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Inngangur 
Byggingar snúast um fólk. Þarfir fólks breytast með tíð og tíma og gefur það því 

augaleið að byggingar þurfa að svara mismunandi þörfum á mismunandi tímum  

Þegar byggingar hafa ekki verið teiknaðar með tengsl við garðinn í huga finna 

eigendur þeirra oftar en ekki sína eigin lausn til að brjótast út í garðinn og þar með 

breytist arkitektúr húsanna. 

Í ritgerðinni fjalla ég um tengslin við garðinn. Ég tek fyrir parhús við Skaftahlíð 1-3, 

teiknað var af Hannesi Kr. Davíðssyni arkitekt árið 1947.  Húsið er tímamótabygging 

hvort sem horft er á sjálfa bygginguna eða tengslin við garðinn. Fyrsti 

landslagsarkitekt Íslands, Jón H. Björnsson keypti Skaftahlíð 1 og hannaði garðinn 

fyrir þær. Auk þess Ég fer létt yfir skipulagssögu nágrennis Skaftahlíðar og segi frá 

ævi Hannesar. Næst fjalla ég um skipulag Skaftahlíðar 1-3 og efnisgerð og ber saman 

við önnur hús í hverfinu sem byggð eru á svipuðum tíma. Svo sný ég  mér að hönnun 

hússins. Næst segi ég frá ævi Jóns H. Björnssonar og hönnunar hans á garði hússins 

og fjalla um framtíðarsýn garðsins. Næst skoða ég tengsl húsa við garða almennt og 

hvaða áhrif tengingin hefur á fólk og hvað byggingareglugerðir hafa um málið að 

segja. Einnig mun ég birta helstu niðurstöður úr könnun sem ég gerði til að skoða 

hvort útsýni eða tenging við garð þyki mikilvægari þegar leitað er eftir 

íbúðarhúsnæði.  

 

 

Skipulagssaga nágrennis Skaftahlíðar 
Borgarskipulag frá árinu 1927 var þegar sprungið árið 1930 og var þá farið að huga 

að skipulagi utan Hringbrautar.  Í fyrstu var sjónum beint að aukinni bílaumferð en 

mikill kostnaður var við lagningu nýrra gatna og var því reynt að halda í sem flesta 

vegi sem til staðar voru og „endurspeglaðist“ það í skipulaginu sem gert var árið 

1937.1 

Árið 1940 var meginhluti byggðarinnar innan gömlu Hringbrautar. Það breyttist þó 

snögglega því á stríðsárunum 1940-45 varð gífurleg fólksfjölgun á 

höfuðborgarsvæðinu, ekki einungis vegna fjölda hermanna sem námu land, heldur 

fluttust margir af landsbyggðinni til borgarinnar í atvinnuleit, enda næga vinnu að fá 

                                                
1 Trausti Valsson: Reykjavík - vaxtarbroddur: þróun höfuðborgar. Fjölvi, 1986. Bls. 47. 
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þar á þessum tíma.  Reykjavík var ekki undir það búin að taka á móti öllu þessu fólki 

þar sem lítið hafði verið byggt vegna kreppuáranna sem nú voru á undanhaldi. Ekki 

bætti úr skák, að um 60 kjallaraíbúðum var breytt í loftvarnarbyrgi.2  

Í nágrenni Skaftahlíðar stendur Miklatún/Klambratún sem bæjarsjóður Reykjavíkur 

leysti til sín árið 1946 og hóf starfsemi skólagarða þar stuttu síðar. Um miðjan 

sjöunda áratuginn hannaði Reynir Vilhjálmsson skrúðgarð að Miklatúni.3 Hannes Kr. 

Davíðsson hannaði Listasafnið Kjarvalsstaði en það var í byggingu frá árunum 1966 

til ársins 1973.4  Nú hafa leiðum þeirra Hannesar og Reynis legið aftur saman, en 

Reynir hefur nýlega fengið það starf að endurhanna garð Jóns við Skaftahlíðina.5 

Í Húsakosti og híbýlaprýði árið 1939, skrifar Sigurður Guðmundsson um húsastíl og 

stílmenningu. Þar nefnir hann að misskilningur eigi sér stað vegna hins nýja fúnkis 

stíls því almennt sé talið að útlitið skipti mestu máli, það að hafa hornglugga, stórar 

svalir, svífandi sementsplötur og flatt þak. Einnig nefnir hann að „ . . . það ætti að 

vera augljóst, að ekkert af þessu út af fyrir sig tryggir það, að húsið sé yfirleitt 

nothæft. . . .Ef hið ytra gerfi er óviðkomandi notagildi hússins og í engu samræmi við 

innri tilhögun þess, á það ekkert skylt við stíl.“6 

Hús Hannesar virðist hafa alla kosti fúnkís til að bera, þ.e.a.s. notagildi þess kallast á 

við útlit þess. 

 

Hannes Kr. Davíðsson, Arkitekt 
Hannes Kristinn Davíðsson fæddist árið 1916. Foreldrar hans voru Davíð Jónsson 

kennari og lögregluþjónn og Kristín Guðmundsdóttir húsmóðir. Faðir hans lést þegar 

Hannes var 6 ára gamall, en móðir hans giftist aftur Guðjóni Benediktssyni múrara. 

Hannes hóf nám við Iðnskólann í Reykjavík og lauk sveinsprófi í múrsmíði árið 1938. 

