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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í arkitektúr. 
Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 
Ritgerð þessi fjallar um Gunnar Hansson, arkitekt. Starfsferill hans spannar u.þ.b. 40 ár, frá 
byrjun sjötta áratugarins til loka þess níunda. Byggingar Gunnars má finna um land allt en 

þær kunnustu eru hluti af mikilvægu borgarlífi og ásýnd Reykjavíkur. Farið er yfir 
bakgrunn Gunnars, nám og starfsferil. Þar á eftir eru nokkur verk hans tekin fyrir, greind 
og saga þeirra rakin. Þau eru frá mismunandi tíma á ferli Gunnars og gefa því hugmynd um 
þróun hans sem arkitekts. Verkin eru af ýmsum toga og ættu að gefa góða mynd af 
fjölhæfni hans sem fagmanns. Gunnar Hansson var af kynslóð arkitekta sem allir hönnuðu 
í anda módernisma og höfðu mikil áhrif á íslenska byggingarsögu eftirstríðsáranna. Segja 
má, að öll verk Gunnars beri einhver einkenni þessarra stefnu. Hann gekk þó einu skrefi 
lengra en sumir af sömu kynslóð. Hann hafði mjög góð tök á formhugsun og braut 
reglulega upp rúmtak húsa sinna sem skilaði sér í fjölbreyttu samspili forms og rýmis í 
þrívídd. Sem módernista tókst honum áberandi vel að tengja hús sín við stað og umhverfi 
með viðeigandi efnis- og litavali jafnframt því að móta form húsa sinna eftir aðstæðum í 
umhverfinu. Sérstaklega má greina þessa módernísku hugsjón Gunnars í borgarbyggingum 
hans, en þær voru margar hverjar langt á undan sinni samtíð. Verk Gunnars Hanssonar 
sýna, að hann var tvímælalaust einn merkasti arkitekt sinnar kynslóðar hér á landi. 
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Inngangur  
Í yfirlitsriti þýska bókaforlagsins Taschen frá 2004, 100 Houses for 100 Europoean 
Architects of the 20th Century, má finna tvö íslensk dæmi. Það eru heimili arkitektanna 
Manfreðs Vilhjálmssonar og Gunnars Hanssonar.1 Bæði þessi hús eru friðuð í dag vegna 
mikilvægis þeirra í sögu nútímabyggingarlistar á Íslandi.2 Í ritgerð þessari verður fjallað 
um síðarnefnda arkitektinn, Gunnar Hansson. 

Meðal kunnra bygginga Gunnars í Reykjavík eru Morgunblaðshöllin við  
Aðalstræti 6, Kirkja Óháða safnaðarins við Háteigsveg, Hlemmur og Kaffibrennsla  
Ó. Johnsson & Kaaber við Tunguháls. Listmálarinn Jóhannes S. Kjarval komst svo að orði 
um Kaffibrennsluna í Kjarvalskveri: „Þar er allt það nýjasta í byggingarlistinni, þar er það 
rétta, bæði í lit og formi. Yfirlætislaust og eðlilegt. Það hlaut að koma að því eftir alla 
kaffidrykkju Íslendinga, að hún legði eitthvað af mörkum til svokallaðrar listar.“3  

Í ljósi þess sem að framan er sagt vekur athygli hversu lítið þekktur Gunnar 
Hansson er í samanburði við aðra arkitekta 20. aldar, eins og Guðjón Samúelsson, Manfreð 
Vilhjálmsson, Sigvalda Thordarson og Högnu Sigurðardóttur, svo einhverjir séu nefndir. 
Nafn hans er þó á vitorði eldri arkitekta og þeirra sem sérstakan áhuga hafa á 
byggingarsögu okkar Íslendinga. Þá vekur það athygli að nafn hans er hvergi að finna í 
stéttartali arkitekta sem gefið var út af Arkitektafélagi Íslands árið 1997.4  

Nám í arkitektúr víkkar sjóndeildarhringinn hvað varðar byggingarsögu og þá 
þróun kenninga, sem henni fylgja. Kenningar sem áhrif hafa haft á hönnun hins byggða 
umhverfis. Það er nærtækt fyrir námsmann á heimaslóðum að leiða hugann að sínu nánasta 
umhverfi og velta fyrir sér hvernig það hefur vaxið og þróast í gegnum árin. Reykjavík 
hefur að geyma margar byggingarsögulegar gersemar, sem eru fulltrúar ólíkra tímabila og 
þeirra hugmynda sem uppi voru á hverjum tíma. 

Í sumar var ég svo heppin að hafa aðstöðu í vinnurými með Helgu, dóttur Gunnars 
Hanssonar. Í einni af kaffipásum okkar barst talið að ritgerð þessari en þar sagði hún mér 
að lítið væri til skrifað um föður sinn. Þá hafði ég ekki ákveðið ritgerðarefni en ég var 
ákveðin í því að mín ritgerð skyldi vera viðbót í þá flóru verka sem fjalla um íslenska 
byggingarlist. Eftir að hafa kynnt mér Gunnar og hans helstu verk fannst mér tilvalið að 

                                                
1 Pétur H. Ármannsson, „Gunnar Hansson.“ Í 100: One Hundred Houses for One Hundred European 
Architects of the Twentieth Century, ritstj. Ennaro Postiglione, (Taschen, 2004), bls. 168-171. 
2 „Friðlýst hús og mannvirki.“ Minjastofnun Íslands. Sótt 2. nóvember 2017. 
3 Matthías Johannessen, Kjarvalskver (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur Kjarvalssafn, 1995), bls. 80. 
4 Haraldur Helgason, Arkitektatal, Reykjavík: Þjóðsaga, 1997. 
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tileinka ritgerðina þessum áhugaverða manni, sem á svo mörg verk sem hafa sett svip á 
borgarmynd Reykjavíkur, sum umdeild en öll mikilvæg. Í 1. kafla ritgerðar verður farið 
yfir ævi og starfsferil Gunnars og í 2. kafla verður fjallað um nokkur af hans kunnustu 
verkum. Skoðað verður hvað mótaði gerð þeirra og helstu einkennum þeirra lýst. Í 
lokakafla verður því velt upp, hver sé sérstaða hans sem arkitekts og hvernig sú sérstaða 
birtist í þeim verkum hans sem tekin voru til nánari skoðunar í 2. kafla ritgerðarinnar. 
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1. Bakgrunnur  

Gunnar Hansson fæddist 19. febrúar 1925.5 Foreldrar hans voru Hans Ragnar Þórðarson og 
fyrri kona hans, Guðrún Sveinsdóttir. Hans Ragnar var einn af forvígismönnum um 
rafvæðingu Íslands og rak um 40 ára skeið raftækjaverslun og heildsölu. Móðir Gunnars 
lést þegar hann var nýfæddur og tóku föðurforeldrar hans hann að sér, þau Þórður og 
Hansína, og ólst hann upp sem þeirra yngsta barn. Gunnar fæddist í Vonarstræti 12 og bjó 
þar fram að fimmta aldursári, þegar fjölskyldan flutti að Lambastöðum á Seltjarnarnesi. Þar 
sleit hann barnsskónum á líflegu og fjölmennu heimili.6 Gunnar var aðeins 17 ára þegar 
hann kynntist Huldu Valtýsdóttur sem átti eftir að verða hans lífsförunautur til æviloka. 
Hulda er dóttir Valtýs Stefánssonar, sem þá var ritstjóri Morgunblaðsins, og Kristínar 
Jónsdóttur, listmálara frá Arnarnesi.  

1.1 Námsárin 
Gunnar stundaði nám við Verzunarskóla Íslands og brautskráðist þaðan 1943.7 Hann hafði 
þá þegar ákveðið að leggja stund á húsagerðarlist. Þar sem námið var ekki í boði á Íslandi á 
þeim tíma var stefnan tekin á erlenda grundu. Líkt og hjá mörgum jafnöldrunum Gunnars 
raskaði síðari heimsstyrjöldin áætlunum hans. Hann fékk starf hjá Almenna 
byggingarfélaginu og vann þar í eitt ár áður en hann hélt til Bandaríkjanna árið 1944. Þar 
stefndi hann á nám í húsagerðarlist við Berkeley háskólann í Kaliforníu. Ómögulegt var á 
þessum tíma að fara til meginlands Evrópu vegna stríðsins og því lá leiðin vestur um haf. 
Ekki er ólíklegt að Hans, faðir Gunnars, hafi haft þar hönd í bagga en hann stundaði 
kaupmennsku og hafði sambönd vestra í gegnum viðskipti sín.8 

Tíminn í Bandaríkjunum var Gunnari mjög lærdómsríkur og umsagnir kennara 
hans við Berkeley gáfu til kynna að næmt auga og listrænir hæfileikar hafi ekki leynt sér. 
Gunnar lauk þremur önnum í Kaliforníu en þegar stríðinu lauk og bandarískir hermenn 
voru á heimleið var ekki lengur pláss fyrir hann og aðra útlendinga við skólann.9 Flutti 
hann því heim við árslok 1945. Eftir heimkomu frá Bandaríkjunum starfaði Gunnar hjá 
embætti húsameistara Reykjavíkurborgar sem frændi hans, Einar Sveinsson, veitti 
forstöðu. Hann var þar á árunum 1946-1950 að frátöldu hálfu ári þegar hann bjó í 
Kaupmannahöfn og vann á teiknistofu.10 Árið 1950 hélt Gunnar út til Þrándheims til 

