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Ágrip 

 

Sögusvið þessarar ritgerðar er Rauðarárholtið í Reykjavík á árunum 1920-1940. Býlið Háteigur er í 

aðalhlutverki, það var byggt árið 1920 í Rauðarárholtinu.  Þar af leiðandi verður sjónum beint að 

hjónunum Halldóri Kr. Þorsteinssyni og Ragnhildi Halldórsdóttur sem byggðu húsið og reynt að fá 

innsýn inn í heimilislíf þeirra. Ákveðnir þættir í heimilislífinu eru hafðir að leiðarljósi og má þar 

helst nefna búskap og handavinnu. Býlið verður skoðað út frá umhverfi sínu, sem í upphafi var 

stórgrýtt holt en seint á fjórða áratug tuttugustu aldar fór ný byggð að þrengja að. Þá urðu miklar 

breytingar, einkum í kjölfar stríðsins og vegna tækniþróunnar og nýrrar atvinnutækifæra. Búskapur í 

Reykjavík fór því minnkandi þegar líða tók á tuttugustu öldina. Þessar breytingar verða skoðaðar út 

frá búskapnum sem stundaður var á Háteigi og athugað hvaða áhrif þær höfðu á starfsemina. 
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Inngangur 

 

Í daglegu tali er oft sagt að hús hafi sál.  Oftast er þá verið að vísa í gömul hús sem hafa mikla sögu. 

En hvernig getur hús verið með sál? Og hver er þessi sál? Eflaust er ástæðan fyrir þessu orðatiltæki 

sú að hús geyma minningar og sögur af fólki, og jafnvel atburði. Sömuleiðis eru hús hluti af 

sögunni, minnisvarðar um hugarfar liðinna tíma. Þar spila inn í þættir eins og efnisval, útlit, tíska og 

stærð. Hér verður litið inn í eitt hús sem hefur að geyma sögur. Þar var stundaður búskapur og mikil 

handavinna. Húsið var byggt árið 1920 í Rauðarárholtinu í Reykjavík og nefnt Háteigur. Saga 

hússins verður skoðuð sérstaklega út frá búskapnum sem stundaður var á heimilinu en þar var 

kúabú með um tíu kýr í fjósi og verður búskapurinn settur í samhengi við umhverfið. Út frá þessu 

býli verður reynt að fá mynd af búskap sem stundaður var í Reykjavík á árunum 1920-1940. Þessir 

tveir áratugir kúabúskapar í Háteigi er sá tímarammi sem var settur fyrir þessa ritgerð.  

Ef litið er í kringum sig í Reykjavík nú á 21. öldinni er ekki margt umhorfs sem minnir á búskap. 

Iðandi umferð og mannlíf allan daginn. Undarlegt er að hugsa að ekki fyrir svo margt löngu var 

búskapur stundaður þar sem nú sést varla gras fyrir malbiki og byggingum. Er Reykjavík að missa 

tengsl sín við þennan arf sinn? Eflaust má færa  rök fyrir því að Húsdýragarðurinn haldi uppi 

þessari menningu að einhverju leyti. Þegar skólagarðarnir voru stofnaðir áttu þeir að halda í þessa 

menningu, en nú eru þeir einnig horfnir. Almenningi gefst þó færi á því að leigja lítil pláss og rækta 

grænmeti, þar sem skólagarðarnir höfðu áður aðsetur. Matjurtarækt hefur löngum verið stunduð í 

Reykjavík og á krepputímum hafa þeir oft skipt miklu máli fyrir ræktendur.
1
 Hvað varðar búskap í 

Reykjavík eru lítil ummerki um hann í borginni í dag. Hrossarrækt er stunduð, en lítið sem ekkert er 

um kindur eða kýr sem áður voru algengar í Reykjavík eða við útjaðra hennar.  

 Á Háteigi bjuggu hjónin Ragnhildur Pétursdóttir og Halldór Kr. Þorsteinsson. Þau voru 

þekkt meðal samtíðamanna sinna. Ragnhildur var mjög pólitísk kona og átti marga samherja og 

mótherja. Voru skoðanir hennar umdeildar, sérstaklega þegar líða tók á seinni hluta tuttugustu aldar, 

enda íslenskt samfélag búið að taka miklum breytingum frá því í upphafi aldarinnar. Hugmyndum 

hennar verður ekki gerð ítarleg skil hér, fremur verður reynt að skyggjast inn í daglegt líf 

heimilisins. Halldór var hinsvegar þekktur fyrir frumkvöðlastarf á sviði útgerðar og vegna 

velgengni hans gátu þau byggt húsið og stundað þar búskap.  

Þetta efni tengist mér því Ragnhildur og Halldór voru langaamma mín og langafi minn. Ég hef alist 

upp að stórum hluta í þessu húsi en kynntist þeim þó ekki. Sú hugsun að í kringum Háteig hafi ekki 

                                                 

1. Nikulás Úlfar Másson, Borgarhluti 3, bls. 4. 
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verið öll þessi hús og öll þessi tré, sem nú blasa við manni þegar litið er út um gluggann, heldur 

útsýni út á sjó og búskapur, vakti áhuga hjá mér. Húsið er núna nánast í miðbænum en í upphafi var 

það í útjaðri bæjarins og sú staðreynd vakti einnig áhuga minn. Sömuleiðis er forvitnilegt að skoða 

Háteig út frá borgar- og samfélagsþróun. Enn annar áhugaverður vinkill á þessu efni er sá að 

bóndinn var kona, Ragnhildur. 

 Til heimildaöflunnar var farið á Borgarskjalasafn, Árbæjarsafn, tekin voru viðtöl, einnig var 

stuðst við bækur sem fjalla um sögu Reykjavíkur. Jafnframt er hér byggt á rannsókn á afmælis- og 

minningargreinum, fyrirlestrum og bréfum, ásamt teikningum og gögnum um skipulag borgarinnar. 

Við heimildaöflun rakst höfundur á marga veggi, því erfitt er að finna upplýsingar um búskap 

einstakra býla í skjalasöfnum. Lítið var til af frumheimildum frá Ragnhildi og Halldóri. Þó fundust 

nokkur bréf sem Ragnhildur skrifaði Bjarna Benediktssyni fyrrverandi forsætisráðherra og 

systursyni sínum á námsárum hans í Þýskalandi, 1930-1931. Úr eigum Ragnhildar fannst lítil bók 

þar sem hún skráði hjá sér upplýsingar um kúabúskapinn á árunum 1924-1929.  Þrátt fyrir að þetta 

efni er svona nærri mér fundust ekki fleiri frumheimildir frá Ragnhildi og Halldóri. Hins vegar hafði 

ég aðgang að húsinu og tveimur dætrum Ragnhildar og Halldórs, þeim Guðnýju og Ragnhildi sem 

og dóttur Guðnýjar, Guðrúnu. Einnig hafði ég aðgang að myndaalbúmum frá hjónunum sem hafa 

gefið mikla innsýn inn í líf þeirra, búskapinn og umhverfið. Myndir úr einkasafni þeirra eru nýttar í 

ritgerðina. 

 Saga hússins og fólksins sem þar bjó er rakin í fjórum köflum. Í upphafi verður búskapur í 

Reykjavík á fyrri hluta tuttugustu aldar kynntur sem og svæðið umhverfis Háteig. Hvað einkenndi 

búskap í Reykjavík og hvers vegna var hann stundaður? Landi Halldórs og Ragnhildar er lýst og 

fjallað er stuttlega um fyrri eigendur landsins. Í öðrum kafla eru Halldór og Ragnhildur kynnt, störf 

þeirra og menntun. Þau byggðu húsið og gátu skapað það eftir sínum þörfum. Eins verður húsinu 

sjálfu gerð góð skil. Í þriðja kafla er reynt að komast að því hvernig búskapur var stundaður og hvað 

einkenndi heimilislífið.  Er búskapur Ragnhildar þar til umfjöllunar ásamt matarvenjum þeirra 

hjóna, en Ragnhildur var mjög iðin við að verka kjöt. Handavinnan sem var stunduð á heimilinu 

fléttast einnig inn í kaflann, en heimili þeirra bar merki um þá handavinnu. Í síðasta kaflanum er 

fjórði áratugurinn runninn í garð og miklar breytingar fylgu í kjölfarið, fjallað er um þær breytingar 

sem urðu í Reykjavík á þessum tíma og hvaða áhrif þær höfðu á búskapinn á Háteigi.  

 Þetta er í raun saga húss, það hefur að geyma allar sögurnar. Húsið er það sem stendur vörð 

um söguna, sögu fólksins, sögu búskaparins og sögu handavinnunar. Því þó að fólkið hafi horfið á 

braut og búskapnum löngu hætt stendur húsið enn og ber merki um liðna tíma.   
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1 Búskapur í Reykjavík um aldamótin 1900  

 

Búskapur hefur verið stundaður í Reykjavík allt frá upphafi byggðar en eftir að Reykjavík fékk 

kaupstaðarréttindi,
2
 18. ágúst 1786,

3
 hefur búskapur ekki verið aðalatvinnugrein bæjarbúa, hann 

hefur þó verið stundaður í einhverri mynd allar götur síðan.
4
 Í upphafi 20. aldar var Reykjavík 

fiskibær, fiskurinn var aðalfæða bæjarbúa og var hann vel nýttur. Almenningur hafði aðgang að 

matvöruverslunum og þeim fjölbreytta varningi sem þar var seldur. Landbúnaðarvörur voru hins 

vegar oft af skornum skammti, sérstaklega mjólk og mjólkurafurðir. Var það aðallega vegna slæmra 

samgangna í landinu. Á síðari hluta 19. aldar var því mjólkin álitin munaðarvara í Reykjavík.
5
 Sala 

á mjólk jókst í Reykjavík um aldamótin en alltaf var skortur á haustin, en þá var mjólkin ýmist seld 

beint úr fjósum í Reykjavík eða af sveitastrákum sem seldu hana á götum Reykjavíkur. Algengt var 

að efnameiri Reykvíkingar í miðbænum ættu 1-3 kýr í fjósi í bakgörðum sínum og fengu þessar kýr 

að rölta um götur bæjarins þó við misjafnar undirtektir. Efnameiri Reykvíkingar áttu af þessum 

sökum greiðari aðgang að mjólk en þeir efnaminni.Var þetta orðið mjög umdeilt fyrirkomulag í 

kringum aldamótin og í byrjun 20. aldar fór fjósum í miðbænum að fækka en nýbýlum við bæinn að 

fjölga.
6  

 

Ekki var mikið um sauðfé í bænum en nokkrir einstaklingar áttu stór bú við bæinn. Það var ekki 

talið nauðsynlegt að eiga kindur því bændur komu með skrokka í bæinn á haustin.
7
 Hænsnarækt var 

ábótasöm og skortur var á eggjum í landinu. Var því gripið til þess ráðs að flytja inn egg 1905.
8
 Þó 

nokkuð var um hrossaeign í bænum þar sem þeir voru aðalfarartæki manna, en jafnframt voru hross 

nýtt til búskaps og vöruflutninga.
9
   

 Undir lok 19. aldar var íslenskt samfélag farið að taka miklum breytingum. Einn þáttur 

þessara breytinga var fjölgun íbúa í þéttbýli. Til að mynda bjuggu um 3 prósent landsmanna í 

Reykjavík 1870 eða rúmleg 2000 manns en sú tala jókst til muna á næstu árum og 1910 voru 

Reykvíkingar farnir að nálgast tólf þúsund manns. Af þessum fjölda unnu 5 prósent við búskap í 

bænum.
10

 Þegar íbúum fjölgaði og bærinn þandist út þurfti að færa búskapinn, því ræktarlöndin 

                                                 

2 
Páll Líndal, Hin fornu tún, bls. 108. 

3 
Trausti Valsson, Reykjavík. Vaxtarbroddur, bls. 15. 

4 
Páll Líndal, Hin fornu tún, bls. 108. 

5 
Vef. Matarsetur, < www.matarsetur.is > 

6 
Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur I, bls. 54-55. 

7 
Sama, bls. 56-58. 

8
 Þórunn Erla Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin, bls. 193-197. 

9 
Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur I, bls. 56-58. 

10
 Þórunn Erla Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin, bls. 1-2.  

http://www.matarsetur.is/
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voru nýtt sem byggingarsvæði.
11

 

 Samhliða þessu einkenndist tímabilið af auknum áhuga á túnrækt og jókst þá eftirspurn eftir 

ræktarlandi. Til þess að verða við eftirspurn voru stór svæði í kringum bæinn tekin til ræktunar. 

