og 

klára þriggja hæða steinsteypt hús. Teikningar gefa til kynna að atvinnurekstur hafi átt að vera 

á jarðhæð í allri byggingunni. Ekkert hefur orðið úr áformum um niðurrif timburhússins sem 

stendur enn og er í dag notað undir rekstur leikskóla. Rakarastofan í viðbyggingunni var 

rekinn til ársins 1998.

Mynd 16 – Teikning af fyrirhuguðu húsi við Njálsgötu 11
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Njálsgata 25. – Mynd 17 – Njálsgata 25 árið 2013

Byggt árið 1941 sem skóvinnustofa Jens Sveinssonar. Í dag er húsið notað sem geymsla.

Njálsgata 44. – Mynd 18 – Njálsgata 44 árið 2013

Byggt árið 1925. Upprunalega var gengið inn að aftan. Var innrömmunarverkstæði árið 195137 

og Myndabúðin Njálsgötu árið 1984.38

37 Innrömmunin, „Rammalistar“, Þjóðviljinn, 28. nóvember 1951, bls 7.
38 Myndabúðin Njálsgötu, „Myndabúðin Njálsgötu“, Þjóðviljinn, 6. desember 1984, bls 16.
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Njálsgata 58.

Mynd 19 – Njálsgata 58 árið 2013

Byggt árið 1960 undir rakarastofu. Í dag er þar til húsa Nýja Postulakirkjan.
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Grettisgata 54

Mynd 20 – Grettisgata 54 árið 2013

Byggt árið 1932 fyrir bakarí. Á húsinu er hár skorsteinn. Síðar var innrömmunarverkstæði 

starfrækt í húsinu. Í dag er búið í húsinu. 
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Skólavörðustígur 22.

Mynd 21 – Skólavörðustígur 22 árið 2013

Árið 1889 var byggt tvílyft hlaðið steinhús. Árið 1921 var byggð viðbyggingin við austurgafl 

úr bindingi klædd járni. Árið 1940 var viðbyggingunni breytt í verslunarhúsnæði, gluggar 

stækkaðir og hurðfærð. Sama ár var önnur einlyft viðbygging byggð vestanmegin við gamla 

steinhúsið úr steinsteypu. Árið 1998 var tveimur hæðum bætt ofan á vesturviðbygginu. 

Viðbyggingarnar hafa verið notaðar bæði sem íbúðarhúsnæði og verslanir, í dag er 

verslunarrekstur (eru verslanir starfræktar) í báðum byggingunum.39

39 Minjasafn Reykjavíkur, Húsakönnun Skólavörðustígur – Njarðargata – Þórsgata – Baldursgata – Lokastígur  

- Týsgata, Skýrsla 144, Reykjavík, 2009
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Skólavörðustígur 43.

Mynd 22 – Skólavörðustígur 43 árið 2013

Byggt árið 1935 sem listmálningasalur. Byggingin átti að vera fyrsti partur steinsteypts hús 

sem byggja átti á lóðinni. Viðbyggingin var hluti íbúðar Guðmundar Einarssonar frá Miðdal 

sem rak Listvinahúsið í bakhúsi á lóðinni. Viðbyggingunni var seinna breytt í stúdíóíbúð. Þar 

býr nú Erla Þórarinsdóttir myndlistarmaður. 
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Bergstaðastræti 40

Mynd 23 – Bergstaðastræti 40 árið 2013

Byggt árið 1930 sem verslunarhúsnæði. Í húsinu var lengi matvöruverslun404142 og þar af 

lengst Verzlun Steinunar Pétursdóttur. Seinna var þar leikfangaverslun og skósmiður til húsa. 

Byggingunni var breytt í íbúðarhúsnæði árið 1980. Í dag eru framkvæmdir í viðbyggingunni.

