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Útdráttur
Árið 1930 urðu mikil þáttaskil í íslenskri byggingarlist þegar áhrifa funksjónalismans fór
að gæta. Þessi nýja stefna var kynnt á Stokkhólmssýningunni árið 1927 og hafði hún áhrif
á unga íslenska arkitekta sem þá voru í námi. Á aðeins nokkrum árum varð þessi stefna
allsráðandi á Íslandi og mátti greina áhrif hennar í flestum þeim byggingum sem reistar
voru hér á landi á 4. áratugnum. Húsnæðisneyð og veikindi voru helstu vandamálin sem
hrjáðu Evrópubúa á þessum tíma og margir bjuggu í lélegum og heilsuspillandi húsum.
Fullyrt var að funksjónalisminn væri lausnin við þessum vanda. Ætlunin var að nýta
nýjustu tækni til þess að bæta húsakost og umhverfi fólks með því að hanna og skipuleggja
betra umhverfi og húsnæði.
Í þessari ritgerð er sjónum beint að einkennum þessarar nýju stefnu og hvernig hún
hafði áhrif á íslenska arkitekta. Til að afmarka viðfangsefnið er athugað hvernig þessi áhrif
birtust í hönnun fyrstu verkamannabústaðanna í Reykjavík sem reistir voru á árunum 19311937. Um er að ræða tvær þyrpingar húsa sem byggðar voru í þremur áföngum. Fyrsti og
annar áfangi var teiknaður af Einari Erlendssyni og húsameistara ríkisins Guðjóni
Samúelssyni. Þriðji áfanginn var teiknaður af Gunnlaugi Halldórssyni arkitekt.
Til þess að athuga hvernig hugmyndir funksjónalismans endurspeglast í þessum
mismunandi útfærslum verða húsaþyrpingarnar tvær bornar saman með tilvikarannsókn.
Þetta tiltekna dæmi hentar vel til slíks samanburðar þar sem þyrpingarnar tvær standa hlið
við hlið á húsareitum sem að flestu leyti eru sambærilegir. Með samanburði á einstökum
þáttum í hönnun þessara húsaþyrpinga er ætlunin að leiða í ljós hvað er líkt og ólíkt með
úrlausn arkitektanna. Það felur í sér samanburð á skipulagi reita og samröðun húsa með
tilliti til sólarátta, innra skipulagi íbúða, gluggaskipan og öðrum útlitseinkennum
bygginganna.
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1 Inngangur
Árið 1930 urðu mikil þáttaskil í íslenskri byggingarlist þegar hinn klassíski stíll vék fyrir
funksjónalismanum. Á aðeins nokkrum árum varð þessi stefna allsráðandi og mátti greina
áhrif hennar í flestum þeim byggingum sem reistar voru hér á landi á 4. áratugnum. Í
þessari ritgerð verður sjónum beint að einkennum þessarar nýju stefnu og hvernig hún
hafði áhrif á íslenska arkitekta. Til að afmarka viðfangsefnið hef ég ákveðið að athuga
hvernig þessi áhrif birtust í einu tilteknu verkefni en það er hönnun fyrstu
verkamannabústaðanna í Reykjavík sem reistir voru á vegum Byggingarfélags alþýðu.
Um er að ræða tvær þyrpingar húsa sem byggðar voru í þremur áföngum á árunum 19311937 og standa norðan Hringbrautar. Þetta dæmi býður upp á áhugaverðan samanburð
með tilvikarannsókn. Húsaþyrpingin vestan Hofsvallagötu var teiknuð af Einari
Erlendssyni og húsameistara ríkisins, Guðjóni Samúelssyni, fulltrúa klassískra og
þjóðernisrómantískra viðhorfa í íslenskri byggingarlist. Hin húsaþyrpingin var teiknuð af
Gunnlaugi Halldórssyni, einum helsta boðbera funsjónalismans í íslenskum arkitektúr.
Þetta tiltekna dæmi hentar vel til samanburðar þar sem húsaþyrpingarnar tvær voru
hannaðar fyrir sama verkkaupa með fárra ára millibili. Auk þess standa þær hlið við hlið
á húsareitum sem að flestu leyti eru sambærilegir. Með samanburði á einstökum þáttum í
hönnun þessara tveggja þyrpinga vil ég leiða í ljós hvað er líkt og ólíkt með úrlausn
arkitektanna eins og hún birtist í ólíkum þáttum hönnunar. Það felur í sér samanburð á
skipulagi reita og samröðun húsa með tilliti til sólarátta, innra skipulagi íbúða,
gluggaskipan og öðrum útlitseinkennum bygginganna.
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2 Sögulegur bakgrunnur
2.1 Stokkhólmssýningin 1930
Árið 1927 var í Svíþjóð hafist handa við að skipuleggja mikla sýningu sem síðan var
haldin í Stokkhólmi árið 1930 undir nafninu Stockholmsutställningen 1930: av
konstindustri konsthantverk och hemslöjd. Yfirumsjón með sýningunni hafði Gregor
Paulsson en aðalarkitektarnir voru Gunnar Asplund og Sigurd Lewerentz. Um 4 milljónir
manna sóttu sýninguna en sagt er að aldrei hafi nokkur sýning haft jafn mikil áhrif og
þessi. Þarna var funksjónalisminn kynntur auk hins alþjóðlega stíls en báðir voru þeir
nýlega komnir fram á sjónarsviðið. Funksjónalisminn er í rauninni einn angi
módernismans og gekk hann undir þessu nafni á Norðurlöndum. Naumhyggja er orð sem
lýsir stílnum vel enda gekk hann út á það að hanna byggingar með tilliti til „starfsemi“
þeirra á hagstæðan og einfaldan hátt. Arkitektar og hönnuðir fullyrtu að funksjónalisminn
væri lausn við fjölmörgum vandamálum sem tengdust skipulagi húsa og bæja og væri
hagstæður möguleiki að mörgu leyti. Hinn alþjóðlegi stíll gekk hins vegar út á að létta á
byggingum, koma á ákveðnu jafnvægi og sleppa öllum skreytingum.1
Í kjölfar Stokkhólmssýningarinnar gáfu sænskir módernistar út stefnuyfirlýsingu
undir nafninu Acceptera árið 1931. Þar var meðal annars að finna hástemmd markmið
þeirra um bættan húsakost í borgum þar sem ríkti húsnæðisskortur og fleiri vandamál.
Nútímanum og fylgifiskum hans var fagnað af módernistunum svo og aukinni
vélvæðingu og fjöldaframleiddum nytjahlutum. En „umfram allt töldu þeir að nútímafólk
ætti ekki að styðjast við „úreld form fyrri tíma“ og lögðust gegn eftirlíkingum eldri
stíltegunda“.2 Hugsjónin var sú að nota ætti nýjustu tækni til þess að bæta húsakost og
umhverfi almennings og átti þetta að vera meginviðfangsefnið í arkitektúr.

