
Páll V. Bjarnason 
Helga Maureen Gylfadóttir 

 
 

 
 

 

Húsakönnun 
 

Snorrabraut – Hverfisgata – Rauðarárstígur – Laugavegur 
 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reykjavík 2004 
 

Minjasafn Reykjavíkur 
Skýrsla nr. 113 



 
 
 
 
 
 
 
 

Húsakönnun 
 
 
 
Snorrabraut – Hverfisgata – Rauðarárstígur – 
Laugavegur  
 
Staðgreinireitur 1.240.0 
 
                   
Páll V. Bjarnason, arkitekt 
Helga Maureen Gylfadóttir, sagnfræðingur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reykjavík 2004 
 

Minjasafn Reykjavíkur 
Skýrsla nr. 113 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unnið að beiðni Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
vegna deiliskipulagsvinnu. 
 
Ljósmyndir: Helga Maureen Gylfadóttir, Minjasafni Reykjavíkur. 
Kort: Björn Ingi Edvardsson, Skipulags- og byggingasviði Reykjavíkur. 
  
© Árbæjarsafn     Páll V. Bjarnason arkitekt, 
                            deildarstjóri húsadeildar Minjasafns Reykjavíkur og 
      Helga Maureen Gylfadóttir sagnfræðingur. 
    
Minjasafn Reykjavíkur − Árbæjarsafn  
Skýrsla nr. 113 
Reykjavík 2004. 
Öll réttindi áskilin. 
 



Efnisyfirlit 
 
1. Húsakönnun.  
 
Formáli............................................. ..........................3 
 
Byggingarsaga.............................................................4 
 
Varðveislumat..............................................................9 
 
2. Húsaskrá. 
 
Uppdráttur Húsverndarskrár Reykjavíkur.................10 
 
Hverfisgata 112a........................................................11 
Hverfisgata 114..........................................................12 
Hverfisgata 115..........................................................13 
 
Laugavegur 103..........................................................14 
Laugavegur 105..........................................................15 
Laugavegur 107/Hlemmur..........................................16 
 
Snorrabraut 27............................................................17 
Snorrabraut 29............................................................18 
 
Heimildaskrá...........  .................................................19 

 2



Formáli 
 
 
 
 Hér fer á eftir könnun byggðar á staðgreinireit 1.240.0 í Reykjavík, en hann 
afmarkast af Snorrabraut, Hverfisgötu, Rauðarárstíg og Laugavegi. Húsakönnunin er 
unnin að beiðni Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur í samræmi við 
skipulagslög vegna gerðar deiliskipulags á svæðinu. Þessi reitur eru utan þess svæðis 
sem varðveisluskrá Reykjavíkur nær til, en það er svæðið innan Hringbrautar/ 
Snorrabrautar. Húsin á reitnum voru byggð á árunum 1910 – 1986. Ekki er um að 
ræða tæmandi sögulega úttekt á viðkomandi svæði, en þó er rannsakað hvaða hús hafa 
verið byggð á svæðinu í gegnum árin og þau metin sem enn standa. Sú rannsókn er 
nauðsynleg til að átta sig á samhengi byggðarinnar og þróun svæðisins. 
 Við mat á varðveislugildi húsa hefur verið beitt svokallaðri SAVE-aðferð 
(Survey in Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu 
Leiðbeiningar um gerð bæja- og húsakannana, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins 
1996. Þar er höfð til hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð,  þar sem lagt er mat á fjóra þætti; 
byggingarlist, menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð. 
Varðveislugildi húsa byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar 
þyngst gildi byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis. Einnig er stuðst við 
Húsverndarskrá Reykjavíkur, sem gefin var út sem þemahefti með Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 1996 – 2016 (Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Snorrabrautar/ Hring-
brautar). Þar sem húsverndarskráin er ekki að öllu leyti byggð á rannsóknum heldur á 
fyrirliggjandi gögnum og úttekt byggðarinnar á staðnum, getur verið nauðsynlegt að 
gera breytingar eftir nákvæmari húsakönnun. 

  
 
ágúst 2004, 
 
Páll V. Bjarnason arkitekt, 
deildarstjóri húsadeildar 
Minjasafns Reykjavíkur - Árbæjarsafns. 
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Byggingarsaga 
Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á staðgreinireit 1.240.0 í Reykjavík. 
 

Staðsetning 
Reiturinn afmarkast af Snorrabraut, Hverfisgötu, Rauðarárstíg og Laugavegi. 
 

 

 
   Hluti af korti Mælingardeildar Reykjavíkur frá því í maí 1953. 
 
 

Húsagerð og aldur 
Í þessari húsakönnun er fjallað um 8 hús og eru þau öll steinsteypt. Að 

upphaflegri gerð eru þrjú þrílyft, tvö einlyft, tvö fimmlyft og eitt tvílyft. Elsta húsið, 
Hverfisgata 115, var byggt árið 1910, en þau nýjustu, Snorrabraut 27 og 29, árið 
1986.  
 
Breytingar 
 Húsin eru að mestu leyti óbreytt frá upphaflegri gerð. Einna mest hefur 
Laugavegur 105 tekið breytingum en það var byggt í nokkrum áföngum. Hvað  
stærðarhlutföll snertir hafa húsin lítið breyst. Helst hafa verið gerðar á þeim útlits- og 
gluggabreytingar.  
 