Mynd 24 – Bergstaðastræti 40 árið 1971

40 Davíð Ólafsson, „Bollur! Bollur!“, Vísir, 3. mars 1935, bls 1.
41 Verzlun Steinunar Pétursdóttur, „Gleðileg jól“, Unga Ísland, 1. desember 1947, bls 116.
42 Dagblaðið Vísir, „Dagblaðið Vísir er selt á eftirfarandi stöðum“, Vísir, 11. ágúst 1952, bls 6.
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Laugavegur 64. – Mynd 25 – Laugavegur 64 árið 2013

Byggt árið 1915. Þar var áður Núðluhúsið. Frá árinu 1998 hefur Geisladiskabúð Valda verið í 

húsinu.

Laufásvegur 2. – Mynd 26 – Laufásvegur 2 árið 2013

Teikningar voru samþykktar að húsinu árið 1935. Í húsinu var lengi söluturninn Hallinn. Í dag 

er húsið notað sem geymsla.
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Brekkustígur 1

Mynd 27 – Brekkustígur 1 árið 2013

Var verslun árið 1925 sem seldi harðfisk.43 Samkvæmt teikningum er viðbyggingin notuð 

undir geymslu í dag.

43 Von og Brekkustíg 1, „Fyrirliggjandi“, Vísir, 29. desember 1925, bls 1.
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Frakkastígur 7 – Mynd 28 – Frakkastígur 7 árið 2013

Norðanmegin við Frakkastíg 7 liggur einlyft steinsteypt viðbygging upp við húsið. 

Viðbyggingin hefur líklega upprunanlega verið sér verslunarhúsnæði, en í dag hefur verið 

opnað á milli kjallara timburhússins við Frakkastíg 7 og viðbyggingarinnar. Á myndinni frá 

1972 sést skilti á viðbyggingunni sem á stendur Atika bílateppi, áklæði. Þar er nú rekin 

tattústofa. Árið 1961 voru teikningar samþykktar að Fiskverslun í húsinu sunnanmegin við 

Frakkastíg 7. Í húsinu var meðal annars Safnarabúðin og tattústofan sem seinna flutti í 

viðbygginguna norðanmegin.44 Í dag er þar rekinn bar.

Mynd 29 – Frakkastígur 7 árið 1972

44 Sign - Misguided live @ Frakkastígur, Menningarnótt 2008, YouTube LLC, 2009, sótt 20. nóvember 2013, 
http://www.youtube.com/watch?v=crBFKs06hDs
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Ingólfsstræti 8

Mynd 30 – Ingólfsstræti 8 árið 2013

Teikningar að viðbyggingu norðanmegin við timburbúsið Ingólfsstræti 8 voru samþykktar 

árið 1957. Á teikningunni er gert ráð fyrir afgreiðslu fremst í rýminu og skrifstofu aftast. Í dag 

er fiskiveitingastaður í rýminu og búið er að tengja það við kjallara timburhússins.
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5. Kostir einlyftu steyptu húsana í samhengi blandaðrar byggðar í dag.

Af þessari athugun á skipulagssögu Reykjavíkur og tilvikarannsóknum má draga þá ályktun 

að þessi byggingargerð hafi stuðlað að lífi fjölbreyttrar atvinnu- og iðnaðarstarfsemi innan um 

íbúðarbyggð. Kemur þá að seinni hluta rannsóknarspurningarinnar. Hafa húsin einhverja kosti 

sem við getum nýtt okkur við hönnun blandaðrar byggðar í dag? Augljósir kostir bygginganna 

eru að þær standa innan um íbúðarbyggð sem grunnforsenda blandaðar byggðar. Aðrir kostir 

sem byggingarnar hafa eru í þessu samhengi eru:

− Byggingarnar standa fast upp við gangstétt sem hleypir lífi í göturýmið

− Sérstakt form byggingana brýtur upp götumyndina og stuðla að fjölbreytileika 

umhverfis

− Smæð byggingana hefur í för með sér minni rekstarkostnað fyrir fyrirtæki sem 

opnar möguleika fyrir fjölbreytta starfsemi

− Form byggingana, það að innan þeirra sé eitt opið rými býður upp á mikla 

möguleika og auðvelt er að breyta innréttingum. 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 

Í nýlega samþykktu Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er þétting byggðar tíðrædd og í 

formála segir m.a.: „Í aðalskipulagi birtast markmið um að öll hverfi borgarinnar verði 

sjálfbær og mannvænni en nú er og gæði hins manngerða umhverfis eru sett í öndvegi. Í ljósi 

