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Útdráttur 

Randbyggð var ráðandi byggingarform í Reykjavík eftir að timburhús voru bönnuð 

í kjölfar brunans mikla árið 1915. Það einkennist af sambyggðum húsum fast upp við 

götuna með húsagarð á bakvið.  Helstu hugmyndafræðingar þessa byggingarforms á 

Íslandi voru Guðmundur Hannesson læknir og Guðjón Samúelsson húsameistari ríkisins. 

Þeir voru atkvæðamestir í skipulagmálum á Íslandi á þriðja áratugnum enda sátu þeir í 

skipulagsnefnd ríkisins og Guðmundur samdi skipulagslögin frá 1921. Randbyggð var 

almennt álitin bæði hagkvæmt og fallegt byggingarform á þriðja áratugnum og sótti í 

klassískar fyrirmyndir frá Evrópu. Hið nýja byggingarefni steinsteypa gerði það líka 

mögulegt að byggja sambyggingar með minni eldhættu. Skipulag Reykjavíkur frá 1928 

byggði á þessum hugmyndum og gerði ráð fyrir randbyggð við flestar götur innan 

Hringbrautar og útrýmingu bakhúsa. Margir húsareitir voru byggðir eftir þessum 

skipulagshugmyndum og fyllt inn í eldri byggð en útkoman var sjaldnast alveg eftir 

hugmyndum Guðmundar og Guðjóns. Þegar leið á fjórða áratuginn fjaraði undan 

hugmyndum um randbyggð. Skipulagsuppdrátturinn féll úr gildi vegna mótmæla 

lóðareigenda og nýir straumar módernismans í arkitektúr og borgarskipulagi bárust til 

landsins með ungum arkitektum sem luku námi erlendis. Einn þeirra Einar Sveinsson tók 

við skipulagsvinnu í Reykjavík og lagði meiri áherslu á stakstæð hús. Fúnksjónalisminn, 

hin íslenska útgáfa módernismans birtist enda helst í stakstæðum húsum og á fjórða 

áratugnum þróuðust sambyggð fjölbýlishús í átt að hinu stakstæða formi íslensku 

blokkarinnar. Fjallað verður nánar um þessar breytingar og hvernig þær birtast í 

borgalandslaginu. 
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1 Inngangur 

Allt frá því að Torfusamtökin voru sett á laggirnar árið 1972  hefur verið mikil 

umræða og jafnvel átök um ásýnd miðbæjar Reykjavíkur og einnig nú síðustu ár þar sem 

mikil uppbygging hefur verið innan marka hans. Að miklu leiti snýst sú umræða um 

fagurfræði, varðveislu gamalla húsa og götumyndar og deilur um ágæti nýbygginga. Það 

er þó eitt sem aðgreinir Miðbæinn frá öðrum bæjarhlutum annað en aldur og 

varðveislugildi húsanna en það er fyrirkomulag húsanna og afstaða til götunnar, hin 

svokallaða randbyggð. Með randbyggð er átt við húsareit þar sem sambyggð hús standa 

fast upp við götuna á allar hliðar eða eru í mesta lagi með litlum forgarði. Randbyggðin 

er eitt helsta einkenni miðborga í nágrannalöndum okkar og eftir að steinsteypuöldin tók 

við af timburhúsaöldinni varð hún einnig eitt helsta einkenni miðborgar Reykjavíkur. 

Lítið hefur verið rætt um þetta skipulagsform fyrr en á allra síðustu árum þó að það sé eitt 

helsta merki þess að þú sért staddur í á miðborgarsvæðinu en ekki í úthverfi. Dæmi um 

það hve litla athygli þetta byggingarform hefur fengið er að hugtakið sem lýsir þessu 

einkenni best er mun nýrra heldur en formið sjálft og finnst til dæmis ekki á timarit.is fyrr 

en í Vísi 1977 og er þá notað um Sólvallagötu.1 Í Ritmálssafni Árnastofnunar er fyrsta 

heimildin um orðið úr skýrslum Skipulagsstofu höfuðborgarsvæðisins frá 1981-1982.2 Á 

þriðja áratugnum var oftast talað um “sambyggingar” eða “sambyggð hús” þegar þessu 

byggðarmynstri var lýst. En það orð hefur verið í notkun síðan fyrir aldamótin 1900. 

Þegar hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði höfðu stakstæð hús einokað skipulagið síðan 

á fimmta áratugnum. Á yngri miðbæjarsvæðum eins og í Skeifunni og Kringlunni var fátt 

sem minnti á randbyggð. Á síðustu árum hefur hugmyndin þó gengið í endurnýjun 

lífdaga. Fyrst í Bryggjuhverfinu við Grafarvog en líka á nýjum byggingarreitum í 

Vatnsmýrinni, við Hlíðarenda, Efstaleiti og Vogabyggð sem nú rís. Hún byggir reyndar 

á eldri randbyggð iðnaðarhúsa. Auk þess eru nýir reitir við gömlu höfnina í miðbænum 

skipulagðir sem randbyggð. 

Þessi upprisa randbyggðar gefur fulla ástæðu til þess að skoða sögu hennar og ástæður 

fyrir þessari löngu fjarveru hennar úr skipulagssögu Reykjavíkur. Upphaflega vildi ég 

skoða af hverju horfið var frá því að byggja og skipuleggja nýja randbyggð, hvenær það 

gerðist og á grundvelli hvaða hugmynda. Sú spurning leiddi mig aftur til þess að skoða 

hverjar rætur þessa byggingarforms voru og hvernig það kom til sögunnar. Til að svara 

                                                 
1 „Umhverfið manneskjulegra,“ 17. apríl 1977, 9-10. 
2 Ritmálssafn Orðabókar Háskólans. 



 

 6 

 

 

þessum spurningum mun ég rekja sögu randbyggðar í Reykjavík frá fyrri heimstyrjöld 

þegar steinsteypuöld hefst og þangað til að hún víkur fyrir skipulagi sérstæðra húsa á 

fjórða og fimmta áratugnum. Að því marki mun ég skoða hvernig og hvort hún birtist í 

umræðu um skipulagsmál. Þar sem breytingar á afstöðu til randbyggðar birtast ekki alltaf 

með skýrum hætti í umræðu og opinberum gögnum mun ég líka skoða almennt hvernig 

hugmyndir um byggingarfyrirkomulag breytast og líta þá til alþjóðlegra hugmynda sem 

höfðu áhrif hér á landi. Einnig mun ég skoða hvar og hvenær randbyggð birtist í 

borgarlandslaginu sjálfu til að tímasetja annars vegar hvenær og hvort hún verður ráðandi 

og hinsvegar hvenær hún víkur svo fyrir skipulagi sérstæðra húsa á nýjum húsareitum. 

Til að gera grein fyrir þessu mun ég skoða nokkur dæmi um húsareiti sem byggðust upp 

á mismunandi tíma. Með þessari nálgun leitast ég við að útskýra ris og fall randbyggðar 

sem ráðandi byggingarforms í Reykjavík á fyrri hluta 20. aldar. 

Ítarleg skoðun á þeim stefnum sem höfðu áhrif á skipulagshugmyndir á Íslandi á 

þessum tíma er því miður ekki möguleg en nauðsynlegt er að skoða í stórum dráttum 

hvaða straumar höfðu helst áhrif á skipulagsyfirvöld, arkitekta og þá sem tjáðu sig um 

skipulag. Þar mun ég helst styðjast við skrif Péturs H. Ármannssonar um marga af helstu 

arkitektum tímabilsins, þá sérstaklega menntun þeirra og umfjöllun um þau rit sem 

Guðmundur Hannesson og Guðjón Samúelsson, meðlimir í skipulagsnefnd vísa í til 

grundvallar sínum hugmyndum. Innreið módernismans markar ákveðin þáttaskil og um 

það hefur nokkuð verið skrifað á Íslandi til dæmis af Hjörleifi Stefánssyni, Herði 

Ágústssyni og Pétri Ármannssyni. En þar sem randbyggð hefur ekki verið tekin 

sérstaklega fyrir í skrifum íslenskra höfunda um tímabilið skoða ég stuttlega hugmyndir 

helstu frumkvöðla módernismans um þátt randbyggðar í borgarskipulagi, þá sérstaklega 

í Þýskalandi þar sem margir íslenskir arkitektar voru menntaðir á tímabilinu. 

Þegar kemur að stjórnsýslusögu skipulagsmála styðst ég helst við skjöl úr skjalasafni 

Reykjavíkurborgar og bók Páls Líndals, Bæirnir byggjast. Hún rekur sögu 

skipulagslaganna frá 1921 og störf skipulagsnefndar og samvinnunefndar um skipulag 

Reykjavíkur í kjölfarið á setningu þeirra ásamt samtímaumræðu um skipulagsmál. 

Skipulagsnefndin var skipuð í kjölfar setningu skipulagslaganna en í henni sátu Geir G. 

Zoëga, Guðjón Samúelsson og Guðmundur Hannesson á tímabilinu sem er til 

umfjöllunar. Hún átti að sjá um skipulag allra stærstu þéttbýlisstaða landsins.3 

Samvinnunefndin var kosin af skipulagsnefnd og byggingarnefnd Reykjavíkur 1924 og 

                                                 
3 Páll Líndal, Bæirnir byggjast. 134. 
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sá um að undirbúa skipulag Reykjavíkur innan Hringbrautar. Í henni sátu Knud Zimsen 

borgarstjóri og Matthías Þórðarson þjóðminjavörður frá byggingarnefndinni og Geir G. 

Zoega og Guðjón Samúelsson fyrir hönd skipulagsnefndarinnar.4 Þegar talað er um 

skipulagið eða skipulagsuppdráttinn er átt við Skipulagsuppdrátt samvinnunefndarinnar 

af Reykjavík innan Hringbrautar sem var lagður fyrir bæjarráð 1928 en féll úr gildi árið 

1932. Áður en hann var lagður fram höfðu þó komið fram teikningar af einstökum 

hverfum og húsareitum.5 

 Þegar kemur að borgarlandslaginu sjálfu styðst ég við húsakannanir Minjastofnunar 

þar sem þeirra nýtur við en borgarvefsjá þar sem svo er ekki. Þar má sjá upplýsingar um 

byggingarár húsa sem byggja á fasteignaskrá og hvort að þau eru sambyggð næstu húsum 

eða standa upp við götuna. Greinarmunurinn á milli stakstæðra og sambyggðra húsa er 

ekki alltaf skýr en ég miða við að sambyggð hús deili gafli, oftast byggð eftir mismunandi 

teikningu og á mismunandi tíma. Þegar líður á fjórða áratuginn og farið er að byggja 

fjölbýlishús með mörgum stigagöngum er erfiðara að draga mörkin en ég lít svo á að 

blokk sem er byggð sem ein eining með tveimur eða þremur stigagöngum og standi ein á 

miðri lóð sé stakstæð. Það er hinsvegar erfitt að segja að blokkirnar við Grettisgötu 90-

98 og Hringbraut 37-47 sem standa upp við götu og eru eftir sömu teikningu séu 

stakstæðar en ekki t.d. húsin við Leifsgötu 4-10 sem standa frá götunni þó að 

stigagangarnir séu byggðir eftir mismunandi teikningu á mismunandi tíma. 