Höfundar 

Vitað er um höfunda allra húsanna að einu undanskildu, Hverfisgötu 115. Þeir 
eru Axel Sveinsson verkfræðingur, Pjetur Ingimundarson forsmiður, Þór Sandholt 
arkitekt, Gunnar Hansson arkitekt og Einar Erlendsson arkitekt. Magnús Skúlason og 
Sigurður Harðarson arkitektar teiknuðu í sameiningu húsin að Snorrabraut 27 og 29. 
Til eru teikningar af íbúðarhúsi stöðvarstjóra Gasstöðvarinnar og eru þær frá þýska 
fyrirtækinu Carl Francke merktar með upphafstöfunum J.S.  

 
 

Saga reitsins 
Samkvæmt fyrsta heildarskipulagi fyrir Reykjavík, sem samþykkt var í 

bæjarstjórn árið 1927, var gert ráð fyrir að meginhluti byggðar í Reykjavík rúmaðist 
innan Hringbrautar (þ.e. núverandi Snorrabrautar, Þorfinnsgötu, Hringbrautar og 
Ánanausta) og Skúlagötu. Þetta skipulag átti að fullnægja þörfum um íbúðabyggð í 
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Reykjavík næstu áratugi. Svæðið varð þó fullbyggt á fjórða áratugnum og tók þá 
byggðin að færast í suður út á Melana og í austur að Norðurmýri og Rauðarárholti. 
Skipulagið frá 1927 var fellt úr gildi árið 1932. Húsin á reitnum sem hér er til 
umfjöllunnar eru byggð á árunum 1926-1986 að einu undanskildu.  
 
Hlemmur 

Á mótum Rauðarárstígs, Hverfisgötu og Laugavegar er svokallað Hlemmtorg 
sem í daglegu tali kallast Hlemmur. Þar rann Rauðará (Rauðarárlækur) til sjávar. Á 
ofanverðri 19. öld var gerð brú yfir lækinn til að greiða fyrir umferð en ekki þótti hún 
merkileg og var því jafnan nefnd Hlemmur. Mikilvægi svæðins í kringum Hlemm 
jókst til muna eftir því sem byggð þokaðist austur á bóginn og umferðaþunginn varð 
meiri. Fyrsti vísir að torgi var kominn eftir 1930 og tengist það því að árið 1931 var 
leið númer 1 hjá Strætisvögnum Reykjavíkur með endastöð við vatnsþróna hjá 
Hlemmi. Svo var það árið 1970 að ákveðið var að aðalmiðstöð Strætisvagna 
Reykjavíkur skyldi vera á Hlemmi og jókst þá umferðin til muna um þetta svæði. 1

 
 

           
                          Hestum brynnt í Vatnsþrónni.2                                                       Vatnsþróin um 1935.3            
 
 Vatnsþróin sem minnst var á hér að framan var reist árið 1912 rétt austan við 
Hlemm. Hún var úr steinsteypu og tæpur meter á hæð og þrír metrar á lengd. Í henni 
var rennandi vatn enda vatnsveitan þá tekin til starfa í Reykjavík. Vatnsveitan kom 
árið 1909 og voru þá gerðar þrjár opinberar vatnsþrær til að brynna hestum. Ein var 
við hestaréttina að Laugavegi 16, önnur á Lækjartorgi og hin þriðja við Hlemm. Fleiri 
vatnsþrær voru í Reykjavík en sú við Hlemm var einna kunnust enda var hún í 
alfaraleið.4  

Ýmsar hugmyndir hafa verið um endurbætur á Hlemmtorgi í gegnum tíðina. Á 
sjötta áratugi 20. aldar voru uppi hugmyndir um að endurgera vatnsþróna og setja upp 
styttu til minningar um að Hlemmur hafi verið áningarstaður fyrir hestalestir áður en 
haldið var úr bænum. Pantaði Reykjavíkurborg verk eftir Sigurjón Ólafsson í tilefni af 
fimmtugsafmælis listamannsins og átti að setja verkið upp á Hlemmtorgi. Verk 
Sigurjóns nefnist Klyfjahesturinn. 5 Ekki varð þó úr að styttan væri sett upp á  

                                           
1 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–P, bls. 44–45. 
2 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–P, bls. 138. 
3 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, R–Ö, bls. 138.  
4 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur, bls. 56 – Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, R–

Ö, bls. 138.  
5 Æsa Sigurjónsdóttir: Listaverk Sigurjóns Ólafssonar  í alfaraleið sýningarskrá LSÓ, 2004 
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Hlemmtorgi eins og til stóð heldur endaði hún á tungunni milli Suðurlandsbrautar og 
Miklubrautar.  

 
                                                Klyfjahesturinn eftir Sigurjón Ólafsson.6

Gasstöð Reykjavíkur 
Eitt af þeim húsum sem hér er kannað er íbúðarhús stöðvarstjóra Gasstöðvar 

Reykjavíkur, Hverfisgata 115. Um aldamótin 1900 fóru menn að huga að öðrum 
orkugjöfum í Reykjavík en olíu og kolum. Í bæjarstjórninni var mjög tekist á um 
hvort hinn nýji orkugjafi skildi vera raforka eða gas. Snemma kom til tals að virkja 
Elliðaárnar en það þótti dýrt auk þess sem raforkuver fyrir bæjarfélög í Noregi og 
Englandi, að svipaðri stærð og Reykjavík, voru rekin með tapi. Helsu rökin með 
byggingu gasstöðar voru þau að allur almennngur í Reykjavík hefði frekar efni á að 
taka inn gas en rafmagn. Fór svo að tilboði frá fyrirtækinu Carl Francke í Bremen í 
Þýskalandi var tekið í byggingu gasstöðvar. Framkvæmdir hófust í ágúst 1909 og var 
lokið í september 1910. 7

 
 