Fyrst voru svæði nálægt byggð tekin til ræktunar, svæði sem voru ekki stórgrýtt eða votlendi.
12 

 

Þegar eftirspurnin jókst voru erfiðari lönd tekin til ræktunar. Stór hluti af landsvæði Reykjavíkur 

voru harðir melar, grjóturðir eða mýrar. Nutu Reykvíkingar aðdáunar aðkomumanna fyrir það 

hversu vel gekk að rækta þessi erfiðu svæði.
13

 Svæðin við Norðurmýri, Rauðará og í Vesturbænum 

við Kaplaskjólsmýri og á Melunum voru næst tekin til ræktunar, og um aldamótin bættust fleiri býli 

við.
14

 Um aldamótin var svo komið að Reykjavík var eitt blómlegasta landbúnaðarsvæði landsins 

og voru þar margar nýjungar í landbúnaði.
15

 Við þetta varð byggðin mjög dreifð og bærinn tók undir 

sig meira svæði. Þessum löndum var úthlutað af bæjarstjórn Reykjavíkur sem fór eftir 

erfðafestuskilmálum.
16

 Þarna hófst landnámið austan Snorrabrautar, sem áður var Hringbraut og 

markaði einskonar borgarmörk Reykjavíkur. Þeir sem mestan þátt áttu í þessum jarðabótum komu 

einkum úr efri stéttum þjóðfélagsins og var búskapurinn ekki þeirra aðalatvinna. Einnig var þeim 

fátæku úthlutað litlum blettum sem var mörgum mikil búbót þegar kreppan skall á.
17

 Annað 

ræktunartímabil var á þriðja áratug tuttugustu aldar og jókst þá búskapur við bæinn enn frekar. 

Mörg nýbýli risu í nálægð við bæinn og því þurfti fleiri ræktar- og beitarlönd. Í fyrra stríði voru 

mýrar og votlendi þurrkuð og gerð að beitarlöndum hjá Laugardalnum, Kringlumýri, Vatnsmýri, 

Sogamýri og við Klepp.
18 

 

 Árið 1859 var ákveðið að úthluta landi í Reykjavík eftir erfðafestuskilmálum. Sá 

samningurinn var grunnur þeirra erfðafestuskilmála sem áttu eftir að fylgja. Með erfðafestu er átt 

við það fyrirkomulag að yfirvöld bæjarins leigðu út ræktarlönd sín, til eignar, gegn árlegu gjaldi. 

Bærinn hafði forkaupsrétt á þessi lönd og voru leigjendur jafnframt skilt að láta löndin af hendi ef 

bæjaryfirvöld þurftu byggingarlóð, gegn niðurfellingu árlega gjaldsins. Í gegnum tíðina urðu margar 

breytingar á erfðafestunni og var ein sú að þegar erfðafestuhafar þurftu að láta land af hendi fengu 

þeir fullt matsverð lóðarinnar greitt. Með þessu var staða erfðafestuhafa vernduð. Bærinn leigði 

löndin út til ræktunar en ekki sem byggingarlóð og mátti því ekki byggja á landinu nema með 

                                                 

11
 Þórunn Erla Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin, bls. 106. 

12 
Sama, bls. 39-44. 

13
 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur I, bls. 49. 

14 
Þórunn Erla Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin, bls. 39-44. 

15
 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur I, bls. 48-49. 

16 
Þórunn Erla Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin, bls. 39-44. 

17
 Nikulás Úlfar Másson, Borgarhluti 3, bls. 4.  

18 
Þórunn Erla Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin, bls. 106. 
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tilskyldum leyfum. Leigjendum var að sama skapi skylt að hirða svæðin og rækta. 
19 

   Við borgarmörkin, austan við Hringbraut, risu upp nýbýli í kringum aldamótin; í 

Norðurmýrinni, við Rauðará, inn við Holtin og í Hlíðunum. Mörg þessara nýbýla voru stór og 

glæsileg. Má þar nefna Eskihlíð, Rauðará, Sunnuhvol, Þóroddsstaði, Háteig, Hlíðarenda og 

Hjarðarholt. Einnig voru býlin Lækjarhvammur, Klambrar og Tunga stór og með mikla starfsemi. 

Búskapur nýbýla var aðalstarfsemin á þessu svæði fram á miðja tuttugustu öld. Þegar líða tók á 

öldina þurfti meirihluti þessara býla að víkja fyrir annarri íbúðabyggð. Nokkur býlanna standa þó 

enn inn á milli nýrri húsa og minnir umhverfið í dag lítið á þennan tíma þegar búskapur var 

stundaður. Rauðará var gömul konungsjörð sem byggð var á 14. öld og var fyrsta býlið sem vitað er 

að hafi verið byggt á þessu svæði. Búið var á Rauðará, allt þar til húsakosturinn var rifinn um 1960, 

og eru þar nú bílastæði Frímúrara. Fleiri býli þurftu að hverfa, má þar nefna, Klambra, 

Lækjarhvamm, Sunnuhvol og Tungu öll þessi býli voru rifin á sjöunda áratug tuttugustu aldar. Eitt 

þeirra býla sem stendur enn í dag er Eskihlíð og elsti hluti hússins er frá 1891.
20

 Það er lítið og 

fallegt hús, eftir að búskap lauk hefur það hýst ýmiss konar starfsemi. Má þar helst nefna; fyrstu 

Hagkaupsverslunina (1956) og nú síðast Fjölskylduhjálp Íslands en bæði höfðu þau aðstöðu í 

fjósinu.
21

 Eskihlíð er eina húsið af þeim sem eftir standa á svæðinu sem er friðað eftir 

þjóðminjalögum.
22

  Hin húsin sem standa eftir voru byggð við upphaf tuttugustu aldar. Bráðum 

verða þau sjálfkrafa friðuð því íslensk lög kveða á um að öll hús eldri en hundrað ára séu friðuð.
23  

 Býlin í Reykjavík báru mörg af í húsakosti og tækni enda, voru flestir sem stunduðu búskap 

í Reykjavík háttsettir innan samfélagsins eins og áður sagði. Sunnuhvoll var stórt býli í 

Rauðarárholtinu, þar sem síðar reis Ofnasmiðjan við Háteigsveg. Pétur Hjaltesested úrsmiður 

stundaði þar búskap og var hann nýjungagjarn varðandi afrennsli og lokræsi.
24

 Ofar í holtinu var 

reistur vatnsgeymir eftir brunann mikla 1915  þegar Reykvíkingar vöknuðu við vondan draum og 

vildu bæta skilyrði til slökkvistarfa.
25

 Á þessum tíma var mikill vatnsskortur í Reykjavík og átti 

geymirinn að koma í veg fyrir hann.
 26

 Samt sem áður dugði hann ekki til og var annar vatnsgeymir  

byggður við hlið þess fyrri 1930.
27

 

                                                 

19
 Þórunn Erla Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin, bls. 39-44. 

20
 Nikulás Úlfar Másson, Borgarhluti 3, bls. 3, 4, 13.  

21
 „Hagkaup í aldarfjórðung“ Alþýðublaðið, 24. október 1985. Ásgerður Jóna Flosadóttir. „Fjölskylduhjálp Íslands 

biður um aðstoð“ Morgunblaðið, 26. nóvember 2005. 
22

 Nikulás Úlfar Másson, Borgarhluti 3, bls. 13. 
23

 Minjastofnun Íslands, „Lög um menningarminjar“. <http://www.husafridun.is/starfsemi/log-og-reglugerd/log-um-

menningarminjar---taka-gildi-1.-januar-2013/> 
24

 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur I,bls. 51. 
25

 Nikulás Úlfar Másson, Borgarhluti 3, bls. 15. 
26

 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur I, bls. 268-269. 
27

 Nikulás Úlfar Másson, Borgarhluti 3, bls. 15. 

http://www.husafridun.is/starfsemi/log-og-reglugerd/
http://www.husafridun.is/starfsemi/log-og-reglugerd/
http://www.husafridun.is/starfsemi/log-og-reglugerd/log-um-menningarminjar---taka-gildi-1.-januar-2013/
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 Útgerðarfyrirtækið Kveldúlfur var 

með þurrksvæði fyrir fisk í nálægð við 

vatnsgeymana. Fiskverkunarkonurnar höfðu 

aðstöðu og bjuggu í litlum skúr í Holtinu 

(Svarti skúr). Til minningar um þá starfsemi 

var reist lágmynd eftir Sigurjón Ólafsson af 

fiskvinnslukonum, stendur hún við 

vatnsgeyminn.
28

 Við rætur Rauðarárholtsins 

rann Rauðaráin, við hana stóð gasstöðin. 

Hús gasstöðvarstjórans stendur enn á sínum 

stað við Hlemm. Á þessum tíma var Hlemmur lítil brú yfir ánna, þar var einnig vatnsþró fyrir hesta. 

Þegar fólk kom ríðandi á hestum var þetta fyrsta stopp og þar gat hesturinn fengið sér að drekka.
29

   

Einn þeirra sem reisti sér hús við Rauðarárholtið var maður að nafni Guðmundur Jafetsson. 

Hann tók á erfðafestuleigu Norðurmýrarblett 20 sem stóð fyrir ofan Rauðarárstíg, milli Sunnuhvols 

og vatnsgeymanna. Árið 1907 fékk hann leyfi til að breyta hluta úr erfðafestulandi sínu í 

byggingarlóð. Sama ár byggði hann íbúðarhús sem er lýst á eftir farandi hátt í húsaskrá:
30

 

 

Húsið er timburhús járnklætt bæði þak og veggir. Inngönguskúr er við vesturgafl hússins. Þá 

er og virtur geymsluskúr fyrir sunnan íbúðarhúsið á lóðinni. Hann er úr timbri klæddur utan 

með járni bæði þak og veggir. Stærð 84,5 x 3,25 ál. Húsið er tekið til virðingar árið 1909 og 

er þá óbreytt að stærðum.
31 

  

     

Guðmundur seldi Halldóri Kr. Þorsteinssyni erfðafestuland sitt árið 1914 ásamt byggingarlóðinni og 

þeim húsum sem hann hafði reist. Hús Guðmundar var talið vera 76,8 fermetrar árið 1916
32

 en 

heildarstærð landsins var 1,63 ha.
33

 

Halldór fékk leyfi árið 1919 til að stækka byggingarlóðina á Norðurmýrarbletti 20.  Eftir 

breytinguna voru 2000 fermetrar af lóðinni nú byggingarlóð.
34

 Þar byggðu Halldór og Ragnhildur 

                                                 

28
 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur II, bls. 86. 

29
 Guðjón Friðriksson. Saga Reykjavíkur I, bls. 56; 381.  

30 
BsR. Norðurmýrarblettur 20, 1903-1914. 

31
 MsR. Húsaskrá. Háteigsvegur 36. 

32 
BsR. Háteigur. Byggingnefndarskjöl. Rauðarárstígur, Háteigur, 1907-1916. 

33
 BsR. Norðurmýrarblettur 15, 18. ágúst 1945. 

34
 BsR. Norðurmýrarblettur 15, 29. nóvember 1919. 

Mynd 1: Litli Háteigur, myndin tekin 1917.  
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íbúðarhús.
35 

Halldór keypti landspildu af Bjarna 

Magnússyni 6. desember 1920, Norðurmýrarblett 

15. Sú spilda var 2,73 ha og lá við hliðina á 

Norðurmýrarbletti 20, landinu sem Halldór átti 

fyrir. Heildarlandsvæði Halldórs var þá 4,36 ha.
36

 

Bjarni Magnússon var giftur Ragnhildi 

Ólafsdóttur frá Lundum í Stafholtstungum. Bjuggu 

þau fyrst í Engey og áttu eina dóttur, Kristínu. 

Áður hafði Ragnhildur verið gift Pétri Kristinssyni 

útvegsbónda í Engey, hann veiktist alvarlega ungur 

að árum og lést 35 ára. Áttu þau saman fjórar 

dætur Guðrúnu, Ragnhildi, Ólafíu og Maren.
37

 

Eftir lát Péturs bjó Ragnhildur áfram á eyjunni ásamt börnum sínum og tengdaforeldrum. 

Tengdafaðir hennar var þá farinn að missa sjónina og féll það því á herðar Ragnhildar að sjá um 

heimilið. Þegar hún var að hjúkra Pétri veiktist hún sjálf og náði  sér aldrei að fullu. Fimm árum 

síðar giftist hún Bjarna, skipstjóra á eyjunni. Þau héldu áfram búskap þar um sinn, en eftir að Bjarni 

varð vitni að því þegar skipið Ingvar, með bróður hans í áhöfn, sökk við Viðey, missti hann alla 

löngun til að búa á eyjunni. Fleiri þættir ýttu undir þrá þeirra til að flytja,  má þar nefna veikindi 

Ragnhildar og hversu erfitt var að fá fólk í vinnu á eyjunni. Árið 1907 seldu þau sinn hluta af 

eyjunni og keyptu Laugaveg 18, síðar festu þau kaup á Laugavegi 66 og komu sér endanlega fyrir 

þar. Eftir að þau fluttu til Reykjavíkur héldu þau áfram með búskapinn sem þau stunduðu í eyjunni. 

Þau keyptu land í Rauðarárholtinu, Norðurmýrarblett 15 og höfðu þar kúabú en bjuggu á 

Laugavegi.
38

 Bjarni Benediktsson barnabarn Ragnhildar Ólafsdóttur var kúasmali hjá henni, rak 

hann kýrnar inn í Fossvog á morgnanna og sótti þær á kvöldin í hvaða veðri sem var.
39

 Árið 1919 

hættu þau búskap og keypti þá Halldór tengdasonur Ragnhildar landið, eins og áður sagði. Halldór 

var giftur Ragnhildi Pétursdóttur, dóttur Ragnhildar og Péturs, fyrri manns Ragnhildar Ólafsdóttur. 