                                                
5 „Gunnar Hansson.“ Íslendingabók. Sótt 15. janúar 2019. 
6 „Gunnar Hansson.“ Minningargrein. Morgunblaðið, 17. janúar 1989, bls. 14-15. 
7 „Gunnar Hansson.“ Minningargrein. Morgunblaðið, 17. janúar 1989, bls. 14-15. 
8 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
9 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
10 „Gunnar Hansson.“ 17. janúar 1989, bls. 14-15. 
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frekara náms í arkitektúr við Norges Tekniske Høgskole og var hann þar til 1953.11 Hann 
hafði mikinn áhuga á náminu og sást það í námsárangri og ummælum prófessora hans, en 
hann skaraði fram úr í þeim greinum, sem þyngst vægi höfðu.12 

Í viðtali, sem Ólafur Gunnarsson tók við Gunnar í desember 1950 lýsir hann 
stemmingunni í Þrándheimi og segir að þar sé gott að vera, skólalífið sé skemmtilegt og að 
félagslífið sé ágætt.13 Það er því ekki að undra að þau Gunnar og Hulda hafi eignast fjölda 
vina í Noregi, sem þau héldu tengslum við eftir að heim var komið.14 Árið 1950, að námi 
loknu héldu Gunnar og fjölskylda heim til Íslands. Gunnar átti að vísu ólokinni einni 
námsgrein, „Statik“, en henni hugðist Gunnar ljúka við fyrsta tækifæri.15 Áður en það 
komst í verk var námsgreinin hinsvegar tekin úr námsskrá skólans. Gunnar var því 
formlega ekki búinn með prófgráðu í arkitektúr. Samkvæmt 3. gr. laga um rétt til 
starfsheitis nr. 62/1986 má ekki kalla sig arkitekt nema þeirri prófgráðu sé lokið, og því 
kaus Gunnar að kalla sig húsateiknara. Gunnar hafði alltaf nóg fyrir stafni og skorti síður 
en svo verkefni, þrátt fyrir að standa utan fagfélagsins. 

1.2 Starfsferill 
Á meðan Gunnar stundaði nám í Þrándheimi fékk hann það verkefni að teikna 
skrifstofuhús og prentsmiðju Morgunblaðsins á lóðinni nr. 6 við Aðalstræti, elstu götu 
Reykjavíkur. Morgunblaðshöllin, sem svo var nefnd, varð mjög umdeild bygging en hún 
var tekin í notkun árið 1955. Eftir heimkomuna til Íslands sneri Gunnar aftur til starfa hjá 
Reykjavíkurborg, bæði við skipulagsdeild og einnig hjá embætti húsameistara borgarinnar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 1: Gunnar Hansson (annar til vinstri) á 
teiknistofu Húsameistara Reykjavíkur. 
 

                                                
11 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
12 „Gunnar Hansson.“ 17. janúar 1989, bls. 14-15. 
13 Ólafur Gunnarsson, „Rabbað við Gunnar Hansson um háskólalíf í Þrándheimi og fleira,“ Vísir, 23. 
desember 1950, bls. 6. 
14 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
15 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
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Meðal verka sem hann vann við var hverfisskipulag Heimahverfisins, áður þekkt sem 
Hálogalandshverfi, í Laugardalnum árið 1956. Hann vann hjá Reykjavíkurborg til ársins 
1958 þegar hann ákvað að opna sína eigin teiknistofu.16  

Teiknistofa Gunnars Hanssonar var fyrst um sinn til húsa á neðstu hæð á heimili 
hans við Sólheima 5. Þar var hún þó ekki lengi því Gunnar flutti sig fljótlega á 
Suðurlandsbraut 4, í húsnæði VSÓ ráðgjafar. Stefán Ólafsson, stofnandi VSÓ, var vinur 
Gunnars en góð og náin samvinna var milli þessara tveggja fyrirtækja. Þegar VSÓ flutti sig 
í Borgartún 20 fylgdi teiknistofa Gunnars með í hið nýja húsnæði. Síðustu starfs- og æviár 
Gunnars var stofan til húsa í Lágmúla 9. Gunnar vann jafnan einn að sínum verkefnum, en 
var duglegur að fá unga og óreynda arkitekta eða arkitektanema til liðs við sig, bæði í 
sumarvinnu og eftir útskrift. Hlutu þar nýgræðingar í arkitektafaginu verðmæta reynslu 
undir handleiðslu virts fagmanns, sem bjó yfir áratuga starfsreynslu.  

 Meðal arkitekta sem fengu sína fyrstu starfsreynslu hjá Gunnari voru: Helga 
Bragadóttir, Finnur Björgvinsson og Sveinn Bragason en einnig má nefna Magnús 
Guðmundsson byggingarverkfræðing17. Finnur minnist samstarfsáranna með hlýhug og 
segir að þau hafi litast af miklum vinskap og virðingu. Lýsir hann Gunnari sem 
metnaðarfullum og faglega sterkum arkitekt, sem var óhræddur við að fara ótroðnar slóðir. 
Hann gat verið ákveðinn og sagt sínar skoðanir, en var þó ávallt réttsýnn og réttlátur.18 
Eftir fráfall Gunnars árið 1989 hefur Helga dóttir hans, sem einnig er arkitekt, séð um 
rekstur teiknistofunnar. 

Gunnar var afkastamikill og er það greinilegt þegar litið er á yfirlitsskrá verka hans. 
Þar má finna íbúðarhús, atvinnuhúsnæði, skóla, kirkju, bókasafn, sumarbústaði og biðskýli. 
Fjöldi bygginga fyrir atvinnuhúsnæði réðst eflaust af því hversu vel honum tókst að 
sameina hinn listræna þátt hönnunar við hinn tæknilega og hagræna. Fyrstnefndi þátturinn 
er oft látinn sitja á hakanum í byggingu slíkra mannvirkja og lögð meiri áhersla á hið 
síðarnefnda áhersluatriði hjá verkkaupanum. Eins og sannast í verkum Gunnars er þó víst 
að þessir þættir geta átt fullkomin samhljóm. Mörg af bestu verkum Gunnars eru frá tímum 
módernismans en hann er í hópi íslenskra arkitekta sem höfðu hvað mest áhrif á íslenskan 
arkitektúr á þeim tíma. 

Í tæpa tvo áratugi átti Gunnar sæti í Byggingarnefnd Reykjavíkur, en hann var 
valinn í þá stöðu af borgarstjórnarflokki sjálfstæðismanna. Gunnari var mjög annt um starf 
sitt í nefndinni og rækti það af miklum metnaði og fagmennsku. Hann lét sér annt um 

                                                
16 „Gunnar Hansson.“ 17. janúar 1989, bls. 14-15. 
17 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
18 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Finn Björgvinsson, október 2017. 
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þróun borgarinnar, umhverfi hennar og ásýnd. Einnig sat Gunnar í stjórn Árvakurs, 
útgáfufélags Morgunblaðsins, til æviloka en hann tók við þeirri stöðu eftir að tengdafaðir 
hans, Valtýr lést. Hann sat lengst af sem varaformaður félagsins og var hann sagður starfa 
af framsýni, áræði og miklum samstarfsanda. Önnur félagsstörf Gunnars, sem vert er að 
minnast á voru í þágu Lionsklúbbsins Baldurs. Þar gegndi hann ýmsum trúnaðarstörfum en 
klúbburinn beitti sér fyrir margskonar umbótum á sviði líknar- og umhverfismála.  

Samferðamenn lýsa Gunnari sem ástríðufullum og ráðhollum samstarfsmanni, en 
þó einnig sem hlýjum og viðkvæmum. Þeir sem áttu þess kost að koma á heimili Gunnars 
og Huldu að Sólheimum 5 minnast manns, sem var hrókur alls fagnaðar, glaður og 
glettinn. Honum varð því miður ekki langra lífdaga auðið, en hann lést af völdum 
krabbameins aðeins 63 ára að aldri.  

2. Einstök verk  

Eins og hefur komið fram var Gunnar Hansson mjög afkastamikill arkitekt. Ferill hans 
spannar tímabil þegar módernismi var ráðandi stefna í byggingarlist á Íslandi en segja má, 
að að öll verk Gunnars beri einhver einkenni þessara stefnu. Verkin sem tekin verða fyrir í 
þessum kafla eru frá mismunandi tíma á ferli Gunnars og gefa því hugmynd um þróun hans 
sem arkitekts. Verkin eru af ýmsum toga og ættu að gefa góða mynd af fjölhæfni hans sem 
fagmanns. 

2.1 Grenimelur 36-38 – Fyrsta húsið 
Grenimelur 36-38 er parhús staðsett í Vesturbæ Reykjavíkur og byggt árið 1945. Það er í 
hinu svokallaða Melahverfi sem var skipulagt af þáverandi húsameistara Reykjavíkur, 
Einari Sveinssyni, en þetta var eitt af hans fyrstu skipulagsverkefnum ásamt Norðurmýri.19 
Bygging hverfisins hófst árið 1936 en stöðvaðist undir lok stríðsins, vegna fjárskorts, og 
hófst ekki aftur fyrr en nokkrum áður síðar.20 Húsin í hverfinu eru að mestu leyti byggð í 
funkisstíl,21 sem var ráðandi á þeim tíma. Líkt og í Norðurmýrarhverfinu eru húsin flest 
með valmaþök, steypta þakkanta og er skeljasandsáferð á húsveggjum áberandi, sem var 

                                                
19 Pétur H. Ármannsson, Borgarhluti verður til: byggingarlist og skipulag í Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 
1999, bls. 40.� 
20 Pétur H. Ármannsson, Borgarhluti verður til, bls. 4. 
21 Bragi Bergsson og Guðfinna Ósk Erlingsdóttir, Húsakönnun: Hagamelur – Hofsvallagata – Hringbraut – 
Furumelur, Reykjavík: Minjasafn Reykjavíkur, 2009, bls. 9. 
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einkennandi fyrir hús á Íslandi á þessum tíma.22 Melahverfið hefur augljóst stílbrigði og er 
Grenimelur 36-38 í samræmi við það. 

