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Þrátt fyrir að Reykjavík sé tiltölulega ung 
borg hefur hún breyst mikið frá því að hún 
hlaut kaupstaðaréttindi árið 1786. Á þessum 
tíma hefur þjóðfélagið jafnframt tekið miklum 
breytingum. Þessar breytingar endurspeglast 
meðal annars í eignarhaldi lands og afmörkun 
þess. Áhugavert er að skoða samhengi 
þjóðfélagsbreytinga og þróun girðinga en 
þróun lóðaafmarkana í Reykjavík hefur lítið 
sem ekkert verið rannsökuð.

Helstu markmið þessarar rannsóknar eru að 
skoða þróun girðinga á lóðamörkum í Reykjavík 
með áherslu á árabilið 1900 til 1970. Lagt er 
mat á hvaða ástæður geta legið að baki þeim 
breytingum sem dregnar eru fram.

Efnið er rakið í sögulegu samhengi og tekin 
lýsandi dæmi. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 
Reykjavík hefur  breyst úr því að vera sveitaþorp 
þar sem haldnar voru skepnur í það að vera 
skipulögð borg á því tímabili sem rannsóknin 

náði til. Ástand heimsmála hefur haft áhrif á þá 
þróun sem varð í lóðaafmörkunum. Í upphafi 
þess tímabils sem var skoðað var efniviðurinn 
sóttur í næsta nágrenni en með aukinni 
kaupmennsku jókst efnisvalið. Á fyrri hluta 
20. aldar voru timbur- og bárujárnsgirðingar 
algeng sjón og eftir miðja öldina voru steyptar 
girðingar teknar að rísa í ríkum mæli.  

Með tilkomu fyrirtækisins Mosaik, sem var í 
eigu ítalskra mótasmiða sem fluttust hingað frá 
Torino, urðu mynstursteyptar girðingar algeng 
sjón í Reykjavík og mynda sterkan heildarsvip 
víðsvegar í borginni.

Undir lok þess tímabilsins sem rannsóknin 
nær til eru girðingar notaðar í minni mæli á 
lóðamörkum og gróður tekinn við.

Lykilorð: Girðingar, stakket, mynsturgirðingar, 
garðar, Reykjavík, skipulag, Mosaik, 
borgarformfræði.
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Despite being a rather new city Reykjavík has 
changed greatly since its establishment in 
1786. During this time Icelandic society has 
also changed considerably. These changes 
manifest in ownership of land and how 
landowners choose to border their property. 
It is interesting to examine the relationship 
between the changes in society and the 
development of fences and very few studies 
have been conducted on the subject.

The object of this study is to examine the 
evolution of fences and perimeters in Reykajvik 
focusing on the time span between 1900 to 
1970 and what circumstance may have led to 
the changes visible in the study.

The study is set forward in historical order and 
context and examples used to show points. 

The primary results of the study are that 
during the time span studied Reykjavik has 
gone from being a rural area with livestock 
to a planned city. Global events have had an 

effect on the development of the perimeters 
of property. In the beginning the materials 
used were for the most part local but that 
the choice of materials increased with the 
expansion of trade. In the first part of the 20th 
century wooden and corrugated galvanized 
iron fences were common sights but by the 
end concrete fences became popular.

With the establishment of Mosaik, a company 
owned by Italian immigrant mould makers, 
decorative concrete fences became common 
in Reykjavik and leave a strong impression 
throughout the city.

Towards the end of the period covered by the 
study fences are used to a lesser extent and 
vegetation becomes more popular.

Keywords: Fens, Stakket, Patterns Fences, 
garden, Reykjavik, Planing, Mosaik, Urban 
Morphology.
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HUGTÖK

Borgarformfræði (e. Urban Morphology): Fræðigrein sem fjallar um 
form og mynstur byggðar.
 
Stakket (d. stakit): Orð sem kemur úr dönsku og þýðir girðing. Var 
notað hér áður fyrr yfir hvítmálaðar girðingar með pílárum.

Pílári: Pílári er sama og rimill eða stólpi notaður í handrið á svölum eða 
í girðingu.

Terrazzo: Terrazzo er samsett efni úr epoxy marmara, kvarsi, graníti 
og gleri. Efnununum er blandað saman og þeim hellt yfir gólf. Þegar 
gólfið hefur þornað er farið yfir með steinslípivélum til að fá slétta  áferð. 

Steining húsa: Þegar talað er um steiningu húsa þá er átt við að 
útveggir húsanna hafi verið húðaðir með steinmulningi úr hrafntinnu, 
silfurbergi, kvarsi eða skeljabrotum.

Sveitserstíll: Sveitser er byggingarstíll sem barst til landsins frá Noregi 
seinni hluta 19. aldar. Sveitserstíllinn einkenndist af m.a útstæðum 
þakbrúnum og útskornu skrauti í kringum dyr, glugga og þakbrúnir.

Þeytisteypuaðferðin: Er aðferð sem var beitt til þess að minnka 
steypumagn í stólpum. Mótunum var snúið á meðan sprautað var 
steypu inn í þau. Miðflóttaaflið sá svo um að ýta steypunni út í hliðar 
mótsins. 
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1.1 INNGANGUR
Borgarlandslagið mótast ekki af byggingum 
eingöngu heldur er það samsett úr mörgum 
þáttum. Hægt er að nefna þætti eins og gróður, 
stíga, götur, listaverk og landslagshönnun 
sem móta rýmið í borginni.
Það er í eðli mannkynsins að helga sér land 
og afmarka það með einhverjum hætti. Veggir 
og girðingar sem afmarka garða eru ekki síður 
mikilvægur hluti af borgarlandslaginu en áður 
upptaldir þættir. Þeir eru einmitt viðfangsefni 
þessarar rannsóknar. 

Í skipulagi er verið að taka ákvörðun um 
landnotkun og landnýtingu. Þar skipta útlínur 
lóða miklu máli því þær marka það hvernig 
landnýtingin er. Útlínur og afmarkanir ná til 
allra tegunda lóða en í þessari ritgerð verður 
athyglinni eingöngu beint að lóðaafmörkun 
íbúðahúsa. Á meðan það eru útlínur lóða sem 
marka landnýtinguna, þá eru það íbúarnir 
sem útfæra og hanna útlit lóðamarkanna. 
Útfærsla girðinga á lóðamörkum eru hluti af 
borgarhönnun en um leið brjóta girðingarnar 
upp borgarlandslagið og skipta því upp í rými.

Samkvæmt arkitektinum Christopher 
Alexander er mikið af mynstrum að finna í 
borgum. Meðal þeirra mynstra er afmörkun. Í 
bók hans „A Pattern Language“ (bls. 992-994) 
fjallar hann  um mikilvægi afmörkunar og þess 
að staðsetja húsið rétt í lóðinni (Christopher 
Alexander, 1977).

Í þessum kafla er fjallað um tilurð þessa 
verkefnis, markmið þess og fyrri rannsóknir. 
Auk þess er gerð grein fyrir uppbyggingu 
ritgerðarinnar og efnistökum hennar.

Mynd 1. Afmörkun. (Alexander, 1977) 
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1.2. TILURÐ VERKEFNIS 
Lítil áhersla hefur verið á umfjöllun um 
lóðaafmarkanir og girðingar í ritum sem hafa 
birst á Íslandi í tengslum við skipulagsmál og 
sögu Reykjavíkur.
Við eftirgrennslan kom í ljós að ekki hafði 
verið unnin og skrásett rannsókn sem tók 
sérstaklega fyrir afmörkun lóða og strauma og 
stefnur í efnisvali girðinga í þéttbýli á Íslandi.
Allar lóðir, hvort sem um er að ræða einka- 
fjölbýlis- eða fyrirtækjalóðir, hafa lóðamörk 
til að skilja sig frá næstu lóð eða landsvæði. 
Margar útfærslur eru til af slíkri afmörkun, 
missmekklegar. Í byggingarreglugerð er lítið 
sagt til um hvernig afmörkun lóða skal útfærð. 
Af þeim sökum er forvitnilegt að rýna í sögu 
Reykjavíkur með tilliti til lóðaafmarkana því 
girðingar afmarka ekki einungis lóðina, heldur 
brjóta þær borgarlandslagið upp í rými. Þannig 
skilja þær á milli einka- og almenningsrýmis 
og  mynda þannig ramma utan um rýmið sem 
almenningur ferðast um dags daglega.
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1.3. MARKMIÐ 
Markmiðið með rannsókninni er að skoða 
þróun lóðaafmörkunar í þéttbýli, nánar tiltekið í 
Reykjavík, frá upphafi 20. aldar og fram til um 
það bil 1970 og skoða hvaða utanaðkomandi 
þættir hafa haft áhrif á þá þróun. 
Fjallað verður um sögulegan bakgrunn 
borgarinnar og gerð greining á girðingum. 
Greiningin byggir á rannsóknaraðferðum 
borgarformfræðinnar. Ef til vill munu augu 
hönnuða opnast fyrir mikilvægi vel útfærðrar 
lóðaafmörkunar í borgarlandslaginu og verða 
þeim hvatning til að ganga lengra í hönnun 
húsa með því að líta á  allan frágang lóðar og 
lóðaafmörkunar sem hluta af sinni hönnun. 
Þannig má ná fallegri heildarmynd og skapa 
aukið verðmæti eigna.

Til grundvallar rannsókninni liggur eftirfarandi 
spurning: 

Með hvaða hætti hefur afmörkun lóða í 
Reykjavík þróast frá aldamótunum 1900 og 
fram til 1970 og hvaða ástæður liggja að baki 
þeim breytingum?

Hér er um tvíþætta spurningu að ræða. 
Fyrst er spurt út í þá þróun sem hefur orðið 
á lóðaafmörkunum. Í því tilliti er uppbygging 
hverfa í Reykjavík rakin og aðferðafræði 
borgarformfræðinnar (e. urban morphology) 
er beitt til að svara spurningunni.
Til að svara síðari hluta spurningarinnar, um 
ástæður breytinganna, er áfram rýnt í sögu 
borgarinnar en að þessu sinni þarf að lesa út 
úr henni hvaða ytri þættir hafa haft áhrif.
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1.4. FYRRI RANNSÓKNIR 

Þó svo að efnið sé kunnuglegt hefur enginn 
tekið upp á því að rannsaka það hvernig 
afmörkun lóða með girðingum hefur þróast í 
þéttbýli frá síðustu öld. Þegar skoðaðar eru 
gamlar ljósmyndir má oft sjá girðingar sem 
umlykja lóðirnar. Í sögubókum er saga húsanna 
rakin, hver teiknaði og byggði húsin, fyrir hvern 
var byggt, hverjir hafa búið í húsunum og svo 
framvegis. Í undantekningartilvikum er fjallað 
um girðingarnar. Oftast er það ef hönnuðurinn 
teiknar girðingarnar sem hluta af hönnuninni, 
sem er ekki algengt. Þó eru sum hverfi sem 
bera þess merki að teiknaðar hafi verið 
girðingar meðfram húsunum. 
Í bókinni Húsakostur og híbýlaprýði frá árinu 
1939, er aðeins komið inn á girðingar. Einar 
Sveinsson arkitekt skrifar kafla í bókinni 
sem heitir „Fyrirkomulag og gerð sérstæðra 
íbúðarhúsa í kaupstöðum.“ Í þriðja undirkafla 
sem ber yfirskriftina „Lóðin og húsið“ (bls. 38-
72) fjallar hann aðeins um girðingar. Hans 
vangaveltur eru hversu dýrar steinsteyptu 
girðingarnar eru og að það ætti einungis að 

setja þær að götu og nota ódýrari girðingar 
á milli lóða og í bakgarði. Eiríkur Einarsson 
arkitekt skrifar einnig kafla í bókinni sem 
heitir Skrúðgarðar (bls. 97-101). Eiríkur telur 
efnisnotkun vera mikilvæga þegar byggja á 
upp veggi. Hann telur að góð hleðsla úr torfi 
eða grjóti sé betri kostur en steinsteyptur 
veggur í garði vegna tengingar við náttúru. 
Hann fer líka yfir það hversu mikilvægir háir 
steinsteypuveggir eru hvað skjól varðar. Að 
sama skapi kemur hann inn á það hversu 
dýrir þeir séu og hvernig þeir geta takmarkað 
útsýnið (Hörður Bjarnason, 1939).
Garðsaga Íslands eftir landslagsarkitektana 
Einar E. Sæmundsen og Samson Bjarnar 
Harðarsson (2010) er handrit þar sem farið 
er yfir garðsögu okkar Íslendinga. Garðar eru 
aðalefni bókarinnar og er fjallað um  girðingar 
á þó nokkrum stöðum en almennt er sú 
umfjöllun ekki ítarleg.
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1.5.  EFNISTÖK

Ritgerðin skiptist í fimm hluta (sjá kafla 1.6). 
Í öðrum hluta er farið yfir hvaða gögn voru 
notuð og hvaða aðferðum var beitt. 
Í þriðja hluta er sögu lóðaafmörkunar í Reykjavík 
gerð skil, auk samantektar.
Í fjórða hluta ritgerðarinnar eru sýnd dæmi um 
girðingar við hús í Reykjavík.
Í fimmta hluta er loks farið yfir niðurstöður 
rannsóknarinnar og ályktað út frá þeim.