 
                                                                                                           Gasstöðin við 

Hverfisgötu.8

 
Gasstöðinni var fundin staður á svæðinu fyrir ofan Rauðarárvík á Elsumýrar-

bletti, en nyrsti hluti Norðurmýrar var kallaður Elsumýri. Elsumýri heitir eftir Elsu 
                                           

6 Páll Líndal: Reykjavík, Sögurstaður við Sund, R–Ö, bls. 175. 
7 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur, bls. 381 – Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–

P, bls. 67–68. 
8 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–P, bls. 68. 
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Ingimundardóttur en hún var umsvifamikil mósölukona eftir miðja 19. öld.9 Á lóðinni 
var reistur stór gasgeymur, verksmiðjuhús og íbúðarhús gasstöðvarstjóra. Í húsi 
gasstöðvarstjóra var íbúð á efri hæðinni en á neðri hæðinni var verslun með gasáhöld 
og skrifstofur fyrirtækisns.10 Fjarlægð íbúðarhússins frá gasstöðvarhúsunum var ca. 
60 álnir/37.6 m.  

 

 
                                                                                      Póstvagnalest við Gasstöðina um 

1915.11

 
Fysti gasstöðvarstjórinn var Erhard Schoepke, umboðsmaður þýska 

fyrirtækisins. Hann hafði áður verið gasstöðvarstjóri í Noregi. Gasstöðin var rekin 
fyrir eigin reikning fyrirtækisins til 1916, er bæjarstjórnin tók yfir reksturinn. 
Schoepke staldraði stutt við en gasstöðvarstjórarnir á eftir honum voru ávallt þýskir, 
þangað til í heimstyrjöldinni fyrri að Englendingar neituðu að selja gasstöðinni kol 
nema skipt yrði um stöðvarstjóra. Þá varð Brynjólfur Sigurðsson, sem þá nam 
tæknifræði í Noregi, ráðinn gasstöðvarstjóri og hélt hann því starfi þangað til stöðinni 
var lokað árið 1955.12 Gasnotkun í Reykjavík hafði þá farið minnkandi frá 1937 er 
Sogsvirkjun tók til starfa. Fljótlega upp úr heimsstyrjöldinni fyrri varð Reykvíkingum 
ljóst að vatnsaflvirkjun í Elliðaám eða jafnvel Soginu var grundvöllur frekari 
framfara.  
 
 
Nafngiftir gatnanna 
 Nafngiftir gatnanna sem hér um ræðir eiga rætur sínar að rekja víða.  
 
Snorrabraut 

Snorrabraut er kennd við Snorra Sturluson en gatan var til ársins 1948 austasti 
hluti Hringbrautar.13

 
Hverfisgata 
 Hverfisgata var upphaflega aðalstígurinn í Skuggahverfi og byggðist fyrst sá 
hluti götunnar sem liggur milli Vatnsstígs og Vitastígs. Gatan var síðan lengd að 

                                           
9 Stefán Pálsson: Við Hlemmtorgið gnæfir gasstöðin þeirra svo hátt, bls. 33–34 – Páll Líndal: 

Reykjavík, Sögustaður við Sund, A–G, bls. 126. 
10 Stefán Pálsson: Við Hlemmtorgið gnæfir gasstöðin þeirrs svo hátt, bls. 34. 
11 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–P, bls. 68. 
12 Stefán Pálsson: Við Hlemmtorgið gnæfir gasstöðin þeirra svo hátt, bls. 40–41 og bls. 43–44. 
13 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, R–Ö, bls. 73. 
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Klapparstíg og um 1900 náði hún niður að Lækjartorgi. Götunnar var fyrst getið í 
manntali árið 1898.14

 
Rauðarárstígur 
 Gatan er kennd við jörðina Rauðará. Rauðarárholt er klapparholtið milli 
Kringlumýrar og Norðurmýrar en bæjarhúsin á Rauðará stóðu suðaustur af holtinu.    
Götunnar var fyrst getið í manntali árið 1906.15

 
Laugavegur 
 Götuheitið kemur fyrst fram í manntali árið 1888. Gatan dregur nafn sitt af 
Þvottalaugunum í Laugardalnum og var upphaflega gerð til að greiða fyrir þeim sem 
áttu erindi inn í Laugardal til að þvo þvotta. Fram á 9. áratug 19. aldar náði vegurinn 
þó ekki lengra en upp að Klapparstíg, en þá var hann lengdur í austur. Um 1905 má 
segja að Laugavegurinn hafi verið fullbyggður inn að Barónsstíg.16

 
 

 
                                                                                                         Kort af svæðinu úr Borgarvefsjánni.17

                                           
14 Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, bls. 333. 
15 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, R–Ö, bls. 8 –  Árni Óla: „Nafngiftir gatna í 

Reykjavík“, bls. 337 
16 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–P, bls. 128–129 – Árni Óla: „Nafngiftir gatna í 

Reykjavík“, bls. 336 
1730.07.2004, http://www.borgarvefsja.is/website/bvs/bvs.html 
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Byggingarsaga 
Hér fer á eftir byggingarsöguleg úttekt á staðgreinireit 1.240.0 í Reykjavík. 
 

Staðsetning 
Reiturinn afmarkast af Snorrabraut, Hverfisgötu, Rauðarárstíg og Laugavegi. 
 

 

 
   Hluti af korti Mælingardeildar Reykjavíkur frá því í maí 1953. 
 
 

Húsagerð og aldur 
Í þessari húsakönnun er fjallað um 8 hús og eru þau öll steinsteypt. Að 

upphaflegri gerð eru þrjú þrílyft, tvö einlyft, tvö fimmlyft og eitt tvílyft. Elsta húsið, 
Hverfisgata 115, var byggt árið 1910, en þau nýjustu, Snorrabraut 27 og 29, árið 
1986.  
 