Parhúsið er tvær hæðir ásamt risi og hálfniðurgröfnum kjallara. Hvert hús er 230 
fm, eða 460 fm alls, og er byggt úr steinsteypu. Grenimelur 38 var upprunalega með annað 
skipulag heldur en systurhúsið nr. 36. Upphaflega var gert ráð fyrir að í kjallara hússins 
byggju vinnuhjú. Þar mátti því finna vistarverur þeirra sem og eldhús og borðstofu út frá 
því. Óalgengt var og er að hafa borðstofu í kjallara hússins, vegna óhagræðis við móttöku 
gesta, en kostir þess að hafa eldhús í kjallara eru t.d. að tenging við matarbúr og önnur 
vinnurými er betra og því ekki eins aðþrengt eins og það væri á aðalhæð. Þetta kallaði þó á 
mikilvægan stiga milli hæða en frá borðstofunni var hægt að fara upp breiðan timburstiga 
til arinstofu á 1. hæð. Nr. 36 er ekki byggt með þetta skipulag í huga og er þetta því 
sérkenni í húsi nr. 38, þótt það sé ekki einsdæmi frá þessum tíma. Algengt var á þessum 
tíma að hafa eldhúsið ekki með beina tengingu við borðstofuna til þess að gestir þyrftu 
ekki að sjá undirbúning matarboðs og átti það við Grenimel 36 og 38. Í seinni tíð var 
skipulagi þó breytt og eldhús og borðstofa tengd nánar, eins og tíðkast nú til dags. 

                   
Mynd 2: Grenimelur 36-38 í byggingu.                                     Mynd 3: Stigi í borðstofu mótaður af gluggum. 
 

Í báðum húsum má finna glæsilegan stiga við bakhlið sem leiðir frá kjallara og upp 
á 2. hæð. Hann tekur á móti íbúum og gestum á 1. hæð og á milli 1. og 2. hæðar er stór 
gluggi sem hleypir mikilli birtu inní rýmið. Hvort hús hefur tvo innganga. Annar er við 
kjallara hússins en leiðin að hinum liggur upp breiðar steyptar tröppur að 1. hæð hússins. 
Þegar gengið er upp tröppurnarstiga blasir við gluggaveggur með hleðslugleri svo birta 
skín í gegn. Á framhlið húsanna má sjá tvo glæsilega glugga sem eru sérstakir þar sem þeir 
koma í boga fyrir hornið. Mótast stiginn frá borðstofu upp á aðalhæð hússins af lögun 
þessarra glugga. Þó húsið beri sömu megineinkenni og önnur hús á Melunum þ.e.a.s. 

                                                
22 Pétur H. Ármannsson, „Hreinstefna í húsagerð 6. áratugarins ,“ í Draumurinn um hreint form: Íslensk 
abstraktlist 1950-1960, ritstj. Ólafur Kvaran (Reykjavík: Listasafn Íslands, 1998), bls. 43. 
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valmaþak, steyptar rennur og skeljasandsáferð, fær það einkennandi svip sem er ólíkur 
öðrum í hverfinu með stigaskyggni úr hleðslugleri og bogadregnum útskotsgluggum. 

Parhúsið var byggt fyrir bræðurna Hans og Bjarna Þórðarsyni, sem voru 
umsvifamiklir kaupmenn en Hans var faðir Gunnars.23 Vorið 1943 útskrifaðist Gunnar úr 
Verzlunarskólanum og hafði þegar sett stefnuna á húsagerðarlist. Faðir hans vildi að 
Gunnar gengi til liðs við fjölskyldufyrirtækið en Gunnar hafði ekki áhuga á því. Var hann 
því fenginn til að sanna sig með því að teikna hús handa þeim bræðum, með hjálp Einars 
Sveinssonar, sem reyndar var frændi Gunnars.24 Gunnar skilaði teikningunum inn í júní 
194425 og fluttist svo til Bandaríkjanna í nám um haustið sama ár.26 Húsið er fyrsta verk 
Gunnars og er mjög ólíkt þeim verkum sem hann er helst þekktur fyrir í dag. 

 
2.2 Morgunblaðshöllin við Aðalstræti 6 
Árið 1927, í fyrsta heildarskipulagi Reykjavíkur, var reiknað með því að öll timburhús sem 
stóðu við Aðalstræti í Kvosinni myndu hverfa með tímanum og í stað þeirra skyldu rísa 
samfelldar raðir reisulegra steinhúsa beggja vegna götunnar.27 Sá sem mótmælti þessum 
skipulagshugmyndum einna mest var Sigurður Guðmundsson arkitekt, sem taldi að endi 
Austurstrætis ætti að opna sig í Grjótaþorpið og þar efst í brekkunni skyldi reisa veglegt 
stórhýsi, sem mynda átti glæsilega endasýn þegar horft væri eftir Austurstrætinu til 
vesturs.28 Jónas frá Hriflu var á þeirri skoðun að Þjóðleikhús skyldi rísa fyrir enda 
Austurstrætis.29 Einar Sveinsson arkitekt vann nýtt skipulag af bænum á stríðsárunum þar 
sem hann sýndi Aðalstrætið sem eins konar breiðgötu með grænu svæði í miðju.30 

Hugmyndir þessa tíma snerust því margar um að gera endasýn Austurstrætis til vesturs sem 
glæsilegasta með stórhýsi eða hýsum þar á endanum. Margir virðast þó fegnir að þessar 
skipulagshugmyndir fengu ekki brautargengi. Þar má nefna Trausta Valsson sem ritaði í 
bókina Reykjavík-Vaxtarbroddur: Þróun höfuðborgar: „Til allrar guðslukku var okkur þó 
forðað frá þessari ógæfu. Eina húsið í miðbænum, sem ber skýr merki skipulagshugmynda 
þessara ára er Morgunblaðshöllin.“31 

                                                
23 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
24 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
25 Teikning. Grenimelur 36-38, 1944. Höf. og eigandi Teiknistofa Gunnars Hanssonar. 
26 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
27 Trausti Valsson. Reykjavík-Vaxtarbroddur: Þróun höfuðborgar. (Reykjavík: Fjölvaútgáfan, 
1986), bls. 42. 
28Sigurður Guðmundsson, „Framtíðarskipulag Reykjavíkur Sigurður Guðmundsson,“ Morgunblaðið, 18. 
ágúst 1936, bls. 6. 
29 Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg, Reykjavik sem ekki varð (Reykjavík: Crymogea, 2014), bls. 
96-97. 
30 Einar Sveinsson, „Skipulag Miðbæjarins,“ Morgunblaðið, 24. júli 1943, bls. 4. 
31 Trausti Valsson, Reykjavík-Vaxtarbroddur: Þróun höfuðborgar, bls. 62. 
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Morguninn 9. september 1951 hvarf gamalt timburhús sem stóð á lóðinni við 
Aðalstræti 6.32 Morgunblaðið hafði fest kaup á lóðinni árið 1948, en ekki tekist að hefjast 
handa við byggingu þess fyrr en árið 1951,33 þegar byggingarnefnd samþykkti fyrstu 
teikningar. Árið 1953 höfðu framkvæmdir staðnað í einhvern tíma34, vegna þess hve erfitt 
var að afla fjárfestingaleyfis, en þá voru komnar fram nýjar og glæsilegri teikningar.35 

Eins og fram hefur komið giftist Gunnar Huldu Steinunni Valtýsdóttur árið 1946.  
Faðir hennar, Valtýr Stefánsson, var ristjóri Morgunblaðsins frá 1924 og til æviloka árið 
1963.36 Árið 1951, meðan Gunnar var í námi í Þrándheimi, fékk hann það verkefni að 
teikna nýjar höfuðstöðvar fyrir Morgunblaðið sem var þá til húsa í gömlu 
Ísafoldarprentsmiðjunni, við Austurstræti 8. Þar var orðið heldur þröngt og aðstaða 
ófullkomin fyrir starfsemi blaðsins.37  
Þann 2. nóvember 1953, þegar Morgunblaðið fagnaði 40 ára afmæli sínu, var forsíða 
blaðsins mynd af tillögu Gunnars Hanssonar að hinni nýju Morgunblaðshöll við Aðalstræti 
6. Var hún sýnd sem 12 hæða steypt hús með glæsilegri gluggaframhlið og áberandi 
þakhæð.38 Í útgáfu blaðsins deginum á undan er því lýst að skipulagsnefnd hafi þá þegar 
ákveðið hæð þess, en ekki hafi verið ákveðin endanleg stærð þeirra hæða hússins, sem 
náðu upp fyrir húsalínu Aðalstrætis.39 Í janúar 1954 voru teikningar Gunnars svo 
samþykktar40, en bygging hússins hafði þegar verið hafin að einhverju leyti. Það var að 
endingu ákveðið að húsið yrði 8 hæðir ásamt kjallara og var húsið tekið í notkun 1955.41 
Framhlið þess var glæsileg með stórum gluggum en til að magna áhrif þeirra voru fletirnir 
fyrir neðan þá litaðir heiðbláir.  

Mikilvægt þótti að sameina alla starfsemi Morgunblaðsins undir eitt þak, en til 
þessa hafði hún verið til húsa á þremur mismunandi stöðum sem þótti krefjandi .Á tveimur 
neðstu hæðum hússins og í kjallara skyldu vera verslanir undir samheitinu Vesturver, en 
þar mátti finna verslanir undir herra- og kvenfatnað, bækur, blóm, skartgripi, raftæki, 
hljóðfæri o.fl.42 Mikill metnaður var lagður í innréttingar þeirra, en um þær sáu, auk 
Gunnars, húsgagnaarkitektarnir Sveinn Kjarval og Skarphéðinn Jóhannsson.  