1

2

Rudberg, Eva, „The 1930 Exhibition in Stockholm“, í Nineteen Thirties Nordic Architecture, Gennaro
Postiglione og Mareike Henschel ritstýrðu, Politecnico di Milano, Mílanó, 2002, bls. 57 og 60.
Arndís S. Árnadóttir, Nútímaheimilið í mótun: fagurbætur, funksjónalismi og norræn áhrif á íslenska hönnun
1900 – 1970, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2011, bls. 60.
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2.2 Funksjónalisminn til Íslands
Þessi nýju viðhorf fengu misgóðar undirtektir í Svíþjóð á þessum tíma og raunin varð sú
sama á Íslandi.
Módernismi í byggingarlist og hönnun, sem gekk undir nafninu funksjónalismi á
Norðurlöndunum, spratt þar fram í kjölfar sýningarinnar […]. Stokkhólmssýningin
svonefnda er talin hafa skipt sköpum hvað varðar innreið þessa nútíma stíls sem svíar
nefndu – „vår tids stil“. Hann endurspeglaði vel þá „ordning“, jafnt í byggingarlist,
listiðnaði, stjórnmálum, hagfræði og iðnaði, sem orðin var. Þetta var tímamótasýning þar
sem jafnframt komu fram ýmis skýr einkenni funksjónalisma sem talin eru norræn og
hefur verið tilefni umræðna og rannsókna á ýmsum vettvangi á undanförnum árum. Aftur
á móti virðist sýningin ekki hafa vakið mikla athygli á Íslandi í upphafi og lítið um
sýninguna fjallað í íslenskum fjölmiðlum.3

Í ritgerð Guttorms Andréssonar byggingameistara „Um „funktionalismann“ og sýninguna í
Stokkhólmi“ sem birtist í Tímariti iðnaðarmanna árið 1931 kemur þó fram að allmargir
Íslendingar hafi verið viðstaddir sýninguna. Hann taldi sýninguna vera stefnubreytingu í
íslenskri byggingarlist og híbýlaháttum sem vert væri fyrir Íslendinga að veita athygli.4
Funksjónalisminn barst svo til landsins um árið 1930. Þessi nýja stefna hafði víðtæk
áhrif á hönnun íbúðarhúsnæðis á 4. áratugnum en á áhrifin voru minna áberandi á sviði
opinberra bygginga. Þjóðernissinnaðir stjórnmálamenn „litu funksjónalismann hornauga,
líkt og aðra alþjóðlega strauma í listum og nokkrar byggingar voru úthrópaðar í ræðum og
blaðagreinum“.5
Guðjón Samúelsson var hinn leiðandi arkitekt á Íslandi á árunum frá 1916 – 1930 en
áhrif frá byggingum hans sjást skýrt í verkum margra húsateiknara á því tímabili. Hann
gegndi stöðu húsameistara ríkisins frá árinu 1920 til ársins 1950 og hélt sig alla tíð við
klassískar fyrirmyndir. Á ytra borði bar stílgerð verka hans þó skýr merki
funksjónalismans eftir 1930.
Árið 1929 teiknaði Sigurður Guðmundsson arkitekt í samvinnu við danskan arkitekt,
Johannes Koldborg, fyrsta „íslenska íbúðarhúsið í anda funksjónalismans, en áhrif þeirrar
stefnu áttu eftir að einkenna verk hans upp frá því“. Húsið teiknuðu þeir fyrir
útgerðarmanninn og stjórnmálaleiðtogann Ólaf Thors en flestir viðskiptvinir Sigurðar voru
3
4
5

Arndís S. Árnadóttir, Nútímaheimilið í mótun, bls. 61.
Sama rit, bls. 61.
Pétur H. Ármannsson, „Íslensk húsagerð á 20. öld - Yfirlit“, í Íslensk byggingarlist, 2. útgáfa,
Arkitektaskólinn í Árósum, 1996, bls. 44.
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efnamenn úr borgarastétt. Næstu árin voru byggð nokkur hús í Reykjavík eftir teikningum
Sigurðar og yngri samstarfsmanna hans sem öll báru skýr einkenni funksjónalismans. Fleiri
arkitektar aðhylltust hugmyndir þessarar nýju stefnu og komu nokkrir þeirra heim frá námi
um og eftir 1930. Þar á meðal voru þeir
Gunnlaugur Halldórsson, Einar Sveinsson, Þórir Baldvinsson, Bárður Ísleifsson og Ágúst
Pálsson. Þessi nýja kynslóð arkitekta varð brátt leiðandi áhrifavaldur í íslenskri húsagerð,
líkt og Guðjón Samúelsson hafði verið fyrir 1930. Fyrstu íslensku funkishúsin báru mörg
ytri einkenni slíkra húsa í Evrópu: flöt þök, hornglugga, ósamhverfa gluggaskipan,
sólverandir og slétta, skrautlausa veggfleti.6

2.3 Húsnæðisneyð
Í byrjun 20. aldar voru áhrif iðnbyltingar víða farin að setja mark sitt á byggingar og
umhverfi á Vesturlöndum, bæði vegna mengunar og þrengsla. Verksmiðjum fjölgaði hratt
og mikill fólksflutningur var til borganna til að komast til vinnu. Aðstæður

þessa

verkafólks og fjölskyldna þeirra voru mjög bágbornar. Leiguhúsnæðið var lélegt og
heilsufar fólks var orðið slæmt vegna kolareyks sem grúfði yfir borgunum. Viðhorf
fræðimanna var þó að gera mætti aðstæður fólksins betri með því að bæta og fegra
umhverfið.7
Þrátt fyrir að kolareykur ógnaði ekki heilsu fólks hér á landi glímdu Reykvíkingar við
fjölmörg vandamál. Á 3. og 4. áratugnum var húsnæðisskortur og há húsaleiga eitt mesta
vandamálið í borginni en það bitnaði aðallega á fátæku verkafólki. Fjölmargir þurftu að
búa við sólarleysi og heilsuspillandi aðstæður í köldum kofum, kjöllurum og leiguhjöllum.8
Árið 1921 birti Guðjón Samúelsson grein um húsnæðisvandann í Reykjavík í Tímariti
Verkfræðingafélags Íslands. Hann kemst svo að orði:
Án efa er húsagerð okkar, og þar með húsnæðisleysið, vandamesta málið, sem þessi og
næsta kynslóð verður að ráða bót á, og stöndum við að þessu leyti ver að vígi en flestar
aðrar þjóðir, og orsakast það af því, að kröfur okkar um þægindi hýbýlanna hafa aukist
mjög á síðustu árum; ennfremur er byggingafyrirkomulag og byggingarefni það, sem

6
7

8

Sama rit, bls. 44 og 45.
Bjarni Reynarsson, „Fyrirmyndarborgin“, í Lesbók Morgunblaðsins, 22. ágúst 1998, 86. árgangur, 188. tbl,
bls. 8 – 10, sótt 27. desember 2011, http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=242847&pageId= 33137
73&lang=is&q=Bjarni %20Reynarsson, Tímarit.is.
Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir, Húsakönnun: Verkamannabústaðirnir við
Hringbraut, Minjasafn Reykjavíkur, Reykjavík, 2005, bls. 13.