Hann fór beint í framhaldsnám í byggingarfræði við Aalborg Tekniske Skole og lauk 

prófi árið 1942. Næst hélt til Kaupmannahafnar og nam arkitektúr við 

Kunstakademiets Arkitektskole og lauk námi árið 1945.7 Hannes fékk starf hjá 

Teiknistofu Húsameistara ríkissins þegar hann kom heim árið 1945 og starfaði þar 
                                                
2 Lýður Björnsson: ,,Við flóann byggðist borg“: saga Reykjavíkur. Námsgagnastofnun, 1986. 
3 Páll Líndal: Reykjavík: sögustaður við Sund. 2. bindi. Örn og Örlygur, 1987. Bls.181 
 
4 http://www.listasafnreykjavikur.is, Kjarvalstaðir, sótt 14.01. 2010 
5 Viðtal við Stefán  Halldórsson og Lilju Jónsdóttur eigendur Skaftahlíðar 1, til 20 ára,11.01. 2010. 
6 Sigurður Guðmundsson: „Húsastíll og stílmenning.“ Húsakostur og híbýlaprýði. Mál og menning, 
1939.Bls. 27-28 
7 Haraldur Helgason: Arkitektatal. Þjóðsaga, 1997. 
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þangað til Guðjón Samúelsson, húsameistari ríkisins, lést árið 1950, þá stofnaði 

Hannes sína eigin arkitektastofu. Guðjón gaf Hannesi nokkuð frjálsar hendur með 

verkefnin sem hann vann að þó þeir hefðu ólíkar skoðanir á arkitektúr. Á þessum tíma 

vann Hannes einnig að byggingu að Keldum sem þótti mjög framúrstefnuleg  á þeim 

tíma, en starfsemi  þar var hafin 1948. Hannesi var umhugað um birtuskilyrði og sést 

það vel á flestum hans húsum en á Tilraunastofunni að Keldum sá hann til þess að 

tilraunadýrin hefðu sem bestu lífsskilyrði og nytu dagsbirtu.  Hannes lést árið 1995  

79 ára að aldri.8 

 

Skipulag hússins og efnisgerð 
Skaftahlíð 1-3 var byggt árið 1948 og er steinsteypt tveggja hæða parhús ásamt 

kjallara.  Þakið er tvöfalt, steypt þakplata og ofan á henni hallandi trégrind en efsta 

lagið er bárujárn. Opið bílskýli var byggt árið 1960, þó á teikningum sé bílskúr, og 

hentar þetta betur þar sem innkeyrslan er heldur þröng.  

Gengið er inn í húsið að aftanverðu sem er óvenjulegt á þessum slóðum, yfirleitt er 

það inngangurinn sem blasir við þegar komið er að húsum. Þetta er þó ágætis lausn 

þar sem bílskýlið er aftarlega og því liggur beint við að hafa innganginn þar. Þá er 

heldur ekki verið að eyða dýrmætri sólríkri hlið í forstofu. Gengnar eru nokkrar 

tröppur upp.  Inniveggir eru steyptir eða múrhúðaðir timburveggir slétthúðaðir að 

utan og málaðir með þéttimálningu.9 Veggur milli íbúanna var mjög hljóðeinangraður 

þar sem lítið heyrðist á milli þrátt fyrir að stór fjölskylda byggi hinum megin við 

vegginn.10 

  Á neðri hæð er forstofa, salerni, rúmgott eldhús, borðsstofa og gengið þrjár tröppur 

niður í stofuna en lofthæð í stofu er þar af leiðandi hærri en venjulega eða 3,20 

metrar. Stórir gluggar eru á suðurhliðinni en minni á hliðum. Úr stofunni er útgengt í 

garðinn. þrjár tröppur niður í garðinn.  Á efri hæð íbúðarinnar eru 4 herbergi og 

baðherbergi.11 

                                                
8 Pétur H. Ármannsson: Lífsverk í þágu byggingarlistar: Um arkitektinn Hannes Kr. Davíðsson. 
Fyrirlestur á Kjarvalsstöðum, 2004. 
9 Fasteignaskrá Íslands: Brunabótamat 1948 nr. 5184. Skaftahlíð3, vesturendi og 1958nr.7006. 
Skaftahlíð 3 austurendi 
10 Viðtal við Gunnlaug Björn Jónsson arkitekt, son Jóns H. Björnsson 08.01. 2010 
11 Fasteignaskrá Íslands: Brunabótamat 1948 nr. 5184. Skaftahlíð3, vesturendi og 1958nr.7006. 
Skaftahlíð 3 austurendi 
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Mynd. 1  

Grunnmynd og útlit Skaftahlíð1-3 

 

Í grein eftir Einar Sveinsson nefnir  hann að „ [e]itt af mikilsverðustu atriðum við 

fyrirkomulag hverrar íbúðar er það, að herbergisskipun hennar sé rétt gagnvart sól. 

Frá heilsufræðilegu sjónarmiði þurfa helzt öll íbúðarherbergi að njóta sólar minnst   

1-2 tíma á dag. Ákjósanlegast er að sólartími hvers herbergis falli saman við þann 

tíma sem herbergið er aðallega notað.“12 

Hannes hugsaði sérstaklega um birtuskilyrði í húsinu, engin svefnherbergi snúa með 

glugga í norður. Þar eru inngangar, geymslur og salerni.  Þakgluggi  lýsir upp stigann 

sem annars væri innilokaður og dimmur. Börn Jóns hafa góðar minningar af stiganum 

„Við lékum okkur oft á gangrýminu þegar vinirnir komu í heimsókn. Talsvert rými er 

                                                
12 Einar Sveinsson: „Fyrirkomulag og gerð sérstæðra íbúðarhúsa í kaupstöðum.“ Húsakostur og 
híbýlaprýði. Mál og menning, 1939. 
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þar og nýttist sem sameining fyrir okkur krakkana, þá var ekki verið að hanga í 

tölvum.  Ofanbirtan náði alveg niður.“13  Á þessum tíma voru ekki teiknuð herbergi í 

kjallara, en oft og tíðum voru geymslurýmin þar nýtt sem slík.  Gömul kyndingin var 

í kjallaranum og undir tröppunum voru gamlir olíutankar en þeir voru fjarlægðir 

þegar garðurinn var tekinn í gegn, árið 1959 og þá var hitaveita veitt inn í húsið.14   

Mikil virðing var borin fyrir verki Hannesar og var alltaf haft samband við hann þegar 

einhver breyting átti sér stað eins og ef húsið þurfti málun. Húsið var í fyrstu með 

blárri málningu og rauðri en í dag er hún eingöngu rauð með samþykki Hannesar.15 

Þegar núverandi eigendur komu heim frá námi í Bandaríkjunum var ekki pláss fyrir 

amerísku húsgögnin, ísskápinn og þvottavélina, í þeim íbúðum sem þau skoðuðu. 