þess er mikilvægt að þétt, fjölbreytt og blönduð byggð sé alltaf fyrsti valkostur“.45 Hér sést 

hvernig hugmyndir og áætlanir um skipulag í Reykjavík hafa þróast aftur í átt að því að 

mynda svipað lífsmynstur og einkenndi borgina fyrir yfirtöku einkabílsins. Í skipulaginu er 

gert ráð fyrir því að 90% allra nýrra íbúða í Reykjavík verði byggðar innan þéttbýlismarka en 

í núverandi skipulagi er hlutfallið 50% og settir eru skilmálar um eflingu verslunar og 

þjónustu innan hverfa.46 Í miðbænum, Vatnsmýrinni og Elliðárvog er áætluð þétt og blönduð 

byggð í manneskjulegum mælikvarða. Þar skulu blandast íbúðir, verslun, þjónusta og önnur 

atvinna innan sömu götureita. 47Í kaflanum um skipulag vistvænna hverfa er eitt af 

markmiðum að verslun og þjónusta skuli vera í göngufjarlægð frá öllum íbúðarhúsum í því 

45 Reykjavíkurborg Umhverfis- og skipulagsvið, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, Reykjavík, 2013, bls 4.
46 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls 15.
47 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls 15.
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hverfi sem um ræðir og að umferð gangandi og hjólandi ásamt almenningssamgöngum verði 

sett í forgang.48  Í skipulaginu er einnig sérstakur kafli um kaupmanninn á horninu. Þar eru 

útlistuð markmið að matvöruverslanir verði fyrst og fremst staðsettar inn í hverfum. Til að 

efla veg hverfisverslana er gengið svo langt að takmarka heimildir um matvöruverslanir á 

hafnarsvæðum, iðnaðarsvæðum og athafnasvæðum.49

Þá vaknar spurningin um byggingarformið. Í kaflanum Húsnæði fyrir alla  er lögð áhersla á að 

bæta við litlum og ódýrum íbúðum í hverfi þar sem uppbygging á sér stað.50 Stefnt er að allt 

að 25% af verði miðaðar að þörfum þeirra sem annað hvort ekki geta eða vilja leggja mikið fé 

í eigið húsnæði. Sérstök áhersla verður lögð á að auka framboð á litlum íbúðum og smærri 

eigna til skemmri tíma. 

Í nýlega samþykktu deiliskipulagi Vesturbugtar er gert ráð fyrir þéttri blandaðri byggð. Í 

hverfinu í heild er gert ráð fyrir að kjarnastarfsemi lítilla fyrirtækja og hverfisþjónustu verði á 

jarðhæðum bygginga. Á hluta svæðisins er gert ráð fyrir minni íbúðum og þar er kvöð er um 

atvinnustarfsemi á jarðhæðum.51 Í tilkynningu á vef Reykjavíkurborgar um skipulagið er sagt 

að skilyrði sé sett að mismunandi arkitektastofur skuli koma að hönnun húsana í hverfinu til 

að tryggja fjölbreytileika þeirra. 52 Deiliskipulagið er byggt á vinningstillögu 

arkitektastofunnar Graeme Massie úr hugmyndasamkeppni um gömlu höfnina frá árinu 2009. 

Hvernig tengjast steinsteyptar einlyftar viðbyggingar þessu?

Að mínu mati nær þetta deiliskipulag ágætlega vel að fanga þá kosti sem ég hef fundið á 

rannsókn á einlyftu viðbygginunum. Skipulagið gerir ráð fyrir þéttri, blandaðri byggð með 

fjölbreyttum húsum.  Það helsta sem enn má læra frá litlu viðbyggingunum og nýta í dag er 

smæð þeirra. Nýtt aðalskipulag Reykjavíkurborgar og þetta fyrsta deiliskipulag sem unnið er 

út frá því er stórt skref í rétta átt.

