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Útdráttur
Fyrsti skipulagsuppdrátturinn fyrir Reykjavík var fullkláraður í desember árið 1927 og
auglýstur almenningi í ársbyrjun 1928. Uppdrátturinn, sem var í senn aðalskipulag og
deiliskipulag, var gerður af samvinnunefnd ríkis og Reykjavíkurbæjar. Markmið
ritgerðarinnar er að greina hugmyndafræði skipulagsnefndar ríkisins, en í henni sátu Geir
G. Zoëga vegamálastjóri, Guðjón Samúelsson arkitekt og Guðmundur Hannesson læknir.
Sá síðastnefndi gaf út bókina Um skipulag bæja árið 1916 og í kjölfar þeirrar bókar
myndaðist nokkur umræða um skipulagsmál á Íslandi. Afleiðing þessarar umræðu var sú
að Guðmundur skrifaði frumvarp sem varð svo að skipulagslögunum frá 1921. Guðjón
Samúelsson bar hitann og þungann af skipulagsvinnunni sjálfri, en hann og Guðmundur
virðast hafa verið með nokkuð svipaða sýn á uppbyggingu Reykjavíkur. Þeir stíga báðir
inn í hina borgaralegu orðræðu um hvernig hin sanna list, sú sem sýnir hið fagra og góða,
hefur siðmenntandi áhrif á fólk. Borgarskipulagið átti því að vera fagurt og koma
Reykvíkingum upp á æðra menningarstig. Fjallað verður um hvar megi helst sjá áhrif
skipulagsins á sunnanverðri Skólavörðuhæðinni og í suðurhluta gamla Vesturbæjarins.
Einnig verður rætt hvort skipulagið hafi orðið úrelt skömmu eftir að það var sett fram,
m.a. vegna fjölgunar bifreiða í Reykjavík en einnig vegna þess að módernisminn sem
boðaði öðruvísi áherslur í borgarskipulagi var að gera vart við sig á Íslandi á þessum tíma.
Þar að auki verður fjallað um gagnrýnina sem skipulagið fékk og mögulegar ástæður þess
að bæjarstjórnin hafi í kjölfar gagnrýninnar ekki þrýst á Stjórnarráðið að staðfesta
uppdráttinn. Skipulagið var aldrei staðfest af ráðherra og féll að lokum úr gildi með lögum
frá 1932.
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Inngangur
„Að keyra í gegnum Reykjavík líkist rússíbanareið um sögulegan skemmtigarð byggðan
af byggingaverktökum á sýru“1 skrifaði Gerður Jónsdóttir í götublaðið Reykjavík
Grapevine árið 2011. Þetta er líklega útbreitt viðhorf um skipulag borgarinnar. Sé gengið
frá Aðalstræti í austurátt er nokkurn veginn hægt að þræða byggingasögu Íslands. Strax
austan við Snorrabraut er fúnksjónalisminn, sem er fyrsta stig módernismans, orðinn
ráðandi byggingarstíll en fúnkísstíllinn varð fyrst sjáanlegur á Íslandi upp úr 1930. Stór
hluti Reykjavíkur er undir miklum áhrifum módernísks borgarskipulags og er það
sjáanlegt í hverfum á borð við Fossvog, Breiðholt og Árbæ.
Hér verður hins vegar til umfjöllunar fyrsta aðalskipulagið fyrir Reykjavík frá
árinu 1927, en það var byggt á annars konar hugmyndum. Þar tók götuskipulagið að miklu
leyti mið af fólki og hægari umferð, en ekki bílum og bílaumferð eins og síðar varð raunin.
Skipulagið afmarkast við það svæði þar sem byggðin er lágreist og þétt og hefur sýnilega
blómlegasta mannlífið. Þar er því minna af bílastæðum og mannlausum grænum svæðum.
Sú hugsjón sem var ráðandi í skipulaginu frá 1927 er nú aftur að ná vopnum sínum því
hún stendur tímans tönn í sjálfbærni og út frá umhverfissjónarmiðum.2
Síðustu áratugir 19. aldar og upphaf 20. aldar á Íslandi einkenndust af mun meiri
félagslegum hreyfanleika en hafði tíðkast áratugina og aldirnar á undan. Vegna
ofsetningar á bújörðum, þá sérstaklega á Norðausturlandi, fór fólk annað hvort að flytja í
þéttbýli t.d. til Akureyrar, Seyðisfjarðar og Reykjavíkur eða þá alla leið til Vesturheims.
Reykjavík stækkaði hægt og bítandi stóran part af 19. öldinni en í lok þeirrar aldar og í
upphafi þeirra 20. varð hröð og mikil fjölgun. Reykjavík lenti í húsnæðiskreppu snemma
á 2. áratug 20. aldar og lítið var byggt af húsum á tímum fyrri heimsstyrjaldar vegna skorts
á byggingaefnum. Guðmundur Hannesson læknir hafði gefið út bókina Um skipulag bæja
árið 1916 og var mjög gagnrýninn á skipulagsleysið í bæjum á Íslandi. Ekkert skipulag
hafði verið gert fyrir stærsta kaupstaðinn Reykjavík og árið 1921 þegar að flóttinn úr
sveitunum á mölina var í fullum gangi setti Alþingi lög um skipulag kauptúna og

Gerður Jónsdóttir, „How Reykjavík Got To Be What It Is“, bls. 16; upprunalegi textinn: „Driving
through Reykjavík may feel like being on a ride in a historical amusement park installed by construction
workers on acid.“
2
Sjá: Dagur B. Eggertsson, „Borgarskipulag og heilbrigði“, Aldarspegill, bls. 68-81; Salvör Jónsdóttir,
„Hagur heildarinnar í skipulagi bæja“, Aldarspegill, bls. 50-67 og Jan Gehl, Mannlíf milli húsa.
1
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sjávarþorpa. Þetta voru fyrstu lögin á Íslandi sem kváðu beinlínis á um að bæir þyrftu að
byggjast út frá skipulagsuppdrætti sem væri gerður af skipulagsnefnd ríkisins. Í
skipulagsnefnd ríkisins sátu áðurnefndur Guðmundur Hannesson læknir, Guðjón
Samúelsson húsameistari ríkisins og Geir Zoëga vegamálastjóri. Guðmundur var
höfundur skipulagslaganna en Guðjón og Geir höfðu farið yfir og lagfært það sem þeim
fannst ekki vera raunhæft eða of strangt. Eftir að lögin tóku gildi árið 1921 hófst mikið
átak í skipulagningu bæja. Skipulagsnefndin í samráði við bæjarstjórnir á hverjum stað
unnu að skipulagsuppdrætti sem bæirnir byggðu eftir. Í Reykjavík var stofnuð sérstök
samvinnunefnd sem stóð að gerð skipulagsuppdráttar fyrir bæinn. Samvinnunefndin
kláraði alla vinnu við uppdráttinn í lok árs 1927 og var hann lagður fram lögum
samkvæmt 12. janúar 1928.
Markmiðið þessarar ritgerðar er að skoða hugmyndaheim skipulagsnefndarinnar,
þá aðallega þeirra Guðjóns Samúelssonar og Guðmundar Hannessonar, kannað verður
hvernig þeir sáu höfuðborgina fyrir sér út frá fagurfræðilegum sjónarmiðum. Greint
verður hvar áherslur Guðjóns og Guðmundar Hannessonar liggja í skipulagningu
ákveðinna hverfa en þeir báðir vildu byggja upp Reykjavík sem „garðborg“ í anda
hugmynda Ebenezer Howards. Jafnframt verður til skoðunar hvernig tækninýjungar og
nýjar hugmyndastefnur gerðu það að verkum að skipulagið úreltist fljótlega eftir að það
var kynnt.
Sagnfræðingar hafa ekki skrifað mikið um skipulagsmál hér á Íslandi. Allra helst
eru það Guðjón Friðriksson og Páll Líndal sem hafa reynt fyrir sér á þeim vettvangi. Þá
skrifar Anna Dröfn Ágústsdóttir nokkuð um skipulagið fyrir Reykjavík frá 1927 í bókinni
Reykjavík sem ekki varð en Guðni Valberg arkitekt er einnig höfundur þeirrar bókar.
Ágústa Kristófersdóttir listsagnfræðingur skrifaði greinina „Reykjavík – frá götum til
bílastæða“ þar sem hún fjallar nokkuð um skipulagið frá 1927. Arkitektar hafa líklega
skrifað hvað mest um skipulagsuppdráttinn, þá má nefna áðurnefndan Guðna Valberg,
Hjörleif Stefánsson og Pétur H. Ármannsson en hann vinnur nú að ævisögu Guðjóns
Samúelssonar. Landfræðingurinn Trausti Valsson hefur einnig skrifað um skipulagið.
Fyrir utan bók Páls Líndals Bæirnir byggjast þá einkennast skrif um skipulagið frá 1927
af því að minnst er á uppdráttinn í framhjáhlaupi. Umfjöllun hefur birst í yfirlitsritum á
borð við Sögu Reykjavíkur 1870-1940 síðari hluti eftir Guðjón Friðriksson og í grein
Péturs H. Ármannssonar um upphaf fúnksjónalisma á Íslandi. Hjörleifur Stefánsson
skrifar mest um verndun eldri húsa í bók sinni Andi Reykjavíkur en fjallar stuttlega um
skipulagsuppdráttinn frá 1927. Trausti Valsson fjallar furðu lítið um skipulagið miðað við
6

að bók hans fjallar um skipulagsmál á Íslandi frá upphafi byggðar, en umfjöllunin er
einungis nokkrar blaðsíður og nokkuð yfirborðsleg. Á hinn bóginn fer Páll Líndal mjög
ítarlega yfir skipulagsmál frá byrjun 20. aldar fram til 1938 og þar með talinn
skipulagsuppdráttinn sem hér er til umfjöllunar. Það hefur hins vegar lítið farið fyrir
rannsóknum í hugmyndafræði og heimsmynd höfunda skipulagsins. Þar kemur bók Ólafs
Rastrick Háborgin að góðum notum sem og grein Kjartans Más Ómarssonar „Guðjón
Samúelsson og siðun íslenskrar þjóðar“ frá 2017. Lítið hefur verið fjallað um hvers vegna
skipulagið var svo skamman tíma í notkun og hvaða samfélagslegu breytingar gætu hafa
ollið því.
Í heimildaöfluninni var einnig leitað í frumheimildir og þá allra helst skjalasafn
II. skrifstofu Stjórnarráðs Íslands sem er á Þjóðskjalasafni Íslands. Í því safni eru öskjur
sem innihalda t.d. upplýsingar um framvindu og tilurð skipulagslaganna frá 1921 en
einnig samskipti Stjórnarráðsins og skipulagsnefndar ríkisins. Skjalasafn I. skrifstofu
Stjórnarráðs var skoðað varðandi málefni Skólavörðuholts. Málasafn borgarstjóra
Reykjavíkur var einnig til skoðunar en það er varðveitt á Borgarskjalasafni Reykjavíkur
sem og upplýsingabæklingur um skipulagið frá 1927 sem er geymdur á bókasafni
Listaháskóla Íslands.
Í fyrsta kafla er stutt sögulegt samhengi um þróun borgarskipulags erlendis og í
Reykjavík fram á 20. öldina. Kafli tvö fjallar um forsendur skipulagslaganna og þá
atburðarás og umræðu sem átti sér stað eftir Reykjavíkurbrunann 1915. Bókin Um
skipulag bæja er gefin út ári eftir brunann og hafði umtalsverð áhrif. Í þriðja kafla er
fjallað um hugmyndaheim Guðjóns Samúelssonar og Guðmundar Hannessonar. Hvernig
sáu þeir höfuðborg Íslands fyrir sér? Svo verða skrif þeirra um borgarskipulag og
hugmyndatillögur eins og „háborg íslenskrar menningar“ til skoðunar. Fjallað verður
ítarlega um siðmenningarlegt hlutverk „háborginnar“ og hún sett í samhengi við Alsjáar
kenningu Michel Foucault og „synoptíkon“ norska félagsfræðingsins Thomas Mathiesen.
Farið verður yfir helstu fyrirmyndir og reynt að rekja hvaðan hugmyndaheimur þeirra
kemur, bæði frá innlendum menntamönnum sem og erlendum arkitektum. Fjórði og
síðasti hlutinn fjallar um skipulagið sjálft frá 1927 fyrir Reykjavík. Skoðaðar eru þær
götur og hverfi sem Guðmundur og Guðjón höfðu mest áhrif á. Þá verður fjallað um
gagnrýni á skipulagið. Lögð verður fram sú spurning hvort að hugmyndafræði þeirra hafi
orðið úrelt stuttu eftir að uppdrátturinn var lagður fram. Að lokum er sjónum beint að
afdrifum skipulagsins.
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Til hægðarauka fyrir lesendur eru beinar tilvitnanir samræmdar til nútímamáls og
því skrifaðar orðréttar en ekki stafréttar. Guðvarður Már Gunnlaugsson hefur gert
flokkauppskiptingu á mismunandi tegundum textaútgáfna. Hér er fylgt textaútgáfu V:3
sem hann nefnir „útgáfa með samræmdri nútímastafsetningu“.3 Tákn eru látin halda sér
eins og þau eru upprunalega í textanum, því eru kommur óhreyfðar sem og bandstrik í
miðju orði. Þar sem stafsetning er samræmd þá eru helstu breytingarnar þær að „bygð“ er
skrifuð með tveimur „g“ og verður því „byggð“. Þá eru orðin „hefi“ og „hefir“ samræmd
til nútímamáls og skrifuð „hef“, „hafi“ eða „hefur“. Tilvitnanirnar eru færðar til
nútímastafsetningar þar sem hin eldri málvenja gæti vafist fyrir lesendum.4

Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Stafrétt eða samræmt?“, bls. 197-200 og 204-205.
Fyrir nánari umræður um orðrétta eða stafrétta textaútgáfu sjá greinar Önnu Agnarsdóttur, Más
Jónssonar, Svanhildar Óskarsdóttur og Sigurðar Gylfa Magnússonar í Íslenska söguþingið. 30. maí – 1.
júní 2002. Ráðstefnurit II. Ritstjóri Erla Hulda Halldórsdóttir (Reykjavík 2002), bls. 114-159.
3
4
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1. kafli – Þróun borgarskipulags
1.1. Erlent samhengi
Borgir hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda. Fornleifafræðingurinn Aidan Southall skipti
sögu þeirra í fjögur skeið: 1. Frumborgir sem byggðar voru af fornum
menningarsamfélögum eins og í Mesópótamíu en einnig borgir Azteka og Inka
þjóðflokkana í Ameríku. 2. Klassískar borgir, þ.e. borgir Forngrikkja og Rómverja. 3.
Miðaldaborgir, þetta eru þær borgir sem byggjast í Evrópu frá 500-1500. 4. Kapítalískar
borgir, þessar borgir reiddu sig á viðskipti og iðnvæddust seinna.5 Frumborgir voru lítið
skipulagðar en talið er að Rómverjar hafi verið þeir fyrstu til að skipuleggja borgir sínar.
Borgarskipulag eins og við þekkjum það í dag kemur fram á tímum endurreisnarinnar í
Evrópu á 15. og 16. öld.6
Rómverjar skipulögðu borgir sínar að einhverju leyti, þeir fylgdu þá fremur
stöðluðu borgarskipulagi sem átti að ýta undir styrk yfirboðarans og sýna miðstýringu
Rómarveldis. Borgarskipulagið átti að hafa áslægar, hornréttar og symmetrískar götur.
Súlnaraðir beggja vegna aðalgötunnar sem var skreytt með allskyns sigurbogum og
minnismerkjum og leiddi að hofi eða stjórnsýslubyggingu. Þar sem áslægu göturnar
mættust var oftar en ekki torg (l. forum) og sigurbogi. Allt í skipulagi þessara rómversku
borga átti að upphefja og valdefla miðju bæjarins. Rómverskar borgir fóru markvisst í
umtalsvert af opinberum framkvæmdum eins og að leggja holræsa- og vatnsveitukerfi,
helluleggja götur og torg, byggja yfirbyggð súlnagöng og almenningsböð en jafnframt
var passað upp á að hafa auð og rúmgóð svæði fyrir markaði.7
Það var ekki algengt að borgir væru sérstaklega skipulagðar á miðöldum en það
þekktist samt sem áður. Miðaldaborgir voru yfirleitt staðsettar á fjölförnum vegamótum
eða við ár þar sem auðvelt var að komast milli árbakkanna. Út frá hernaðarlegu sjónarmiði
var algengt að borgir væru staðsettar á landfræðilega takmörkuðum svæðum þannig að
léttara væri að verja borgina. Því til stuðnings mætti nefna frönsku borgina Langres og
Feneyjar á Ítalíu.8 Arkitektinn og skipulagsfræðingurinn Jan Gehl segir að óskipulögðu
miðaldaborgirnar hafi stækkað þannig að íbúarnir sjálfir mótuðu borgirnar með því að
byggja þar sem þörfin var til staðar. Þetta var sjálfsprottið ferli sem gat tekið nokkrar aldir
en þannig var tekið mið af hlutverki borgarrýmisins og byggt á uppsafnaðri reynslu svo

5

Aidan Southall, The City in Time and Space, bls. 15.
Jan Gehl, Mannlíf milli húsa, bls. 39.
7
Peter Hall, Cities in Civilization, bls. 619, 622-623.
8
Paul Hohenberg og Lynn H. Lees, The Making of Urban Europe 1000-1994, bls. 29-31.
6
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mögulegt væri að laga umhverfið jafnt og þétt að borginni. Gehl segir að birtingarmynd
þessa mótunarferlis sé innbyggð gæði í borgarrýminu sem mun erfiðara er að finna í
seinni tíma borgum en birtist í nánast öllum miðaldaborgum. Þar eru götur og torg ekki
einungis mótuð með ferðir og dvöl fólks í huga heldur eru borgirnar byggðar af fólki sem
virðist hafa haft mjög góða þekkingu á einstökum forsendum þess skipulags sem átt er
við hverju sinni.9
Eins og áður segir þá fór borgarskipulag sem sérfræðigrein að þróast þegar
miðaldir runnu sitt skeið. Endurreisnin leit til baka á klassíska tímann og vildi endurvekja
grósku í listum og menningu.10 Skipulagning borga þróaðist samhliða þessum
hugmyndum. Borgin varð því ekki einungis staður sem fólk bjó og hafði þróað og
stækkað hana eftir náttúrulegum leiðum yfir langan tíma, heldur varð hún hugsuð sem
listaverk. Sú stefna sem kom fram og þróaðist eftir 16. öldina í borgarskipulagi var á þann
veg að helst var unnið með ásýnd borga og byggingar. Hagrænt notagildi var einnig
ráðandi eins og að hafa sterkar hernaðarvarnir, góðar hafnir eða aðstöðu til viðskipta. Með
endurreisninni varð vaxandi vitund um útlit bygginga í borgum og að fegurð húsanna
leiddi af sér ákveðinn fagurfræðilegan grunn sem unnið var út frá. Þessi hugmyndafræði
var mjög sterk frá 16. öld fram á þá 20.11
Þrátt fyrir breyttar áherslur í skipulagningu borga í kjölfar endurreisnarinnar voru
rótgrónar borgir nánast undantekningarlaust samblanda af gömlu og nýju. Eldri götur
borganna, þ.e. frá tímum miðalda, héldu sér oftast og erfitt hefur reynst að afmá merki
um eldri tíma í borgarlöndum. Þannig hefur gatnaskipan breyst lítið þó að borgirnar hafi
orðið fyrir hamförum og stórbrunum. Er leið fram á 18. öldina fóru borgarmúrar að víkja,
þá aðallega á Englandi og Frakklandi, vegna útþenslu borganna.12
Í kjölfar iðnvæðingarinnar sem hófst á seinni hluta 18. aldar stækkuðu borgir
Evrópu umtalsvert. Mannfjöldinn í London hafði fjórfaldast á 19. öld og var borgin sú
stærsta í heiminum. París stækkaði mjög ört. Íbúafjöldi Parísar við upphaf frönsku
byltingarinnar var rúmlega 530 þúsund. Á miðri 19. öld voru íbúarnir orðnir 1,3 milljónir
og við aldamótin 1900 bjuggu um 3,3 milljónir í París.13 Fullt af smærri borgum stækkuðu
einnig því víða var þéttbýlismyndun að eiga sér stað og þá helst í kringum kolanámur t.d.
9