Íbúðin að Skaftahlíð er svo rúmgóð að það réði miklu um ákvörðunartökuna, þau 

vildu kaupa rað- eða parhús, og það voru tvær íbúðir sem komu til greina á þessum 

tíma. Það er íbúðin þeirra og hinn endinn.  Þau hugsuðu þó ekki um tenginguna þegar 

þau keyptu, aðalspurningin um garðinn var hvernig viðhaldið á honum væri?  Það 

væri bara kústur og stéttin máluð einu sinni að sumri. Garðurinn kom þeim 

skemmtilega á óvart sumarið eftir og hefur nýst þeim vel sem stækkun á húsinu.16 

Tæknileg vandamál tengd  húsinu, eru meðal annars kantar að framan en þeir molna 

fljótt og er búið að klæða þá með timbur-höttum til bráðabirgða. Þvottahússglugginn 

hafði verið tjargaður og lokaður af vegna leka en núverandi eigendur lagfærðu hann 

og hreinsuðu.17 Undir svölunum kom annað slagið fram leki. Þá voru nýjustu efni 

prófuð aftur og aftur. Einnig lak stöku sinnum með fram þakglugganum en gert var 

við það og var það ekkert tiltökumál. 18 

 

 

Hönnun hússins 
Hannes teiknaði parhúsið að Skaftahlíð 1-3 árið 1947 og er það eitt af hans fyrstu 

íbúðarhúsum. Það er mjög ”funksjónalist” og laust við allt skreyti, notagildið er í 

hávegum haft. Sagan segir að Skúli Norðdhal hafi unnið hjá húsameistara 

Reykjavíkurborgar við skipulagsdeild og Einar Sveinsson hafi komið að tali við hann. 
                                                
13 Viðtal við Gunnlaug Björn Jónsson arkitekt, son Jóns H. Björnsson 08.01. 2010 
14 Viðtal við Gunnlaug Björn Jónsson arkitekt, son Jóns H. Björnsson 08.01. 2010 
15 Viðtal við Gunnlaug Björn Jónsson arkitekt, son Jóns H. Björnsson 08.01. 2010 
16 Viðtal við Stefán  Halldórsson og Lilju Jónsdóttur eigendur Skaftahlíðar 1, til 20 ára. 11.01. 2010. 
17 Viðtal við Stefán  Halldórsson og Lilju Jónsdóttur eigendur Skaftahlíðar 1, til 20 ára. 11.01. 2010. 
18 Viðtal við Gunnlaug Björn Jónsson arkitekt, son Jóns H. Björnsson 08.01. 2010 
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Bað Einar Skúla um að reyna að finna eitthvað að húsinu til að hægt væri að synja 

því, þar sem honum fannst húsið ekki passa við hverfið. Skúli fór vel yfir 

teikningarnar og komst að því að ekki væri hægt að synja því þar sem það uppfyllti 

allar kröfur. Einar reyndi þó ekki að beita klíkuskap við að stoppa það og var það því 

samþykkt.19 

 
Mynd 2. Horft úr lofti yfir hluta Hlíðahverfis. Bólstaðarhlíð er til vinstri, 

Skaftahlíð til hægri og Langahlíð í forgrunni. JKS/198720 
 

Þegar keyrt er inn götuna gæti vegfarandi áætlað að húsið sé byggt um 10 árum 

seinna en önnur hús í götunni. Húsið er langt á undan sinni samtíð þegar litið er yfir 

hverfið í heild, en einnig á byggingarform þess sér engan líkan á þessum tíma. Húsið 

er parhús með hreinum formum, sléttpússað með einhalla þaki en húsin í kring eru 

með valmaþaki, steinuð og ein íbúð á hverri hæð.  Hannes var ekki hrifinn af því 

byggingarformi og taldi að þegar hæðum væru raðað hvor ofan á aðra myndi skapast 

óþarfa hljóðbærni milli íbúða þar sem umgangur er fyrir ofan og eða neðan.  Einnig 

að tenging við garðinn yrði af skornum skammti í þessu byggingarformi í stað þess að 

bjóða íbúum bæði upp á útsýni og tengingu við garðinn.21 Þegar komið er lengra inn í 

Skaftahlíðina eru þó nokkrar byggingar þar með svipuðum stíl, sléttpússaðar og með 

einhalla þaki en þær bjóða þó upp á sama skipulagið og íbúðirnar með valmaþakinu 

þ.e.a.s. hæðaskipt og enn vantar tenginguna við garðinn en einnig eru þær stærri 

eignir.  Hannes leysti þó ekki garðinn í tengslum við húsið heldur var hann í fyrstu 

eins og aðrir garðar í götunni. Það var því lukkan sem réð því að Jón ákvað að kaupa 

húsið og hannaði garðana við það.  Reyndar var það ekki eingöngu lukkan, þar sem 
                                                
19 Viðtal við Pétur H. Ármannsson, tekið 26. des. 2009 
20 Páll Líndal: Reykjavík: sögustaður við Sund. 3. bindi. Örn og Örlygur, 1991. Bls.48. 
21 Viðtal við Pétur H. Ármannsson, tekið 26. des. 2009 
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húsið hafði allt það sem Jón taldi að hús þyrfti til að bera og þar réð opnunin út í garð 