Allar ljósmyndir sem koma fram í ritgerðinni eru 
teknar af höfundi eða fengnar að láni frá Nives 
E. Waltersdóttir Ferrua nema annað sé tekið 
fram.
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1.6. UPPBYGGING RITGERÐAR
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2. HLUTI 
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Borgarformfræði (e. urban morphology) fjallar 
um form og mynstur byggðar. Með því að 
beita borgarformfræði sem aðferðafræði er 
hægt að skoða mismunandi form, mynstur og 
tengsl þeirra yfir mörg tímabil, því hver kynslóð 
skilur eftir sig ummerki um veru sína í borginni. 
Þannig verður til lagskipting sem myndast með 
búsetu fólks í borgunum og skapar heildarsýn 
borgarinnar. Til þess að skilja borgarformið 
þarf að skilja uppruna þess og hvernig það 
myndaðist (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004).
 

Borgarformfræðina má rekja bæði til landfræði  
(í Bretlandi og Þýskalandi) og arkitektúrs (á 
Ítalíu og í Frakklandi) (Sigríður Kristjánsdóttir, 
2007). 
Í grein sinni um borgarformfræði, sem birtist 
árið 2004 í Landabréfinu, tímariti landfræðinga, 
gerir Dr. Sigríður Kristjánsdóttir grein fyrir helstu 
áhrifavöldum og aðferðafræði sem beitt er við 
borgarformfræðirannsóknir. 

Aðalfrumkvöðull í borgarformfræðilegum 
rannsóknum innan landfræði var M.R.G. 
Conzen. Grunninn að borgarformfræðinni 
innan arkitektúrs er að finna í gagnrýni á 
móderníska byggingarlist og borgarskipulag 
og má rekja til arkitektsins Saverio Muratori. 
Muratori hafnaði þeim hugmyndum að 
arkitektar væru listamenn og byggingar 
eftir þá væru nokkurs konar minnisvarðar 
um þá. Að hans mati voru arkitektar 
handverksmenn sem yrðu að þekkja 
efniviðinn og umhverfið og yrðu þannig 
að taka tillit til þess borgarlandslags sem 
þeir væru að hanna sitt efni inn í.  Muratori 
var lærifaðir Gianfranco Caniggia, en sá 
síðarnefndi hélt áfram með þær hugmyndir 
sem Muratori hafði sett fram (Sigríður 
Kristjánsdóttir, 2004).
 

2.1. BORGARFORMFRÆÐI
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Mynd 3.  Borgarform
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2.2. CONZEN

Þýski landfræðingurinn M.R.G. Conzen 
(1907-2000) hóf sitt nám við háskólann í 
Berlín árið 1926. Hann hreifst þar mjög af 
landmótunarfræði og var, eins og áður sagði, 
frumkvöðull í borgar formfræðilegum 
rannsóknum innan landfræðinnar. Conzen 
hafði sérstakan áhuga á manngerðri 
landmótun og yfirfærði hugmyndafræði 
landmótunarfræðanna yfir á borgina. Árið 
1933 flutti Conzen til Englands og lærði þar 
skipulagsfræði við háskólann í Manchester. 
Hann hafði sértakan áhuga á breytingum 
á búsetu fólks og því hvaða félagslegu og 
efnahagslegu ástæður lægju að baki breyttu 
búsetumynstri. Conzen framkvæmdi fjölda 
rannsókna á borgum í Bretlandi og þróaði 
bæði hugtök og aðferðafræði til að greina 
borgarlandslagið. Ein þekktasta rannsókn 
hans er sú sem hann gerði á borginni Alnwick 
í norðaustur Englandi á sjöunda áratug síðustu 
aldar. Þar kemur fram sú kenning hans að 
borgarlandslagið sé sögulegt skjal og að með 
réttri aðferðafræði sé hægt að lesa í það eins 

og ritaðan texta. Í rannsókninni reynir Conzen 
að útskýra skipulag eldri borgarhluta, hann 
þróar hugtök sem hann notar við greiningu 
á skipulagi og skoðar samspil staðhátta og 
þróunarferil skipulags í borginni (Conzen, 
1969).
Conzen talar um grunneiningarnar þrjár í 
rannsókn sinni:

 „The plan elements which make up any 
plan or layout are:
Street: a space (street-space) in built-up 
area by street-lines and reserved for the 
use of surface traffic. It is a plan element 
(Conzen 1969, bls. 130).
Plot: a parcel of land representing a land-
use unit defined by boundaries on the 
ground. It is a plan element (Conzen 1969, 
bls.128).
Block-plan of a building: the area occupied 
by a building and defined on the ground 
by the lines of its containing walls. Loosely 
referred to as the ‘bulding’. It is plan element 
(Conzen 1969, bls. 123).“

Samkvæmt hugmyndum Conzen 
samanstendur hið manngerða borgarlandslag 
af skipulagi, mynstri hins byggða forms og 
landnotkunarmynstri. Skipulaginu skiptir 
hann svo upp í þrjár grunneiningar: a) götur 
og uppröðun þeirra í gatnakerfi; b) lóðir og 
samsetningu þeirra í gatnareiti og c) byggingar 
húsaraða. Samsetning þessara grunneininga 
er mismunandi (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). 
Þegar horft er til þessara grunneininga þá 
má sjá að girðingar marka skil á milli gatna 
og lóða. Um leið afmarka þær rýmið og eru 
þannig rýmismyndandi.

Fjögur lykilhugtök í borgarformfræðinni koma 
úr smiðju Conzen:
Skipulagsgreining (e. town-plan analysis)
Þróunarferill borgarlóðar (e. the burgage cycle)
Formfræðirammi (e. the morphological frame) 
Jaðarbelti (e. fringe belts)
(Sigríður Kristjánsdóttir, 2004).



15

Grunneiningarnar þrjár sem Conzen byggir 
hugmyndafræði sína á: gata, lóð og hús 
er það sem þessi ritgerð byggir á. En að 
viðbættu hugtakinu afmörkun. Afmörkun er 
það sem skilur að götuna frá lóð og húsi og 
markar skil milli lóða. Rammar inn húsið og 
gefur til kynna hvar mörkinn liggja á milli einka- 
og almenningssvæðis og milli einkalóða.  

Mynd 4.  Grunneiningar skipulags samkvæmt skilgreiningu Conzens frá 1969 (Kostof, 1991, 26).
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Ítalski arkitektinn Gianfranco Caniggia (1933-
1987) var virtur á sínu sviði. Hann kenndi 
hönnun við ýmsa háskóla á Ítalíu og gaf út 
fjölda bóka. Á meðal þeirra er ritið Formgerð 
byggingalistar og formgerðarflokkun húsa, 
túlkun á grunngerð bygginga (í. Composizione 
Architettonica e Tipologia Edilizia, Lettura 
Dell´Edilizia Di Base) frá árinu 1979. Rannsóknir 
í formfræðum borga byggja meðal annars á 
þeirri aðferðafræði sem kynnt er í þessu riti.

Caniggia byggði aðferðafræði sína í 
byggingarlist og hönnun á formfræði 
grunngerðar. Samkvæmt honum endurspeglar 
grunngerð byggingar í borgum þjóðfélagið á 
hverjum tíma. Rannsóknaraðferðir Caniggia 
byggja á því að skoða sögu borga til að skilja 
þær. Með samfélagslegum breytingum verður 
breyting á  grunngerðum borgarinnar. Hér er 
því alltaf um lifandi form að ræða (Caniggia, G. 
& Maffei, G.L., 2001).

Eitt af því sem mikilvægt er í flokkun Caniggia á 

þróun grunngerðarinnar er aðgreining hans á 
samsvörun rýmis annars vegar og samsvörun 
í tíma hins vegar.

Rýmið byggist á einingum sem saman mynda 
stærri samhangandi einingar. Þessar einingar, 
eða þættir eru (frá minnsta þætti og upp úr):

Grunneining

Formgerð grunneininga

Kerfi formgerða

Samhangandi lifandi heild kerfa

Þessar rýmiseiningar eru notaðar við greiningu 
á byggingu, frá grunneiningu eins og múrsteini, 
yfir í formgerð eins og vegg. Formgerðin veggur 
verður að kerfi formgerða, eins og herbergi og 
gangur, sem aftur skapar samhangandi lifandi 
heild sem er byggingin sjálf. Þessa greiningu 
er hægt að nota áfram á borgina og líta þá á 
bygginguna sem grunneininguna. 

Fjöldi bygginga, aðkomuleiðir að þeim og rými 
umhverfis þær mynda formgerð grunneininga, 
svokallaðaðan borgarvef, borgarvefir mynda 
kerfi formgerða, hverfi, sem aftur skapa hið 
samhangandi lifandi heild, borgina.

Sama hugmynd liggur að baki tímasamsvörunar, 
en hún byggir á því að rannsaka kerfisbundið 
þær breytingar sem hafa orðið á búsetu 
(byggingum) og borgum í gegnum tíðina. 
Þá samsvarar upphaf búsetu (byggingar) 
grunneiningunni og eftir því sem þróun verður 
með tímanum, er hægt að sjá grunneininguna 
breytast í formgerðir, kerfi formkerfa og loks 
samhangandi lifandi heild kerfa, sem er þá 

2.3. CANIGGIA
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Mynd 5.  Flokkun Caniggia. Flokkakipting formsins og tengslin á milli þeirra (Kroft, 1993)

samsvarandi flóknari útfærslum samtímans á 
búsetu, byggingum og borgum.
Hugmyndafræði Caniggia hefur verið notuð 
sem grunnur að vinnu ýmissa aðila sem starfa 
við varðveislu og endurbyggingu sögulegra 

borga. (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004).
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Meðal rannsókna sem hafa verið gerðar þar 
sem aðferðarfræði borgarformfræðinnar 
(e. urban morphology) hefur verið beitt eru 
rannsóknir Dr. Sigríðar Kristjánsdóttur. En Dr. 
Sigríður varði doktorsritgerð sína Deciphering 
the contemporary urban landscape of 
Reykjavík Iceland : By applying the concepts 
of methods of Caniggia and Conzen við 
háskólann í Birmingham, Bretlandi árið 2007.

Áður hafði Dr. Sigríður skifað grein um 
hugmyndafræði Gianfranco Caniggia í tímaritið 
Arkitektúr, verktækni og skipulag (Sigríður 
Kristjánsdóttir, 2003) og einnig grein um 
borgarformfræði sem birtist í Landabréfinu, 
tímariti landfræðinga, árið 2004 (Sigríður 
Kristjánsdóttir, 2004).  

Dr. Sigríður ritaði jafnframt grein sem birtist 
í ritinu Approaches in Urban Morphology 
sem gefið var út af University of Northumbria 
árið 2005. Greinin birtist undir heitinu The 
concept of a house - the dialect of Reykavík, 

Iceland. Dr. Sigríður byggir þar rannsókn 
sína á hugmyndafræði G. Caniggia með 
áherslu á borgarlandslag samtímans (Sigríður 
Kristjánsdóttir, 2005).

Árið 2008 skrifaði Rósa Hlín Hlynsdóttir Bs 
ritgerð við Landbúnaðarháskóla Íslands 
sem fjallaði um hvernig byggð hefur þróast í 
gegnum tíðina í Borgarnesi.

Það sama ár skrifaði Sólveig Helga 
Jóhannsdóttir Bs ritgerð við sama skóla, 
sem fjallaði um þróun og skipulag í 
sumarbústaðalandi Miðfells. Sólveig yfirfærði 
kenningar þeirra Caniggia og Conzens í 
borgarformfræði yfir á sumarbústaðabyggð.

Árið 2011 skrifaði Aldís Aðalsteinsdóttir Bs 
ritgerð við Landbúnaðarháskóla Íslands 
um Þróunarferil Stöðlakots, en Stöðlakot 
var hjáleiga í Reykjavík. Aldís notaði 
aðferðarfræði Conzen í rannsókn sinni.

Á vormánuðum 2015 varði María 
Guðbjörg Jóhannsdóttir Ms ritgerð sína við 
Landbúnaðarháskóla Íslands. Ritgerðin heitir 
„Rýnt í skipulagseinkenni þéttbýlisstaða 
í fjörðum á Íslandi.“ Þar skoðaði María 
skipulagseinkenni þriggja fjarða.

Enginn hefur fjallað um lóðaafmörkun í 
borgarformfræðilegu samhengi. Það er 
mikilvægt að beina sjónum að lóðaafmörkun 
og reyna að varpa ljósi á mikilvægi hennar í 
þróun borgarinnar. Það er hægt með því að 
nota þá hugmyndafræði sem Caniggia og 
Conzen settu fram.