Jan Gehl, Mannlíf milli húsa, bls. 39-41.
Peter Hall, Cities in Civilization, bls. 71.
11
Jan Gehl, Mannlíf milli húsa, bls. 41-43.
12
Andrew Lees, Lynn H. Lees, Cities and the Making of Modern Europe, 1750-1914, bls. 16.
13
Peter Hall, Cities in Civilization, bls. 657 og 707. Íbúafjöldi í London reis úr 960 þúsund manns árið
1801, upp í 2 milljónir og 360 þúsund um miðja 19. öldina og árið 1901 var íbúafjöldinn kominn upp í 4
milljónir og 535 þúsund.
10
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í Wales og Norður-Englandi, Belgíu og í Rínardalnum. Glasgow í Skotlandi er dæmigerð
borg sem sýnir þróunina sem átti sér stað víða vegna iðnvæðingarinnar, þ.e. hvernig ný
tækni leiddi af sér mikla uppbyggingu í gömlum bæ. Glasgow stendur við ánna Clyde og
var gamli bærinn beggja vegna árinnar. Á mynd 2 sést það vel hvar ný hverfi rísa, við
suðurbakka Clyde og vestan við gamla bæinn. Allskyns verksmiðjur risu á óráðstöfuðu
landi tiltöluleg miðsvæðis á meðan stóriðja og plássfrekari verksmiðjur risu í eiginlegum
hring utan um borgina. Á árunum 1750 til 1850 fóru íbúar Glasgow úr 30 þúsund upp í
357 þúsund.14 Þessi mikla fjölgun í borgum á 19. öld átti eftir að hafa gífurlega slæm
áhrif. Í London varð vandinn sá að glæpatíðni færðist í vöxt ásamt örbirgð, offjölgun fólks
og sjúkdómsfaraldrar urðu algengir. Frá 1831 til 1841 hækkaði dánartíðni í borginni um
50%.15
Í kjölfar offjölgunar og almennar óreiðu í borgum Evrópu á stórum hluta 19. aldar
skrifaði Ebenezer Howard bókina To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform árið
1898.16 Í kjölfar útgáfu bókarinnar spratt upp hreyfing sem tileinkaði sér hugmyndir
Howards og nefndist garðborgahreyfingin (e. Garden City Movement). Eftir að hafa séð
vandamál Lundúna vildi Howard byggja smærri en fleiri borgir, sem væru umluktar
grænum beltum og í nálægð við landbúnaðarsvæði. Hann sá þessa bæi ekki einungis fyrir
sér sem úrræði fyrir fátækt fólk, heldur áttu borgirnar að samanstanda af blandaðri byggð.
Howard sá fyrir sér 32 þúsund íbúa á 400 hektara svæði en í kringum bæinn væru tvö
þúsund hektarar í eigu bæjarins
en þar væru ásamt bóndabæjum
stofnanir sem fylgdu þéttbýli eins
og betrunar- og hressingarhæli.17
Til samanburðar á svæðinu sem
Howard

taldi

æskilegt

fyrir

garðborg þá er Reykjavík innan
Hringbrautar u.þ.b. 220 hektarar
en

ef

Vesturbærinn

og

Háskólasvæðið eru talin með þá
verður svæðið rúmlega 390

Mynd 2. Uppdráttur af Glasgow frá 1825.
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Andrew Lees, Lynn H. Lees, Cities and the Making of Modern Europe, 1750-1914, bls. 44-46.
Peter Hall, Cities in Civilization, bls. 657-658.
16
Endurútgefin árið 1902 undir sínum þekktari titli Garden Cities of To-Morrow.
17
Peter Hall, Cities of Tomorrow, bls. 88-93.
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hektarar. Árið 2018 bjuggu á þessu svæði 24,580 manns.18 Reykjavík öll innan Elliðaár
er svo um tvö þúsund hektarar að stærð.19 Garðborgirnar áttu ekki að stækka umfram
stærð sína. Þegar búið var að byggja öll hús samkvæmt borgarskipulaginu og borgin orðin
sjálfbær þá átti ekki að þenja byggðina út, heldur byggja aðra sambærilega borg í hæfilegri
fjarlægð. Grænu svæðin í borginni áttu að stuðla að útivist og bæta þannig heilbrigði
fólks.20 Peter Hall telur hugmyndir Howards hafa verið misskildar í raun alveg frá byrjun.
Garðborgum var ruglað saman við fyrirbæri sem einn af samstarfsmönnum Howards,
Raymond Unwin, skapaði en það voru úthverfi (e. garden suburbs) því þéttleiki átti að
vera í garðborgum Howards. Jafnframt átti fólk að hafa greiðari aðgang að náttúrunni
heldur en í stórborgum.21
Ebenezer Howard var ekki sá eini sem hafði fengið nóg af óreiðu stórborganna
heldur var ný hreyfing að verða til sem kenndi sig við fúnksjón og módernisma.
Hugmyndir hreyfingarinnar voru mun róttækari en garðborgastefnan boðaði og fremstur
í flokki fór svissneski arkitektinn Le Corbusier. Í tillögu sem fékk heitið „La Ville
Contemporaine“ lagði hann til að í fjórða hverfi Parísarborgar myndu rísa átján 210 metra
blokkir sem átti að vera gert á kostnað gamalla bygginga. Þessi tillaga fékk ekki góðar
undirtektir. Róttækar breytingar á borgarlandslaginu höfðu einnig í för með sér nokkrar
þversagnir eins og þá að leysa úr þrengslunum sem höfðu einkennt borgirnar en á sama
tíma vildi Le Corbusier auka þéttleika. Þennan vanda vildi hann leysa með því að byggja
mjög háar byggingar sem tækju lítið svæði af lóðinni. Hann sá fyrir sér plássfrekar
hraðbrautir sem myndu liggja í gegnum miðbæ borganna og í flestum tilfellum þyrfti eldri
miðbærinn að víkja, a.m.k. hluti af honum.22 Þar sem módernistar höfðu trú á
tækniframförum nútímans þá gerðu þeir ráð fyrir bílaumferð í skipulagi sínu. Það mætti
færa rök fyrir því að skipulag þeirra hafi gengið að mestu leyti út á það að greiða fyrir
bílaumferð. Í fyrirmyndaborg Le Corbusier voru þrjú íbúðarform: „a) Skýjakljúfurinn:
3.000 íbúar á hektara. b) Byggingar á inndregnum hæðum23: 300 íbúar á hektara.
Íburðarmikið húsnæði. c) Byggingar sem mynda holrúm: 305 íbúar á hektara. Þétt

Vef. Reykjavík í tölum, tolur.reykjavik.is → 01. Íbúar → 01. Mannfjöldi → Mannfjöldi í Reykjavík
eftir póstnúmerum og kyni, 1998-2018 → Póstnúmer: 101 og 107 Reykjavík. Ár: 2018. Kyn: Alls [sótt
14. maí 2020].
19
Við útreikning á hekturum innan Reykjavíkur var stuðst við kortasíðuna Daft Logic. Vef. Daft Logic,
daftlogic.com → Projects → Google Maps Area Calculator Tool [sótt 4. febrúar 2020].
20
Dagur B. Eggertsson, „Borgarskipulag og heilbrigði“, bls. 71.
21
Peter Hall, Cities of Tomorrow, bls. 87.
22
Peter Hall, Cities of Tomorrow, bls. 207.
23
Þ.e. ný hæð ofan á hús sem nær ekki út fyrir grunnflöt byggingarinnar.
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byggðin styttir vegalengdir og tryggir hröð samskipti.“24 Með því að byggja hátt myndi
grænum svæðum fjölga til muna. Hann reiknaði með að á svæði a) yrði 95% svæðisins
grænt og nýtt eins og litlir almenningsgarðar, 85% á svæði b) og 48% á svæði c).25 Er leið
á 20. öldina fóru að renna tvær grímur á skipulagsfræðinga hvort þessar hugmyndir væru
skynsamlegar og hvort módernismi væri æskilegur yfir höfuð. Jan Gehl var einn þeirra. Í
grunninn var hugmyndin byggð á heilbrigðissjónarmiðum og þannig átti að stuðla að
heilnæmari byggingum. Aftur á móti þá hurfu götur og torg úr borgarhverfunum, þeir
staðir sem höfðu verið kjarnar og samkomustaðir alla tíð. Í staðinn kom módernisminn
og „bar með sér mannauða göngustíga og grasflatir“.26
Staða borgarskipulagsfræðinnar í dag er sú að verið er að vinna aftur í átt til
borganna fyrir komu módernismans. Með vaxandi loftslagsvanda er eitt af svörunum talið
vera að búa þéttar, nota einkabíl minna og auka þannig sjálfbærni.27 Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri Reykjavíkur segir t.a.m. að líkja megi núverandi aðalskipulagi Reykjavíkur
við hugmyndafræði garðborgahreyfingarinnar þó að stærðir og sumar áherslur séu
öðruvísi.28
1.2. Skipulag Reykjavíkur
Myndun þéttbýlis gerðist seint á Íslandi, það var ekki fyrr en upp úr miðri 18. öld og
þróunin var mjög hæg. Þó höfðu myndast vísar að þéttbýli á miðöldum en of lítil verslun
og verkaskipting kom í veg fyrir varanlega bæi. Lítill vilji var hjá konungi til að stuðla að
bæjarmyndun og sagt hefur verið að það var vegna áhyggja um að verja þyrfti bæina fyrir
árásum erlendra manna.29 Bæir myndast vegna þess að það er atvinnugrundvöllur fyrir
tilveru þeirra og til að byrja með voru Innréttingarnar grundvöllurinn fyrir Reykjavík. Á
árunum 1752-1759 risu verksmiðjuhús og verkafólk fluttist að. Árið 1763 störfuðu 101
Íslendingar við vefsmiðjurnar í Reykjavík.30
Stjórnvöld vildu stuðla að uppvexti Reykjavíkur og var það gert með því að flytja
þangað latínuskólann frá Skálholti ásamt biskupi. Bærinn átti að verða stjórnsýslumiðstöð
og fékk Reykjavík því kaupstaðarréttindi árið 1786.31 Með flutningum Skálholtsskóla til
Reykjavíkur gerði Sæmundur Hólm „Prospekt af Reykjavík“ og er það talinn fyrsti
Le Corbusier, „Fagnaðarerindi módernismans“, bls. 37.
Le Corbusier, „Fagnaðarerindi módernismans“, bls. 37.
26
Jan Gehl, Mannlíf milli húsa, bls. 44-45.
27
Salvör Jónsdóttir, „Hagur heildarinnar í skipulagi bæja“, bls. 64.
28
Dagur B. Eggertsson, „Borgarskipulag og heilbrigði”, bls. 71.
29
Helgi Þorláksson, „Upphaf og ekkert meira“, bls. 42-43.
30
Helgi Þorláksson, „Upphaf og ekkert meira“, bls. 34.
31
Helgi Þorláksson, „Upphaf og ekkert meira“, bls. 34.
24
25
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skipulagsuppdrátturinn fyrir Reykjavík.32 Þar var gert ráð fyrir Skálholtsskóla og
biskupshúsi þar sem Austurvöllur stendur í dag.33 Skipulagi Sæmundar var ekki fylgt því
skólinn reis á Hólavelli vestan Tjarnar.34 Í kjölfar kaupstaðarréttinda Reykjavíkur gerði
norski mælingamaðurinn Rasmus Lievog uppdrátt af bænum. Á því korti sést hve lítið
landsvæði var hugsað fyrir bæinn en árið 1787 bjuggu um 300 manns í Reykjavík og er
uppdrátturinn merkileg heimild upphaf kaupstaðarins.35
Reykjavík hafði staðnað umtalsvert í upphafi 19. aldar því verslun hafði gengið
illa. Upp úr 1820 varð sprenging í saltfiskveiðum og flutt var fjórfalt meira af saltfiski út
árið 1840 en hafði verið gert árið 1816. Á sama tíma hafði íbúum bæjarins fjölgað úr 453
árið 1815 í 841 íbúa árið 1835.36 Í kjölfar stækkun bæjarins var sett á laggirnar
byggingarnefnd árið 1839 og starfaði hún í samræmi við byggingarsamþykkt frá sama
ári. Hlutverk nefndarinnar var að úthluta reitum og byggingarleyfi fyrir allskyns húsum,
allt frá íbúðarhúsum til kamra. Byggingarnefndin átti einnig að huga að stefnu og breidd
bæjarstrætanna.37
Reykjavík var talinn illa skipulagður bær. Erlent fólk hafði sérstaklega orð á því
að húsin spryttu upp þar sem hverjum þóknaðist, að göturnar væru óhreinar og
umhverfinu væri almennt lítið sinnt í bænum. Lítill áhugi var á að eyða takmörkuðum
fjármunum bæjarsjóðs í sérstakt skipulag fyrir bæinn.38 Þó voru sumir sem börðust fyrir
skipulagi og fegrun bæjarins og fór þar fremstur í flokki Sigurður Guðmundsson málari
og fulltrúi í byggingarnefnd Reykjavíkur. Óhætt er að segja að hann hafi verið nokkuð á
undan sinni samtíð. Hann vildi sjá leikvang og skrúðgarð í Laugardalnum,
heildarskipulag Reykjavíkur í nýklassískri útfærslu, vatnsveitufyrirkomulag og
skipaskurð frá Reykjavíkurtjörn yfir í Skerjafjörð.39
Koma Kristjáns IX til Íslands árið 1874 var eins og spark í rassinn á
bæjarstjórninni sem skyndilega fór að huga að gatnahreinsun og hús í niðurníðslu voru
annaðhvort

rifin

eða

fengu

andlitslyftingu.
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Lýður Björnsson, Íslands hlutafélag, bls. 145.
Vef. Íslandskort, islandskort.is -> 14. Kort af Reykjavík og nágrenni -> „Prospect af Reykevig paa
Island“ Sæmundur Magnússon Hólm, 1785.
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Lýður Björnsson, Íslands hlutafélag, bls. 145.
35
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Allernaadigste Befalning skal anlegges til Kiöbstæd“ Rasmus Lievog, 1787.
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Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur – í þúsund ár. 870-1870 seinni hluti, bls. 226.
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Kaupmannahafnarborg Reykjavíkurbæ styttu af Bertel Thorvaldsen og var ákveðið að
setja hana á Austurvöll og þá var ráðist í að slétta og fegra völlinn, á sama tíma var
Austurstrætið breikkað.40
Eftir því sem bærinn stækkaði var skipulagsleysið meira vandamál og loks árið
1894 var leyft að byggja tréhús samhliða, skylt var að hafa eldvegg á milli og torfhús
bönnuð nema í úthverfum bæjarins.41 Bæjarstjórnin var byrjuð að hafa áhyggjur af
skipulagsleysinu um aldamótin 1900. Knud Zimsen verkfræðingur var ráðinn til að taka
fastar á því. Hann samdi nýja byggingarsamþykkt sem leysti þá frá 1839 af hólmi. Þar
sagði að engin gata mætti vera mjórri en 12,5 metrar á breidd en breiðustu göturnar höfðu
áður verið um 10 metrar. Samþykktin bannaði torfbæi og kvað á um að timburhús mættu
ekki vera hærri en tvílyft. Markmið byggingarsamþykktarinnar voru þrjú; að minnka
brunahættu, gera umferð greiðari um bæinn og afstýra óheilnæmi.42 Samþykktin kvað
samt ekki á um hvernig bærinn ætti að byggjast upp sem heild.