4

við höfum hingað til notað, að hverfa og nýtt að koma í staðinn, og óneitanlega er
afarörðugt, er við horfum fram á komandi tíma, að þurfa nú að byrja á nýjum tilraunum í
þessu efni.9

Guðjón nefnir einnig að á landinu séu fleiri bæir sem eigi við svipaða erfiðleika að stríða
en ljóst er að hann er meðvitaður um ástandið í Reykjavík og vill koma borginni í betra
horf. Að auki ritaði Guðjón fjölda annarra „greina í blöð og tímarit um hugðarefni sín, sem
bera vott um frumkvæðis- og framfarasinna.10
Skömmu eftir Stokkhólmssýninguna í Svíþjóð „hófst þar í landi umræða um bætta
híbýlahætti, ekki aðeins um hentugt húsnæði heldur einnig hvernig hagræða mætti
skipulagi í þröngum íbúðum og bæta húsbúnað“.11 Með tilkomu funksjónalismans
kviknuðu því víða vonir um að bæta mætti aðstæður efnalausra manna með því að hanna
skipulag og reisa byggingar eftir hugmyndum stefnunnar. Þessi hús áttu að vera vel
loftræst, björt og hafa hreinlætisaðstöðu í hverri íbúð sem umlukin væri af grænum
útivistarsvæðum til að auka vellíðan íbúanna. Útlit húsanna réðist af hlutverkinu og var
einfaldleikinn í fyrirrúmi.12

3 Verkamannabústaðirnir við Hringbraut
3.1 Saga reitsins
Árinu áður en áhrif funksjónalisma fór að gæta á Íslandi hafði þó verið stigið stórt skref í
átt til þess að bæta úr húsnæðisvandanum með samþykkt laga um verkamannabústaði. Lög
þessi kváðu á um að stofna skyldi byggingarsjóði í kaupstöðum og þorpum landsins til að
stuðla að íbúðabyggingum verkamanna. Átti ríkissjóður og viðkomandi bæjarsjóður að
leggja til árlegt framlag í sjóðina sem veita áttu byggingarfélögum verkamanna allt að 85%
lán til þess að reisa íbúðir fyrir félagsmenn. Litlu mátti þótt muna að lögin yrðu undir á
Alþingi því Sjálfstæðisflokkurinn lagðist gegn frumvarpinu. Frumkvæði um setningu
laganna átti Héðinn Valdimarsson, verkalýðsforingi og alþingismaður, en fyrir forgöngu
9

10

11
12

Guðjón Samúelsson, „Um Húsnæðisleysið í Reykjavík. Erindi flutt í V. F. Í. þ. 14. dec. 1921 af Guðjóni
Samúelssyni húsameistara“, í Tímariti Verkfræðingafélags Íslands, 1921, bls. 41.
Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleifð I: Ágrip af húsagerðarsögu 1750 – 1940, 2. útgáfa,
Húsafriðunarnefnd ríkisins, 2000, bls. 355.
Arndís S. Árnadóttir, Nútímaheimilið í mótun, bls. 61.
Findal, Wenche, „Machines for dreaming: The buildings of Nordic bathing resorts in the Thirties“, í Nineteen
Thirties Nordic Architecture, Gennaro Postiglione og Mareike Henschel ritstýrðu, Politecnico di Milano,
Mílanó, 2002, bls. 207.
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hans var síðan stofnað Byggingarfélag verkamanna í Reykjavík vorið 1930 en nafni þess
var breytt í Byggingarfélag alþýðu árið 1935.13
Sama ár hóf félagið undirbúning að byggingu verkamannabústaða á reit sem
afmarkast af fjórum götum; Hringbraut, Hofsvallagötu, Ásvallagötu og Bræðraborgarstíg.
Við skipulagninu reitsins var stuðst við skipulagsuppdrátt af Reykjavík frá árinu 1927 sem
gerði ráð fyrir samfelldum röðum tveggja og þriggja hæða steinhúsa meðfram flestum
götum á þessu svæði. Reykjavíkurbær úthlutaði lóðunum sem sem byggt var á og danski
líftryggingasjóðurinn veitti lán til framkvæmdanna.14

3.2 Samkeppni 1930
Efnt var til samkeppni um fyrirmyndarteikningar af verkamannabústöðum árið 1930.
Tillögur arkitektanna Arne Finsen og Gunnlaugs Halldórssonar hlutu 1. og 2. verðlaun og
fengu þeir 500 krónur hvor að launum en Ágúst Pálsson og Þórir Baldvinsson deildu með
sér 3. og 4. verðlaunum og hlutu 250 krónur hvor. Í dómnefnd sátu Georg Ólafsson
bankastjóri,

Vilmundur

Jónsson

læknir

og

Guðjón

Samúelsson

húsameistari.

Vinningstillögurnar voru þó ekki taldar nægilega góðar og var verkefnið sett í hendur
húsameistara ríkisins. Teikningar að fyrri áfanga húsasamstæðunnar, frá 1931, gerði Einar
Erlendsson en hann starfaði sem fulltrúi á skrifstofu húsameistara ríkisins.15 Hafði hann að
miklu leyti stuðst „við frumteikningar Guðjóns Samúelssonar, en þó breytt í verulegum
atriðum, eftir óskum félagsmanna og félagsstjórnar og eftir eigin athugun. [Þótti]
félagsmönnum nýju teikningarnar í alla staði góðar og hagkvæmar“. 16 Teikningar að síðari
áfanga samstæðunnar, frá 1934, eru merktar Guðjóni sjálfum.17