2.4.  AÐRAR SAMBÆRILEGAR RANNSÓKNIR
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Í þessari rannsókn á afmörkun lóða með tilliti til 
girðinga, spilar skipulag og grunneiningar þess 
(samkvæmt Conzen) stórt hlutverk, til að lesa 
í sögu borgarinnar með landnotkunarmynstur 
og þróunarferil borgarinnar í huga. Að sama 
skapi er greiningaraðferð Caniggia beitt. Þar er 
byrjað á að greina grunngerðina (grjót, timbur, 
steypa) og hvernig hún myndar formgerð 
grunneininga (veggi, girðingar) sem mynda 
svo kerfi formgerða (götumyndin) sem skapar 
heildarmynd borgarinnar.

2.5. SAMANTEKT
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3. HLUTI 
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3.1 SAGAN
Landnámsmenn sem komu til Íslands á 9. öld 
frá Noregi ræktuðu aðallega gras fyrir búfénað 
sinn. Þeir reistu stein- og torfgarða til þess að 
hlífa grasinu fyrir ágangi húsdýra sem var beitt 
fyrir utan garðana (beitarstjórnun). Samkvæmt  
Grágásarlögum, sem giltu á landnámsöld og 
byggja á hinum norsku Gulaþingslögum, og 
seinna í Jónsbók 1280, kemur fram að allir 
skuli hafa löglega garða sem eiga að vera 5 
feta breiðir við jörðu og 3 fet efst og skuli vera 
1,5 alin á hæð (Garðsaga Íslands, 
2010) (Finnur Jónsson, 1945).

Árið 1786 leið dönsk einokunarverslun 
á Íslandi undir lok og Reykjavík öðlaðist 
kaupstaðarréttindi ásamt fimm öðrum stöðum.
Reykjavík var stærsti kaupstaðurinn, með 
302 íbúa. Þéttbýlismyndun á Íslandi hófst 
því í Reykjavík. Á þessum tíma bjuggu íbúar 
vestan megin við lækinn sem seinna varð 
Lækjargata. Fyrsta íbúðarhúsið í Reykjavík 
sem byggt var austan megin við læk var 
Bernhöftshús, reist árið 1838. Þeir sem bjuggu 
í þéttbýlinu á þessum tíma voru útlendingar á 

meðan flestir Íslendingarnir bjuggu fyrir utan 
bæinn í torfhúsum. Frá og með 1842 var 
bannað að byggja ný torfhús til íbúðar. Þegar 
kaupstaðarréttindi voru endurskoðuð árið 
1836 var það aðeins Reykjavík sem var áfram 
kaupstaður þar sem aðrir staðir uppfylltu ekki 
skilyrði kaupstaða (Garðsaga Íslands, 2010). 

Þann 29. maí 1839 gaf Friðrik konungur sjötti 
út opið bréf um stofnun byggingarnefndar 
í Reykjavík.  Þar sem bréfið var gefið út af 
konungi hafði það óvéfengjanlegt lagagildi. 
Meginmarkmið þess var að afstýra húsbrunum. 
Þar var jafnframt að finna reglur um skipulag, 
lóðamál og húsagerðir (Páll Líndal, 1971).  Í 
annarri grein bréfsins er að finna ákvæði 
um að frá og með 17. nóvember 1786 beri 
lóðahafa nýrra lóða að girða af lóð sína og hefja 
nýtingu hennar innan tveggja ára, annars verði 
lóðahafi að skila lóðinni aftur til kaupstaðarins.   
Sérstaklega er talað um að á lóð skuli vera 
nægt pláss fyrir bygginguna sjálfa, auk 
nauðsynlegs garðrúms og jurtagarða. 
Í þriðju grein bréfsins kemur fram að girðingum 
á nýjum lóðum skuli þannig háttað að auðvelt 

sé að taka þær niður ef upp kemur bruni.
Hér er að finna fyrstu rituðu heimildirnar um 
afmörkun lóða í þéttbýli með girðingum.  
(Placat betræffende en Bygningscommission 
i Reikjavig paa Island = Opid Bréf vidvikjandi 
Bygginga-Nefnd í Reikjavík á Íslandi / 
Kjöbenhavn den 29de Mai 1839).

Í kringum árið 1840 einkennist svipur bæjarins 
víða af matjurtagörðum afgirtum með 
girðingum sem ýmist voru hlaðnar úr steinum 
eða torfi. Einnig mátti sjá hvítmáluð stakket hjá 
þeim sem töldust til efnameiri íbúa Reykjavíkur. 
Um 1860 eru hvítmáluðu stakketin farin að 
vera nokkuð algeng við timburhús. Girðingar 
í kringum nytjagarða eru einkennandi fyrir 
tímabilið (Garðsaga Íslands, 2010).  

Reykvískir iðnaðarmenn á 19. öld höfðu ekki 
mikla reynslu í að höggva og byggja úr grjóti. 
Árið 1872 var hafist handa við að byggja 
fangelsi við Skólavörðustíg. Þar lærðu margir 
þá list að höggva og byggja úr grágrýti sem 
fengið var úr holtunum. Árið 1881 var ráðist 
í að byggja Alþingishúsið við Austurvöll í 
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Reykjavík og voru nú iðnaðarmenn komnir í 
æfingu í að meðhöndla reykvískt grágrýti.  Tíu 
árum seinna var farið í að afmarka garðinn 
sunnan meginn við Alþingishúsið. Færustu 
steinsmiðir landsins voru þá fengnir til verks 
og voru það sömu menn og byggðu bæði 
fangelsið við Skólavörðuholt og Alþingishúsið 
(Guðjón Friðriksson,1991).

Árið 1885 var Hið íslenska garðyrkjufélag 
stofnað.  Með því hófst matjurtaræktun 
Reykvíkinga fyrir alvöru (Garðsaga Íslands, 
2010).  Almennt voru ræktunargarðar afgirtir á 
þessum tíma. Grjóthleðslur og timburgirðingar 
voru algengar.

Frá árinu 1875 var Austurvöllur 
almenningsgarður, hinn fyrsti á Íslandi. 
Trégirðing var reist umhverfis hann og hægt 
að ganga inn í garðinn frá öllum hliðum hans.  
Árið 1902 var sett á laggirnar nefnd til að gera 
lagfæringar á Austurvelli. Nefndin var kölluð 
girðingarnefnd Austurvallar. Ýmsar hugmyndir 
voru uppi, meðal annars um að setja 
steinstólpa með stálrörum á milli, hætt var 

við þá framkvæmd. Á endanum var ákveðið 
að gera járngirðingu með járnpílárum. Var sú 
girðing sett upp árið 1905 og stóð í óbreyttri 
mynd til ársins 1930 (Guðjón Friðriksson, 
1991).
Lausaganga hænsna var töluvert vandamál 
í Reykjavík um aldamótin 1900. Eigendur 
þeirra voru hvattir til þess að girða þau af, 
við litlar undirtektir.  Vorið 1906 var brugðið 
á það ráð að setja inn í lögreglusamþykkt 
Reykjavíkurákvæði sem bannaði lausagöngu 
hænsa innan borgarmarkanna. Frá 14. maí 
til 1. ágúst ár hvert þyrftu hænsnin að vera 
í afgirtu svæði (Eggert Þór Bernharðsson, 
2014).

Alla nítjándu öldina var vandamál með 
lausagöngu hesta. Hestar voru hinir verstu 
vargar. Þeir rótuðu í ruslatunnum bæjarbúa um 
miðjar nætur og gerðu mikinn usla í görðum ef 
þeir voru ekki með þeim mun betri girðingum. 
Árið 1931 voru hestar 547 í bænum. Aldrei 
höfðu eins margir hestar verið í bænum en 
fór nú fækkandi (Eggert Þór Bernharðsson, 
2014).

Um aldamótin 1900 ríkti ákveðin ringulreið 
í skipulagi og mótun byggðar í Reykjavík. 
Engin föst ákvæði voru um það hvar skyldi 
byggja marglyft hús og hvar sambyggð.  Sá 
sem fékk lóð gat nánast byggt á henni eftir 
eigin höfði (Guðmundur Hannesson, 1916). 
Lágreist timburhús stóðu meðfram götum 
bæjarins. Það sem einkenndi húsin var ekki 
síst garðurinn umhverfis þau, afgirtir kálgarðar 
og litlir túnblettir. Algengast var að grjót- og 
torfgarðar afmörkuðu þessar lóðir. 
Í Þingholtunum bjó íslenska borgarastéttin. 
Húsin þar voru m.a. byggð í norskum 
sveitserstíl sem var einkennandi fyrir þetta 
tímabil. Húsin stóðu þétt með litlum afgirtum 
görðum sem voru girtir með hvítmáluðu stakketi 
og varð sú gerð girðinga æ meira áberandi á 
þessum árum. Árið 1915 er þýðingarmikið ár 

Mynd 6.  Bruninn í Reykjavík 1915. Magnús Ólafsson
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fyrir skipulag og mótun byggðar í Reykjavík. 
Í aprílmánuði 1915 brunnu 12 timburhús í 
miðbæ Reykjavíkur. Upp frá þeim degi var lagt 
bann við því að reisa timburhús í þéttri byggð 
í Reykjavík. Bruninn varð til þess að það varð 
lögð áhersla á að skipuleggja bæinn. Fyrsta 
íslenska bókin um bæjarskipulag var gefin út 
árið 1916 og var það Guðmundur Hannesson 
læknir sem skrifaði „Um skipulag bæja.“ Árið 
1917 voru svo skrifuð drög að lögum um 
skipulag kauptúna og sjávarþorpa sem voru 
samþykkt með breytingum árið 1921.
Guðmundur Hannesson hafði ákveðnar 
hugmyndir um skipulag. Hann sýnir í bók 
sinni útfærslu af götumynd þar sem hús 
voru staðsett á lóðum m.t.t. sólarátta sem er 
íslensk útfærsla af garðbænum sem einkenndi 
skipulag evrópskra útborga á þessum tímum 
(Guðmundur Hannesson, 1916).
Háar bárujárnsgirðingar var einnig að finna í 
Reykjavík. Þetta var skjóllausn sem þekkt var 
frá gamalli tíð en naut ekki mikilla vinsælda 
fyrr en ódýrt bárujárn kom á markaðinn. 
Þessar girðingar voru einkum notaðar 
umhverfis húsagarða þar sem pláss skyldi 

vera fyrir ýmsa útivinnu. Það voru ekki síst 
handverksmenn í ýmsum greinum sem settu 
upp slíkar girðingar. Þeir bjuggu margir hverjir 
í nágrenni Laugavegar. Þessar girðingar veittu 
jafnframt gott skjól til ræktunar. Gott dæmi um 
ágæti svona girðingar er girðing sem stóð við 
Suðurgötu og Vonarstræti og skýldi Garðahlyni 
(l. Acer pseudoplatanus) sem er eitt fallegasta 
götutré í Reykjavíkurborg (Garðsaga Íslands, 
2010).

Í kjölfar brunans mikla árið 1915 urðu 
steinsteypt hús ráðandi og umhverfis þau 
steinsteyptar girðingar. Allt til ársins 1960 
var götumynd Guðmundar Hannessonar 
einkennandi fyrir reykvísk hverfi. Greinilegt 
er að íslensku stein- og torfhleðsluveggirnir 
hafa átt mikinn þátt í að móta þessa stefnu.  
Steinsteypugirðingarnar byrja að koma þegar 
fyrstu steinsteypuhúsin fara að rísa í bænum. 
Með tímanum urðu þetta yfirleitt háar girðingar 
sem voru hluti af hönnun hússins. Það er 
hægt að skipta girðingum fúnkishúsanna upp 
í tvo flokka. Annars vegar voru þetta sléttar 
og heilsteyptar hvítmálaðar girðingar og hins 

vegar hraun- eða steiningar í sama stíl og 
húsið. Seinni flokkur girðinganna er mikið 
notaður við uppbyggingu Norðurmýrarinnar 
á árunum 1930-1940. Upp úr 1950 fór að 
bera á því að steinsteypan væri notuð sem 
sökkull undir forsteyptar mynsturgirðingar. Þá 
var fyrst steyptur sökkull og stólpum komið 
fyrir með um það bil tveggja metra millibili 
og forsteyptar mynsturgrindur settar á milli 
stólpanna. Mynsturgirðingarnar voru fylgifiskur 
steinsteyptu húsanna. Eftir 1960 var lítið 
steypt af girðingum og timburgirðingarnar 
komu aftur til sögunnar. Um 1980 hætti fólk 
að nota girðingar til þess að afmarka lóðir sínar 
og fór þess í stað að afmarka lóðir sínar með 
limgerðum.

Í betri hverfum bæjarins var forgarðurinn sem 
snéri út á götu með hvítmálaðri girðingu (stakket) 
og aðrar hliðar voru með steingörðum  eða 
timbur-, bárujárnsgirðingum.   Seinna þegar 
steinsteypan tekur völdin fara að rísa steyptir 
veggir og jafnvel hlaðnir veggir með steyptum 
pílárum.  Það voru tvö fyrirtæki sem buðu 
upp á steypta pílára á höfuðborgarsvæðinu, 
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Pípugerðin stofnuð 1907 og Pípuverksmiðjan 
Rauðarárstíg 11. Einnig var stofnað fyrirtæki 
og verksmiðja á Akureyri árið 1918 (Helgi H. 
Eiríksson, 1930).

