
1905 Barónsstígur 28Byggingarár

1905
1908

Inngönguskúr
Geymsluskúr

ÓkunnurHönnuður

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Kjallari
Ris
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Sæmundur Þórðarson Fyrsti eigandi

steinsmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Teikning óundirrituð
Teikning óundirrituð

Undirstöður

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Einfalt bárujárnshús.Byggingarlist:

Húsið er óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Barónsstíg 28 var byggt árið 1905 og er hönnuður þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með kjallara og risi og
við suðurhlið hússins er inngönguskúr byggður á sama hátt.
Árið 1908 var veitt leyfi til að byggja geymsluskúr á lóðinni. Skúrinn er úr bindingi og þakið úr bárujárni. Að norðanverðu
er hann áfastur við íbúðarhúsið og stendur á lóðarmörkum. Steinsteyptur brunagafl er á skúrnum, og er það samkvæmt
byggingareglugerð frá 1903.
Árið 1988 var samþykkt erindi um að reisa háa timburgirðingu við götu.

Saga

°

12



1920 Barónsstígur 30Byggingarár

Þorlákur ÓfeigssonHönnuður

Steinsteypt 
Klæðning

Tvílyft
Port
Ris
Kjallari
Kvistir

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Byggingarfélag Fyrsti eigandi

Reykjavíkur

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

byggingameistari

Undirstöður

Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá
Reykjavíkur).

Varðveislugildi:

Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlendis.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Barónsstígs og Berþórugötu. Kennileiti í miðborginni.Umhverfisgildi:

Nýbarokk.Byggingarlist:

Húsið er óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið að Barónsstíg 30, sem er hornsneitt hús á horni Bergþórugötu og Barónsstígs, var byggt af Byggingarfélagi
Reykjavíkur árið 1920 eftir teikningum Þorláks Ófeigssonar húsasmíðameistara. Það er tvílyft á kjallara með portbyggðu
risi. Á framhlið er miðjukvistur og eru brúnir hans og gaflar bogadregnir í nýbarokkstíl. Gluggar eru ein- og tvípósta
krossgluggar sem sitja samhverft í veggjum. Húsin við Bergþórugötu 33 og 41 eru einnig eftir Þorlák Ófeigsson og eru með
svipuðu sniði.
Árið 1994 var samþykkt að sameina lóðirnar Barónsstíg 30, Bergþórugötu 41 og Bergþórugötu 43-45. Lóðirnar sameinaðar
eru 763 fermetrar.
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1926 Bergþórugata 23Byggingarár

1933

1981
1992
1992
1992
1992
1993

1993

Glugga- og 
hurðabreyting
Endurbætur
Viðbygging á lóð
Þaki lyft
Kvistir og svalir
Innanhússbreyting
Glugga- og 
hurðabreyting
Íbúð í kjallara sþ.

Sigurður GuðmundssonHönnuður

Steinsteypt 
Klæðning

Tvílyft
Kjallari
Ris

Íbúðarhús
Verslun

Upphafleg notkun Eggert LárussonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Þorlákur Ófeigsson

Hannes Kr. Davíðsson
Kristinn Ragnarsson
Kristinn Ragnarsson
Kristinn Ragnarsson
Kristinn Ragnarsson
Kristinn Ragnarsson

Kristinn Ragnarsson

arkitekt

Undirstöður

bygg.m
eistari
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

arkitekt

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Tengist atvinnusögu Reykjavíkur.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu og Vitastígs. Litaval er í ósamræmi við húsið.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Hefur verið breytt nokkuð frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Bergþórugata 23 er hornsneitt hús á horni Bergþórugötu og Vitastígs. Það er tvílyft steinsteypuhús með risi, kjallara og
kvistum, byggt árið 1926 eftir teikningum Sigurðar Guðmundssonar arkitekts.
Árið 1933 var samþykkt erindi um að breyta tveimur gluggum á framhlið hússins, teiknað af Þorláki Ófeigssyni
byggingarmeistara. Í erindinu er óskað leyfis til að breyta íbúðarherbergi í sölubúð svo og að setja útidyr og stækka glugga á
framhlið hússins.
Árið 1940 voru gerðar ýmsar endurbætur á húsinu. Á neðri hæðinni voru tvær sölubúðir, önnur þeirra mjólkurbúð. Í
kjallaranum var trésmíðavinnustofa. Árið 1992 var samþykkt erindi þess efnis að setja kvisti á þakið og innrétta tvær íbúðir
í risi. Ennfremur var þá samþykkt að lyfta þaki úr steinsteypu og timbri, breyta verslun í íbúð, innrétta leikskóla í kjallara og
byggja viðbyggingu úr timbri við húsið.
Athugasemd skipulagsnefndar var sú að útlit kvista yrði lagfært.
Árið 1993 var samþykkt íbúð í kjallara, hurð á norðurhlið og gluggi í stað hurðar.
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1928 Bergþórugata 25Byggingarár