                                                
32„Bæjarfréttir: Húsið Aðalstræti 6,“ Vísir, 10. september 1951, bls. 2. 
33 Sigfús Jónsson, „Bættur véla- og húsakostur aðkallandi nauðsyn,“ Morgunblaðið, 2. nóvember 1953,  
bls. 14. 
34 Sigfús Jónsson, „ Bættur véla- og húsakostur aðkallandi nauðsyn,“ 2. nóvember 1951, bls. 14. 
35 Teikning. Aðalstræti 6, 1953. Höf. og eigandi Teiknistofa Gunnars Hanssonar. 
36 „Valtýr Stefánsson,“ Morgunblaðið, 19. mars 1963, bls. 1. 
37„Morgunblaðið á 40 ára afmæli á morgun,“ Morgunblaðið, 1. nóvember 1953, bls. 1. 
38 Morgunblaðið, 2. nóvember 1953, forsíða. 
39„Morgunblaðið á 40 ára afmæli á morgun,“ 1. nóvember 1953, bls. 1. 
40 Teikning. Aðalstræti 6, 1953. Höf. og eigandi Teiknistofa Gunnars Hanssonar.  
41 „Vísir að verslunarmiðstöðvum í Reykjavík,“ Þjóðminjasafn Íslands. Sótt 30. september 2017. 
42„Vesturver - níu verzlanir opna í dag í Morgunblaðshúsinu,“ Morgunblaðið, 6. desember 1955, bls. 16. 
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Kristín Guðmundsdóttir híbýlafræðingur sá um litaval og Sverrir Haraldsson sá um 
skreytingu á einum vegg í kjallara hússins.43 Skrifstofur blaðsins röðuðu sér svo á hæðirnar 
fyrir ofan og var prentvélinni, sem keypt hafði verið 1949 frá Chicago44, komið fyrir í 
vélasal fyrir aftan aðalbygginguna.45 

          
Mynd 4: Forsíða Morgunblaðsins          Mynd 5: Vesturver og skrifstofur Morgunblaðsins. 
               2. nóvember 1953.  
 
Morgunblaðið var til húsa við Aðalstræti 6 til ársins 1993 en fluttist eftir það í ný 
húsakynni, í Kringlunni 1, sem einnig voru teiknuð af Gunnari Hanssyni.46 Þar á eftir var 
Tryggingamiðstöðin með aðalskrifstofur sínar þar til húsa og í dag er þar að finna útibú 
hótelkeðju.  

Það mætti halda, að Morgunblaðshöllin hafi risið á þessari öld, en ekki fyrir 60 
árum, svo nýmóðins er hún enn í dag. Það er skoðun höfundar að hún hafi elst betur en 
sumar þær byggingar sem nýrri eru og standa í nágrenni hennar. Þó byggingin hafi 
stundum verið gagnrýnd fyrir einfalt eða kubbslegt útlit verður því ekki haldið fram um 
innra skipulag hennar. Inngangur hússins er inndreginn og er opnunin víðust fremst en 
þrengist þegar innar dregur. Sú skálína heldur áfram í byggingunni, en mest áberandi er 
hún í stigahúsinu. Þó byggingin sé háreist er hún látlaus þegar horft er eftir Austurstrætinu 
í átt að Ingólfstorgi.  

Það sem breyttist mest frá teikningum Gunnars og til endanlegrar útkomu hússins 
var þakhæð þess. Á gömlum teikningum frá 1953 sést hvernig þakhæð hússins fór frá því 
að vera útsýnishæð, inndregin með svölum47 í lokaða gluggalausa þakhæð með hallandi 
mæniþaki. Árið 2014 var ákveðið að rífa þakhæðina og endurbyggja.  

                                                
43„Vesturver - níu verzlanir opna í dag í Morgunblaðshúsinu,“ 6. desember 1955, bls. 16. 
44 Sigfús Jónsson, „ Bættur véla- og húsakostur aðkallandi nauðsyn,“ 2. nóvember 1951, bls. 14. 
45 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
46 „Saga Morgunblaðsins,“ Mbl. Sótt 30. október 2017. 
47 Teikning. Aðalstræti 6, 1953. Höf. og eigandi Teiknistofa Gunnars Hanssonar. 
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Var hún hækkuð um 20 cm og öll hæðin var inndregin þannig að mynduðust svalir. 
Ætlunin var að breyta húsinu í takt við upprunalegar teikningar Gunnars. Aðalsteinn 
Snorrason arkitekt sagði í viðtali við Rúv í júní 2014: „Það sem er kannski áhugaverðast í 
því er að þessi hugmynd [...] byggir á gömlum hugmyndum Gunnars Hanssonar.“48  

Morgunblaðshöllin var umdeild og enn eru margir ósáttir við hana. Ástæðan var 
ekki byggingarlist Gunnars sem slík, heldur frekar sú, að byggingin var fyrsti áfangi 
skipulags, sem byggði á mjög róttækum hugmyndum um einhverskonar nútímavæðingu 
miðbæjarins. Til stóð, að hið lágreista Grjótaþorp myndi allt víkja fyrir háreistari og 
nútímalegri byggingum. Reyndin varð sú, að Morgunblaðshöllin var eina byggingin, sem 
reis af af þessum skipulagshugmyndum og var því nokkuð á skjön við umhverfi sitt þegar 
frá leið. Morgunblaðshöllin var eitt fyrsta fjölnota borgarhúsið í miðbænum í anda 
nútímaarkitektúrs. Önnur fylgdu í kjölfarið eins og hús Máls og menningar, á horni 
Laugavegs og Vegamótastígs, teiknað af Sigvalda Thordarson og Kjörgarður teiknaður af 
Halldóri H. Jónssyni. Þótt upprunaleg virkni Aðalstræti 6 sé ekki lengur til staðar, hefur 
það áunnið sér sess í borgarmyndinni og hefur byggingarlistalegt og menningarsögulegt 
gildi.  

2.3 Skipulag Heimahverfis 
Á 3. áratug síðustu aldar kom svissnesk-franski arkitektinn Le Corbusier með hugmyndir 
um, að í stað þéttbyggðra húsareita skyldu koma stakstæð háhýsi á stórum lóðum þar sem 
allar vistarverur nutu sólar og útsýnis. Þessar hugmyndir mættu hinsvegar mikilli 
andspyrnu þeirra sem höfnuðu framsæknum hugsunarhætti og þurftu því þær áætlanir að 
bíða betri tíma.49 

Í sögu skipulags og umhverfis má oft rekja þáttaskil til stórvægilegra breytinga í 
samfélaginu eða meiriháttar framkvæmdaátaks af einhverju tagi. Á eftirstríðstímabilinu var 
mikil aukning á fjármagni og bílaeign. Íbúum hafði fjölgað umtalsvert og var 
húsnæðisskortur tilfinnanlegur.50 Uppbygging fyrstu úthverfa Reykjavíkur eftir stríð bar að 
á sama tíma og nýjar og róttækar skipulagshugmyndir voru að koma fram um allan heim.51 
Leysa þurfti húsnæðisvanda mikils fjölda fólks á skömmum tíma og þóttu hugmyndir 
módernista, líkt og Le Corbusier, falla vel að þeim markmiðum.52 Bærinn óx svo hratt á 

                                                
48 „Þak Morgunblaðshallarinnar endurbyggt,“ Rúv. Sótt 31. október 2017. 
49 Pétur H. Ármannsson, Borgarhluti verður til, bls. 6. 
50 Trausti Valsson, Reykjavík-Vaxtarbroddur: Þróun höfuðborgar, bls. 55. 
51 Pétur H. Ármannsson, Borgarhluti verður til, bls. 6. 
52 Pétur H. Ármannsson, Borgarhluti verður til, bls. 6. 
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þessum árum að ekki tókst að fullmóta heildarskipulag borgarinnar áður en íbúarhverfin 
risu.53 

Árið 1954 tók Gunnar H. Ólafsson arkitekt við starfi forstöðumanns 
skipulagsdeildar Reykjavíkur. Eins og áður hefur komið fram vann Gunnar Hansson hjá 
skipulagsdeild frá 1953 til ársins 1958. Þeir tveir unnu saman að skipulagi Heimahverfis. 
Þar mátti í fyrsta sinn sjá á Íslandi þær nútímahugmyndir um íbúðarháhýsi í borgarmynd 
Reykjavíkur.54 Heimahverfið nær yfir göturnar Sólheima, Ljósheima, Glaðheima og 
Álfheima. Í skipulaginu, sem lokið var við 1956, var gert ráð fyrir að reisa fimm tólf hæða 
háhýsi efst á hæðinni við Sólheima auk fjögurra átta hæða blokka með lyftu við 
Ljósheima.55 Húsin við Sólheima eru svokölluð punkthús, en þar raðast íbúðarkjarnar í 
kringum lyftu- og stigahús. Þótt áætlað væri að byggja fimm, urðu aðeins þrjú að 
veruleika.56 

Þar sem markmiðið var að byggja sem mest á sem skemmstum tíma var gripið til 
tæknilegra lausna við byggingarframkvæmdir. Menn komust að því að ódýrast væri að 
reisa þessi stóru háhýsi með því að nota til þess nýjustu aðferðir.57 Ákveðið var að panta 
svonefnd skriðmót frá Svíþjóð, en með þeim var hægt að reisa hús á aðeins örfáum 
dögum.58 Þessi hverfi voru mikil nýjung og vöktu mikla forvitni. Blöð og tímarit tóku t.d. 
viðtöl við íbúa efstu hæða um það hvernig þeim líkaði að búa svona hátt uppi, svörin voru 
einróma jákvæð.59 Í lok 7. áratugarins fór þó að bera á vaxandi gagrýni víða um heim á 
blokka-og háhýsabyggð. Ýmis félagsleg vandamál komu upp í sambandi við hverfin og í 
sumum þeirra voru jafnvel heilu íbúðasamstæðurnar jafnaðar við jörðu.60 Sú hefur þó ekki 
verið raunin í Reykjavík. 