Eins og áður sagði byggðist Norðurmýrin upp 
á árunum 1930 til 1940. Hverfið einkennist 
af funkishúsum með dökkum steiningarmúr 
og steinsteyptum girðingum með sömu 
áferð allt um kring (Garðsaga Íslands, 2010). 
Girðingarnar hafa mikið verið gagnrýndar í 
gegnum árin. Í ágúst  1944 skrifaði Þorlákur 
Ófeigsson grein í Tímarit Iðnaðarmanna. 
Þar setur hann út á fúnkisvillurnar og 
steingirðingarnar:
„Fyrir  Alþingishátíðina er mikið byggt. Gaman 
að eiga nýtt hús til að bjóða gestunum inn í. 
Bylting hefir gerzt í húsagerð. Snikkaravillan 
hverfur, en Funkisvillan kemur í staðinn. 
Allhár steinsteypukassi opinn, umlykur 
byggingarlóðina. Inn í þeim kassa stendur 
annar lokaður talsvert hærri, en minni að 
ummáli. Það er húsið. Stundum er dálítið 
erfitt að átta sig á því, hvað upp á að vera á 
kassanum. Gluggar eru yfirleitt lágir, en breiðir 

og skerast gapandi gegnum hornin, langt inn 
í hliðarveggina beggja megin. Það ber dálítið 
á sprungum, þar sem mest reynir á, en það 
hæfir ekki þessum stíl að setja súlur eða stöpla 
í hornin. Ef ágreiningur er milli burðarþols og 
tízku, verður tízkan að ráða. Opinn kassinn 
utan um lóðina heitir girðing. Hún er dýr, en 
ekki að sama skapi falleg. Hún á að veita skjól, 
en veldur um leið misvindi. Hún átti að vera 
varanleg, en sýnir víða ótrúleg hrörnunarmerki, 
eftir nokkur ár, holur, sprungur og halla. Þessar 
háu og dýru steingirðingar setja ömurlegan svip 
á heil bæjarhverfi, sérstaklega þar sem lóðir 
eru litlar og húsin þétt. Sjá t.d. Norðurmýrina. 
Þær hylja fegurð gróðursins kringum húsin, svo 
heildarmyndin yfir að líta verður einhverskonar 
stíliseruð Ódáðahraun, í staðinn fyrir græna 
grasreiti og skrúðgarða, eins og til var ætlazt.“ 
(Þorlákur Ófeigsson, 1944).
Í dag hefur gróður aldeilis tekið við sér í 
Norðurmýrinni. Þegar steingirðingarnar voru 
reistar náðu trén ekki upp fyrir hæð girðingana 
og var því heldur litlaust um að lítast. Í dag 
hefur gróðurinn náð mikilli hæð og er í góðu 
hlutfalli við annars háar girðingar sem prýða 

hverfið. Mörg húsanna,  auk steingirðinganna, 
eru komin á viðhald í dag. Íbúar hverfisins eru 
misefnaðir og ekki eru allir í þeirri stöðu að 
geta lagt út í fjárfrekar viðgerðir. Hefur fólk tekið 
upp á því að fjarlægja steinsteyptu veggina í 
stað þess að gera við þá, oft af fjárhagslegum 
ástæðum.

Árið 1939 kom út bókin Húsakostur og 
híbýlaprýði. Einar Sveinsson arkitekt skrifaði 
einn kafla bókarinnar sem heitir „Fyrirkomulag 
og gerð sérstæðra íbúðarhúsa í kaupstöðum“.  
Skrif Einars fjalla um algengustu gerðir 
sérstæðra íbúðarhúsa. Hann fer í gegnum 
lýsingar á uppbyggingu húsanna, að því loknu 
kemur Einar inn á lóðir í undirkafla sem heitir 
„Lóðin og húsið.“ Hann lýsir því hvernig húsin 
raðast upp á lóðunum. Húsin eru staðsett 
norðan megin á lóðum til þess að íbúar gætu 
notið sólar í görðum sínum. Þegar hann fer 
að fjalla um hornlóðirnar kemur hann inn á 
girðingarmál. Þeir sem ættu hornlóð þyrftu að 
bera kostnað af að girða sig af á tvo vegu. Hann 
segir að algengt væri orðið að húseigendur 
steyptu girðingar til þess að afmarka lóð sína 
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á fjóra vegu. Einar telur það vera bruðl og 
álítur að húsbyggjendur eigi aðeins að steypa 
girðingar með götum og láta trégirðingar duga 
á milli húsa, best væri að gróðursetja tré og 
sleppa girðingunum. Einar finnst steinsteyptu 
girðingarnar vera alvarlegt vandamál þar sem 
þær séu dýrar. Auk þess fannst Einari hinar 
steyptu girðingar vera þunglamalegar sem 
afmörkun á lóð (Einar Sveinsson, 1939). 
Ummæli Einars Sveinssonar um girðingar eru 
athyglisverðar í ljósi þess að hann teiknaði hús 
með slíkum girðingum.

Í sömu bók skrifaði Eiríkur Einarsson kafla 
um „Skrúðgarða.“ Hann fjallar þar almennt 
um skrúðgarða. Í kaflanum fjallar Eiríkur um 
hvernig nota á girðingar til að afmarka lóð 
með tillit til garðræktar. Hann nefnir að skjól 
sé það mikilvægasta í garðrækt og að gæta 
þurfi þess að umlykja garðinn á alla vegu með 
allt að mannhæðarháum girðingum. Hann 
telur að garðarnir yrðu vistlegri en vissulega 
væru annmarkar á; veggir séu dýrir, takmarki 
útsýni og eyðileggi götumyndina. Eiríkur taldi 
að byggingarnefnd ætti að passa upp á að 

meðalhófs yrði gætt við notkun slíkra girðinga 
(Eiríkur Einarsson, 1939). 

Í Alþýðublaðinu 1. febrúar árið 1944 sendi 
Hörður Bjarnason arkitekt inn pistil í kaflann 
„Hannes á horninu“ um grasbletti og girðingar. 
Hann talar um að hafa sært fegurðarsmekk 
Sigga á Sjónarhóli þar sem hann hafði áður birt 
sýnishorn af húsagirðingum sem voru bæði 
smekklausar og óþarflega kostnaðarsamar 
steingirðingar og væru þær lítt samræmdar 
umhverfi sínu. Það virðist sem lýsing Harðar 
á sumum þeirra girðinga sem sementsdilkum 
í fjárréttum hafi verið það sem fyllti mælinn 
hjá Sigga á Sjónarhóli. Hörður fer að bera 
saman steingirðingar og vírnetsgirðingar. Það 
fer ekki á milli mála að Hörður er ekki mikið 
fyrir steingirðingarnar og vill heldur nota annað 
hvort vírnetsgirðingar eða rimlagirðingar úr 
timbri.  Síðan fer hann að lýsa þessum léttu 
vírnetsgirðingum sem eru farnar að gera meira 
og meira vart við sig í bænum. Hann bendir 
á að þetta séu smekklega málaðar girðingar 
en ekki ryðgaðar trjárimlagirðingar, steyptir 
póstar með fínriðu neti á milli. Þá segir Hörður 

Bjarnason orðrétt: 
„Sem dæmi um heildarmynd slíkrar byggðar, 
vil ég benda á Samvinnubústaðina í vesturbæ, 
nýju verkamannabústaðina í Rauðarholti, sem 
þannig verða girtir“
(Hörður Bjarnason, 1944).

Árið 1943 þegar lögsagnarembætti Reykjavíkur 
stækkaði og svæðið austan Elliðaár bættist 
við fór að bera meira á lausagöngu sauðfjár. 
Lýðveldisárið 1944 færðist þungi inn í 
umræðuna um að stöðva þyrfti lausagöngu 
sauðfjár innan borgarmarkanna. Það voru 
Skógræktarfélagið og Garðyrkjufélagið 
sem vildu að sauðkindinni yrði útrýmt úr 
bæjarlandinu. Þeir töldu að þær nytjar sem 
fengjust af sauðfjárrækt í bæjarlandinu væru 

Mynd 7.  Félagsgarður við Hávallagötu
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sáralitlar miðað við hvað garðrækt gæfi af 
sér. Auk þess væri sauðfjárræktin aðeins 
á fárra manna höndum. Og flestir þeir sem 
héldu kindur væru að því fremur til afþreyingar 
og dægrastyttinga en til þess að hagnast á 
þeim. Félögin bentu á kostnaðinn sem hlaust 
af lausagöngu sauðfjár. Það þurfti að hafa 
lögreglumann í stöðugri vinnu við að sækja 
óskilafé og koma því til sinna réttu eigenda. 
Garðræktendur ættu mjög erfitt með að verja 
garða sína og þyrftu að leggja í mikinn kostnað 
við að girða sig af með háum girðingum. Þær 
þurftu að vera háar því sauðkindin stökk 
annars yfir girðingarnar. Ástandið var orðið svo 
slæmt að margir hættu garðrækt í úthverfum 
bæjarins. Félögin sendu áskorun til bæjarins 
um alvöru málsins með það að leiðarljósi 
að það þyrfti að gera eitthvað í málunum. 
Síðustu sauðkindurnar voru handsamaðar í 
görðum borgarinnar á 9. áratugnum, þegar 
farið var að girða fyrir borgarlandið (Eggert Þór 
Bernharðsson,  2014).

Í byggingarsamþykkt fyrir Reykjavík sem tók 
gildi þann 1. október 1945 má finna nokkrar 

greinar þar sem talað er um girðingar.

4. gr.
1. Hver sá er vill reisa hús, breyta því, 
gera girðingu eða önnur mannvirki á 
lóð sinni skal senda byggingarnefndinni 
skriflega beiðni um það. 

5. Uppdráttur af girðingum, 
auglýsingaspjöldum og öðrum 
mannvirkjum skulu glögglega sýna 
gerð þeirra.

10. gr.
1. Lóðir og lönd skal girða á þann hátt, 
er byggingarnefnd samþykkir.
2. Ekki má girða með grjótgörðum 
eða öðrum girðingum með slíkri 
gerð, að rottur og mýs geti átt fylgsni 
í þeim og ekki með gaddavír, nema 
sérstaklega standi á, og þá með leyfi 
byggingarnefndar. 
3. Hurð eða hlið á girðingu má aldrei 
opnast út á götu eða gangstétt.
(Byggingarsamþykkt fyrir Reykjavík nr. 
195/1945, 4.gr., 10. gr.).

Samkvæmt þessari byggingarsamþykkt þarf 
að fá sérstakt leyfi fyrir því að setja upp girðingu 
í Reykjavík frá 1. október 1945. Til þess að 
setja upp girðingu þarf að skila inn teikningu 
af girðingunni og þarf byggingarnefnd að 
samþykkja hana áður en leyfi fæst til þess að 
setja hana upp.
Farið var að setja skilyrði um notkun efnis 
í girðingar á þessum tíma. Til dæmis var nú 
bannað að hlaða grjótgarða, sem fyrr á öldum 
voru algengasta girðingarformið. Var það bann 
sett vegna músa- og rottugangs.

Þann 22. júní 1960 var rituð í Vísi undir liðnum 
„Bergmál” smá klausa um steingirðingar. Þar 
segir að útlendingar furði sig oft á hinum 
rammgerðu steingirðingum kringum hús 
og garða hér, og stundum heyrist frá þeim 
fáránlegar spurningar um allar þessar girðingar, 
svo sem hvort þeim hafi verið komið upp til 
varnar árásum. 
„Að öllu gamni slepptu þá eru þessar girðingar 
dýrar og ljótar og setja leiðan svip á bæinn. 
Hvílíkur munur, ef þær væru horfnar og grænar 
limgirðingar komnar í þeirra stað.“ 
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(Vísir miðvikudaginn 22. júní 1960. tölublað 
136. bls:6).

Árið 1964 tekur gildi ný byggingarsamþykkt 
Reykjavíkur og er nú fastar tekið á málaflokki 
girðinga þar. Í 6. kafla hennar, undir 28. grein 
segir svo: 
„Ef maður óskar að girða lóð eða land, skal hann 
leita samþykkis byggingarnefndar á gerð og 
frágangi girðingar og láta í té þær upplýsingar, 
þ.á.m. uppdrætti, er byggingarfulltrúi telur 
nauðsynlegar. 
Girðing má að jafnaði ekki vera hærri en 1 
meter, miðað við gangstétt.”
Sama ár tók gildi reglugerð í Reykjavík, 
samkvæmt lögum frá Alþingi um búfjárhald í 
kaupstöðum og kauptúnum, sem bönnuðu 
búfjárhald nema með sérstöku leyfi borgarráðs. 
(Eggert Þór Bernharðsson,  2014).