48 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls 30.
49 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls 44.
50 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls 44.
51 ALARK, Gamla Höfnin-Vesturbugt Deiliskipulagsuppdráttur, 2013
52 Vistvæn byggð í Vesturbugt, Reykjavíkurborg, 2013, sótt 1. desember 2013, 

http://reykjavik.is/frettir/vistvaen-byggd-i-vesturbugt
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6. Niðurstöður

Saga byggingana er getur verið gott dæmi um hvernig skemmtileg og fjölbreytt 

atvinnustarfsemi getur rúmast þegar húsnæðið er lítið. Kostnaður við húsnæði er gífurlegur. 

Mikið er rætt um í samfélaginu hversu mikið vantar af litlum íbúðum og kemur það fram í 

aðalskipulaginu. Margir hafa komist að því að það sé hentugt að búa í litlu húsnæði því það er 

ódýrt. Nú þarf fólk bara að komast að því að það er líka hentugt að vinna í litlu húsnæði því 

það er líka ódýrt. 

Einlyftu viðbyggingarnar geta líka gefið framtíðar arkitektum, borgarhönnuðum og 

skipulagsyfirvöldum hugmyndir um hvernig hægt er að þétta byggð í rótgrónum 

íbúðahverfum þar sem byggð er einsleit. Steinsteypar einlyftar viðbyggingar hafa líklega 

verið töluvert brot í götumyndir í Reykjavík snemma á 20. öld. Að mínu mati er þetta 

vísbending um það sé hægt að þétta og blanda byggð í öllum hverfum. Eins og er takmarkast 

stefna borgarinnar í þéttun byggðar við land innan borgarmarka sem nú eru iðnaðar- og 

athafnasvæði. Gert er ráð fyrir uppbyggingu í Vatnsmýrinni, Örfirisey, Elliðárvog og Keldum. 

Þetta byggingarsvæði er töluvert stórt og mun að öllum likindum vera næginlega stórt fyrir þá 

uppbyggingu á íbúðarhúsnæði sem verður á skipulagstímabilinu. Tekið er fram í skipulaginu 

að þróun byggðar í Gufunesi og Geldinganesi muni frestast þar til eftir skipulagstímabilið.53 

Samkvæmt þessu verður byggð í hverfum sem eru tilbúin ekki þétt á skipulagstímabilinu og 

jafnvel lengur ef byggt verður með sömu áherslum í Gufunesi og Geldinganesi þegar 

skipulagstímabilinu lýkur. Í skipulaginu segir enn fremur að við uppbyggingu byggðar skuli 

takmarka áhrif á aðliggjandi byggð. Sérstaklega skuli horfa á hverfi og götumyndir með 

verndunargildi. Áætlanir Reykjavíkurborgar um þéttingu takmarkast því við aukið 

byggingarmagn innan borgarmarka frekar en þéttingu innan hverfa.

Í kaflanum Borg fyrir fólk í aðalskipulaginu er sagt að sjónum skuli beint að hinu smáa og 

fíngerða í borgarumhverfinu, frekar en höfuðáherslu á aukið byggingarmagn og auka 

afkastagetu gatnakerfis.  Auk þess að tryggja skuli hágæða hönnun og vistvænar lausnir í 

nýjum hverfum eiga að auka gæði í þegar byggðum hverfum og styrkja innviði þeirra. Í 

undirköflunum Gatan sem borgarrými og Borgarvernd takast á sjónarmið um styrkingu 

götunar sem mikilvægs og fjölbreytilegs almenningsrýmis og varðveisla byggingararfsins í 

sögulegu samhengi. 

53 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls 16.
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Ef ná á takmörkum um blöndun byggðar þarf hinsvegar að byggja eitthvað í rótgrónum 

hverfum þar sem ekki er til hentugt húsnæði fyrir atvinnurekstur. Markmiðum um að dagleg 

verslun og þjónusta sé í mikilli nálægð við íbúa og að fólk geti lifað bíllausum lífsstíl verður 

varla náð án þess að rjúfa að einhverju leiti götumyndir í eldri hverfum. Í kaflanum um 

borgarvernd er krafa um að hönnun og skipulagning byggðar skuli fela í sér á samhengi 

fortíðar og nútíðar. Haldast skal í hendur efling byggingarlistar og borgarhönnun og 

varðveisla á byggingar- og skipulagsarfi fortíðar. Þetta er alls ekki auðvelt verkefni og mun 

flækjast enn meira ef einhverntíman í framtíðinni verður farið út í þéttingu byggðar með 

auknu magni íbúða innan um eldri hverfi. Í þessu samhengi er áhugavert að líta til litlu 

einlyftu viðbyggingana í miðbæ sem hafa þjónað fjölbreytilegum tilgangi á líftíma sínum, 

sem húsnæði undir allskonar starfsemi og íbúa. 