1984
1987

Íbúð í kjallara sþ.
Breyting á þakhæð
kvistur

Björn RögnvaldssonHönnuður

Steinsteypt 
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Erlendur Þórðarson,Fyrsti eigandi

  

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Ágúst Þórðarson
Hafliði Jóhannsson

forsmiður

Undirstöður

bygg.fr.
bygg.m

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Hefur ekki breyst frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Bergþórugötu 25 er tvílyft steinsteypuhús með kjallara og risi, byggt árið 1928 eftir teikningum Björns
Rögnvaldssonar forsmiðs.
Húsið austanvið það, nr.27, er eins að ytri og innri frágangi, að undanskildum stórum kvisti á götuhlið þess.
Árið 1987 var samþykkt að breyta norðurhlið þakhæðar hússins og setja þar kvist Breytingarnar voru hannaðar af Hafliða
Jóhannssyni byggingarmeistara.
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1928 Bergþórugata 27Byggingarár

1955
1955
1956

1956

Breyting þakhæðar
Kvistur og svalir
Breytt kvisti á
á götuhl. hússins
Svalir

Björn RögnvaldssonHönnuður

Steinsteypt 
Klæðning

Tvílyft
Ris
Anddyri
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Erlendur ÞórðarsonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson

Hafliði Jóhannsson

forsmiður

Undirstöður

bygg.m
eistari

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu. Kvistur ber húsið ofurliði.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Hefur lítið breyst frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Bergþórugötu 27 er tvílyft steinsteypuhús með kjallara og risi, byggt árið 1928 eftir teikningum Björns
Rögnvaldssonar forsmiðs.
Húsið er að innri og ytri frágangi eins og húsið vestan við, nr. 25, að undanskildum kvisti á nr. 27.
Árið 1955 var bakhlið þakhæðar hækkuð og kvistur settur á götuhlið hússins. Árið 1956 var samþykkt erindi um að breyta
kvisti á framhliðinni, einnig voru settar svalir framan við hann. Að öðru leyti er húsið óbreytt.
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1931 Bergþórugata 29Byggingarár

1964
1976

Kvistir
Breyting á útliti
rishæðar, kvistir 
stækkaðir

Guðmundur GuðjónssonHönnuður

Steinsteypt 
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Hrefna SigurgeirsdóttirFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Hafliði Jóhannsson
Arinbjörn Þorkelsson og 
Axel H. Jóhannsson

arkitekt

Undirstöður

bygg.m
.húsam.
húsam.

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu. Kvistir bera húsið ofurliði.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Hefur lítið breyst frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið að Bergþórugötu 29 er tvílyft steinsteypuhús með kjallara, risi og kvistum, byggt árið 1931 eftir teikningum
Guðmundar Guðjónssonar arkitekts. Þegar húsið var byggt var það ekki múrsléttað að utan.
Árið 1964 var samþykkt erindi um að byggja kvisti og breyta innréttingu þakhæðar hússins.
Árið 1976 var samþykkt erindi um að breyta útliti rishæðar og kvistir voru stækkaðir. Þessar breytingar voru hannaðar af
Arinbirni Þorkelssyni og Axel H. Jóhannssyni húsameisturum.
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1931 Bergþórugata 31Byggingarár

1973
1993
1996

1997

Þakgluggar,kj.breyt
tKvistir
Svalir á norðurhl.
1. og 2. hæðar
Svalir á austurhlið
rishæðar

Guðmundur GuðjónssonHönnuður

Steinsteypt 
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Matthías, Óskar ogFyrsti eigandi

Elínborg
Sveinbjörnsbörn

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Jón Róbert Karlsson
Kristinn Ragnarsson
Kristinn Ragnarsson og
Stefán Hallsson
Kristinn Ragnarsson og
Stefán Hallsson

arkitekt

Undirstöður

bygg.fr.
arkitekt
arkitekt
bygg.fr.