Árið 2004 var Guðrúnu Jónsdóttur 
arkitekt falið það verkefni að koma með 
tillögu að hverfaskipulagi fyrir Norðurmýri 
- Rauðarárholt. Guðrún talar um hlutföll, 
þakform og yfirborðsáferð húsanna og 

hvernig heildarsvipmót hverfissins sé skapað. 
Hún talar um steyptu veggina sem ramma 
húsin inn sem oft eru beint framhald af 
tröppuhandriðunum sem prýða húsin. Hún 
nefnir að sumstaðar hafa grindverk verið rifin 
og í staðin verið komið fyrir trégrindverkum 
eða steinhleðslum. Húsin í þessu hverfi eru 
mörg farinn að kalla eftir viðhaldi. Ekki bara 
húsin heldur einnig  girðingar og lóðir vegna 
þess að jarðvegur er víða siginn. Við það að 
jarðvegur sigi hafa girðingar skekkst og jafnvel 
brotnað á sumum stöðum. Guðrún leggur 
mikla áherslu á að gæta verði samræmis í 
frágangi ytra umhverfis. Passa verður upp á 
að hús og girðingar fái sama yfirbragð. Hún 
talar um óæskilega kofa sem eru mikill lýti á 
umhverfið og væri best að þeim yrði komið 
fyrir kattarnef. Hún telur að það sé ljóst að það 
bíði ærið verkefni í viðhaldsvinnu í framtíðinni 
(Guðrún Jónsdóttir, 2004).
 
3.1. FYRIRTÆKI Í FRAMLEIÐSLU 
GIRÐINGA

Árið 1907 var fyrirtækið Pípugerð Hafnarfjarðar 

stofnuð. Fyrirtækið framleiddi ýmiskonar varning, 
svo sem skolplagnir og steinsteypta pílára sem 
notaðir voru í girðingar og handrið. Pípugerðin 
framleiddi, af myndum að dæma, pílárana í 
girðingu við Fjölnisveg í Reykjavík og víðar. 
Á seinni stríðsárum var maður að nafni 

Mynd 8.  Auglýsing  frá 1930

Mynd 9.  Girðing við Fjölnisvegur 
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Marteinn Davíðsson sem starfaði hér á landi. 
Marteinn var listmúrari og vann við að steina 
hús með skel, íslensku kvarsi og hrafntinnu. 
Það var mikið verið að steina hús á þeim árum. 
Marteinn fór til Danmerkur til að kynna sér 
terrazzogólflagnir. Út frá þeirri reynslu kynnist 
Marteinn ítalskri fjölskyldu. Ferrua fjölskyldan 

flutti til Íslands fyrir atbeina hans til þess að fara 
að vinna við terrazzogólflagnir.    
Feðgarnir Giovanni Ferrua og Walter Jónsson 
Ferrua komu til Íslands frá Torino á Ítalíu árið 
1948 til þess að vinna við lagningu terrazzo 
á gólf Þjóðminjasafnsins. Verkefnið var 
stórt í sniðum og þurfti því að setja upp lítið 
verkstæði á verkstað. Eftir að verkefninu lauk 
stofnuðu þeir fyrirtækið Mosaik árið 1952. 

Þeir feðgar héldu áfram þar sem frá var horfið 
í lagningu terrazzogólfa sem var aðalsöluvara 
þeirra feðga. Þeir bjuggu einning til mót til 
þess að steypa hellur. Eitt verka þeirra var að 
steypa hellurnar í Hallargarðinum sem Jón H. 
Björnsson hannaði 1954 (Reynir Vilhjálmsson, 
munnleg heimild 17. apríl 2015).

Á þessum árum var farið að sjást til steyptra 
skrautgirðinga í Reykjavík. Þeir feðgar voru 
kunnugir þeim frá heimalandinu. Þeir fóru 
út í það að framleiða tilbúnar girðingar og 
handriði úr steinsteypu eftir fyrirmynd frá 
þeirra heimabæ, Torino á Ítalíu. Frá 1957 til 
1967 voru handrið og girðingar aðalsöluvara 
fyrirtækisins. 

Mynd 11.  Hallargarðurinn. G. Rúnar Ólafsson 1955 

Mynd 12.  Mynstur frá Torino á Ítalíu 1. 

Mynd 13.  Mynstur frá Torino á Ítalíu 2.

Mynd 14.  Mynstur frá Torino á Ítalíu 3. 

Mynd 10.  Terrazzogólf í Þjóðmynjasafni íslands
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Mosaik bauð upp á mikið úrval girðinga 
og handriða, einnig blómaker. Fyrirtækið 
auglýsti vöru sína sem heppilegasta efnið 
vegna veðráttu ásamt því að vera það besta 
og ódýrasta sem völ var á. Hægt var að fá 
handriða- og girðingaeiningarnar keyptar og 
gat húseigandinn sett þær upp sjálfur. Mosaik 
sá einnig um uppsetningu fyrir þá sem ekki 
sáu sér fært að gera hlutina sjálfir.

Handrið og girðingar Mosaik hf. voru af ýmsum 
gerðum. Úrvalið var mikið og endalausir 
möguleikar. Mismunandi hæðir og lengdir 
voru á einingunum. Ýmist voru girðingar með 
stólpum, eða þeim sleppt og girðingin látin 
flæða án stólpa. Stundum voru girðingarnar 
látnar stalla en þá var nauðsynlegt að nota 

stólpa (Þórhallur Birgir Jónsson, starfsmaður 
Mosaik  og Nives E. Waltersdóttir Ferrua, dóttir 
Walters eigenda Mosaik, munnleg heimild, 
17. febrúar 2015). 
Steyptu handriðin og girðingarnar voru 
áberandi í íslenskri húsagerð á árunum 1950 
til 1970. Fyrirtækin sem voru í samkeppni 
um handrið og girðingar voru auk Mosaik 
hf. Steinstólpar hf., Pípu- og steingerðin frá 
Vestmannaeyjum og Löve handrið. Þorsteinn 
Löve sem starfaði um tíma hjá Mosaik hætti 
þar og stofnaði sitt eigið fyrirtæki 1954 og 
starfaði til 1964. Fyrirtækið Steinstólpar hf. var 

stofnað árið 1944 og var aðallega að framleiða 
steinsteypustólpa eftir þeytisteypuaðferðinni. 
Steinstólpar hf. framleiddu jafnframt handrið 
og girðingaeiningar meðfram framleiðslu sinni 
á steinsteypustólpunum (Ólafur Tryggvason, 
1945, 1960).

Geovanni Ferrua er látinn og Walter Jónsson 
Ferrua er komin með Alzheimer og hefur ekki 
verið starfandi í þó nokkurn tíma. Hins vegar 
hafa dætur Walters allar þrjár starfað við 
reksturinn alllengi. Mosaik er síðasta fyrirtækið 
sem hefur verið að framleiða þessi steyptu 
handrið og girðingar og hefur nú verið selt. Nýju 
eigendurnir hafa ekki áform um að viðhalda 
þessari gömlu hefð og hafa selt mótin til Lýðs 
Péturssonar. Hann hefur sýnt varðveislunni 
áhuga og hyggst halda úti viðhaldsþjónustu 
á girðingunum í framtíðinni (Þórhallur Birgir  
Jónsson, starfsmaður Mosaik  og Nives E. 
Waltersdóttir Ferrua, dóttir Walters eigenda 
Mosaik, munnleg heimild, 17. febrúar 2015).

Mynd 15.  Höfuðstöðvar Mosaik. Nives Ferrua

Mynd 16.  Ein af útfærslum Mosaiks. Nives Ferrua 
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3.2 FYRIRMYNDIRNAR

Hér má sjá fyrirmyndir girðinganna sem 
Giovanni og Walter notuðust við frá 
heimabænum sínum í Torino á Ítalíu.

Mynd 17.  7 myndir af Ítölskum fyrirmyndum Mosaiks. 

Nivers Ferrua
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3.3. VÖRULÍNA MOSAIKS
Hér má sjá nokkrar útfærslur sem Mosaik 
framleiddi að Ítalskri fyrirmynd.

Mynd 18.  8 myndir af sýnishornum Mosaiks. 

Nives Ferrua 
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3.4. LANDSLAGSARKITEKTAR
Tilkoma nýrrar stéttar landslagsarkitekta í 
íslenskt samfélag hafði þó nokkuð um það 
að segja hver þróun varð í afmörkun lóða 
hérlendis. 
Jón H. Björnsson (1922-2009) er fyrsti 
landslagsarkitekt okkar Íslendinga. Hann skilur 
eftir sig mörg vel unnin verk og var brautryðjandi 
á sínu sviði. Hann lauk prófi frá Cornell háskóla 
í Ithaca, New York með meistaragráðu í 
landslagsarkitektúr árið 1952. Jón H. bjó 
um skeið í parhúsi við Skaftahlíð 1-3. Eitt af 
hans tímamótaverkum er án efa garðurinn við 
það hús. Hann setti upp lokaða timburveggi 
um dvalarsvæðin á þrjá vegu. Þeir náðu ekki 
að götu heldur skildi hann eftir spildu, þar  
myndaðist beð sem hann plantaði gróðri  í 
sem með tímanum faldi girðinguna. Jón taldi 
nauðsynlegt að setja upp skjólgirðingar til að 
geta notað rýmin sem voru utandyra. 
Reynir Vilhjálmsson (f. 1934) er einn af okkar 
virtustu landslagsarkitektum, útskrifaður frá 
Listaháskólanum í Kaupmannahöfn árið 1961. 
Garðurinn við Fagrabæ í Árbænum, heimili 
Reynis Vilhjálmssonar, er tímamótahönnun. 

Húsið er neðst í botnlanga við bakka Elliðaár. 
Lóðaafmörkunin er mynduð með gróðri sem 
umlykur húsið, engar girðingar eru sjáanlegar. 
Þegar rölt er um hús og garð er eins og allt 
sé nákvæmlega eins og það á að vera, allt 
hefur sinn tilgang. Stórir gluggar sem ná frá 
gólfi til lofts. Stór rennihurð sem opnast út að 
ánni þar sem garður og hús flæða saman í 
eina heild. Þannig vildi Reynir Vilhjálmsson 
hafa það þegar hann var að vinna í hönnun 
húss og garðs árið 1967. Það sem er svo 
sérstakt við garðinn er að þrátt fyrir ótal rými 
eru engar girðingar sem afmarka eða skipta 
upp rýmunum, heldur flæðir heildin með hjálp 
gróðurs. Þetta byggir allt á hugmyndafræði 
um að láta hús og garð flæða saman. Þrátt 
fyrir að standa við bakka Elliðaár með engum 
skjólgirðingum er nokkuð skjólsælt í garðinum 
hjá Reyni (Reynir Vilhjálmsson, munnleg 
heimild, 17. apríl 2015).
Reynir Vilhjálmsson kemst svo að orði í 
Skrúðgarðabókinni  1967 um girðingar: 
„Veggir geta verið myndaðir af steyptum 
múrum, ýmiskonar skjólskermum eða hlöðnum 
steinveggjum. En oftast er samt trjágróðri 

ætlað það hlutverk.“
Reynir vildi helst nota runnagróður til þess 
að mynda skjól. Auk þess þótti honum 
veggir hússins og nærliggjandi húsa mjög 
mikilvægir til að mynda skjól í garðrýminu. 
Girðingar vildi Reynir nota til þess að mynda 
skjól fyrir litlar plöntur gagnvart roki og vosbúð 
veðurguðanna, taldi það mjög mikilvægt fyrstu 
ár plantna að mynda skjól. Reynir spáði líka 
í umhverfið, hvernig girðingin hefur áhrif á 
útlit heildarmyndarinnar. Að mati Reynis voru 
hinar steyptu skrautgirðingar, sem algengar 
voru um miðja síðustu öld, of dýrar og fé 
hefði betur verið varið í aðrar framkvæmdir í 
garðinum. Reynir talar um vegghleðsluna 
sem menningararf okkar og beri að varðveita 
þá aðferð. Reynir hefur verið duglegur við 
að viðhalda þeirri hefð í sínum verkum sem 
má sjá víða, sem dæmi hannaði hann 
veggina kringum Þjóðarbókhlöðuna (Reynir 
Vilhjálmsson, 1967). Að mati Reynis skyldu 
girðingar eingöngu notaðar ef þær þjónuðu 
sérstökum tilgangi, t.d. að verjast ágangi frá 
götu. Við lóðaafmörkun vill Reynir eingöngu 
nota gróður.
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3.5. SAMANTEKT 
Samkvæmt borgarformfræðinni er nauðsynlegt 
að skilja uppruna borgar og hvernig hún 
myndaðist, til að skilja borgarformið.
Af sögu Reykjavíkurborgar má glöggt sjá 
hvernig þjóðfélagsgerðin og aðstæður skipta 
máli og hafa áhrif á þróun borgar. Á tiltölulega 
skömmum tíma breyttist Reykjavík úr því að 

vera sveitaþorp, með búfénaði, yfir í það að 
verða að þéttbýliskjarna, með tilheyrandi þörf 
fyrir skipulag. 
Tilgangur lóðaafmarkana hefur breyst í takti 
við það. Ástand heimsmála hefur haft töluverð 
áhrif á íslenskan efnahag, sem aftur hefur 

haft áhrif á efnisval þegar kemur að afmörkun 
lóða. Íslenskt veðurfar hefur einnig nokkurt 
vægi í þessu samhengi. Tíðarandinn hefur að 
lokum sitt að segja, og þar skipar ung stétt 
landslagsarkitekta stóran sess. 