Samtíðarmenn virðast telja bæði byggingarform sambyggð en þau eru á mörkum þess að 

teljast hluti randbyggðar.6  

                                                 
4 Páll Líndal, Bæirnir byggjast. 138-140. 
5 Páll Líndal, Bæirnir byggjast. 181-196. 
6 Borgarskajalsafn, Málasafn borgarstjóra, Askja 812, nr. 3400. Skipulagsuppdráttur að Reykjavík utan 

Hringbrautar og Bréf bæjarverkfræðings til Skipulagsnefndar. 
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2 Saga skipulagsmála 

Íbúafjöldi Reykjavíkur jókst hlutfallslega mjög mikið á fyrstu áratugum 20. aldar. 

Árið 1930 stóð íbúafjöldi bæjarins í 28 þúsundum og hafði þá fjölgað um 9000 íbúa á 

áratugnum á undan. Þetta þýðir að fjórði hver landsmaður bjó þá í Reykjavík og var 

fjölgunin þar mun örari en fjölgun landsmanna í heild. Fyrstu skrif um skipulagsmál 

bæjarins eftir Guðjón Samúelsson og Guðmund Hannesson, birtust á öðrum áratug 

aldarinnar, en opinber skipulagsvinna hófst ekki fyrr en á þeim þriðja með setningu laga 

um skipulag kauptúna og sjávarþorpa á Alþingi. Án formlegs skipulags á þessum mikla 

vaxtartíma var lokaútkoman ekki endilega í samræmi við hugmyndir þeirra sem létu sig 

varða um gott heildarskipulag eða fagurfræði. Mikill húsnæðisskortur ríkti en 

bæjaryfirvöld reyndu að bregðast við honum með ýmsum leiðum.7 Hinsvegar urðu einnig 

miklar framfarir í húsagerð á þessum árum. Mikið var byggt af steinsteyptum húsum í 

nýklassískum stíl eftir 1915 og á meðal þeirra eru mörg af helstu kennileitum 

miðbæjarins. Á þriðja áratugnum fjölgaði steinsteyptum húsum úr 351 árið 1920 í 1224 

árið 1930. Á meðan fjölgaði timburhúsum aðeins úr 1095 í 1267. Tæpur helmingur húsa 

bæjarins var því úr steinsteypu undir lok þriðja áratugarins.8 

  

                                                 
7 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:106-111. 
8 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:118-120. 
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2.1 Hugmyndir Guðjóns og Guðmundar 

Árið 1912 skrifaði Guðjón Samúelsson grein í Lögréttu sem hét Bæjarfyrirkomulag. 

Hann varð síðar fyrsti íslenski menntaði arkitektinn þegar hann útskrifaðist árið 1919 frá 

Kunstakademiets Arkitektskole í Kaupmannahöfn og var umsvifalaust skipaður 

húsameistari hins nýfullvalda ríkis.9 Greinin fjallar nokkuð almennt um hvað sé heppilegt 

við skipulagningu bæja og tekur dæmi frá evrópskum borgum en minna er um 

athugasemdir eða dæmi um bæjarfyrirkomulag á Íslandi. Guðjón mælist heldur ekki til 

þess að breyta því sem orðið er, heldur að gerður verði uppdráttur fyrir þá bæi sem fyrirséð 

er að vaxi til langs tíma. Stærstur hluti greinarinnar fjallar um legu gatna og torga fremur 

en reitina á milli þeirra. Hann virðist gera ráð fyrir að hús séu byggð upp við götuna þegar 

hann talar um hvernig lega götunnar hafi áhrif á hvað vegfarendur sjái af húsunum. Hann 

vill ekki langar beinar götur enda fái hús ekki að njóta sín við þær. Ef þær eru langar sé 

betra að gatan sé misbreið og húsin standi þá ekki öll við akveginn. Þegar kemur að 

torgum talar hann um hvernig best sé að haga stærð og lögun þeirra miðað við þær 

byggingar sem standa við þau. Áherslur hans virðast því helst snúast um upplifun 

vegfarenda af göturýminu, t.d. að sjónlínur endi á byggingum. Þó að greinin sé skrifuð 

1912 þá talar hann um aðgreiningu gangandi og akandi umferðar á stærri götum og nefnir 

það sem fyrsta skref í skipulagi bæja að ákveða legu helstu umferðargatna. Hann vill þó 

frekar draga úr umferðarhraða, t.d. með því að láta götur ekki skera hvor aðra heldur enda 

í t-gatnamótum. Hægt er að máta þessar hugmyndir við skipulagsuppdráttinn sem hann 

kom að 15 árum síðar. Hringbrautin sjálf er t.d. bogadregin eins og sést á því hvernig hún 

er tengd Skúlagötu og í Þorfinnsgötu sem var eitt sinn hluti af Hringbraut. Hún tekur líka 

beygju við gatnamót Bræðraborgarstígs eftir langan beinan kafla. Fáar götur innan 

Hringbrautar eru nógu langar til að þetta eigi við en þó má sjá sveigjuna á Sólvallagötu, 

Ásvallagötu og fyrir endann á Njarðargötu. Mímisvegur er þó eina gatan sem getur talist 

bogadregin. Hinsvegar eru fá T-gatnamót í skipulaginu, fyrir utan Blómvallagötu sem 

endar þvert á Brávallagötu við Grund. Fjölnisvegur gæti líka talist T-gatnamót þar sem 

hann endar á Njarðargötu, og skarast á við Nönnugötu.10 

Kjartan Már Ómarsson kallar það viðhorf sem Guðjón hefur eftir Raymond Unwin í 

grein sinni í Lögréttu, að bæjarfyrirkomulag móti lyndiseinkenni bæjarbúa, 

byggingarfræðilega markhyggju. Þessi hugmynd fylgdi Guðjóni allt til grafar og varpar 

                                                 
9 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 84-87. 
10 Guðjón Samúelsson, „Bæjarfyrirkomulag,“ 10. júlí 1912, 135. 
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kannski ljósi á metnað hans til að skapa fallegt bæjarumhverfi á Íslandi í gegnum bæði 

arkitektúr og skipulag. Það var ekki bara fagurfræðilegt markmið heldur siðferðislegt.11 

Guðjón var fjarri því að vera einn um þessa skoðun. Í riti sínu Háborgin rekur Ólafur 

Rastrick hvernig ríkið tók virkari þátt í menningarlífi á þriðja áratugnum með byggingu 

listasafns Einars Jónssonar, undirbúning að stofnun þjóðleikhúss og ríkisútvarps og 

stofnunar Menningarsjóðs sem úthlutaði fé til skálda og listamanna í gegnum 

menntamálaráð Íslands. Markmiðið var að gera listina part af daglegu lífi almennings 

honum til betrunar, á sama hátt og fallegt bæjarskipulag.12 

Guðmundur Hannesson læknir var annar af atkvæðamestu mönnum þegar kom að 

skipulagsmálum í byrjun 20. aldar. Hann var skipaður héraðslæknir í Reykjavík árið 1907 

eftir að hafa gegnt læknisstörfum í Skagafirði og á Akureyri. Hann var mikill áhugamaður 

um samspil heilbrigðis við arkitektúr og skipulag og um aldamótin reis spítali á Akureyri 

sem var í megindráttum hannaður af Guðmundi. Hann kenndi einnig við Læknaskólann 

og 1911 var hann skipaður prófessor við Háskóla Íslands. Árið 1916 kom út eftir hann 

ritið Um skipulag bæja þar sem hann dregur saman helstu skoðanir sínar á 

skipulagsmálum og setur þær í íslenskt samhengi. Þetta er fyrsta ritið um skipulagsmál á 

Íslandi og það eina í marga áratugi. Guðmundur átti mikinn þátt í setningu laga um 

skipulag árið 1921 og sat í skipulagsnefnd sem gerði tillögu um skipulag bæja ásamt 

Guðjóni Samúelssyni og Geir Zoëga verkfræðingi. Næstu áratugi beitti hann sér á þeim 

vettvangi og skrifaði mikið um skipulagsmál. Það er því nauðsynlegt að skoða þær 

hugmyndir sem komu fram í Um skipulag bæja þar sem þær lágu til grundvallar þeirri 

skipulagsvinnu sem átti eftir að fara fram á þriðja áratugnum13.  

Guðmundur Hannesson hafði, eins og Guðjón Samúelsson, sterkar skoðanir á legu og 

útliti gatna og ríma hugmyndir þeirra um margt saman. Hann var andsnúinn löngum 

beinum götum og sérstaklega því að beinar þvergötur stefni hornrétt á aðalgötur eins og í 

bandarískum borgum þar sem göturnar myndi rúðunet, einskonar taflborð rétthyrndra 

reita. Eins og Guðjón telur hann upp marga vankanta á þessu skipulagi og gagnrýnir hve 

margar reykvískar götur séu lagðar þannig; þær taki ekki mið af landslagi svo hallinn 

verði of mikill, þær séu ekki eins skjólsælar og bogadregnar götur og stefni ekki á neitt. 

Ef allur bærinn sé skipulagður svona verði hann andlaus og tilbreytingarsnauður. Eins og 

                                                 
11 Kjartan Már Ómarsson, „Guðjón Samúelsson og siðun íslenskrar þjóðar“. 
12 Ólafur Rastrick, Háborgin, 193-228. 
13 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 91-98. Sjá einnig Salvör Jónsdóttir, „Hagur heildarinnar í skipulagi bæja,“ 

60-62 og Pétur H. Ármannsson, „Húsakostur og heilsufræði,“ 28-37. 
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Guðjón leggur Guðmundur áherslu á að sjónlínur vegfarenda endi á einhverju, gatan þurfi 

að vera lokuð af í allar áttir. Gatan þarf þá annaðhvort að enda á einhverju, svo sem annarri 

götu, opinberri byggingu, kirkju eða jafnvel fallegu fjalli, eða þá að vera bogadregin 

þannig að húsaröð götunnar sjálfrar loki sjónlínunni. Þegar kemur að stefnu gatna nefnir 

hann kosti og ókosti þess að þær stefni annarsvegar vestur-austur og norður-suður og 

tiltekur þar ýmsar séríslenskar aðstæður eins og vindátt, lága sólarstöðu og kulda og kemst 

að þeirri niðurstöðu að best sé að götur stefni ekki beint í höfuðáttirnar heldur örlítið 

skáhallt miðað við austur-vestur.14 

Öfugt við Guðjón eyðir Guðmundur talsverðu púðri í skipan húsareitanna sjálfra og 

það er kannski hans helsta framlag til íslenskra skipulagsmála. Hann tekur skipulega fyrir 

mismunandi húsagerðir, hversu stórar lóðir þær þurfa og hvar á lóðinni húsin fara best. 