13

14
15

16

17

Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir, Húsakönnun, bls. 14. –Einnig: Jón Rúnar Sveinsson,
„Velferð, húsnæði og stjórnmál“, í Morgunblaðinu, 90. árgangur, 289. tölublað, desember 2002, bls. 46, sótt
29. desember 2011, http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=251086&pageId=3459402&lang=is&q=
Velfer%F0%20h%FAsn%E6%F0i%20og%20stj%F3rnm%E1l, Tímarit.is.
Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir, Húsakönnun, bls. 10 og 14.
Sama rit, bls. 13. –Einnig: Morgunblaðið, 17. árgangur, 296. tölublað, desember 1930, bls. 11, sótt 27.
desember 2011, http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=102222&pageId=1220612&lang=is&q
=21%20desember%201930, Tímarit.is.
Héðinn Valdimarsson, „Verkamannabústaðir Byggingarfél[a]gs verkamanna í Reykjavík“, í Alþýðublaðinu,
150. tölublað, júní 1931, bls. 2, sótt 27. desember 2011, http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=3666
&pageId=15527&lang=is&q=Lokauppdr%E6ttir, Tímarit.is.
Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir, Húsakönnun, bls. 13.
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3.3 Tillaga húsameistara
Guðjón Samúelsson (1887-1950) var fyrsti Íslendingurinn sem nam byggingarlist að
hefðbundnum hætti. Hann innritaðist í Fagurlistaskólann í Kaupmannahöfn árið 1909 en
hélt heim til Íslands árið 1915 eftir samfellt nám.18 Til þess að ljúka fullnaðarprófi hélt
hann þó aftur út til Hafnar að beiðni Jóns Magnússonar, þáverandi forsætisráðherra, sem
bauð honum auðan stól Rögnvalds Ólafssonar. Eftir að hafa lokið prófi með góðri enkunn
stóð honum til boða vel launuð staða í Danmörku og hár styrkur til Ameríkuferðar en
hugur Guðjóns var allur heima á Íslandi og afþakkaði hann því boðið.19 Árið 1919 kom
hann loks aftur til Íslands og var skipaður í embætti húsameistara ríkisins. Á fyrstu
starfsárum sínum teiknaði hann fjölmörg smærri hús allt til ársins 1925 þegar hann var að
mestu farinn að sinna stórum verkefnum.
Í greininni „Um húsnæðisleysið í Reykjavík“ sem Guðjón gaf út árið 1921 setur hann
„fyrstur manna fram kenningu um sambýlishús alþýðu manna og er þar með frumkvöðull
verkamannabústaða“. Á árunum frá 1932 – 1935 voru verkamannabústaðirnir vestan við
Hofsvallagötu síðan reistir eftir teikningum Guðjóns og Einars Erlendssonar. Líkt og aðrir
arkitektar á þeim tíma höfðu þeir kynnt sér hugmyndir funksjónalismans og ber hönnun
bústaðanna merki um það en einnig sjást þar sígild áhrif.20
Í maí árið 1932 voru fyrstu íbúðirnar teknar í notkun og kostaði hver íbúð um 11.000
krónur. Verðið var tiltölulega lágt en það má rekja til þess að mikið var byggt í einu og í
sambyggingum.21 Íbúðirnar voru búnar ýmsum nútímaþægindum og því voru það ákveðin
forréttindi að hreppa þar íbúð því slík þægindi þekktust vart á Íslandi. Til dæmis var
rafmagnseldavél í hverri íbúð svo og sérstakt baðherbergi með sturtu, vatnssalerni, vaski
og kerlaug. Algengt var að gestir kæmu að skoða íbúðirnar og var góðum vinum jafnvel
leyft að fara í bað.22 Í húsnæðisrannsókn sem gerð var í Reykjavík árið 1928 kemur fram
að einungis 11% heimila hafi haft bað til afnota og því getur það talist eðlilegt að gestum
hafi verið leyft að nýta sér þessa góðu aðstöðu í verkamannabústöðunum.23

18
19

20
21

22
23

Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleifð I, bls. 344.
Benedikt Gröndal og Jónas Jónsson, Íslenzk bygging: Brautryðjandastarf Guðjóns Samúelssonar,
Bókaútgáfan Norðri, Reykjavík, 1957, bls. 12.
Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleifð I, bls. 355.
Guðlaugur Rósinkranz, „Verkamannabústaðir“, í Samvinnunni, 32. árgangur, 4. tölublað, apríl 1938, bls. 56,
sótt 4. janúar 2011, http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=291452& pageId=4282128&lang=is&q=sem
%20litlar%20hafa%20tekjur, Tímarit.is.
Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir, Húsakönnun, bls. 14 - 15.
Sigurður G. Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930 – 1940, Sagnfræðirannsóknir – Studia
historica, 7. bindi, Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík 1985, bls. 26.
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3.4 Tillaga Gunnlaugs
Árið 1935 var ákveðið að reisa nýja verkamannabústaði austan við Hofsvallagötu og var
hinn ungi arkitekt Gunnlaugur Halldórsson (1909-1986) fenginn til verkefnisins. Í
rannsókn höfundar fundust þó engar upplýsingar um það hvers vegna Gunnlaugur var
fenginn til að teikna bústaðina. Hann hafði lokið námi frá Fagurlistaskólanum í
Kaupmannahöfn aðeins tveimur árum áður en á námsárum sínum hafði Gunnlaugur þegar
skapað „eftirminnleg tímamótaverk í samvinnu við Sigurð Guðmundsson“ arkitekt.24
Fljótlega eftir að hann kom frá námi opnaði hann sína eigin teiknistofu en ekki var
endilega ljóst í augum samtímamanna hvernig menntun hans gæti komið að gagni.
Fljótlega kom þó í ljós kunnátta hans og dugnaður og menn fóru að leita þekkingar
Gunnlaugs.25
Fyrsta stóra viðfangsefnið sem hann glímdi við voru verkamannabústaðirnir við
Hringbraut [...]. Athyglisvert er að bera saman verk Gunnlaugs og Guðjóns Samúelssonar
þar sem þau standa hlið við hlið. Húsasamstæða Guðjóns er í samhverfum ramma að
klassískum sið. Gunnlaugur brýtur aftur á móti þann ramma að hætti funksjónalismans og
raðar húsasamstæðum upp eftir birtuþörf og lætur útirýmið opnast til suðurs, sem var
öldungis óséð áður. Þær fremstu tvær eru í beinni röð nema hvað sú við götu er einni
einingu styttri. Hin þriðja er ögn skásett vegna götulegunnar. Vestast kemur svo þriðja
bragð, hver eining er skásett og tengist þeirri næstu um hálfan gafl til að ná til sólar, sem
var og algjör nýlunda. Hver eining er tvær hæðir og kjallari, allt með lágu risi.26

Gunnlaugur hafði tileinkað sér viðhorf funksjónalismans rétt eins og fjölmargir ungir
arkitektar í Skandinavíu gerðu í kjölfar Stokkhólmssýningarinnar.27 Árið 1932 fór
Gunnlaugur í hjólaferð um Þýskaland til þess að kynna sér nýjustu hugmyndir í
byggingarlist.28