Þar byggðu Ragnhildur yngri og Halldór hús sitt og stunduðu búskap um árabil. 

  

                                                 

35
 Viðtal. tekið við Guðnýju og Ragnhildi Halldórsdætur 11. janúar 2013. 

36
 BsR. Norðurmýrarblettur 15, 22. september 1945. 

37 
Hendrik Ottósson, „Úr eynni grænu við sundin blá“, Þjóðólfur 21. janúar 1961, bls. 7. 

38
 Guðrún Pétursdóttir, „Heima í Engey“, bls. 30-32. 

39
 Ólöf Benediktsdóttir, „Bernsku heimilið og uppvaxtarár“, bls 20. 

Mynd 2: Yfirlitsmynd af Norðurmýrarbletti 15 og 20 ásamt 

því gatnakerfi sem átti að koma.  
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2 Háteigur, húsið & fjölskyldan   

 

Ragnhildur Pétursdóttir og Halldór Kr. Þorsteinsson giftust þann 18. júlí 1911. Í stað þess að halda 

brúðkaupsveislu ákváðu þau að gefa heilsuhælinu að Vífilsstöðum 500 króna gjöf, eins og fram 

kemur í tilkynningu í Vísi 20. júlí 1911.  

 

Höfðingleg gjöf til Heilsuhælisins. 

Halldór skipstjóri Þorsteinsson hefur fært mjer 500 — fimm hundruð — króna gjöf til 

Heilsuhælisins frá sjer og konu sinni, Ragnhildi Pjetursdóttur úr Engey. Þau giftust í gær. » 

Við höfðum enga brúðkaupsveislu, sagði hann, » okkur kom saman um í þess stað, að 

minnast Heilsuhælisins «. Þessi ungu hjón taka sjer far í dag til Englands. Halldór hefur 

verið skipstjóri á togaranum » Jóni forseta «; hann er hverjum manni kunnur fyrir dugnað 

sinn. Nú eru eigendur »Jóns forseta« að láta smíða handa sjer nýjan togara, mikið skip, og 

segir Halldór að það muni verða nefnt » Skúli fógeti «; fer hann til að skoða þetta nýja 

skip.
40

 

 

Heimildir herma að Ragnhildur 

og Halldór hafi bæði lagt í 

púkkið, enda hafi hún átt  arf frá 

föður.
41 

Þau byrjuðu búskap sinn 

að Laugarvegi 18 en keyptu síðar 

land við Holtin, rétt fyrir utan 

Reykjavík eins og áður segir. Þau 

áttu þrjár dætur,  Ragnhildi 

(1919), Kristínu (1921) og 

Guðnýju (1923). Auk þess ólst 

Kristjana Benediktsdóttir (Stella) 

(1910), systurdóttir Ragnhildar að miklu leyti upp hjá þeim.
42

 

 Ragnhildur var fædd í Engey 10. febrúar 1880. Á uppvaxtarárum sínum lærði hún ýmislegt, 

heimilið var stórt og því mörg verk að vinna. Fjölskyldan stundaði búskap og voru með tíu kýr í 

fjósi að lámarki. Mjólkurvinnsla var mikil og hafði Ragnhildur Ólafsdóttir lært af bróður sínum 

                                                 

40
 Vísir 20. júlí 1911. bls 61.  

41
 Hendrik Ottósson, „Úr eynni grænu við sundin blá“, Þjóðólfur 21. janúar 1961, bls. 7. 

42 
Björg Einarsdóttir, „Konur af Engeyjarætt“, bls. 391-392. 

Mynd 3: Halldór og Ragnhildur nýgift, 1911. 



9 

 

hvernig vinna ætti mjólkina, gera smjör og ost.
43 

Segja má að þar hafi verið stundaður 

sjálfsþurftarbúskapur en auk mjólkurvinnslu var fiskur þurrkaður, æðadúnn tíndur, kjöt saltað, slátur 

súrsað og á dimmum, köldum vetrum var setið við handavinnu, gert við gömul föt, þæft, spunnið, 

ofið, saumað og prjónað.
44 

Rétt eins og aðrir ábúendur á eyjunni þurfti Ragnhildur að kunna á sjóinn 

til að komast í land. 
45 

Hún ólst upp við sterka kvenfyrirmynd þar sem móðir hennar sá um heimilið 

eftir fráfall föður hennar og eftir að hún giftist Bjarna hélt hún áfram að sjá um búskapinn. Margt af 

því sem Ragnhildur lagði fyrir sig í lífinu lærði hún í uppvexti sínum. Ragnhildur Ólafsdóttir vildi 

mennta dætur sínar og fengu systurnar heimakennslu í Engey þar sem einn af kennurunum var hin 

merka kona Ólafía Jóhannsdóttir. 
46

 Hún átti eftir að bindast fjölskyldunni sterkum böndum allt til 

æviloka.
47 

Eftir að hafa lokið heimakennslu, um fermingu, sendi Ragnhildur Ólafsdóttir dætur sínar 

í frekara nám. Ragnhildur yngri fór fyrst til Reykjavíkur þar sem hún sótti námskeið bæði í 

bóklegum og verklegum greinum.
48

 Á þessum tíma kynntist hún ungmennahreyfingunni og í 

framhaldi af því varð hún virkur þáttakandi í félagsstörfum. Árið 1905 lá leið Ragnhildar til Noregs 

þar sem hún stundaði nám í húsmæðraskóla.
49

 Í Noregi kynntist hún Halldóru Bjarnadóttur og hófst 

þar löng og góð vinátta á milli þeirra. Halldóra minnist gjarnan á vináttu þeirra í greinum sem hún 

skrifaði um Ragnhildi; „Ragnhildur, sem reyndist mér sannur vinur sem ég bæði virti og elskaði, 

þau 11 ár, sem ég átti heima hjá þeim ágætu hjónum, Halldóri skipstjóra og Ragnhildi.“
50

 Voru þær 

skoðanasystur og unnu saman bæði í pólitík og félagsstörfum. Halldóra bjó á Háteigi um árabil og 

eftir að hún flutti þaðan gerðu þær Ragnhildur samkomulag um að Halldóra yrði fastur gestur á 

Háteigi einn mánuð á ári.
51

 Að lokinni veru sinni í Noregi sneri Ragnhildur aftur heim og starfaði 

sem farandkennari í matreiðslu á Suðurlandi á árunum 1908 til 1909. Næstu þrjú ár starfaði hún sem 

forstöðukona við húsmæðrafræðslu Kvennaskólans í  

Reykjavík. Hún hóf aftur kennslu sem farandkennari árið 1912 og starfaði í eitt ár.
 52

   

 Ragnhildur hafði áhuga á samfélagsmálum og sat ekki á skoðunum sínum, helstu baráttumál 

hennar snéru að bættri menntun kvenna í landinu. Enda hafði hún sjálf notið þeirra forréttinda, á 

meðal samtíðarkvenna, að hljóta menntun á sínum yngri árum. Átti hún þátt í stofnun 

                                                 

43
 „Hundraða ára minning Ragnhildar í Engey“, Morgunblaðið 11. mars 1954, bls. 11.  

44
 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Ólafía, bls. 106-108.  

45
 Björg Einarsdóttir, „Konur af Engeyjarætt“, bls 372. 

46
 Guðrún Pétursdóttir, „Heima í Engey“, bls. 31.   

47 
Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Ólafía, bls. 108. 

48 
Guðrún Pétursdóttir, „Heima í Engey“, bls. 31. 

49
 Björg Einarsdóttir, „Konur af Engeyjarætt“, bls. 390. 

50 
Halldóra Bjarnadóttir, „Ragnhildur Pjetursdóttir, Háteigi, Reykjavík, sjötug.“, Morgunblaðið, 20. janúar 1961,  

bls. 17. 
51 

Halldóra Bjarnadóttir, „Konur sem jeg hef kynst.“, bls. 53. 
52

 Björg Einarsdóttir, „Konur af Engeyjarætt“, bls. 389-90. 
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Húsmæðraskóla Reykjavíkur og var í stjórn hans í mörg ár. Í samfélagsumræðunni beitti hún sér 

fyrir bætri stöðu kynsystra sinna í menntamálum. Hún var bæði formaður Kvenfélagasambands 

Íslands og Hins íslenska kvenfélags. Einnig starfaði hún í stjórn Sambands íslenskra 

Heimilisiðnaðarfélaga og var ein af stofnendum Bandalags kvenna í Reykjavík, hún sat sem 

varamaður í bæjastjórn Reykjavíkur 1934-1942 og svo mætti lengi telja.
53

  

 Henni er lýst af samtíðarfólki sem glæsilegri og hrífandi konu, kvenskörungi og 

dugnaðarforki. Einnig er góðvild hennar oft nefnd. Guðný, dóttir Ragnhildar lýsir móðir sinni á 

eftirfarandi hátt í bókinni Faðir minn skipstjórinn: „Móðir mín var skapheit kona, fjörmikil og 

hugmyndarík. Hún hafði alltaf mörg járn í eldinum, sinnti ótal áhugamálum, þegar hún var upp á 

sitt besta“.
54 

Í minningagrein um Ragnhildi segir Helga Sigurðardóttir húsmæðrakennari að 

glæsilegt yfirbragð hennar, hreint svipmót og eldlegur áhugi hafi gert það að verkum „að hún hafi 

[haft] sérstakt lag á að hrífa aðra með sér, þegar rætt var um hennar hugsjónamál, en þau voru mörg 

og öll í átt að auka menntun húsmæðra á sem víðtækustum grundvelli svo að menning íslenzkra 

heimila væri sem mest.“
55

 

 Víkur nú sögunni að Halldóri, en hann var fæddur á Mel í Hraunhreppi í Mýrasýslu 24. júlí 

1877, sonur Þorsteins Helgasonar, bónda og Guðnýjar Bjarnadóttur. Fjölskylda hans var stór og átti 

hann alls 13 systkini. Þegar Halldór var á öðru ári fluttist fjölskyldan frá Mel út í Skutulsey undan 

Mýrum. Eftir þriggja ára veru þar fluttu þau á Kjalarnesið að Presthúsum og níu árum seinna inn til 

Reykjavíkur í Bakkabúð. Halldór lærði lestur og skrift út í Engey ásamt bróður sínum Kolbeini en 

Ólöf systir þeirra vann fyrir námi þeirra sem hjálparstúlka á heimili Ólafsdóttur og Péturs 

Kristinssonar út í Engey.
56

 Á uppvaxtarárum sínum bjó fjölskylda hans við mikla fátækt
57

 og fór 

hann strax á sjóinn við fermingu. Hann hélt námi sínu áfram þegar aðstæður leyfðu og stundaði 

hann þá nám við Stýrimannaskólann í Reykjavík. Hann lauk því námi á átjánda ári.
58

  

                                                 

53
 Björg Einarsdóttir, „Konur af Engeyjarætt“, bls. 404. Sjá einnig 

Halldóra Bjarnadóttir, „Konur sem jeg hef kynst.“, bls. 53. Sjá einnig Sveinn Benediktsson, „Ragnhildur Pétursdóttir – 

Minning“, Morgunblaðið 15. janúar 1961, bls. 6. 
54 

Guðný Halldórsdóttir, „Halldór Kr. Þorsteinsson“, bls. 67. 
55 

Helga Sigurðardóttir, „Ragnhildur Pétursdóttir – Minning“, Morgunblaðið 15. janúar 1961. bls. 23. 
56 

Guðný Halldórsdóttir, „Halldór Kr. Þorsteinsson“, bls. 59. 
57 

Sveinn Benediktsson, „Aldarminning Halldórs í Háteigi“, Morgunblaðið 26. júlí 1977, bls. 14.  
58 

Guðný Halldórsdóttir, „Halldór Kr. Þorsteinsson“, bls. 59. 
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Í viðtali, sem tekið var við Halldór á 

sextugsafmæli hans, segir hann frá því þegar 

hann fór tæplega tvítugur, árið 1896, erlendis 

að vinna sem sjómaður. Norskur kolabarki lá 

þá við höfnina í Reykjavík og greip hann 

tækifæri sem honum gafst til að sigla með 

honum til Englands. Á Englandi komst hann 

um borð á fjórmastra seglskip og sigldi með 

því til San Francisco. Næstu fjögur árin sigldi 

hann svo um Kyrrahafið. Á þessum tíma 

komust ekki margir Íslendingar út fyrir 

landsteinana, nema að leiðin lægi til Kaupmannahafnar í náms- eða embættisferðir. Í ljósi þess er 

heimsreisa Halldórs merkileg og óvenjuleg.
59

 Í bréfi sem Halldór fékk frá öldruðum foreldrum 

sínum var honum gert ljóst að þau vilja hitta hann áður en þau kveddu þennan heim.
60

 Hann varð 

við beiðni þeirra árið 1904 og sneri aftur heim til Íslands. Eftir heimkomuna réði hann sig á 

kútterinn Fríðu sem gerður var út frá Reykjavík. Hann ætlaði sér ekki að stoppa lengi á Íslandi, sem 

honum þótti ekki merkilegur staður lengur eftir heimsreisuna. Engu að síður settist hann að á Íslandi 

eftir að hann hóf að starfa á Fríðu.
61

 

Árið 1905 stofnaði Halldór ásamt sex öðrum athafnarmönnum fyrsta togaraútgerðarfélagið á 

Íslandi, Alliance.
62

 Halldór fór til Bretlands í þeim tilgangi að kynna sér togaraútgerð og þar fylgdist 

hann jafnframt með smíði „Jóns forseta“, fyrsta togarans sem Íslendingar létu smíða. Sá togari var í 

eigu Alliance félagsins, sem fjármagnaði einnig smíði hans.
63

 Halldór var skipstjóri á Jóni forseta 

árin 1907 til 1911. Alliance lét smíða nýjan togara, aftur undir umsjá Halldórs, var sá togari nefndur  

„Skúli fógeti“ og var Halldór skipstjóri á honum fyrstu árin (1912-1914).
64  

Árið 1914 fórst Skúli 

fógeti af völdum tundurdufls í sjónum en þessi síðasti túr togaranns var farinn þegar Halldór var í 

fríi. 
65

 Eftir að Skúli fógeti fórst fór Halldór í samstarf við Elías Stefánsson. Þeir keyptu togarann 

„Earl Hareford“ og gerðu hann út þar til að selja þurfti togarann til Frakklands 1917 vegna kröfu að 

                                                 

59
 „Halldór Þorsteinsson sextugur.“, Morgunblaðið 24. júlí 1937, bls. 5. 