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu. Kvistur er í miklu ósamræmi við húsið.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Húsinu hefur ekki verið mikið breytt frá upphaflegri gerð. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Bergþórugötu 31 var byggt árið 1931 eftir teikningum Guðmundar Guðjónssonar arkitekts. Það er tvílyft
steinsteypuhús með kjallara, risi og kvistum.
Árið 1973 voru settir fjórir þakgluggar á framhliðina og tveir á bakhlið og kjallara var breytt. Höfundur þessara
framkvæmda var Jón Róbert Karlsson byggingafræðingur.
Árið 1973 var samþykkt erindi um að setja þakglugga á framhlið hússins. Hönnuður var Jón Róbert Karlsson
byggingafræðingur.
Árið 1993 var samþykkt að setja kvisti á húsið, hannað af Kristni Ragnarssyni arkitekt og Stefáni Hallssyni
byggingarfræðingi.
Árið 1996 var samþykkt að byggja svalir á norðurhlið 1. og 2. hæðar úr stáli og timbri og fá samþykkta íbúð í risi hússins
og voru hönnuðir þeir sömu og teiknuðu kvistinn.
Árið 1997 var samþykkt að setja svalir á austurhlið rishæðar hússins.
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1931 Bergþórugata 33Byggingarár

Þorlákur ÓfeigssonHönnuður

Steinsteypt 
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Port
Ris
Kjallari
Kvistir

Íbúðarhús m/ trésmíðaverkstæði
Upphafleg notkun Kristinn StefánssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

byggingarmeistari 

Undirstöður

Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá
Reykjavíkur).

Varðveislugildi:

Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlendis.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.Umhverfisgildi:

Nýbarokk.Byggingarlist:

Húsið er óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Bergþórugötu 33 var byggt árið 1931 eftir teikningum Þorláks Ófeigssonar húsasmíðameistara. Það er tvílyft á
kjallara með portbyggðu risi. Miðjukvisturinn og brúnir húsins eru í nýbarokkstíl. Gluggar eru ein- og tvípósta
krossgluggar. Húsin við Barónsstíg 30 og Bergþórugötu 41 eru einnig eftir Þorlák Ófeigsson og eru með svipuðu sniði.
Húsið hefur haldist óbreytt frá upphafi.
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1931 Bergþórugata 35Byggingarár

Einar SveinssonHönnuður

Steinsteypt 
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Anddyri

Íbúðarhús
Trésmiðja

Upphafleg notkun Sveinn JónssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

Undirstöður

Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá
Reykjavíkur).

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Húsið hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið að Bergþórugötu 35 er tvílyft steinsteypuhús með kjallara og risi og var byggt árið 1931 eftir teikningum Einars
Sveinssonar arkitekts.
Það er eins og nr. 37, að innri og ytri frágangi.
Engar skráðar breytingar hafa verið gerðar á húsi þessu frá upphafi.
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1931 Bergþórugata 37Byggingarár

Einar SveinssonHönnuður

Steinsteypt 
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Kjallari
Ris
Anddyri

Íbúðarhús m/ trésmíðaverkstæði
Upphafleg notkun Markús SigurðssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

Undirstöður

Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá
Reykjavíkur).

Varðveislugildi:

Tengist atvinnusögu Reykjavíkur.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Húsið er óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið að Bergþórugötu 37 er tvílyft steinsteypuhús með kjallara og risi og var byggt árið 1931 eftir teikningum Einars
Sveinssonar arkitekts.
Sama ár og það var byggt var trésmíðavinnustofa í kjallaranum.
Húsið er eins og nr. 35 að innri og ytri frágangi.
Engar skráðar breytingar hafa verið gerðar á húsi þessu frá upphafi.
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1920 Bergþórugata 41Byggingarár

1920
1939

1942

Geymsluskúr
Glugga- og 
hurðabreytingar
Endurbætur

Þorlákur ÓfeigssonHönnuður

Steinsteypt
Klæðning

Þrílyft
Ris
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Byggingarfélag

Reykjavíkur
Fyrsti eigandi

Reykjavíkur

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson

byggingameistari

Undirstöður

bygg.
meistari

Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá
Reykjavíkur).