Breytingar 
 Húsin eru að mestu leyti óbreytt frá upphaflegri gerð. Einna mest hefur 
Laugavegur 105 tekið breytingum en það var byggt í nokkrum áföngum. Hvað  
stærðarhlutföll snertir hafa húsin lítið breyst. Helst hafa verið gerðar á þeim útlits- og 
gluggabreytingar.  
 
Höfundar 

Vitað er um höfunda allra húsanna að einu undanskildu, Hverfisgötu 115. Þeir 
eru Axel Sveinsson verkfræðingur, Pjetur Ingimundarson forsmiður, Þór Sandholt 
arkitekt, Gunnar Hansson arkitekt og Einar Erlendsson arkitekt. Magnús Skúlason og 
Sigurður Harðarson arkitektar teiknuðu í sameiningu húsin að Snorrabraut 27 og 29. 
Til eru teikningar af íbúðarhúsi stöðvarstjóra Gasstöðvarinnar og eru þær frá þýska 
fyrirtækinu Carl Francke merktar með upphafstöfunum J.S.  

 
 

Saga reitsins 
Samkvæmt fyrsta heildarskipulagi fyrir Reykjavík, sem samþykkt var í 

bæjarstjórn árið 1927, var gert ráð fyrir að meginhluti byggðar í Reykjavík rúmaðist 
innan Hringbrautar (þ.e. núverandi Snorrabrautar, Þorfinnsgötu, Hringbrautar og 
Ánanausta) og Skúlagötu. Þetta skipulag átti að fullnægja þörfum um íbúðabyggð í 
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Reykjavík næstu áratugi. Svæðið varð þó fullbyggt á fjórða áratugnum og tók þá 
byggðin að færast í suður út á Melana og í austur að Norðurmýri og Rauðarárholti. 
Skipulagið frá 1927 var fellt úr gildi árið 1932. Húsin á reitnum sem hér er til 
umfjöllunnar eru byggð á árunum 1926-1986 að einu undanskildu.  
 
Hlemmur 

Á mótum Rauðarárstígs, Hverfisgötu og Laugavegar er svokallað Hlemmtorg 
sem í daglegu tali kallast Hlemmur. Þar rann Rauðará (Rauðarárlækur) til sjávar. Á 
ofanverðri 19. öld var gerð brú yfir lækinn til að greiða fyrir umferð en ekki þótti hún 
merkileg og var því jafnan nefnd Hlemmur. Mikilvægi svæðins í kringum Hlemm 
jókst til muna eftir því sem byggð þokaðist austur á bóginn og umferðaþunginn varð 
meiri. Fyrsti vísir að torgi var kominn eftir 1930 og tengist það því að árið 1931 var 
leið númer 1 hjá Strætisvögnum Reykjavíkur með endastöð við vatnsþróna hjá 
Hlemmi. Svo var það árið 1970 að ákveðið var að aðalmiðstöð Strætisvagna 
Reykjavíkur skyldi vera á Hlemmi og jókst þá umferðin til muna um þetta svæði. 1

 
 

           
                          Hestum brynnt í Vatnsþrónni.2                                                       Vatnsþróin um 1935.3            
 
 Vatnsþróin sem minnst var á hér að framan var reist árið 1912 rétt austan við 
Hlemm. Hún var úr steinsteypu og tæpur meter á hæð og þrír metrar á lengd. Í henni 
var rennandi vatn enda vatnsveitan þá tekin til starfa í Reykjavík. Vatnsveitan kom 
árið 1909 og voru þá gerðar þrjár opinberar vatnsþrær til að brynna hestum. Ein var 
við hestaréttina að Laugavegi 16, önnur á Lækjartorgi og hin þriðja við Hlemm. Fleiri 
vatnsþrær voru í Reykjavík en sú við Hlemm var einna kunnust enda var hún í 
alfaraleið.4  

Ýmsar hugmyndir hafa verið um endurbætur á Hlemmtorgi í gegnum tíðina. Á 
sjötta áratugi 20. aldar voru uppi hugmyndir um að endurgera vatnsþróna og setja upp 
styttu til minningar um að Hlemmur hafi verið áningarstaður fyrir hestalestir áður en 
haldið var úr bænum. Pantaði Reykjavíkurborg verk eftir Sigurjón Ólafsson í tilefni af 
fimmtugsafmælis listamannsins og átti að setja verkið upp á Hlemmtorgi. Verk 
Sigurjóns nefnist Klyfjahesturinn. 5 Ekki varð þó úr að styttan væri sett upp á  

                                           
1 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–P, bls. 44–45. 
2 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–P, bls. 138. 
3 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, R–Ö, bls. 138.  
4 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur, bls. 56 – Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, R–

Ö, bls. 138.  
5 Æsa Sigurjónsdóttir: Listaverk Sigurjóns Ólafssonar  í alfaraleið sýningarskrá LSÓ, 2004 
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Hlemmtorgi eins og til stóð heldur endaði hún á tungunni milli Suðurlandsbrautar og 
Miklubrautar.  