40

Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940 fyrri hluti, bls. 27-29.
Páll Líndal, Bæirnir byggjast, bls. 104.
42
Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940 fyrri hluti, bls. 38.
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2. kafli – Forsendur skipulagsins frá 1927
Skipulagslögin sem sett voru árið 1921 spruttu ekki upp af sjálfu sér. Þess vegna er
áhugavert að skoða ástæður þess að byrjað var að undirbúa lagasetningu um skipulag í
bæjum og hvaða áherslur voru mest áberandi í skipulagslögunum. Aðfaranótt 25. apríl
1915 vöknuðu Reykvíkingar upp við að miðbærinn stóð í ljósum logum. Þetta var einn af
skelfilegustu eldsvoðum sem hafa orðið í Reykjavík. Tólf hús í miðbænum urðu eldi að
bráð og tveir menn létust.43 Afleiðingar brunans voru miklar enda breyttist ásjóna
miðbæjarins mikið. Ný hús risu í staðinn fyrir þau gömlu en ekkert af þeim var byggt úr
timbri eins og venjan hafði verið í Reykjavík. Tæpum tveimur mánuðum eftir brunann
mikla, þann 16. júní 1915, var byggingarsamþykkt Reykjavíkur breytt þannig að bannað
var að byggja samstæð hús úr timbri.44 Öld steinsteypunnar var runnin í garð. Fyrsta
stórhýsið sem reis á rústum brunans var verslunarhús Nathan & Olsen, síðar
Reykjavíkurapótek, við Austurstræti 16 teiknað af ungum arkitektúrnema Guðjóni
Samúelssyni.45
Bruninn mikli 1915 breytti ekki einungis ásjónu miðbæjarins og byggingarefnum.
Guðmundur Hannesson læknir nýtti áhrif eldsvoðans til að opna umræðu um mikilvægi
skipulagningar á þéttbýlisstöðum með útgáfu bókarinnar Um skipulag bæja. Bókin kom
út sem fylgirit með Árbók Háskóla Íslands 1916 og var fyrsta heilsteypta ritið á íslensku
um skipulagsmál. Þetta var þó ekki í fyrsta skipti yfir höfuð sem ritað var um
skipulagsmál á Íslandi.46 Bókinni er skipt upp í tvo yfirkafla. Sá fyrri fjallar um ástandið
í bæjum á Íslandi á þeim tíma sem bókin var skrifuð en í þeim seinni kynnir Guðmundur
sínar eigin hugmyndir um borgarskipulag sem hann taldi ákjósanlegar fyrir íslenskar
aðstæður. Guðmundur var mjög gagnrýninn á skipulagsleysið í bæjunum. Hann tók þó
hanskann upp fyrir þéttbýlið og gekk þvert gegn þeirri orðræðu sem var algeng meðal
bændastéttarinnar að bæjarbúar væru „iðjulitlir landsómagar“. Hann bendir t.d. á að í
bæjunum þrífist fjölbreytt og spennandi mannlíf ólíkt því sem þekkist víða í sveitum.47
Guðmundur nam læknisfræði í Kaupmannahöfn, en læknastéttin þar hafði verið áberandi
í baráttunni fyrir umbótum í húsnæðis- og skipulagsmálum. Guðmundur var bersýnilega
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Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940 fyrri hluti, bls. 351.
Guðmundur Hannesson, Um skipulag bæja, bls. 18.
45
Atli Magnús Seelow, „Verslunarhús Nathan & Olsen“, bls. 9.
46
Hér má nefna hugmyndir Sigurð Guðmundsson málara sem kemur fyrir í fyrsta kafla og einnig grein
Guðjóns Samúelssonar, „Bæjarfyrirkomulag“ sem birtist í tveimur hlutum í tímaritinu Lögréttu 10. og 17.
júlí 1912.
47
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undir þessum áhrifum og vissi að mótun byggðar skipti sköpum fyrir andlega og
líkamlega heilsu fólks. Hann taldi því húsnæðis- og skipulagsmál mikilvægt
heilbrigðismál.48 Þessi áhrif eru mjög sjáanleg í undirkaflanum „Heilbrigðismál bæjanna“
en þar fór Guðmundur yfir mikilvægi góðra vatnsbóla og frárennslis til að koma í veg
fyrir taugaveiki.49 Hann fór einnig yfir gerð húsa og stærð íbúða í Reykjavík og segir „hér
um bil helmingur íbúða er aðeins eitt herbergi og eldhús eða minna. Er það augljóst, hve
lélegar slíkar íbúðir eru fyrir heilar fjölskyldur“.50 Í lok kaflans tæpir hann á
skipulagsmálum nokkurra bæja á landsbyggðinni en ítarlegast fer hann í skipulagsmál
Reykjavíkur.51 Seinni hluti bókarinnar er mun tæknilegri og ítarlegri heldur en sá fyrri og
þar boðar Guðmundur sínar helstu hugmyndir varðandi skipulagsmál. Má þar t.d. sjá
sýnishorn af skipulagi fyrir ímyndaðan íslenskan útvegsbæ í anda garðborgastefnunnar.52
Um skipulag bæja fjallar því aðeins að litlu leyti um brunavarnir en að gefa út
bókin svo stuttu eftir brunann mikla var klókt því almenningur var líklega mjög
móttækilegur fyrir umræðu um skipulagsmál eftir eldsvoðann. Í raun má segja að á
þessum vordögum hafi í fyrsta skipti skapast almennilegar umræður um bæjarskipulag á
Íslandi. Hálfbróðir Thor Jensen, arkitektinn Alfred Raavad, skrifaði stuttu eftir brunann
um framtíðarmöguleika Reykjavíkur en hann hafði unnið við gerð borgarskipulags í
Bandaríkjunum. Það var hins vegar bók Guðmundar sem átti sviðið.53 Verkfræðingafélag
Íslands blés til fundar þar sem Guðmundur var á mælendaskrá en í umræðum tóku auk
þess til máls Jón Þorláksson landsverkfræðingur, Knud Zimsen borgarstjóri og Guðjón
Samúelsson nemi í arkitektúr.54 Rögnvaldur Ólafsson, húsameistari landstjórnarinnar,
skrifaði ritdóm um bókina og það sama gerði Guðjón Samúelsson. Guðjón var heilt yfir
hrifinn en fannst vanta umræðu um hvernig götur skerast því það væri mikilvægt atriði í
borgarskipulagi. Hann nefndi einnig að samfelld byggð væri að hans mati heppilegasta
fyrirkomulagið hér á landi, þannig væri hægt að koma í veg fyrir sífellda vindstrengi milli
húsa. Guðjón snerti líka á leigufyrirkomulagi erlendis og hvernig taka mætti upp slíkt
kerfi á Íslandi. Fannst honum skrýtið að Guðmundur skyldi ekkert minnast á slíkt.55
Rögnvaldur taldi bókina koma „eins og hún væri kölluð“ því hún væri ítarleg en auðlesin
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og taldi að sem flestir ættu að lesa hana. Hann taldi að þungamiðja bókarinnar lægi í
umfjölluninni um birtu og sól í kaflanum um gatnaskipulag.56
Um skipulag bæja var gagnrýnin á ástandið í skipulagsmálum bæja á Íslandi og
spáði fyrir um það sem koma skyldi ef ekkert yrði að gert. Bókin var því einnig áskorun
til Alþingis. Árið 1917 lagði þingmaður Strandamanna, Magnús Pétursson, fram
frumvarpið „Skipulag kauptúna og sjávarþorpa“, en höfundur þess var Guðmundur
Hannesson. Í rökstuðningi við frumvarpið benti flutningsmaðurinn á mikilvægi þess að
færa ábyrgðina á skipulagsmálum frá bæjarstjórnunum til landsstjórnarinnar. Í lögum um
byggingarsamþykktir frá 1905 sagði að bæjarstjórnir ættu að gera skipulagsuppdrætti eins
fljótt og hægt væri en fáir bæir höfðu ráðist í þá framkvæmd. Magnús taldi að
byggingarsamþykktirnar settu of mikla vinnu á herðar bæjarstjórnanna, vinnu sem þær
hefðu ekki þekkingu á né mannafla til að fylgja eftir. Fólkið í bæjarstjórnum hefði auk
þess enga þekkingu til að gera skipulagsuppdrætti. Því væri mikilvægt að færa valdið frá
þeim til landsstjórnarinnar sem myndi ráða einstakling til starfa sem hefði sérþekkingu á
skipulagsmálum. Magnús hafði einnig orð á því að landsstjórnin væri hlutlausari heldur
en bæjarstjórnirnar gagnvart „flokkatogi og einstaklingahag í bæjunum“.57 Frumvarpið
var afgreitt þannig að því var vísað til landsstjórnarinnar en ekki til að svæfa það heldur
til að leggja það fram seinna sem stjórnarfrumvarp.58 Stjórnarráðið leitaði svo að mönnum
til að koma með umsagnir um frumvarpið eða breytingartillögur og var haft samráð við
Guðmund Hannesson höfund frumvarpsins. Hann svaraði Stjórnarráðinu: „Eins og hinni
háttvirtu stjórn er kunnugt, hef ég samið frumvarp þetta og ástæður þær, sem því fylgja.
… Við vandlegan yfirlestur nú, hafa mér ekki hugkvæmst breytingar á því, sem ótvírætt
væru til bóta.“59 Það verður að teljast sérkennileg vinnubrögð hjá Stjórnarráðinu að óska
umsagnar höfundar á frumvarpinu. Guðmundur tók þó boltann á lofti og hvatti stjórnina
til að leita álits hjá Guðjóni Samúelssyni arkitektúrnema og landverkfræðingi, án þess að
hann hafði einhvern einn ákveðinn í huga. Hann vildi einnig að leitað væri eftir umsögn
frá atvinnurekendum og nefndi þar sérstaklega Thor Jensen og Pétur Thorsteinsson, enda
hafði „annar byggt upp heilt kauptún, og betur en víðast gerist hjá oss, en hinn
myndarlegustu útvegshúsin á landinu“.60 Ekkert varð úr því að Thor og Pétur gæfu sínar
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umsagnir á frumvarpinu en stjórnin leitaði álits hjá Guðjóni Samúelssyni og
landverkfræðingnum Geir Zoëga.61 Málið hreyfðist ekkert í eitt og hálft ár. Ein helsta
ástæða þeirra tafa var sú að Jón Magnússon þáverandi forsætisráðherra hafði lofað
Guðjóni stöðu húsameistara ríkisins, með því skilyrði að hann myndi ljúka arkitektúrnámi
í Danmörku. Guðjón kláraði arkitektúrnámið sitt 1919 og varð þá fyrsti Íslendingurinn til
að ljúka háskólanámi í byggingarlist.62 Í maí 1919 fór Stjórnarráðið að reka á eftir umsögn
þeirra og í júní sama ár kom umsögnin frá Geir og Guðjóni.
„Við erum báðir sammála um, að hér sé um mikið nauðsynjamál að ræða og að
frumvarpið eins og það lá fyrir, stefni rétta leið að marki því, sem sett er um hollara og
hagsýnna skipulag kauptúna hér.“63 Umsögn Geirs og Guðjóns hefst á þessum orðum og
er greinilegt að þeir styðja frumvarpið heilshugar. Meðfram bréfinu til stjórnarinnar fylgja
breytingartillögur þeirra sem eru veigalitlar enda töldu þeir frumvarpið gott og sögðu:
„[F]rumvarp það, sem hér liggur til athugunar, sé einnig að forminu til hið ákjósanlegasta
í öllum aðalatriðum, enda eru breytingar þær, er við höfum á því gert, engar
mikilvægar.“64 Þeir voru sömu skoðunar og Magnús Pétursson þingmaður og töldu
mikilvægt að landsstjórnin sæi um gerð skipulagsuppdrátta en ekki einstaka bæjarstjórnir.
Þannig væri tryggt að verkið yrði framkvæmt eins vel og kostur væri á. Miðað við
breytingartillögurnar vildu þeir færa valdið enn frekar frá bæjarstjórnunum til
landsstjórnarinnar. Einnig sáu þeir fyrir sér að stjórnin þyrfti að skipa fastan húsameistara
sem myndi sjá um framkvæmd skipulagsuppdráttanna. Þeir ætluðu skipulagsnefndinni,
sem yrði stofnuð í kjölfar samþykktar á lögunum, 10 ár til að klára skipulagsuppdrætti
fyrir alla bæi með meira en 200 íbúa en það voru 33 kaup- og verslunarstaðir á landinu.65
Óhætt er að segja að það hafi verið hugur í mönnum og ólíklegt að þeir hafi gert sér grein
fyrir hversu mikil vinna lægi á bakvið hvern skipulagsuppdrátt. En þeir reiknuðu með að
klára rúmlega þrjá skipulagsuppdrætti á ári. Sagnfræðingurinn Guðjón Friðriksson segir
að frumvarp Guðmundar hafi „gengið í gegnum nokkurn hreinsunareld“66 hjá Guðjóni
Samúelssyni og Geir Zoëga en það er nokkuð ónákvæmt, eins og áður segir þá töldu þeir
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eigin breytingar vera lítilvægar. Í bréfi Geirs til Stjórnarráðsins sést að helsta breytingin
er að þeir báðu Guðmund að bæta við kafla um mat og skaðabætur. Geir og Guðjón bættu
einnig við einni grein sem átti að heimila skipulagsnefndinni að gera skipulagsuppdrátt
fyrir bæi með færri en 200 íbúum ef bæjarstjórnin óskaði eftir því. Annars lutu
breytingartillögur þeirra helst að orðalagi.67
Frumvarpið var lagt fyrir Alþingi árið 1920 en það fór aldrei í aðra umræðu og
varð því ekki útrætt.68 Málið var þó tekið upp á Alþingi árið eftir og var vísað til
lyfjasölunefndar sem gerði nokkrar breytingar á frumvarpinu, t.a.m.

að í

skipulagsnefndinni áttu að vera þrír nefndarmenn en ekki fimm auk þess sem breyting var
gerð á hvernig kostnaði yrði skipt milli ríkis og bæja. Í neðri deildinni hélt frumvarpið
áfram að breytast en aðalbreytingin var sú sem Jón Þorláksson landsverkfræðingur setti
fram en hún var á þann veg að gera ætti skipulagsuppdrátt fyrir bæi með 500 íbúa eða
fleiri, í staðinn fyrir 200 íbúa. Var þessu breytt vegna þess að Jón Þorláksson áttaði sig á
því að það kostaði bæði mikinn tíma og fjármagn að gera skipulagsuppdrætti fyrir 33 bæi
á landinu. Frumvarpið var samþykkt með breytingartillögum efri og neðri deildar
Alþingis og varð þannig að lögum í júlí 1921.69
Lögin um skipulag kauptúna og sjávarþorpa skiptast í fjóra kafla og samtals 29
greinar. Fyrsti kafli nefnist „Um mælingar bæja“ og skipar fyrir um að allir bæir með yfir
500 íbúa skuli gera uppdrátt af bænum sem merki allar byggingar, helstu mannvirki,
götur, bryggjur og útmældar lóðir. Með uppdrættinum átti að fylgja skrifleg lýsing á
helstu atriðum er snertu ástand og skipulag bæjarins sem ekki væri sjáanlegt á
uppdrættinum sjálfum. Þessar mælingar og gerð uppdráttar voru á ábyrgð bæjarstjórnar.70
Helsti tilgangurinn með því að láta bæjarstjórnirnar gera uppdrætti var undirbúningur
fyrir þá vinnu sem yrði unnin við gerð skipulagsins sjálfs. Þetta átti að létta undir með
skipulagsnefndinni sem átti samkvæmt lögunum að koma að vinnu allra
skipulagsuppdrátta í landinu.
Annar kaflinn í lögunum er alfarið um skipulagsuppdrætti og gerð þeirra. Þetta er
því þungamiðja laganna ásamt ákveðnum atriðum í þriðja kafla sem fjallar um breytingar
á skipulagi bæja og eftirliti með því. Í 7. grein, sem er jafnframt sú fyrsta í öðrum kafla,
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segir að gera eigi skipulagsuppdrætti fyrir bæi með yfir 500 íbúa og búa þannig um
hnútana að skipulagið nái til vaxtar bæjanna til næstu fimmtíu ára.71 Eftir á að hyggja er
það nokkuð langur tími fyrir skipulag til að vera í gildi og gera má ráð fyrir að vandasamt
hefði verið að taka tillit til stækkun byggðarinnar og mannfjöldaþróun til svo langs tíma.
Hér má benda á að í seinni tíð hefur vaninn verið að aðalskipulag gildi til tuttugu ára.72 Í
14. grein segir:

Áður en skipulagsuppdrættir berast stjórnarráðinu, skal það hafa skipað 3 manna
skipulagsnefnd í Reykjavík, sem sé stjórninni til aðstoðar, er dæma skal um
skipulagsuppdrætti. Í nefndinni skal eiga sæti einn fulllærður húsameistari, sem
átt hefur kost á að kynna sér sérstaklega skipulag erlendra bæja, einn
verkfræðingur og kennarinn í heilbrigðisfræði við háskólann.73
Er nokkuð augljóst að Guðmundur ætlaði sér að sitja í nefndinni. Guðjón Samúelsson var
sjálfkjörinn í hana því hann tók við starfi húsameistara ríkisins árið 1920. Var því einungis
eitt pláss eftir í nefndinni og var Geir Zoëga verkfræðingur augljós valkostur og var hann
skipaður í nefndina.
Yfirgripsmesta grein laganna er sú sem fjallar um gerð skipulagsuppdrátta og
hvaða atriðum þeir þurfa að fullnægja. Sú grein er greinilega komin frá Guðmundi
Hannessyni þar sem hún er mjög í anda þess sem hann skrifar í Um skipulag bæja og er
lítið breytt frá frumvarpinu sem lagt var fram á Alþingi 1917. Greinin kveður á um að
sýna augljósa skiptingu byggðar, hvar hús eru samstæð og hvar séu dreifð smáhýsi. Sýna
átti hvar væri löglegt að byggja þrílyft hús eða hærri og marka átti aftari húsalínur og
leikvelli en ekki einungis götur og hús, þannig er hægt að greina hvernig skipulagsnefndin
sá fyrir sér rýmið og notkun þess á skipulagsuppdrættinum. Af c lið 11. greinar er hægt
að ráða hvað lagahöfundi finnst mikilvægast að haft væri til hliðsjónar þegar unnið væri
að skipulagningu bæja: „Við gerð skipulagsins skal vandlega tekið tillit til atvinnu
bæjarbúa, heilbrigðis- og þrifnaðarnauðsynja, greiðrar umferðar, brunahættu og fegurðar
bæjarins. Sérstaklega skal þess gætt, að opinberum og öðrum helstu byggingum sé
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smekklega skipað, að götur séu ekki með lengdarbungum,74 hafi hæfilegan halla og lokist
á smekklegan hátt.“75
Áhugavert er að svo mikil áhersla sé lögð á að skipulagið eigi að fegra bæina og
hvernig lega gatna spilar þar inn í. Ólafur Rastrick hefur bent á að það var ráðandi skoðun
meðal íslenskra menntamanna á Íslandi á þessum árum að listir og fegurð hefðu
siðmenntandi og þroskandi áhrif á einstaklinga og nefnir í því sambandi menntamennina
Ágúst H. Bjarnason og Guðmund Finnbogason sem voru undir áhrifum frá kenningum
heimspekingsins Jean-Marie Guyau. Jónas frá Hriflu réri á sömu mið og áttu „nýju
skólarnir“ hans, sem voru að enskri fyrirmynd, að hafa það að markmiði að móta hegðun
og hugsun nemenda með siðbætandi umhverfi undir leiðsögn kennara sem væru „vel að
manni siðferðislega“. Ólafur færir rök fyrir því að Guðmundur Hannesson og Guðjón
Samúelsson hafi verið undir sömu áhrifum. Þannig nefnir hann að í skipulagsmálum hafi
tengsl verið annars vegar milli fagurfræði arkitektúrs og bæjarskipulags en hins vegar
siðlegrar breytni og siðmenningar bæjarbúa. Því hafi hönnun bæjarumhverfisins átt að
hafa mótandi áhrif á menningu íbúanna og ef nýtt betrumbætt skipulag væri sett á
laggirnar sem væri symmetrískt, fagurt og stuðlaði að hreinleika þá myndi hegðun og
hugsun íbúanna batna.76
Þessi 11.gr. laganna er í eðli sínu mun nær því að vera leiðbeinandi sem
vinnureglur fyrir nefndina en lagalegt ákvæði. Enda vildu Geir Zoëga og Guðjón
Samúelsson minnka vægi þessarar greinar í breytingartillögum sínum en þeir töldu „ekki
þörf að ákveða í lögunum jafn ítarlega og hér hefur gert verið … Ákvæðin er í sjálfu sér
góð en eiga að okkar áliti frekar heima í reglugerðinni en í lögunum.“77 Þessi tillaga þeirra
var ekki samþykkt og líklegt er að Guðmundur Hannesson hafi viljað láta sitt fram ganga.
„Um breytingar á skipulagi bæja og eftirlit með því“ er heitið á þriðja kafla
skipulagslaganna. Þar segir að húsameistari ríkisins eða einstaklingur með sérþekkingu á
skipulagsmálum skuli hafa eftirlit með því að nýbyggingar fylgi skipulagsuppdrættinum.
Hann eigi einnig að fara í eftirlitsferðir og leiðbeina bæjarstjórnunum um allt sem snerti
skipulagið. Ef í ljós kæmi að skipulaginu væri ekki fylgt eftir eða skipulagsákvæðin brotin
var kveðið á um eftirfarandi: „[S]kal þá stjórnarráðið gera tafarlausa gangskör að því, að
mannvirki þau, sem tvímælalaust fara í bága við skipulagið (svo sem byggt fyrir götu eða
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á svæði, sem ákveðið var, að skyldi vera óbyggt), séu rifin niður, nema um
bráðabirgðamannvirki sé að ræða“.78 Þessi kafli var, eins og nafnið gefur til kynna, settur
inn ef að brotið væri á skipulagsákvæðum og til að aðhafast ef óskað yrði eftir breytingum
eða ófyrirsjáanlegir atburðir myndu breyta bænum eins og eldsvoði. Ef að eldsvoði eyddi
mörgum húsum samtímis í bæjunum þá átti bæjarstjórnin og skipulagsnefndin að
endurskoða skipulagið og tilkynna Stjórnarráðinu svo niðurstöðu sína sem myndi taka
ákvörðun um hvort tillögur um breytingar yrðu samþykktar. Stjórnarráðið þurfti einnig
að samþykkja umsóknir bæjarstjórnanna til að þenja út byggðina eða þá breyta
skipulaginu sem gert var ráð fyrir á skipulagsuppdrættinum.79
Fjórði og síðasti kaflinn er hvað mest lagalegs eðlis, en hann var skrifaður árið
1919 fyrir tilstuðlan Geirs Zoëga og Guðjóns Samúelssonar og fjallar um eignarnám og
skaðabætur.80 Þar segir að heimilt sé að taka lóðir og hús eignarnámi ef það er nauðsynlegt
vegna skipulagsbreytinga. Mestmegnis er þessi kafli þó um skaðabætur til þeirra
fasteignaeigenda þar sem hús og lóðir myndu rýrna í verði vegna skipulagsins.81

78

Alþingistíðindi A 1921, bls. 1428.
Alþingistíðindi A 1921, bls. 1427-1428.
80
ÞÍ. II. skrifstofa Stjórnarráðsins. B/202-13. Bréf frá Geir Zoëga til Stjórnarráðsins, dagsett 14. júní
1919 bls. 4.
81
Alþingistíðindi A 1921, bls. 1428-1429.
79