Þegar viðbyggingarnar voru byggðar hafa þær brotið upp þá vel myndaðar götumyndir 

timburhúsa. Á þeim tíma þegar stefna skipulagsyfirvalda var að rífa timburhúsin og byggja 

samfellda byggð steinhúsa hafa líklega mörgum þótt þetta brot í útliti götumynda vera lýti á 

yfirbragði bæjarins. Mín skoðun er hinsvegar sú að þessi fjölbreyttni í byggingarstílum skapa 

skemmtilegt og áhugavert útlit. 

Ég hef það á tilfinningunni að þegar byggt er nýtt hús við hliðina á gömlu og ef húsin eru ólík 

þá taki fólk oft afstöðu með öðru húsinu og gegn hinu. Áður fyrr þóttu gömul hús ekki sæma 

sér vel meðal nýrra en viðsnúningur varð á þessu eftir 1970. Farið var að mótmæla niðurrifi 

timburhúsa í miðbænum og í kjölfarið fór að myndast einskonar andstaða gegn þá 

nýtískulegum húsum í stíl modernisma. Til dæmis má nefna Morgunblaðshöllina við 

Aðalstræti 6. 

Að mínu mati er réttast að vera ekki of hræddur við að byggja hús sem eru öðruvísi innan um 

gamla byggð. Byggja á eins og fólk telur réttast á hverjum tíma. Taka skal tillit til umhverfis 

en ekki láta það sjálfvirkt stjórna hönnun. Spruningar um sögufölsun eða aðlögun54 munu 

líklega alltaf verða til umræðu, enda er þar hárfín lína á milli. 

Arkitektúr endurspeglar samtíma sinn. Byggingartækni og stílbrigði þróast. Sá stíll sem síðast 

datt úr tísku er alltaf talinn ljótastur á hverjum tímapunkti. Alveg eins og gömul timburhús 

54 Hilmar Þór Björnsson, Hittumst á horninu-Söguvernd, Eyjan, 2012, sótt, 1. desember 2012, 
http://blog.pressan.is/arkitektur/2012/09/04/hittumst-a-horninu-soguvernd/
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þóttu ómerkileg og rífa átti eru nú talin falleg, munu Morgunblaðshöllin (ef hún gerir það ekki 

nú þegar) og jafnvel póstmódernískar formæfingar í byggingarlist einhverntíman teljast til 

sögulegs byggingararfs sem eigi að varðveita. 

Það sama á við um blöndun bygginga frá mismunandi tímum. Það er því mín skoðun að 

þétting byggðar og varðveisla húsa og götumynda geti vel haldist í hendur. Í miðbæ 

Reykjavíkur þar sem timbur- og steinhús frá mismunandi tímabilum mynda margbrotið og 

fallegt umhverfi hefur byggð þéttst og sögulegt gildi húsa og gatna haldist. Steinsteyptu 

einlyftu viðbyggingarnar eru eitt dæmi um þetta.

Í gagnrýni fólks á Morgunblaðshöllinni er hægt að sjá fyrir umræðu sem gæti skapast þegar 

þétt verður innan gamalla hverfa. Eins og aðalskipulag gerir ráð fyrir er rétt að fara varlega í 

niðurrif og varðveita byggingararf fortíðar en jafnframt taka sjálfstæðar ákvarðanir við 

hönnun. Annað markmið í kaflanum um borgarvernd er að við „Þróun endurbætur og 

endurnýjun byggðar í grónum hverfum Reykjavíkur skal miðast við að söguleg vídd byggðar  

skerðist eins lítið og kostur er, byggingarsögulegt samhengi rofni ekki.“55. Með því að líta til 

miðbæjar Reykjavíkur og sérstaklega litlu steinsteyptu viðbyggingana er hægt að draga þá 

ályktun að þessum markmiðum sé vel hægt að ná. Í framtíðar umræðum um varðveislu og 

þéttingu byggðar væri gott að hafa í huga að góð hönnun verður einhverntíman gömul og 

falleg. 