Á síðustu árum hefur Heimahverfi vaxið í vinsældum og sérstaklega hjá ungu fólki. 
Yngri kynslóðir þekkja Reykjavík ekki öðruvísi en með háhýsunum í Sólheimum og eru 
þau jafnmikill hluti af ásýnd borgarinnar eins og t.d. Hallgrímskirkja, Perlan og Harpa. 
Háhýsin bættust í hóp kennileita borgarinnar, sem áður tengdust andlegu og veraldlegu 
valdi.61  

                                                
53 Pétur H. Ármannsson, Borgarhluti verður til, bls. 5. 
54 Pétur H. Ármannsson, Borgarhluti verður til, bls. 7. 
55 „Háhús marka tímamót í byggingamálunum,“ Vísir, 15. ágúst 1956, bls. 5. 
56 Pétur H. Ármannson, Heimili og húsagerð 1967-1987, (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1987), bls. 12. 
57 „Háhús marka tímamót í byggingamálunum,“ 15. ágúst 1956, bls. 5. 
58„Reykjavíkurbær notar skriðmótatæknina til útrýmingar heilsuspillandi húsnæði,“ Morgunblaðið, 18. ágúst 
1956, bls. 2. 
59„Friður og fegurð,“ Vikan, 12. apríl 1962, bls. 16. 
60 Pétur H. Ármannson, Heimili og húsagerð 1967-1987, bls. 12. 
61 Pétur H. Ármannsson, Borgarhluti verður til, bls. 7. 
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Þau eru tákn þeirra viðhorfa sem brautryðjendur módernismans höfðu á þessum tíma og 
lausn við húsnæðisvanda almennings sem eitt mikilvægasta viðfangsefni 20. aldarinnar. 
Áhuginn á þessu hverfi og þau hús sem það hefur að geyma eykst jafnt og þétt og þá 
sérstaklega vegna þeirra arkitekta sem þar má finna verk eftir. Verk, sem hafa sýnt að 
módernisminn var á réttri braut og sem hafa sannarlega staðist tímans tönn. Einar 
Sveinsson, Sigvaldi Thordarson, Guðmundur Kr. Kristinsson, Gunnlaugur Halldórsson, 
Hannes Kr. Davíðsson, Skarphéðinn Jóhannsson og síðast en ekki síst Gunnar Hansson, 
eru helstu merkisberar þessa hverfis. Heimili Gunnars við Sólheima 5 er talið meðal bestu 
verka þessa merkilega tímabils og er eina húsið í hverfinu sem er friðað. 

2.4 Sólheimar 5 
Árið 1956 var Gunnari Hanssyni úhlutað lóð við Sólheima, sem ætluð var undir 
einbýlishús. Gunnar hófst þegar handa við að teikna íbúðarhús fyrir sig og fjölskyldu sína, 
en þá höfðu þau Hulda eignast þrjár dætur. Í húsinu hugðist Gunnar hafa teiknistofu sína á 
fyrstu hæð.62 Þar sem þetta skyldi vera heimili hans vildi hann gjarnan sýna hvað í honum 
bjó við hönnun þess. Rísa skyldi hús í anda framsækins arkitektúrs módernismans.  

Lóðin er með þó nokkrum landhalla og tekst Gunnari að nýta hann til að mynda 
einstaklega vel heppnaða palla- og rýmisskiptingu í húsinu, en það er L-laga og skiptist í 
þrjá palla. Stofuálman, sem er á efsta palli hússins, gengur fram í átt að götu og stendur þar 
á tveimur burðarsúlum. Með því að láta álmuna ganga svona fram býr Gunnar til skjólsælt 
rými við aðalinngang hússins sem einnig þjónar sem bílskýli. Mjög hugvitsamleg lausn, 

þar sem engin þörf var á bílskúr og 
algjör nýjung á þessum tíma, þar sem 
flest íslensk hús voru með yfirbyggðan 
bílskúr ótengdan aðalinngangi hússins. 
Húsið er steinsteypt með einangrun að 
innan. 
 
 
Mynd 6: Hér sést form byggingarinnar vel  
               og bílskýli undir stofuálmu. 

 
 
 

                                                
62 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
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Frá skjólsælum innganginum er gengið inn í anddyri með teiknistofu Gunnars á 
vinstri hönd. Á hægri hönd er gengið upp tröppur upp á millipall hússins sem geymir helstu 
vistarverur, þ.e. borðstofu, eldhús og svefnálmu. Borðstofan tengir þessi rými og frá henni 
er gengið upp nokkur þrep til stofunnar á efsta palli hússins. Þakið er hallandi og hækkar í 
átt að götunni, en á þeirri hlið eru stórar rennihurðir sem opnast út á svalir. Til viðbótar við 
svalagluggann er gluggi til vesturs með útsýni til sjávar og Snæfellsjökuls þegar skyggni 
leyfir. Stofan og svefnálman mynda veggi á hálflokuðum garðpalli sem snýr til suðurs og 
skýla að mestu fyrir norðanvindi. Þar átti fjölskyldan góðar stundir saman á heitum 
sumardögum, en Gunnar fékk innblástur að þessu fyrirkomulagi frá húsi tengdaforeldra 
sinna að Laufásvegi 69, sem teiknað var af Sigurði Guðmundssyni, einum af 
brautryðjendum funkisstefnunnar á Íslandi.63 Garðpallurinn tengist svefnálmu hússins með 
stórum rennihurðum. Borðstofan og eldhúsið eru hugvitssamlega tengdar, en innréttingar 
gera það mögulegt að hafa ýmist opið eða lokað á milli rýmanna, allt eftir aðstæðum hverju 
sinni. Innréttingar eru úr tekki og eru þær einnig teiknaðar af Gunnari. 

                                    
Mynd 7: Horft frá borðstofu upp í stofu.                                           Mynd 8: Horft frá bílskýli upp á Garðpall. 
 

Sterkustu einkenni hússins eru þau hreinu þrívíðu form, sem byggingarhlutarnir 
mynda og litirnir, grunnlitirnir gulur og blár, sem prýða valda fleti á ytra byrði. Gott 
samræmi er í öllum hlutföllum utan frá séð og einnig í uppbyggingu rýma innandyra. Öll 
þessi atriði mynda afar vel heppnaða heild sem verðskuldar fyllilega að hafa verið valið eitt 
af hundrað heimilum evrópskra arkitekta á 20. öldinni í yfirlitsriti þýska forlagsins 
Taschen.  

                                                
63 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
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Að sögn Helgu, dóttur Gunnars hélt húsið mjög vel utan um fjölskylduna frá degi 
til dags en einnig voru haldnir þar stórir og eftirminnilegir mannfagnaðir, sem rúmuðust 
vel vegna hinna skilvirku tenginga milli rýma, úti og inni.64 Sólheimar 5 eru enn í eigu 
fjölskyldu Gunnars, en dótturdóttir hans býr þar nú ásamt fjölskyldu sinni. Húsinu hefur 
verið haldið einstaklega vel við frá byggingu þess, en það var friðað árið 2008.65 Gunnar 
teiknaði mörg falleg heimili sem ekki gefst tækifæri til að fjalla um í þessari ritgerð. Í 
fljótu bragði má nefna t.d. Laugarásveg 36, Einimel 1, raðhúsin við Hvassaleiti 101-113 og 
Starmýri 8. 

2.5 Kirkja Óháða safnaðarins 

Í kjölfar umdeildra prestkosninga í Fríkirkjunni í Reykjavík árið 1949 var Óháði 
söfnuðurinn var stofnaður ári’ 1950.66 Í október 1952 var söfnuðinum boðin kirkjulóð efst 
á Rauðarárholti, á horni Háteigsvegar og Stakkahlíðar, þar sem víðsýnt er til allra átta.67 
Gunnari Hanssyni var falið að teikna kirkjuna. Þegar byggingin var fullgerð er óhætt að 
segja, að almenn ánægja hafi ríkt með niðurstöðuna. Kirkjan var vígð á sumardaginn fyrsta 
1959 við mikil hátíðahöld en hennar hafði verið beðið með eftirvæntingu.68 Kirkjunni 
bárust margar góðar gjafir t.a.m. skírnarfontur eftir Ásmund Sveinsson, altaristafla eftir 
Jóhann Briem. Stólarnir voru hannaðir og gefnir af Sveini Kjarval og eignaðist kirkjan 
síðar einkaréttinn á þeim.69 

Á 1100 ára afmæli íslandsbyggðar ákvað Fegrunarnefnd Reykjavíkur að stofna 
nefnd arkitekta, sem hefðu það hlutverk að velja þær 11 byggingar í Reykjavík, sem þeir 
töldu bera af sem „fallegt mannvirki.“70 Meðal þeirra bygginga, sem nefndin valdi var 
Kirkja Óháða safnaðarins. Með þessari kirkju má segja, að brotið hafi verið blað í hönnun 
kirkjubygginga, því þetta var eitt fyrsta guðshúsið á Íslandi í nútímastíl.71 Hún fékk mikið 
lof á sínum tíma og vekur enn hrifningu, enda afar vel úr garði gerð. Það vekur ákveðna 
eftirsjá, að kirkja Óháða safnaðarins sé eina guðshúsið, sem Gunnar Hansson teiknaði á 
sínum starfsferli. 