23

3. kafli – Hugmyndaheimur skipulagsnefndarinnar
Hér verður hugað að hugmyndaheimi meðlima skipulagsnefndarinnar og reynt að greina
hverskonar hugmyndafræði og heimspeki þeir aðhylltust. Að langmestu leyti verða
hugmyndir Guðmundar Hannessonar og Guðjóns Samúelssonar til skoðunar, því mun
meira af rituðum heimildum liggur eftir þá um skipulagsmál en Geir Zoëga og þess vegna
erfiðara að rýna í hans skoðanir. Til að skoða hugmyndaheim nefndarmanna markvisst
eru settar fram spurningar sem virka sem leiðarvísir. Áhugavert er að skoða hugmyndir
Guðjóns og Guðmundar á svipuðum nótum og Ólafur Rastrick rannsakaði orðræðu um
menningu og fagurfræði á 2. og 3. áratug 20. aldar í bókinni Háborgin. Í því ljósi er hægt
að spyrja sig hvort að skipulagsnefndin hafi litið á sjálfa sig sem fulltrúa „sannra lista“82
og skipulagið unnið á þann hátt að það myndi siðmennta íbúa Reykjavíkur eins og
borgaraleg fagurfræði og ráðandi sjónarmið helstu íslensku heimspekinganna kvað á um.
Áður í þessari ritgerð hefur garðborgahugmynd Ebenezer Howards verið til umræðu. Hér
verður haldið áfram og athugað verður hvort nefndin sá Reykjavík fyrir sér sem garðborg.
Jafnframt spurt undir hvaða öðrum erlendu áhrifum voru þeir? Hvernig sáu þeir
höfuðborg hins unga fullvalda ríkis Íslands fyrir sér, hvað þurfti borgin að uppfylla út frá
skipulagsfræðum?
3.1. Íslensk heimspeki á 2. og 3. áratug 20. aldar
Á 3. áratug 20. aldar voru margir þeirra menntamanna sem gáfu sig að opinberri umræðu
(e. public intellectuals)83 með hugann við innri og ytri menningu á Íslandi. Þeir voru að
mestu sammála um að Íslendingar væru eftirbátar á sviði ytri menningar. Guðmundur
Kamban skrifaði greinina „Reykjavíkurstúlkan“ sem var ákveðin varnarræða fyrir ungar
konur sem máluðu og klæddu sig eftir nýjustu tískustraumum í Evrópu.84 Í greininni
vísaði hann til innri og ytri menningar sem Ágúst H. Bjarnason hafði skrifað um þegar
hann reyndi að þýða ensku orðin „civilisation“ og „culture“. Ágúst sagði að „culture“
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væri dregið af latneska orðinu „cultura sem þýðir upprunalega „ræktun“ jurta og dýra, en
síðar í óeiginlegri merkingu þá „göfgun andans“ (cultura animi), sem hefur betrandi áhrif
á vorn innri mann, og ætti að þýðast með orðinu innri menning“.85 Þegar rætt var um
íslenska innri menningu þá var yfirleitt átt við íslensku miðaldabókmenntirnar. Ytri
menningin var hins vegar félagsleg hegðun sem virkaði sem eiginlegt miðlunarform og
fól í sér raunverulegt „gildi“ íslenskrar menningar sem væri hin innri menning og átti
samkvæmt Ágústi að vera íslenska þýðingin á orðinu „civilisation“.86 Grein Guðmundar
Kamban var tilraun til að fá þjóðina, þá aðallega íslenska karlmenn, til að tileinka sér
siðmenningu að evrópskri fyrirmynd. Samt sem áður þá taldi hann innri menningu Íslands
vera öðrum til eftirbreytni en einangrun þjóðarinnar hafði leitt til þess að ójafnvægi var á
milli innri og ytri menningarinnar. Guðmundur taldi umheiminn ekki þekkja Íslendinga
vegna þess að „ytri framkoma vor líkist ekki framkomu manna af öðrum siðuðum
þjóðum“.87 Þekkingarleysi á fágaðri og siðmenntaðri félagslegri framkomu leiddi til þess
að dómur annarra um Íslendinga var á þann veg að þeir væru einungis hálfmenntuð þjóð
og varla það. Guðmundur taldi að ef Íslendingum væri varpað „skilyrðislaust undir
alþjóðlega siðfágun, – þá mun Ísland geta orðið á ótrúlega skömmum tíma í meira en einu
menningarlegu tilliti – viðurkennt forustu-land“.88
Fræðimenn hafa skrifað um menningarlega togstreitu Íslands á 2. og 3. áratugnum,
mennta- og ráðamenn töldu að Ísland þyrfti að nútímavæðast til að verða þjóð meðal
þjóða og standa þannig jafnfætis öðrum menningarþjóðum. Andi sjálfstæðisbaráttunnar
var enn ráðandi og reynt var að skapa sjálfsmynd þjóðarinnar þar sem iðulega var leitað
í allt sem fornt var í sjálfsmyndarsköpuninni. Því var stefnt í tvær áttir samtímis og
útkoman var að flytja það besta inn úr evrópskri menningu en vernda Ísland fyrir
spillingaráhrifum nútímans.89
Í öðrum kafla var minnst á kenningar manna á borð við Jean-Marie Guyau og
Ágústs H. Bjarnasonar um að list væri bæði fyrirmynd og meðal sem fólk ætti að sækjast
eftir, því það að njóta lista væri ein leið til að þroskast til æðri siðmenningar.90
Guðmundur Finnbogason prófessor í hagnýttri sálarfræði og síðar Landsbókavörður, var
á svipaðri skoðun og Guayu og Ágúst varðandi félagslegt hlutverk listarinnar. Hann
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skrifaði doktorsritgerð sína um fagurfræði en hún kallaðist Den sympatiske Forstaaelse
og kom út í Kaupmannahöfn 1911.91 Matthías Jochumsson kallaði hann eina
„æsthetíkus92 Íslands með afbrigðum“.93 Doktorsritgerð Guðmundar snerist að miklu leyti
um sjónræna skynjun út frá sálfræðilegu sjónarhorni en er þó líka um félagsleg áhrif listar
og fegurðar. Þar var markmiðið að skýra hvernig einstaklingur verður fyrir siðmenntandi
og þroskandi áhrifum af því sem Guðmundur áleit vera sanna list. Í bókinni Frá
sjónarheimi frá 1918, sem er talin fyrsta bókin á íslensku sem fjallar alfarið um
fagurfræði, minntist Guðmundur á tilraunir þýska sálfræðingsins Gustavs Fechners en
hann skoðaði skynjun fólks á formfegurð. Niðurstöðurnar voru þær að flestum þótti
fallegustu formin vera byggð á gullinsniði.94 Guðmundur taldi að Fechner hefði sannað
með tilraunum sínum að fegurð lyti hlutlægum mælikvarða og væri því ekki spurning um
smekk ákveðinna einstaklinga eða tímabundna tísku.95 Guðmundur sem var
þungavigtarmaður í allri umræðu um fagurfræði á 2. og 3. áratug 20. aldar taldi hið fallega
vera hlutlægt og mælanlegt, í grein sinni árið 1936 sagði hann: „Fegurð er eiginleiki
sumra hluta. Hún er jafn hlutræn og lögun hlutar.“96 Ásamt því að sjá list með
pósitífískum gleraugum taldi hann að samúðarskilningur, það að skilja sálarástand
annarra með því að upplifa tilfinningalíf og hugmyndir þeirra í gegnum form, hreyfingu
eða hljóð, væri leið til að gera hegðun listamannsins að sinni eigin. Ef fólk myndi velja
réttu listamennina sem fyrirmyndir þá væri samúðarskilningurinn leið einstaklings til að
temja sér eiginleika sem væru eftirsóknarverðir og siðmenntandi.97
Í bókinni Land og þjóð frá 1921 viðrar Guðmundur þá skoðun að það umhverfi
sem fólk búi í hafi mótandi áhrif á skapgerð þess. Þannig sagði hann að „[l]íf hverrar
þjóðar [væri] stöðug samvinna við náttúru þess lands“98. Samhliða því átti náttúran einnig
91
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að móta líkamlegt atgervi og hreyfingar fólks. Hann tók sem dæmi sveitamenn sem gengu
sífellt í ósléttum þúfnabörðum og bæjarbúa sem gengu á sléttum stéttum vera með ólíkt
göngulag.99 Guðmundur taldi umhverfið vera mótandi miðað við hugmyndir hans um
sannar listir og hvernig þær hefðu bætandi áhrif á einstaklinginn. Guðmundur var þó ekki
einn á báti þegar kom að þessum hugmyndum.
3.2. Hugmyndafræði Guðjóns Samúelssonar og Guðmundar Hannessonar
Árið 1912 skrifaði Guðjón Samúelsson, þá nemi í arkitektúr, grein í Lögréttu en það er
talin vera fyrsta fræðilega ritgerðin um bæjarskipulag á Íslandi. Þessi grein var, ekki síður
en bók Guðmundar Hannessonar Um skipulag bæja, höfð til hliðsjónar þegar
skipulagslögin frá 1921 voru í mótun.100 Í ritgerðinni, sem nefnist „Bæjarfyrirkomulag“,
vitnar Guðjón í skipulagsfræðinginn Sir Raymond Unwin sem hélt því fram að skapgerð
bæjarbúa mótaðist af skipulaginu og húsunum. Guðjón sagði svo sjálfur:

Þetta er ef til vill mikið sagt. En það er sannreynt, að því óhagganlegra sem
bæjarfyrirkomulagið er og því óvistlegri sem húsakynnin eru – þess ruddalegra er
fólkið, þess ósiðaðri eru unglingarnir og þess óhreinni eru börnin. Glaðlyndi
suðurlandabúa er án efa komið af því, hvað náttúran er falleg, og hvað hinir gömlu
bæir þeirra eru fallegir og í góðu samræmi við náttúruna.101
Guðjón sá því fyrir sér að fagurt og gott skipulag á bæjum hefði göfgandi áhrif á íbúana
en aftur á móti myndi lélegt bæjarskipulag hafa slæm og lágkúruleg áhrif á siðferði
íbúanna. Svipað stef má finna hjá Guðmundi Hannessyni í grein í Skírni árið 1917. Þar
gerir hann lakari bæjarhluta að umtalsefni og segir að líkamlega sé fólkið sem býr þar illa
statt og andlega sé það spillt og siðlaust.102 Þetta eru skýr dæmi um byggingafræðilega
markhyggju (e. architectural determinism) sem lýsir sér þannig að byggingar og skipulag
hafi bein áhrif á hegðun og framkomu.103 Byggingafræðilega markhyggjan, sem Guðjón
var undir áhrifum frá, líkist því sem Guðmundur Finnbogason hafði skrifað um í bókinni
99
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Land og þjóð hvernig náttúran hefur mótandi áhrif á fólk. Guðjón nefnir einmitt að
„glaðlyndi suðurlandabúa“ stafi af því hversu falleg náttúran er á þeim stöðum og samspil
náttúrunnar við bæina spili þar stórt hlutverk. Munurinn er þó sá að umræðan um áhrif
náttúrunnar reyndi að skýra eðliseinkenni þjóðarinnar út frá náttúrufari. Hins vegar var
umræðan um áhrif bygginga og borgarskipulag á sviði umbótahugsunar. Ólafur Rastrick
segir að þessi orðræða hafi markast af viðleitni eða ósk um að bæta hegðun eða þá hugsun
íbúanna með því að betrumbæta umhverfið með aukinni fegurð, hreinleika og samræmis
í borgarlandslaginu. Þannig var þessi orðræða byggð á mjög svipuðum forsendum og
borgaraleg fagurfræði um félagslegt hlutverk lista. Ólafur telur þessa orðræðu og
borgarlega fagurfræði, renna saman í eitt þegar rætt var um listræna útfærslu bygginga,
bæjarskipulags, innréttinga, staðsetningu og hlutverk listaverka bæði í almannarýmum og
inni á heimilum.104 Guðjón vísar því næst í austurríska borgarskipulagsfræðinginn og
arkitektinn Camillo Sitte sem sagði að „[b]ær, sem hefur gott fyrirkomulag, töfrar mann
á líkan hátt og hinn fagri sönghljómur“.105 Þar sem tónlist var hægt að flokka undir „sanna
list“ þá vísar þessi samlíking til þess að íbúi í bæ með góðu skipulagi átti að lyftast upp á
hærra menningarstig heldur en þeir sem bjuggu í illa skipulögðum bæjum á sama hátt og
listunnandi heillast af fallegum söng.106 Guðjón trúði þessari umbótahugsun fram á
síðasta dag en á dánarbeðinu átti hann að hafa sagt: „Það er ekki hægt að ala upp góða
menn nema í fallegu umhverfi“.107 Kjartan Már Ómarsson nefnir að hugmyndir Guðjóns
kalli á „stýringu í anda – ekki eðli – ögunarsamfélags“108 sem Michel Foucault setti í
kenningarlegan búning.
Guðjón fór um víðan völl í grein sinni og rímar mikið af þeim hugmyndum sem
komu þar fram við það sem Guðmundur Hannesson átti seinna eftir að skrifa um. Guðjón
taldi brýnt að við gerð bæjarskipulags ætti skipulagsuppdrátturinn að vera í samræmi við
landslagið.109 Guðmundur Hannesson tók upp sömu orðræðu þegar hann ræddi um götur
og stefnur þeirra í Um skipulag bæja. Guðmundur sagði: „Hér á landi, þar sem stormar,
illviðri og rigningar geysa mikinn hluta árs, verður að taka tillit til vindstöðu og
veðuráttar, þar sem því verður komið við, svo að bærinn verði svo skjólsæll, sem aðstæður
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leyfa, og versta veður standi ekki þverbeint á húshliðar að nauðsynjalausu.“110 Guðjón
gerði vindstöðu einnig að sínu umtalsefni og voru þeir báðir á sama máli um að
heppilegasta leiðin til að draga úr vindi í borgarlandslaginu væri með bogadregnum og
bugðóttum (S-laga) götum.111 Báðir höfðu lítið álit á beinum götum eins og var venjan
við skipulagsgerð í Bandaríkjunum og hafði einnig verið ráðandi í Reykjavík.
Guðmundur sagði t.a.m. að þeir sem ekkert þekktu til skipulagsmála héldu að götur sem
væru þráðbeinar og jafnbreiðar og stefndu hornrétt á aðalgötur væru besta
skipulagsaðferðin, vegna þess að beinar leiðir milli staða væru stystar. Um áhrif
þesskonar skipulags í Reykjavík sagði hann:

Þessi taflborðs- eða rétthyrningafirra hefur stórlega spillt öllu skipulagi
Reykjavíkur, valdið því að götur stefna þráðbeint á hvað sem fyrir er, og hallinn
verður sumstaðar svo mikill, að þær eru lítt færar vögnum. Það er ekki einu sinni
sá kostur við þetta skipulag gatna, að leiðir styttist, því allajafna lengjast þær.112
Líklegt er að Guðmundur skrifi þennan bút með Bankastræti í huga, en honum fannst
einkennilegt að helsta flutningagata bæjarins væri lögð beint upp í bratta brekku og yfir
bungumyndaða hæð. Ef það hefði verið farið eftir hugmyndum Guðmundar, líklega
Guðjóns líka, þá hefði átt að loka Bankastrætinu með húsi á hæðinni. Flutningagatan hefði
þá verið löguð að landslaginu og lögð meðfram sjónum, á svipuðum stað og Skúlagatan
lá lengi.113 Guðjón vildi einnig sleppa löngum götum. Hann taldi að ef götur væru beinar
og meira en eins kílómetra langar þá myndi maður þreytast við að horfa eftir þeim. Tók
hann dæmi af kunningjum sínum í Kaupmannahöfn sem kusu heldur að ganga þær götur
sem Strikið (d. Stroget) sker heldur en Strikið sjálft. Þar sé síður vindasamt og ekki jafn
rykugt eins og á löngum beinum götum.114
Um breidd gatna segja þeir báðir að þær þyrftu ekki að vera breiðari en
umferðarþörf gerir ráð fyrir. Guðjón ræðir að breiðgötur (e. boulevard) séu að detta úr
tísku, hann vildi þó ekki hafa göturnar mjög þröngar og kýs að fara ákveðinn milliveg.
Hann sá fyrir sér að hafa venjulegar götur 9,3 metra breiðar en aðalumferðargötur um
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12,5 metrar.115 Guðmundur Hannesson fer mun dýpra í götugerð enda var hún honum
hugleiknari en Guðjóni. Guðmundur vildi hafa göturnar heldur þrengri en Guðjón, en
hann sá fyrir sér að götur með gangstétt væru alls 5-6,4 metrar116 á breidd. Í
aðalverslunargötunum sá hann fyrir sér enn breiðari gangstéttir allt að 3-4 metra, vegna
þess að þar mætast margir og hitta jafnvel kunningja eða stoppar fyrir framan
búðarglugga.117 Skipulagsfræðingurinn og arkitektinn Jan Gehl telur einmitt að þéttnin
sem gangandi fólk sættir sig við á gangstéttum sé tíu til fimmtán manns á mínútu sem
ganga í báðar áttir á eins metra breiðri göngugötu. Ef gangandi umferð á svo breiðri stétt
verður meiri bregðast vegfarendur við með því að ganga í tveimur samliggjandi straumum
sem fara í sitthvora áttina. Ef þetta gerist segir Gehl að hreyfifrelsið fari forgörðum.
Þannig mætist fólk ekki lengur, stoppar við búðarglugga eða nýtur húsanna og
mannlífsins heldur gengur fólk í röð fast á hæla næsta manns. Þrengslin búa því til umferð
sem dregur úr upplifuninni að ganga um stræti borga og bæja.118 Guðmundur virðist vera
meðvitaður um þörf þess að hafa breiðari gangstéttir á þeim stöðum þar sem gangandi
umferð er hvað mest svo fólk geti spókað sig um á eigin forsendum en festist ekki í mikilli
umferð gangandi vegfarenda.
Þar sem Guðmundur var læknir leit hann að mestu á gatnaskipan út frá
heilbrigðissjónarmiði og því „eru mjóstu akbrautirnar bestar. Því breiðari sem götur eru,
þess meiri verður götuforin og göturykið. Það er því bæði sparnaður og þrifnaðarauki að
gera ekki götur óþarflega breiðar.“119 Það var þó ekki göturykið sem Guðmundur hafði
mestar áhyggjur af, hann var hluti af nýrri læknakynslóð og fyrirferðamestu læknarnir hér
á landi voru Guðmundarnir þrír; Guðmundur Björnsson, Guðmundur Magnússon og
Guðmundur Hannesson. Þeir höfðu allir menntað sig í Kaupmannahöfn á svipuðum tíma
og sýklaheimurinn hafði uppgötvast. Því voru kjörorð þeirra hreinlæti, hreint vatn, öflugt
skólpkerfi, rúmbetri og bjartari íbúðir og ferskt loft. Í stuttu máli voru lausnarorð þeirra
„loft og ljós“.120 Þær áherslur eru nokkuð áþreifanlegar í bók Guðmundar Hannessonar,
hann taldi sólskin og dagsbirtu sótthreinsa herbergi þar sem skini vel inn jafnframt sem
að sól og birta dræpu flestar sóttkveikjur á stuttum tíma og væri því mikilvæg vörn gegn
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sjúkdómum. Andlega heilsan færi einnig batnandi í björtum og sólríkum íbúðum að mati
Guðmundar.121 Þetta var ein helsta ástæða þess að hann barðist manna mest gegn
bakhúsum á lóðum. Garðurinn átti að vera athvarf fyrir fólk til að flýja umferðina á
götunum. Guðmundur taldi mikilvægt að koma í veg fyrir að húsagarðarnir myndu fyllast
af húsum sem myndu fækka grænum svæðum og minnka sólarljósið í görðum og
íbúðum.122 Honum var því umhugað að sem flest hús í bænum fengju eins mikla
sólarbirtu og kostur væri á:

[E]f þess skal krafist, að sól sjáist að nokkru ráði á austur og vesturhlið húsa hér
um bil helming ársins, þá má fjarlægðin milli húshliða eða götubreiddin, ef
forgarðar eru engir, eigi vera minni en tvöföld húshæðin. Frá heilbrigðislegu
sjónarmiði mun enginn geta talið þessa kröfu of harða, og fullillt að sjá ekki sól í
herbergjum sínum helming ársins. Þó ekki sé laust við, að svo mikil fjarlægð milli
húshliða geri götuna eyðilega ef húsin eru lág í lofti, er tæpast réttmætt að horfa í
það.123
Hér er fyrsta dæmi þess að Guðmundur og Guðjón séu ekki alveg sammála. Guðjón
leggur meiri áherslu á samfellda byggð og hefur lítið um sólarbirtu að segja í sinni grein
um skipulag í bæjum. Samt sem áður eru þeir augljóslega báðir undir áhrifum
garðborgastefnunnar en Guðmundur vísar ansi oft til bæja og hverfa124 sem byggð voru í
þeim stíl.
Mikilvægt er að hafa í huga að Guðmundur og Guðjón gera báðir ráð fyrir mjög
takmarkaðri bílaumferð í ritum sínum. Umræðan um götur og umferð snýst því að mestu
um hestvagna og gangandi umferð. Í því ljósi er áhugavert að sjá að þeir skrifa aldrei um
að gera umferðina hraðari heldur þvert á móti. Guðjón talar um mikilvægi þess að
„fastsetja allar aðalumferðagöturnar á þann hátt, að þær séu sem stystar og hægastar“ og
með því að leggja götur á ákveðinn hátt þá yrði „umferðin betri og hægari“.125 Í grein
Ágústu Kristófersdóttur „Reykjavík – frá götum til bílastæða“ fjallar hún um hvernig
gatan hefur verið slitin úr samhengi og með tilkomu módernismans hætt að vera andlit
borgarinnar eins og hún var. Ágústa segir að í skipulaginu frá 1927 hafi verið náin tenging
milli húsa og gatna eins og sést t.d. á Ásvallagötu og austast á Njálsgötu og Grettisgötu
þ.e. reiturinn milli Snorrabrautar og Barónsstígs. Þar er gatan í aðalhlutverki en húsin
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standa þétt upp við hana. Hún nefnir einnig að ekki hafi verið gert ráð fyrir neinum
bílastæðum við húsin og þannig hafi ekkert rof myndast milli húsanna og götunnar.
Þannig voru götur grunneining borgarlandslagsins í skipulaginu frá 1927.126
Í framhaldsgrein Guðjóns sem birtist í næsta tölublaði Lögréttu árið 1912 er
meginviðfangsefnið torg. Nefnir Guðjón sjö mismunandi gerðir torga. Mikilvægt væri að
hafa stórt torg þar sem umferðin væri þyngst og vísa vögnum í ákveðnar áttir svo ekki
yrðu slys. Hann sá ekki fyrir sér mörg sölutorg hér á landi en þó væri hægt að selja
landbúnaðar- og fiskafurðir á sölutorgum. Fisksölutorgið þyrfti þó að vera staðsett við
höfnina á meðan landbúnaðarafurðirnar ættu að vera seldar í miðbænum. Mikilvægt væri
að góður aðgangur væri að þessum torgum en götur ættu alls ekki að liggja í gegnum þau.
Fyrir skemmtisvæði áttu að vera svokallaðir borgarreitir (e. squares), það voru grænir
reitir oft skreyttir með blómum. Varðandi barnaleikvelli taldi hann mikilvægt að þröngir
gangstígar lægju að þeim og að hús stæðu nokkuð þétt upp við þá til þess að mynda
skjólsælt svæði. Þá yrðu fjölbreytt leiktæki og sandkassar að vera hluti af svæðinu.
Athyglisverðust er umfjöllunin um „húsatorg“, þetta eru þau torg sem hafa verið búin til
út frá þeirri hugsjón að fegra umhverfið. Guðjón sagði að iðulega væri húsatorgum skipt
í tvennt, lengdartorg og breiddartorg „kemur það undir því, hvað langt þau ná út frá hlið
húss þess, sem þau eru aðallega gerð fyrir“.127 Lengdartorg væru því oft fyrir framan
kirkjur og breiddartorg fyrir framan ráðhús. Erfitt væri að festa eina lykilstærð á þessi
torg en Guðjón taldi heppilegra að hafa þessi torg fremur minni en stærri. Þannig virkuðu
húsin stærri því smæð torgsins myndi blekkja mannsaugað.128 Umfjöllun Guðmundar um
velli og torg leggur meiri áherslu á að greiða fyrir umferð en er mjög áþekk því sem
Guðjón ræðir um. Guðmundur tekur þó sérstaklega fyrir þau torg sem hann kallar
„bæjarvelli“. Stór partur af hugmyndafræði Guðmundar í borgarskipulagi var það sem
kallað er aðgreining svæða (e. zoning) en sú hugmynd gekk út það að skipta bæjunum
upp í ákveðin svæði sem þjónuðu hver sínum tilgangi. Því voru í borgarlandinu ákveðin
verslunarsvæði, iðnaðarsvæði, íbúðarsvæði og stofnanasvæði. Með þessari uppskiptingu
áttu verkamenn að geta notið betri loftgæða og þéttni byggðarinnar yrði ekki alltof
Ágústa Kristófersdóttir, „Reykjavík - frá götum til bílastæða“, bls. 72 og 74: Á bls. 76 í greininni segir
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mikil.129 Bæjarvellir voru á því svæði sem stofnanir áttu að standa. Áttu þessi torg að vera
á fegurstu stöðum bæjanna. Guðmundur segir:

Nú fara hús ekki eins vel, ef þau eru reist við einhverja götu í bænum, og sjást
lakar, en ef þau eru byggð við hæfilega stórt, óbyggt svæði, þar sem þau sjást í
nokkurri fjarlægð. Þar sem ekki er völ á laglegri hæð á góðum stað, sem væri
sjálfkjörin til þessa, og húsin eru reist á jafnsléttu, er það bæði laglegt og hentugt,
að gera auðan, grasigróinn bæjarvöll í miðjum bæ, og byggja helstu hús þorpsins
umhverfis hann. Þau hús, sem einkum koma til greina, verða þá kirkja, skóli,
samkomuhús og ef til vill sjúkrahús…130
Austurvöllur var í huga Guðmundar mjög smekklegur bæjarvöllur þó að þar stæðu
einungis tvær opinberar byggingar, Alþingishúsið og Dómkirkjan, en hin húsin væru í
einkaeigu. Þá taldi hann galla hversu Pósthússtrætið væri opið fyrir vindum úr norðanátt.
Taldi hann best að húsin við torgið væru sambyggð „því völlurinn með byggingum
umhverfis, hefur svipuð áhrif á menn eins og stofa. Umhverfis völlinn lykja húsin og yfir
honum hvolfist himininn eins og þak.“131 Hugmyndir Guðmundar eru svo útfærðar í
uppdrætti sem birtist í Um skipulag bæja og hann sagði vera sýnishorn af fyrirmyndabæ.
Þar sést að hann setur helstu opinberu byggingar bæjarins sambyggðar sem mynda þannig
rétthyrndan völl.132
Nokkuð ljóst er að Guðmundur og Guðjón sáu Reykjavík fyrir sér sem garðborg.
Eins og kom fram í 1. kafla þá taldi Ebenezer Howard að garðborg ætti að hafa 32 þúsund
íbúa á 400 hektara svæði, en umráðasvæði borgarinnar átti að vera 2.000 hektarar þar sem
landbúnaður væri stundaður. Reykjavík innan Hringbrautar er um 220 hektara svæði en
fer upp í 390 hektara með Vesturbænum og háskólasvæðinu og íbúar á öllu þessu svæði
árið 2018 voru rúmlega 24 þúsund. Guðjón og Guðmundur sáu sölutorgin fyrir sér þar
sem bændur og sjómenn myndu selja afurðir sínar. Garðborgin gerir ráð fyrir mikilli
nálægð við sveitabýlin í nágrenni borgarinnar og það gera Guðjón og Guðmundur líka.
Athyglisvert er að í skjalasafni borgarstjóra Reykjavíkur má sjá að garðborgahreyfingin,
sem var stofnuð í kringum hugmyndir Ebenezer Howards, sendi borgarstjóra boð á að
mæta á skipulagsráðstefnur sem voru haldnar af hreyfingunni.133
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3.3. Skólavörðutorg og hugmyndaheimur Guðjóns Samúelssonar
Bæjarvöllur Guðmundar og hvernig hann sá hann fyrir sér er ekki frábrugðin þeirri
hugmynd sem Guðjón Samúelsson var að móta á þessum tíma. Árið 1914 féllst Alþingi
á boð Einars Jónssonar myndhöggvara um að byggja hús utan um listaverk hans gegn því
að þau yrðu ríkiseign. Sama ár samþykkti Alþingi fjárveitingu svo hægt væri að ráðast í
byggingu listasafns. Nokkuð stapp var um hvar ætti að reisa húsið, stjórnvöld vildu
afhenda honum lóðina þar sem Þjóðleikhúsið stendur núna en Einar afþakkaði.134 Í lok
árs 1915 sendi Einar stjórnarráðinu bréf þar sem hann telur „hentugar væri að biðja
bæjarstjórnina um lóð undir hið fyrirhugaða listasafnshús á Klöppunum sunnan til við
Skólavörðuna, (fyrir utan veginn)“.135 Rök Einars fyrir því að byggja listasafnið uppi á
hæðinni voru tvíþætt. Annars vegar taldi hann að bestu lífsskilyrðin fyrir listaverk væri
ef húsin sem hýstu þau stæðu uppi á hæð, þannig myndi sem minnst af ryki ná til
verkanna. Hins vegar skrifar hann:

Auðvitað væri heppilegast að landið fengið þarna stærri grunn en nægir fyrir þetta
litla hús, því við má búast, jafnvel á næstu árum að bæði hús þetta verði stækkað
og ný hús fyrir söfn verði byggð. Það væri því mjög æskilegt ef bæjarstjórnin vildi
ætla slíkum húsum rúm, og að þessi hentuga lóð yrði ekki afhent einstökum
mönnum til eignar.136
Hér má sjá að hugmyndin um það sem síðar var kallað „háborg íslenskrar menningar“ var
komin á kortið. Einar Jónsson hafði á árunum 1914-1917 teiknað háskóla á hæðinni og
birtist teikningin í Eimreiðinni árið 1922.137 Hann var þó aldeilis ekki einn um að hafa
háleitar hugmyndir fyrir Skólavörðuholtið. Stjórnarráðið hafði haft samband við Guðjón
Samúelsson um hvar væri best að koma fyrir listasafni Einars. Guðjón hafði árið 1915
gert teikningu af listasafni Einars Jónssonar. Þar er þó ekki hægt að ráða hvar hann
staðsetur það.138 Í greinargerð Guðjóns til Stjórnarráðsins um hús Einars og
Skólavörðuholtið segir:

Pétur H. Ármannsson, „Landslag sálarinnar“, bls. 148.
ÞÍ. I skrifstofa Stjórnarráðsins. B/194-7. Bréf frá Einari Jónssyni til Stjórnarráðsins, dagsett 29.
desember 1915.
136
ÞÍ. I skrifstofa Stjórnarráðsins. B/194-7. Bréf frá Einari Jónssyni til Stjórnarráðsins, dagsett 29.
desember 1915.
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Sjá: Vilhjálmur Þ. Gíslason, „Íslenskur háskóli“, Eimreiðin 4 (1922), bls. 237.
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Pétur H. Ármannsson, „Landslag sálarinnar“, bls. 150: Samband Einars og Guðjóns var nokkuð stirt
eftir að Einar fór á bakvið Guðjón með því að tala við annan byggingameistara þar sem honum fannst
Guðjón vinna verkið svo hægt.
134
135

34

Skólavörðuholtið er einhver fallegasti staður bæjarins, og ætti því bæjarfélagið að
hagnýta sér sem best þá möguleika sem holtið hefur frá náttúrunnar hendi, svo það
geti orðið sem mest prýði fyrir bæinn í framtíðinni.
Í vor, er í ráði að reisa safnhúsið yfir verk Einars Jónssonar, og um leið og
það hús er reist, er hornsteinninn fyrir framtíðarbyggingu holtsins lagður, og
verður því að sjá um, að þetta hús verði reist á réttum stað. Einnig mun mega telja
líklegt, að reist verði hús fyrir forngripasafn, náttúrugripasafn og málverkasafn á
holtinu, en aðrar byggingar mér vitandi hefur ekki verið hugsað að reisa á þessum
stað.
Til þess nú, að geta gert sér dálitla hugmynd um, hvar heppilegast yrði að
reisa fyrrnefnd hús, verður að hugsa sér, hvaða fleiri byggingar yrðu reistar á
háholtinu, og hefur mér þá komið til hugar, að mjög heppilegt yrði að reisa þar
kirkju, því þær eiga helst að standa á sem hæstum stöðum í bæjunum. Ég geri ráð
fyrir að ekki yrðu fleiri byggingar en þær fyrirhuguðu reistar á háholtinu, og skal
ég nú skýra nánara frá hvernig ég hef hugsað mér að þeim yrði fyrirkomið.
Suðvestan við stefnu Skólavörðustígs gegnum torgið, ætlast ég til að
safnhúsið verði reist, c.a. 121,00 meter frá norðvestur kanti Frakkastígs (þá
fjarlægð álít ég hæfilega til að sjá bygginguna á) norðaustan við stefnu
Skólavörðustígs yrði safnhús yfir verk Einars Jónssonar reist, milli þessara
bygginga ætlast ég til að rest verði bogagöng, með keyrsluvegi gegnum
miðbogann, en hliðarbogar fyrir gangandi fólk. Norðaustan við Skólavörðustíginn
líkt og teikningin sýnir verður kirkjan reist, og á hún að tengjast sunnan við
safnhús Einars Jónssonar með garði eða öllu heppilegra með lokuðum
bogagangi.139
Guðjón er því með nokkuð skýrt mótaða hugmynd um hvernig hann sá Skólavörðuhæðina
fyrir sér, strax árið 1916.

Mynd 3. Tillaga Guðjóns Samúelssonar að fyrirkomulagi opinberra bygginga á Skólavörðuholti frá
1916.
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ÞÍ. I skrifstofa Stjórnarráðsins. B/194-7. Bréf frá Guðjóni Samúelssyni til Stjórnarráðsins, dagsett 18.
apríl 1916.
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Með greinagerðinni sendi hann teikningar af holtinu með byggingum sem hann taldi að
myndu rísa, sjá mynd 3. Þessi skipulagstillaga gerir einungis ráð fyrir þremur húsum á
holtinu. Tillagan er þó unnin sama ár og hann teiknar hús Nathan & Olsen því eru húsin,
fyrir utan listasafn Einars Jónssonar, gerð í svokölluðum „Jugend“ stíl sem var nokkuð
vinsæll í Norður-Evrópu á fyrstu áratugum aldarinnar. Má sjá sambærilega turna á húsi
Nathan & Olsen og átti að vera á stóra „safnhúsinu“.140 Listasafn Einars Jónssonar eins
og Guðjón Samúelsson sá það fyrir sér var ekki mjög frábrugðið því sem að reis svo.
Hann vildi þó staðsetja það á norðaustur hlið torgsins en ekki á suðvestur hliðinni þar sem
það svo reis. Þar sem að listasafnið var ekki teiknað í Jugend stíl eins og hin húsin í
hugmyndum Guðjóns, þá varð torgið ósamhverft (e. asymmetric). Sumarið 1916 var
samþykkt í bæjarstjórn að byggja listasafn Einars Jónssonar eftir uppdrætti Einars
Jónssonar og Einars Erlendssonar. Þeir gerðu ráð fyrir því á þeim stað þar sem það nú
stendur. Húsið var svo opnað árið 1923 og hornsteinn lagður að því torgi sem Guðjón
hafði séð fyrir sér.141
Í hátíðarræðu prófessors Guðmundar Finnbogasonar 1. desember 1923 gerði hann
stúdentaheimili að umræðuefni sínu. Eftir að fullveldi var náð 1918 misstu íslenskir
stúdentar möguleika á „garðstyrknum“ svokallaða sem var styrkur til dvalar við
háskólanám í Kaupmannahöfn.142 Guðmundur kallaði eftir því að byggt væri
stúdentaheimili og í sömu andrá nefndi hann „háborg höfuðstaðarins“. Guðmundur talaði
um háskóla, stúdentaheimili, lista-, þjóðminja- og náttúrugripasafn sem reisa ætti í
kringum veglegt torg. Sá hann fyrir sér að reykvíska háborgin yrði í anda þeirrar sem var
byggð í Aþenu á Akrópólis.143 Í fræðilegri umræðu hefur komið fram að með hinni
þjóðernislegu söguskoðun sem var ríkjandi í upphafi 20. aldar hafi íslenskir menntamenn
þar á meðal Jón J. Aðils viðrað þá hugmynd að miðaldamenning Íslendinga, gullöld
þjóðarinnar, mætti setja á sama stall og fornmenningu Grikklands. Þannig hafi bæði
menning Forn-Íslendinga og Forn-Grikkja verið grunnstoð vestrænnar siðmenningar.144
Guðmundur gerir sér mat úr þessari hugsjón og segir að „vitrir menn“ hafi líkt
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Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg, Reykjavík sem ekki varð, bls. 54-55. Hér má einnig sjá
uppdrátt af holtinu sem sýnir hvernig lega húsanna átti að vera á Skólavörðuholtinu.
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Pétur H. Ármannsson, „Landslag sálarinnar“, bls. 151-153.
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Með samabandssáttmálanum 1918 féll styrkurinn niður sem veitti íslenskum nemendum forgang á
garðinn. Sjá Ólafur Rastrick, Háborgin, bls. 204.
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Guðmundur Finnbogason, „Ræða Guðmundar prófessors Finnbogasonar á svölum Alþingishússins“,
bls. 2.
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Ólafur Rastrick, Háborgin, bls. 205.
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Íslendingum þjóðveldisaldar við Forn-Grikki. Hann telur að varla sé hægt að bera
Reykjavík saman við Aþenu en telur þó höfuðstað Íslands vera ágætan „grundvöll undir
háborg. Reisum hana því sem fyrst. Stefnum þangað því, sem best er í íslenskum huga og
höndum, og sjáum hve langt það nær. Reisum háborgina sem tákn og minnisvarða
sannarlegs sjálfstæðis, sem á upptök sín og aðalbrunn í mannssálunum og hvergi annars
staðar.“145 Kollegi Guðmundar, Ágúst H. Bjarnason gaf svo hugmyndinni heitið „háborg
íslenskrar menningar“ í ræðu á fimm ára afmæli fullveldisins árið 1924. Þar nefndi hann
að sömu hús ættu að standa við torgið og Guðmundur gerði árið áður nema við bættist
dómkirkja sem átti að standa á miðju torginu. Ágúst hafði um háborg íslenskar menningar
að segja: „Þarna á æskulýður landsins og forgöngumenn þjóðarinnar að alast upp við það,
sem menn vita heilnæmast, fegurst og best, ekki einungis úr eigin lífi og bókmenntum,
heldur og úr menntum og menningu annarra þjóða; og þar á þjóðin að læra að verða
einhuga, göfug og sterk.“146 Nokkrum dögum eftir að ræða Ágústs birtist í
Morgunblaðinu var viðtal við Guðjón Samúelsson og mynd af háborginni birt í sama
dagblaði, sjá mynd 5. Þar útskýrir Guðjón uppdráttinn og hvaða hlutverki húsin við torgið
áttu að gegna. Öll húsin áttu að vera byggð í endurreisnarstíl nema hús Einars Jónssonar
sem átti að standa óbreytt. Dómkirkjan var hugsuð í grískum krossstíl, sem sagt allar
fjórar hliðar hennar áttu að vera eins.147 Byggingarnar sem átti að reisa við torgið voru
því í anda sannra lista. Blaðamaður Morgunblaðsins undirstrikaði svo mikilvægi

Mynd 4. Skissa Guðjóns Samúelssonar af norðurhlið háborgarinnar. F.v. hús Listvinafélagsins,
samkomuhús (eða leikhús) og skóli.