60 
Guðný Halldórsdóttir, „Halldór Kr. Þorsteinsson“, bls. 64. 

61
 „Halldór Þorsteinsson sextugur.“, Morgunblaðið 24. júlí 1937, bls. 5.  

62
 „Alliance HF. 50 ára“, bls. 285. 

63 
„Fiskveiðihlutafjelagið „Alliance““ Morgunblaðið 26. júní 1930, bls. 51.   

64 
„Halldór á Háteigi sextugur.“, Vísir 24. júlí 1937, bls. 3.   

65
 Guðný Halldórsdóttir, „Halldór Kr. Þorsteinsson“, bls. 65. 

Mynd 4: Fjölskyldan á Háteigi. Kristín, Halldór, Ragnhildur yngri, 

Ragnhildur eldri Pétursdóttir og Guðný.  
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hálfu Breta.
66

 Þá var hann skipstjóri á togaranum Hilmi á árunum 1921-1922. Árið 1928 keypti 

Halldór togarann „Max Pemberton“ sem hafði strandað við Ísland. Hann sendi togarann til 

Englands til að láta gera hann upp. Þegar togarinn kom aftur til landsins gerði Halldór hann út og 

var sjálfur skipstjóri á honum fyrsta árið.
67

 Eftir það lagði Halldór skipstjórastarfið á hilluna og tók 

Pétur A. Maack við af honum sem skipstjóri á togaranum. Max Pemberton fórst við Snæfellsnes 

með tuttugu og níu manna áhöfn 11. janúar 1944.
68

 Eftir slysið stundaði Halldór ekki útgerð á eigin 

vegum, en átti hann hlut í útgerðum með öðrum til æviloka. Hér má nefna Hval hf en einnig var 

hann í stjórn Eimskipafélags Íslands og stjórn Sjóvartyggingarfélags Íslands ásamt Alliance 

félaginu. 
69

 

Honum er lýst sem hógværum, hagsýnum og rólyndis prúðmenni, en þó ekki skaplausum. 

Halldóra Bjarnadóttir segir um Halldór að hann hafi verið: „góður húsbóndi og skemmtilegur, og 

áreiðanlega sá kurteisasti maður“ sem hún kynntist í gegnum ævina.
70

 Guðný dóttir hans segir í 

bókinni Faðir minn Skipstjórinn að hann hafi einnig verið rólegur heima og ef þær systurnar voru 

með læti „[þ]á leit hann aðeins upp frá því sem hann var að gera þá stundina, og augnaráðið eitt 

nægði til að segja okkur, að nú væri rétt að hafa hægara um sig.“
71

  

 Sagt er að Ragnhildur og Halldór hafi búið í farsælu hjónabandi en þau voru gift í hálfa 

öld.
72 

Guðný Halldórsdóttir telur eina ástæðu fyrir því að hjónaband þeirra hafi verið farsælt sé hið 

ólíka skapferli þeirra.
73 

Bæði voru þau nýjungagjörn og framfarasinnuð en gleymdu þó ekki 

upprunanum, hinni þjóðlegu menningu og bar heimilið vott af því..
74

 Margir samferðarmenn 

Ragnhildar og Halldórs lýsa heimili þeirra sem glaðlegu, fallegu og glæsilegu. Hjónin voru mjög 

gestrisin, alltaf var mjög gestkvæmt hjá þeim og dyrnar stóðu alltaf opnar fyrir vinum og 

vandamönnum. Ragnhildur var mjög náin systrum sínum og fjölskyldum þeirra. Einnig komu 

margir gestir til að hitta hjónin í tengslum við störf þeirra innan samfélagsins.
75

  

                                                 

66
 Sveinn Benediktsson, „Halldór í Háteigi. Minning“, Morgunblaðið 16. desember 1966, bls. 12.   

67
 Guðný Halldórsdóttir, „Halldór Kr. Þorsteinsson“, bls. 66. 

68
 Sveinn Benediktsson, „Halldór í Háteigi. Minning“, Morgunblaðið 16. desember 1966, bls. 12.   

69 
Sveinn Benediktsson, „Aldarminning Halldórs í Háteigi“, Morgunblaðið 26. júlí 1977, bls. 14.  

70
 Halldóra Bjarnadóttir, „Halldór Þorsteinsson – Kveðja“, Morgunblaðið 24. desember 1966, bls. 8. 

71
 Guðný Halldórsdóttir, „Halldór Kr. Þorsteinsson“, bls. 71. 

72 
Björg Einarsdóttir, “Konur af Engeyjarætt”, bls. 391. 

73
 Guðný Halldórsdóttir, „Halldór Kr. Þorsteinsson“, bls. 67 

74
 Björg Einarsdóttir, “Konur af Engeyjarætt”, bls. 391. 

75
 Sveinn Benediktsson, „Halldór í Háteigi. Minning“, Morgunblaðið 16. desember 1966, bls. 12. Sjá einnig Halldóra 

Bjarnadóttir, Halldóra Bjarnadóttir, 
 
„Ragnhildur Pétursdóttir – Minning“, Morgunblaðið 20. janúar 1961, bls. 17. 



13 

 

Eins og áður segir keypti 

Halldór Kr. Þorsteinsson Háteig af 

Guðmundi Jafetssyni 5. janúar 1914. 

Í  tilkynningu sem birtist í 

dagblaðinu Vísi þann 3. júlí 1914 

kom fram að hann hafi keypt jörðina 

fyrir 8.000 kr og fengið landið 

afhent 17. júlí sama ár.
76

 Landið sem 

Halldór keypti af Guðmundi var 1,63 hektarar
77 

og með lóðinni fylgdi hús sem Guðmundur hafði 

látið byggja.
78

 Í tíð Halldórs og Ragnhildar var það hús jafnan kallað Litli-Háteigur og nýtt sem 

íbúðarhús fyrir vinnufólk sem átti fjölskyldu en síðar var það í útleigu
79

. Halldór fékk leyfi 24. 

nóvember 1919 til að reisa annað íbúðarhús á lóðinni
80 

og stendur það hús á lóðinni í dag. 

Fjölskyldan flutti inn í húsið  árið 1920 eins og fram kom í tilkynningu í dálknum Bæjarfréttir í 

dagblaðinu Vísi 27. október 1920: „Halldór Kr. Þorsteinsson, skipstjóri, hefir nýskeð flutt sig í hið 

nýja hús sitt á Háteigi, (ofan við Sunnuhvol).“ 
81

 Húsið var staðsett ofarlega í Rauðarárholtinu. 

Landið var óræktað af trjám og lítið um byggð svo útsýnið var gott og víðfeðmt frá þessum stað 

eins og Halldóra Bjarnadóttir bendir á í minningagrein um Ragnhildi:   

 

Háteigur stendur hátt, útsýnið, vítt til hafsins og jökulsins, var yndisfagurt. — Engeyjan 

fagra blasir við, iðgræn sem smaragður, í bláum feldi. — Hún blasti við úr 

vesturgluggunum, og þangað býst jeg við, að Ragnhildur hafi horft á morgni hverjum og 

heilsað eyjunni sinni, þar sem hún ólst upp við mikið ástríki og mikil og fjölbreytt störf á 

láði og legi.
82

 

 

Íbúðarhús þeirra hjóna var teiknað af Finni Thorlacius arkitekt. Húsið var tekið til virðingar 1921 og 

er lýst í húsaskrá á eftirfarandi hátt: 

 

 

                                                 

76
 Vísir 3. júlí 1914, bls. 2. 

77
 BsR. Háteigur. Lýsing á húsunum og landinu eftir mati Ólafs Lárussonar og Gunnlaugs E. Breim 18. ágúst 1945. 

78
 BsR. Háteigur. Byggingarnefndarskjöl. Rauðarárstígur, Háteigur. 

79 
Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur ásamt .Teitsdóttur, 8. ágúst 2013. 

80 
BsR. Háteigur. Byggingarnefndarskjöl. 24. nóvember 1919. 

81
 Vísir 27. október 1920,  bls. 3. 

82  
Halldóra Bjarnadóttir, „Konur, sem jeg hef kynst. Ragnhildur Pétursdóttir“, bls. 51.

 

Mynd 5: Háteigur 1920 ásamt Litla – Háteigi og útihúsum. 
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 Í janúar 1921 er virt nýtt hús á lóðinni. Það er íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki. Húsið 

 er einlyft með porti, kvisti, kjallara og risi. Stærð 13,8 x 9,4 x 3,6 m. Húsið er fullklárað skv. 

 virðingu frá því í október 1921.
83

 

 

Líkt og fram kemur í húsaskrá, þá er húsið (sem enn stendur) steinsteypt en það var algengt að 

togaraskipstjórar nýttu sér steinsteypu í húsagerð. Fyrsta steinsteypta húsið á Íslandi var byggt árið 

1895. Notkun á steinsteypu til húsagerðar jókst hægt og rólega en um 1930 var álíka mikið byggt af 

timburhúsum og steinsteypuhúsum.
84

 Í erindi sem Ragnhildur hélt á Byggingarmálaráðstefnu árið 

1944 með yfirskriftinni Húsmóðirin og heimilið, ræðir hún um hús sitt:  

 

Það er aðeins mitt eigið 

hús, sem ég hef setið yfir 

og bollalagt, hvernig bezt 

væri að haga. En 

frumdráttinn að því átti 

teiknari hússins, Finnur 

Thorlacius. En heimilið úti 

og inni, það er ég að byggja 

og halda við. Það hefur 

tekið mig þrjá tugi ára, og 

því held ég áfram, meðan 

orka endist.
85

  

 

Fyrst um sinn var húsið hvítmálað með brúnum gluggalistum en hluti af gluggunum í frönskum stíl. 

Á tímabili var neðsta hæðin máluð brún, í samalit og gluggalistarnir, húsið var svo málað allt hvít 

aftur og steyptur veggur settur í kringum garðinn sem stóð við húsið. Miklar breytingar urðu á útliti 

hússins á síðari hluta fjórða áratugarins en þá var húsið steinað að utan með íslenskri steinablöndu, 

hrafntinna, kvars og silfurberg og gluggalistarnir málaðir hvítir.
86

 Leirflísar voru settar á þakið í 

                                                 

83
 MsR. Húsaskrá. Háteigsvegur 36.  

84
 Árið 1930 var byggt 1224 af stein- og steyptum húsum í Reykjavík og 1267 af timburhúsum. Guðmundur 

Hannesson, „Húsagerð á Íslandi“, Iðnsaga Íslands I. bls. 192.  
85

 Ragnhildur Pétursdóttir, „Húsmóðirin og heimilið“, bls. 209. 
86

 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur og Ragnhildi Halldórsdóttur, 11. janúar. 2013. Sjá einnig Ari Trausti 

Guðmundsson, Steinuð hús, bls. 19. Guðjón Samúelsson á þróaði þessa aðferð til steiningar og notaði hana fyrst á 

Þjóðleikhúsið þegar það var byggt 1933 en leikhúsið var múrhúðað og steinað fimm árum seinna. Háteigur hefur verði 

Mynd 6: Hér sjást báðar inngangarnir á húsinu sem og aðkoman að því. Þarna er 

húsi hvítmálað og við bakdyrainnganginn má sjá mjólkurbrúsana liggja að húsinu. 

Í fjarska hægra megin á myndinni er Landspítalann.  
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upphafi og hefur þeim aldrei verið breytt. Hefur húsið að mestu leyti haldið sama útliti síðan á 

þriðja áratug síðustu aldar með reglulegu viðhaldi.
87

    

Að innan var húsinu skipt á eftirfarandi hátt; Í kjallaranum voru sex herbergi þeirra á meðal 

var köld geymsla, þvottahús, miðstöðvarherbergi og gangur.  Miðhæðin var miðstöð mannlífsins. 