Hann tekur helst fyrir húsagerðir á minni lóðum þar sem hann telur að marglyft 

fjölbýlishús eins og í Berlín og Kaupmannahöfn séu bæði dýrari í byggingu og spari á 

endanum ekki pláss eða kostnað við lagnir nema að lóðaverð sé þeim mun hærra og að 

það eigi varla við á Íslandi nema mögulega á dýrustu lóðum í miðbæ Reykjavíkur. Annað 

sem hann finnur fjölbýlishúsum til foráttu er að í þeim séu oftar leiguíbúðir og það dragi 

úr húsnæðisstöðugleika. Þau kalli einnig á stærri almenningsgarða og hvetji fólk til þess 

að leita á náðir lasta borgarlífsins, auk þess sem mikill þéttleiki íbúa sé andstæður 

heilbrigðissjónarmiðum. Guðmundur teflir þannig bæði fram hagnýtum og 

siðferðislegum rökum fyrir einbýlishúsum. Hann telur að með sambyggingum sé hægt 

halda byggingarkostnaði þeirra niðri og gera þau þannig viðráðanleg fyrir verkafólk. 

Fjölbýlishúsum sé oft skipt í of litlar íbúðir sem sé ekki kostur því að hver fjölskylda þurfi 

meira en eitt eða tvö herbergi. Stakstæð einbýlishús telur hann að henti einungis betur 

stæðum borgurum þar sem lóðin þurfi að vera stærri og kynding og annar kostnaður hærri 

en í sambyggingum. Staðsetning stakstæðra húsa á miðri lóð eins og tíðkist í íslenskum 

bæjum geti líka verið til lýta. Hagkvæmara sé að einbýlishús deili útveggjum og séu 

staðsett nær götu frekar en á miðri lóð. Hann sækir fyrirmyndir til bæði Þýskalands og 

Bretlands en þetta húsnæðisform er mjög kunnuglegt úr breskum verkamannahverfum.15  

 

                                                 
14 Guðmundur Hannesson, „Heilbrigðistíðindi,“ 52-78. 
15 Guðmundur Hannesson, „Heilbrigðistíðindi,“ 84-90, 95-109. 
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Mynd 1. Teikning úr Um skipulag bæja af randbyggðum með forgörðum en án hornbygginga 

 

Á milli samfelldrar randbyggðar og einbýlishúsa bendir Guðmundur á möguleika þess 

að byggja tvíbýlishús eða fleiri hús saman en ókosturinn við það, auk minni nýtingar lóða, 

sé að hér á landi sé svo vindasamt. Skjólsæla bakgarða sé auðveldara að mynda með 

sambyggingum en að það þurfi ekki endilega að byggja allan hringinn heldur megi byggja 

t.d. tvær húslengjur á lengri hliðum húsareitar og veggi meðfram götum á styttri hliðum 

til að tengja þær í stað húsa. Hann leggur því mikla áherslu á að loka bakgarðinn af og 

telur augljósast að byggja á allar hliða til að mynda óslitna randbyggð allan hringinn. 

Ókosturinn við það sé helst að hornreitirnir nýtist illa en hann stingur upp á því að það 

megi bara sleppa því að byggja hús á þeim, eins og sést á mynd 1. Þar sést líka að þó að 

Guðmundur hafi séð fyrir sér sambyggð nálægt götunni til að nýta lóðina sem best vildi 

hann hafa forgarða vestan og sunnan við húsin til að hámarka sólarljós í vistarverum og 

til þess að garðarnir sjálfir yrðu sem ræktarlegastir. Í forgörðum sem snúa í norður og 

vestur telur hann að ekkert myndi þrífast eins norðarlega og Ísland er og vill því að hús 

séu fast upp við götuna sunnan og austan við götur. Þessar íslensku aðstæður eins og lág 

sólarstaða og kalt veður móta líka hugmyndir hans um nauðsyn lágreistrar byggðar og 

þess að haga húsum og legu gatna þannig að allar íbúðir njóti nægrar birtu. Þessa má sjá 
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merki í skipulagi Reykjavíkur næstu áratugi. Á skipulagsuppdrættinum frá 1928 er gert 

ráð fyrir forgörðum sunnan húsa á mörgum sambyggðum reitum og jafnvel þar sem er 

gert ráð fyrir stakstæðum einbýlishúsum, eins og á milli Njarðargötu og Barónsstígs, eru 

stórir garðar norðan götunnar en húsin fast upp við götuna sunnan megin eins og sjá má 

á mynd 2 af þessum hluta skipulagsuppdráttarins. Þessi hugmynd lifði lengur en áhrif 

skipulagsuppdráttarins og varð ef eitthvað er algengari eftir því sem fram leið enda hentar 

hún íslenskum aðstæðum svo augljóslega.  Þannig má sjá að í mörgum hverfum 

skipulögðum eftir seinna stríð eins og í Hlíðunum eru hús nær götunni sunnan megin. 

Skipulagsuppdrátturinn sjálfur þurfti að taka tillit til byggðar sem fyrir var, allavega 

steinhúsa, og hún fylgdi ekki alltaf þessari reglu, eins og t.d. á milli Barónsstígs og 

Hringbrautar og vestast við Öldugötu og Holtsgötu þar sem húsin voru fast upp við götuna 

báðu megin. En austar á Öldugötu, við Bárugötu og á Sólvöllum var þetta lag haft við 

fyrir tíma uppdráttarins. Það er kannski ekki hægt að eigna þessa hugmynd Guðmundi 

Hannessyni algjörlega en hann var í það minnsta fyrstur til þess að setja hana fram með 

skipulegum hætti.16  

 

Mynd 2. Hluti skipulagsuppdráttarins sem sýnir fyrirkomulag stakstæðra húsa austast í 

Þingholtunum. 

                                                 
16 Guðmundur Hannesson, Um skipulag bæja, 62-69, 78-95 og Pétur H. Ármannsson, „Húsakostur og 

heilsufræði,“ 37-44. 
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Það er augljóst að bæði Guðmundur og Guðjón voru vel lesnir og vísa báðir til helstu 

hugsuða skipulagsfræða upp úr aldamótunum 1900 í skrifum sínum. Guðjón vísar beint í 

Raymond Unwin og Camillo Sitte í grein sinni og Guðmundur nefnir bækur þeirra beggja 

í upphafi Um skipulags bæja og margar af hugmyndum hans eru undir augljósum áhrifum 

frá þeim. Hrifning þeirra af sveigðum götum og óreglulegri gatnaskipan og áherslan á 

fagurfræðilega upplifun vegfarandans rímar vel við kenningar Camillo Sitte sem sótti 

fyrirmyndir til miðaldabæja í leit að manneskjulegum hlutföllum og fegurð. Nýju bæirnir 

sem Guðmundur lofar fyrir fagurt skipulag eins og Hellerau í Þýskalandi og Bournville 

og Port Sunlight í Bretlandi voru skipulagðir út frá Garden City hugmyndum Ebenezer 

Howards en Raymond Unwin var líka fylgismaður þeirrar stefnu. Guðmundur og Guðjón 

sóttu svo ekki bara í sömu hugmyndir erlendis frá heldur höfðu þeir áhrif á hvorn annan. 

Guðmundur var í samskiptum við Guðjón þegar hann samdi Um skipulag bæja og Guðjón 

átti teikningu að húsi í bókinni sem Guðmundur notaði sem dæmi um hentugt sambyggt 

einbýlishús.17 

 

Mynd 3. Dæmi Guðjóns Samúelssonar um hagkvæmni sambygginga við Þórsgötu 

 

                                                 
17 Guðmundur Hannesson, Um skipulag bæja, viii, 106. Sjá einnig Pétur H. Ármannsson, „Húsakostur og 

heilsufræði,“ 39-40, Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, „Íslenskur bæjarbragur,“ 17-20 og Guðjón Samúelsson, 

„Bæjarfyrirkomulag“, 10. og 17. júlí 1912. 
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Guðmundur Hannesson talaði fyrir hagkvæmni sambygginga í Um skipulag bæja og 

fljótlega virðist það hafa orðið útbreidd skoðun. Árið 1920 gagnrýnir Alþýðublaðið að 

ekki sé byggt meira af samfelldum byggingum. Í greininni segir að lengi hafi verið talað 

fyrir þessu byggingarfyrirkomulagi og eftir að farið var að byggja steinhús stæði 

brunahætta ekki lengur í vegi fyrir því.18 Sama ár lofaði Morgunblaðið sambyggingar og 

taldi að ef meira væri byggt af þeim myndi kyndingarkostnaður og kostnaður við veitur 

minnka, vegalengdir um bæinn styttast og draga úr dragsúgi á götum.19 Jón Þorláksson 

verkfræðingur og síðar borgarstjóri skrifaði grein í Tímarit Verkfræðingafélags Íslands 

árið 1922 þar sem hann tekur undir þessi hagkvæmnissjónarmið og fer nánar út í hvernig 

best væri að byggja slík hús sem og fjármagna.20
 

                                                 
18 „Landsbankahúsin,“ 5. apríl 1923, 3. 
19 „Byggingarfélagið og sambyggingarlagið,“ 1. október 1920, 1. 
20 Jón Þorláksson. „Húsabyggingar í Reykjavík,“ 47-51.  
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Mynd 4. Tillögur Guðjóns Samúelssonar að hagkvæmum sambyggingum. 
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Guðjón Samúelsson talaði einnig fyrir hagkvæmni sambygginga. Hann flutti erindi 

um húsnæðisleysið á fundi Verkfræðingafélags Íslands þann 14. desember 1921 þar sem 

hann stakk upp á stofnun byggingarfélagsskapar að norrænni fyrirmynd til að tryggja 

almenningi öruggt og ódýrt húsnæði sem stæðist nýjustu kröfur. Byggingarfyrirkomulag 

og kröfur til húsnæðis breyttust hratt á þessum árum og Guðjón sá tækifæri í því. Eins og 

Guðmundur taldi hann að sambyggingar væru heppilegasta leiðin til þess að spara í 

kostnaði án þess að fórna gæðum og benti þar á þátt yfirvalda í að skapa umgjörð um það. 