 
                                                Klyfjahesturinn eftir Sigurjón Ólafsson.6

Gasstöð Reykjavíkur 
Eitt af þeim húsum sem hér er kannað er íbúðarhús stöðvarstjóra Gasstöðvar 

Reykjavíkur, Hverfisgata 115. Um aldamótin 1900 fóru menn að huga að öðrum 
orkugjöfum í Reykjavík en olíu og kolum. Í bæjarstjórninni var mjög tekist á um 
hvort hinn nýji orkugjafi skildi vera raforka eða gas. Snemma kom til tals að virkja 
Elliðaárnar en það þótti dýrt auk þess sem raforkuver fyrir bæjarfélög í Noregi og 
Englandi, að svipaðri stærð og Reykjavík, voru rekin með tapi. Helsu rökin með 
byggingu gasstöðar voru þau að allur almennngur í Reykjavík hefði frekar efni á að 
taka inn gas en rafmagn. Fór svo að tilboði frá fyrirtækinu Carl Francke í Bremen í 
Þýskalandi var tekið í byggingu gasstöðvar. Framkvæmdir hófust í ágúst 1909 og var 
lokið í september 1910. 7

 
 

 
                                                                                                           Gasstöðin við 

Hverfisgötu.8

 
Gasstöðinni var fundin staður á svæðinu fyrir ofan Rauðarárvík á Elsumýrar-

bletti, en nyrsti hluti Norðurmýrar var kallaður Elsumýri. Elsumýri heitir eftir Elsu 
                                           

6 Páll Líndal: Reykjavík, Sögurstaður við Sund, R–Ö, bls. 175. 
7 Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur, bls. 381 – Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–

P, bls. 67–68. 
8 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–P, bls. 68. 
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Ingimundardóttur en hún var umsvifamikil mósölukona eftir miðja 19. öld.9 Á lóðinni 
var reistur stór gasgeymur, verksmiðjuhús og íbúðarhús gasstöðvarstjóra. Í húsi 
gasstöðvarstjóra var íbúð á efri hæðinni en á neðri hæðinni var verslun með gasáhöld 
og skrifstofur fyrirtækisns.10 Fjarlægð íbúðarhússins frá gasstöðvarhúsunum var ca. 
60 álnir/37.6 m.  

 

 
                                                                                      Póstvagnalest við Gasstöðina um 

1915.11

 
Fysti gasstöðvarstjórinn var Erhard Schoepke, umboðsmaður þýska 

fyrirtækisins. Hann hafði áður verið gasstöðvarstjóri í Noregi. Gasstöðin var rekin 
fyrir eigin reikning fyrirtækisins til 1916, er bæjarstjórnin tók yfir reksturinn. 
Schoepke staldraði stutt við en gasstöðvarstjórarnir á eftir honum voru ávallt þýskir, 
þangað til í heimstyrjöldinni fyrri að Englendingar neituðu að selja gasstöðinni kol 
nema skipt yrði um stöðvarstjóra. Þá varð Brynjólfur Sigurðsson, sem þá nam 
tæknifræði í Noregi, ráðinn gasstöðvarstjóri og hélt hann því starfi þangað til stöðinni 
var lokað árið 1955.12 Gasnotkun í Reykjavík hafði þá farið minnkandi frá 1937 er 
Sogsvirkjun tók til starfa. Fljótlega upp úr heimsstyrjöldinni fyrri varð Reykvíkingum 
ljóst að vatnsaflvirkjun í Elliðaám eða jafnvel Soginu var grundvöllur frekari 
framfara.  
 
 
Nafngiftir gatnanna 
 Nafngiftir gatnanna sem hér um ræðir eiga rætur sínar að rekja víða.  
 
Snorrabraut 

Snorrabraut er kennd við Snorra Sturluson en gatan var til ársins 1948 austasti 
hluti Hringbrautar. 13

 
Hverfisgata 
 Hverfisgata var upphaflega aðalstígurinn í Skuggahverfi og byggðist fyrst sá 
hluti götunnar sem liggur milli Vatnsstígs og Vitastígs. Gatan var síðan lengd að 

                                           
9 Stefán Pálsson: Við Hlemmtorgið gnæfir gasstöðin þeirra svo hátt, bls. 33–34 – Páll Líndal: 

Reykjavík, Sögustaður við Sund, A–G, bls. 126. 
10 Stefán Pálsson: Við Hlemmtorgið gnæfir gasstöðin þeirrs svo hátt, bls. 34. 
11 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–P, bls. 68. 
12 Stefán Pálsson: Við Hlemmtorgið gnæfir gasstöðin þeirra svo hátt, bls. 40–41 og bls. 43–44. 
13 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, R–Ö, bls. 73. 
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Klapparstíg og um 1900 náði hún niður að Lækjartorgi. Götunnar var fyrst getið í 
manntali árið 1898.14

 
Rauðarárstígur 
 Gatan er kennd við jörðina Rauðará. Rauðarárholt er klapparholtið milli 
Kringlumýrar og Norðurmýrar en bæjarhúsin á Rauðará stóðu suðaustur af holtinu.    
Götunnar var fyrst getið í manntali árið 1906.15

 
Laugavegur 
 Götuheitið kemur fyrst fram í manntali árið 1888. Gatan dregur nafn sitt af 
Þvottalaugunum í Laugardalnum og var upphaflega gerð til að greiða fyrir þeim sem 
áttu erindi inn í Laugardal til að þvo þvotta. Fram á 9. áratug 19. aldar náði vegurinn 
þó ekki lengra en upp að Klapparstíg, en þá var hann lengdur í austur. Um 1905 má 
segja að Laugavegurinn hafi verið fullbyggður inn að Barónsstíg.16

 
 

 
                                                                                                         Kort af svæðinu úr Borgarvefsjánni.17

                                           
14 Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, bls. 333. 
15 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, R–Ö, bls. 8 –  Árni Óla: „Nafngiftir gatna í 

Reykjavík“, bls. 337 
16 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, H–P, bls. 128–129 – Árni Óla: „Nafngiftir gatna í 