Guðmundur Finnbogason, „Ræða Guðmundar prófessors Finnbogasonar á svölum Alþingishússins“,
bls. 2.
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Ágúst H. Bjarnason, „Ræða Ág. H. Bjarnasonar prófessors, er hann flutti af svölum Alþingishússins“,
bls. 4.
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Uppdrátturinn af dómkirkjunni svipar til rafmagnsspennistöðvar á Klapparstíg og var byggð eftir
teikningum Guðjóns Samúelssonar árið 1921. Sjá Hjörleifur Stefánsson, Andi Reykjavíkur. Genius
Reykiavicensis, bls. 39.
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háborgarinnar í niðurlagi greinarinnar „hér er ekki einasta farið með hin dýrustu verk að
krónutali sem nútíma Íslending dreymir um, heldur og verk, sem beinlínis og óbeinlínis
á að efla, þroska og móta hugarfar komandi kynslóða – „háborg íslenskrar
menningar.““148
Háborgin var ekki einungis húsaþyrping sem átti að prýða borgarlandið. Hún átti
að lyfta íslensku þjóðinni upp á hærra menningarstig og var einn liður í siðmenntun
Íslendinga og þeirri vegferð að verða þjóð meðal þjóða. Það má tengja hana við umræðuna
um innri og ytri menningu þjóðarinnar. Ólafur Rastrick bendir á að íslensk fornmenning
hafi eflt menningarlegt sjálfstraust Íslendinga, en hér ríkti mikill menningarhalli þar sem
fegurð höfuðborgarinnar var ekki í samræmi við miðaldaarfinn.149 Ytri menningu
Íslendinga væri hægt að koma upp á hærri stall með því að byggja glæsilega háborg sem
myndi standa uppi á hæð og siðmennta borgarbúana með stöðugri nærveru sinni. Hún
væri því samkvæmt Guðmundi Finnbogasyni hið fullkomna listaverk í almannarýminu
því hún væri sjáanleg hvar sem er úr bænum. Því mætti segja að háborg íslenskrar
menningar hafi átt að sameina innri og ytri menningu íslensku þjóðarinnar á einu torgi.
Innri menningin átti að vera geymd í söfnunum og numin í háskólanum. Með
samúðarkenningu Guðmundar Finnbogasonar segir um ytri menningu: „Hugsunin um
göfgandi áhrifamátt hennar [háborgarinnar] byggðist á skírskotun til sjálfsögunar
einstaklingsins sem finnur hjá sér hvöt til sjálfsbetrunar við síendurtekna skynjun á tign
og fegurð mannvirkisins.“150 Ákveðin sálræn brú myndaðist því milli háborgarinnar og
þjóðarinnar. Háborgin miðlaði bestu einkennum þjóðarinnar til allra sem hefðu hana fyrir
augum sér. Hin mikla fegurð myndi þannig smitast út til almennings með þeim árangri
sem Guðjón boðaði í greininni „Bæjarfyrirkomulag“. Íbúarnir yrðu í góðu
borgarskipulagi blíðari, unglingarnir siðaðri og börnin hreinni. Á þessum nótum segir
Kjartan Már Ómarsson um Guðjón: „Að hans dómi var beint orsakasamhengi milli
umhverfis einstaklinga og athafna þeirra og eðlishættir fylgja með í kaupbæti. Hið
eiginlega verkefni Guðjóns var aldrei að byggja hús heldur siðun þjóðarinnar.“151 Tilurð
háborgarinnar myndi áorka það að íslensk ytri menning tæki eitt skref nær þeirri evrópsku
siðmenningu sem Guðmundur Kamban kallaði eftir.152
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Hér að framan var sagt að Guðjón hafi kallað á stýringu í anda ögunarsamfélags
Michel Foucault. Hugmyndirnar um háborgina er einnig hægt að tengja við kenningar
Foucault um Alsjá (e. panopticon), fangelsishugmyndir heimspekingsins Jeremy
Bentham. Alsjáin er byggingafræðileg táknmynd ögunarsamfélagsins. Í stuttu máli eru
grunnatriðin þau að á jaðrinum er hringlaga bygging en fyrir miðju er glerturn með
vaktmanni. Í ytri byggingunni eru klefar sem hafa glugga sem snúa að miðjunni. Fanginn
í klefanum sér því ekki neitt nema turninn, því haganleg skipting klefanna tryggir að
ekkert sést til hliðar. Foucault telur að þessi ósýnileiki tryggi röð og reglu. Megináhrif
Alsjárinnar eru þau að fanginn er ávallt meðvitaður um stöðugan sýnileika sem tryggir
sjálfvirkan gang valdsins.153 Foucault telur Alsjánna vera rannsóknarstofu sem mætti nota
„eins og vél er framleiðir reynslu, breytir hegðun, siðar einstaklinga eða færir þá til betri
vegar.“154 Í okkar dæmi þyrfti að snúa kenningu Foucault við. Ögun háborgarinnar fólst
ekki í því að hinir fáu fylgdust með fjöldanum, eins og fangaverðirnir vöktuðu fangana,
heldur var ögunin sú að fjöldinn horfði á háborgina. Arkitektúrinn sem var í anda sannrar
listar tryggði þannig gangverk háborgarinnar og viðhélt öguninni. Ólafur Rastrick heftur
tengt hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar um áhrifamátt háborgarinnar við það sem
Foucault nefndi sjónarspilið (fr. le spectacle), en það voru þær sýningar sem voru

Mynd 5. Skissa Guðjóns Samúelssonar af háborginni. Þekkt vatnslitamynd var unnin út frá þessari
teikningu.
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Michel Foucault, Alsæi, vald og þekking, bls. 141.
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algengar meðal valdamanna á fyrri tíð þegar þeir drógu fram dýrð sína og sýndu öðrum
vald sitt í verki, t.d. með aftökum á þeim sem ógnuðu valdi þeirra. Í þessu samhengi nefnir
Ólafur einnig „synptíkon“ norska félagsfræðingsins Thomas Mathiesen sem vísar til þess
þegar hinir mörgu beina sjónum sínum að hinum fáu. Hinir fáu eru því í stöðu til þess að
hafa áhrif á fjöldann og mótað hegðun og hugsun þeirra og verða því að fyrirmyndum
fyrir fjöldann.155
3.4. Erlendar fyrirmyndir
Helstu fyrirmyndir Guðmundar Hannessonar er nokkuð auðvelt að greina en á fyrstu
blaðsíðum Um skipulag bæja tekur hann saman níu bækur sem fjalla um skipulagsmál og
var líklega ætlað fyrir þá sem vildu kynna sér bæjarskipulagningu nánar. 156 Allar þessar
bækur falla undir stefnu garðborgahreyfingar Ebenezer Howards. Guðmundur tekur oft
dæmi eða gerir samanburð í bókinni og er það nánast alltaf við bæi eða bæjarhverfi sem
voru byggð í anda garðborgarinnar. Ekki er jafn auðvelt að sjá hjá Guðjóni Samúelssyni
undir hvaða áhrifum hann var. Á námsárum hans voru að koma inn nýjar
hugmyndastefnur í byggingarlistina. Danir voru að stíga út úr akademíska sögustílnum,
sá tími er kallaður dúskaöld (d. klunketid) í Danmörku, inn í stíl þjóðernisrómantíkur.
Kennari Guðjóns, Martin Nyrop, var helsti talsmaður þeirrar stefnu. Atli Magnús Seelow
heldur því fram að Guðjón hafi tileinkað sér þjóðernisrómantískt gildismat Nyrops, flutt
það yfir til Íslands og haldið í það allan sinn feril. Báðir hafi þeir haft nokkurt álit á
alþýðubyggingum í sveit og leitað að þjóðlegum stíl fyrir viðhafnarbyggingar.157 Í ritgerð
sinni „Bæjarfyrirkomulag“ vitnar Guðjón í garðborgamanninn Raymond Unwin,
arkitektinn Josef Stübben og skipulagsfræðinginn Camillo Sitte.158 Pétur H. Ármannsson
telur þó að áhrif frá Raymond Unwin sjáist hvað best á skipulagsuppdrættinum fyrir
Reykjavík.159 Áhrifa erlendis frá í verkum Guðjóns er hægt að sjá í byggingum á borð við
hús Nathan & Olsen sem stendur við Austurstræti 16 og var byggt á árunum 1916-1917
og markaði upphaf steinsteypualdar í byggingasögu Íslands. Eftir brunann 1915 jókst
eftirspurn af húsnæði í miðbænum og því var gripið til þess ráðs að byggja samfelld þríeða fjórlyft hús úr steinsteypu. Fékk miðbærinn því meiri borgarbrag. Atli Seelow segir
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að með byggingu á húsi Nathan & Olsen hafi Guðjón reynt að sýna í verki þau gildi sem
hann hafði boðað í ritgerðinni „Bæjarfyrirkomulag“. Jafnframt hafi húsið verið hugsað
sem hluti af skipulagningu Austurvallar og sá hann fyrir sér röð veglegra bygginga sem
hefðu rammað inn völlinn á svipaðan hátt og háborgin hefði átt að gera. Guðjón náði þó
ekki að hanna nema hluta vallarins.
Atli Seelow og Hörður Ágústsson hafa bent á að hús Nathan & Olsen svipar mjög
til skrifstofubyggingar Pohjola tryggingafélagsins í Helsinki eftir finnska arkitektinn Eilel
Saarinen og tvo aðra.160 Atli bendir einnig á að Saarinen var fyrirmynd Guðjóns að því
leyti að hann leitaðist ekki eftir fyrirmyndum í fornum stíltegundum. Hann leitaðist frekar
eftir formtjáningu í hvörfunum milli forma úr náttúrunni og manngerðra forma.
Byggingarlist Saarinen var þannig talin tjá anda finnsku þjóðernishreyfingarinnar. Það
hefur samt verið nokkuð nærtækt að vera undir áhrifum Saarinen því hann var einn fremsti
arkitekt Norðurlanda í upphafi 20. aldar. Guðjón hefur því líklega tekið upp
hugmyndafræði Saarinen, aðlagað hana að íslenskum aðstæðum og gefið því íslensku
þjóðernishreyfingunni sinn eigin byggingarstíl sem væri ótengdur dönskum yfirráðum.
Það tók þó Guðjón nokkurn tíma að þróa íslenska þjóðernisstílinn.161 Því er formtjáning
hús Nathan & Olsen ekki með vísanir í miðaldaarf Íslands eins og Pohjola byggingin vísar
í ljóðabálkinn Kalevala. Byggingarskreyti Guðjóns eru líkari þeim nýbarokk byggingum
í Kaupmannahöfn heldur en skreytingar Saarinen.162
Áhrif frá Finnlandi finnast víðar en bara í húsi Nathan & Olsen en háborgar
hugmyndir Guðjóns svipa mjög mikið til Senatstorgsins í Helsinki en það er svipað að
stærð og Skólavörðuholtstorgið. Á miðju torginu er kirkja sem er í svipuðum stíl og
Guðjón gerði í háborgartillögunni, umhverfis torgið eru svo háskóli og aðrar opinberar
byggingar allar byggðar í nýklassískum stíl.163

Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleið I, bls. 344; Atli Magnús Seelow, „Verslunarhús Nathan &
Olsen“, bls. 15 og 18.
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aldarinnar.
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4. kafli – Skipulagsuppdrátturinn frá 1927
Þann 12. janúar 1928 var lagður fram skipulagsuppdráttur fyrir Reykjavík sem hafði verið
fullkláraður þann 15. desember 1927. Uppdrátturinn var afrakstur samvinnunefndar sem
samanstóð af fulltrúum frá skipulagsnefnd ríkisins og byggingarnefnd Reykjavíkur.
Bæjarstjórn Reykjavíkur samþykkti skipulagið en það fékk aldrei staðfestingu
Stjórnarráðs.164 Árið 1932 var breytingartillaga á skipulagslögunum samþykkt sem gerði
það að verkum að ósamþykktir skipulagsuppdrættir ættu að falla úr gildi. Skipulagið frá
1927 var aldrei samþykkt af Stjórnarráðinu og féll því úr gildi.165
Hér verður rakin saga skipulagsuppdráttarins og ástæður þess að hann féll úr gildi.
Skoðað verður í hvaða hverfum og götum má sjá áhrif frá Guðjóni Samúelssyni og
Guðmundi Hannessyni og hvernig þeir sáu ákveðin hverfi og svæði fyrir sér á
uppdrættinum. Fjallað verður um gagnrýni á skipulagið sem var þó nokkur og athugað
hvort það hafi í raun byggt á úreltum hugmyndum, bæði vegna þess að aðrar
hugmyndastefnur voru að festa sig í sessi innan skipulagsfræðanna og miklar
tækninýjungar að ryðja sér til rúms.
4.1. Samvinnunefnd ríkis og bæjar
Vorið 1923 hafði Geir Zoëga, formaður skipulagsnefndar ríkisins, efnt til viðræðna um
skipulagsmál í Reykjavík. Það gerði hann með bréfi til bæjarstjórnar er varðaði þörfina á
skipulagsuppdrætti fyrir höfuðborgina. Geir leitaðist eftir áliti bæjarstjórnar í samræmi
við 8. gr. skipulagslaga. Hann gaf svo bæjarstjórninni ráðrúm til að velja
skipulagssérfræðinga sem kæmu að skipulagningu bæjarins.166
Á bæjarstjórnarfundi í ágúst árið 1923 spurði Héðinn Valdimarsson um stöðuna á
gerð skipulagsuppdráttar fyrir Reykjavík. Knud Zimsen borgarstjóri gat ekki gefið neitt
upp og því virðist sem hann hafi ekki svarað bréfi skipulagsnefndar. Héðinn lagði því
fram tillögu um að spyrjast fyrir um málið hjá Stjórnarráðinu og að sem fyrst yrði hafist
handa við gerð skipulagsuppdráttar fyrir Reykjavík. Sú tillaga var samþykkt.167 Stuttu
seinna birtist grein í Morgunblaðinu með fyrirsögninni „Skipulag bæja“. Greinarhöfundur
segir að Guðjón Samúelsson og Guðmundur Hannesson hafi ferðast á milli minni bæja
úti á landi til að undirbúa skipulagsgerð. Fyrir vikið fannst honum Reykjavík sitja á
hakanum: „En mér finnst að hér sé róið yfir ánna til þess að sækja vatn. Jafnframt því að
164

Páll Líndal, Bæirnir byggjast, bls. 182 og 186.
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gerðar eru skipulagsáætlanir úti á landi, er höfuðstaðurinn byggður í því argasta
skipulagsleysi, sem hugsast getur.“168 Það var því kominn nokkur þrýstingur á að
skipuleggja Reykjavík. Í lok árs 1923 sendi Knud Zimsen bréf til Stjórnarráðsins um að
bæjarstjórnin og byggingarnefndin samþykktu að hefja skipulagsgerð fyrir Reykjavík.
Hann fór fram á að bæjarstjórnin og byggingarnefnd hefðu sitt að segja um
skipulagsgerðina og að skipulagningin myndi ekki kosta bæjarsjóð háa upphæð.169
Skipulagsnefndin tiplaði á tánum varðandi skipulagsgerð fyrir Reykjavík því hún
vildi halda góðu sambandi við bæjarstjórnina. Páll Líndal segir í Bæirnir byggjast það
hafa verið vegna þess að bæjarstjórnin, með Zimsen borgarstjóra fremstan í flokki, var á
hátindi valdatíðar sinnar og hafði ekki mikinn áhuga á breyttri meðferð skipulagsmála.
Þar að auki virtist samband Guðmundar Hannessonar við Knud Zimsen viðkvæmt,
sérstaklega eftir að Guðmundur gagnrýndi skipulagsstefnu Zimsens í bókinni Um
skipulag bæja. Geir Zoëga gerðist því milligöngumaður byggingarnefndar Reykjavíkur
og skipulagsnefndarinnar.
Nefndirnar hittust á fundi og ákveðið var að skipa samvinnunefnd sem ætti að
undirbúa skipulagsuppdrátt fyrir Reykjavík. Samvinnunefndin var skipuð fjórum
einstaklingum. Tveir úr skipulagsnefnd, Geir Zoëga og Guðjón Samúelsson, og tveir frá
byggingarnefnd Reykjavíkur, Knud Zimsen og Matthías Þórðarson, þáverandi
þjóðminjavörður. Árið 1926 tók Guðmundur Ásbjörnsson bæjarfulltrúi sæti Matthíasar.
Knud Zimsen var formaður nefndarinnar. Það vekur athygli að Guðmundur Hannesson
var ekki tilnefndur í nefndina. Páll Líndal telur það hafa verið gert til þess að eiga betra
samstarf við Knud Zimsen. Guðmundur sótti þó nokkra fundi nefndarinnar sem
varamaður.
Fundargerðir samvinnunefndarinnar eru ekki mjög ýtarlegar en af þeim má ráða
að mesta álagið var á Guðjóni. Hann var ítrekað beðinn um að mæta á fundi með nýja
skipulagsuppdrætti fyrir ákveðin hverfi eða falið að skipuleggja ákveðin svæði. 170
4.2. Skipulagsuppdrátturinn
Skipulagsuppdrátturinn sem samvinnunefndin skilaði af sér í lok árs 1927 var í senn
aðalskipulag og deiliskipulag. Munurinn á þessu tvennu er að aðalskipulag er
skipulagsstefna sveitarfélags um landnotkun og þróun byggðar í öllu sveitarfélaginu.
168
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ÞÍ. II. skrifstofa Stjórnarráðsins. B/461-1. Bréf frá Knud Zimsen borgarstjóra til Atvinnu- og
samgöngumálaráðuneytis, dagsett 27. desember 1923.
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Deiliskipulag er hins vegar skipulag á afmörkuð svæði t.d. fyrir hverfi eða götureit.171 Á
uppdrættinum frá 1927 var sýnt hvert einasta hús auk margra annara smáatriða eins og
skrá yfir fyrirhugaðar og nokkrar eldri opinberar byggingar. Það sem einkenndi
skipulagið voru tvær tegundir íbúðarhúsa annars vegar randbyggð, þ.e. sambyggðar
húsalengjur sem standa meðfram götuhliðum. Hins vegar vegleg einbýlishús á
afmörkuðum svæðum, eins og í kringum Landakotshæð og í suðurhluta Þingholtanna.172

Mynd 6. Skipulagið frá 1927 ofan á nútímaloftmynd af Reykjavík.

Á málstofu um verk Guðjóns Samúelssonar, þann 11. janúar 2020, sagði
arkitektinn Guðni Valberg að styrkur skipulagsins væri hversu vel væri fylgt ríkjandi
gatnaskipun. Með nýju skipulagi ætlaði samvinnunefndin greinilega ekki að umturna
þeim hluta bæjarins sem þegar var byggður. Þessu til stuðnings varpaði Guðni upp
loftmynd af Reykjavík úr samtímanum sem jafnframt sýndi skipulagið frá 1927, sjá mynd
6.173 Þegar uppdrátturinn var gerður hafði stór hluti bæjarlandsins þegar verið mótaður.
Eiginlegt deiliskipulag átti því allra helst við Skólavörðuholt, byggðina þar sunnan af og
Sólvallahverfi í Vesturbænum. Á vinnuplöggum frá samvinnunefndinni sést að fyrst var
fyrirhugað nokkuð stórt íþróttarsvæði norðan við Landspítalann, sjá mynd 7. Þar áttu að
vera leikvangur, tveir knattspyrnuvellir, tennisvellir, tvö leikfimihús og sundlaug. Hætt

Vef. Skipulagsstofnun, skipulagsstofnun.is → Skipulag sveitarfélaga → Um skipulagskerfið →
Svæðisskipulag, aðalskipulag, deiliskipulag [sótt 31. mars 2020].
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Guðni Valberg, arkitekt. Málstofa Arkitektafélags Íslands, „Guðjón Samúelsson og samtíminn – Hvað
má læra af verkum hans?“, 11. janúar 2020.
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var við þessi áform því það var gagnrýnt að staðsetja íþróttasvæði, með öllum þeim
hávaða sem fylgdi þannig svæði, við hliðina á spítala þar sem fólk þyrfti næði.174 Mikill
húsnæðisskortur hafði verið í Reykjavík árin á undan og því eflaust talið mikilvægara að
fólk fengi heimili heldur en nýtt íþróttasvæði.175 Einnig sést á korti af hverfisskiptingu
fótboltafélaga í Reykjavík, frá árinu 1930, að nóg var af æfingavöllum í bænum.176
Í kjölfar birtingar skipulagsuppdráttarins var skrifaður kynningabæklingur með
helstu atriðum skipulagsins. Þar var fjallað um umferðargötur bæjarins sem og helstu
leiðir út úr bænum. Einnig var fjallað um helstu breytingar á þáverandi gatnaskipan
bæjarins. Þótt nefndin hafi að miklu leyti virt gildandi gatnaskipan var gert ráð fyrir að
gjörbreyta Grjótaþorpinu í Kvosinni. Í bæklingnum stendur:
Í miðbænum er skipulagi Grjótaþorpsins gerbreytt, Mjóstræti, Fischerssund,
Brattagata og Grjótagata hverfa en í þeirra stað kemur Grófin og ný gata – ónefnd
enn – frá Naustinni nokkuð jafnhliða Aðalstræti suður í Túngötu. Þá hverfa og
Veltusund, Kolasund og Thomsenssund, einnig Vallarstræti milli Aðalstrætis og
Thorvaldsensstrætis og Tjarnargata milli Kirkjustrætis og Vonarstrætis.
Thorvaldsensstræti er framlengt suður í Vonarstræti og norður í Austurstræti með
yfirbyggðum göngum jafnbreiðum gegnum reitina milli Vallarstrætis og
Austurstrætis. Lækjartorg er stækkað til mikilla muna og Kalkofnsvegur er fluttur
nokkuð til vesturs frá því sem nú er.177
Guðjón og Guðmundur sáu fyrir sér bílastæði á ákveðnum svæðum í borginni en ekki
meðfram gangstéttum. Þannig áttu að vera bílastæði þar sem í dag eru torg eins og
Vitatorg, Lækjartorg og á torgum sem áttu annars vegar að vera við Bræðraborgarstíg
milli