Þar voru fjögur herbergi ásamt eldhúsi og holi. Á efri hæðinni voru fimm svefnherbergi og 

baðherbergi. Háaloftið var notað sem geymsluloft og þar var þurrkaður þvottur ef ekki var hægt að 

þurrka hann úti en loftið var óeinangrað. Hér verður hverri hæð gerð nánari skil. 

 Tveir inngangar voru inn í húsið, annars vegar aðalinngangurinn sem var höfðinglegur og 

snéri til norðurs að Háteigsvegi og hins vegar bakdyrainngangur gegnt Lönguhlíð. Þegar gengið var 

að húsinu blöstu við tröppur og við enda þeirra var virðuleg harðviðarútihurð með fjórum gluggum. 

Við hliðina á hurðinni voru gluggar sitt hvoru megin. Bakdyramegin var gengið beint inn á stigpall, 

þar sem hægt var að fara niður í kjallara eða upp í eldhúsið. Þessi inngangur var til almennra nota, 

fyrir heimilisfólk og vinnufólk, en aðalinngangurinn var notaður þegar gesti bar að garði. Fyrsta 

rýmið út frá aðalinnganginum var lítil forstofa með flíslögðu gólfi. Forstofan var í sérrými sem 

aðskilið var frá holinu, þar var einnig lítil kompa fyrir útiföt og þess háttar. Forstofan var aðskilin 

holinu til að einangra innri hluta hússins betur frá kuldanum sem kom frá útidyrahurðinni og 

vindinum þegar hún var opnuð, hefur þetta eflaust líka verið gert af útlitslegum ástæðum. Í holinu 

var fatahengi, rýmið var rúmgott og opið. Lá það á miðri hæðinni og tengdi herbergin saman. Á 

Byggingamálaráðstefnunni sagði Ragnhildur það vera mikinn kost að hægt væri að ganga í öll 

herbergi út frá anddyrinu og „að vindfang séu á húsinu og alltaf svo stór, að ekki sé lífshætta að 

komast inn eða út“.
88

 Stór og virðulegur viðarstigi lá frá holinu upp á eftir hæðina. Út frá holinu 

voru fimm hurðir og stigi. Ein hurðin leiddi að forstofunni eins og áður segir en hinar dyrnar leiddu 

inn í eldhús, miðjustofuna, setustofuna (kontorinn) og vinnustofuna.  

Vinnustofan snéri til vesturs, og var aðsetur Ragnhildar, þar var hún með vefstól, straubretti 

og peningaskáp, ásamt stóru borði eftir Ríkharð Jónsson. Hann var útskurðarlistamaður og góður 

vinur Ragnhildar. Átti hún ýmsa útskorna hluti eftir hann, ásamt höggmyndum og teikningum. 

Herbergið var einnig notað sem svefnherbergi ef mikið lá við.   

                                                                                                                                                                  

steinaður fljótlega eftir það því húsið er steinað á myndum frá 1940. Þessar aðferðir steinun og skeljun voru þróaðar til 

það gera húsin sterkari gegn veðrun. Þegar steinhús voru máluð voru þau fljót að veðrast og fylgdi því mikill kostnaður.  
87 

Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur, 4. apríl 2013. 
88

 Ragnhildur Pétursdóttir, „Húsmóðirin og heimilið“, bls. 196.  Vindfang er danskt orð og má þýða á íslensku sem 

bíslag eða lítil forstofa.  
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 Í vesturstofunni eða kontornum, eins og hún var 

kölluð, voru hjónin með skrifborð sem þau 

deildu og sátu hvort sínu megin. Inni í þessari 

stofu var einnig sófi og stór klukka.
89

 Þar var oft 

setið á kvöldin, ýmist spjallað eða lesið. 

Miðjustofan, fínni stofan, var notuð þegar gestir 

komu í heimsókn. Í stofunni hefur alltaf verið 

píanó en þar var einnig handsnúinn grammófónn 

og þegar haldnar voru veislur var hann settur í gang og dansað en Halldór sem hafði lítinn áhuga á 

dansi, sá alfarið um að snúa grammófóninum.
90

 Halldóra Bjarnadóttir og Ragnhildur Pétursdóttir 

sáu um húslesturinn á jólunum sem lesinn var í  þessari stofu. Inn af henni var borðstofan, en þessar 

þrjár stofur lágu meðfram suðurhlið hússins. Alltaf var borðað inni í borðstofu en þar var ílangt borð 

þar sem allir komu saman við, oftast í kringum tíu manns bæði heimilis- og vinnufólk. Á jólum og í 

veislum var borðum bætt við borðstofuborðið og 

lágu þá borðin þvert í gegnum stofurnar þrjár.
91

  

Inni í eldhúsinu var stór og fín kolaeldavél 

sem ásamt miðstöðinni í kjallaranum var notuð til 

að hita upp húsið. Rafmagnstæki á borð við 

eldavél og ísskáp fengu þau um 1940.
92

 Á 

Byggingamálaráðstefnunni, ræðir Ragnhildur um 

matargeymslur á heimilum, hún segir frá því að 

hún eigi ísskáp eða rafmagnskæliskáp. Hún segist jafnframt ekki skilja hvernig hún gat verið án 

hans og telur að brátt muni öll heimili eignast ísskáp. Hún lýsir því yfir að rafmagnskæliskápurinn 

sé öðrum matargeymslum betri en talar þó fyrir því að kaldar geymslur þurfi að vera í húsum til að 

geyma slátur, saltkjör og jarðávexti.
93

 Í einu horni eldhússins var stórt búr þar sem þurrmatur var 

geymdur í hillum og skúffum.  Í eldhúsinu voru þrjár dyr, ein vísaði að holinu, önnur inn í borðstofu 

og sú þriðja að bakdyrainnganginum. 

 Í kjallaranum voru sex herbergi og lágu þau öll að útveggjum hússins en þvert í gegnum 

kjallarann lá gangur. Í fyrsta herberginu til suðurs var dýrafóðrið geymt en vegna mikils rottugangs í 

fjósinu var ómögulegt að geyma það þar. Í næsta herbergi var miðstöðin, sem var nýtt til upphitunar. 

                                                 

89
 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur og Ragnhildi Halldórsdóttur 11. janúar 2013. 

90
 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur 4. apríl 2013. 

91
 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur ásamt Guðrúnu Teitsdóttur, 8. ágúst 2013 

92
 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur 4. apríl 2013.  

93
 Ragnhildur Pétursdóttir, „Húsmóðirin og heimilið“, bls. 197. 

Mynd 7: Hér sést hvernig setið var báðum megin við 

skrifborðið. 

Mynd 8: Séð inn í miðjustofuna og borðstofuna frá kontornum. 
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Þar við hliðina á var stórt og rúmgott þvottahús með baðkari. Því næst var svefnherbergi þar sem 

fjósamennirnir bjuggu. Við enda gangsins var vinnustofa Halldórs í opnu rými, þar var hann með 

lítið smíðaverkstæði. Meðfram norðurhliðinni var fyrst klósettið, næst kalda geymslan þar sem 

maturinn var geymdur og þar við hliðina á var kolageymsla. Stórir ofnar voru í öllum herbergjum 

og alltaf nóg til af kolum (því að Halldór keypti kol fyrir skipin sem hann gerði út). Einnig komst 

hiti í húsið með kolaeldavélinni og hefur húsið því verið vel kynt. Samt sem áður komst kuldinn inn 

í húsið því það var ekki nógu vel einangrað, sérstaklega undir súðunum sem og að glerið í 

gluggunum var einfalt. Einnig var farið sparlega með upphitunina þótt hún væri til staðar.
94

 Á 

Háteigi var gripið til þess ráðs að hita upp vatn með miðstöðinni en það var ekki alltaf hægt að 

ganga að heita vatninu vísu á heimilinu. Það var þó hægt að baða sig í laugunum inn við Laugardal 

og svo fór fjölskyldan oft í ferðir inn að Álafossi og baðaði sig í vatninu þar.
95

 

 Á efri hæðinni voru fimm svefnherbergi auk baðherbergis. Herbergjaskipanin var breytileg 

eftir því hverjir voru í húsinu. Hjónin höfðu ávallt sitt hjónaherbergi, sem var fyrsta herbergið þegar 

upp er komið. Stór stigapallur er á þessari hæð þar sem handrið stigans nær í hálfhring. Upp stigann 

og á stigapallinum var teppi sem Ragnhildur hafði ofið úr íslenskri ull.
96

 Systurnar voru ekki með 

sérherbergi þegar þær voru að alast upp, því á Háteigi bjó alltaf mikið af fólki og ekki var gerð sú 

krafa að eiga sitt eigið herbergi.
97  

 

 

  

                                                 

94
 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur og Ragnhildi Halldórsdóttur 11. janúar 2013. Ásamt viðtali höfundar 

við Guðnýju Halldórsdóttur 4. apríl 2013 og 23. ágúst 2013. Fyrsta húsið var tengt hitaveitu 1930, var það 

Austurbæjarskóli. Árið 1933 nutu 2,7% íbúa Reykjavíkur hitaveitu en í árslok 1961 bjuggu 51% Reykvíkinga á 

hitaveitusvæði. Hitaveitan kom austur fyrir Hringbraut á árunum 1958-1962 Lýður Björnsson. Saga hitaveitu 

Reykjavíkur. bls. 65-66; 72; 160; 189. 
95

 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur 21. nóvember 2012. 
96

 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur ásamt Guðrúnu Teitsdóttur, 8. ágúst 2013. 
97

 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur og Ragnhildir Halldórsdóttur 11. janúar 2013. 
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3 Búskapur, mjólk & heimilisiðnaður 

3.1 Búskapurinn og mjólkin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Háteigi var stundaður búskapur, en Ragnhildur átti þann draum að stunda búskap og því byggðu 

þau húsið á þessu svæði. Búskapurinn var ekki stundaður sem aðalatvinna heimilisins eða af  

nauðsyn, heldur vegna áhuga Ragnhildar á bústörfum og öllu sem tengdist þeim.
98

 Ragnhildur sá að 

öllu leyti um búskapinn á bænum, „og þá var það stundum ekki lítils virði fyrir hana að vera gift 

manni með góð efni, sem studdi hana í öllu, sem hún tók sér fyrir hendur. Það er óhætt að segja, að 

með stuðningi [Halldórs] gat hún leyft sér það, sem hana langaði til.“
99

 Reikna má með því að þau 

hafi hafið búskap strax eftir að þau fluttu, árið 1921, a.m.k. er býlið talið upp í lítilli frétt sem greinir 

frá því hve margar kýr eru í bænum.
100

 Ragnhildur skráði niður í litla bók, sem gefin var út af 

Búnaðarfélagi Íslands, hvað hver kú mjólkaði mikið og ýmislegt annað í tengslum við kýrnar eins 

og hvenær þær báru og hvort þær voru geldar.
101

 „Kára geld, mjólk allan veturinn og alt næsta 

sumar til 3 desember þá var hún deydd og þá í 8 l. á dag. Skrokkur af henni var 167 kg. mör 23 kg. 

Blessuð kýrin mín.“ Fyrstu kaup á kú sem skráð er í þessa bók eða skýrslu eru frá árinu 1924. Þá 

                                                 

98
 Guðný Halldórsdóttir, „Halldór Kr. Þorsteinsson“, bls. 67 

99
 Sama, bls. 67 

100
 „Kýrnar í borginn“, Alþýðublaðið 8.mars 1921, bls. 3.  

101
 Skýrslur um kúabú, útgefið af Búnaðarfélagi Íslands. Skráð af Ragnhildi Pétursdóttur, 1924-1929. Þegar kú er geld 

þá er hún mjólkurlaus.  