Varðveislugildi:

Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlendis.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.Umhverfisgildi:

Nýbarokk.Byggingarlist:

Húsið hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Bergþórugötu 41 var byggt af Byggingarfélagi Reykjavíkur árið 1920 eftir teikningum Þorláks Ófeigssonar
húsasmíðameistara. Það er þrílyft steinsteypuhús með kjallara og risi. Gaflarnir eru bogadregnir í nýbarokkstíl. Gluggar eru
ein- og tvípósta krossgluggar.
Árið 1939 voru gerðar glugga- og hurðabreytingar á húsinu og hönnuður þeirra var Guðmundur H. Þorláksson
byggingarmeistari.
Húsin við Bergþórugötu 33 og Barónsstíg 30 eru einnig eftir Þorlák Ófeigsson og eru með svipuðu sniði.
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1920 Bergþórugata 43Byggingarár

1938

1939

Útlits- og 
fyrirkomulagsbreyt.
Glugga- og
hurðabreytingar

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnuður

Hlaðið úr holsteini
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Kjallari
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Byggingarfélag

Reykjavíkur
Fyrsti eigandi

Reykjavíkur

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

byggingameistari 

Undirstöður

Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá
Reykjavíkur).

Varðveislugildi:

Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlendis.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús. Byggingarlist:

Húsið hefur að mestu leyti haldið upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Bergþórugötu 43 var byggt af Byggingarfélagi Reykjavíkur árið 1920 eftir teikningum Guðmundar H.
Þorlákssonar byggingarmeistara. Það er tvílyft með kjallara og risi og hlaðið úr holsteini. Árið 1938 var samþykkt erindi um
að breyta íbúðarhúsum Byggingarfélags Reykjavíkur við Bergþórugötu nr. 43-45, og að sameina þessar tvær eignir í eina
eign, sem talin yrði nr. 43 við Bergþórugötu.
Árið 1938 voru gerðar útlits- og fyrirkomulagsbreytingar á húsinu. Árið 1939 voru gerðar glugga- og hurðabreytingar.
Árið 1994 var samþykkt erindi um að sameina lóðirnar að Barónsstíg 30, Bergþórugötu 41 og 43-45. Lóðirnar sameinaðar
reyndust vera 763 ferm.
Húsin að Bergþórugötu 43 og 45-45b eru eins að innri og ytri frágangi.
Húsið snýr bakhlið að götu, og inngangur í það er frá stíg milli lóða.

Saga

°

23



1920 Bergþórugata 45Byggingarár

1939

1942

Glugga- og
hurðabreytingar
Útlits- og
fyrirkomulagsbreyt.

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnuður

Hlaðið úr holsteini
Klæðning

Tvílyft
Kjallari
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Byggingarfélag Fyrsti eigandi

Reykjavíkur

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson

byggingameistari 

Undirstöður

bygg.
meistari

Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá
Reykjavíkur).

Varðveislugildi:

Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlendis.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Húsið hefur að mestu leyti haldið upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Bergþórugötu 45 var byggt af Byggingarfélagi Reykjavíkur árið 1920 eftir teikningum Guðmundar H.
Þorlákssonar byggingarmeistara. Það er tvílyft með kjallara og risi og hlaðið úr holsteini.
Árið 1939 var samþykkt erindi um glugga- og hurðabreytingar á húsinu, einnig eftir hönnuð hússins. Árið 1942 var
samþykkt erindi um að gera útlits- og fyrirkomulagsbreytingar.
Árið 1994 var samþykkt erindi um að sameina lóðirnar Barónsstíg 30, Bergþórugötu 41 og 43-45. Lóðirnar sameinaðar
reyndust vera 763 ferm.
Húsin að Bergþórugötu 45-45b og 43 eru eins að innri og ytri frágangi.
Húsið snýr bakhlið að götu, og inngangur í það er frá stíg milli lóða.
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1920 Bergþórugata 45bByggingarár

1939

1942

Glugga- og
hurðabreytingar
Útlits- og
fyrirkomulagsbreyt.

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnuður

Hlaðið úr holsteini
Klæðning

Tvílyft
Kjallari
Ris

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Byggingarfélag

Reykjavíkur
Fyrsti eigandi

Reykjavíkur

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson

byggingameistari 

Undirstöður

bygg.
meistari

Húsið er í grænum verndunarflokki (verndun 20. aldar bygginga skv. Húsaskrá
Reykjavíkur).

Varðveislugildi:

Fjölbýlishús, eitt hið fyrsta sinnar tegundar í steinsteypu hérlendis.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Bergþórugötu.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Húsið hefur að mestu leyti haldið upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Bergþórugötu 45b var byggt af Byggingarfélagi Reykjavíkur árið 1920 eftir teikningum Guðmundar H.
Þorlákssonar byggingarmeistara. Það er tvílyft með kjallara og risi og hlaðið úr holsteini.
Árið 1939 var samþykkt erindi um glugga- og hurðabreytingar á húsinu, einnig eftir hönnuð hússins. Árið 1942 var
samþykkt erindi um að gera útlits- og fyrirkomulagsbreytingar.
Árið 1994 var samþykkt erindi um að sameina lóðirnar Barónsstígur 30, Bergþórugata 41 og 43-45. Lóðirnar sameinaðar
reyndust vera 763 ferm.
Húsin að Bergþórugötu 45-45b og 43 eru eins að innri og ytri frágangi.
Húsið snýr bakhlið að götu, og inngangur í það er frá stíg milli lóða.
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1906 Njálsgata 48Byggingarár

1906

1942
1994

Inn- og
uppgönguskúr
Endurbætur
Íbúð samþ.á 1. h.