Hann tók dæmi af því hvernig hægt hefði verið að spara 30-40% af kostnaði við byggingu 

húsa við Þórsgötu með minni lóðum, sambyggingum og betri verktilhögun. (Sjá mynd 3) 

Hann lagði einnig fram þrjá uppdrætti af sambyggðum húsum. (Sjá mynd 4) Í tveimur 

tilvikum var gert ráð fyrir sérinngangi fyrir hverja íbúð, annarsvegar í tvílyftu húsi með 

kjallara og hinsvegar í húsi þar sem önnur hvor íbúð var á einni hæð auk kjallara en hin 

hefði rishæð að auki, með gafli sem sneri að götu. Sú átti eftir að verða fyrirmyndin að 

svokölluðum Bankahúsunum sem byggð voru við Framnesveg. (Sjá mynd 5) Síðasta 

teikningin var af tvílyftu hús þar sem fjórar íbúðir, tvær á hvorri hæð, deildu stigagangi 

og taldi hann þá tegund húsa ódýrasta í byggingu og myndi þau því henta vel sem 

leiguíbúðir. Verkamannabústaðirnir við Hringbraut sem hann teiknaði eftir setningu laga 

um byggingu þeirra árið 1929 eru mjög svipaðir síðustu teikningunni sem hann kynnti á 

fyrirlestri sínum. Það er athyglisvert að þrátt fyrir hugmyndir Guðmundar Hannessonar 

um yfirburði sérbýlis þá urðu íbúðir með sameiginlegum inngang mun algengari þegar 

kom að steinhúsum sem byggð voru á þriðja áratugnum. Pétur Ármannsson nefnir að 

Bankahúsin við Framnesveg séu ein af fáum tilraunum til að byggja litlar sambyggðar 

íbúðir á tveimur hæðum og með sérinngangi. Lúðvík E. Kaaber bankastjóri Landsbankans 

vildi sýna fram á að hægt væri að byggja ódýr en góð hús fyrir verkamenn og Guðjón 

vildi sýna kosti sambygginga í verki.21 Eitt af fáum öðrum dæmum um sambyggð 

einbýlishús eru steinhús í sveitabæjarstíl sem Jón Þorláksson fékk leyfi til að byggja við 

Baldursgötu 19-23.22 

                                                 
21 Pétur H. Ármansson. Guðjón Samúelsson húsameistari, 94-96, 104-107. 
22 Guðjón Friðriksson. Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:113. 
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Mynd 5. Bankahúsin við Framnesveg. 

 

Gagnrýni samtíðarmanna gefur kannski vísbendingu um afhverju sambyggð 

einbýlishús náðu ekki meiri vinsældum en raun ber vitni. Í grein sem birtist í 

Alþýðublaðinu árið 1923 nefnir höfundur að séreignarhugmyndir byggjenda þvældust 

fyrir og að bankahúsin væru allt of dýr til að verkamenn gætu keypt þau. Hann taldi mun 

heppilegra að Landsbandkinn leigði þau út með “sannleigu”. Það kom líka á daginn að 

kaupendur voru flestir úr millistétt. Þar var líka nefnt að það væri ekki endilega þægilegt 

að íbúðirnar væru á þremur hæðum að kjallara meðtöldum.23 Jónas frá Hriflu tók líka 

undir þessa gagnrýni, kjallarinn væri of dýr og risið nýttist ekki, þó að hann teldi þetta 

mikilvæga tilraun.24 Pétur Ármannsson segir að það hafi verið óheppilegt að kalla þetta 

verkamannahús þar sem ljóst væri að íbúðir með sérinngangi gætu ekki verið nógu ódýr 

lausn fyrir tekjulægsta hópinn en bendir á að þessi íbúðagerð er mjög algeng í 

nágrannalöndum þar sem hún býður upp á þétta byggð með mörgum kostum sérbýlis.25  

Önnur möguleg ástæða fyrir því að þetta byggingarform náði ekki vinsældum var að 

bygging slíks íbúðarforms krafðist samræmingar útlits og hönnunar á mörgum lóðum sem 

einungis stærri byggingaraðilar voru færir um. Á þriðja áratugnum voru einu dæmin um 

slíkt framtak bankahús Landsbankans og framkvæmdir Byggingarfélags Reykjavíkur, en 

                                                 
23 „Landsbankahúsin,“ 5. apríl 1923, 3-4. 
24 Jónas Jónasson frá Hriflu. Íslenzk bygging, 120. 
25 Pétur H. Ármannsson. Guðjón Samúelsson húsameistari, 104-197. 
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það síðarnefnda byggði fjölbýlishús við Bergþórugötu. Enn önnur ástæða þess að þetta 

byggingarform náði ekki vinsældum var að bæjaryfirvöld vildu ekki setja of þröngar 

reglur sem hefðu getað dregið úr nýbyggingum á tíma mikillar húsnæðiseklu.26 Fyrir 

einstaklinga sem byggðu sambyggð hús á þriðja áratugnum hefur mögulega legið beinna 

við að byggja eina íbúð á hverri hæð og slík hús en ekki sambyggði einbýlishús eru helsta 

byggingarform randbyggðar í miðbæ Reykjavíkur. Tími byggingarfélaganna sem Guðjón 

Samúelsson kallaði eftir í fyrirlestri sínum kom ekki fyrr en á fjórða áratugnum og þá 

höfðu hugmyndir um byggingarlag breyst. 

2.2 Skipulagslögin 

Samstarfs Guðmundar og Guðjóns hélt áfram og átti eftir að verða afdrifaríkt fyrir 

skipulagsmál á Íslandi. Fyrsta frumvarpið til skipulagsmála var lagt fyrir Alþingi árið 

1917 á grundvelli rits Guðmundar Hannessonar. Hann samdi bæði frumvarpið og 

greinargerðina með því en Magnús Pétursson héraðslæknir á Hólmavík og þingmaður 

Sjálfstæðisflokks hins fyrri var flutningsmaður þess. Því var vísað til landstjórnarinnar og 

Guðjóni Samúelssyni og Geir G. Zoëga vegamálastjóra falið að endurskoða það í samráði 

við Guðmund. Í greinargerð með upprunalega frumvarpinu leggur Guðmundur áherslu á 

það að nauðsynlegt sé að koma skikki á skipulagsmál í bæjum og kauptúnum á Íslandi 

þar sem húsagerð væri að breytast og að dýrara yrði að breyta skipulagi eftir að steinhús 

hefðu verið byggð og vandaðar götur lagðar. Hann taldi líka að sveitarfélögin hefðu ekki 

burði til þess að sjá um skipulag og vildi því fela það landstjórninni og að hún réði til þess 

sérfróðan byggingarfræðing, hvort sem hann yrði íslenskur eða erlendur. Í Reykjavík yrði 

síðan kosin nefnd manna með einhverja þekkingu á skipulagsmálum til að taka tillit til 

óska bæjarbúa og útkljá deilumál. Hið endurskoðaða frumvarp var svo lagt fram árið 1920 

með litlum breytingum. Ákvæði var bætt inn um að ekki mætti byggja mannvirki sem 

stönguðust á við skipulagsuppdráttinn nema stjórnarráðið auglýsti breytingar á honum. 

En aðalbreytingin lýtur að köflum um eignarnám og skaðabætur vegna breytinga á lóðum. 

Í meðferð þingsins urðu ekki miklar breytingar en fjöldi fulltrúa í skipulagsnefnd var 

minnkaður úr fimm í þrjá og ákvæði um að engar skaðabætur fengjust fyrir rýrnun á 

verðgildi óbyggðs lands vegna skipulagsins var fellt niður. Tillaga Jóns Þorlákssonar um 

að lögin ættu bara við um kaupstaði með meira en 500 manns var svo samþykkt og 

                                                 
26 Guðjón Friðriksson. Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:111-112. 
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frumvarpið sjálft árið 1921.27 

Skipun fulltrúa í skipulagsnefndina kom ekki á óvart. Guðjón Samúelsson var valinn 

sem eini lærði húsameistari landsins á þeim tíma og Guðmundur Hannesson prófessor í 

læknisfræði við Háskóla Íslands, höfundur laganna var sjálfskipaður. Geir G. Zoëga 

vegamálastjóri hafði líka komið að því að semja lögin og var skipaður í sæti verkfræðings. 

Nefndin sat óbreytt þangað til að lögunum var breytt árið 1938 og Guðmundur var kominn 

á eftirlaun.28 Geir var formaður nefndarinnar og sá um samskipti við stjórnvöld og 

starfsmaður hans hjá embætti vegamálastjóra sá um gerð flestra mælingauppdrátta. 

Guðmundur var upplýsingafulltrúi nefndarinnar og skrifaði skipulagslýsingar 

uppdráttanna en Guðjón átti mestan þátt í að móta þá og teiknaði uppdrættina sjálfur.29 

Árið 1923 var starf nefndarinnar komið á fullt skrið og í byrjun árs 1924 var farið að 

huga að skipulagi Reykjavíkur. Um vorið héldu skipulagsnefndin og byggingarnefnd 

Reykjavíkur sameiginlegan fund og kusu fulltrúa í samvinnunefnd sem átti að annast gerð 

skipulagsuppdráttarins fyrir Reykjavík. Guðmundur Hannesson átti ekki sæti í þeirri 

nefnd einn fulltrúa skipulagsnefndar sem var líklega til þess að halda friðinn við Knud 

Zimsen bæjarstjóra en Guðmundur hafði gagnrýnt skipulag Reykjavíkur mjög harðlega í 

bæjarstjóratíð hans.30 Hann heldur hinsvegar áfram að tjá sig um skipulagsmál í 

Reykjavík í blöðum og minnir samvinnunefndina á að hús við sömu götu eigi að byggja 

í sömu hæð til að tryggja fallegt yfirbragð. Það sé ekki æskilegt að stór steinhús standi 

við hlið lítilla timburhúsa segir hann og þetta komi jafnvel fyrir við nýbyggðar götur.31 

 Árið 1923 var einnig ákveðið að senda 20 bæjarstjórnum og hreppsnefndum eintak 

af bók Guðmundar Um skipulag bæja til að taka af allan vafa um að leggja ætti hugmyndir 

hans til grundvallar skipulagsvinnunni. Í bréfi sem var látið fylgja með eru tíundaðar 

mikilvægustu hugmyndirnar úr bók Guðmundar og markmið skipulagslaganna. Þær 

helstu sem eru nefndar eru að breidd gatna eigi að vera tvöföld á við vegghæð húsanna 

sem standi við hana, að það sé ekki nóg að teikna húsalínur við götu heldur líka bakgarða 

til að koma í veg fyrir byggingu bakhúsa. Hann leggur einnig áherslu á að byggja sem 

flest hús í sambyggðum hópum, 2-6 hús eða fleiri í hverjum, til að bæta heildarsvip og 

minnka kostnað við gatnagerð og húshitun.32 Hér koma fram kunnugleg stef um 

                                                 
27 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 110-119. 
28 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 134. 
29 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 154-155. 
30 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 182. 
31 Guðmundur Hannesson, „Heilbrigðistíðindi,“ 6. janúar 1926, 2. 
32 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 138-140. 
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sambyggingar og útrýmingu bakhúsa en krafan um randbyggð er ekki algjör, heldur 

leiðbeinandi. Enda kannski minni þörf fyrir þétta byggð í litlum bæjum. 