 Mynd 9: Ragnhildur og kýrin Perla. Fyrir aftan þær má sjá fiskvinnsluna en það 

eru þetta hvíta fyrir afta. Þegar búið var að þurka fiskinn og stafla honum saman 

var settur hvítur dúkur yfir. Fyrir aftan Ragnhildi má sjá Vatnsgeyminn.  
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kemur líka fram að á árunum 1928-1929 hafi Ragnhildur verið með ellefu kýr í fjósi og þar af átta 

til tíu mjólkandi.
102

 

Þegar Halldór og Ranghildur keyptu jörðina hafði verið búið þar áður með tilheyrandi 

búskap. Gera má ráð fyrir að þau hafi ekki komið að landsvæðinu óræktuðu. Í skýrslum 

Jarðræktarfélags Reykjavíkur kemur fram að árið 1912 hafi Guðmundur Jafetsson á Háteigi fengið 

styrk fyrir túnasléttur og vatnsveituskurð. Eftir að Halldór og Ragnhildur keyptu jörðina fengu þau 

nokkrar styrkveitingar til jarðbóta. Halldór fékk styrki á árunum 1926-1927 fyrir gerð lokræsis, 

grjótnáms, vírnetsgirðinga og styrk til nýræktar túna.
103

 Ragnhildur fékk styrki árið 1938 fyrir 

sáðsléttun bæði, túnasléttum og nýrækt.
104

   

Ragnhildur var með tíu kýr í fjósi, tvo vagnhesta,
105

 kartöflugarð og reykhús. Einnig voru 

hundar og kettir á bænum. Hún réði til sín fjósamenn og vinnukonur til að aðstoða sig við helstu 

verkin og bjuggu þau á Háteigi. Fjósamaðurinn bjó ýmist í herberginu í kjallaranum eða á Litla-

Háteigi, ef hann átti fjölskyldu.
106 

Júlíus, var einn þeirra, hann bjó  á Litla-Háteigi með fjölskyldu 

sína en hann lést í byrjun árs 1931. Ragnhildur segir í bréfi til Bjarna Benediktssonar systursonar 

síns 13. janúar 1931: „Dauðinn gerði mér þann óleik að taka Júlíus vinnumann minn. Hann hafði 

verið lasburða í haust en gerði þessi verk, en svo greip hann lungnabólga og leiddi hann til bana.“
107 

Eftir að hann lést fékk ekkja hans og fjölskylda að vera áfram í húsinu.  „Búskapurinn gengur 

viðunanlega, við höfum nú fengið einhleiparmann, minstakosti í vetur, svo ég vona að við þurfum 

ekki, að láta Jónínu ekkju Júlíusar fara úr húsunum.“
108

  

Ragnhildur réði vinnukonur til að aðstoða sig við heimilishald, enda í mörg horn að líta og 

oft mikið að gera. Vinnukonurnar bjuggu í húsinu með Háteigsfjölskyldunni og urðu fljótt hluti af 

henni. Ein af vinnukonunum var Heiða, Bjarnheiður Jóhannsdóttir, sem hjálpaði til með daglegt 

heimilishald. Hún eldaði, bakaði, þvoði þvott, hjálpaði til við að sinna börnunum og gerði ýmislegt 

fleira. Eftir að hún hætti að vinna á Háteigi kom hún reglulega í heimsókn, henni var boðið í veislur 

á hátíðisdögum og ferðaðist með fjölskyldunni um landið.  

Önnur kona sem einnig varð hluti af fjölskyldunni hét Signe Ehrngren og kom frá Svíðþjóð. 

Hún kom fyrst til landsins ásamt systur sinni í ferðalag. Á ferð sinni um landið hittu þær 

fjölskylduna frá Háteigi, sem bauð þeim gistingu þegar þær myndu koma til Reykjavíkur og þáðu 

                                                 

102
 Skýrslur um kúabú, útgefið af Búnaðarfélagi Íslands. Skráð af Ragnhildi Pétursdóttur, 1924-1929. 

103
 Bsr. Jarðræktarfélag Reykjavíkur. Jarðbætur 1926-1927. 

104
 Sama, 1938. 

105
 Björg Einarsdóttir, “Konur af Engeyjarætt”, bls. 392. 

106
 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur og Ragnhildir Halldórsdóttur 11. janúar 2013. 

107
 Bsr. Einkaskjalasafn nr. 360. Bréf til Bjarna Benediktssonar skrifað af Ragnhildi Pétursdóttur, 13. janúar 1931. 

108
 Sama, 20. febrúar 1931. 
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þær boðið. Systurnar fóru aftur til Svíþjóðar, en 

Signe flutti fljótt aftur til landsins og bjó á Háteigi. Hún 

var lærður sjúkraþjálfari og vann á Kleppi ásamt því að 

aðstoða við heimilishald á Háteigi. Sömuleiðis hugsaði 

hún um Ragnhildi og Halldór þegar þau voru orðin 

fullorðin.
109 

Hún var mikil listakona, teiknaði, óf og 

aðstoðaði Ragnhildi í vefnaðnum sem stundaður var á 

heimilinu.
110

 Fleira vinnufólk starfaði á Háteigi en ekki verður farið nánar út í það hér. 

Á þessum tíma þótti bú stórt ef tíu kýr voru í fjósi, Ragnhildur lagði mikinn metnað í 

búskapinn og vildi hún aðeins vera með úrvalskýr.
111 

 Skrifar hún til að mynda í skýrsluna sína um 

kaup á nýrri kú: „Dökk, Dumba frá Hjálmholti [...] Er undan 22. lítra kú og sögð henni lík að útleti 

kostar 400,00 kr. en ég hef lofað manninum 25 kr. meir ef hún reynist vel.“
112 

Í útvarpsþætti um 

Ragnhildi kemur fram að kýrnar hennar hafi verið með nythæstu kúm á landinu og að mjólkin frá 

Háteigi hafi verið viðurkennd gæðavara.
113 

Á Háteigsbýlinu var ekki naut, kýrnar voru því sendar 

annað til að þær gætu eignast kálfa, aðallega inn á Rauðará til bolans þar.
114

 Uppáhalds kýr 

Ragnhildar voru þær Brana og Hyrna, þær mjólkuðu almennt mest af kúnum hennar og samkvæmt 

Guðnýju voru júgur þeirra svo stór að þau löfðu niður í götu.
115 

af mjólk á dag frá apríl til september 

1929. Kýr Ragnhildar hafa í heildina verið að mjólka frá 100 kg upp í 138 kg á dag á árunum 1928 

og1929.
116

 

Ragnhildur tók mikinn þátt í bústörfum, hún mjólkaði með fjósamanninum og lét fáa daga 

líða án þess að fara í fjósið.
117

 Eftir að búið var að mjólka kýrnar var mjólkin sett á brúsa og hún 

flutt á mjólkurvangi beint til neytandans
118

 eða niður í bæ til systra Ragnhildar, Ólafíu að 

Laugarvegi 66 og Guðrúnar að Skólavörðustíg 11A. Þar sem viðskiptavinir gátu keypt mjólkina 

þar.
119

 “NÝMJÓLK frá Háteigi fæst framvegis á Laugaveg 66 og Skólavörðustíg 11 . Uppl. í síma 

                                                 

109
 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur og Ragnhildir Halldórsdóttur 11. janúar 2013. 

110 
Halldóra Bjarnadóttir, „Ragnhildur Pjetursdóttir, Háteigi, Reykjavík, sjötug“, Morgunblaðið 10. febrúar 1950, bls. 5.   

111 
Guðný Halldórsdóttir, „Halldór Kr. Þorsteinsson“, bls. 67. 

112
 Skýrslur um kúabú, útgefið af Búnaðarfélagi Íslands. Skráð af Ragnhildi Pétursdóttur, 1924-1929. 

113 
Björg Einarsdóttir, “Konur af Engeyjarætt”, bls. 392. Höfundur fann ekki frumheimildir fyrir þessum staðreyndum 

eftir leit á Borgarskjalasafni, Íslandssafni og Þjóðskjalasafni. 
114 

Skýrslur um kúabú, útgefið af Búnaðarfélagi Íslands. Skráð af Ragnhildi Pétursdóttur, 1924-1929. 
115 

Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur, 21. nóvember 2012. 
116

 Skýrslur um kúabú, útgefið af Búnaðarfélagi Íslands. Skráð af Ragnhildi Pétursdóttur, 1924-1929. Í skýrslunni er 

mjólkin ýmist mæld í kílóum eða lítrum. 
117 

Halldóra Bjarnadóttir, 
 
„Ragnhildur Pétursdóttir – Minning“, Morgunblaðið 20. janúar 1961, bls. 17.  

118
 Sigurður Bladursson, „Minning: Ólafur Davíð Vilhjálmsson“, Morgunblaðið 17. Desember 1985, bls. 63. 

119
 Björg Einarsdóttir, “Konur af Engeyjarætt”, bls. 392. 

Mynd 10:Hyrna árið 1934. 
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433 og 345.”
120

  

Í upphafi þriðja áratugarins var mjólkin mjög umdeild á Reykjavíkursvæðinu og inn í það 

spilar heimskreppan sem hafði mikil áhrif á Íslandi og 

stofnun mjólkurbúa. Það var mjólkurstríð milli 

mjólkurbúa, bænda, kaupmanna og bakara sem keyptu 

mikið af mjólk.
121

 Mjólkurstríð byrjaði vegna 

offramboðs á mjólk og vegna mikilli samkeppni þeirra 

sem seldu mjólk. Árið 1934 voru sett bráðabirgðalög 

sem voru svo endanlega samþykkt ári seinna. Lögin 

kváðu á um að bændum væri skylt að selja mjólk sína 

til Mjólkursamsölunnar, sem stofnuð var í tenglsum við 

þetta mál, og átti það að koma í veg fyrir það 

offramboð sem var á markaðnum og jafna stöðu bænda á landinu í sölu mjólkur.
122

 En húsmæður 

voru ekki sáttar við mjólkurlögin því það þýddi hækkun á mjólk og vildu þær hafa sölu á mjólk 

frjálsa líkt og hún var áður. Þetta mál snerti Ragnhildi persónulega þar sem hún var bæði húsmóðir 

og bóndi. Ekki var hún von að sitja á skoðunum sínum og var hún fremst í flokki húsmæðra og 

bænda í þessu máli.
123

 Með setningu laganna voru líka sett höft á ógerilsneyddamjólk sem fékkst 

aðeins frá Kleppsbýlinu með læknisvottorði. Margir voru ekki ánægðir með það þar sem 

ógerilneyddmjólk var talin af mörgum vera betri og hollari en gerilsneyddmjólk.
124

 Ragnhildur fór 

sína leið í þessu máli og fór að gefa mjólkina í mótmælaskyni gegn þessum nýju lögum, líkt og 

þessi tilkynning ber ber vitni um, birt í Morgunblaðinu 28. apríl 1935: 

 

 

                                                 

120
 Vísir 12. nóvember 1927, bls. 4. 

121
 Óskar Guðmundsson, Samsalan í sjötíu ár, bls. 24-25. 

122
 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur II, bls. 367-369. 

123
 Það má sjá að hún hafi verið í forystu þessara tveggja hópa í blaðaumfjöllunum frá þessum tíma. Sbr. Nýja 

dagblaðið 29. janúar 1938 varðandi Ragnhildi og bændurna. Ragnhildur var ein af stofnendum Húsmæðrafélags 

Reykjavíkur sem stofnað var vegna mjólkursölumálsins en varð síðan kröftugt félag  fyrir hagsmuni húsmæðra og 

heimil. Félagið starfanði allt til ársins 2005. Mikil harka var í mjólkursölumálinu og hélt Húsmæðrafélagið 

samstöðufundi þar sem þær fóru yfir stöðuna og framhaldið. Þær hótuðu og framkvæmdu mjólkurverkfall, þær ætluðu 

að takmarka kaup á mjólk til heimilisins. Þær sendu jafnframt Alþingi undirskriftalista (2619 undirskriftir) vegna 

málsins þar sem þær komu með tillögur til að bæta málið. Sbr. Morgunblaðið 24. og 23. febrúar 1935. Þessi barátta 

Húsmæðrafélagsins lauk þannig að forystukonurnar (Ragnhildur þar á meðal) fengu á sig kæru ásamt ritstjórum 

Morgunblaðsins og Vísis. Kæran var lögð fram að hálfu Mjólkursölunefndarinnar og í upphafi var þeim dæmt í vil en 

því máli lauk þó aldrei að fullu og Mjólkursölunefndi lagði málið að lokum niður. Sbr. Alþýðublaðið 16. janúar 1939 og 

Þjóðviljinn 20. janúar 1955.  
124

 Ragnhildur Pétusdóttir, „Mjólkurmálið“, Vísir 11. apríl 1935, bls. 2. 

Mynd 11: Kýrnar að slaka á við fjósið.  
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50 kr. sekt fyrir að gefa mjólk! Frú 

Ragnhildur í Háteigi hefir  síðan 

Samsalan tók til starfa látið mjólk sína 

af hendi utan Samsölunnar, án þess að 

hafa fengið til þess leyfi. Hefir hún 

sumpart gefið mjólkina og sumpart selt. 

Nú hefir mjólkursölunefnd talið rjett að 

stöðva þetta og var frú Ragnhildur 

kölluð fyrir rjett í gær og sektuð um 50 

krónur fyrir tiltækið. Einnig var henni 

stranglega bannað, að halda áfram 

þessum mjólkurútlátum til ungbarna og 

sjúkra í bænum, sem fengið hafa þessa 

nýmjólk að undanförnu.
125

 

 

 Ragnhildur borgaði sína sekt en hélt þó baráttunni áfram sem og bústörfum.  

Ragnhildur sendi kýrnar á beit inn að Stykki sem lá fyrir fyrir sunnan vatnsgeyminn (þar 

sem íbúðir eldriborgara risu seinna upp við Bólstaðarhlíð).
126

 Þar ræktaði hún einnig hafra til 

heimilisnota.
127 

Á sumrin, þegar heyskapurinn tók við, voru tún slegin með hestasláttuvél og að því 

loknu var mannskap safnað saman til að aðstoða við snúninga og rakstur. Snúa þurfti heyinu tvisvar 

á dag en seinna fengu þau snúningsvél og tók hún við þessu starfi. Þegar heyverkum var lokið voru 

haldin töðugjöld fyrir heimamenn og þá sem hjálpuðu til við heyskapinn.  Þar var boðið upp á kaffi 

og kökur.128 Ólöf Benediktsdóttir systurdóttir Ragnhildar, minnist þess að hafa farið daglega á 

sumrin upp að Háteigi frá Skólavörðustíg til að taka þátt í heyskapnum og reka kýrnar.
129

 

Þegar farga þurfti kú var hún send í sláturhús en það var aldrei gert á bænum.
130

 Gera má ráð fyrir 

því að Ragnhildur hafi stundum fengið borgað fyrir kjötið því í sumum tilvikum skráir hún 

peningaupphæð, líkt og hún gerði hjá kúnni Húfu: „Drepin 15. júlí. Lagði sig á 500,00 kr. Kjöt 336 

kg. mör 60 kg.“
131
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 Morgunblaðið 28. apríl 1935, bls.7. 