mestu.22 „Húsið út í garðinn og garðinn inn í húsið. Til að skapa sem best samband 

húss og garðs þurfum við að skipuleggja ákveðið afmarkað útsýn sem augað 

staðnæmist við og lokkar okkur til að njóta.“23  

Stefán núverandi íbúi að Skaftahlíð 1, nefndi að kunningi hans hefði unnið sem 

smiður við að reisa húsið við hliðina, iðnaðarmennirnir hlógu að þessu húsi og 

kölluðu það ”theology pakkann” hér væru öll trúarbrögðin sem Hannes hefði lært úti 

saman komin í einn pakka. Enda var margt frumlegt við bygginguna eins og áður 

hefur komið fram. Stefán og Lilja voru látin vita er þau keyptu að þarna mætti engu  

breyta því að „arkitektinn væri frægur”  Þau hafa sára litlu breytt síðan þau keyptu, 

enda ekki séð þörf á því. Ef breytingar hafa verið gerðar hafa þau haft samband við 

fagfólk. Innkeyrslan hefur verið endurgerð ásamt bakgarðinum, en skrúðgarðyrkju-

meistarinn Róbert Róbertsson, sem nú er látinn, hannaði bakgarðinn.24 

 

Jón Hallgrímur Björnsson 
Jón H. Björnsson fæddist árið 1922 í Reykjavík. Foreldrar hans voru þau Björn 

Björnsson gullsmiður og teiknikennari og Ingibjörg J. Árnadóttir húsmóðir. Jón hóf 

nám við Garðyrkjuskóla ríkissins 19 ára að aldri.  Eftir það nám fór hann að efast um 

hvort þetta væri rétti starfsvettvangurinn fyrir sig þar sem það væru lág laun væru í 

boði og litla vinnu að fá yfir vetrartímann. Hvatti Unnsteinn Ólafsson, skólastjóri 

skólans hann til frekari náms í skrúðgarðaskipulagi þar sem hann hefði teiknikunnáttu 

frá Handíða og myndlistaskólanum. Árið 1945 hóf Jón 18 mánaða samfellt nám við 

New York State Institute of Agriculture í Farmingdale á Long Island. Eftir það hélt 

hann til Cornell háskólans í Íþöku, þar fékk hann að ljúka námi á þrem árum í stað 

fjögurra, þar sem hann hafði áður lokið prófi frá garðyrkjuskólanum. Jón útskrifaðist 

þaðan sem landslagsarkitekt árið 1950.  Jón vildi mennta sig enn frekar og fór í 

Nursery Management og tók fyrir frostþol plantna. Jón og Árni bróður hans fóru til 

Alaska 1952 þar sem þeir söfnuðu fræi og fræðlingum. Jón fluttist heim árið 1952 og 

hóf kennslu við Garðyrkjuskóla Ríkisins. Hann ferðaðist um Ísland árin eftir með 

kvikmynd sem þeir tóku í leiðangrinum í Alaska, hélt fyrirlestra undir myndinni og 
                                                
22 Viðtal við Gunnlaug Björn Jónsson arkitekt, son Jóns H. Björnsson 08.01 2010 
23 Jón H. Björnsson: „Frágangur og snyrting lóða.“ Lesbók Morgunblaðsins. 23. tbl. 48. árg. 1973. 
Bls.10. 
24Viðtal við Stefán  Halldórsson og Lilju Jónsdóttur eigendur Skaftahlíðar 1, til 20 ára,11.01. 2010.  
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fræddi. Myndin er nú varðveitt hjá kvikmyndasögusafni Íslands. Jón stofnaði svo 

gróðrastöðina Alaska árið 1953, og notaði fræ og græðlinga sem hann og Árni höfðu 

safnað í Alaska.  Þetta hafði verið draumur hans lengi vel, Alaska varð ein stærsta 

gróðrastöð landsins. Jón hannaði tvo almenningsgarða á vegum Reykjavíkurborgar, 

Iðnóhornið og Hallargarðinn. Að mestu var hann að teikna einkagarða og teiknaði 

meðal annars garð sinn að Skaftahlíð 1-3. Eftir Páskahretið í apríl árið 1963 beið Jón 

mikið fjárhagslegt tjón þegar megnið af gróðri sem hann átti í uppeldi í grórastöðini 

hans frusu og urðu einskis nýt, leigði hann þá Alaska frá sér og snéri sér að kennslu í 

framhaldsskóla og aflaði sér kennsluréttinda. 

Jón var uppfræðari af guðsnáð hann skrifaði í fræðsluritum og greinar í blöð og 

tímarit og flutti erindi í útvarpi og sjónvarpi hafði alla tíð mikinn áhuga á starfi 

sínu.25  Gunnlaugur sonur Jóns segir frá því að viku áður en hann lést hafi hann verið 

með teikningu í höndunum á líknardeildinni og verið að skissa upp skjólgirðingu og 

boginn varð að vera réttur, Gunnlaugur fór svo á staðinn og mældi út fyrir hann.26  

Jón lést í júlí 2009, 87 ára að aldri.  Teikningasafn Jóns er varðveitt á 

Byggingarsögusafni Listasafns Reykjavíkur og er stórhluti þess aðgengilegur á 

netinu. 

 

Hönnun Jóns á garðinum 
Um 12 árum eftir að húsið var byggt eða árið 1959, flutti Jón í parhúsið að Skaftahlíð 

1 og hannaði garðana fyrir báðar íbúðirnar. Langborða grindverk var þegar þau 

keyptu.  Í byggingareglugerðum í dag í grein 67.2 um girðingu lóða er sagt „Nú er 

skipulagi svo háttað að girðing er talin óþörf, til lýta eða rétt er talið að girt sé með 

tilteknum hætti, og getur byggingarnefnd þá bannað girðingu lóðar eða sett sérstök 

ákvæði um gerð girðingarinnar. Þinglýsa má þessum ákvörðunum sem kvöð á 

hlutaðeigandi lóð eða lóðir“27 Í dag er talið að girðingar séu óþarfar samkvæmt 

byggingarreglum en getum við verið sammála því? Ekki er hægt að sjá það þegar litið 

er á allar girðingarnar sem rjúka upp og eru oft og tíðum ekki í samræmi við umhverfi 

sitt.  Jón hafði sterkar skoðanir á girðingum hann gerði girðinguna við hús sitt þannig 

að hún var inndregin eins og sést á myndinni.  