ÓkunnurHönnuður

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Kjallari
Ris
Port
Kvistir
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Elís PjéturssonFyrsti eigandi

trésmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson
Málfríður K. Kristiansen

Undirstöður

bygg.m
.arkitekt

Húsið er í dökkgulum flokki í Húsaverndarskrá Reykjavíkur, verndun götumynda. Vegna
aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.

Varðveislugildi:

Tengist atvinnusögu Reykjavíkur.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Njálsgötu. Umhverfisgildi:

Sveitserstíll.Byggingarlist:

Húsið er að mestu óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 48 var byggt árið 1906. Til er teikning af því frá 1906, en hún er óundirrituð. Húsið er einlyft
timburhús með kjallara og portbyggt og með miðjukvisti. Sunnanmegin við húsið er inngöngskúr byggður sama ár og húsið.
Árið 1942 voru gerða endurbætur á húsinu. Sama ár er saumastofa og íbúð í kjallaranum.
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1905 Njálsgata 48aByggingarár

1941
1945
2002

Útlitsbreyting
Viðbygging
Útlitsbreyting

ÓkunnurHönnuður

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Ris
Kjallari
Inng.skúr

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Elís PjéturssonFyrsti eigandi

trésmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Arinbjörn Þorkelsson

Undirstöður

húsam.

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús.Byggingarlist:

Hefur lítið breyst frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 48a var byggt árið 1905 og er hönnuður hússins ókunnur. Það er einlyft timburhús með risi og
inngönguskúr. Árið 1945 var samþykkt erindi um að byggja viðbyggingu úr steinsteypu við húsið og stendur hún austan við
það. Þessar breytingar voru hannaðar af Arinbirni Þorkelssyni húsameistara.
Árið 1945 var samþykkt hækkun á þessu húsi úr tvílyftu í fjórlyft, en sú breyting var aldrei framkvæmd.
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1904 Njálsgata 50Byggingarár

1904
1906
1934

1934
1934
1982

1997

Inn- og uppg.skúr
Viðbygging
Inngönguskúr 
hækk. og stækkaður
Viðbygging
hækkuðKvistir
Glugga- og inng.br.
á 1. hæð
Íbúð samþykkt

ÓkunnurHönnuður

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Inng.skúr
Ris
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Jens Jörgen JenssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Einar Erlendsson

Einar Erlendsson
Einar Erlendsson
Einar Ingimarsson

Jón Guðmundsson

Undirstöður

arkitekt

arkitekt
arkitekt
arkitekt

arkitekt

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.Varðveislugildi:

Fulltrúi timburhúsanna frá upphafi 20. aldar.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Njálsgötu. Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús.Byggingarlist:

Húsið hefur breyst frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 50 var byggt árið 1904 og er hönnuður þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með risi, kjallara og
stórum kvisti. Sama ár var byggður inngönguskúr við húsið sunnanmegin. Árið 1934 var hann síðan hækkaður og
stækkaður. Sú breyting var teiknuð af Einari Erlendssyni arkitekt.
Byggt var við húsið árið 1906 og árið 1934 var byggt ris ofan á viðbygginguna og settir kvistir á þakið. Þá var húsið komið
í núverandi mynd. Teikningar af þessum breytingum gerði sami arkitekt og hannaði stækkun á inngönguskúrnum.
Árið 1982 var glugga og inngangi breytt á fyrstu hæð á vesturhlið. Þær breytingar voru hannaðar af Einari Ingimarssyni
arkitekt.
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1926 Njálsgata 52Byggingarár

1989

1991

Kvistir, svalir og 
útihurð

Samþ. íbúð

Pjetur IngimundarsonHönnuður

Steinsteypt
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kvistir
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Sigurður JónssonFyrsti eigandi

steinsmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Þorgeir Jónsson
Leifur Blumenstein
Bragi Blumenstein

forsmiður

Undirstöður

arkitekt
bygg.fr
tæknifr.