Fyrsta verkefni Guðjóns Samúelssonar á vegum samvinnunefndarinnar var skipulag 

Skólavörðuholts en hann hafði hagt hugmyndir um að koma fyrir helstu stofnunum 

landsins þar síðan 191633 Skipulagið var kynnt með mikilli viðhöfn í lok árs 1924. Á 1. 

desemberfögnuði stúdenta kynnti Ágúst H. Bjarnason prófessor að háskólinn, 

stúdentagarðar, listasöfn og aðrar stofnanir yrðu byggðar á Skólavörðuholtinu í 

framtíðinni. Morgunblaðið sló upp stórri fyrirsögn um þetta 14. desember með teikningu 

Guðjóns af Háborginni sem sjá má á mynd 6 með undirtitlinum “Háborg íslenskrar 

menningar. Stórfeldasta og áhrifamesta hlutverk íslenskrar húsagerðar, er bíður 

úrlausnar”.34  Listasafn Einars Jónssonar var eina byggingin af þeim sem var gert ráð fyrir 

sem þegar hafði risið. En listasafnið og hinar opinberu byggingar mynduðu þrjár hliðar 

torgsins í kringum dómkirkju í grískum krossstíl á miðju torginu en vestan megin við það 

áttu að rísa vegleg randbyggð íbúðarhús með bogagöngum yfir Skólavörðustíg. Í kjölfarið 

spunnust miklar umræður þar sem margir helstu listamenn þjóðarinnar tjáðu sig, t.d. 

Guðmundur frá Miðdal og Jóhannes Kjarval.35 Tryggvi Magnússon gagnrýndi 

teikninguna af mikilli kaldhæðni og þá sérstaklega kirkjuna og staðsetningu hennar.36 

Guðmundur Hannesson kom Guðjóni til varnar í svargrein þar sem hann segir að 

teikningin sé einungis til þess að gefa hugmynd um útlit en eigi ekki að segja fyrir um stíl 

og útlit bygginganna.37 Gagnrýni á þessa tillögu húsameistarans virðist því helst hafa 

verið fagurfræðileg, þar sem fólk setti spurningamerki við listfengi Guðjóns eða hvort 

stíll torgsins væri nógu þjóðlegur. 

                                                 
33 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 49-51. 
34 „Uppdráttur Guðjóns Samúelssonar af Skólavörðuhæðinni,“ 14. desember 1924, 7. 
35 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 136-140. 
36 Tryggvi Magnússon, „Skólavörðuhæðin. Háborg íslenskrar menningar, “ 21. desember 1924, 4-5. 
37 Guðmundur Hannesson, „Skipulagið á Skólavörðuhæðinni,“ 24. desember 1924, 13. 
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Mynd 6. Vatnslitamynd Guðjóns Samúelssonar af Háborginni. 

 

Mynd 7. Senatstorgið í Helsinki. 

 

Hugmyndin um háborgina orkaði þó greinilega sterkt á samtíðarmenn. Ólafur 

Rastrick fjallar um hana í bók sinni um menningu, fagurfræði og pólitík í upphafi 20. 

aldar sem ber einmitt heitið Háborgin. Hann rekur heitið „Háborg“ til Guðmundar 

Finnbogasonar sem lýsti hugmyndum um hana í ræðu til stúdenta árið 1923, áður en 

tillagan kom á borð samvinnunefndarinnar. Guðmundur lýsir hvernig fagurfræði 

bygginganna myndu göfga anda þjóðarinnar. Staðsetning Háborgarinnar á hæsta stað 

borgarinnar var líka mikilvæg í hans huga. Hún átti að verða nokkurs konar Akropólis 

Reykjavíkur, alltaf fyrir sjónum bæjarbúa. Íslenskri menningu yrði þannig loksins gerður 

sá sómi sem hún ætti skilið í borgarbrag höfuðstaðar hins nýfullvalda ríkis. Guðmundur 

frá Miðdal var sammála hugmyndinni um háborgina en ósammála fagurfræðinni sem 

birtist í teikningum Guðjóns þar sem stíllinn væri ekki íslenskur og hann kom fram með 

sína eigin tillögu. Ólafur segir að hugmynd Guðjóns hafi verið tilraun til að hanna sig inn 
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í sögu byggingarlistar sem Íslendingar tilheyrðu ekki, en með því að flytja inn arkitektúr 

menningarþjóða Evrópu myndum við fá hlutdeild í henni.38 En það var ekki bara 

arkitektúrinn sem var verið að flytja inn með þessari tillögu heldur borgarmyndin. 

Randbyggðir reitir áttu að umkringja torgið, hinar opinberu stofnanir með húsagörðum í 

miðjunni sem og íbúðarhúsin sem áttu að standa vestan við það. Þetta var borgarmynd 

sem var tengd við þær evrópsku menningarþjóðir sem íslenskir menntamenn vildu að við 

líktumst. Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg benda á líkindi á milli 

Háborgarinnar og Senatstorgsins (sjá mynd 7) í Helsinki í hjábyggingarsögulegri bók 

sinni um Reykjavík. Torgin eru svipuð að stærð og nýklassíski stíllinn á teikningum 

Guðjóns, bæði af kirkjunni og stofnununum í kring, er mjög svipaður þeim finnska.39 40 

 

                                                 
38 Ólafur Rastrick, Háborgin, 201-210. 
39 Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg, Reykjavík sem ekki varð, 57-67. 
40 Enn þann dag í dag heillar háborgin. Háborgin er einnig viðfangsefni Ófeigs Sigurðssonar í skáldsögunni 

Landvættir frá 2012. Einn kafli sögunnar nefnist Háborg íslenskrar menningar. Þar er Háborgin eina góða 

hugmyndin í byggingarsögu Reykjavíkur samkvæmt nýnasistanum Járngrími. 
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Mynd 8. Skipulagsuppdráttur af Skólavörðuholti frá 1925. 
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Eftir að hugmyndir um Háborgina voru komnar fram hélt samvinnunefndin áfram að 

skipuleggja Skólavörðuholt. Lóð Landspítalans var stækkuð og gert ráð fyrir íþróttasvæði 

austan hennar, á milli Skólavörðuholts og Hringbrautar. Í Norðurmýri átti svo að reisa 

járnbrautarstöð. Þann 29. nóvember 1925 var birtur uppdráttur af svæðinu í Lesbók 

Morgunblaðsins sem má sjá á mynd 8.41 En fljótlega fór að fjara undan hugmyndinni um 

háborgina. Árið 1926 komu upp tillögur frá bæjarstjórn um að reisa háskólabyggingarnar 

frekar á Landakotstúni. Samvinnunefndin hafnaði því á þeim forsendum að landið þar 

væri í einkaeigu.42 Á endanlegum skipulagsuppdrætti af Reykjavík eins og hann var 

teiknaður í desember árið 1927 var enn gert ráð fyrir Háborginni sem torgi umkringdu 

randbyggðum reitum þó að skipulagið væri nokkuð breytt frá uppdrættinum sem birtist í 

Lesbókinni 1925, t.d. var búið að breyta grunnmynd kirkjunnar svo hún væri 

hefðbundnari. En afstaða bæjaryfirvalda var sú að ekki væri nóg pláss fyrir framtíðarvöxt 

Háskólans á Skólavörðuholti og árið 1930 buðu bæjaryfirvöld 16 hektara lands austan 

Suðurgötu og sunnan Miklubrautar undir háskólabyggingar, stúdentagarða, safnahús, 

rannsóknarstofnanir og tengda starfsemi. Þegar samkomulag náðist um þetta árið 1932 

var hugmyndin um Háborgina úr sögunni og Háskólinn kominn með sína 

framtíðarstaðsetningu.43  

                                                 
41 „Um skipulagsuppdráttinn,“ 29. nóvember 1925, 4-5. 
42 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 184-185. 
43 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 140-143. 
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Mynd 9. Skipulagsuppdrátturinn eins og hann var lagður fram í byrjun árs 1928. 

 

2.3 Skipulagsuppdrátturinn lagður fram 

Sumarið 1927 var ákveðið að fela bæjarverkfræðingi að teikna fullnaðaruppdrátt af 

svæðinu innan Hringbrautar og 15. desember var hann samþykktur af 

Samvinnunefndinni. Hann var lagður fram samkvæmt lögum 12. janúar 1928 og má sjá 

á mynd 9. Í skipulagslýsingunni segir að síðar sé von á uppdrætti utan Hringbrautar en að 

hann sé minna aðkallandi þar sem þar sé lítil byggð og öngþveiti ríki í skipulagsmálum 

innan hennar sem nauðsynlegt sé að leysa úr sem fyrst. Um húsareiti segir að ekki sé 

ætlast til að reist séu hús hærri en þrílyft. Flest hús eigi að vera tvílyft og sambyggð. 

Samfelldar húsaraðir á skipulaginu banni þó ekki að bil sé haft á milli húsa fyrir stíga inn 

á baklóðir eða til tilbreytingar þar sem það þyki koma vel út. Ekki er gert ráð fyrir 

bakhúsum og alls ekki íbúðarhúsum á baklóðum. Athyglisvert er að í lýsingunni sem Geir 

G. Zoëga skrifar undir er upptalning á breytingum sem skipulagsnefndin og 

samvinnunefndin hefðu viljað gera á uppdrættinum en gátu ekki vegna þess hve dýrar 

þær hefðu orðið. Þar er aðallega um að ræða húsareiti sem þykja of mjóir, eins og 

sitthvoru megin við Þingholtsstræti og Lokastíg, á milli Fjólugötu og Sóleyjargötu og í 
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þríhyrningnum sem afmarkast af Njálsgötu, Kárastíg og Skólavörðustíg. En þar sem 

skipting reitanna sé þegar bundin sé það orðið um seinan, sérstaklega þar sem risin séu 

steinhús eins og hann orðar það. Það vafðist þó ekkert fyrir nefndinni að útrýma heilu 

götunum og gerbreyta skipulagi Kvosarinnar og Grjótaþorps. Allar gamlar götur þar áttu 

að víkja fyrir randbyggðum húsareitum. Í Austurbænum áttu Urðarstígur, Haðarstígur og 

Válastígur að hverfa ásamt öðrum en í Vesturbænum eru minni breytingar á 

gatnaskipan.44 Randbyggðin er helsta einkenni þessa skipulagsuppdráttar, meirihluti 

húsareita átti að vera rammaður inn af húsum sem stæðu upp við götuna með húsagarð 

fyrir innan, án nokkurra bakhúsa. 