                                                
25 Arnar Birgir Ólafsson:  Jón H. Björnsson, Landslagsarkitekt og frumkvöðull í skrúðgarðyrkju. 
Lokaritgerð, Garðyrkjuskóli ríkisins, 1999. 
26 Viðtal við Gunnlaug Björn Jónsson arkitekt, son Jóns H. Björnsson tekið 08. jan 2010 
27 Byggingareglugerð ríkisins nr. 441/1998. 
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Mynd. 3 

 Garðarnir í Skaftahlíð 

 

 Skjólveggurinn stendur ekki alveg  út við gangstéttina, enda segir Jón: „Mér finnst 

ekki eigi að byggja skjólveggi  alveg út við götu það er of mikil sjálfselska."28 Jón 

gróðursetti trjá- og runnagróður beggja vegna við hana svo vegfarendur fengju að 

njóta.  Þegar gróðurinn er ekki til staðar virkar girðingin eins og virki sem hún er líka.  

Þetta er einkagarður í miðri borginni í skjóli fyrir vindum og augum annarra. 

Hugmyndin að veggnum kviknaði þegar hann sat á tröppunum og horfði á bílana en 

er hann talin vera fyrsti veggur sinnar tegundar.29 „Náið samband íbúðar við sólríkan 

og skjólgóðan dvalarstað í garðinum er nauðsynlegt til þess, að hann geti orðið þáttur 

í daglegu heimilislífi. Stærð á garði skiptir minna máli.  Flestir munu hafa meiri gleði 

af einangruðum garði í nánum tengslum við íbúðina heldur en stórum garði, sem 

skortir þau tengsl.“30 Jón nefnir í grein í Lesbók Morgunblaðsins árið 1973 að 

húsameistarar hefðu gagnrýnt hann um 20 árum áður, fyrir að vilja hafa tengingu við 

garðinn. Að opna húsin út í garðin væri nú ekki hægt hér á landi. Svo bætir hann við 

að sömu húsameistarar hefðu þó gert svalir mörgum hæðum fyrir ofan garðinn.31  

                                                
28Fríða Björnsdóttir: Frá hlöðnum sólbyrgjum til palla og skjólveggja. Frjáls verslun.  4. tbl. 53. árg. 
1994. Bls. 84-85. 
29 Fríða Björnsdóttir: Frá hlöðnum sólbyrgjum til palla og skjólveggja. Frjáls verslun.  4. tbl. 53. árg. 
1994. Bls. 84. 
30 Óli Valur Hansson „Heimilisgarðurinn“ Skrúðgarðabókin: leiðbeiningar um skipulag, ræktun og 
hirðingu skrúðgarða, Óli Valur Hansson ritstýrði, Garðyrkjufélag Íslands, 1967. 
31 Jón H. Björnsson: „Frágangur og snyrting lóða.“  Lesbók Morgunblaðsins. 23. tbl. 48. árg. 1973.  
Bls. 10. 
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Dieter Roth teiknaði garðhúsgögn í garðinn t.d. bekki en undir þeim voru skáhalla 

gluggar niður í þvottahúsið.  Gróðurinn í garðinn var sérstakur og aldrei áður verið 

flutt til, svona stór tré hér lendis.  Tók það tvö ár að undirbúa flutningin á 

silfurreyninum.   Alminn þurfti að fjarlægja nýlega vegna þess hversu mikið hann 

skyggði á garðinn.  Greni eru bakatil, þar var hellulagt þar sem snúrurnar voru en 

runnar hjá ruslatunnunum.  

Við erum að læra á útiveruna.  Það er tvennt sem þarf til, sól og skjól, og að 

sjálfsögðu að byggja rétt fyrir sólaráttum. Segir Gunnlaugur. Garðurinn hjá okkur var 

væntanlega mest notaður í allri Skaftahlíðinni. Í frosti var vatni sprautað á stéttina og 

hún notuð var sem skautasvell. Stéttin var steypt, og skornar fúur í hana svo hún 

springi ekki, en Jón vildi hafa lífræn form á henni.32  (mynd 7) 

Hér að neðan  á mynd 4  sjáum við bygginguna frá götu grindverkið tekið inn í lóðina 

og gróðurinn fær að njóta sín, á mynd 5 er grindverkið tekið beina línu eftir 

lóðarmörkum og þar af leiðandi meira áberandi. 

 

  
Mynd 4: Pétur H. Ármanns                                                Mynd 5: Pétur H. Ármanns 

Skaftahlíð1-3                                                           Skaftahlíð 5  
 
Sigríður Lóa Jónsdóttir, dóttir Jóns, hugsar með hlýleika til hússins og segist alltaf sjá 

eftir þessu húsi.  Það hafi verið mjög bjart og hlýlegt innandyra þar sem þakgluggi 

staðsettur fyrir ofan stigann gerði það að verkum að birtan flæddi niður stigann. 

Einnig voru stórir gluggar í stofunni. Faðir hennar nefndi ósjaldan að garðurinn væri 

framlenging af stofunni og nýtti hún hann oft við próflestur þar sem hún sat úti við á 

vorin. Garðurinn hefur verið hinn fullkomni ævintýragarður fyrir börn sem fullorðna.  