24
25

26
27

28

Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleifð I, bls. 377 – 379.
Manfreð Vilhjálmsson, „Gunnlaugur Halldórsson, arkitekt, sjötugur“, í Morgunblaðinu, 66. árgangur, 178.
tölublað, ágúst 1979, bls. 11, sótt 2. janúar 2011, http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=117557&page
Id=1516185&lang=is&q=Gunnlaugur, Tímarit.is.
Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleifð I, bls. 379.
Pétur H. Ármannsson, Stórir draumar um íbúð alþýðumannsins, erindi flutt á málþinginu "Héðinn og
húsaskjólið" í Reykjavíkurakademíunni 15. maí 2009, [óbirt handrit].
Pétur H. Ármannsson, tölvupóstur 27. desember 2011.
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Frankfurt
Á ferðalagi sínu í Þýskalandi kom Gunnlaugur að öllum líkindum við í Frankfurt. Þar var
Ernst May (1986-1970) arkitekt og skipulagsfræðingur á tímum Weimar-lýðveldisins. Eftir
að May varð borgararkitekt í heimaborg sinni, Frankfurt, árið 1925 fékk hann fjármagn til
þess að berjast gegn vaxandi húsnæðisskorti sem var orðið mikið vandamál líkt og í
mörgum öðrum löndum.
Haldið var mikið þing á vegum CIAM (Congrès International d'Architecture
Moderne) í Frankfurt árið 1929 að tillögu May þar sem yfirskriftin var „lágmarksíbúðin“
(þ. Existenzminimum) en það þótti vel við hæfi að halda þingið þar vegna
húsnæðisvandans sem ríkti í borginni. Lágmarksíbúðin var góð lausn að mörgu leyti en
tilkoma hennar gerði fjölmörgum kleift að búa við betri aðstæður. Þessar íbúðir voru
hannaðar með notagildið í huga og réðu þarfir mannsins skipulaginu. May tókst, ásamt
samstarfsfélögum, að reisa um 15.000 slíkar íbúðir fyrir verkamenn á aðeins nokkrum
árum. Árið 1926 fékk hann Margarete Schütte-Lihotzky í lið við sig en hún var fyrsta
konan sem lauk prófi í arkitektúr í Austurríki. Sama ár þróaði hún hið vinsæla Frankfurt
eldhús en líkt og íbúðirnar var það hannað með þarfir mannsins í huga. Rými eldhússins
var takmarkað en þægindin voru aftur á móti í hámarki því Schütte-Lihotzky hafði
rannsakað hreyfingar mannsins til þess að koma í veg fyrir að fólk þyrfti að stíga óþarfa
skref í eldhúsinu á meðan eldað væri. Ákveðið var að innrétta um 10.000
verkamannaíbúðir í Frankfurt með slíkum eldhúsum en það var einnig mjög vinsælt í
öðrum löndum. Að auki voru hannaðar og fjöldaframleiddar innréttingar fyrir baðherbergin
til þess að minnka kostnað. 29
Í kjölfar heimskreppunnar miklu árið 1929 var fjárstuðningi svo hætt við verkefnið en
þá var ástandið í Frankfurt orðið mun betra. Nýju íbúðirnar voru byggðar í kringum
borgina en stór græn svæði aðskildu nýja hluta borgarinnar frá þeim gamla í takt við
kenningar garðborgarstefnunnar. Líklegt er talið að Gunnlaugur hafi sótt innblástur í þetta
verkefni þegar hann hannaði verkamannabústaðina austan Hofsvallagötu.30 Þar er skipulag
og hönnun húsanna í anda þessara hugmynda svo og eldhúsið. Nánar verður fjallað um
þessi áhrif í næsta kafla.

29

30

Wikipedia notendur, „Margarete Schütte-Lihotzky“, Wikipedia, Frjálsa alfræðiritið, nóvember 2011, sótt 15.
nóvember 2011, http://en.wikipedia.org/wiki/Margarete_Sch%C3%BCtte-Lihotzky.
Heimasíða KU Leuven, KU Leuven, 2012, sótt 16. nóvember 2012,
http://www.kuleuven.be. –Einnig: Pétur H. Ármannsson, Stórir draumar um íbúð alþýðumannsins.
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3.5 Samanburður
Í þessum kafla verða húsasamstæðurnar tvær bornar saman. Í hverjum þessara
undirkafla er byrjað á því að lýsa ákveðnum atriðum í útfærslu Einars og Guðjóns
en síðan er samsvarandi atriðum í útfærslu Gunnlaugs gerð skil í samanburði.

Skipulag reita
Skipulag húsameistara | Þegar reiturinn vestan Hofsvallagötu er skoðaður sést að
skipulag Guðjóns og Einars hefur tekist vel að mörgu leyti. Á reitnum standa 27 stigahús
sem raðað er í eina samfellda húsaröð (mynd 1, bls 11). Níu þessara húsa eru við
Hringbraut, 5 við Bræðraborgarstíg, 4 við Hofsvallagötu og 9 við Ásvallagötu. Við hvert
þessara húsa er einkagarður sem aðgengilegur er frá stigagangi. Þessir garðar snúa inn að
miðju reitsins og eru þeir í góðu skjóli frá vindi og umferðarhávaða. Þau hús sem standa
við Hringbraut hafa einnig aðgang að einkagarði í sólarátt. Í miðju reitsins er síðan stór
garður sem allir íbúar hafa aðgang að en þar er að finna leiktæki, sandkassa og stórt grænt
tún. Aðgengi frá götu að þessu svæði er um opin göng á tveimur stöðum, frá Hofsvallagötu
og frá Bræðraborgarstíg, auk þess sem dyr í kjallara hvers stigahúss leiða út í garðinn.
Aðalinngangur í sérhvern stigagang er frá götuhlið húsanna og því er miðjan frekar ætluð
sem leiksvæði.
Upphaflega var mjólkurbúð, kjötbúð og fiskbúð í samstæðunni en þar er í dag
hárgreiðslustofa og skrifstofa húsfélags.31 Skipulag reitsins samræmist hugmyndum
funksjónalismans að mörgu leyti. Sést það einna best á þeirri staðreynd að allar íbúðirnar
njóta nægs sólarljóss og hafa aðgengi í grænt útivistarsvæði.

31

Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir, Húsakönnun, bls. 11.
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Mynd 1 |Skipulag húsameistara.32

Mynd 2 |Skipulag Gunnlaugs.30

Skipulag Gunnlaugs | Þrátt fyrir að reiturinn austan megin við Hofsvallagötu sé mjög
svipaður er útfærsla skipulagsins tiltölulega ólík (mynd 2). Við hönnun verkamannabústaðanna ákvað Gunnlaugur að hafa húsin í fjórum aðskildum húsalengjum í stað einnar
samfelldrar líkt og húsameistari gerði. Á reitnum standa 18 stigahús en fjögur þeirra eru
við Hringbraut, 4 við Ásvallagötu, 5 við Brávallagötu, og 5 við Hofsvallagötu. Gunnlaugur
gætir þess að hver einasta íbúð fái nægt sólarljós og er húsunum raðað í samræmi við það.
Sú húsaröð sem stendur við Ásvallagötu er samsett úr 5 húsaeiningum og lagar hún sig að
legu götunnar. Húsaröðin sem stendur við Brávallagötu telur einnig fimm einingar en
húsaröðin við Hringbraut er einingu færri. Húsaröðin við Hofsvallagötu sker sig áberandi
úr hópi hinna. Þar teiknar Gunnlaugur húsin í stallaða röð til þess að íbúðirnar og garðarnir
njóti meira sólarljóss.
Líkt og í samstæðu húsameistara hafa allir íbúar aðgengi í einkagarð sem staðsettur er
fyrir utan hvert hús í suðri. Það sem er í raun ólíkt skipulagi húsameistara er að aðkoma
allra húsanna er í gegnum þessa garða nema við Ásvallagötu þar sem aðkoma er frá götu.
Á miðjum reitnum er sameiginlegur leikvöllur og liggja að honum stígar frá hverri
húsaröð. Þetta leiksvæði er ekki eins afmarkað og leiksvæðið vestan Hofsvallagötu og því
er þar meiri umferðarhávaði. Lítil einstefnugata liggur síðan í gegnum reitinn frá