Nokkur umræða hafði verið um skipulagsmál á starfstíma skipulagsnefndarinnar og 

skrifað um vinnu hennar í blöðum svo að hin endanlegi skipulagsuppdráttur vakti minni 

athygli en skyldi. Nokkrar gagnrýnisraddir heyrðust þó sem sneru aðallega að áhrifum 

skipulagsins á fasteignaeigendur og lögmæti hans. Nafnlaus lögfræðingur sendi grein í 

Morgunblaðið þar sem hann taldi ólöglegt að sömu aðilar og gerðu uppdráttinn dæmdu 

um hann. Það væri ótækt að leggja jafn miklar kvaðir á borgara Reykjavíkur og fælust í 

staðfestingu uppdráttarins ef að því væri ekki löglega staðið. Ein af þeim kvöðum sem 

hann nefndi sérstaklega voru að byggja yrði samfelldar byggingar á ákveðnum lóðum. Á 

síðasta degi kærufrests var staðhæft í Morgunblaðinu að mörgum litist ekki á uppdráttinn 

þar sem hús á baklóðum og jafnvel heilu göturnar ættu að hverfa og bent á að enn væri 

hægt að gera athugasemdir.45 Eftir að fresturinn rann út birtust einstaka greinar í 

dagblaðinu Vísi sem voru gagnrýnar á skipulagsuppdráttinn. Fundið var að því að 

verðgildi eigna sem stæðu við aflagðar götur hlyti að hrynja og að ólöglega væri staðið 

að uppdrættinum. Í maí 1929 samþykkti svo aðalfundur Fasteignaeigendafélags 

Reykjavíkur einróma að beita sér fyrir því að Stjórnarráðið samþykkti ekki 

skipulagsuppdráttinn vegna þessa að hann væri bæði meingallaður og ólöglegur. 

Framsegjandi þar benti á að þó að uppdrátturinn væri enn ekki samþykktur væri samt 

farið eftir honum.46 Umræðan um uppdráttinn fyrst eftir að hann var lagður fram virðist 

því hafa snúist um lögformleg efni og mögulegt tap hagsmunaaðila frekar en fagurfræði 

og skipulag en krafan um randbyggð á flestum húsareitum virðist þó hafa þótt nokkuð 

takmarkandi. 

                                                 
44 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 186-188. Borgarskjalasafn, Málasafn 

borgarstjóra. Lýsing á skipulagsuppdrætti Reykjavíkur, askja 811. 
45 „Skipulagsuppdráttur Reykjavíkur,“ 8. febrúar 1928, 2. 
46 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 192-194. 
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Samvinnunefndinni bárust athugasemdir frá 98 aðilum og þær enduróma þessa 

umræðu. Landsbanki og Íslandsbanki áskilja sér rétt til að kæra vegna áhrifa ákvarðana 

uppdráttarins á eignir veðsettar þeim. Flestar athugasemdirnar eru vegna þess að bakhús 

eru ekki leyfð og að lóðir skerðist vegna breytinga á legu gatna eða kröfu um forgarða 

norðan gatna þar sem fyrir standa hús, eins og við Bárugötu. Nefndin hafnar nær öllum 

athugasemdum við þessar breytingar en samþykkur þó að forgarðar norðan Freyjugötu 

haldi sér þar sem húsalínan hafi þegar verið mörkuð. Nokkrar athugasemdir snúast svo 

um að byggingarmagn sé ekki nóg. Ein athugasemd snýst svo um að ekki séu leyfðar 

sambyggingar við Tjarnargötu, svo það er ekki eingöngu talin kvöð að byggja þannig.47 

Það er þó ljóst að þegar þessar athugasemdir eru bornar saman við kort af bænum í dag 

að lóðareigendur náðu sínu fram á endanum. Brekkustígur var t.d. ekki lagður af og 

Bergstaðastræti nær enn að Laugavegi en samkvæmt skipulagsuppdrættinum átti hann að 

enda við Skólavörðustíg. 

Veigamestu athugasemdirnar sem snéru að skipulaginu sjálfu komu frá Sigurði 

Guðmundssyni arkitekt en hann birti þær síðar í Lesbók Morgunblaðsins með nokkrum 

viðbótum.48 Upprunalegu athugasemdirnar snúa fyrst og fremst að breytingum á 

gatnaskipan í Kvosinni. Sigurður vildi koma meiri reglu á hana; að götur standist á og 

myndi reglulegra rúðunet, eins og það sem Guðmundur Hannesson fordæmdi í Um 

skipulag bæja. Sigurður lagði til að Kirkjustræti yrði framlengt að Lækjargötu til móts 

við Amtmannsstíg og Túngatan kæmi svo í beinu framhaldi af henni. Öfugt við 

fasteignaeigendur vill hann meiri breytingar á gatnaskipan en samvinnunefndin leggur til 

og sakar hana um óþarfa íhaldssemi. Hann færir fram fagurfræðileg rök eins og að opna 

sjónlínur og að reglulegri skipan gatna sé í sjálfu sér fallegri en hið óreglulega gamla 

gatnakerfi. Aðaltilgangurinn með þeim breytingum sem hann leggur til virðist vera að 

greiða fyrir umferð, til dæmis frá höfninni inn í miðbæinn, og að fjarlæga erfiðar beygjur 

eins og á Vesturgötu næst Kvosinni. Aðrar athugasemdir sem hann gerir eru að enginn 

greinarmunur sé gerður á umferðar- og íbúðargötum og að gert sé ráð fyrir þröngum og 

skuggalegum húsagörðum í nýjum hverfum. Í Lesbókargreininni bætir hann svo við 

öðrum athugasemdum sem hann kom ekki með í upphaflega álitinu. Þar telur að hann að 

breikka þurfi Kirkjustræti til að greiða fyrir umferð og spáir því að óhjákvæmilegt sé að 

                                                 
47 Borgarskjalasafn, Málasafn borgarstjóra. Umsögn um kærur út af skipulagsuppdrætti Reykjavíkur, 

askja 811. 

 
48 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 194-195. 
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Austurvöllur verði að bílatorgi. Það þurfi svo að gera ráð fyrir bílastæðum og 

bensínstöðvum á viðeigandi stöðum.49 (Lesbók Mbl. 28. jan 1934, bls. 25-28) Það má því 

segja að athugasemdir Sigurðar snúist helst að því að skipulagsuppdrátturinn geri ekki 

nægjanlega ráð fyrir bílaumferð. Þær eru ákveðinn forsmekkur að þeim bílamiðuðu 

skipulagstillögum sem áttu eftir að koma fram á seinni hluta 20. aldar og miðuðu 

sömuleiðis að því að breyta gamalli gatnaskipan miðbæjarins til að liðka fyrir umferð í 

gegnum hann.50 Athugasemd hans um dimma húsagarða er sömuleiðis í takt við þá 

módernísku gagnrýni á randbyggð sem síðar verður fjallað um. 

Ein af tillögum Sigurðar, að framlengja Austurstræti í gegnum Grjótaþorpið upp að 

Garðastræti, hafði þegar komið fram í Morgunblaðinu í ágúst 1931 þegar bygging 

steinhúss við Garðastræti ógnaði þeim áætlunum og varð í framhaldinu umræðuefni 

bæjarstjórnarfundar.51 Í grein um fundinn í Morgunblaðinu kemur fram að óánægja með 

tillögur skipulagsnefndarinnar að gatnaskipan í Kvosinni sé ein helsta ástæða þess að 

skipulagsuppdrátturinn hafi ekki verið staðfestur en þar er vitnað í Pétur Halldórsson 

bæjarfulltrúa. Vilji hafi verið til að framlengja Austurstræti á þennan hátt en 

skipulagsnefndin hafi talið það of dýrt. Þar kemur líka fram ástæða þess að erfitt reyndist 

að breyta gatnaskipan. Ef bærinn keypti lóðirnar af eigendum hefði hann engan gróða af 

því; jafnvel þó að lóðareigendur í kringum græddu á betra skipulagi með hækkandi 

lóðaverði kæmi ekkert í hlut bæjarins. Til þess að bærinn fengi eitthvað í sinn hlut þyrfti 

að setja verðhækkunarskatt á lóðir eins og Hermann Jónasson þá bæjarfulltrúi stakk upp 

á. Annars var eina leiðin sú að lóðareigendur sjálfir byndust böndum um að krefjast 

breytinga á skipulaginu.52 

Samvinnunefndin tók sér góðan tíma í að fjalla um allar athugasemdir og skilaði 

greinargerð um þær í mars 1930.53 Eftir það virðist lítið hafa gerst. Bæjarstjórn tók aldrei 

endanlega afstöðu til skipulagsuppdráttarins en vísaði tillögunni til byggingarnefndar og 

veganefndar þar sem má segja að hún hafi sofnað. Breyting á skipulagslögunum sem var 

gerð árið 1932 þýddi að skipulagsuppdrátturinn myndi falla úr gildi ef hann væri ekki 

staðfestur.54 Frumvarpið um breytinguna hafði verið flutt á nokkrum þingum og var 

                                                 
49 Sigurður Guðmundsson, „Skipulag Reykjavíkur“, 25-38. 
50 Sjá umfjöllun Trausta Dagssonar um hið svokallaða Danska skipulag: Trausti Valsson, Reykjavík 

vaxtarbroddur, 63-70. 
51 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 195. 
52 „Framlenging Austurstrætis,“ 23. ágúst 1931, 7. 
53 Borgarskjalasafn, Málasafn borgarstjóra. Umsögn um kærur út af skipulagsuppdrætti Reykjavíkur, askja 

811. 
54 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 194-196. 
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runnið undan rifjum Fasteignaeigendafélags Reykjavíkur vegna skipulagsuppdráttarins. 

Þó að skipulagsuppdráttur væri ósamþykktur yrðu þeir samt sem áður að fara eftir honum 

meðan hann lægi fyrir samkvæmt lögunum. Þeir yrðu þá að lúta þeim kvöðum sem fylgdu 

honum en gætu ekki fengið bætur fyrir skerta notkun fyrr en að hann væri samþykktur.55 

Skipulagsnefndin reyndi að ýta á bæjarstjórn að samþykkja skipulagsuppdráttinn áður en 

að hann félli úr gildi samkvæmt þessum lögum en án árangurs. Uppdrátturinn féll þar 

með úr gildi 23. júní árið 1933. Eftir að hann féll úr gildi stakk skipulagsnefndin upp á 

því að haldin væri samkeppni um nýtt skipulag eða að reyndur útlendur sérfræðingur væri 

fenginn til verksins. Bæjarstjórnin var ekki á því og réð Einar Sveinsson, nýútskrifaðan 

arkitekt og innfæddan Reykvíking sem einnig hafði lært skipulagsfræði, til þess að sjá um 

skipulag bæjarins. Þetta var samþykkt af ráðherra 25. maí 1934 og þannig lauk í raun 

afskiptum skipulagsnefndarinnar af skipulagi í Reykjavík.56 Guðjón Samúelsson og 

Guðmundur Hannesson, helstu hugmyndafræðingar randbyggðarinnar voru þar með úr 

leik og í stað þeirra komu nýir menn með nýjar hugmyndir um borgarskipulag. 