55 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls 43.

37



Heimildaskrá:

Bækur:

Trausti Valsson. Skipulag byggðar á Íslandi – Frá landnámi til líðandi stundar. 

Háskólaútgáfan. Reykjavík. 2002

Ritgerðir:

Ólöf Vignisdóttir, Hótel Reykjavík og bruninn mikli árið 1915: Þróun brunamála í Reykjavík í 

tenglsum við brunan mikla, Háskóli Íslands, Reykjavík, 2011, bls 13

Vefsíður:

Hilmar Þór Björnsson, Hittumst á horninu-Söguvernd, Eyjan, 2012, sótt, 1. desember 2012, 

http://blog.pressan.is/arkitektur/2012/09/04/hittumst-a-horninu-soguvernd/

Sign - Misguided live @ Frakkastígur, Menningarnótt 2008, YouTube LLC, 2009, sótt 20. 

nóvember 2013, http://www.youtube.com/watch?v=crBFKs06hDs

Vistvæn byggð í Vesturbugt, Reykjavíkurborg, 2013, sótt 1. desember 2013, 

http://reykjavik.is/frettir/vistvaen-byggd-i-vesturbugt

Skipulagsrit:

ALARK, Gamla Höfnin-Vesturbugt Deiliskipulagsuppdráttur, 2013

Reykjavíkurborg Umhverfis- og skipulagsvið, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 

Reykjavík, 2013

Húsakannanir:

Minjasafn Reykjavíkur, Húsakönnun Barónsstígur – Bergþórugata – Vitastígur – Njálsgata, 

Skýrsla 122, Reykjavík, 2004

Minjasafn Reykjavíkur, Húsakönnun Frakkastígur – Grettisgata – Vitastígur – Bergþórugata, 

Skýrsla 131, Reykjavík, 2006

38

http://blog.pressan.is/arkitektur/2012/09/04/hittumst-a-horninu-soguvernd/
http://reykjavik.is/frettir/vistvaen-byggd-i-vesturbugt
http://www.youtube.com/watch?v=crBFKs06hDs


Minjasafn Reykjavíkur, Húsakönnun Skólavörðustígur – Njarðargata – Þórsgata – 

Baldursgata – Lokastígur - Týsgata, Skýrsla 144, Reykjavík, 2009

Fundargerðir:

BsR. Gjörðabók Byggingarnefndar. Fundargerð 1. maí 1915.

BsR. Gjörðabók Byggingarnefndar. Fundargerð 29. maí 1915. 

Blaðagreinar:

„50 ára í dag: Bræðurnir Ormsson hf“, Morgunblaðið, 1. des 1972, bls 17.

„Afgreiðslustúlkur Brennast“, Vísir, 4. janúar 1965, bls 1.

„Bílamat tekið til starfa hér í bæ“, Morgunblaðið, 21. október 1954, bls 16.

„Lögreglan klófestir 3 ennþá“, Alþýðublaðið, 22. júní 1962, bls 16.

„Stærsti bruni á Íslandi.”, Morgunblaðið, 26. apríl 1915, bls 1.

„Vímulaus í 30 ár“, Dagblaðið Vísir – DV, 23. apríl 1988, bls 58.

Bjarni Reynarsson, „Niður tímans”, Lesbók Morgunblaðsins, 29. ágúst 1998, bls 8.

Gísli Ólafsson, „Bakarameistar í 25 ár“, Tímarit Iðnaðarmanna, 16. árg, 3. tbl, 1. júní 1943, 

bls 42.

JGH, „Hvað er það sem okkur dreymir?“, Dagblaðið Vísir – DV, 24. nóvember 1983, bls 35.

39



Auglýsingar:

Bifreiðamatið, „Bifreiðamatið“, Vísir,  16. Október 1954, bls 6.