1786 
Reykjavík öðlast 

kaupstaðarréttindi

1840
Matjurtagarðar 

einkenna bæinn

1875
Austurvöllur verður 
almenningsgarður

1900
Ringulreið ríkir í 

skipulagi og mótun 
byggðar í Reykjavík

1916
Fyrsta íslenska bókin 

um bæjarskipulag

1921
Lög um skipulag 

kauptúna og sjávarþorpa 
samþykkt

1980
Girðingar hverfa og 
limgerði koma inn

1952
Forsteyptar girðingar frá

Mosaik hf koma til 
sögunnar

1839
Fyrsta byggingarnefnd 

skipuð af Friðriki konungi 6.

1860
Hvítmáluð stakket 

algeng við timburhús

1900
Bann við lausagöngu 

hænsna sett í 
lögreglusamþykkt

1915
12 timburhús brenna í 

miðbæ Reykjavíkur

1917
Drög að fyrstu lögum 
um skipulag kauptúna 

og sjávarþorpa

1960
Timburgirðingar fara að 

koma aftur

1930
Uppbygging 

Norðurmýrar hefst

1964
Búfjárhald bannað
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4. HLUTI 
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4.1. GÖGN OG AÐFERÐIR 

Gögnin sem notuð eru í þessari ritgerð eru 
fengin með því að fara á vef borgarvefsjár 
og ja.is til að velja hentug viðfangsefni. 
Mörgum stundum var eytt á Borgarskjalasafni 
í leit að gögnum sem snéru að afmörkun 
og girðinganotkun. Landsbókasafn hafði 
að geyma þær upplýsingar sem snéru að 
byggingarsamþykktum um lóðaafmörkun og 
notkun girðinga í þéttbýli allt aftur til 1839. 
Skoðaðar voru eldri bækur: Um skipulag bæja 
eftir Guðmund Hannesson frá árinu 1916, 
Húsakostur og híbýlaprýði eftir Hörð Bjarnason 
frá árinu 1939, Garðsaga Íslands eftir þá Einar 
E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson. 
Einnig var bókin Sveitin í sálinni - búskapur 
í Reykjavík og myndun borga eftir Eggert Þ. 
Bernharðsson notuð sem heimild. Vefurinn 
tímarit.is var mikið notaður til þess að finna 
samtímaheimildir og fanga tíðaranda sem var í 
þjóðfélaginu yfir það tímabil sem fjallað er um. 
Mikið af upplýsingum fundust við leit sem átti 
sér stað þar. Tekin voru viðtöl við Þórhall Birgi 
Jónsson og Nives E. Waltersdóttir Ferrua,  

starfsmenn Mosaik hf. Einnig var tekið viðtal 
við Reyni Vilhjálmsson landslagsarkitekt.
Kort af öllum athugunarstöðum voru gerð 
ásamt því að fara í vettvangsferðir til að taka 
myndir af girðingum og götumyndum.
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4.2. ATHUGANIR 
Athugun sem þessi hefur ekki verið 
framkvæmd áður og því var ekki á eldri 
rannsókn að byggja.
Við val á girðingum var vefurinn ja.is notaður 
og borgin skoðuð út frá sjónarhorni 360° 
vefmyndavélar ja.is. Miðað var við að ná 
sýnishornum af sem flestum útfærslum 
svipaðra girðinga víðs vegar um borgina, 
innan þess tímabils sem rannsóknin nær yfir, 
sem enn standa að öllu leyti eða að hluta. 
Lóðaafmörkun landslagsarkitektanna Jóns 
H. Björnssonar og Reynis Vilhjálmssonar   
var einnig skoðuð. Byggingarár húsa í 
athuguninni voru frá 1922 til 1967. Fegurð og 
heildarsvipur götu tók stundum yfirhöndina.
Þessi rannsókn er byggð á þeirri aðferðafræði 
sem kynnt var í kaflanum Aðferðafræði, og 
byggir á kenningum Conzen og Caniggia í 
borgarformfræði.
Við hverja athugun eru grunneiningarnar þrjár; 
gata, lóð og hús (Conzen, 1969) merktar 
með breiðu letri. 

Valdar girðingar raðað upp eftir póstnúmerum:

101

105

108

107

Fjölnisvegur 7
Hávallagata 21
Hringbraut 84
Túngata 18
Vesturgata 36b

Meðalholt 8
Skaftahlíð 1-3
Skaftahlíð 32
Skaftahlíð 33
Skaftahlíð 42
Skarphéðinsgata 2-4
Skeggjagata 10

Hagamelur 8
Starhagi 16

Hæðagarður 34-36
Safamýri 23

110
Fagribær 19
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Reykjavík

Mynd 19. Kort af Reykjavík raðað upp eftir póstnúmerum
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4.3. TÚNGATA 1922

Húsið Túngata 18 var teiknað af Guðjóni 
Samúelssyni  árið 1922, byggt árið 1924 
og tekið í notkun 1928. Afmörkun lóðar gerð 
úr forsteyptum grindum sem stallast niður 
Túngötuna. Ekki er samræmi í girðingum 
og handriði. Búið er að skipta girðingunni 
út Túngötumegin.  Girðingin hefur verið 
orðin illa farin og hún tekin niður og þessi 
sett í staðinn. Þess hefur ekki verið gætt 
að viðhalda heildarmyndinni. Handriðið sem 

er austanmegin við húsið er gert úr pílárum 
sem hugsanlega voru framleiddir hér á landi 
af Pípugerðinni í Hafnarfirði. Ekki fundust 
heimildir til að styðjast við, gæti eins verið 
innflutt. 

Mynd 20.  Hverfi Túngötu Mynd 21.  Gata. Götumynd Túngötu Mynd 22.  Hús. Teikning af Túngötu 18
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Mynd 24.  Afmörkun, girðing á framhlið Túngötu 18

Mynd 23.  Lóð. Framhlið á Túngötu 18 Mynd 25.  Handrið á vesturhlið
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4.4. VESTURGATA 1925

Húsið að Vesturgötu 36b var byggt fyrir 
Kristján E. Schram skipstjóra. Húsið er 
teiknað af Guðmundi H. Þorlákssyni, það 
er í nýbarokk stíl (Páll V. Bjarnason & Helga 
Maureen Gylfadóttir, 2003). Afmörkunin á 
lóðinni er úr steinsteyptum stöplum með 
heilum sökkli með steinsteyptum pílárum 
ofan á og handlista. Húsið sem stendur 

við hliðina er í svipuðum stíl og er með 
samskonar girðingum. Hér eru bæði hús 
og girðing í sama stíl og það gefur fallega 
heildarmynd.

Mynd 26.   Hverfi Vesturgötu Mynd 27.  Gata. Götumynd Vesturgötu

Mynd 28.  Hús. Teikning af Vesturgötu 36b
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Mynd 29.  Lóð. Framhlið á Vesturgötu 36b Mynd 31.  Svalahandrið 

Mynd 30.  Afmörkun, girðing á framhlið vesturgötu 36b
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4.5. FJÖLNISVEGUR, 1929

Húsið að Fjölnisvegi 7 er teiknað af Jóni J. 
Víðis mælingamanni. Girðingin sem umlykur 
allar lóðirnar norðan megin götunnar er 
samskonar steingirðingu sem er samsett 
úr forsteyptum pílárum frá Pípugerðinni 
í Hafnarfirði. Fyrirtækið Pípugerðin var 
stofnuð árið 1907 og starfaði eitthvað fram 
að miðri öld. Girðingin við húsin ofanvert við 
Fjölnisveg setur einstaklega skemmtilegan 
svip á götumyndina. Fjölnisvegur er eitt besta  

dæmið um reykvíska götu sem  byggð er á 
gatnafyrirkomulagi í anda garðbæjarins sem 
Guðmundur Hannesson kynnti í bók sinni 
„Um skipulag bæja“ sem hann gaf út árið 
1916. Einnig mun Fjölnisvegur vera eina 
gatan í Reykjavík með samræmdri girðingu 
alla lengdina.

Mynd 32.  Hverfi Fjölnisvegar Mynd 33.  Gata. Götumynd Fjölnisvegar Mynd 35.  Lóð. Pílári 

Mynd 34.  Auglýsing úr Brúnni 1930 



45
Mynd 37.  Afmörkun, girðing á framhlið Fjölnisvegar 7

Mynd 36.  Framhlið á Fjölnisvegi 7  Mynd 38. Hús. Teikning af Fjölnisvegi 7
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4.6. VERKAMANNABÚSTAÐIR VIÐ HRINGBRAUT, 1931-34 / 2014

Verkamannabústaðirnir við Hringbraut 
voru teiknaðir af Guðjóni Samúelssyni 
húsameistara ríkisins og Einari Erlendssyni. 
Húsin voru reist á árunum 1931-1935 af 
Byggingarfélagi alþýðu. Meðfram Hringbraut 
endilangri eru steinsteyptir veggir sem ná 
eftir húsalengjunni. Veggirnir mynda forgarð 
Hringbrautar megin. Annars staðar eru húsin

byggð fast að gangstétt.
Árið 1986 voru veggirnir rifnir niður vegna 
steypuskemmda (Páll V. Bjarnason og Drífa 
Kristín Þrastardóttir, 2005). Nú hafa veggirnir 
verið endurgerðir í upprunalegri mynd. 
Komið hefur í ljós að veggirnir hafa töluvert 
hljóðvarnargildi (Pétur H. Ármannsson, 
munnleg heimild, 10. apríl 2015).

Mynd 39. Hverfi Hringbrautar Mynd 40. Gata. Götumynd Hringbrautar Mynd 41. Lóð. Horft frá útihurð
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Mynd 43.  Afmörkun, girðing á framhlið Hringbrautar 84

Mynd 42.  Framhlið á Hringbraut 84 Mynd 44.  Hús. Teikning af Hringbraut 84
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4.7. HÁVALLAGATA, 1936

Húsið á Hávallagötu 21 er teiknað af 
Gunnlaugi Halldórssyni árið 1935. 
Afmörkun lóðarinnar, götumegin er hávaxinn 
steinsteyptur veggur sem hefur sömu 
áferð og húsið sjálft. Hönnuðurinn teiknar 
bæði hús og afmörkun saman og lætur 
skyggni og handrið húss renna saman við 
garðvegginn í óbrotinni línu. Þannig myndast 
skemmtileg samræmd heild milli húss og 
garðveggja. Húsið var hluti af húsaþyrpingu 

byggingarsamvinnufélagsins Félagsgarði 
sem var byggingarsamvinnufélag (Pétur H. 
Ármannsson, 2014).

Mynd 45.  Hverfi Hávallagötu Mynd 46.  Gata. Götumynd Hávallagötu

Mynd 47.  Lóð. Framhlið á hlið 
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Mynd 49.  Afmörkun, girðing á framhlið Hávallagötu 21

Mynd 48.  Teikning af húsi og girðingu á Hávallagötu Mynd 50.   Hús. Teikning af húsi og girðingu á Hávallagötu b.



50

4.8. SKARPHÉÐINSGATA 1938

Húsið á Skarphéðinsgötu 2-4 er teiknað 
af arkitektinum Sigmund Halldórssyni árið 
1937. Afmörkunin er heilsteyptir veggir, 
sumir hafa verið málaðir en aðrir hafa 
verið steinaðir í stíl við húsin. Það sem er 
sérstakt við þetta hús eru teikningarnar. 
Þær sýna hvernig á að útfæra afmörkunina 
á tvo vegu. Þessi útfærsla er algeng víðar í 
Norðurmýrarhverfinu.

Mynd 51.  Hverfi Skarphéðinsgötu Mynd 52.  Gata. Götumynd Skarphéðinsgötu

Mynd 53.  Teikning, girðingingar að Skarphéðinsgötu 2-4
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Mynd 55.  Afmörkun, girðing á framhlið Skarphéðinsgötu 2-4 

Mynd 54.  Lóð. Teikning afmörkunnar við Skarphéðinsgötu 2-4 Mynd 56.  Hús. Teikning af Skarphéðinsgötu 2-4 
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4.9. SKEGGJAGATA 1939

Húsið að Skeggjagötu 10 er teiknað af Einari 
Sveinssyni arkitekt árið 1938. Afmörkun 
lóðar er steinsteyptir háir veggir ca: 150 
sm. háir. Hér spila veggirnir stórt hlutverk 
í hönnun hússins sem stendur á hornlóð. 
Aukinn kostnaður var vegna hornlóða. 
Húsbyggjendur þurftu að steypa háa veggi 
á tvo vegu eftir lóðamörkum tveggja gatna.