32

Borgarvefsjá, sótt 12. janúar 2012, http://lukr01.reykjavik.is/borgarvefsja/?x=356190&y=408297&z
=1000&map=loftmynd.
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Ásvallagötu að Hringbraut. Þangað geta íbúar ekið bílum sínum til þess að leggja við
húsalengjur Hringbrautar og Hofsvallagötu.
Skipulag þessa reits er hannað eftir hugmyndum funksjónalismans rétt eins og
skipulag húsameistara. Jafnvel er talað um að húsasamstæður Gunnlaugs séu eitt „besta
dæmið hérlendis um heilsteypta íbúðabyggð sem reist var út frá sjónarmiði fúnksjónalismans“.33

Mynd 3 | 1. áfangi verkamannabústaðanna. 1:1000.34

Mynd 4 | Húsaröð 3. áfanga sem
stendur við Hofsvallagötu. 1:1000.35

33
34
35

Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir, Húsakönnun, bls. 10.
Byggingarfulltrúi Reykjavíkur, innlagðar teikningar.
Byggingarfulltrúi Reykjavíkur, innlagðar teikningar.

12

Innra skipulag íbúða
Til samanburðar verða hér bornar saman tvær íbúðir. Sú fyrri stendur við Ásvallagötu
og tilheyrir samstæðu Einars. Teikningin, sem stuðst er við, birtist með grein Héðins
Valdimarssonar í Alþýðublaðinu árið 1931. Seinni íbúðin er í húsi við Hofsvallagötu
15 og tilheyrir samstæðu Gunnlaugs. Myndir má sjá í samanburði á næstu síðu.

Ásvallagata | Gengið er inn í stigahúsið frá Ásvallagötunni (mynd 5, bls. 14). Þegar inn er
komið blasir þar við stigi sem liggur niður í kjallara en einnig upp í íbúðirnar. Á fyrstu hæð
eru tvær jafnstórar íbúðir og eru inngangar þeirra gegnt hvorum öðrum. Ef farið er inn í
íbúðina á vinstri hönd er fyrst gengið inn í litla forstofu sem tengir saman öll rými
íbúðarinnar. Þaðan er síðan hægt að fara inn í stofu, svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.
Stofan er rúmir 12 m2 að flatarmáli en þaðan er útsýni út um einn glugga til norðurs yfir
Ásvallagötuna líkt og úr baðherberginu. Í baðherbergi var gert ráð fyrir vaski, baðkeri og
vatnssalerni. Eldhús og svefnherbergi eru staðsett í suðurhluta íbúðarinnar með útsýni yfir
garðinn og er einn gluggi í eldhúsi en tveir í svefnherbergi. Upphaflega voru íbúðirnar
kyntar með kolum en heitt vatn hefur alla tíð verið í krönum. Tveir kyndiklefar voru í
kjallara undir húsasamstæðunni og barst hitinn frá þeim í gegnum tvær miðstöðvar í hverri
íbúð.36 Húsið er samhverft um miðju stigahússins og því er hin íbúðin á sömu hæð jafn stór
að flatarmáli. Eini munurinn á þessum íbúðum er sá að tveir inngangar eru í svefnherbergi
hægri íbúðarinnar og því hægt að skipta herberginu í tvö minni með millivegg.
Í kjallara hússins er að finna sameiginlega þvotta- og þurrkaðstöðu fyrir íbúa þeirra
fjögurra íbúða sem tilheyra stigaganginum (mynd 7, bls. 14). Þar eru einnig geymslur fyrir
hverja íbúð svo og aðstaða til þess að geyma reiðhjól o.fl. Ef gengið er í gegnum
þvottahúsið er hægt að fara út í garð eftir að gengið er upp um 5 tröppur. Til þess að halda
byggingarkostnaði í lágmarki eru íbúðirnar á reitnum hafðar litlar en þessar íbúðir sem um
ræðir eru u.þ.b. 55 m2 að meðtalinni geymslu. Skipulag íbúðarinnar er því í samræmi við
hugmyndir lágmarksíbúðarinnar þar sem hún er hönnuð með það í huga að nýta plássið
sem best. Sú ákvörðun að hafa geymslur og sameiginleg rými í kjallara endurspeglar þessi
viðhorf. Bæði vegna þess að geymslurýmið bitnar þá ekki á fermetrafjölda íbúðarinnar og
vegna þess að sameiginleg aðstaða er hagstæðari en þvottaaðstaða í hverri íbúð.

36

Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir, Húsakönnun, bls. 10.
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Mynd 5 | Ásvallagata. Íbúðir Einars. 1:200.37

Mynd 6 | Hofsvallagata. Íbúðir
Gunnlaugs. 1:200.38

Mynd 7 | Kjallari Einars. 1:200.37

Mynd 8 | Kjallari Gunnlaugs. 1:200.38

Hofsvallagata 15 | Gengið er inn í lítinn stigagang að sunnanverðu (mynd 6). Líkt og í
bústöðum Einars stendur valið á milli þess að fara upp stiga í átt að íbúðum eða niður í
kjallara. Íbúðir á fyrstu hæð eru tvær talsins og eru inngangar þeirra hlið við hlið. Ef
gengið er inn í vinstri íbúðina er fyrst komið inn í litla forstofu sem tengir saman öll rými
íbúðarinnar. Um er að ræða stofu, svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. Gegnt útidyrunum
er fataskápur sem gengur að hluta til út í ganginn og að hluta til inn í eldhúsið. Stofan (17.5
m2) hefur einn stóran glugga og snýr í suður en eldhús (6.8 m2) og svefnherbergi (11 m2)
vísa í norður. Einn gluggi er í eldhúsi og undir honum er innbyggt eldhúsborð sem fylgdi
íbúðinni líkt og Eldhúsinnrétting og Siemens eldavél.39 Í svefnherbergi er horngluggi sem
hleypir mikilli birtu inn í rýmið. Á baðherbergi (2.8 m2) er einn lítill gluggi með útsýni til
suðvesturs. Þar er baðker, vatnssalerni og vaskur. Líkt og húsin í samstæðu Einars eru
37

38
39

Einar Erlendsson, teikning fengin úr greininni „Verkamannabústaðir Byggingarfél[a]gs verkamanna í
Reykjavík“ sem birtist í Alþýðublaðinu, 150. tölublaði, júní 1931.
Byggingarfulltrúi Reykjavíkur, innlagðar teikningar.
Sigurður G. Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 1930 - 1940, bls. 119.
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þessi hús samhverf um miðju stigahússins og því er hin íbúðin á þessari hæð í raun
spegilmynd þeirrar sem hér var lýst.
Árið 1939 birti Skarphéðinn Jóhannsson húsgagnateiknari ritgerðina „Heimili og
húsgögn“ í bókinni Húsakostur og híbýlaprýði þar sem hann velur húsgögn í íbúð ungra
hjóna sem fengu umráðarétt yfir íbúð í þessu stigahúsi. Hann talar um mikilvægi þess að
velja hentug húsgögn sem almenningur hefur efni á:
Nú hin síðari ár hafa verið byggðar litlar, hentugar og ódýrar íbúðir, handa efnalitlu
fólki, (t.d. verkamannabústaðirnir í Reykjavík), en okkur vantar húsgögn, sem fara vel í
slíkum íbúðum; það vantar húsgögn fyrir almenning – fyrir fjöldann. Slík húsgögn eiga
ekki í aðalatriðum að vera frábrugðin öðrum góðum húsgögnum; þau eiga að vera
hentug, fara vel í nútíma-híbýlum, vera ódýr og falleg.40