126 
Guðjón Friðriksson, „Frá Skólavörðustíg til Háteigs“, bls. 98. Í skjölum um Háteig og Norðurmýrarblett 15 og 20, 

kemur ekkert fram um Stykkið. 
127

 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur 21. nóvember 2012. 
128

 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur ásamt Guðrúnu Teitsdóttur, 8. ágúst 2013. 
129 

Guðjón Friðriksson, „Frá Skólavörðustíg til Háteigs“, bls. 98. 
130

 Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur ásamt Guðrúnu Teitsdóttur, 8. ágúst 2013. 
131

 Skýrslur um kúabú, útgefið af Búnaðarfélagi Íslands. Skráð af Ragnhildi Pétursdóttur, 1924-1929. 

 

Mynd 12: Hér er kvittunin hennar Ragnhildar fyrir að greiðslu á 

sektinni. Athyglisvert er að sjá að það var staðla að setja aðeins 

Hr. á slíkar kvittanir. Þurfti því að strika þurfti yfir það og bæta 

Frú.  
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Inni á jörðinni höfðu þau kartöflugarð þar 

sem ræktaðir voru garðávextir ásamt grænmeti.
132

 

Þegar Ragnhildur og Halldór keyptu Húsið á 

Eyrabakka (eins og vikið verður að í næsta kafla), 

stunduðu þau mikla kartöflu- og gulrótarrækt.  

Kartöflugarðurinn var myndarlegur og mikið gert 

úr þeirri ræktun.
  
Ragnhildur stóð í fleiri verkum í 

sambandi við mat en hún var með reykhús úti í 

garði á Háteigi. Upprunalega var þetta lítið 

dúkkuhús fyrir börnin en það var lítið notað sem 

slíkt og fór hún þá að nýta það sem reykhús. Hún keypti heila skrokka á haustin, skar þá sjálf og 

vann kjötið. Sett var upp aðstaða til að vinna kjötið í kjallaranum auk reykhússins. Þetta gekk þar til 

kviknaði í kofanum. Eftir brunann fór hún með kjötið til Ara í Garnastöðinni sem vann hjá 

Garnastöð Sambands íslenskra samvinnufélaga 

við Rauðarárstíg. Hann reykti bæði kjötið og 

saltaði fyrir hana.
133

 Áður hafði hún saltað kjötið 

sjálf og bjó hún m.a. til rúllur úr því sem hún setti 

í reyk. Hún hefur líklega tekið um 10 skrokka á 

hverju hausti og svo bauð hún allri fjölskyldunni 

kjöt. Ragnhildur skrifar Bjarna systursyni sínum 

bréf, 9. desember 1931, þar sem hún talar um að 

hafa gefið Pétri, bróður Bjarna, hangikjöt í tilefni 

af afmæli hans.  

 

Ég sendi Pétri hangikjöt, sem ég vona að hann hafi glatt sig við í gær, þegar hann var 25 ára. 

Ég kann illa við ef sá orðrómur legst niður að systrabörn mín hafi matarást á mér, svo fæst 

mér ekki rétt að láta Pétur gleima íslenska matnum[…]
134

 

 

Kjötið geymdi hún í köldu geymslunni en mest var borðað af því í desember, janúar og febrúar. 

Heilmikið jólaboð var á Háteigi á jóladag þá var allri fjölskyldu Ragnhildar boðið til veislu. 
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 Guðrún Jónasdóttir, „Ragnhildur Pétursdóttir“, bls. 8. 

133 
Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur og Ragnhildi Halldórsdóttur 11. janúar 2013. Sjá einnig „Kaupdeila og 

vinnustöðvun“, Morgunblaðið, 12. desember. 1930, bls. 3.   
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Bsr. Einkaskjalasafn nr. 360. Bréf til Bjarna Benediktssonar skrifað af Ragnhildi Pétursdóttur, 9. desember 1931. 

Mynd 13: Heyskapur í fullum gangi. 

Mynd 14: Sláttur á Háteigi. Hér er vinnumaður að slá með 

sláttuvélinni. Háteigur og Svarti skúrinn sjást í bakgrunni.  
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Vinnufólkið sem ekki átti eigin fjölskyldu, líkt og Júlíus, tók þátt í veisluhöldunum. Þegar 

systrabörn Ragnhildar voru komin í skóla buðu þau vinum með í jólaboðið, sérstaklega krökkum 

utan af landi og komust ekki heim um jólin. Margt var um manninn og ætla má að gestir hafi verið í 

kringum 30-40 manns. Þegar slíkur fjöldi var saman kominn í húsinu var bætt við borðum, og náðu 

þau þvert í gegnum stofurnar. Boðið var upp á heimareykt hangikjöt með uppstúf, í því voru grænar 

baunir en kartöflurnar voru sér. Í eftirmat var Háteigsbúðingurinn sem var víðfrægur innan 

fjölskyldunnar en þetta var frómas með smá viskí. Eftir matinn var oftast spilað púkk enda var þetta 

mikil spilafjölskylda. Þegar fólk gat ekki setið lengur var borðum hliðrað til í borðstofunni og 

stiginn léttur dans. Á aðfangadagskvöld borðaði heimilisfólkið ásamt vinnufólki og öðrum sem voru 

í húsinu. Þá var einnig boðið upp á hangikjöt en hrísgrjónagraut í eftirrétt. Dansað var í kringum 

jólatréð í holinu sem skreytt var með kertum. Svo sáu Halldóra og Ragnhildur um húslesturinn en 

þær lásu Jólaguðspjallið. Veislan var ekki fyrr búin en blásið var til þeirrar næstu á afmæli 

Ragnhildar 10. febrúar en það var einnig afmælisdagur Stellu. Þá var aftur matarboð með hangikjöti 

og margmenni.
135

 

 Eins og fyrr hefur verið getið kom ísskápur á heimilið um 1940 og olli ísskápurinn eða 

rafmagnskæliskápurinn byltingu í geymslu á mat. Fyrir þann tíma var köld geymsla eða kaldur 

skápur á flestum heimilum. Annars var maturinn að miklu leyti settur í súr. Á Háteigi var köld 

geymsla og setti Ragnhildur hluta af matnum í súr eins og slátrið. Það sem greindi þetta heimili  frá 

öðrum var hve mikið var um ferskan mat. Það var alltaf  nýr fiskur á borðum því Halldór borðaði 

ekkert nema ferskan mat, hann borðaði ekki slátur eða mat sem hafði legið í súr. Hann var alinn upp 

í fátækt og hafði lengi verið á sjó, þar var mikið borðað af súrum og gömlum mat.  Í ljósi þess að 

hann hafði möguleika á að borða ferskan mat nýtti Halldór sér það. Brauðið var heimabakað á 

bænum og sá Heiða um baksturinn.
136

 

                                                 

135 
Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur ásamt Guðrúnu Teitsdóttur, 8. ágúst 2013. 

136 
Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur og Ragnhildi Halldórsdóttur 11. janúar 2013. 
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3.2 Heimilisiðnaður  

 

Ragnhildur ólst upp við mikla handavinnu á heimilinu út í Engey. 

Móðir Ragnhildar var vandvirk kona, sagt er að hún hafi ekki 

þolað að sjá illa unnið verk. Hún sagði dætrum sínum: „[enginn 

spyr] hvað þú varst lengi að þessu, heldur hvernig það var 

gert.“
137

 Þegar Ragnhildur fór til Reykjavíkur í frekara nám þá 

lærði hún m.a. saumaskap og teikningu.
138

 Einnig lærði hún 

handavinnu í húsmæðraskóla í Noregi. Ragnhildur bjó vel að 

þessari þekkingu sinni og eitt af hennar hjartans málum, alla tíð, 

var að halda upp heiðri íslenskrar þjóðmenningar sem felst að miklu leyti í heimilisiðnaði. 

Handavinna var stór hluti af heimilislífinu á Háteigi og þegar bústörfum fór fækkandi varð 

heimilisiðnaðurinn stærri þáttur í heimilishaldinu.
139

 Þar vann Ragnhildur ullina frá fyrstu 

vinnslustigum og allt að fullunnu verki. Sem þýðir að hún hafi aðskilið tog og þel, kembt, spunnið 

og einnig litað ullina með jurtalitum. Þegar búið var að vinna ullina var prjónað og ofið, heimilið 

bar vitni um þessa starfsemi.
140

 Alltaf þegar stund gafst til var sest niður og prjónað, konurnar voru 

alltaf með eitthvað á prjónunum. Ragnhildur var mikil saumakona enda vel lærð í þeim efnum, og 

saumaði hún flest fötin á dætur sínar.
141

 Hún lærði útskurð á námsárum sínum og nýtti hún sér þá 

þekkingu vel einkum til að fegra heimili sitt. Skar hún 

aðallega út munstraðar hillur sem prýddu heimilið 

ásamt útskornum hlutum frá Ríkharði 

útskurðarmeistara. Það var þó vefnaðurinn sem átti hug 

hennar allan. Hún var með vefstóli inni í vinnustofunni 

og vefnaðurinn var fjölbreyttur. Hún óf í vefstól, ofin voru spjaldvefnaður, myndvefnaður og 

flosað.
142

 Einnig óf hún útvefnað, húsgagnaáklæði, gólfábreiður og bandvefnað.
143

 Vefnaðurinn var 

ýmist til almennra nota, eða sem listaverk. Óf hún til að mynda teppin sem voru á gólfunum á 

Háteigi, sem og gluggatjöldin í stofunum, en þau óf hún úr silkilíni.
144 

 Á veturna voru settar upp 

                                                 

137
 Guðrún Pétursdóttir, „Heima í Engey“, bls. 31. 

138
 Sama, bls. 31. 

139
 Halldóra Bjarnadóttir, „Ragnhildur Pjetursdóttir, Háteigi, Reykjavík, sjötug“, Morgunblaðið 10. febrúar 1950, bls. 5. 

140
 Björg Einarsdóttir, “Konur af Engeyjarætt”, bls. 394. Sjá einnig Halldóra Bjarnadóttir, „Ragnhildur Pjetursdóttir, 

Háteigi, Reykjavík, sjötug“, Morgunblaðið 10. febrúar 1950, bls. 5. 
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Viðtal. Höfundur við Guðnýju Halldórsdóttur ásamt Guðrúnu Teitsdóttur, 8. ágúst 2013. 
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 Halldóra Bjarnadóttir, „Ragnhildur Pjetursdóttir, Háteigi, Reykjavík, sjötug“, Morgunblaðið 10. febrúar 1950, bls. 5. 
143

 „Sitt af hverju“, bls. 165. 
144

 Björg Einarsdóttir, “Konur af Engeyjarætt”, bls. 394. 

Mynd 8:Ofið áklæði á stól. Kú, kona og 

fuglar. 

Mynd 76. Útskorin hilla eftir Ragnhildi. 
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þykkari gardínur til að einangra húsið betur. Teppin voru ofin með flosvefnaði sem er sterkur 

þjóðlegur vefnaður og þola teppin mikinn ágang. 

Hún notaði heimaspunna ull og oftast sauðaliti í teppin.
145

 Þegar hún notaði liti í vefnað var 

það heimaspunnin jurtalituð ull.
146

   Þar komu listrænir hæfileikar hennar vel fram. Óf hún 

veggteppi og áklæði á stóla  sem prýddu heimilið. 

Innblástur hennar í vefnaðnum var búskapur, samspil dýra 

og manna. Eflaust hefur hún einnig leitað að innblæstri til 

Engeyjar þar sem oft eru fuglar í vefnaðnum. Einnig sótti 

hún í efnivið myndanna í þjóðsögum og landnám Íslands. 

Bakgrunnur myndanna var abstrakt þar sem hún notaði 

liti náttúrunnar til að sýna blæbrigði hennar. Listaverk 

Ragnhildar prýddu veggi, gólf og húsgögn heimilisins 

ásamt ýmsum málverkum. Ragnhildur segir í einu bréfi til Bjarna Benediktsson, frænda síns:  

  

Það fór nú svona fyrir mér í gær, að ég gat ekki látið vera að kaupa að S.Þ. Eitt lítið málverk, 

ég hafði þó hugsað mér að hætta að kaupa slíkan óþarfa, en svo þegar ég sé þessa góðu 

drengi með svona mikla vinnu og mikil vandræði sökum fátæktar, þá get ég ekki annað en 

keypt af þeim, og mér finnst mér alltaf borgast fyrir það aftur á einhvern hátt. Kýrnar mínar 

mjólka betur eða skipin fiska meira og selja betur! Svona gengur það fyrir mér. 
147

 

 

Árið 1932 keyptu Ragnhildur og Halldór Húsið á Eyrabakka og forðuðu því frá eyðileggingu, en 

það var byggt árið 1765. Þau fóru í endurbætur á húsinu á árunum 1932-35 og er þetta fyrsta 

markvissa endurgerðin á húsi á Íslandi.
148 

Á árunum frá 1938 til 1943 gerði Samband íslenskra 

heimilisiðnaðarfélaga tilraun í framleiðslu á teppum, einnig var þar framleitt fataefni og gluggatjöld. 