Mynd 57.  Hverfi Skeggjagötu Mynd 59.  Gata. Götumynd Skeggjagötu

Mynd 58.  Lóð. Skeggjagata 10
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Mynd 61.  Afmörkun, girðing á framhlið Skeggjagötu 10 

Mynd 60.  Skeggjagata 10 Mynd 62. Hús. Teikning af Skeggjagötu 10
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4.10. MEÐALHOLT 1942

Húsin í Meðalholti eru teiknuð af Bárði 
Ísleifssyni og Guðjóni Samúelssyni árið 
1941. Þeir sáu einnig um hönnun götunnar. 
Öll húsin í Meðalholti voru byggð á vegum 
Byggingafélags verkamanna. Veggirnir sem 
umlykja garðana tilheyra fúnkis stílnum og 
voru hluti af hönnun húsanna. Veggirnir voru 
til að aðskilja forgarðinn frá götunni. Veggirnir

eru úr steinsteypu og eru 70 sm háir og voru 
málmhlið við hvern inngang. Í dag eru nánast 
öll hliðin horfin, eitt og eitt standa þó enn.

Mynd 64.  Gata. Götumynd MeðalholtsMynd 63.  Hverfi Meðalholts
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Mynd 65.  Lóð. Meðalholt 8 Mynd 67.  Hús. Teikning af Meðalholti 8

Mynd 66.  Afmörkun, girðing á framhlið Meðalholts 8
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4.11. HAGAMELUR 1946

Mynd 70.  Hús. Teikning af húsi og girðingu 

Hagamels 8

Húsið sem stendur við Hagamel 8 var 
teiknað af Halldóri H. Jónssyni arkitekt árið 
1945. Afmörkunin er heilsteyptir veggir með 
sömu áferð og húsið. Veggirnir eru málaðir í 
sama lit og húsið. Þeir eru einfaldir kassalaga 
fletir með skrauti sem er kúla á innfelldum 
fleti. Veggirnir og húsið tala vel saman þar 
sem sama mynstur er á húsi og veggjum. 
Húsið hefur fengið upplyftingu, kvistir sem 
eru á fram- og bakhlið hússins

hafa verið stækkaðir og við það breytist 
útlit húsins lítillega. Þau hús sem Halldór H. 
Jónsson teiknaði voru áberandi skrautleg 
og sérstök handrið og grindverk með 
einkennandi skrauti voru við flest þeirra.

Mynd 68. Hverfi Hagamels Mynd 69. Gata. Götumynd Hagamels Mynd 71.  Orri Hjaltason íbúi að Hagamel 8
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Mynd 73.  Afmörkun, girðing á framhlið Hagamels 8

Mynd 72.  Lóð. Hagamelur 8 Mynd 74.  Handrið við inngang Hagamels 8 Mynd 75. Flúr á svölum Hagamels 8
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4.12. SKAFTAHLÍÐ 1947
Parhúsið við Skaftahlíð 1-3 
var teiknað af Hannesi Kr. 
Davíðssyni. Um skeið bjó fyrsti 
landslagarkitekt íslendinga, Jón 
H. Björnsson í Skaftahlíð 1. 
Jón hannaði báða garðana fyrir 
íbúðirnar. Í hönnuninni notar Jón 
skjólgirðingar til að mynda skjól. 
Girðingarnar ná hins vegar ekki 
að lóðamörkum

heldur myndar Jón H. beð 
fyrir framan girðingarnar. Hann 
gróðursetti svo tré og annan 
gróður sem dró úr áhrifum 
girðinganna með tímanum. Hér 
má sjá fyrstu skjólgirðingar sem 
farið var að nota með tilkomu 
landslagsarkitektanna.

Mynd 78.  Skaftahlíð 1-3

Mynd 79.  Girðing og gróðurMynd 77.  Gata. Götumynd SkaftahlíðarMynd 76.  Hverfi Skaftahlíðar
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Mynd 80.  Hús. Teikning af Skaftahlíð 1-3 Mynd 82. Lóð. Teikning af garði Skaftahlíðar 1-3

Mynd 81. Afmörkun, girðing á framhlið Skaftahlíðar 1-3 
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4.13. STARHAGI 1951

Húsið Starhagi 16 var teiknað af Halldóri H. 
Jónssyni árið 1951. Hér er afmörkun lóðar 
með forsteyptum stólpum og girðingum. 
Starhagi 16 hefur nýlega fengið upplyftingu. 
Ráðist var í endurbætur á húsi og girðingum 
ekki alls fyrir löngu. Girðingarnar og handrið 
húsins eru sérhönnuð fyrir húseigandann. 
Húseignin hefur fengið samræmt 

heildaryfirbragð, sami stíll á handrið og 
girðingum. Fyrirtækið Mosaik hf. sá um að 
búa mótin til og steypa girðingar og handrið 
fyrir verkið ásamt því að vinna verkið. Mosaik 
hf. var hér fyrr á árum stórtækt fyrirtæki í 
forsteyptri girðinga- og handriðaframleiðslu. 
(Þórhallur Birgir, 2015).

Mynd 83.  Hverfi Starhaga Mynd 84.  Gata. Götumynd Starhaga

Mynd 85.  Girðingaeining

Mynd 86. Handrið að Starhaga 16
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Mynd 87.  Lóð. Starhagi 16 Mynd 89.  Hús. Teikning af Starhaga 16 

Mynd 88. Afmörkun, girðing á framhlið Starhaga 16
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4.14. HÆÐARGARÐUR 1952

Húsið að Hæðagarði 34-36 er byggt 1952 
og teiknað af Sigmundi Halldórssyni arkitekt. 
Húsið er fjögurra íbúða. Afmörkun lóðar er úr 
forsteyptum einingum með tíglamynstri sem 
myndar lítinn forgarð við húsin. Uppbygging 
girðingarinnar er steyptur sökkull með áföstum 
stólpum og forsteyptar steypugrindur settar 
á milli. Í Hólm- og Hæðargarði er þessi

tegund allsráðandi fyrir utan nokkur tilfelli 
þar sem önnur tegund hefur verið notuð. 
Girðingarnar mynda skemmtilega heild við 
báðar göturnar.

Mynd 90.  Hverfi Hæðagarðs Mynd 91.  Gata. Götumynd Hæðagarðs

Mynd 92.  Lóð. Girðing séð frá hlið
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Mynd 94. Afmörkun, girðing á framhlið Hæðagarðs 34-36

Mynd 93.  Hæðagarður 34-36 Mynd 95.  Hús. Teikning af Hæðagarði 34-36 
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4.15. SKAFTAHLÍÐ 1956

Jón Magnússon teiknaði Skaftahlíð 32 árið 
1954. Húsið var byggt 1956. Afmörkun lóðar 
er gerð með forsteyptum skrautgirðingum 
frá Mosaik hf. Girðingarnar afmarka forgarð  
hússins. Uppbygging girðingar, steyptur 
sökkull með steyptum stólpum á hornum og 
beygjum svo er settar forsteyptar einingar og 
þeim skeytt saman á 2-3 metra millibili. Hús 
og girðing eru með samræmdu útliti. 

Mynd 96.  Hverfi Skaftarhlíðar Mynd 97. Gata. Götumynd Skaftahlíðar 32

Mynd 98.  Píláraeining frá Mosaik. Nives Ferrua
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Mynd 100.  Afmörkun, girðing á framhlið Skaftahlíðar 32

Mynd 99.  Lóð. Skaftahlíð 32 Mynd 101.  Hús. Teikning af Skaftahlíð 32 
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4.16. SKAFTAHLÍÐ 1956

Skaftahlíð 42 er teiknuð af Arinbirni 
Þorkelssyni árið 1954 og byggð tveimur 
árum seinna. Afmörkun lóðar er útfærð 
með forsteyptum girðingum frá Mosaik hf. 
Útfærsla girðingar er steyptur sökkull með 
forsteyptum stöplum og forsteyptum um það 
bil tveggja metra löngum girðingaeiningum á 
milli stöpla. Ekki er samræmi á milli handriða 
húss og girðingar. 

 

Mynd 102.  Hverfi Skaftahlíðar Mynd 103.  Gata. Götumynd Skaftahlíðar 42

Mynd 104.  Mynstureiningar frá Mosaik hf. Nives Ferrua
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Mynd 106.  Afmörkun, girðing á framhlið Skaftahlíðar 42

Mynd 105.  Lóð. Skaftahlíð 42 Mynd 107.  Hús. Teikning af Skaftahlíð 42
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4.17. SKAFTAHLÍÐ 1957

Húsið við Skaftahlíð 33 var byggt árið 
1957. Húsið teiknaði Hafliði Jóhannsson 
húsasmíðameistari. Árið 1969 er gerð 
lóðarbreyting. Lóðin er minnkuð með því að 
suðvestur horn lóðar fékk á sig 10 radíus 
þannig að veggurinn verður bogadreginn 
þar. Afmörkun lóðar er gerð með forsteyptum 
skrauteiningum frá Mosaik hf. Uppbygging 
girðingar, lágreistir sökkull stólpar við inngang 
að íbúðum og við lóðamörk austur og norður,

svo við austurenda lóðar. Svo er forsteyptu 
einingunum komið fyrir og þeim skeytt saman 
á 2-3 metra millibili.
Girðingin setur skemmtilegan svip á 
umhverfið.  

 

Mynd 108.  Hverfi Skaftahlíðar Mynd 109.  Gata. Götumynd Skaftahlíðar 33

Mynd 110.  Kónaeining frá Mosaik. Nives Ferrua
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Mynd 112. Afmörkun, girðing á framhlið Skaftahlíðar 33

Mynd 111.  Skaftahlíð 33 Mynd 113.  Hús. Teikning af Skaftahlíð 33 Mynd 114.  Lóð. Breyting á lóðaafmörkun
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4.18. SAFAMÝRI 1961

Safamýri 23 var teiknuð af Kjartani Sveinssyni 
árið 1961. Afmörkun lóðar aðliggjandi götu 
er  forsteypt skrautgirðing. Hún er byggð 
upp þannig að fyrst er steyptur sökkull 
svo er komið fyrir stólpum í upphafi og 
enda girðingar. Einnig eru settir stólpar þar 
sem girðingin beygir. Síðan er forsteyptu 
einingunum komið fyrir, skeyttar saman á 
2 – 3 metra millibili. Girðingin í Safamýri 23 
er dæmi um vel útfærða girðingu sem setur 

heildarsvip á húseignina. Hins vegar var 
annað mynstur á teikningum sem Kjartan 
Sveinsson teiknaði 1961 en á endanlegri 
útgáfu sem nú prýðir húseignina. 

 

Mynd 115. Hverfi Safamýrar Mynd 116.  Gata. Götumynd Safamýrar 23
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Mynd 117.  Lóð. Safamýri 23 Mynd 119.  Hús. Teikning af Safamýri 23

Mynd 118. Afmörkun, girðing á framhlið Skaftahlíðar 33
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4.19. FAGRIBÆR 1967

Húsið við Fagrabæ 19 er hannað af Reyni 
Vilhjálmssyni og teiknað af Stefáni Jónssyni. 
Reynir hannaði húsið með tillit til notagildis. 
Engar girðingar eru sjáanlegar. Reynir notar 
gróður til að afmarka lóðina. Hönnun lóðar 
hefur að geyma mörg ólík rými sem taka við 
hvert af öðru. Íbúðarhús og garður renna 
saman við guðsgræna náttúruna sem blasir 
við manni þegar gengið er út á sólpallinn 
sunnan megin við húsið. 

Mynd 120.  Hverfi Fagrabæjar

Mynd 121.  Hús. Fagribær 19

Mynd 122.  Gata. Götumynd Fagrabæjar 19 Mynd 123.  Lóð. Bekkur úr föllnu tréi úr garðinum 
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Mynd 124.  Aðkomurými a. Mynd 126.  Aðkomurými b. Mynd 127.  Aðkomurými c.

Mynd 125.  Afmörkun, girðing á framhlið Skaftahlíðar 33
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5. HLUTI 
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5.1. NIÐURSTÖÐUR

5.2. ÞRÓUN
Gamla Reykjavík var eins konar sveitaþorp, 
þar sem fólk hélt skepnur og ræktaði matjurtir. 
Bærinn byggðist fyrst upp við lækinn, og grjót- 
og torfgarðar voru algengir, fyrst og fremst til 
að halda skepnum á sínum stað.
Á ofanverðri 19. öld mátti sjá breytta 

þjóðfélagsmynd endurspeglast í girðingum 
bæjarins. Bærinn var orðinn kaupstaður 
þar sem verslað var með ýmsan innfluttan 
varning, meðal annars timbur. Stakket að 
danskri fyrirmynd urðu algeng lóðaafmörkun 
við timburhús bæjarins, og einkenndu 
götumyndina. 
Á þessum tíma var ekki farið að skipuleggja 

bæinn á sama hátt og síðar varð.
Það má segja að það hafi dregið til tíðinda 
árið 1915 þegar bruninn mikli varð í miðbæ 
Reykjavíkur. Í kjölfarið var lagt bann við 
byggingu timburhúsa og meiri áhersla var lögð 

á að skipuleggja uppbyggingu bæjarins. Upp 
úr því fara hverfi að byggjast upp skipulega, 
með steyptum húsum og girðingum úr sama 
efnivið. Það má leiða líkum að því að krafa hafi 
komið frá bæjaryfirvöldum um uppsetningu 
girðinga á þessum tíma, þar sem steypa var 
fremur dýrt efni, enda þótt ótvíræðar heimildir 
fyrir því skorti. Lesa má um skiptar skoðanir 
borgaranna í aðsendum greinum þeirra í 
dagblöðum þess tíma. 
Þegar fyrirtækið Mosaik var sett á laggirnar 
árið 1952 hófst nýtt tímabil í sögu steinsteyptra 
girðinga í Reykjavík. Fyrirtækið framleiddi 

Mynd 128.  Bankastræti 1882, Sigfús Eymundsson

Mynd 129.  Lækjargata 1. maí 1898. Sigfús Eymundsson 

Mynd 130.  Steyptur veggur í Norðurmýri Mynd 131.  Auglýsing úr Tímanum árið 1966
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steyptar skrautgirðingar sem settu sterkan 
svip á götumyndir Reykjavíkur á ákveðnu 
tímabili.  Á síðari hluta 20. aldar  varð til ný 
stétt landslagsarkitekta sem hafði mikil áhrif 
á áframhaldandi þróun lóðaafmarkana. Eftir 
1970 var í auknum mæli farið að nota gróður 
til að afmarka lóðir.