Á sumrin var meðal annars farið í tjaldútilegur í garðinum. 33 

                                                
32 Viðtal við Gunnlaug Björn Jónsson arkitekt, son Jóns H. Björnsson 08.01 2010 
33 Viðtal við Sigríði Lóu Jónsdóttur, tekið 30. des. 2009 
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Myndir sem teknar eru um 1963-65 sýna Jón ásamt konu sinni úti á verönd að grilla. 

(mynd 6 ) Það sýnir vel hvernig Jón var þenkjandi og til í að nýta sér nýjungar. 

   
Mynd 6.                                                                         Mynd 7. 

Jón og frú að grilla c.a 1965                      Stéttin var mótuð í steyptar mjúkar línur  
 

 
 
 

Framtíðarsýn garðsins 
Núverandi íbúar að Skaftahlíð 1 eru að láta endurhanna garðinn og fengu Reyni 

Vilhjálmsson til þess, en hann starfaði hjá Jóni hér áður fyrr. Þeim er mikið í mun að 

halda upprunalegri hönnun garðsins og hússins að sem mestu leyti  og virða verk 

þessara mætu manna. Girðingin er byrjuð að láta á sjá, farin að síga mikið og fúna að 

neðan. Í raun væri hún væntanlega farin ef ekki væri fyrir lag hennar. Stefnan er að 

byggja hana fjöl fyrir fjöl til að ná að halda í útlit gamla grindverksins og þarf því að 

sérsaga fjalirnar til að fá grófu áferðina þær.  Á tíu ára fresti hafa þau tekið hellur upp 

og bætt undir þær, þar sem jarðvegurinn sígur mikið í Hlíðunum. Nú er ætlunin að 

grafa dýpra og steypa undirstöður fyrir girðinguna. Einu breytingarnar munu verða 

þær að styttra verður á milli burðarbita svo girðingin sígi ekki. 

Jón sagði í viðtali við tímaritið Frjálsa verslun að hann væri í raun stein hissa á að 

hún væri ekki enn fokin. „Við steyptum staurana ofan í jörðina og ég get hugsað mér 

að þeir séu löngu fúnir og búnir en girðingin stendur þarna af sjálfu sér. Hún er 

þannig hönnuð.“34 En í einu óveðri lagðist tréð út í girðinguna þannig er hún losnaði.  

                                                
34 Fríða Björnsdóttir: Frá hlöðnum sólbyrgjum til palla og skjólveggja. Frjáls verslun.  4. tbl. 53. árg. 
1994. Bls. 84-89. 
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Kostnaður við að byggja girðinguna er um 40 til 50% dýrara en að kaupa nýja 

girðingu (fjöldaframleidda). Stefán og Lilja fengu Reynir Vilhjálmsson til að 

endurhanna garðinn. Íbúar í Skaftahlíð 3 taka einnig þátt í gerð girðingarinnar en þau 

hafa nú þegar gert endurbætur á sínum garði.  Ekki munu verða miklar breytingar á 

sjálfum garðinum að sögn eigenda en hugmyndin er að fá tjörn aftur því það hentar 

vel til að fá endurkast og birtu í garðinn. Skýlið sem fyrrum eigengur settu upp mun 

vera tekið og laufskáli kemur í þess stað, þar sem klifurjurtir munu þekja loftið.35   

 

Sögulegt 
Fyrstu garðar í vaxandi þéttbýli á Íslandi eftir miðja nítjándu öldina voru 

matjurtagarðar. Síðar fluttist matjurtagarðurinn aftur fyrir hús en skrautgarðurinn kom 

fram fyrir hús og varð það sem tók á móti þegar gengið var að húsinu. Maðurinn 

virðist hafa sterka hvöt hjá sér, til að sýna aðeins það besta og fela það sem miður fer 

því í bókinni Bjarkir eftir Einar Helgason frá árinu 1914 kemur fram að algengt er að 

hafa matjurtargarð í hlaðvarpanum, rétt framan við bæjardyrnar en á slíkum stöðum 

þyrftu þeir að vera fallegir á að líta, annars væri betra að hafa þá í bakgarðinum.36  

Snemma byrjuðu íslendingar að vilja nýta garðinn á fleiri máta en sem matjurtargarð. 

Garðarnir voru í fyrstu girtir af vegna ágangs búfénaðar en í dag girðum við þá til að 

fá frið fyrir augum annara og njóta næðis. Snemma á 19.öld var farið að hugsa um 

hversu mikilvægt það er fyrir okkur að njóta garðs, eins og Einar skrifaði „Það er ekki 

lítils vert að hafa garðholu, þó ekki sé stór, þar sem heimafólkið getur »átt sig sjálft« 

stund og stund og notið þess yndis, er jurtagróðurinn veitir, og hvílt sig þar, ef tími 

leyfir frá öðrum störfum“37. 

Í bókinni fjallar Einar um að í kauptúnunum og sjávarþorpum sé meiri þörf á stórum 

görðum heldur en í sveitum.  Ef landrýmið leyfir ætti ekki að fara sparlega með 

lóðirnar heldur hafa þær nógu stórar með miklum trjágróðri. Kostnaðurinn þyrfti ekki 

að vera meiri heldur en girðingarefni nemur.38 Þetta er augljóslega ekki skrifað á 

okkar tímum og fáir myndu telja þetta vera eina kostnaðinn í dag en á þessum tíma 

var lausaganga búfjár í öllum bæjum og kauptúnum, einnig í Reykjavík, svo girðingin 

                                                                                                                                      
 