Reykjavík“, bls. 336 
1730.07.2004, http://www.borgarvefsja.is/website/bvs/bvs.html 
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V
  Við mat á varðveislugildi byggðar er beitt svokallaðri SAVE-aðferð (Survey 
in Architectural Value in the Environment) sem gerð er grein fyrir í ritinu 
Leiðbeiningar um gerð bæja- og húsakannana, útgefnu af Húsafriðunarnefnd ríkisins 
árið 1996. Þar er höfð til hliðsjónar dönsk SAVE-aðferð,  þar sem lagt er mat á fjóra 
þætti; byggingarlist, menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunalega gerð. 
Varðveislugildi húsa byggist síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar 
þyngst gildi byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis.  

arðveislumat 

Einnig er stuðst við Húsverndarskrá Reykjavíkur, sem gefin var út sem 
þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996 – 2016 (Húsvernd í Reykjavík, 
svæðið innan Snorrabrautar/Hringbrautar). 

Til umfjöllunar er staðgreinireitur 1.240.0 í Reykjavík. Hann afmarkast af 
Snorrabraut, Hverfisgötu, Rauðarárstíg og Laugavegi.  

 
 
HÚSVERNDARSKRÁ REYKJAVÍKUR. 
 
Varðveislumat húsa í ofangreindum staðgreinireiti: 
 
DÖKKGULUR FLOKKUR: Verndun götumynda. 
 
Hverfisgata 105 
 
GRÆNN FLOKKUR: Verndun 20. aldar bygginga. 
 
Hverfisgata 115. 
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1928 Hverfisgata 112aByggingarár

Axel SveinssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Salómon Jónsson ogFyrsti eigandi

Meyvant Sigurðsson

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

verkfræðingur

Undirstöður

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Tengist upphafi byggðar á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Randbyggt í anda skipulagsins frá 1927.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Listrænt gildi:

Húsið er óbreytt. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Byggingarleyfi var veitt árið 1927 fyrir þrílyftu íbúðarhúsi úr steinsteypu á lóðinni að beiðni Salómons Jónssonar og
Meyvants Sigurðssonar. Húsið var fyrst virt árið 1928. Árið 1929 var veitt leyfi til að byggja bifreiðarskýli úr steinsteypu á
lóðinni og er til teikning af því eftir Pjetur Ingimundarson forsmið. Skýlið er ekki að finna á lóðinni í dag (2004).
Árið 1935 var samþykkt að beiðni Olíuverslunar Íslands að skipta lóðinni í tvær lóðir, 112 og 112a. Þá er skipt um b-nr.
fyrir þetta hús og fer það á brunabótanúmer 3039 sem verður síðar 3049 og lóðarnúmer 112a.

Saga

°
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1927 Hverfisgata 114Byggingarár

1939 Útlitsbreyting

Pjetur IngimundarsonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Theódóra StefánsdóttirFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Pjetur Ingimundarson

forsmiður

Undirstöður

forsmið

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Tengist upphafi byggðar á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Randbyggt í anda skipulagsins frá 1927.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Listrænt gildi:

Húsið er að mestu óbreytt. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Árið 1926 var samþykkt að skipta lóðinni í tvær lóðir 114 og 114a. Byggingarleyfi á lóðinni 114 var samþykkt árið 1926.
Húsið var fyrst virt árið 1927. Árið 1939 var veitt leyfi fyrir útlits-og fyrirkomulagsbreytingum á húsinu og voru þær
framkvæmdar samkvæmt teikningu Pjeturs Ingimundarsonar.

Saga

°
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1910 Hverfisgata 115Byggingarár

J.S.Hönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús og skrifstofa
Upphafleg notkun ReykjavíkurbærFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

Lagt er til að húsið njóti verndar í grænum flokki, verndun 20. aldar bygginga, skv.
Húsverndarskrá Reykjavíkur. Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um
húsafriðun nr. 104/2001.

Varðveislugildi:

Tengist atvinnu- og orkusögu Reykjavíkur.Menningarsögulegt gildi:

Kennileiti í miðborginni og ómissandi vegna sögu sinnar.Umhverfisgildi:

Steinsteypuklassík.Listrænt gildi:

Húsið er að mestu óbreytt. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Um aldamótin 1900 fóru menn að huga að öðrum orkugjöfum en olíu og kolum. Í bæjarstjórn Reykjavíkur var mjög tekist á
um hvort hinn nýi orkugjafi ætti að vera raforka eða gas. Fór svo að tilboði frá fyrirtæki í Bremen í Þýskalandi var tekið í
byggingu gasstöðvar. Framkvæmdir hófust í ágúst 1909 og var lokið í september 1910.
Á lóðinni var reistur stór gasgeymir, verksmiðjuhús og íbúðarhús gasstöðvarstjóra. Íbúðarhúsið er það hús sem er hér til
umfjöllunar. Samkvæmt fyrstu virðingu er einlyft útbygging með porti, risi, kjallara og tveimur kvistgluggum við vesturhlið
íbúðarhússins. Stærð þess er 15 x 6,5 x 7 álnir. Útbyggingin er úr steinsteypu. Fjarlægð íbúðarhússins frá
gasstöðvarhúsunum var rúmlega 60 álnir eða 37.6 metrar.
Gasstöðinni var lokað árið 1955 en gasnotkun í Reykjavík hafði þá farið minnkandi frá 1937 er Sogsvirkjun tók til starfa.
Árið 1992 var samþykkt að byggja yfir sorptunnur og breyta kjallaragluggum á norðuhlið hússins samkvæmt teikningum
Kristínar Jónsdóttur.