                                                
64 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
65 „Reykjavík, Sólheimar 5.“ Minjastofnun Íslands. Sótt 1. desember 2017. 
66 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, ritstj., Hér hefur merkileg saga gerst: Óháði söfnuðurinn 50 ára, 1950-2000. 
(Reykjavík: Óháði söfnuðurinn, 2000), bls. 17. 
67 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, Hér hefur merkileg saga gerst: Óháði söfnuðurinn 50 ára, 1950-2000, bls. 53. 
68 „Kirkja Óháða safnaðarins við Háteigsveg vígð í dag,“ Morgunblaðið, 23. apríl 1959, bls. 22. 
69 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, Hér hefur merkileg saga gerst: Óháði söfnuðurinn 50 ára, 1950-2000, bls. 133. 
70 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, Hér hefur merkileg saga gerst: Óháði söfnuðurinn 50 ára, 1950-2000, bls. 74. 
71 Dennis Jóhannesson, ritstj., Leiðsögn um íslenska byggingarlist, Reykjavík: Arkitektafélag Íslands, 2000, 
bls. 104. 
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Eins og áður kom fram stendur kirkja Óháða safnaðarins á horni Háteigsvegar og 
Stakkahlíðar. Áhugavert er að bera hana saman við annað guðshús, Háteigskirkju, sem 
stendur neðar á Háteigsveginumog var teiknuð af Halldóri H. Jónssyni arkitekt.72 Þótt 
þessar tvær kirkjur séu byggðar á svipuðum tíma eru þær mjög ólíkar að útliti og stíl, en 
einnig hvernig þær falla að umhverfi sínu. Háteigskirkja stendur fyrirferðarmikil og 
gnæfandi á sinni lóð, sem þó er há fyrir, en hefur óljós skipulagsleg tengsl við nánasta 
umhverfi sitt. Kirkja Gunnars Hanssonar situr hinsvegar bæði glæsileg og látlaus á sínum 
stað þar sem öll hlutföll eru í sátt við umhverfið. Þegar horft er í austur upp Háteigsveginn 
fyrir ofan Lönguhlíð blasir kirkjan við, beint af augum. Hún er á norðurjaðri lóðarinnar, 
þar sem örlítil sveigja kemur á götuna. Setur hún því afgerandi svip á landslagið, ekki ólíkt 
og Hallgrímskirkja séð frá Skólavörðustíg, en á mun látlausari hátt. Hinir stóru bláu 
veggfletir mynda tengingu og samhljóm við heiðbláa himinhvelfinguna fyrir ofan húsið. 
Kirkjan er með hreinum formum módernismans og eru rýmin mótuð af þeim. 
Kirkjuturninn rís upp úr byggingunni á hógværan hátt, en þar eru kirkjuklukkurnar ekki 
faldar heldur eru þær mjög sjáanlegar, sem óneitanlega eykur áhrifin þegar þeim er hringt. 

                                     
Mynd 9: Kirkja Óháða safnaðarins.                                           Mynd 10: Aðkoman að kirkjunni. 

 
Aðkoma kirkjunnar er einnig vel heppnuð. Hún blasir við frá suðvestri, þar sem 

tröppur leiða að fallegum inngangi. Þar er kirkjuhurðin og dyraumbúnaður úr tekki, sem 
var tískuviður þess tíma. Ef kirkjunni er skipt í þrjá hluta eftir formum hennar, er gengið 
inn í það minnsta þar sem er að finna anddyri og salernisaðstöðu. Það tengist svo stærsta 
og mest áberandi formi hennar sem geymir kirkjusalinn. Hátt er til lofts en loftið hallar og 
fer lækkandi í átt að altari.  

                                                
72 „Háteigskirkja vígð á sunnudag,“ Tíminn, 15. desember 1965, bls. 16. 
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Altari og prédikunarstól teiknaði Gunnar en Sr. Emil Björnsson, fyrsti prestur safnaðarins, 
lýsti stólnum í bók um sögu Óháða söfnuðarins: „Ég hef stigið í marga stóla í kirkjum 
landsins [...] en engan traustari og rýmri“73 Til hægri við altarið var gert ráð fyrir plássi 
fyrir söngflokk og orgel en milli þeirra og altaris eru stórir flekar sem hægt er að opna inn í 
þriðja hlutann, viðbyggt félagsheimili, en að hafa kirkju og félagsheimili undir sama þaki 
var nýjung á Íslandi á þeim tíma.74  

Loft kirkjusalarins er prýtt fallegri eikarklæðningu sem ásamt teppaklæddu gólfi hjá 
altari skapar heimilislegan og hlýlegan brag. Vel heppnaðir gluggar hjálpa til að skapa 
opna rýmistilfinningu. Hár og mjór gluggi við altarið snýr til norðurs og hleypir fallegri 
blárri birtu inn í rýmið. Á sömu hlið er einnig örlítið útskot í vegg þar sem röð af 
hleðslugleri hleypir ofanbirtu í gegn. Á gagnstæðri hlið er að finna annað útskot við 
staðinn, þar sem gert er ráð fyrir söngflokki. Þar er hinsvegar röð stórra glugga sem hleypa 
hlýrri birtu inn. Beint á móti altari, fyrir ofan svalirnar, er að finna háa röð glugga sem sýna 
bláan himininn, en bláir fletir eru einnig á útveggjum kirkjunnar. Skemmtilegt smátriði 
kemur í ljós í litlum glugga, sem snýr í vestur. Glugginn rammar fullkomnlega inn aðra 
þekkta kirkju í Reykjavík, sjálfa Hallgrímskirkju. Kannski er þetta tilviljun, en 
skemmtilegri er tilgátan að þetta hafi verið úthugsuð útfærsla hjá Gunnari. 

                                             
Mynd 11: Hallgrímskirkja séð frá                                       Mynd 12: Flekar sem opna inn í viðbyggt  
                Kirkju Óháða safnaðarins.                                                    safnaðarheimilið. 
 

Það sem hrífur mest við þessa einstöku kirkju Gunnars, er hversu hrein í formum 
hún er og hvernig hún tengist nærumhverfi sínu. Hún er hönnuð fyrir einmitt þennan stað 
og er erfitt að hugsa sér hana annars staðar. Yfirbragð hennar er í senn virðulegt og látlaust. 
Hún var ekki byggð til að sýna hið guðlega vald, heldur til að þjóna fólkinu sem hana 
byggði.  

                                                
73 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, Hér hefur merkileg saga gerst: Óháði söfnuðurinn 50 ára, 1950-2000, bls. 63. 
74„Söfnuðurinn hefur beðið leyfis árum saman til að hefja kirkjubyggingu,“ Þjóðviljinn, 15. september 1955, 
bls. 3. 
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Kirkja Óháða safnaðarins er því að mati höfundar eitt af best heppnuðu verkum Gunnars 
og á sannarlega skilið þá virðingu, sem nefndin á vegum Reykjavíkurborgar sýndi henni 
með vali sínu árið 1974.  

2.6 Ísólfsskáli 
Á sjávarbakkanum austanvert við Stokkseyri stendur Ísólfsskáli, teiknaður af Gunnari 
Hanssyni fyrir dr. Pál Ísólfsson, tónskáld og organista, en hann var einn frægasti þáverandi 
Stokkseyringurinn. Í Vikunni 1963 er bústaðnum lýst svo: „Ef til vill er það of mikið sagt, 
að Ísólfsskáli sé fegurst[a] íbúðarhús á Íslandi. Það er nóg að slá því föstu, að hann sé með 
því bezta, sem íslenzkir arkitektar hafa gert í þess konar byggingum.“75 

Þar hafði áður hinn upprunalegi Ísólfsskáli staðið, sumarbústaður sem Páli var 
gefinn af Stokkseyringum, en hann brann til kaldra kola 8. október 1961.76 Mikið af 
ókláruðum tónverkum Páls brunnu og einnig 100 ára gamalt orgel sem hann fékk í gjöf frá 
föður sínum.77 Þrátt fyrir þennan missi voru Páll og Sigrún kona hans staðráðin í því að 
byggja aftur hús á sama stað, en Páll og Sigrún sögðu í viðtali eftir brunann: „Við erum 
ákveðin í að byggja þarna upp aftur, [...]. Ég má til með að vera þarna. Það eru góðir andar 
þar.“78 Sagt er að Páll hafi sótt innblástur í tónsmíðar sínar í brimhljóðið í fjörunni.79 
Gunnar Hansson var strax fenginn til að teikna nýjan bústað sem var byggður árið 1962.80 

                                           
  Mynd 13: Ísólfsskáli.                                                                       Mynd 14: Gulur þakkantur tónar vel  gular 
                                                                                                           skófir og blái veggflöturinn við himininn.                    
 