35Viðtal við Stefán  Halldórsson og Lilju Jónsdóttur eigendur Skaftahlíðar 1, til 20 ára,11.01. 2010. 
36 Einar Helgason: Bjarkir: skrúðgarðar, leiðarvísir í trjárækt og blómrækt. Höfundur, 1914. 
37 Einar Helgason: Bjarkir: skrúðgarðar, leiðarvísir í trjárækt og blómrækt. Höfundur, 1914. 
38 Einar Helgason: Bjarkir: skrúðgarðar, leiðarvísir í trjárækt og blómrækt. Höfundur, 1914. 
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var nauðsynleg ef gróður átti að fá að vaxa í friði..  Þjóðin var á þessum árum fámenn 

og nóg af landi til staðar. Með vaxandi fólksfjölgun jókst meðvitund um dýrmæti 

landsins.  Árið 1937 kom út bókin Skrúðgarðar eftir Jón F. Rögnvaldsson. Þar nefnir 

hann að „[n]ú á tímum er ein aðalkrafan til skrúðgarða í íbúðarhverfum erlendis, að 

þægilegt sé að komast út í þá úr húsinu og öfugt. Til að þetta sé hægt, þarf að taka 

tillit til garðsins við byggingu hússins, ef vel á að vera, svo að garðurinn geti fallið 

sem best að húsinu og hvort tveggja myndi einsskonar heild.“39 Þetta virðist þó 

flækjast fyrir mönnum þar sem mörg hverfi byggðust upp í Reykjavík án þessarar 

tengingar og gera enn í dag.  

 
      Íbúðarhúsnæði í grafarholti – aðkoma, bílskúrar                         Íbúðarhúsnæði í grafarholti - garður 

Mynd 8                                                                       Mynd 9 

Tenging við garðinn ætti að vera eitt af forgangs atriðum þegar hús eru hönnuð.  

Tengingin við bílinn virðist þó skipta okkur meira máli og sést það ágætlega í okkar 

nýjustu hverfum þegar tveggja hæða fjölbýlishús eru gerð á þrem hæðum og 

bílskúrinn fær tenginguna við garðinn. Bíllinn virðist enn í dag vera mikilvægasti 

fjölskyldumeðlimurinn og honum gert að fá besta staðinn. Einnig hefur leti okkar 

mannfólksins, sem virðist aukast með árunum, þar áhrif.  Þjóðfélagið vill fá sem 

mest, fyrir sem minnstan pening.  Sú hugsun yfirfærist líka inn í byggingar okkar.  Að 

þurfa ekki að ganga að bílnum heldur að hann sé inni hjá okkur í „herberginu sínu“, 

bílsskúrnum, sem þó af mörgum er notaður sem geymsla eða afþreyingarherbergi. 

Margskonar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif þess að missa tenginu við 

náttúruna. Í rannsókn Fannings á líðan fólks í minni sambýlishúsum annars vegar og 

fjölbýlishúsum hins vegar, sem gerð var árið 1967, kom í ljós að börnin eru meira 

inni þegar ekki er hægt að hleypa þeim út í garð án fylgdar, minni tengsl mynduðust 

milli fólks þar sem enginn sameiginlegur staður var til að hittast á eins og t.d. garður, 

                                                
39 Jón F. Rögnvaldsson: Skrúðgarðar: um fyrirkomulag og byggingu skrúðgarða. Ísafoldarprentsmiðja, 
1937. Bls.15 



17 
 

og því hærra sem konur bjuggu (á þeim tíma voru flestar konur heimavinnandi) voru 

þær líklegri til að eiga við andleg veikindi að stríða. 40   Það eina sem ég gæti sett út á 

bygginguna í Skaftahlíðinni í tengslum við þetta er að þar er búið að loka að 

einhverjum hluta á félagsleg tengsl við nágranna og aðra í götunni.  En ekki er víst að 

tengslin myndu myndast þó garðurinn væri opinn þar sem dvalartíminn í honum yrði 

mun minni.  Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar um andlegt heilsufar og Í 

yfirlitsrannsókn Evans og félaga kemur í ljós að þegar íbúðarhúnæði er orðið hærra 

en fjórar hæðir einangrast börn og leika sér minna úti við þar sem börn eru ekki 

lengur í kallfæri og of langt er niður til að hægt sé að bregðast við ef eitthvað kemur 

upp á. Meiri hegðunarvandamál eru hjá börnum sem búa ofar,  andleg heilsa þeirra er 

verri og þroskaferli barnanna er hægara. Það kom fram að jákvæð fylgni er á milli 

gæða húsnæðis og umhverfis og andlegs heilbriðis og vellíðunar.41 nýleg rannsóknir 

verið gerðar og sænsk rannsókn Stigsdotter og Grahn leiddi í ljós að þeir sem ekki 

höfðu aðgang að garði voru mun líklegri til að þjást af streitu en þeir sem höfðu 

aðgang að garði. Streitan var þeim mun algengari eftir því sem fjarlægð íbúðarinnar 

frá garðinum var meiri42 

            
Mynd 10                                                                                          mynd 11  

 
                                                
40 Fanning: „Families in Flats.“ British Medical Journal. No. 4, Vol. 18, 1967. Bls. 382-386. 
41 Evans, Wells og Moch: „Housing and Mental Health: A Review of the Evidence and a 
Methodological and Conceptual Critique. “ Journal of Social Issues. No. 3, Vol. 59,  2003. Bls.  475-
500. 
42 Stigsdotter og Grahn: A garden at your doorstep may reduce stress: private gardens as restorative 
environments in the city. Fyrirlestur fluttur á Open Space: People Space; an international conference on 
inclusive environments, Edinborg, Skotlandi. 2004. 
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Byggingareglugerðir 
Ef tekið er fyrir það sem stendur í byggingarreglugerðum er ýmislegt sem skal huga 

að í tengslum við garðinn. Í reglugerðum frá árinu 1957 var samþykkt tillaga frá 

samvinnunefnd um skipulagsmál varðandi hæðir húsa í Hálogahverfi á þá leið að 

„[m]arkað sé á lóðaruppdrætti allra húsa sérstakt leiksvæði, og sé svæði þetta eigi 

minna en 15fm á hverja íbúð hússins.“43 Í dag er ekki tekið fram stærð svæðis en í 

reglugerð 65.1 kemur fram að „[h]verju íbúðarhúsi skal fylgja leiksvæði barna á lóð. 