Bárugötu

og

Ránargötu

og

hins

vegar

við

höfnina

á

norðurenda

Bræðraborgarstígs.178 Ágústa Kristófersdóttir hefur einmitt bent á að í skipulaginu frá
1927 „var ekki þörf fyrir bílastæði við hvert hús og tengsl hússins við götuna því
órofin.“179 Gert var ráð fyrir tveimur fiskitorgum, einu á austuruppfyllingunni, sem merkt
var á uppdrættinum, en hinu á uppfyllingunni hjá bátahöfninni. Opinberum byggingum
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hluti, bls. 118-129; Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 87-89. Húsnæðiskreppan var þó dýpri á
2. áratugnum en var samt sem áður eitt stærsta vandamál borgarinnar. Alþýðuflokksmenn töldu
húsnæðiskreppuna vera stærsta félagslega vandamálið í Reykjavík og barðist fyrir því að bæjaryfirvöld
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átti að vera komið fyrir við Arnarhól og við Skólavörðutorg, líkt og áður hefur verið
rætt.180 Í enda lýsingarinnar í kynningabæklingnum segir: „Vegna þess, hve bærinn er
víðast mikið til fullbyggður og skipulag gatna víða í föstum skorðum, þá hafa nefndirnar
ekki treyst sér að koma fram með ýmsar fleiri tillögur til umbóta núverandi skipulagi
vegna þess kostnaðar, sem af þeim mundi leiða fyrir bæjarsjóð.“181 Gera má ráð fyrir að
ef bæjarsjóður hefði staðið betur að vígi fjárhagslega hefði samvinnunefndin hugsanlega
breytt legu gatna í meira mæli.
Af uppdrættinum má ráða að nefndin hafi viljað skipta bænum upp og aðgreina
svæði fyrir mismunandi starfsemi (e. zoning).182 Iðnaðar- og atvinnustarfsemi átti að vera
niðri við sjó, sem sagt að mestu leyti við höfnina og meðfram Skúlagötu og Mýrargötu.
Þannig átti franski spítalinn á Lindargötu að hverfa, þar var þá þegar nokkur
iðnaðarstarfsemi á borð við sláturhús en það samræmdist ekki hreinlætiskröfum að hafa
slíkt í nágrenni við hvort annað. Einnig var Íshúsið við Fríkirkjuveg ekki á uppdrættinum
enda var það í íbúðahverfi sem samræmdist ekki þeirra hugmyndafræði.
Á skipulagsuppdrættinum voru merktar inn tvær járnbrautastöðvar. Aðalstöðin
var fyrirhuguð í Norðurmýri og þaðan áttu brautarteinar að liggja austur að Þjórsá. Hin
járnbrautarstöðin átti að vera á mótum Ingólfsstrætis og Skúlagötu nálægt sjónum. Í
bókinni Skipulag byggðar á Íslandi nefnir Trausti Valsson þriðju járnbrautarstöðina sem
samkvæmt honum var fyrirhuguð í Vesturbænum, á svæði sem nú nefnist Ánanaust.
Trausti segir: „Úr hafnargerðar-járnbrautinni átti að gera bæjarjárnbraut sem hringbraut,
e.t.v. með þvertengingum.“183 Hafnargerðar-járnbrautin, sem Trausti minnist á, flutti
járngrýti úr Öskjuhlíðinni í landfyllingar vegna byggingu Reykjavíkurhafnar á árunum
1913-1917.184 Trausti er sá eini sem minnist á lestarstöð í Vesturbænum og vísar ekki
skilmerkilega til heimilda.185 Á skipulagsuppdrættinum sem Trausti sýnir sést greinilega
hvernig lestarteinar áttu að liggja utan um byggðina. Lestin átti því að fara um Hringbraut,
Skúlagötu og Mýrargötu. Lestarteinarnir í kringum byggðina eru á nokkrum birtum
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skipulagsuppdráttum fyrir Reykjavík árið 1927 en ekki á öllum.186 Nokkuð líklegt er að
samvinnunefndin hafi séð fyrir sér járnbraut í kringum byggðina. Bærinn hafði náð þeirri
stærð að tímafrekt var að fara allar ferðir fótgangandi. En erfitt er að fullyrða að lestarstöð
hafi verið fyrirhuguð við Ánanaust, líkt og Trausti gerir ráð fyrir.

Mynd 7. Vinnuplagg samvinnunefndarinnar fyrir Austurbæinn. Hér sést að hætt hefur verið við
íþróttasvæðið norðan við Landspítalann og gert er ráð fyrir Austurbæjarskóla á þeim stað sem hann
stendur á nú.

vegalengdin milli Kirkjusands og Eiðsgranda væru þrír km. og byggð komin á milli þessara tveggja staða.
Ekki var þó minnst á að sporbrautarstöðvar ættu að vera á þessum stöðum.
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70-71 og Andi Reykjavíkur, bls. 145 sýna enga lestarteina. Það sama á við í greinunum „Guðmundur
Hannesson og skipulag Reykjavíkur“, bls. 56 eftir Guðjón Friðriksson og „The development of Reykjavík
in the 1920‘s and 1930‘s“, bls. 53 eftir Pétur H. Ármannsson.
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4.3. Gagnrýni á skipulagið
Þegar samvinnunefndin vann að skipulagi fyrir Reykjavík birtust við og við í dagblöðum
eiginlegt deiliskipulag fyrir ákveðna bæjarhluta.187 Í kjölfar þessara birtinga myndaðist
nokkur umræða um skipulagstillögurnar fyrir þessa staði. Mesta umræðan var um
háborgina, staðsetningu hennar eða útfærslur. Hið skammlífa Dagblað tók hvað virkastan
þátt í umræðum um skipulagsmál það rúmlega ár sem blaðið starfaði. Stuttu eftir að
háborgartillaga Guðjóns Samúelssonar var birt í blöðunum var skrifað í Dagblaðið að
ekki væri nóg að hugsa um þennan eina blett, heldur þyrfti að skipuleggja alla Reykjavík:
„Borgin stækkar óðfluga og þenst út á allar hliðar, - miklu meir en góðu hófi gegnir. …
Nú er röðin komin að túnunum í Vesturbænum og Melunum. Verði svo byggingum þar
hagað jafn gálauslega og í Austurbænum, þá mætti segja, að Reykjavík væri ekki
viðbjargandi.“188 Í skrifum blaðsins er í þokkabót lítil tiltrú á háborgina eins og Guðjón
Samúelsson kynnti hana. Blaðamenn vildu heldur hafa háskóla og stúdentaheimili á
völlunum sunnan við Tjörnina, á því svæði sem Háskóli Íslands er nú staðsettur.189
Meginstef skrifanna í Dagblaðinu var andúð á öllum þeim tillögum sem komu frá hinu
opinbera. Eftir að hafa gagnrýnt skipulag miðbæjarins og komið fram með róttækar
breytingar á Austurvelli skaut ónefndur greinarhöfundur á skipulagsnefndina:
„Skipulagsnefnd kvað hér vera til, þótt fáir viti af henni. Ef nú nefndin er starfandi, er
þess að vænta, að hún láti sér skiljast til fullnustu, að hér á að verða til nýr bær, ekki
einungis með nýtísku sniði heldur, ef vel væri, mátulega á undan tímanum.“190
Háborgin var undir smásjánni hjá bæjarfulltrúum Reykjavíkur þegar
skipulagsuppdráttur af Vesturbænum var lagður fyrir bæjarstjórnina. Zimsen borgarstjóri
og byggingarnefndin vildu afgreiða skipulagið eins fljótt og hægt væri en bæjarfulltrúar
vildu ræða

uppdráttinn. Á skipulagsuppdrættinum var gert ráð fyrir byggingu

Landakotskirkju og bæjarfulltrúar töldu álitlegt að reisa háskóla á Hólavelli. Í
Morgunblaðinu kemur fram að það hafa verið eindreginn vilji allra bæjarfulltrúa að hætta
við háborgina á Skólavörðuholti og staðsetja hana á Hólavelli. Meginástæðan fyrir því,
að mati greinarhöfundar, var sú að Skólavörðuholtið væri ekki orðið „háborgarlegt“ og
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húsin sem stæðu í kringum holtið væru „húskumbalda hrófatildur“.191 Hins vegar taldi
hann að meiri virðing yrði borin fyrir Hólavelli sem háborg íslenskrar menningar.
Listamaðurinn Guðmundur Einarsson frá Miðdal tók þátt í umræðunni um
háborgina. Hann var fremur jákvæður í hennar garð og þá sérstaklega vegna
staðsetningarinnar. Hann skrifaði greinina „Háborgin“ og lét fylgja myndir af
tillögulíkani af Skólavörðuholtinu. Myndir hans voru í allt öðrum stíl en háborg Guðjóns.
Um háborgina sagði Guðmundur:
Tillögur skipulagsnefndar um Skólavörðutorg álít ég því réttmætar, enda þótt ég
sé nefndinni ekki sammála um fyrirkomulagið á húsunum sjálfum, eins og sjá má
af myndum þeim, sem fylgja. Þessar bráðabirgðatillögur mínar eru þó að mörgu
leyti byggðar á þeim grundvelli, sem nefndin lagði, en með öðru fyrirkomulagi og
byggingarstíl. … Aðalatriðið er, að endanleg ákvörðun verði tekin um háborgina
áður en búið er að byggja svo háholtið, að byggingum þessum verður ekki komið
þar fyrir, og í öðru lagi, að sem flestir leggi fram tillögu sína í tíma til þess að
bygginga- og skipulagsnefnd hafi sem mest úrval, eða geti tekið það sem
nýtilegast er úr hverri tillögu.192
Guðmundur frá Miðdal sá ekki mikið að háborgartillögu Guðjóns nema byggingarstílnum
og niðurröðun húsa við torgið. Á miðju torginu átti að vera minnismerki vegna þess að
Guðmundur hafði litla trú á kirkju þar því „staðhættir og stærð torgsins [er] þannig, að
hús á miðju torginu myndi þrengja það um of, nema maður hugsi sér kirkjuna óverulegt
kríli“.193 Það er því kaldhæðnislegt að á miðju torgsins stendur í dag gríðarstór kirkja.
Þegar skipulagsuppdrátturinn var kynntur árið 1928 vaknaði á ný umræða um
skipulagsmál. Hún snerist þó ekki um fagurfræðilegar áherslur eða hentugar staðsetningar
til að reisa byggingar. Um það bil mánuði eftir að uppdrátturinn var lagður fram, birtist
grein í Morgunblaðinu sem var undirrituð „Lögmaður“. Greinarhöfundur hélt því fram
að ólöglega hafi verið staðið að gerð uppdráttarins. Hann fór vel yfir skipulagslögin frá
1921 og hvert hlutverk skipulagsnefndarinnar væri:
[T]ilgangurinn með skipulagsnefnd er sá að vera nokkurskonar hæstiréttur í
þessum málum þegar dæma á um skipulagsuppdrætti er upphaflega hafa verið
gerðir af sérfróðum mönnum og búinn er að ganga í gegnum hreinsunareld hjá
bæjarstjórn, byggingarnefnd og veganefnd kaupstaðarins, og hafa lögin þannig
ætlast til að í þessari skipulagsnefnd væri fólgin trygging fyrir borgarana gegn því
að gengið yrði á hluta þeirra við tilbúning skipulagsuppdráttar.194
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Höfundur telur skipulagsnefnd hafa brotið gegn lögum með þátt sínum í skipulagi
Reykjavíkur, þar sem hún átti að vera að hans mati faglegur og ráðgefandi aðili. Höfundur
heldur áfram:

En umræddur skipulagsuppdráttur Reykjavíkur er gerður þegar í upphafi af
skipulagsnefnd og fulltrúum byggingarnefndar í Reykjavík. Þetta virðist vera
algerlega ólöglegt og gerir að engu þá tryggingu sem átti að liggja í
skipulagsnefnd, því geta má nærri hvernig muni verða tillögur skipulagsnefndar
til stjórnarráðsins um uppdrátt sem hún sjálf hefur gert. Skipulagsuppdráttur
snertir mjög hagsmuni fasteignaeigenda í bænum þar sem skipulagsuppdráttur
ákveður margvíslegar kvaðir á eignum manna, til dæmis um að á sumum lóðum
megi ekki byggja nema samfelldar byggingar, götur sem hús manna standa við eru
lagðar niður, ákveðið að sumar lóðir megi ekki nota nema í sérstökum tilgangi, og
svo framvegis.195
Þessi grein var talin kveikjan að því að daginn eftir myndaðist örtröð á slökkvistöð
bæjarins þar sem uppdrátturinn var til sýnis og almennt leist fólki illa á skipulagið.
Morgunblaðið greinir frá því að margir fasteignaeigendur hafi vaknað upp við vondan
draum við lestur greinar „Lögmannsins“ frá deginum áður, því þeir ættu mikið í húfi ef
uppdrátturinn yrði staðfestur. Þennan sama dag, 9. febrúar 1928, rann út frestur til að kæra
uppdráttinn.196 Þó að greinin megi heita nafnlaus þá er Páll Líndal nokkuð viss um að
Eggert Claessen, þáverandi bankastjóri Íslandsbanka og lögmaður hafi skrifað hana. Það
verður ekki ályktað um það hér enda færir Páll engin haldbær rök fyrir því önnur en:
„Vissir þræðir virðast liggja þar á milli.“197 Sem er varla hægt að kalla fullnægjandi rök.
Nokkrum dögum seinna birtist í Vísi grein þar sem tekin var upp hanskinn fyrir
lóðaeigendur. Þar var sagt „að gengið hafi verið all-freklega á rétt þeirra með ákvörðunum
skipulagsnefndar.“198 Greinarhöfundur taldi skipulagstillöguna ekki einu sinni reyna að
fegra útlit bæjarins og að lóðaeigendur mættu ekki hagnýta sér eignir ef þeir áttu hús sem
samkvæmt skipulaginu myndu hverfa. Gagnrýnin beindist því aðallega að hve lítil
hagsýni væri í skipulaginu þar sem rífa átti tiltölulega nýbyggð hús. Þannig hefði nefndin
tekið „sér fyrir hendur að reisa – á pappírnum – „borg á borg ofan“.“199 Í niðurlagi
greinarinnar hvetur ónefndur blaðamaður Vísis til opinberrar umræðu um skipulagið
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vegna óánægju fólks með tillöguna. Forsvarsmenn blaðsins sögðust tilbúnir að birta
hógværar og rökstuddar kvartanir þeirra sem töldu gengið á sinn rétt.200 Mánuði seinna
birtist grein í Vísi þar sem uppdrátturinn er gagnrýndur og bent á að lokun ákveðinna
gatna í miðbænum myndi þyngja umferð á götum eins og Vesturgötu, gatnamótum
Kirkjustrætis, Suðurgötu og Túngötu. Eins og áður hefur verið greint frá voru miklar
breytingar fyrirhugaðar í Grjótaþorpinu, en greinarhöfundur hafði lítið út á það að setja
nema að í skipulaginu væri gert ráð fyrir að öll sund og minni götur yrðu látin hverfa og
þannig myndi umferð aukast á áðurnefndum götum. Höfundur varpaði fram þeirri
hugmynd að Austurstrætið skyldi lengt upp í Garðastræti til að létta á umferðinni.201 Þessi
hugmynd líkist mjög þeirri tillögu sem Sigurður Guðmundsson arkitekt kom með árið
1934. Þá taldi hann að heppilegt væri að loka Austurstrætinu með ráðhúsi við
Garðastræti.202
Kærur og kvartanir bárust til samvinnunefndarinnar frá 98 aðilum. Nefndin fór
yfir kærurnar og segir Páll Líndal að mikið af þeim hafi verið byggðar á misskilningi.
Helst var mótmælt lokun gatna og skipulagsbreytingum í Grjótaþorpinu. Einnig bárust
kvartanir um að rífa ætti öll bakhús.203 Það virðist sem nokkur óánægja hafi verið með
skipulagsuppdráttinn

og

þá

sérstaklega

hjá

fasteigna-

og

lóðaeigendum.

Fasteignaeigendafélag Reykjavíkur tók skipulagið fyrir á fundi og skoraði á Stjórnarráðið
að staðfesta það ekki.204
4.4. Úreltar hugmyndir?
Skipulagsuppdrátturinn fyrir Reykjavík einkenndist í meginatriðum af bæjarmynd sem
hafði verið ríkjandi í Evrópu í mörg ár, þ.e. randbyggð þétt upp við götur með skýrum
bæjarmörkum. Hjörleifur Stefánsson arkitekt telur margt gott í skipulagstillögu
samvinnunefndarinnar:
Skipulagið var framsýnt að því leyti sem það byggðist á góðri yfirsýn um
hugmyndir um endurbætur í borgarskipulagi sem þá voru uppi. Meginhluti
bæjarins var mótaður eftir þeirri hefð sem flestar evrópskar borgir fylgdu, með
randbyggð við götur, en hluti bæjarins var þó látinn fylgja nýrri hugmyndum um
hvernig skipa mætti húsum þannig að þau nytu sem best sólar og birtu.205
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Í sömu andrá segir hann þó að skipulagshugmyndin hafi verið mjög einfeldningsleg því
tillöguhöfundar „virðast hafa trúað því að þeir hefðu í eitt skipti fyrir öll höndlað
sannleikann um hvernig hin góða borg ætti að vera.“206 Þetta pósitífiska sjónarmið er í
svipuðum anda og skipulagsnefndin, og þá allra helst Guðjón Samúelsson, unnu
samkvæmt við hönnun borgar sem ætti standast samanburð við sanna list, líkt og áður
hefur verið talað um. En þó Guðjón hafi verið hliðhollur klassískum arkitektúr þá er ekki
þar með sagt að öll hans kynslóð hafi gert slíkt hið sama. Le Corbusier, sem hefur verið
kallaður frumkvöðull módernismans, var fæddur sama ár og Guðjón Samúelsson. Hann
byrjaði að skrifa um borgarskipulag á 3. áratugnum og á svipuðum tíma kynnti hann
skipulagshugmyndir sínar, eins og La Ville Contemporaine sem var til umræðu í 1.
kafla.207 Á Íslandi var lengi vel miðað við að fúnkísstíll í arkitektúr, sem voru fyrstu merki
um