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Húsið er að mestu óbreytt frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 52 var byggt árið 1926 eftir teikningum Pjeturs Ingimundarsonar forsmiðs. Það er tvílyft
steinsteypuhús með kjallara, risi og kvistum og eru stafnar hússins úr steinsteypu, en hliðarveggir byggðir úr steyptum
vinkilsteini. Árið 1989 var samþykkt erindi um að setja kvisti, svalir og útihurð á húsið. Kjallari er undir litlum hluta
hússins. Húsin nr. 52 og 52a eru eins öllu leyti að innri og ytri frágangi, nema að því leyti að á húsi nr.52a eru undirgöng.
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1926 Njálsgata 52aByggingarár

1926 Kvistur

Pjetur Ingimundarson Hönnuður

Steinsteypt
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kvistir
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Sigurður JónssonFyrsti eigandi

steinsmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Pjetur Ingimundarson

forsmiður

Undirstöður

forsm.

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Húsið hefur haldist óbreytt frá upprunalegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 52a var byggt árið 1926 eftir teikningum Pjeturs Ingimundarsonar forsmiðs. Það er tvílyft
steinsteypuhús með risi, kjallara og kvisti og eru stafnar hússins úr steinsteypu, en hliðarveggir byggðir úr steyptum
vinkilsteini. Kjallari er undir litlum hluta hússins. Sama ár var byggður kvistur á suðurhlið þess eftir hönnuð hússins.
Árið 1989 var veitt leyfi til að byggja kvist á húsið, samskonar og á Njálsgötu 52, en hann var aldrei byggður.
Undirgöng eru á húsinu.
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1907 Njálsgata 52bByggingarár

1907
1919
1919
1942
1946
1994

Inngönguskúr
Skúr við vesturgafl
húss.Skúr á lóð suðurhl.
Viðbygging
Inng.skúr stækk.
Samþ. íbúð í kj.

ÓkunnurHönnuður

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Ris
Inng.skúr
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Sigurður JónssonFyrsti eigandi

steinsmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Arinbjörn Þorkelsson
Aðalsteinn RichterUndirstöður arkitekt

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús.Byggingarlist:

Hefur breyst frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 52b var byggt árið 1907 og er hönnuður hússins ókunnur. Það er einlyft timburhús með risi, kjallara og
inngönguskúr. Viðbygging er við húsið og er hún úr steinsteypu á þrjá vegu, byggð árið 1942, sem er samkvæmt viðbót við
byggingareglugerðina frá 1915. Steinsteyputröppur eru við viðbygginguna.
Við suðurhlið á horninu var annar skúr, byggður úr bindingi og voru þar básar fyrir þrjá hesta. Árið 1942 var húsið
múrhúðað utan með skeljasandi, en er núna bárujárnsklætt. Árið 1946 var samþykkt erindi um að stækka húsið um 7.75
ferm. með þinglesnu skilyrði um að byggingin yrði rifin bæjarsjóði að kostnaðarlausu þegar þess yrði krafist.
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1905 Njálsgata 54Byggingarár

1905
1920
1922
1925

1936

Inngönguskúr
Íbúð í kjallara
Geymsluskúr á lóð
Inngöngu- og 
íbúðarskúr endurb.
Gluggabreyting

ÓkunnurHönnuður

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Inng.skúr
Ris
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Ólafur Þórarinsson ogFyrsti eigandi

Sigurður Sigurðsson

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Þorlákur Ófeigsson

Pjetur Ingimundarson
Undirstöður

bygg.m
eistari
forsm.

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.Varðveislugildi:

Upprunalegt hús við Njálsgötu.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt fyrir götumynd Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús.Byggingarlist:

Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 54 var byggt árið 1905 og er höfundur þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með risi og kjallari er
undir öllu húsinu.  Árið 1905 var byggður inngönguskúr við vesturgafl hússins með risi og kjallara, og var hann byggður
eins og húsið. Árið 1922 var byggður geymsluskúr á lóðinni. Árið 1925 voru inngöngu- og íbúðarskúr endurbættir, og eru
teikningar eftir Þorlák Ófeigsson byggingarmeistara. Árið 1992 var sótt um byggingu parhúss á lóðinni, en var synjað vegna
mótmæla nágranna.
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1905 Njálsgata 56Byggingarár

1905
1922
1943
1945

Inngönguskúr
Bílskúr
Gluggabreyting
Gluggabreyting

ÓkunnurHönnuður

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Inng.skúr
Ris
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Ólafur ÓlafssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Guðmundur H. Þorláksson
Guðmundur H. Þorláksson

Undirstöður

bygg.m
.