Byggingarnefnd getur þó veitt undanþágu frá þessu ákvæði utan íbúðarsvæða“44   

Það þarf því alltaf að gera ráð fyrir því að börn geti leikið í garðinum og er það í raun 

mjög eðlilegt til að ýta undir útiveru barna en ekki er nóg að setja gras á blettinn og 

segja börnunum að fara út, það verður einnig að hugsa um skjól og öryggi þeirra.  

Einnig eru aðrar kröfur komnar fram, ekki í byggingarreglugerðum heldur meðal 

fólksins fjölbreyttari afþreying á að eiga sér stað innan garðanna og er þá hægt að 

nefna, grillaðstöðu, palla, heita potta og trampolín. Því þarf að gera sér grein fyrir því 

að notkun garðanna hefur breyst og koma til móts við þær þarfir.  

Garðurinn er mjög persónulegur staður. Hann er í raun eins og glerhýsi þar sem hægt 

er að sjá inn í hann en þú veist ekki hvort þú megir horfa þar sem garðurinn heyrir 

undir friðhelgi einkalífsins. „Því að menn verða að gæta þess, að í raun réttri koma 

menn einmitt inn á heimilin um leið og menn stíga inn á lóð þeirra eða landareign, en 

ekki, eins og flestir telja, um leið og gengið er inn úr dyrunum“.45 

Með síðustu byggingarreglugerð var farið dýpra í að lýsa girðingum, skjólveggjum og 

gróðri í görðum ásamt bílastæðum. Og var stefnan að fá skýr ákvæði um hæð 

girðinga og fjarlægðir þeirra frá lóðamörkum.  

 
 

Könnun – snjóboltaúrtak 
Könnunin var gerð í desember 2009 og janúar 2010. Sendur var út póstur á vini og 

kunningja, bæði í gegnum tölvupóst og tengslasíðuna facebook og fólk beðið um að 

                                                
43 Borgarskjalasafn, fundargjörðir byggingarnefndar 1957. Aðfnr.4983 A 
44 Byggingareglugerð ríkisins nr. 441/1998. 
45 Jón F. Rögnvaldsson: Skrúðgarðar: um fyrirkomulag og byggingu skrúðgarða. Ísafoldarprentsmiðja, 
1937. Bls.12 
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svara nokkrum spurningum. Einnig voru þátttakendur beðnir um að áframsenda 

póstinn á vini sína og kunningja. Með þessari aðferð, sem kölluð er snjóboltaúrtak, 

var hægt að fá fleiri þátttakendur en ella. Svör bárust frá 261 einstaklingi og skiptist 

svarhlutfall nokkuð jafnt eftir kyni. Spurt var um eftirfarandi atriði; búsetu 

(póstnúmer), aldur, hvort viðkomandi hefði beina tengingu við garð, hvort garður við 

hús viðkomandi væri vel nýttur. Einnig var spurt hvort fólk myndi heldur kjósa útsýni 

eða tengingu við garð í framtíðarhúsnæði ef valið væri á milli þessara atriða. Þar sem 

ekki er um tilviljunarúrtak að ræða er ekki hægt að heimfæra niðurstöðurnar yfir á 

stærra þýði en þó geta þær gefið vísbendingar um aðstæður og forgangsröðun fólks 

þegar kemur að nýtingu garða. 

 

Könnunin leiddi í ljós að rúmlega 67% svarenda völdu að hafa tengingu við garð í 

framtíðarhúsnæði en tæplega 31% vildi heldur útsýni. Tæp 2% vildu hvorugt. Einnig 

kom fram að 46% höfðu ekki beina tengingu við garð sem þýðir að margir taka 

tengingu fram yfir útsýni en hafa hana ekki í núverandi húsnæði, enda kom í ljós að 

af þeim 176 sem vilja hafa tengingu eru 69 sem ekki hafa hana, eða tæp 40%. Lítið 

samband virðist vera á milli búsetu og forgangsröðunar fólks hvað varðar garð eða 

útsýni þótt aðeins hærra hlutfall á landsbyggðinni veldi garð miðað við þá sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu. 

 

 

 

Umræður 
 
Tímarnir breytast og afþreying hefur orðið að aðaláherslu í lífi fólks. Fyrir 52 árum 

var búið að gera hinn fullkomna íverustað með tengingu húss og garð þar sem hægt er 

að slappa af í eigin umhverfi. Enn í dag er þó verið að byggja há fjölbýlishús án 

tengingar við umhverfið og án tillits til skuggamyndunar og áhrifa hennar á útisvæði í 

nágrenninu. Einnig er verið að byggja húnæði þar sem hlaupa þarf í kringum húsið til 

að komast í garðinn.  Ástæðan fyrir því að Jón féll fyrir þessu húsi er tengingin milli 

hússins og garðsins, Útsýni er það sem við köllum fjarlægt og að hafa yfirsýn við 

viljum við hafa víðáttuna og tölum um það sem útsýni en gleymum oft nær útsýninu. 
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Greinilegt er á viðtölum við börn Jóns og núverandi íbúa Skaftahlíðar 1-3 að tenging 

milli húss og garðs hefur Tekist prýðilega og þjónað íbúum hússins vel t.d.? 

Skipta peningar virkilega meira máli en líðan fólks? Eða erum við ekki nógu 

meðvituð að sjá hvað það er sem skiptir máli? Það er hægt að byggja þétta byggð þó 

hún sé ekki lóðrétt. Í úrtakinu mínu vildu 70% hafa tengingu við garð frekar en 

útsýni. Nú væri ráð því ráð að hætta að byggja sem hæst, mest og hratt og byggja 

heldur á manneskjulegri hátt. 
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