Ragnhildur hafði umsjón með þessari vinnu og var vinnustöðin í Húsinu á Eyrabakka.
149

 Guðrún  

Jónasdóttir var ein af stúlkunum sem vann í þessari vinnustöð, tvær stúlkur unnu þar að jafnaði í 

einu. Eftir að hún hætti að vinna á Eyrabakka vann hún áfram við vefnað á Háteigi og segir það hafa 

verið sitt annað heimili.
150
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Halldóra Bjarnadóttir, „Ragnhildur Pjetursdóttir, Háteigi, Reykjavík, sjötug“, Morgunblaðið 10. febrúar 1950, bls. 5. 
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 Guðrún Jónsdóttir, „Ragnhildur Pétursdóttir“, bls. 8.  
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Bsr. Einkaskjalasafn nr. 360. Bréf til Bjarna Benediktssonar skrifað af Ragnhildi Pétursdóttur 24. nóvember 1930. 
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Inga Lára Baldvinsdóttir, Margur í sandinn hér markaði slóð, bls. 38. 
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 Halldóra Bjarnadóttir, „Heimilisiðnaður á Íslandi síðustu 10 ár“, bls. 74. 

150
 Guðrún Jónasdóttir, „Ragnhildur Pétursdóttir“, bls. 6;10. Húsið á Eyrabakka er núna nýtt undir Byggðasafn 

Árnesinga.  

Mynd 9:Ofið áklæði á stól, Gilitrutt. 



27 

 

4 Umskipti 

 

Ísland var hernumið 10. maí 1940 af Bretum og markaði það stór skref í sögu Reykjavíkur og 

Íslands alls. Þegar Reykvíkingar vöknuð þennan maímorgun voru skyndilega herklæddir, vopnaðir 

menn út á götum í þessum litla höfuðstað Íslendinga. Við hernámið og hersetuna opnaðist 

umheimurinn fyrir Reykvíkingum. Tónlist, menning, matur og öðruvísi framkoma var meðal þeirra 

nýjunga sem Íslendingar kynntust á þessum tíma. Þegar mest var um hermenn í Reykjavík voru þeir 

45 þúsund en Reykvíkingar voru 40 þúsund.151 

 Þegar svona margir hermenn komu til Reykjavíkur þurftu þeir íverustaði og byggðu þeir sér 

bragga á víð á dreif um bæjarlandið. Tveir kampar voru í Rauðarárholtinu, Háteigskampurinn, 

Camp Sheerwood og Vatnsgeymiskampurinn, Camp Tower Hill. Þessi braggahverfi voru bæði 

íbúabyggð og birgðahverfi.
152

 Háteigskampurinn stóð á milli  Háteigsvegar og Flókagötu, ofan við 

Lönguhlíð.
153

 Vatnsgeymskampurinn stóð við Vatnsgeyminn eða þar sem kirkja Óháða safnaðarins 

stendur í dag. Þetta var semsagt nálægt Hátegisbýlinu og þótt sambúðin hafi gengið vel fyrir sig að 

mestu leyti þá komu upp ýmis atvik þar sem sveitamenningin og sakleysið mætti hernum.  

 Guðný Halldórsdóttir minnist þess þegar hún var að reka kýrnar heim innan úr Stykki. Þá 

tók kýrin Brana við stjórn og ákvað að nú skyldi hópurinn taka krók og ganga í gegnum 

braggahverfið. Guðný segir að hún hafi ekki getað gert neitt og fylgdi því Brönu og hinum kúnum. 

Gekk þessi fríði hópur í gegnum braggahverfið og athugaði hvaða nýjung væri þar komin. 

Hermennirnir leyfðu þeim að ganga í gegn, fylgdust þeir bara með og kýrnar gengu síðan áfram 

heim.
154

  

 Þótt þær tækju hermönnunum vel þá voru ekki öll dýrin á bænum ánægð með þessu nýju 

nágranna. Hundurinn á bænum, Týri, var ekki sáttur og þegar hermennirnir fóru framhjá húsinu fór 

hann í þá, reif í buxurnar og gelti á þá. Það varð til þess að Háteigsheimilinu barst kæra vegna 

hundsins, tveir lögreglumenn komu að heimilinu með kæruna en hundurinn náði að bræða 

lögregluna og í kjölfarið var kæran dregin til baka. Má vera að lyktin af hermönnunum hafi verið 

ástæðan fyrir árásagirni hundsins í garð þeirra. Ekkert er þó víst í þeim efnum.
155 

 

 Það atvik sem olli mestu fjaðrafoki var í október 1940. Guðný og Ragnhildur höfðu farið á 

tónleika þetta kvöld og þar var spilaður vals eftir tónskáldið Tchaikovsky. Þegar þær komu heim 

spjölluðu þær stuttlega saman á efri hæð hússins og Guðný var þá að fikta í ljósrofa, í takt við 
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valsinn.
156

 Þetta fikt í ljósinu varð til þess að loftskeytamaður gat lesið morsestafi út úr því. Herinn 

var kallaður til og húsið rannsakaði. Engum var hleypt inn eða út á meðan á rannsókn stóð.
157 

Við 

leitina fannst mynd af þýskum herforingja sem Guðný hafði fengið sent sem póstkort frá Pétri 

vinnumanni þegar hann var á ferðalagi um Evrópu.
158 

Breski herinn ætlaði að gefa henni mynd af 

Clark Gable í stað þeirra sem fannst í herbergi hennar. Ekki var meira aðhafst í þessu máli en fólk 

var beðið um að fikta ekki í ljósum eða gera nokkuð sem gæti vakið upp grun breska hersins á 

samskiptum við Þjóðverja.
159

Áhugavert er að skoða samlíf þessara tveggja hópa sem þröngvaðir 

voru saman. Íslendingar vildu almennt vera samvinnuþýðir við hermennina þó nokkrir árekstrar hafi 

orðið í samskiptum þeirra.
 
 

Á þessum árum fór annar hópur að færa sig nær. Uppi á Rauðarárholtinu þar sem sveitin 

mætti hernum var þéttbýlið farið að fikra sig út fyrir Hringbraut. Upp úr 1940 var mikil fjölgun 

fólks í Reykjavík. Fólk áleit Reykjavík vera borg tækifæranna, mikil fólksfækkun var í sveitum á 

áratugunum sem fylgdu. Reykjavík tók miklum breytingum með þessari öru fólksfjölgun og varð 

fjölmennasti staðurinn á landinu og þar af leiðandi breyttist byggðarmunstur Íslendinga. Borgin 

varð miðstöð landsins, þar voru allar helstu stofnanir og var þar að gæta erlendra áhrifa. Stækkun 

borgarinnar hafði þau áhrif að samskipti og samgöngur við umheiminn opnuðust meira. 
160 

Norðurmýrin var fyrsta þéttbýlið sem færði sig út fyrir Hringbrautina og er jafnframt fyrsta 

skipulagða hverfið í Reykjavík en það var byggt á árunum 1936-1940.161 Byggðin færði sig svo upp 

Rauðarárholtið í byrjun fimmta áratugarins, það fór því að þrengja að Háteigsbýlinu. Þar reis nú upp 

annars vega nýtt hverfi verkamannabústaða og hinsvegar stórra steinsteypuhúsa.
162

  

Bæjaryfirvöld í Reykjavík ákváðu í mars árið 1945 að taka land Halldórs úr erfðafestu.
163

 Í október 

sama ár samþykkti Halldór verðmatið sem gert var á lóðareign hans ásamt þeim húsum sem þurftu 

að víkja en það voru útihúsin, bílskúrinn og Litli- Háteigur. Bæjaryfirvöld voru þá orðin eigendur 

lóðanna.
164

 Húsin sem átti að rífa stóðu þar sem Langahlíð liggur í dag og því vildi bæjaryfiröld rífa 

þessi hús til að leggja götuna. Kristján Kristjánsson leigði Litla-Háteig á þessum tíma og þegar 

yfirvöld í Reykjavík voru að kaupa erfðafestuland Halldórs fékk Kristján leyfi til að kaupa fjósið, 
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hlöðuna og Litla – Háteig og flytja þau inn í Skipasund.
165 

Þar standa húsin í dag og eru 

óþekkjanleg frá því þau stóðu við Háteig, búið er að breyta þeim það mikið.
166

 Halldór vildi í 

framhaldi af þessu fá að byggja bílskúr við íbúðarhús sitt í stað þeirra húsa sem þurfti að rífa og 

fékk hann leyfi til þess.
167

 Samkvæmt Guðnýju  þurfti að fargað kúnum þegar að búskapnum lauk 

enda voru þær orðna gamlar.
168

  

 Herinn var vissulega á fleiri stöðum en í Reykjavík, Háteigsfjölskyldan fann fyrir því þar 

sem herinn tók yfir Húsið á Eyrarbakka, stuttu eftir endurnýjun þess. Þegar herinn fór þaðan og 

Ragnhildur var hætt með búskap byrjaði fjölskyldan að vera á Eyrarbakka sumarlangt, árið 1945, 

enda ekkert sem hélt þeim lengur í bænum yfir sumarið.
169 

Stunduðu þau áfram garðrækt á 

Eyrabakka og á Háteigi þar sem útbúinn var nýr matjurtagarður við húsið.
170

  

 Ragnhildur og Halldór lifðu vel fram á efri ár, Ragnhildur lést 10. janúar 1961 en Halldór 9. 

desember 1966. Bjuggu þau í húsinu allt fram á síðasta dag og hefur húsið haldist innan 

fjölskyldunnar eftir þeirra dag.  

 
Mynd 18: Ragnhildur og Halldór í vesturstofunni ásamt barnabarni í kringum  

1950. 
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5 Niðurstöður 

 

Rauðarárholtið var stórgrýtt holt með litla byggð þegar Háteigur reis þar. Þeim hjónum, Ragnhildi 

og Halldóri, þótti upplagt að byggja húsið á þessu svæði, sér í lagi vegna áhuga Ragnhildar á 

kúabúskap sem þá var helsta búgreinin í Reykjavík. Auknar vinsældir kúabúskaps í Reykjavík má 

rekja til skorts á mjólk á svæðinu. Um aldamótin voru margir Reykvíkingar með eina kú í fjósi en 

svo fór nýrækt að taka við og kúm innan bæjarins að fækka. Á þriðja áratugnum var komin upp sú 

staða að offramboð var á mjólk í Reykjavík. Mjólkurmálið hafði mikil áhrif á búskap í Reykjavík. Í 

kjölfar þess voru mjólkurlögin sett árið 1935. Mjólkurlagana höfðu þau áhrif að bændur í Reykjavík 

voru ekki lengur með yfirhönd á mjólkurmarkaðnum í Reykjavík, jöfnuður var kominn á. Á þessum 

tíma óx byggðin í Reykjavík ört samhliða sífellt meiri fólksfjölgun og ekki leið á löngu þar til 

Rauðarárholtið var tekið undir byggð og býlin þurftu að víkja. Á fimmta áratugnum var staðan orðin 

sú að flest býlin sem stóðu næst þéttbýlinu urðu að leggja niður búskap og átti það einnig við um 

Háteigsbýlið sem tekið var úr erfðafestu 1945. Þarna urðu sveitabýli Reykjavíkur að húsnúmerum 

við nýlagðar götur.  

Í Háteigi voru þjóðleg gildi ávallt í öndvegi hvort sem það var í matargerð, heimilisiðnaði 

eða öðru slíku, til að mynda var ávallt húslestur á jólunum. Samt sem áður voru nýjungar teknar 

með opnum örmum ber þar helst að nefna ísskápinn, steinklæðninguna á húsinu og steinsteypuna. 

Þessi þrjú dæmi sýna að þau voru nýjungagjörn enda með þeim fyrstu sem nýttu sér þessa tækni. 

Þau hafa viljað nýta þjóðleguhefðina í bland við nútímann.  

 Þær voru ófáar hindranirnar sem höfundur þurfti að sigrast á við gerð þessarar ritgerðar. 

Frumheimildir voru af skornum skammti og erfitt var að finna heimildir um einstaka býli á 

skjalasöfnum. Notast var að miklu leyti við munnlegar heimildir og myndir. Minnið getur stundum 

verið óáreiðanlegt en þá var reynt að fá staðfesting frá fleiri en einum aðila. Munnlegar heimildir er  

hentugar þegar grennslast er fyrir um heimilislíf því vissulega eru ekki til margar heimildir um það 

sem gerðist innan veggja heimilisins, nema þá helst bréf og dagbækur.   

Þær breytingar sem urðu á samfélaginu á fjórða og fimmta áratug síðustu aldar, mörkuðu 

upphaf heilmikillar þróunar í Reykjavík og á Íslandi almennt. Með tilkomu hersins til Ísland 

breyttust samskipti við umheiminn og Íslendingar fóru að kynnast nýjum straumum og stefnum. 

Reykjavík, sveitaþorpið við sundin  byrjaði að stækka ört og hefur ekki enn hætt.  
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