Hann bendir einnig á að tilgangur húsgagna hafi breyst og að aðalhlutverk þeirra sé ekki
lengur það að vera til sýnis. Notagildið er það sem skiptir máli. Að mati Gunnlaugs eru
íbúðirnar orðnar betri þrátt fyrir að þær hafi minnkað og megi það rekja til aukinna
þæginda í íbúðum.41
Fyrirkomulag í kjallara hvers stigahúss er svipað og í kjallara Einars. Þar er að finna
fjórar geymslur og sameiginlegt þurrk- og þvottahús fyrir íbúa þessara fjögurra íbúða
(mynd 8, bls. 14). Áður fyrr voru íbúðirnar kyntar með kolum og barst hitinn af þeim frá
sömu kyndistöð og hitar upp samstæðu húsameistara. Hægt er að ganga beint út á götu frá
kjallaranum og er útihurðin staðsett beint fyrir neðan baðherbergi íbúðarinnar fyrir ofan.
Þegar komið er út þarf svo að ganga upp fimm tröppur til að komast á götuhæð. Hvert rými
í kjallara hefur einn glugga nema norðvesturgeymslan sem hefur hornglugga. Eins og sést á
grunnmyndum húsanna við Ásvallagötu og Hofsvallagötu er skipulagið tiltölulega líkt.
Nýting og skipulag rýmisins er í fyrirrúmi líkt og lágmarksíbúðin gerir ráð fyrir.

Gluggaskipan og önnur útlitseinkenni
Til samanburðar verða hér bornar saman aðkomuhliðar þeirra sömu
húsa og fjallað var um hér fyrir ofan.
Ásvallagata | Útlit hvers stigahúss í samstæðu Einars er samhverft um miðju að
klassískum sið. Á þeirri hlið sem snýr að Ásvallagötu sjást gluggar sem tilheyra fyrstu og
40

41

Skarphéðinn Jóhannsson, „Heimili og húsgögn“, í Húsakostur og híbýlaprýði, Mál og Menning, Reykjavík,
1939, bls. 83.
Sama rit, bls. 83 – 84.
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annarri hæð svo og kjallara. Á upphaflegri teikningu Einars sést hvernig hann hafði séð
útlit húsanna fyrir sér (mynd 9). Gluggar sem tilheyra stofu eru þriggja faga líkt og ystu
gluggar í kjallara. Baðherbergisgluggar eru með einu fagi en einnig kjallaragluggar fyrir
neðan þá. Eini glugginn sem er með tveimur fögum er sá sem staðsettur er efst í stigagangi.
Eitt opnanlegt fag er í hverjum glugga. Steypt vatnsbretti er fyrir ofan og neðan alla glugga
nema kjallaraglugga. Eini sjáanlegi munurinn á þessari teikningu og núverandi útliti
hússins (mynd 11) er útfærsla inngangs en Einar teiknaði glugga fyrir ofan útihurð sem
ekki er til staðar í dag auk þess sem hann teiknaði öðruvísi glugga á útihurð. Útveggir
húsanna eru hraunaðir og húðaðir með brúngrárri steypu. Þak samstæðunnar er
bárujárnsklætt mænisþak sem frá upphafi hefur verið rautt að lit en regnvatni er veitt niður
í gegnum þakrennur sem falla ágætlega að húsinu. Þakkantar eru steyptir. Til þess að svara
hæðarmuninum á Ásvallagötunni eru húsin síðan látin stallast lítillega upp með götunni.

Mynd 9 | Ásvallagata. Aðkomuhlið á
upphaflegri teikningu Einars. 1:200.42

Mynd 10 | Hofsvallagata.
Aðkomuhlið. 1:200.43

Mynd 11 | Aðkomuhlið Ásvallagötu
eins og hún lítur út árið 2012.
42

43

Mynd 12 | Aðkomuhlið Hofsvallagötu
eins og hún lítur út árið 2012.

Einar Erlendsson, teikning fengin úr greininni „Verkamannabústaðir Byggingarfél[a]gs verkamanna í
Reykjavík“ sem birtist í Alþýðublaðinu, 150. tölublaði, júní 1931.
Byggingarfulltrúi Reykjavíkur, innlagðar teikningar.
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Hofsvallagata 15 | Á aðkomuhlið húsalengjunnar sjást gluggar fyrstu og annarrar hæðar
auk kjallaraglugga (sjá endurteknar myndir hér fyrir neðan). Allir gluggar á fyrstu og
annarri hæð hafa einn lóðréttan póst og einn láréttan. Opnanleg fög eru til vinstri í öllum
gluggum. Á fyrstu og annarri hæð er steypt vatnsbretti fyrir neðan hvern glugga en ekki
fyrir ofan líkt og í samstæðu húsameistara. En rétt eins og þar er kjallarinn niðurgrafinn að
hluta og því eru gluggarnir talsvert minni en á hæðunum fyrir ofan. Einn hæðarpóstur er í
hverjum kjallaraglugga en fagið vinstra megin er opnanlegt. Upprunalega voru öll
opnanleg fög úr járni en þau entust ekki vel og hefur þeim því víðast hvar verið breytt í
tréfög. Í stigagangi er langur gluggi sem teygir sig frá miðpalli stigagangs upp á aðra hæð
en í honum eru fjórir láréttir póstar. Athygli vekur að húsið er ekki samhverft frá miðju.
Þak hússins, sem er bárujárnsklætt mænisþak, er rautt að lit en að öllum líkindum
hefur Gunnlaugur viljað láta það ríma við bústaði Guðjóns og Einars. Regnvatni af þakinu
er veitt niður um þakrennur sem eru dökkgráar og falla því vel að húsinu. Þakkantar hafa
alla tíð verið steyptir og upphaflega þjónuðu þeir hlutverki þakrenna en kantarnir voru
minnkaðir og endurnýjaðir um árið 1979.44 Útveggir eru hraunaðir og húðaðir með múrblöndu sem er dekkri en sú sem þekur útveggina hinum megin Hofsvallagötu.