Krafan um randbyggð í hverfum sem voru enn að byggjast mætti greinilega nokkurri 

mótspyrnu. Eitt af málunum sem rak á eftir gerð skipulagsuppdráttar af Reykjavík var 

deila um fjarlægð hússins Skólavörðustígs 30 frá Baldursgötu en hún kom upp árið 1923. 

Án skipulagsuppdráttar var ágreiningur um húsalínu götunnar, en athyglisvert er að 

Guðjón Samúelsson var arkitekt hússins sem er stakstætt.57 

2.4 Eftirmæli skipulagsins 

Eftirmæli skipulagsins á þessum tíma voru ekki sérlega blíð. Í bréfi Jóns Þorlákssonar 

borgarstjóra til ráðuneytisins eftir að skipulagsuppdrátturinn féll úr gildi komu í fyrsta 

sinn fram rökin gegn samþykkt hans með formlegum hætti. Í þessu bréfi tíndi hann til rök 

bæjarstjórnar fyrir því að skipulagstillögurnar þóttu ekki vel fallnar til staðfestingar. 

Helstu rökin eru að ekki sé gert ráð fyrir umferðarþörfinni, götur séu allt of þröngar fyrir 

bílaumferð í báðar áttir og það vanti umferðaræðar á stórum köflum í bænum. Þar er tekið 

dæmi um að það vanti tengingar við Vesturbæinn í gegnum Grjótaþorpið eins og Sigurður 

Guðmundsson gerði athugasemdir við. Hann átelur skipulagsnefndina og Guðmund 

Hannesson þá sérstaklega fyrir að láta götur ekki standast á og fyrir að setja stórhýsi fyrir 

                                                 
55 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 120-121 
56 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 196-203. 
57 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 138. Drífa Kristín Þrastardóttir, Helga Maureen Gylfadóttir og Guðný 

Gerður Gunnarsdóttir, Húsakönnun. Skólavörðustígur – Njarðargata – Þórsgata – Baldursgata – 

Lokastígur – Týsgata, 60. 
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götuendana til að loka þeim endanlega. Einnig bendir hann á að þar sem 

skipulagstillögurnar hafi takmarkast við svæðið innan Hringbrautar hafi ekki verið gert 

ráð fyrir tengingum við byggðina sem sé strax farin að teygja sig yfir hana. Hann 

gagnrýnir líka skipulagslögin frá 1921 fyrir að skapa óvissu um rétt hagsmunaaðila. Þetta 

kallast á við gagnrýni sem Jón hafði skömmu áður birt í Morgunblaðinu. Í Nýja 

dagblaðinu, sem var málgagn Framsóknarflokksins, kom fram svipuð gagnrýni.58 Þar er 

Hringbrautin líka gagnrýnd. Hún sé lögð að fyrirmynd erlendra hringbrauta þar sem fyrir 

hafi verið borgarmúrar. Hér skeri hún aðrar götur að nauðsynjalausu og valdi því að hús 

við hana snúi ankannalega. Sömu áhyggjur af því hvernig hús snúi koma fram annarstaðar 

í greininni. Þar er gagnrýnt að nauðsynlegar breytingar á skipulagsuppdrættinum hafi 

valdið því að framhlið húsa snúi nú inn að bakgarði sumstaðar í Vesturbænum.59 Þar 

stendur þó ekki við hvaða götur þetta átti að hafa gerst og ég veit ekki til neinna dæma 

um þetta sem er hægt að rekja til breytinga á skipulagsuppdrættinum áður en hann var 

lagður fram. 

Guðjón Samúelsson og Guðmundur Hannesson svara bréfi borgarstjóra fyrir hönd 

skipulagsnefndarinnar og benda réttilega á að bæjarstjórnin hafi komið að gerð 

uppdráttarins í gegnum samvinnunefndina en ekki fengist til þess að segja álit sitt eða 

leggja til breytingar. Ennfremur segjast þeir ekki mótfallnir því að götur séu hafðar 

breiðari. Bæjarstjórnarmenn hafi hins vegar talið það of dýrt að breikka götur þar sem 

fyrir stóðu steypt hús. Guðmundur og Guðjón segja bæjarstjórnarmenn í 

samvinnunefndinni einnig hafa verið mótfallna því að breyta gamalli gatnaskipan vegna 

kostnaðar. Þarna birtast átök um hverjum þessir gallar skipulagsins, sem báðir aðilar 

viðurkenna, séu að kenna. En í svari skipulagsnefndarinnar kemur líka fram ágreiningur 

um æskilegt skipulag bæjarins. Nefndarmenn verja það að loka götum með myndarlegum 

húsum og segja borgarstjóra telja að “reglustrikan ein nægi til skipulagsgerðar”. Það muni 

hinsvegar skila sér í allt of bröttum götum sem líti illa út. Þannig skipulag hafi gefist illa 

í Bandaríkjunum og sé úrelt. Þeir vara líka við því að einum óreyndum manni, sem eigi á 

sjá um allt skipulag bæjarins, geti reynst erfitt að standa á sínu gegn bæjarstjórn og 

bæjarverkfræðingi.60  

Miðað við gagnrýni samtíðarmanna mætti halda að skipulagsuppdrátturinn hafi ekki 

verið staðfestur því að hann svaraði ekki þörfum aukinnar bílaumferðar og því ekki staðist 

                                                 
58 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 197-200. 
59 „Reykjavík á að vera fallegur bær,“ 11. janúar 1934, 3. 
60 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 201-203. 
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kröfur nútímans. Bæjastjórnin hummaði málið fram af sér og gerði engar efnislegar 

athugasemdir við skipulagið, sem hún sjálf hafði átt þátt í að móta, fyrr en að það var 

fallið úr gildi. Það bendir til þess að orsökin sé ekki eingöngu ágreiningur um 

skipulagsatriði. Ástæðan fyrir því að skipulagið féll að endingu úr gildi var lagabreyting 

gerð fyrir þrýsting frá fasteignaeigendum sem sáu fram á fjárhagslegan skaða vegna 

skipulagsins. Þær breytingar sem skipulagið þó gerði á gatnaskipan hefðu líklega kostað 

bæinn miklar fjárhæðir. Þó að bærinn fengi skipulagið í sínar hendur varð það ekki til 

þess að greiða fyrir umferð um miðbæinn með nýrri gatnaskipan. Enn þann dag í dag er 

gatnaskipan nær óbreytt frá því sem var fyrir tíma skipulagsuppdráttarins og Einari 

Sveinssyni var einungis fengið það hlutverk að sinna skipulagi utan Hringbrautar þegar 

hann tók við.61 Flokkadrættir gætu hafa haft áhrif. Á árunum eftir að skipulags-

uppdrátturinn var lagður fram réð Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík en 

Framsóknarflokkurinn var í ríkisstjórn. Guðjón Samúelsson var oft tengdur við Jónas frá 

Hriflu enda voru þeir góðir vinir sem deildu sýn á arkitektúr.62 Sjálfstæðisflokkurinn sem 

borgaralegur flokkur sem vildi lítil afskipti ríkisvaldsins af efnahagslífinu hefur kannski 

skiljanlega verið tregur til að samþykkja skipulag sem skerti rétt lóðareigenda og setti 

þeim skorður. Þetta má greina af gagnrýni Jóns Þorlákssonar á skipulagið og svo 

tilhneigingu borgaryfirvalda til að draga fæturna með að útrýma bakhúsum og leyfa 

byggingar húsa sem voru gerð af litlum efnum þvert á tilmæli Guðmundar Hannessonar.63 

En þessi andstaða við skipulagshugmyndir Guðjóns og Guðmundar var frekar í þá átt að 

varðveita eldri form bæjarins en að koma í veg fyrir nýja randbyggð. Enda hafði Jón 

sjálfur talað fyrir sambyggingum. 

Í seinni tíð hefur álitið á skipulagsuppdrættinum frá 1928 vaxið. Þar sem skipulagið 

mótaði nýja byggð telur Pétur H. Ármannsson að sé dæmi um eitt besta skipulag þéttrar 

byggðar hér á landi. Það hafi samþætt hugmyndir frá því fyrir iðnvæðingu um samfellda 

og fagurfræðilega mótaða bæjarmynd hugmyndum garðaborgarinnar um heilnæmi og 

sólarljós. Þegar kom að eldri byggð hafi framkvæmdin verið brotakenndari, krafan um að 

steinhús kæmu í stað eldri byggðar hafi stuðlað að uppbyggingu skringilegra viðbygginga 

en heildarendurnýjun byggðarinnar hafi gengið hægar fyrir sig en skipulagshöfundar 

ímynduðu sér. Þeir hafi heldur ekki getað séð fyrir að gömlu timburhúsin myndu síðar 

                                                 
61 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 203-204. 
62 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 189-193. 
63 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:110-111. Borgarskjalasafn, Málasafn 

borgarstjóra. Bréf borgarstjóra til ráðuneytis 554, 27. mars 1929, askja 812. 
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öðlast varðveislugildi. Eftir kreppuna sem takmarkaði uppbyggingu voru svo ný 

sjónarmið í skipulagi og húsagerð orðin ríkjandi.64 Skipulag Reykjavíkur í dag er enn 

dæmt út frá þessum fyrsta skipulagsuppdrætti. Í viðtalið við Fréttablaðið segir fyrrverandi 

borgarfulltrúi og áhugamaður um skipulagsmál, Gísli Marteinn Baldursson, að skipulag 

Reykjavíkurborgar 2010-2030 sé það besta síðan 1927.65 Það sem sameinar svo þessa tvo 

skiplagsuppdrætti borgarinnar er akkúrat áherslan á randbyggð.66  

2.5 Vinna skipulagsnefndarinnar utan Reykjavíkur 

Skipulagsnefndin gerði uppdrætti fyrir alla helstu þéttbýlisstaði á landinu og það er 

gagnlegt að skoða hvernig þeim farnaðist í samanburði við þann sem var teiknaður fyrir 