Bindindismótið í Galtalækjarskógi, „Bindindismótið í Galtalækjarskógi“, Morgunblaðið, 4. 

apríl 1993, bls 11.

Bókastöðin Astra, „Kaupum bækur og bókasöfn“, Dagblaðið, 25. júní 1980, bls 23.

Bókastöðin Astra, „Kaupum og seljum gamlar bækur“, Dagblaðið, 24. júní 1981, bls 17.

Bóksalan Njálsgötu 40, „Bóksalan Njálsgötu 40“, Vísir, 26. október 1932, bls 3.

Brekka, „Bón.“, Vikan, 2. árg, 7.tbl, 16. febrúar 1939, bls 2.

Brekka, „Ódýr og góð vara“, Vísir, 26. mars 1936, bls 4.

Dagblaðið Vísir, „Dagblaðið Vísir er selt á eftirfarandi stöðum“, Vísir, 11. ágúst 1952, bls 6.

Davíð Ólafsson, „Bollur! Bollur!“, Vísir, 3. mars 1935, bls 1.

Eggert Jónsson, „Tilkynning“, Vísir, 8. Febrúar 1935, bls 1.

Fasteignaþjónustan, „Allir þurfa þak yfir höfuðið“, Morgunblaðið, 24. júní 1981, bls 9.

Fiskbúðin, „Gleðileg Jól“, Frjáls Þjóð, 21. desember 1956, bls 9.

Fiskbúðin, „Stúlka“, Morgunblaðið, 7. mars 1957, bls 7.

Frímerkja og bókasalan Njálsgötu 40, „Kaupum frímerki og gamlar bækur“, Vísir, 10. ágúst 

1961, bls 12.

Frímerkjaverzlun Guðnýjar, „Frímerki“, Þjóðviljinn, 22. október 1964, bls 11.

Frímerkjaverzlunin, „Frímerki“, Þjóðviljinn, 23. janúar 1965, bls 7.

Frímerkja- og leikfangasalan, „Safnarar“, Þjóðviljinn, 21. júní 1963, bls 8.

Grettisgata 19, „Skyr“, Vísir, 31. janúar 1914, bls

Ingibjörg Guðjónsdóttir, „Verzlun“, Morgunblaðið, 23. desember 1960, bls 18.

Innrömmunin, „Rammalistar“, Þjóðviljinn, 28. nóvember 1951, bls 7.

Jón Símonarson, „Tilkynning“, Vísir, 16. september 1939, bls 1.

Myndabúðin Njálsgötu, „Myndabúðin Njálsgötu“, Þjóðviljinn, 6. desember 1984, bls 16.

Saltfiskbúðin, „Skötubörð“, Alþýðublaðið, 2. ágúst 1939, bls 4.

Saumastofan á Njálsgötu 40, „Saumastofan á Njálsgötu 40 tekur allskonar saum.“, Vísir, 19. 

janúar 1934, bls 4.

Verzlun Steinunar Pétursdóttur, „Gleðileg jól“, Unga Ísland, 1. desember 1947, bls 116.

Verzlunin Njáll, „Verslunin Njáll“, Vísir, 19. maí 1933, bls 1.

Von og Brekkustíg 1, „Fyrirliggjandi“, Vísir, 29. desember 1925, bls 1.

40



Myndaskrá:

Mynd 1: Óskar Gíslason, tekið af http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/grid.fwx, ÓSG 

GLE 301, 1923-1930

Myndir 4, 7, 10, 14, 15, 17-23, 25-28, 30: Davíð Sigurðarson, tekið árið 2013

Myndir 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16: Teikningasafn Reykjavíkurborgar

Mynd 13: Ljósmyndari óþekktur, Vísir, 4. janúar 1965, bls 1.

Mynd 24: Sveinn Þórðarson, tekið af http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/grid.fwx, SÞÓ 

ÁBS 0104, 1971

Mynd 29: Sveinn Þórðarson, tekið af http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/grid.fwx, SÞÓ 

ÁBS 0324, 1972

41

http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/grid.fwx
http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/grid.fwx
http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/grid.fwx