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.Varðveislugildi:

Upprunalegt hús við Njálsgötu.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús.Byggingarlist:

Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 56 var byggt árið 1905 og er hönnuður þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með kjallara, risi og
anddyri. Húsið er upprunalegt að öðru leyti en því að árið 1943 voru þrír gluggar á framhlið þess gerðir að tveimur.
Árið 1922 var byggður bílskúr við austurenda íbúðarhúss úr bindingi, með skáþaki og klæddur bárujárni.
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1905 Njálsgata 58Byggingarár

1905
1960
1960
1973

1987

Inngönguskúr
Kvistur
Viðbygging
Anddyri 
og gluggabreyting
Samþ. íbúð

ÓkunnurHönnuður

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Inng.skúr
Ris
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Hjörleifur GuðmundssonFyrsti eigandi

trésmiður

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Hafliði Jóhannsson
Hafliði Jóhannsson
Yngvi Gestsson
Finnur KristinssonUndirstöður

trésm.

húsam.
húsam. 

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.Varðveislugildi:

Tengist atvinnusögu Reykjavíkur.Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús.Byggingarlist:

Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 58 var byggt árið 1905 og er hönnuður þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með kjallara, risi og
inngönguskúr við austurgafl hússins. Árið 1960 var samþykkt vinnustofa sem er viðbygging úr steini og var það gert með
þeim skilyrðum um að byggingin yrði rifin bæjarsjóði að kosntaðarlausu þegar þess yrði krafist. Sama ár var samþykkt að
setja kvist á gamla húsið. Kvisturinn og viðbyggingin voru teiknuð af Hafliða Jóhannssyni trésmiði.
Árið 1976 var samþykkt að fella niður kvöð á viðbyggingu við húsið frá 1960.
Árið 1973 var samþykkt anddyri úr timbri og breyting á gluggum. Þessar breytingar voru teiknaðar af þeim Yngva
Gestssyni og Finni Kristinssyni húsasmíðameisturum.
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1923 Njálsgata 58bByggingarár

1987 Íbúð í kjallara sþ.

Jens EyjólfssonHönnuður

Steinsteypt 
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Kjallari
Útitröppur

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Sigurður HjörleifssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Höskuldur Sveinsson

byggingarmeistari

Undirstöður

arkitekt

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 58b var byggt árið 1923 eftir teikningum Jens Eyjólfssonar byggingarmeistara. Það er einlyft
steinsteypuhús með kjallara og hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.
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1903 Njálsgata 60 Byggingarár

1903
1918
1920

1923

1926

Inngönguskúr
Geymsluskúr
Geymsluhúsi breytt
í íbúð
Viðbygging og 
kvistur
Viðbygging hækk. 
og stækkuð

ÓkunnurHönnuður

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Inng.skúr
Ris
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Helgi SigurðssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Pjetur Ingimundarson

Undirstöður

forsm.

Vegna aldurs eru allar breytingar á húsinu háðar lögum um húsafriðun nr. 104/2001.Varðveislugildi:

Elsta húsið á reitnum. Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt fyrir götumynd Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Einfalt timburhús.Byggingarlist:

Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið að Njálsgötu 60 var byggt árið 1903, og er hönnuður þess ókunnur. Það er einlyft timburhús með kjallara, risi og
viðbyggingu úr steinsteypu og geymsluskúr á sömu lóð. Árið 1903 var byggður inngönguskúr úr bindingi við suðurhlið
hússins. Árið 1918 var byggður geymsluskúr úr steinsteypu á suðvesturhorni lóðarinnar. Árið 1920 var því geymsluhúsi
breytt í íbúð. Skúrinn hefur götunúmerið 60b.
Árið 1923 var byggð viðbygging við austurgafl íbúðarhússins úr steinsteypu. Árið 1926 var viðbyggingin hækkuð um eina
hæð, og var hún byggð úr steinsteypu á þrjá vegu, en á eina hlið er hún áföst við aðal íbúðarhúsið. Viðbyggingin er nú
sjálfstæð eining og telst vera nr. 60a við Njálsgötu.
Húsið nr. 60 við Njálsgötu er elsta húsið á reitnum, og hefur lítið breyst.
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1923 Njálsgata 60aByggingarár

1926 Viðbygging hækk.
og stækkuð, kvistur

ókunnurHönnuður

Steinsteypt 
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Magnús MagnússonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Pjétur Ingimundarsson

Undirstöður

forsm.