Saga

°
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1968 Laugavegur 103Byggingarár

1987 Útlitsbreyting

Þór SandholtHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Fimmlyft
Kjallari
Ris

Skrifstofa
Upphafleg notkun Júlíus M. MagnússonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Tækniþjónustan s.f. 

arkitekt 

Undirstöður

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Tengist sögu verslunar í Reykjavík.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af fjölbreyttri byggð á svæðinu.Umhverfisgildi:

Síðfúnkísstíll.Listrænt gildi:

Húsið er að mestu óbreytt. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Fyrst var byggt á þessari lóð árið 1910, einlyft íbúðarhús úr steinsteypu. Það hús og önnur sem því fylgdu voru rifinn til að
rýma fyrir nýju húsi á lóðinni árið 1962.
Árið 1936 var lóðinni Laugavegur 103 skipt í tvær lóðir, Laugaveg 103 og 103a. Arið 1962 voru lóðirnar aftur sameinaðar í
eina lóð, Laugaveg 103. Sama ár var veitt leyfi fyrir nýju verslunar-og skrifstofuhúsi á lóðinni og var það virt árið 1968.
Þegar húsið var í byggingu var samþykkt árið 1964 að setja lyftuturn úr steinsteypu á húsið en það kemur ekki fram í
virðingunni frá 1968 af húsinu nýbyggðu að það sé með lyftuturni.
Árið 1987 var samþykkt að breyta anddyri og gera skyggni á húsið. Árið 1997 var samþykkt að breyta aðkomu að kjallara
og koma fyrir bílastæði á lóðinni nr. 103 við Laugaveg. Það sama ár var einnig samþykkt að innrétta veitingastað á hluta 1.
hæðar hússins skv. teikningu Þráins Karlssonar.

Saga

°
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1926 Laugavegur 105Byggingarár

1929
1936
1939
´46-4
1959
1968
1987

Útlitsbreyting
Viðbygging
Hækkun 
Hækkun ´
Lyfta
Gluggabreyting
Gluggabreyting

Einar ErlendssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Kjallari

Bifreiðasmiðja
Upphafleg notkun Jón EgilssonFyrsti eigandi

bókhaldari

Skáþak(skúrþak) 
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Einar Erlendsson
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur Guðjónsson

o. fl.

Undirstöður

arkitekt
byggin
byggin
byggin

Lagt er til að húsið njóti verndar í dökkgulum flokki, verndun götumynda skv.
Húsverndarskrá Reykjavíkur.

Varðveislugildi:

Tengist verslunar- og iðnsögu Reykjavíkur. Menningarsögulegt gildi:

Kennileiti í miðborginni og hefur mikið gildi í götumyndinni. Umhverfisgildi:

Fúnkísstíll.Listrænt gildi:

Húsið er talsvert breytt frá upphaflegri gerð. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Árið 1919 var veitt byggingarleyfi fyrir einlyftu bifreiðageymsluhúsi á lóðinni eftir teikningu Jens Eyjólfssonar. Það hús var
virt árið 1921. Það var einlyft steinsteypuhús, múrsléttað og með járnþaki. Árið 1923 var byggt nýtt geymsluhús úr
steinsteypu áfast við það.
Núverandi hús lét Sveinn Egilsson byggja í áföngum á árunum 1926 - 1947 fyrir bifreiðasmiðju sína. Fyrsta húsið var
einlyft og var teiknað af Einari Erlendssyni. Það var ætlað sem sýningarsalur fyrir nýjar bifreiðir og verslun. Einnig voru
skrifstofa og tvö íbúðarherbergi í húsinu. Húsið sneri framhlið að Laugavegi. Á næstu áratugum voru gerðar nokkrar
tillögur að stækkun hússins, sú fyrsta, sem var þrílyft, var eftir Óla Ásmundsson múrsmið (1933), en síðari teikningar voru
eftir Guðmund H. Þorláksson forsmið (1934 - 1947). Árið 1947 var húsið að mestu komið í núverandi mynd að utanverðu.
Minni háttar breytingar hafa verið gerðar á því síðan, en flestar innanhúss. Um 1950 voru í húsinu meðal annars verslun,
bifreiðaviðgerðir, saumastofa, skrifstofur, skógerð og gluggatjaldagframleiðsla. Einnig voru þar Brunabótafélag
Íslands(2.hæð), Þjóðminjasafnið (3.hæð), Bjargráðasjóður (5.hæð) og fundarsalur A.A.(5.hæð). Á 6. hæð var íbúð.
Árið 1991 var samþykkt að aðalinngangur frá Hlemmtorgi inn í húsið yrði merktur sem Hlemmur 1 og inngangur frá
Hverfisgötu yrði merktur Hlemmur 3. Inngangurinn frá horni Laugavegs og Hlemms yrði eftir sem áður Laugavegur 105.

Saga

°

15



1977-78 Laugavegur 107/HlemmurByggingarár

1987 Gluggabreyting

Gunnar HanssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Kjallari

Verslun, biðskýli
Upphafleg notkun BorgarsjóðurFyrsti eigandi

Stál Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Garðar Halldórsson

arkitekt 

Undirstöður

arkitekt

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Tengist sögu almenningssamgangna í Reykjavík. Menningarsögulegt gildi:

Kennileiti í miðborginni.Umhverfisgildi:

Síðfúnkísstíll.Listrænt gildi:

Húsið er að mestu óbreytt. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Byggingarleyfi fyrir biðskýli, verslanir og fleira var veitt árið 1973. Árið 1987 var samþykkt breyting á gluggum á húsinu
samkvæmt teikningum Garðars Halldórssonar. Árið 1995 var samþykkt að innrétta ljósmyndastofu og þjónustuver fyrir
hraðbanka í húsinu.
Ekki er að finna nein b-skjöl um þessa lóð eða hús á henni.