                                                
75 „Hjá Páli í Ísólfsskála, “ Vikan, 21. nóvember 1963, bls. 11. 
76 „Ísólfsskáli brann á sunnudagsmorgun,“ Morgunblaðið, 10. október 1961, bls. 24. 
77„Slysfarir og skaðar: Ísólfsskáli,“ Lesbók Morgunblaðsins, 12. nóvember 1961, bls. 527.  
78„Ísólfsskáli brann á sunnudagsmorgun,“ 10. október 1961, bls. 23. 
79 „Ísólfsskáli, Stokkseyri.“ Minjastofnun Íslands. 
80 „Hjá Páli í Ísólfsskála, “ 21. nóvember 1963, bls. 47. 
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Fyrir ofan fjöruborðið og brimgarðinn stendur Ísólfsskáli á flötum bala. Þaðan 
blasir við hinn sunnlenski fjallahringur til norðurs og austurs en sjávarsýn til suðurs. 
Gunnar sýndi staðarháttum mikla virðingu en útlit skálans hefur skírskotun til 
umhverfisins. Þar má fyrst nefna grjóthlaðna veggi og garða þar sem grjót úr fjörunni var 
notað, en hefð var fyrir steinhlöðnum görðum á Stokkseyri.81 Einnig er litaval hans 
skemmtilegt en hann valdi gulan lit á þakkantinn til að tengja við þang í fjörunni og skófir 
á hrauninu, en bláan lit ýmist á milli gluggafleta eða undir þeim, sem tengingu bæði við hin 
bláu fjöll í fjarska og hafið.82 Húsið er steypt í grunninn en klætt með við máluðum í 
dökkbrúnum lit að utan sem og hraungrýti á sumum stöðum, sem fest er beint á steypuna. 
Húsið vakti mikla athygli fyrir nýtískulegt en þjóðlegt útlit, m.a. fyrir hrein form 
módernismans og hina hlöðnu steingarða fortíðarinnar. Sigrún Eiríksdóttir húsfreyja lýsti 
því að þegar fólk tæki sér sunnudagsrúnt þarna framhjá tók það iðulega með sér kíki til að 
sjá sem best inn, sem Sigrúnu þótti einum of mikið. Þau kunnu sér þó hvergi betur og nýttu 
hvert tækifæri til að dvelja í skálanum.83  

Þegar gengið er inn í skálann tekur skemmtilegt efnisval á móti gestum, en 
hraungrýti, eins og áður hefur verið lýst má einnig sjá á vegg hjá eldstæðinu og niður á 
gólf. Innveggir eru almennt klæddir furu eins og útveggir nema ómálaðri. Gluggar eru 
notaðir til að ramma inn stórfenglegt útsýnið til allra átta; til fjörunnar, Heklu og hins 
sunnlenska fjallahrings eða Vestmannaeyja í góðu veðri. Furan á veggjum nær rétt upp 
fyrir dyrakarma en þá tekur falleg litapalletta við, ýmist fölgul inni í stofu, eða fölgræn í 
svefnherbergjum og eldhúsi. Þar fyrir ofan eru burðarbitar sem ná jafn langt og 
þakskeggið. Þeir eru klæddir með skáhallandi furu sem fest er á með skipasaumi, sem er 
enn ein tengingin við staðarhætti og hafið. Í alrými hússins er þakinu svo lyft upp sem 
gefur rýminu ákveðna dýpt, en gluggar á þakturninum hleypa skemmtilegri ofanbirtu í 
rýmið. Húsið er byggt á einum palli en þó er eitt herbergi sem er nokkrum þrepum neðar, 
það var tónlistarherbergi Páls en hægt er að ímynda sér hann sitja þar við tónsmíðar, 
innblásinn af sjávarnið í eyrum og fjöruilm í vitum. Að utan er þessu herbergi gefið enn 
meira vægi þar sem það hálfpartinn svífur yfir grasivaxinni lóðinni með aðstoð inndreginna 
sökkla.  

                                                
81 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
82 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
83 „Hjá Páli í Ísólfsskála, “ 21. nóvember 1963, bls. 9. 
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Mynd 15: Tónlistarherbergi Páls svífandi.                                                    Mynd 16: Þakturninn og   

                                                                                                         burðarbitar með skipasaumi. 
 
Í dag er Ísólfsskáli í eigu dætra Gunnars og hafa þær séð til þess að honum sé 

viðhaldið í góðu ásigkomulagi. Þær segja að þar sé gott að vera og það er greinilegt að 
sálin yfir staðnum, sem Páll lýsti, hefur haldið sér. Þar hafa þær og fjölskyldur þeirra átt 
góðar samverustundir og lýsa þær sérstaklega hversu góð útisvæði húsið myndar, en sama 
hvernig viðrar þá sé alltaf hægt að finna skjól á einhverri hlið þess. Það sem mestan áhuga 
vekur við húsið að mati höfundar er af hve mikilli virðingu Gunnar gengur til verks. Hann 
tengir það við nærumhverfi sitt og bæjarstæðið af mikilli kostgæfni. Húsið vakti mikla 
athygli þegar það var byggt og hefur gert allar götur síðan. Það skal engan undra að 
Ísólfsskáli var friðlýstur árið 2016 fyrir framlag til byggingarlistar á tímum 
módernismans.84 Það er mikilvægt að byggingar sem þessi standi vörð um söguna sem 
þeim fylgir. 

2.7 Hlemmur 
Áningarstaðurinn Hlemmur er á mótum Laugavegs, Hverfisgötu og Rauðarárstígs. Áður en 
byggingin leit ljós var þar torg sem kallaðist Hlemmtorg, en nafnið var dregið af brú sem lá 
yfir Rauðalækinn og var kölluð Hlemmur.85 Frá Hlemmi þandist Reykjavík út til austurs og 
þar sem borgin var að stækka og dreifa sér varð meiri þörf á almenningssamgöngum. 
Mikilvægi svæðisins í kringum Hlemm fór að aukast, sérstaklega þegar Leið 1 hjá Strætó 
hóf að aka um Reykjavík, en endastöð þeirrar leiðar var á Hlemmi. 86 

Á fyrri hluta áttunda áratugarins var ákveðið að færa miðstöð SVR að Hlemmtorgi, 
en hún hafði verið staðsett við Lækjartorg.87 Gunnar Hansson, sem þá sat í byggingarnefnd 
Reykjavíkur, var fenginn til að teikna húsið en fyrstu teikningar hans eru frá 1973.88  
                                                
84 „Ísólfsskáli, Stokkseyri.“ Minjastofnun Íslands. Sótt 2. nóvember 2017. 
85 Helga Maureen Gylfadóttir og Páll V. Bjarnason, Húsakönnun: Snorrabraut – Hverfisgata – Rauðarárstígur 
– Laugavegur, Reykjavík: Minjasafn Reykjavíkur, 2004, bls. 5. 
86 Helga Maureen Gylfadóttir og Páll V. Bjarnason, Húsakönnun, bls. 5. 
87 „Salon de Rafraichissement,“ Dagblaðið Vísir, 26. maí 1990, bls. 10. 
88 Teikning. Hlemmur, 1973. Höf. og eigandi Teiknistofa Gunnars Hanssonar. 
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Í viðtali við Alþýðublaðið mars 1974 lýsir Eiríkur Ásgeirsson, forstjóri SVR, hvernig þeim 
bárust hátt í 50 umsóknir um verslunaraðstöðu í hinni ráðgerðu byggingu.89 Fyrstu 
teikningar Gunnars af Hlemmi sýna nútímalegt glerhýsi með einum þakturni, en undir því 
var gert ráð fyrir verslunarrými í kjallara.90 Eiríkur segir: „Það er draumur okkar, sem að 
þessu stöndum, að glerhýsið verði miðstöð borgarbúa, svipað og klukkan á Lækjartorgi var 
í eina tíð.“91 Þessi útgáfa af Hlemmi varð hinsvegar ekki að veruleika heldur önnur útgáfa 
sem Gunnar teiknaði í samstarfi við Finn Björgvinsson arkitekt árið 1976. Þar er 
verslunarkjallarinn hvergi sjáanlegur og þakturninn fékk sér til liðs sjö þakglugga sem 
röðuðu sér í kring um hann.92  

Lokaútkoman var tilbúin 1978. Snemma árs 1979 fékk Gunnar Hansson fyrstu 
menningarverðlaun Dagblaðsins fyrir framlag sitt til byggingarlistar á árinu á undan. 
Gestur Ólafsson arkitekt og skipulagsfræðingur sat í dómnefnd og hafði þetta um húsið að 
segja:  

 
Hér er um algjörlega nýja tegund af byggingu að ræða hér á landi, sem gefur fólki 
möguleika á því að hittast, verzla og bíða eftir vögnum í hlýju, aðlaðandi og 
gróðursælu umhverfi, hvernig sem viðrar. Við teljum þessa byggingu hafa verið vel af 
hendi leysta. Þrátt fyrir margvísleg vandamál, sem við var að etja.93 
 

Dómnefndin vísar hér í fyrirkomulag á Hlemmi en það var hugsað og byggt sem yfirbyggt 
markaðstorg og verslununum sem voru innandyra var niðurraðað eftir 
markaðsfyrirkomulagi. Einnig var gert ráð fyrir miklum lifandi gróðri inn í byggingunni í 
stórum blómabeðum sem sumsstaðar teygðu sig út fyrir bygginguna.94 Stórir gluggar sem 
mynduðu útveggi hússins hleyptu inn mikilli dagsbirtu sem gerði rýmið bjart og opið. 
Byggingin breikkar í átt að Snorrabraut og til vesturs sem gerir það að verkum að 
byggingin virðist opna sig meira í átt að Rauðarárstíg og til austurs. Breiðari og lokaði hluti 
byggingarinnar snýr því að sex hæða húsi, en sá minni snýr að opnu torgi.  

Þessir þættir hjálpuðu til við að tengja innviði byggingarinnar og starfsemi við 
útviði hennar og götulíf þar fyrir utan. Útlit Hlemms er einnig sérstakt í ljósi efniviðs og 
hvernig hann er sýndur. Byggingin er léttbyggð með burðargrind sem heldur uppi miklu 
þakvirki með fyrrnefndum þakgluggum og turni. Stálgrindarburðarvirkið er haft sýnilegt 
fyrir innan og utan bygginguna og loftræstistokkar innandyra hanga áberandi í loftinu. Til 
að ýkja þessi útlitsáhrif var loftstokkurinn upprunalega málaður gulur á lit og stálvirkið 

                                                
89 „Framkvæmdir hefjast í vor,“ Alþýðublaðið, 5. mars 1974, bls. 12. 
90 Teikning. Hlemmur, 1973. Höf. og eigandi Teiknistofa Gunnars Hanssonar. 
91h„Framkvæmdir hefjast í vor,“ 5. mars 1974, bls. 12. 
92 Teikning. Hlemmur, 1976. Höf. og eigandi Teiknistofa Gunnars Hanssonar. 
93„Bíða í gróðursæld og hlýju.“ Dagblaðið, 23. febrúar 1979. 
94 Teikning. Hlemmur, 1976. Höf. og eigandi Teiknistofa Gunnars Hanssonar. 
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djúprautt. Þessi einkenni eru í anda svokallaðs „high-tech“ stíls sem kom fram á 8. 
áratugnum mestmegnis í Englandi.95 Hvort það hafi verið viljandi gert hjá Gunnari þegar 
hann teiknaði Hlemm er ekki víst en það sýnir þó að hann hafi verið óhræddur við að ryðja 
nýjum hugmyndum braut.  