Þó að lóðaafmörkun hafi fyrst og fremst 
verið af hagkvæmnisástæðum,  þar sem 
annars mátti búast við að búfénaður myndi 
komast óhindrað um og geta valdið usla í 
görðum, þá virðist hún einnig hafa borið vitni 
um stöðu íbúanna og verið nokkurs konar 
stöðutákn. Fallega útfærð girðing sem hafði 
góðan samhljóm með húsinu skapaði fallega 
heildarmynd og glæsileika. Í mörgum tilvikum 
má líta svo á að girðingarnar séu orðnar þáttur 
í byggingalist húsa, þar sem svalir, handrið og 
girðingar á lóðamörkum bera sama útlit.

Sú athugun sem gerð var á sautján 
lóðaafmörkunum í Reykjavík vegna þessarar 

rannsóknar sýnir greinilega strauma og stefnur 
í útfærslum á lóðaafmörkunum þar sem meðal 
annars stíll og tíska virðast hafa haft sitt að 
segja. Þessi þróun hefur verið dregin saman 
á tímalínu á bls. 80-81. 

Í upphafi tímabilsins má sjá hina klassísku 
pílara. Síðar kemur funkisstíllinn til sögunar 
með einföldum formum. Skrautið hverfur 
og látlaus handrið og girðingar verða hluti af 
arkitektúrnum. Með tilkomu fyrirtækisins Mosaik 
birtast rómantísku formin í hinum ítölskættuðu 
og fjöldaframleiddu mynsturgirðingum. Enn 
síðar fer áhrifa landslagsarkitektanna að 
gæta. Lóðir þeirra Jóns H. Björnssonar við 
Skaftahlið, og Reynis Vilhjálmssonar við 
Fagrabæ endurspegla þeirra stíl einstaklega 
vel. Jón notar gróður út við lóðamörk en lokar 
einkarýmið af þar aftan við með dökklitum og 
lítt áberandi timburgirðingum. Reynir notar hins 
vegar eingöngu gróður á lóðamörkum.

5.3. ÁHRIF Á ÞRÓUN
Þegar þróun íslensks þjóðfélags er skoðuð 
á því tímabili sem rannsóknin nær yfir, þá má 
ljóst vera að staðsetning Íslands sem eyríkis 
úti í hafi og staða heimsmála hafi haft áhrif á 
þróun Reykjavíkur. Í upphafi tímabilsins var 
efniviðurinn sóttur beint í næsta nágrenni. 
Með tímanum, þegar kaupmennska jókst, 
útlendingum fjölgaði og hingað fór að 
berast varningur í meira mæli, þá breyttist 
efniviðurinn og áherslurnar í lóðaafmörkun.  
Timburgirðingar risu við hús betri borgara og 
háar bárujárnsgirðingar veittu matjurtagörðum 
skjól og afmörkuðu garða þar sem útivinna 
fór fram. Stríðsárin, upp úr 1940, voru 
uppsveifluár hjá Íslendingum. Með tilkomu 
hersetuliðs skapaðist mikil atvinna og hinn 
almenni borgari hafði meira á milli handanna. 
Framboð atvinnu í Reykavík jók eftirspurn eftir 
húsnæði þar. Íslenskt þjóðfélag var að taka 
miklum breytingum, úr mikilli fátækt yfir í betri 
kjör almennings. Bærinn Reykjavík var smám 
saman farinn að taka á sig borgarmynd. Ekki 
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má gleyma að skepnuhald einkenndi Reykjavík 
á fyrri hluta tímabilsins sem rannsóknin nær til. 
Á þeim tíma var nauðsynlegt að girða svæði af, 
til að skepnurnar kæmust ekki óhindrað um. 
Með tímanum urðu heimildir til skepnuhalds 
takmarkaðar og árið 1964 var lagt bann við 
búfjárhaldi nema með sérstöku leyfi.  Með 
auknum gróðri og veðursæld auk fjarveru 
búfjár, upp úr 1970, var farið að nýta gróður 
meira til afmörkunar á lóðum og er þá komið 
ákveðið jafnvægi á í borginni, þar sem hvert
hverfi heldur í sitt einkenni, allt eftir því hvenær 
það reis.

Í skipulagi í dag er ekki kveðið mjög sterkt á 
um girðingar og afmarkanir. Þó er eftirfarandi 
grein að finna í gildandi byggingareglugerð:

7.2.3. gr. Girðingar lóða. 
Hæð girðinga á lóðum skal vera í 
samræmi við skipulagsskilmála. 
Afla skal byggingarleyfis vegna 
girðinga og skjólveggja á lóðum nema 
framkvæmdirnar séu undanþegnar 
byggingarleyfi skv. f-lið 1. mgr. 2.3.5. gr. 
Girðing eða skjólveggur á mörkum lóða 

er alltaf háður samþykki beggja lóðarhafa 
óháð hæð girðingar eða skjólveggs og 
skal samþykkis leitað áður en hafist er 
handa við smíði girðingar eða skjólveggs. 

Sú grein sem þarna er vísað til, 2.3.5. gr., 
f-liður, fjallar um það í hvaða tilvikum skjólveggir 
og girðingar séu undanþegnar byggingaleyfi. 
Það er því ákveðið svigrúm sem lóðaeigendur 
hafa til að útfæra sína lóðaafmörkun án þess 
að sækja sérstaklega um leyfi.
Í dag er gróður mjög algengur á lóðamörkum 
í mörgum hverfum en jafnframt má víða 
sjá innfluttar, léttar skjólveggjaeiningar sem 
nokkurn veginn hver sem er getur sett upp.
 
5.4. UMRÆÐUR / ÁLYKTANIR 
Þróun lóðaafmarkana í Reykjavík frá aldamótum 
1900 fram til áttunda áratugarins.
Reykjavík er fremur ung borg. Í upphafi var 
almennt skepnuhald í borginni, m.a. hestar, 
sauðfé og hænsn. Girðingar voru þá fyrst 
og fremst reistar í þeim tilgangi að halda 
skepnum innan afmarkaðs svæðis.  Garðar 
hlaðnir úr grjóti eða torfi einkenndu Reykjavík 

á ofanverðri 19. öld, enda áttu þeir sér sögu 
allt aftur til landnáms, og efniviðurinn fenginn 
beint úr umhverfinu. Á síðari hluta 19. aldar var 
yfirbragð Reykjavíkur að breytast, hvít stakket 
mátti sjá víðar en áður, að danskri fyrirmynd 
og áhrifum, enda eru danskir kaupmenn stór 
hluti af sögu Reykjavíkur. Auk þess voru víða 
háar bárujárnsgirðingar, aðallega við garða þar 
sem útivinna fór fram, en bárujárnið var fremur 
ódýrt efni og skapaði gott skjól.  
Eftir brunann mikla í Reykjavík árið 1915 
var lögð áhersla á að skipuleggja bæinn. 
Á fyrri hluta 20. aldar fóru ný hverfi að rísa. 
Tilkoma steinsteypunnar í upphafi aldar, 
ásamt banni við byggingu timburhúsa í kjölfar 
brunans, höfðu þau áhrif að þessi nýju hverfi 
einkenndust jafnan af steyptum húsum með 
lágum steyptum veggjum við lóðamörk. 
Allt er í heimi tilviljunum háð. Það má kalla 
það tilviljun að til Reykjavíkur flytjist Ítalir og 
beri með sér hefðir síns heimabæjar í formi 
steinsteyptra skrautgirðinga og má segja að 
hin ítalska byggingalistasaga hafi þar með 
teygt anga sína norður um haf. Reykjavík 
fær hressandi yfirbragð sem má segja að sé 
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sveipað glæsileika.
Seint á 20. öld var Reykjavík orðin mjög gróin 
og gróðursæl borg. Gróður verður meira 
áberandi á lóðamörkum. Með betri efnahag 
landans fá tískustraumar jafnframt meira vægi 
og í kringum aldamótin 2000 má segja að 
hver og einn sé farinn að setja niður girðingu 
eða gróður eftir eigin smekk.

5.5. LOKAORÐ

Rannsóknaraðferðir borgarformfræðinnar 
hafa verið notaðar við ýmsar rannsóknir 
á borgarformum og byggðarmynstri 
hérlendis, en fram til þessa hefur enginn 
notað þær rannsóknaraðferðir til að fjalla um 
lóðaafmarkanir með tilliti til girðinga. Almenn 
umfjöllun um lóðaafmarkanir og girðingar 
hefur verið lítil og lítið til af efni og heimildum 
sem snúa sérstaklega að þessu. Það er því 
afar mikilvægt að rannsaka þetta efni enn 
frekar. Fyrir þessa ritgerð var safnað saman 
upplýsingum um girðingar frá því tímabili sem 
hún fjallar um. Vinna var sett í það að leita að 
frummyndum, heimildum og hönnuðum og 

skoðað hvernig þetta er í borgarlandslaginu í 
dag. 

Frekari rannsóknir væri hægt að gera fyrir 
önnur tímabil í sögu þéttbýlis og í fleiri 
þéttbýliskjörnum. Einnig væri hægt að 
rannsaka nánar þær gerðir girðinga sem fjallað 
hefur verið um í þessari rannsókn. 
Nives E. Waltersdóttir, barnabarn Giovanni 
Ferrua stofnanda Mosaik, á stórt safn af filmum 
og ljósmyndum frá föður sínum og afa, sem 
sýna hinar ýmsu girðingar og mót. Töluvert 
er því til af myndaefni til að skoða nánar og 
áhugavert væri að skoða Torino, heimabæ 
Giovanni Ferrua á Ítalíu, og bera saman við 
Reykjavík.
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Túngata 18, byggt 1922 
fyrir Bjarna Jónsson frá 

Vogi sem var alþingismaður 
og háskólakennari

Hávallagata 21, byggt 
1936. Hluti af húsaþyrpingu 

byggingasamvinnufélags 
Félagsgarði 

Fjölnisvegur 7, byggt 1929. Besta  
dæmið um reykvíska götu sem  byggð er 
á gatnafyrirkomulagi í anda garðbæjarins 

Skeggjagata 10, byggt 1939. Hús og 
girðing mynda eina heild 

Vesturgata 36b, 
byggt 1925 fyrir 
Kristján Schram 

skipstjóra

Skarphéðinsgata 2-4, 
byggt 1938. Uppbygging 

Norðurmýrar hafin

Meðalholt 8, byggt 1942 fyrir 
Byggingafélag verkamanna í 

Reykjavík

Verkamannabústaðirnir við Hringbraut, 
byggt 1931-1934 Samfelld girðing 

meðfram húsalengjunni
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Hagamelur 8, byggt 
1946. Húsið hannaði 

Halldór H. Jónsson og er 
áberandi skrautlegt 

Skaftahlíð 32, 
byggt 1956. 

Skrautgirðingar frá 
Mosaik hf.

Fagribær 19, byggt 
1967. Heimili Reynis 

Vilhjálmssonar, 
engar girðingar, 
aðeins gróður 
notaður við 

afmörkun lóðar

Starhagi 16, byggt 1951. Húsið hannaði 
Halldór H. Jónsson, handrið og girðing 

hússins tala saman
Skaftahlíð 33, byggt 1957. Skrautgirðing frá 

Mosaik hf.

Skaftahlíð 1-3, byggt 1947. 
Hönnuður garðs og skjólgirðinga 
er Jón H. Björnsson, sennilega 

um 1960

Skaftahlíð 42, byggt 1956.
Skrautgirðingar frá Mosaik hf.

Hæðagarður 34-36, byggt 1952 Samskonar 
girðingar eru bæði í Hæða- og Hólmgarði 
sem myndar skemmtilega heild við báðar 

göturnar

Safamýri 21, byggt 1961. Skrautgirðingar frá 
Mosaik hf.
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5.7. VIÐAUKI

Hér má sjá auglýsingabæklinga sem Mosaik hf og Þorsteinn Löve voru 
með á gullaldarárum skrautgirðinga.
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