módernisma

í

byggingarlist

á

Íslandi,

hafi

komið

til

landsins

eftir

Stokkhólmssýninguna 1930. En eins og Gunnar Sveinbjörn Óskarsson benti á þá komust
Íslendingar líklega fyrr í kynni við móderníska fúnkísstílinn. Þessu til stuðnings vísar
hann til þess að Sigurður Guðmundsson hafi teiknað byggingar á Íslandi í fúnkísstíl árið
1929. Sigurður var annar Íslendingurinn til að öðlast háskólamenntun í byggingarlist, sá
fyrsti á eftir Guðjóni Samúelssyni.208
Það mætti því segja að sú klassíska hugmyndafræði sem Guðjón aðhylltist á
námsárunum hafi orðið úrelt stuttu eftir að skipulagsuppdrátturinn var lagður fram. Gott
dæmi um það er samkeppni um verkamannabústaði við Hringbraut sem auglýst var
sumarið 1930. Enginn vann samkeppnina því dómnefndin, sem meðal annarra var skipuð
Guðjóni Samúelssyni, fannst engar teikningar bera af. Hins vegar fengu tillögur þeirra
Aarne Finsen og Gunnlaugs Halldórssonar, þá arkitektúrnemi, verðlaunafé en tillaga
Gunnlaugs var undir áhrifum frá fúnkísstílnum. Þetta eru merki um nýja stefnu og strauma
í arkitektúr og um Gunnlaug segir Gunnar Sveinbjörn: „Eftir stendur sú staðreynd að árið
1930 var kominn fram ungur íslenskur hönnuður sem hafði færni til þess að hanna hús í
anda fúnksjónalismans og dómnefnd hafði veitt slíku verki verðlaun.“209
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Miklar framfarir og tækninýjungar áttu sér einnig stað á 3. áratug 20. aldar. Hér á
landi hafði lengi verið rætt um að leggja lestarteina frá Reykjavík að Ölfusi. Þetta mál
hafði verið til skoðunar hjá hinu opinbera í rúmlega tuttugu ár þegar uppdrátturinn var
lagður fram.210 Í skjölum sem geymd eru á Þjóðskjalasafni Íslands sést að Geir Zoëga
vegamálastjóri lagði mikla vinnu í undirbúning þess að leggja járnbrautarteina milli
Reykjavíkur og Suðurlands. Lög voru samþykkt um að veita hlutafélaginu Titan sérleyfi
til að leggja járnbraut frá Reykjavík um Hellisheiði, yfir Ölfusá og að Þjórsá í nánd við
Urriðafoss. Félagið fékk einnig leyfi til að virkja Urriðafoss.211 Járnbrautarstöðin í
Norðurmýri átti að vera aðalstöðin í Reykjavík, eins og áður sagði, og þar átti að taka á
móti varningi frá Suðurlandi. Árið 1926 skrifaði Geir Zoëga skýrslu um málið og gerði
samanburð á tveimur kostum, annars vegar járnbraut og hins vegar bílaumferð. Tekið var
mið af reynslu frá Skandinavíu og svo ályktar Geir:
Þá er borin er saman járnbrautin við bifreiðar, verður að gæta þess að með
járnbrautinni má anna mjög auknum flutningum án þess að rekstrarkostnaður vaxi
til mikilla muna. En til aukinna flutninga með bifreiðum vex rekstrarkostnaður
nálega í hlutfalli við flutningana. Má þannig fullyrða, að járnbrautin er meir til
frambúðar en bifreiðarnar. Má þannig fullyrða, að járnbrautin er meir til
frambúðar en bifreiðarnar. … Eftir að ég nú um lengri tíma hef á ýmsan hátt kynnt
mér þetta mikilsverða samgöngumál, hef ég sannfærst um að járnbrautin er
heppilegasta lausn þess og jafnframt sú réttasta, hvort sem litið er á hagnað beinan
og óbeinan eða árlegan rekstrarkostnað.212
Ári seinna sendi Geir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu umsögn sína um frumvarpið
varðandi sérleyfi handa Titan hf. Þar lagði hann blessun sína yfir járnbrautargerð og sagði
að fáir myndu ekki viðurkenna nauðsyn járnbrautar milli Reykjavíkur og Suðurlands.213
Árið 1929 virtust allar forsendur málsins hafa breyst. Sverre Möller, norskur
verkfræðingur sem hafði verið ráðgjafi stjórnarinnar við járnbrautarlagningu, sendi
vegamálastjóra álit sitt. Þar ber Möller saman kosti járnbrauta og bifreiða og virðist sem
bíllinn hafi sótt umtalsvert á. Hann segir „að góður bifreiðavegur með tækjum, sem vel
er vandað til bæði að öndverðu og í rekstri fyrstu áranna – eftir reynslu síðari ára – reynist
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mun ódýrari en olíuknúnar lestir á teinlögðum vegi“.214 Í niðurlagi greinagerðarinnar
sagði hann að ef ódýrara væri að gera góðan bifreiðaveg um Þrengslin heldur en
lestarteina „þá eiga menn ekki lengur að kvika nokkuð í því efni, heldur velja
bifreiðaveg.“215 Með þessu áliti virtist fjara nokkuð hratt undan hugmyndinn um
lestarteina.

Mynd 8. Járnbrautarstöðin í Norðurmýri. Teikning frá 1925.

Árið 1931 var lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga um nýjan veg frá Lækjarbotnum
í Mosfellssveit austur í Ölfus. Með lögunum fylgdi ítarleg greinargerð skrifuð af Geir
Zoëga. Á þeim tímapunkti er járnbrautarhugmyndin alveg úr myndinni. Geir nefnir
hversu mikið bílaeign hafði aukist: „Árið 1927 voru bifreiðar hér sunnanlands 461, en 1.
júlí 1930 voru þær orðnar 1008 og hafa því meir en tvöfaldast á þessum 3 árum.“ 216 Í
framhaldi nefnir hann að allur kostnaður í kringum bílaeign hafi lækkað umtalsvert frá
því sem var nokkrum árum áður, þá allra helst verðið á bílunum sjálfum og bensíni.217
Framfarir í bílamálum var þó ekki eina ástæðan að hætt var við járnbraut. Einnig var hætt
við virkjun í Urriðafoss og því fjárhagslegur grundvöllur fyrir járnbraut brostinn.218 Það
var því greinilegt að hraðar samfélagsbreytingar og tækniþróun hafði mikil áhrif á
borgarskipulag í Reykjavík.
4.5. Afdrif skipulagsins 1927
Skipulagsuppdrátturinn öðlaðist aldrei staðfestingu Stjórnarráðsins eins og lögin frá 1921
kváðu á um. Enginn hefur skrifað um ástæður þess að Stjórnarráðið staðfesti aldrei
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skipulagsuppdráttinn. Fyrir því geta legið ýmsar ástæður t.a.m. ósætti fasteignaeigenda
með skipulagið, líklegra er þó að bæjarstjórnin hafi ekki verið fullkomlega sátt við afurð
samvinnunefndarinnar. Í bréfi frá Guðmundi Hannessyni til Stjórnarráðsins haustið 1933
fór hann yfir skipulagsgerðina og störf samvinnunefndarinnar. Í því bréfi ásakar
Guðmundur bæjarstjórnina um að hafa aldrei unnið úr athugasemdum húsa- og
lóðaeigenda, dregið þannig af ásettu ráði að afgreiða málið og ekki viljað halda áfram að
skipuleggja svæðið utan Hringbrautar.219 Hægt er að álykta sem svo að bæjarstjórnin, sem
sjálf samþykkti uppdráttinn, hefði fengið svo einhverja bakþanka. Hún hafi því látið sem
svo að kvartanir húsa- og lóðaeigenda hefðu sett skipulagið í algert uppnám og í kjölfarið
sett lítinn þrýsting á Stjórnarráðið að samþykkja uppdráttinn.
Þó skipulagið hafi ekki verið samþykkt af Stjórnarráðinu þá fóru arkitektar og
aðrir sem unnu við húsagerð eftir uppdrættinum enda var þetta eina skipulagstillagan sem
til var fyrir Reykjavík. Víða þar sem samfelld randbyggð var fyrirhuguð var skipulaginu
ekki fylgt til fulls. Þar er byggð jafnvel skörðótt og naktir brunagaflar víða sjáanlegir.220
Vestari hluti Bergþórugötu er gott dæmi um þetta. Þar var reynt en mistókst að reisa
samfellda randbyggð. Annað er þó að segja um byggðina í sunnanverðu
Skólavörðuholtinu og í gamla Vesturbænum, þá sérstaklega Sólvallahverfinu, þessi hverfi
eru undir mestum áhrifum frá Guðjóni og Guðmundi. Þar eru göturnar sveigðar þannig
að þær lokast náttúrulega á báða enda, eins og þeir höfðu gert ráð fyrir. Tví- til þrílyft
randbyggð, nákvæmlega eins og skipulagið sagði til um, var byggt á Ásvallagötu og
Njarðargötu. Í einbýlishúsabyggðinni sunnan við Skólavörðuholt og í götum eins og
Ásvallagötu og Sólvallagötu standa húsin sunnan eða vestan megin þétt upp við götuna
en húsin á hinni hlið götunnar standa tiltölulega langt inni á lóðinni. Gatan varð því
myndræn (e. picturesque) á rómantíska vegu. Byggðin var skipulögð á þennan veg til að
fleiri gætu notið garða sem snéru til suðurs. Pétur H. Ármannsson telur götumynd í
þessum stíl vera eitt sterkasta einkennið á reykvískum arkitektúr og nefnir Fjölnisveg og
Sjafnargötu sem einkennandi dæmi.221
Fasteignaeigendur, sérstaklega í miðbænum, voru mjög ósáttir við skipulagið og
óvissuna sem það skapaði eins og áður var rakið. Samkvæmt 13. gr. skipulagslaganna frá
1921 mátti ekki reisa nein mannvirki sem stönguðust á við skipulagið, en aftur á móti var
enginn tímarammi á staðfestingu skipulagsins. Árið 1930 var frumvarp lagt fyrir Alþingi
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með breytingartillögum á skipulagslögunum. Lagt var til að breyta 13. og 28. gr.
Tillögurnar lögðu til að ef skipulagsuppdráttur væri ekki staðfestur innan tveggja ára frá
því hann var lagður fram væri „hann eigi lengur bindandi“.222 Seinni breytingartillagan
varðaði skaðabætur til lóðareigenda. Magnús Jónsson, annar flutningsmaður
frumvarpsins, greindi síðar frá því að frumvarpið hefði verið flutt að beiðni
Fasteignaeigendafélags Reykjavíkur. Skipulagsuppdrátturinn frá 1927 var með öllum
líkindum drifkrafturinn að þessum breytingartillögum.223 Þetta frumvarp dagaði uppi
nokkur þing í röð en árið 1932 var fyrri hluti tillögunnar samþykktur, þ.e. að óstaðfestir
skipulagsuppdrættir yrðu ógildir eftir tvö ár. Einnig kváðu lögin á um að allir óstaðfestir
skipulagsuppdrættir myndu ógildast um leið og lögin öðluðust konungsstaðfestingu.224
Skipulagsuppdrátturinn fyrir Reykjavík frá 1927 var aldrei staðfestur og féll því úr gildi
þegar nýju lögin voru samþykkt.
Skipulagsnefndin vildi strax leggjast í þá vinnu að gera annan skipulagsuppdrátt
fyrir Reykjavík. Taldi nefndin skynsamlegast að halda samkeppni og velja þannig bestu
skipulagstillöguna. Valdatíð Knud Zimsens sem borgarstjóri lauk árið 1932 og við tók
Jón Þorláksson fyrrum forsætisráðherra og landsverkfræðingur. Hann hafði aðrar
hugmyndir en skipulagsnefndin um framtíð Reykjavíkur.225 Fyrir bæjarstjórnarkosningar
1934 og í svarbréfi um tillögu skipulagsnefndar á samkeppni fyrir nýtt skipulag
Reykjavíkur gagnrýndi hann skipulagið frá 1927. Hann fann helst að gatnaskipan og
hversu illa væri reynt að greiða úr umferð, en einnig að skipulagið næði ekki út fyrir
Hringbrautina.226 Í sama bréfi greindi Jón frá hugmyndum bæjarstjórnar um
framtíðarskipulagsmál í Reykjavík:
Bæjarráðið treystir sér nú að svo stöddu, hvorki til að mæla með þeirri uppástungu
nefndarinnar, að stofnað sé til samkeppni um gerð þessara uppdrátta, né heldur
þeirri, að útlendur maður verði fenginn til að vinna þetta verk. Uppástunga
bæjarráðsins er sú, að ráðinn verði hérlendur húsameistari, helst sem kunnugastur
bænum, atvinnulífi hans og framtíðarhorfum, til þess í samráði við
bæjarverkfræðing og aðra þá starfskrafta, sem bærinn hefur á að skipa, að vinna
að fyrstu uppástungum skipulagningarinnar hér á teiknistofum bæjarins. Hefur
bæjarráðið þegar, upp á væntanlegt samþykki ráðuneytisins, ráðið hr.
húsameistara, Dipl. Ing. Einar Sveinsson til þessa starfs.227
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Ráðuneytið samþykkti ráðningu bæjarstjórnar á Einari Sveinssyni verkfræðingi til að
vinna að uppdráttum fyrir Reykjavík vorið 1934.228 Þar með hurfu áhrif Guðjóns
Samúelssonar og Guðmundur Hannessonar á skipulagningu Reykjavíkur og hlutverk
skipulagsnefndar ríkisins varðandi skipulag Reykjavíkur breytt. Skipulagsnefndin var
orðin að hinum ráðgefandi fagaðila eins og „Lögmaðurinn“ sem skrifaði í Morgunblaðið
9. febrúar 1928 fannst vera upphaflega hlutverk hennar í skipulagslögunum frá 1921.
Komnir voru nýir tímar í skipulagsmálum á Íslandi.
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Niðurstöður
Lengst af var lítil sem engin hefð fyrir þéttbýlum bæjum hér á landi. Það var ekki fyrr en
á miðri 18. öld sem vísir að bæ varð á Íslandi og var það í Reykjavík. Vegna hægrar
þróunar Reykjavíkur fram undir aldamótin 1900 glímdi bærinn ekki við sömu vandamál
og borgir erlendis á þeim tíma. Offjölgun, alltof þétt byggð og félagsleg- og
heilbrigðisvandamál því tengd þekktust ekki hér í sama mæli og í bæjum og borgum
erlendis. Mikil fólksfjölgun varð hins vegar í Reykjavík í byrjun nýrrar aldar og var svo
komið á 2. áratug 20. aldar að húsnæðiskreppa skall á bænum. Hús voru byggð og nýjar
götur lagðar án þess að mikið væri hugsað um heildarskipulag.
Nokkrar greinar um skipulagsmál höfðu birst í íslenskum blöðum í upphafi 20.
aldar en eftir að Guðmundur Hannesson gaf út bókina Um skipulag bæja árið 1916 þá
komst málefnið í almenna umræðu. Segja mætti að Guðmundur hafi verið klókur
varðandi tímasetningu á útgáfu bókarinnar sem var ári eftir brunann mikla í Reykjavík.
Bókin átti að vekja athygli á því hversu illa íslenskir bæir væru skipulagðir en jafnframt
var hún ákall til yfirvalda um að gera eitthvað í þeim málum. Guðmundur skrifaði svo
frumvarp til laga um skipulag kauptúna sem var lagt fyrir Alþingi árið 1917. Frumvarpið
varð að lögum árið 1921 eftir að hafa verið gert að stjórnarfrumvarpi og yfirfarið af
Guðjóni Samúelssyni og Geir Zoëga, en þeir tveir ásamt Guðmundi mynduðu
skipulagsnefnd ríkisins. Skipulagslögin nr. 51/1921 urðu þannig til að frumkvæði
Guðmundar en ekki endilega sem viðbrögð við brunanum mikla frá 1915 eins og í fyrstu
mætti ætla. Einu viðbrögð hins opinbera við eldsvoðanum var breyting byggingarnefndar
Reykjavíkur að banna sambyggð timburhús. Skipulagslögin kváðu á um mikilvægi þess
að skipulagsuppdrættirnir ættu að fegra bæina. Í c lið 11. gr. laganna segir: „Sérstaklega
skal þess gætt, að opinberum og öðrum helstu byggingum sé smekklega skipað, að götur
séu ekki með lengdarbungum, hafi hæfilegan halla og lokist á smekklegan hátt.“229 Þetta
atriði hefur líklega verið hugsað sem eiginlegar vinnureglur fyrir skipulagsnefndina og
var í anda þess að siðferði bæjarbúanna mótaðist af bæjarskipulaginu eins og Guðjón
Samúelsson hafði bent á í Lögréttu árið 1912.230
Hugmynd Guðjóns og Guðmundar var að fegra bæinn eftir garðborgahugmyndum
og gera Reykjavík að garðborg. Markmið þeirra var einnig að siðmennta íbúa borgarinnar
með fallegu skipulagi í anda sannrar listar á sama hátt og að listaverk myndi hafa
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siðmenntandi áhrif á þá sem nytu þeirra. Jafnframt átti bæjarskipulagið að jafna út
misvægið milli ytri og innri menningar Íslendinga. Hlutverk bæjarskipulagsins var að
siðmennta íbúana og átti því að bæta ytri menningu, framkomu og mannasiði, Íslendinga
og var einn liður í því að gera Ísland að þjóð meðal þjóða. Háborg íslenskrar menningar
er besta dæmið um það. Þar sem háborgin átti að tróna á Skólavörðuholtinu og því
sjáanleg hvaðan sem var úr bænum þá virkaði hún á íbúana eins og Alsjá Michel Foucault.
Almenningur átti því að lúta ögun Háborgarinnar og siðmenntast því það hefði hana, sem
fulltrúa sannra lista, ávallt í augsýn vegna legu hennar. Einnig væri hægt að tengja
háborgina við synoptíkon Thomas Mathiesen, þar sem fjöldinn beinir sjónum sínum að
hinum fáu sem eru í stöðu til að hafa mótandi áhrif á hegðun fjöldans.
Áhrif skipulagsins sjást í dag mest í sunnanverðu Skólavörðuholtinu og í gamla
Vesturbænum. Þar beygja göturnar og lokast smekklega eins og Guðjón og Guðmundur
sáu götumyndina fyrir sér. Samfelld randbyggð sést víða á þessum svæðum og þá hvað
best á Ásvallagötu og Njarðargötu. Þá er einnig samfelld randbyggð byggð eftir
skipulaginu á Grettisgötu og Njálsgötu á reitnum milli Barónsstígs og Snorrabrautar. Þau
hröðu umskipti úr sveit í borg gerðu það að verkum að á Íslandi byggðist höfuðstaðurinn
ekki upp hægt og rólega yfir nokkrar aldir líkt og flestar aðrar höfuðborgir í Evrópu gerðu.
Snögg uppbygging bæjarins sem hófst í lok 19. aldar og fyrstu áratugum 20. aldar
höfðu í för með sér að umræða um borgarskipulag komst fremur seint í almenna umræðu
á Íslandi og að hinar klassísku hugmyndir um borgarskipulagningu voru ráðandi í mjög
stuttan tíma á Íslandi. Guðjón sem hafði mest að segja um skipulagninguna var menntaður
á tímum klassísks arkitektúrs þar sem borgarskipulag átti fyrst og fremst að fegra
borgirnar. Þegar samvinnunefndin vann að skipulagsuppdrættinum fyrir Reykjavík þá var
módernisminn að rísa í Evrópu. Árið 1929 reis fyrsta húsið í Reykjavík í módernískum
fúnkísstíl. Það teiknaði Sigurður Guðmundsson sem var næstur Íslendinga á eftir Guðjóni
Samúelssyni til að ljúka háskólaprófi í arkitektúr. Samkeppnin um verkamannabústaðina
við Hringbraut árið 1930 var einnig merki um vaxandi áhrif módernisma í byggingagerð.
Gunnlaugur Halldórsson arkitekt fékk verðlaun fyrir tillögu sína í þeirri samkeppni en
teikningar hans voru í fúnksjónalískum stíl. Skipulagið gerði ráð fyrir mjög takmarkaðri
bílaumferð en eins og Geir Zoëga benti á þá hafði bílaeign í Reykjavík og nágrenni meira
en tvöfaldast á þremur árum, frá 1927 til 1930. Hugmyndir um járnbrautalest sem
aðalflutninga- og samgöngutækið milli Reykjavíkur og Suðurlands voru alveg úr
myndinni einungis fjórum árum eftir að skipulagið var fullgert, en þá var samþykkt með
lögum að gera góðan bifreiðaveg frá Reykjavík austur í Ölfus. Það er dæmi um að
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uppdrátturinn úreltist hratt eftir að hann var lagður fram. Bæði voru tækninýjungar að
ryðja sér til rúms jafnt og nýjar hugmyndastefnur.
Skipulagið hafði verið mjög umdeilt meðal fasteignaeigenda og mætti segja að
bæjarstjórnin, sem virðist hafa orðið efins um ágæti skipulagsins, hafi skýlt sig á bakvið
kvartanir þeirra. Þannig hafi hún komist hjá því að þrýsta á að skipulagið yrði staðfest af
ráðherra og var það því aldrei staðfest. Skipulagið féll svo úr gildi eftir að
breytingartillögur á skipulagslögunum voru samþykktar árið 1932. Hlutverk
skipulagsnefndar ríkisins varðandi skipulagningu Reykjavíkur breyttust mjög eftir að
Stjórnarráðið staðfesti ráðningu bæjarstjórnar Reykjavíkur á Einari Sveinssyni
verkfræðingi árið 1934. Hann var ráðinn til þess að sjá alfarið um bæjarskipulagningu
Reykjavíkur. Skipulagsnefndin varð því gerð að eiginlegum fagaðila sem gat ráðlagt
bæjarstjórninni en hefði engin áhrif á skipulagsuppdrættina sjálfa, sem sumir vildu meina
að væri upphaflegt hlutverk hennar í skipulagslögunum.
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