Þrátt fyrir fyrirhugaða áætlun Gunnars um opið og bjart verslunarrými í yfirbyggðu 
torgi varð raunin því miður ekki sú þegar á leið. Hlemmur varð að samkomustað þar sem 
jaðarhópar hittust, eins og pönkarar og útigangsfólk. Gróður var fjarlægður úr byggingunni 
og gluggar sem eitt sinn voru opnir og bjartir var lokað með stórum auglýsingum. Þetta 
gerði það að verkum að Hlemmur breyttist úr björtu opnu rými í lokað og dimmt. Þannig 
fékk það að vera í mörg ár.  

                     
Mynd 17: Hlemmur séður ofan frá.                                           Mynd 18: Hlemmur fyrir breytingar. 
                Sjö þakgluggar og einn þakturn. 

 
Árið 2016 skrifaði fyrirtækið Sjávarklasinn undir samning við Reykjavíkurborg um 

að breyta húsnæðinu í Mathöll.96 Helga, dóttir Gunnars var fengin til að teikna breytingar á 
húsinu.97 Þar er upphaflegu hlutverki hússins og sterkustu einkennum þess gert hátt undir 
höfði. Hlemmur er einn af fáum stöðum borgarinnar sem býður alla velkomna og þrátt fyrir 
nýtt hlutverk mun sú góða stefna halda sér. Mathöllin opnaði svo dyr sínar á menningarnótt 
í Reykjavík 2017 og ef marka má viðtökur mun Mathöllin halda áfram að blómstra og vera 
mikilvægur þáttur í bættum almenningrýmum í Reykjavík, sem og metnaðarfull viðbót við 
matarupplifun Íslendinga. Að mati höfundar mætti hanna torg sem teygir sig yfir 
Rauðarárstíginn og alla leið að Klyfjahestinum, styttu Sigurjóns Ólafssonar. Þar gæti 
myndast góður samfélagslegur kjarni með tengingar í allar áttir. 

 
 

                                                
95 Magnús Már Þorvaldsson, „Fyrirmyndir sóttar í hátækni,“ Svíþjóðarpóstur, Dagur, 27. apríl 1988. 
96 Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Mathöll verður opnuð á Hlemmi í haust,“ Vísir, 1. mars 2016, sótt 2. 
desember 2017 af http://www.visir.is/g/2016160309917. 
97 Viðtal. Kristín Guðmundsdóttir við Helgu Gunnarsdóttur, október 2017. 
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Það er ekki á allra vitorði hversu sérstök bygging Hlemmur er í byggingarsögulegu 
samhengi og hversu mikil nýjung hún var á sínum tíma.  
Líklegt má telja að ef Hlemmur hefði ekki verið byggður eins og raun ber vitni, hefði orðið 
mun lengra í t.d. yfirbyggða göngugötu í Kringlunni og yfirbyggt Eiðistorg. Gunnar 
Hansson sýnir að hann var ekki einn af þeim sem gekk hugsunarlaust þá slóð sem þegar 
var troðin. Hann hafði það ávallt að markmiði að bæta mannlíf Reykjavíkurborgar með 
byggingarlist sinni og með sínu nýja hlutverki má með sanni segja að Hlemmur sé nú, 39 
árum seinna, loksins að sinna því hlutverki sem Gunnar ætlaði honum í upphafi. 
  



 

 28 

Lokaorð 
Starfsferill Gunnars Hanssonar fór saman við það tímabil þegar móderníska stefnan náði 
hápunkti í arkitektúr á Íslandi. Gunnar vann öll sín verk í anda módernisma 
eftirstríðsáranna, jafnt arkitektúr og skipulagi og var hann alla tíð trúr hugmyndafræði og 
formhugsun þeirrar stefnu. Engu að síður hafði hann skilning og tilfinningu fyrir 
fagurfræðilega mótaðri borgarmynd í klassískum anda eins og hann sýndi með staðarvali 
kirkna bæði Langholtskirkju í skipulagi Heimahverfis og kirkju Óháða safnaðarins við 
Háteigsveg, en þær standa báðar á hápunkti lands við enda gatna.  

Á 6. áratugnum kom fram kynslóð arkitekta sem allir hönnuðu í anda módernisma 
og höfðu mikil áhrif á íslenska byggingarsögu eftirstríðsáranna. Þetta voru t.d. þeir Gísli 
Halldórsson, Hannes Kr. Davíðsson, Skarphéðinn Jóhannsson, Sigvaldi Thordarson, Skúli 
H. Norðdahl og Gunnar Hansson. Algengast var að fara til Danmerkur í nám en þaðan voru 
fjórir fyrstnefndu menntaðir. Skúli nam í Noregi við sama skóla og Gunnar, en eins og 
fram hefur komið hann fór Gunnar einnig til Bandaríkjanna í nám. Verk þessara manna 
báru lengi vel nokkuð svipuð útlitseinkenni sem fylgdu stefnunni. Gunnar gekk þó einu 
skrefi lengra en sumir í þessum hópi, en hann hafði mjög góð tök á formhugsun og átti 
auðvelt með að samstilla grunnmyndir og útlit svo vel heppnaðist. Hann braut reglulega 
upp rúmtak húsa sinna sem skilaði sér í fjölbreyttu samspili forms og rýmis í þrívídd, eins 
og sjá má t.d. í Sólheimum 5, Ísólfsskála og Hvassaleiti nr. 101-133.  

Verk Gunnars ber með sér ákveðinn létttleika og fágun, sem ef til vill er erfitt að 
benda á, þar sem tilfinningin ákvarðast af samspili margra þátta. Hann hafði næmt auga 
fyrir smáatriðum sem ekki allir taka eftir en gefa verkunum ákveðna dýpt. Sem módernisti 
tókst honum áberandi vel að tengja hús sín við stað og umhverfi, með viðeigandi efnis og 
litavali, eins og vel má sjá t.d. í Ísólfsskála á Stokkseyri og einnig að móta form húsa sinna 
eftir aðstæðum í umhverfinu líkt og hann gerir af miklu listrænu tilliti á heimili sínu í 
Sólheimum og í kirkju Óháða safnaðarins við Háteigsveg. Sérstaklega má greina þessa 
módernísku hugsjón Gunnars í þeim borgarbyggingum sem hann teiknaði en þær voru 
margar hverjar langt á undan sinni samtíð. Hann var ávallt framsækinn og hugmyndaríkur 
við að virkja nýjungar í arkitektúr til að efla mannlíf og verslun í miðborginni en dæmi um 
það eru Vesturver í Morgunblaðshöllinni og yfirbyggt markaðstorg á Hlemmi. Bæði hús 
sýna hversu mikinn metnað hann lagði í að efla mannlíf og viðskipti í miðborginni. 

Eins og fram hefur komið varð Gunnar að kalla sig húsateiknara vegna eins 
námskeiðs sem hann átti ólokið við Norges Tekniske Høgskole. Því stóð hann alla tíð utan 
fagfélagsins sem tók prófgráðu hans ekki gilda. Við undirbúning þessara ritgerðar kom 
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oftar en ekki sú tilgáta fram, í samtölum við fagaðila, að stífni félagsins í garð Gunnars 
kunni að hafa átt sér pólítískar rætur vegna tengsla hans við Morgunblaðið og 
Sjálfstæðisflokkinn á tímum kalda stríðsins. Með verkum sínum sannaði Gunnar Hansson, 
að hann var einn merkasti arkitekt sinnar kynslóðar hér á landi. Sagan sýnir að menn verða 
arkitektar af verkum sínum, þó prófgráður séu vissulega nauðsynlegt skref á þeirri leið eru 
þær ekki sjálfkrafa ávísun á listrænan og góðan arkitektúr. Nokkrir af merkustu arkitektum 
20. aldar voru sjálfmenntaðir og fóru ekki í gegnum hefðbundið arkitektanám, svo sem Le 
Corbusier, Mies van der Rohe, Luis Barragán og Frank Lloyd Wright. Þeir eiga það 
sameiginlegt að hafa komið með framúrstefnulegar hugmyndir á sínum tíma. Að koma 
með nýjungar í byggingarlist er vanþakklátt og vandmeðfarið verk, ekki síst á Íslandi. Sá 
arkitekt sem vill takast á við þann vanda að búa til eitthvað nýtt, eitthvað sem ekki hefur 
verið gert áður, þarf að vinna við ákveðinn mótbyr.  

Gunnar Hansson var óhræddur við að vera boðberi nýrra hugmynda og var hann oft 
umdeildur fyrir vikið. Arkitektúr er þó ein af þeim greinum sem erfitt er að komast að 
samkomulagi um. Gildismat er síbreytilegt og í nútímanum er sérstaklega hætt við að vera 
skilinn eftir með úreltan hugsunarhátt. Það sem er talið fallegt í dag verður talið barn síns 
tíma eftir nokkur ár. Það sem eitt sinn þótti ljótt og umdeilt, er í dag talið með bestu verka í 
byggingarsögu okkar Íslendinga. Enginn veit fyrirfram hvernig framtíðin mun dæma þessi 
verk. Ef draga má einhvern lærdóm af starfsævi Gunnars Hanssonar, er það, að framsækni 
hans og hugrekki hafa fært samfélaginu byggingar, sem lögðu eitthvað til málanna og 
standa fyllilega fyrir sínu enn í dag. 
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