44

Viðtal höfundar við Kristínu Róbertsdóttur, 14. janúar, 2012. –Einnig: Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín
Þrastardóttir, Húsakönnun, bls. 11.
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Deililausnir
Útihurðir | Útihurðir sem tilheyra húsum
Guðjóns og Einars eru í grunnatriðum eins.
Dyrakarmar eru úr timbri en þröskuldar eru
járnklæddir líkt og neðsti hluti hurðar
(mynd 13). Ekki var gert ráð fyrir járnklæðningunni á upprunalegum teikningum.
Hurð er úr sama efni og dyrakarmar en á
hverri hurð er þrífaga gluggi með lóðréttum
póstum. Póstlúga úr járni er fyrir miðju
hverrar hurðar. Þessar hurðir eru þó ekki
upprunalegar því útihurðir voru endurnýjaðar á árunum 1960 og 1961.45 Útihurðir
í samstæðu Gunnlaugs eru að mörgu leyti
eins (mynd 14) en þær eru upprunalegar.46
Frágangur er sá sami en um er að ræða
dyrakarm úr timbri innan í steyptum
ramma. Helsti munurinn er sá að glugginn
er heill og talsvert minni en gluggar húsa-

Mynd 13

Mynd 14

Mynd 15

Mynd 16

meistara.

Innihurðir | Innihurðir í samstæðu Einars
og Guðjóns eru úr ómáluðu tré og eru
samsettar úr fjórum jafnstórum spjöldum
(mynd 15). Innihurðir Gunnlaugs eru aftur á
móti úr einu spjaldi og eru því einfaldari í
smíðum og útliti (mynd 16).

45
46

Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir, Húsakönnun, bls. 11.
Viðtal höfundar við Kristínu Róbertsdóttur, 14. janúar, 2012.
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Stigar og handrið | Þegar skoðaðir eru stigagangar húsameistara (mynd 17) og
Gunnlaugs (mynd 18) í samanburði sést einnig ákveðin einföldun. Þessi einföldun felst í
því að stigahandrið Gunnlaugs er heilt á meðan handrið húsameistara samanstendur af
mörgum minni einingum. Uppbygging þessara útfærslna er samt sem áður mjög lík. Í
öllum áföngum verkamannabústaðanna liggja tréstigar á milli hæða. Miðjupallar í
samstæðu húsameistara eru einnig úr tré en samsvarandi pallar í samstæðu Gunnlaugs eru
úr steinsteypu. Upprunalega voru stigagangar dúklagðir og má jafnvel finna dæmi um það
enn í Ásvallagötu 35. Í dag hafa margir stigaganganna verið dúklagðir með nýjum dúk
eða jafnvel verið teppalagðir (mynd 17).

Mynd 17

Mynd 18
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4 Niðurstaða
Tilkoma verkamannabústaðanna var nauðsynlegur þáttur í bættum húsakjörum borgarbúa
enda voru aðstæður víðast hvar slæmar fyrir efnalítið fólk. Þarna voru byggð samtals 45
hús með 180 íbúðum en margir höfðu tök á því að fjárfesta í slíkri íbúð þar sem lánakjör
voru hagstæð og byggingarkostnaði var haldið í lágmarki. Var það gert með því að byggja
mikið í einu og skipuleggja íbúðirnar vel eftir hugmyndum funksjónalismans og
lágmarksíbúðarinnar. Í þessum húsum var að finna nauðsynlegustu þægindi sem fólk þurfti
á að halda, t.d. eldavél, bað og þvottahús en sú staðreynd breytti lífi margra sem áður
bjuggu í lélegu húsnæði.
Þegar á heildina er litið er það ljóst að margt er líkt í hönnun húsameistara og
Gunnlaugs á verkamannabústöðunum við Hringbraut. Skipulag reitanna er líklega það sem
ólíkast er af öllum þeim þáttum sem bornir hafa verið saman í þessari ritgerð. Lokaður
garður í miðjum reit húsameistara veitir ákveðna vernd fyrir þá sem í honum eru og nefndu
nokkrir íbúar það sem mikilvægan kost við það að búa í húsalengjunni. Sameiginlegt
leiksvæði á reit Gunnlaugs er aftur á móti opnara. Rétt eins og komið hefur fram er það í
samræmi við hugmyndir funksjónalismans að allir íbúar hafi aðgengi í grænt
útivistarsvæði. Var það gert til þess að auka vellíðan fólksins auk þess sem íbúðirnar njóta
nægs sólarljóss. Húsameistari studdist við skipulagsuppdrátt frá árinu 1927 þegar
samstæðan vestan Hofsvallagötu var teiknuð en Gunnlaugur ákvað að skipta húsaröðinni
upp í fjórar stakstæðar húsalengjur. Líklega hefur hann gert það til þess að hámarka
birtumagn í hverri íbúð.
Þegar horft er á samstæðu húsameistara sést að fjármagni hefur ekki verið eytt í
óþarfa skraut. Einfalt útlit gefur til kynna að naumhyggja í anda funksjónalismans hefur
verið í fyrirrúmi þó svo að einnig sjáist sígild áhrif á útliti. Þar má benda á samhverfni
hvers húss. Þessa klassísku hefð brýtur Gunnlaugur að ákveðnu leyti með horngluggum í
endahúsum hverrar húsalengju. Hugmyndir funksjónalismans boðuðu ákveðna einföldun
og nýtni og ber hönnun merki um það í öllum áföngum. Lágmarksíbúðin svokallaða gerði
það að verkum að íbúðir urðu vel skipulagðar og hver fermetri vel nýttur og eru áhrif
hennar augljós í verkamannabústöðunum þar sem íbúðir eru litlar og ódýrar. Einföldun
útlits er þó skýrari í samstæðum Gunnlaugs og má þar benda á hurðir og stigahandrið þar
sem skraut er í lágmarki. Nýtni sést einna best í kjallara húsanna þar sem íbúar deila
sameiginlegri þurrk- og þvottaaðstöðu sem gerði það að verkum að íbúðirnar urðu ódýrari.
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Af öllu ofangreindu má draga þá ályktun að bústaðir Gunnlaugs séu meira í anda
funksjónalismans heldur en bústaðir húsameistara hvað varðar skipulag, útlit og einföldun.
Þrátt fyrir að verkamannabústaðirnir við Hringbraut séu ekki eina dæmið um
funksjónalisma á Íslandi henta þeir einstaklega vel til þess að sýna fram á að þessi nýi stíll
hafi haft góð áhrif á íslenskt samfélag enda batnaði skipulag reita og húsa mikið í kjölfarið.
Guðjón Samúelsson var ötull í hönnun bygginga þar til hann lést árið 1950 en eftir hann
liggja mörg meistaraverk íslenskrar byggingarlistar. Hið sama má segja um Gunnlaug
Halldórsson

en

hann

vann

alla

tíð

sjálfstætt.

Vorið

2011

var

ytra

byrði

verkamannabústaðanna loks friðað eftir að þess hafði verið óskað í rúman áratug.47
Íbúðirnar eru eftirsóttar enn í dag þó svo að ekki sé litið á þær sem verkamannaíbúðir.
Íbúar eru sáttir í sínum íbúðum og segjast margir aldrei ætla að flytja.

Reykjavík, 15. janúar 2012.
Aron Freyr Leifsson

47

Viðtal höfundar við Kristínu Róbertsdóttur, 14. janúar, 2012.
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