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss. Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Mikilvægt í götumynd Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Húsið hefur verið hækkað frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Árið 1923 var byggð viðbygging á einni hæð við austurgafl íbúðarhússins nr. 60. Árið 1926 var hún hækkuð um eina hæð
og ris, eftir teikningum Pjeturs Ingimundarsonar forsmiðs. Viðbyggingin var byggð úr steinsteypu á þrjá vegu en á eina hlið
er hún áföst við aðal íbúðarhúsið. Kvistur er á risi. Húsið er nú sjálfstæð eining og telst vera nr. 60a við Njálsgötu.
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1920 Njálsgata 60bByggingarár

ÓkunnurHönnuður

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Magnús MagnússonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Einfalt steinsteypuhús.Byggingarlist:

Hefur haldist óbreytt frá upphaflegri gerð. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Árið 1918 veittu byggingarnefnd og bæjarstjórn leyfi til að byggja geymsluskúr úr steinsteypu á suðvesturhorni lóðarinnar
Njálsgötu 60. Árið 1920 var honum breytt í íbúð. Í dag er telst þetta hús vera nr.60b.
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1955 Njálsgata 62Byggingarár

1955
1955

Kvistur
Fyrirkomulags-
breyting

Þórir BaldvinssonHönnuður

Timbur, bindingur
BárujárnKlæðning

Einlyft
Inng.skúr
Ris
Kvistir
Kjallari

Íbúðarhús og verslun
Upphafleg notkun Guðmundur StefánssonFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Þórir Baldvinsson
Þórir Baldvinsson

arkitekt 

Undirstöður

arkitekt
arkitekt

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.Varðveislugildi:

Tengist atvinnusögu Reykjavíkur.Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Síðfúnkisstíll.Byggingarlist:

Húsið er lítið breytt frá upphaflegri gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Árið 1906 byggði Sæmundur Þórðarson steinsmiður einlyft timburhús á þessari lóð.
Árið 1955 var húsið rifið og byggt nýtt steinsteypt hús, fjórar hæðir og ris. Í því voru íbúðir og verslun. Teikningar voru
eftir Þóri Baldvinsson arkitekt. Sama ár voru byggðir kvistir á framhlið þess eftir teikningum Þóris.
Árið 2000 var samþykkt erindi um að breyta húsnæði sem skráð var verslun í kökugerð á 1. hæð hússins.
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1926 Njálsgata 64Byggingarár

1938
1946
1998

1998

Gluggabreyting
Hækkun og viðb.
Breytt verslun í 
endursk.skrifstofu
Gluggi settur í stað
hurðar á n.a. horn

Guðmundur H. ÞorlákssonHönnuður

Steinsteypt 
Kvarts og tinnaKlæðning

Ris
Tvílyft
Kjallari

Íbúðarhús
Upphafleg notkun Margrét MagnúsdóttirFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingar Upphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Guðmundur H. Þorláksson
Einar Sveinsson

Guðjón Magnússon og
Magnús I. Ingvarsson

byggingarmeistari 

Undirstöður

bygg.m
.arkitekt

arkitekt
bygg.fr.

Ekki er gerð tillaga að varðveislu þessa húss.Varðveislugildi:

Tengist sögu verslunar á svæðinu.Menningarsögulegt gildi:

Hefur mikið gildi fyrir götumynd Barónsstígs og Njálsgötu.Umhverfisgildi:

Fúnkisstíll með sveitsergluggum.Byggingarlist:

Húsið er talsvert breytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

Húsið við Njálsgötu 64 var byggt árið 1926 eftir teikningum Guðmundar H. Þorlákssonar byggingarmeistara. Upphaflega
var húsið tvílyft steinsteypuhús með kjallara og risi og húðað utan með kvarts og tinnu á tveimur hliðum.
Árið 1938 var veitt leyfi að gera útlits- og fyrirkomulagsbreytingar á neðri hæð hússins, og var sett þar sölubúð með þremur
sýningargluggum, teiknuð af Guðmundi H. Þorlákssyni byggingameistara.
Árið 1946 var síðan veitt leyfi að hækka húsið úr tveimur hæðum í fjórar, og einnig að byggja viðbyggingu við húsið.
Þessar breytingar voru hannaðar af Einari Sveinssyni arkitekt.
Árið 1998 var heimilað að breyta innra fyrirkomulagi 1. hæðar, sem fólst í því að breyta verslun í skrifstofu, og setja glugga
í stað hurðar á norðausturhorn sömu hæðar.
Húsið við Njálsgötu 64 var byggt samkvæmt samtímahugmyndum um randbyggð.
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