Saga

°
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1986 Snorrabraut 27Byggingarár

1992 Breytt í íbúð

Magnús Skúlason og SiguðurHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft
Svalir
Ris
Kvistir

Íbúðarhús og skrifstofa
Upphafleg notkun ÓkunnurFyrsti eigandi

Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Harðarson arkitektar 

Undirstöður

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Tengist sögu verslunar í Reykjavík.Menningarsögulegt gildi:

Randbyggt í samræmi við aðliggjandi hús við Hverfisgötu.Umhverfisgildi:

Síðfúnkísstíll.Listrænt gildi:

Húsið er að mestu óbreytt. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Árið 1982 voru lóðirnar nr. 101 við Laugaveg og 112 við Hverfisgötu sameinaðar í eina lóð. Byggingarfulltrúi lagði til að
lóðin yrði skrásett númer 27-29 við Snorrabraut og var það staðfest í Borgarstjórn í 6. maí 1982. Sama ár var samþykkt
bygging á lóðinni nr. 27 við Snorrabraut (áður Hverfisgata 112). Það var fyrir 3. hæða hús. Ári síðar var byggingarleyfið
endurnýjað og þá fyrir þriggja hæða hús með kjallara. Árið 1985 voru fyrri byggingarleyfi felld úr gildi og nýtt leyfi fyrir
3.hæða húsi með risi samþykkt. Í nóvember 1985 var samþykkt að setja kvist og stækka rishæð hússins.
Árið 1992 var samþykkt að breyta skrifstofuhúsnæði í íbúðarhúsnæði
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1986 Snorrabraut 29Byggingarár

1923
1985
1986

Nýbygging
Rifið
Nýbygging

Magnús Skúlason ogHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Fimmlyft
Ris
Svalir

Íbúðarhús og verslun
Upphafleg notkun ÓkunnurFyrsti eigandi

Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Harðason arkitektar

Undirstöður

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Tengist sögu verslunar í Reykjavík.Menningarsögulegt gildi:

Randbyggt í samræmi við aðliggjandi hús við Laugaveg.Umhverfisgildi:

Síðfúnkísstíll.Listrænt gildi:

Húsið er að mestu óbreytt. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Kristján Einarsson byggði hús á lóðinni Laugavegi 101 árið 1923. Það hús var rifið þann 23. maí 1985 til að rýma fyrir
nýbyggingu á lóðinni.
Árið 1982 voru lóðirnar nr. 101 við Laugaveg og 112 við Hverfisgötu sameinaðar í eina. Byggingarfulltrúi lagði til að lóðin
yrði skrásett númer 27 - 29 við Snorrabraut og var það staðfest í Borgarstjórn í 6. maí 1982. Sama ár var samþykkt bygging
á lóðinni nr. 29 við Snorrabraut (áður Laugavegur 101). Það var fimm hæða hús með kjallara. Ári síðar var byggingarleyfið
endurnýjað og þá fyrir þriggja hæða hús með kjallara. Árið 1985 voru fyrri byggingarleyfi felld úr gildi og veitt nýtt leyfi
fyrir fimm hæða húsi með risi. Í nóvember 1985 var samþykkt að stækka efstu hæð hússins og breyta útliti þess.
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Heimildaskrá 
 
Óprentaðar heimildir:  
 
Árbæjarsafn (Ábs):  
 Byggðar lóðir í Reykjavík.  
 Húsaskrá Reykjavíkur.  
 Kortasafn. 
 
Borgarskjalasafn (BsR):  
 Aðf. 723-724. Brunatrygging húsa 1874-1895.  
 Aðf. 734-748. Brunabótavirðingar.  
 Aðf. 751-757. Brunatrygging húsa 1896-1943.  
 Aðf. 3374. Götunöfn og húsanúmer 1914-1960.  

Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Snorrabraut, Hverfisgötu, Rauðarárstíg og 
Laugaveg. 

 
Byggingarfulltrúi Reykjavíkur (Byggf. í Rvk.):  
 Innlagðar teikningar. 
 
 
Prentaðar heimildir:  
Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-83. Reykjavík 1966. 
Aðalskipulag Reykjavíkur 1984-2004. Unnið af Borgarskipulagi Reykjavíkur. 
Reykjavík 1988. 
Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“. Skuggsjá Reykjavíkur, Reykjavík 1961, bls. 
328-344. 
Byggingareglugerðir og lög 1839, 1844, 1894, 1903, 1904, 1915, 1924, 1964. 
Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur, Bærinn vaknar, 1870-1940, fyrrii hluti. 
Reykjavík 1991. 
Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. Saga og sérkenni höfuðborgarinnar í 
máli og myndum, 1.-3. bindi. Reykjavík 1988. 
Páll Líndal: Bæirnir byggjast. Yfirlit um þróun skipulagsmála á Íslandi til ársins 
1938. Reykjavík 1982. 
Stefán Pálsson: Við Hlemmtorgið gnæfir gasstöðin þeirra svo hátt. Gasstöð 
Reykjavíkur 1910-1956. Rekstur, framleiðsla og félagsleg áhrif. BA-ritgerð í 
sagnfræði við Háskóla Íslands 1998 
Æsa Sigurjónsdóttir: Listaverk Sigurjóns Ólafssonar  í alfaraleið, sýningarskrá LSÓ, 
2004. 
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