Reykjavík. Pétur Ármannsson fer ýtarlega yfir þrjá af fyrstu uppdráttunum sem Guðjón 

teiknaði, fyrir Ísafjörð, Bolungarvík og Akureyri. Skipulagsuppdrátturinn fyrir Ísafjörð 

var sá fyrsti sem var samþykktur og þar var gert ráð fyrir því að eldri byggð timburhúsa 

yst á Eyrinni yrði látin víkja fyrir nýrri gatnaskipan. Það gekk ekki eftir og timburhúsin 

standa flest enn í dag við gömlu göturnar. Við aðalgötur bæjarins var gert ráð fyrir 

samfelldum húsaröðum og eitthvað var byggt samkvæmt þeim næstu ár eins og má sjá 

við Fjarðargötu og þá sérstaklega Silfurtorg, t.d. Bókhlöðuna. Uppdrátturinn fyrir 

Bolungarvík var enn metnaðarfyllri en skilaði að sama skapi minni árangri. Lagt var til 

að byggðin yrði flutt ofar á land í kringum nýja höfn þar sem var gert ráð fyrir löngum 

röðum sambygginga á flestum byggingarreitum og bæjarvelli umkringdum kirkju og 

helstu stofnunum. Hverri stétt var úthlutað sínum stað og var útkoman mjög í takt við 

fyrirmyndarútvegsbæ Guðmundar Hannessonar úr bók hans.67 En ekkert varð af þessum 

áformum og hvergi sjást merki um þau í núverandi bæjarformi Bolungarvíkur. Betur tókst 

til með Akureyri þar sem Guðjón teiknaði upp Ráðhústorgið, sem nú er þungamiðja 

bæjarins, til að sameina elsta hluta hans nýrri byggð á Oddeyri. Sú randbyggð í kringum 

torgið sem gefur Akureyri sinn svip sem höfuðstað Norðurlands er byggð á grunni þessa 

skipulags. Þar var Akureyrarkirkju valið sitt tilkomumikla kirkjustæði, en Guðjón 

teiknaði sjálfur kirkjuna nokkru síðar. Pétur telur að Guðjón Samúelsson hafi þannig 

mótað Akureyri í meira mæli en aðra íslenska bæi.68 

                                                 
64 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 141-142. Sjá einnig: Freyr Snorrason, 

„Skipulagið frá 1927.“ 
65 Kolbrún Bergþórsdóttir, „Útilokar ekki að snúa aftur í pólitík,“ 28. apríl 2018, 24. 
66 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. 
67 Guðmundur Hannesson, Um skipulag bæja, 116-128. 
68 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 129-135. 
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Það má velta fyrir sér ástæðum þess að svo misjafnlega fór fyrir þessum uppdráttum. 

Ein er sú að þeir voru mis-metnaðarfullir. Á Akureyri var miðbænum valinn staður þar 

sem enn var lítið byggt. Á Ísafirði átti að breyta gatnaskipan í elsta hluta bæjarins og sá 

hluti skipulagsins gekk ekki eftir. Í Bolungarvík átti að byggja bæinn upp frá grunni. 

Fólksfjöldaþróun var líka mismunandi. Pétur nefnir sem ástæðu fyrir því að áformin 

gengu ekki eftir að fólki fækkaði í Bolungarvík á kreppuárunum.69 Raunar hafði íbúum 

þar farið fækkandi síðan 1910 og fækkaði allt til 1940. Fólksfjölgun á Ísafirði var nokkuð 

hófleg á næstu árum eftir að skipulagið var sett fram. Á milli 1930 og 1940 fjölgaði íbúum 

úr 2.533 í 2.812. Talsvert meiri fjölgun varð á Akureyri þar sem íbúum fjölgaði úr 4.198 

í 5.310 á sama tímabili og því varð meira tilefni og svigrúm til að byggja hús á grundvelli 

hins nýja metnaðarfulla skipulags.70 Pétur nefnir líka að á Akureyri bjuggu 

tæknimenntaðir fagmenn sem skildu markmið skipulagsins. Til samanburðar töldu þeir 

sem hreppsnefnd Bolungarvíkur fékk til að skoða skipulagið að það væri greinilega 

framtíðarmúsík enda fól það í sér mestar breytingar af þessum þremur 

skipulagsuppdráttum.71 

 

2.6 Fúnksjónalisminn nemur land 

Fyrsta húsið á Íslandi með skýr einkenni fúnksjónalismans er íbúðarhús Ólafs Thors 

við Garðastræti 41 (sjá mynd 10) sem Sigurður Guðmundsson teiknaði árið 1929. 

Sigurður Guðmundsson var annar menntaði arkitektinn sem starfaði á Íslandi á eftir 

Guðjóni Samúelssyni. Hann var við nám í Kaupmannahöfn á árunum frá 1915 til 1925 

og varð þar innblásinn af þeirri stefnu sem hafði mest áhrif á þeim tíma; norrænni klassík. 

Hún tók við af nýbarrokk, júgendstíl og þjóðernisrómantík sem hafði meiri áhrif á forvera 

hans, Guðjón. Norræna klassíkin var, eins og Pétur Ármannsson segir í bók sinni um 

Sigurð, andsvar við þeirri rómantík og einstaklingshyggju sem einkenndi fyrri stefnur og 

lagði áherslu á ögun og formfestu. Hún sótti fyrirmyndir í gríska og rómverska 

byggingarlist en leitaðist við að finna lausn sem hentaði hverju viðfangsefni. Húsahliðar 

voru samhverfar og gluggagerðir staðlaðar. Helsta dæmið um stefnuna á Norðurlöndum 

er Politigaarden, höfuðstöðvar Kaupmannahafnarlögreglunnar. Sigurður Guðmundsson 

varð helsti, ef ekki eini, fulltrúi stefnunnar á Íslandi. Hann var kallaður heim úr námi árið 

                                                 
69 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 131. 
70 Hagskinna, tafla 2.3 bls. 68-69 og 72-73. 
71 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 135 og 131. 
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1924 til að hanna barnaskóla á Skólavörðuholti, Austurbæjarskóla. Þetta var fyrsti 

áfanginn í því sem átti að verða Háborg íslenskrar menningar. Í framhaldi af því stofnaði 

hann sjálfstæða arkitektastofu og hannaði nokkur einbýlishús sem bera skýr einkenni 

norrænnar klassískur, einföld form með hreinan heildarsvip og yfirveguð hlutföll eins og 

Pétur lýsir. Þetta féll ekki alltaf vel í kramið því að áhersla hans á að skipa gluggum fyrst 

og fremst með tilliti til birtu í helstu íveruherbergjum birtist stundum í nær gluggalausum 

götuhliðum sem vísuðu í norður, til dæmis við Laufásveg 70. Teikningu hans að 

Sóleyjargötu 5 var hafnað af byggingarnefnd Reykjavíkur því “húsið væri svo ljótt”. 

Annað af stærri verkefnum Sigurðar sem ber skýr einkenni norrænnar klassíkur er 

elliheimilið Grund.72  

 

 

Mynd 10. Fyrsta Fúnkísvillan, Garðastræti 41, í upprunalegri mynd. Sigurður Guðmundsson 

teiknaði fyrir Ólaf Thors. 

Öguð form norrænnar klassíkur og áhersla á notagildi voru undanfari 

fúnksjónalismans. Því kemur ekki á óvart að Sigurður hafi verið fyrsti fulltrú hans hér á 

landi. Frægir boðberar fúnksjónalismans sem hófu feril sinn undir merkjum norrænnar 

klassíkur voru t.d. Erik Gunnar Asplund og Alvar Aalto. Fúnksjónalisminn er í raun hin 

                                                 
72 Sigurður Guðmundsson arkitekt, 3-13.  
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norræna og þýska birtingarmynd módernisma í arkitektúr en það var alþjóðleg hreyfing 

sem krafðist þess að byggingarlist sameinaði form og notagildi. Horfið var frá 

samhverfum húsahliðum og tilvísunum í sögulegar stílgerðir. Í staðins komu teningsform, 

flöt þök og samspil lóðréttra og láréttra lína. Einnig var meiri áhersla á félagslegt hlutverk 

arkitektúrs. Fólk af öllum stéttum átti að eiga kost á vönduðum og heilsusamlegum 

húsakynnum.73  

Fúnksjónalisminn varð ráðandi á Norðurlöndunum eftir Stokkhólmssýninguna árið 

1930 og þar voru Íslendingar nokkuð samstíga. Tíminn fjallaði um sýninguna í september 

sama ár og þar er fyrst talað um fúnksjónalisma á prenti.  Þar er byggingarstílnum sem 

var til sýnis lýst þannig að hann einkennist af stórum gluggum, björtum en þröngum 

húsakynnum og góðri herbergjaskipan. Stálhúsgögn í sama stíl fá ekki eins lofsamlega 

umsögn.74 Byggingarstílnum er lýst á svipaðan hátt í umfjöllun Fálkans75 um sýninguna 

og næstu ár er oft vísað til stílsins á síðum blaðanna.76 Gunnar Sveinbjörn Óskarsson vill 

þó ekki gera of mikið úr þætti Stokkhólmssýningarinnar í grein sinni um 

Verkamannabústaðina við Hringbraut því að áhrif fúnksjónalismans hafi verið komin 

fram fyrr og bæði starfandi íslenskir arkitektar eins og Sigurður Guðmundsson og nemar 

eins og Gunnlaugur Halldórsson hafi verið vel með á nótunum fyrir sýninguna.77 

Gunnlaugur útskrifaðist úr listaakademíu Kaupmannahafnar sem arkitekt árið 1933, 

aðeins 23 ára að aldri, sá yngsti fram að því.78  

Í sýningarskrá um Sigurð Guðmundsson arkitekt kemur fram að fúnksjónalismi í 

byggingastíl hafi numið land mun fyrr en módernismi í öðrum greinum sjónlistar. Pétur 

Ármannsson bendir á mögulega skýringu á því. Hér var þegar komin mikil reynsla á 

notkun steinsteypu og hin nýja formhugsun módernismans byggðist á eiginleikum hennar 

sem byggingarefnis. Sigurður hafði innleitt margar af þessum nýjungum sjálfur fyrir 

1930, t.d. járnbenta steinsteypu og var því í góðri aðstöðu til að tileinka sér þennan stíl 

eins og röð fúnkísvilla eftir hann í byrjun fjórða áratugarins ber vitni um. Hann réð líka 

til vinnu á teiknistofu sína marga nýútskrifaða arkitekta en á þessum tíma voru margir 

                                                 
73 Sigurður Guðmundsson arkitekt, 13-15. Sjá meira um markmið módernismans á Íslandi: Hörður 

Ágústsson, Íslensk byggingararfleið I:322. Fleiri dæmi um markmið módernisma erlendis má sjá: Gropius, 

Walter, The new architecture and the Bauhaus, 19-44. Fyrir gagnrýnni viðhorf sagnfræðings sem aðhyllist 

klassísk byggingarform má sjá: Watkins, Davis, History of Western Architecture, 517-520, 531-534, 539-

544. 
74 Guðlaugur Rosenkransson, „Sýningin í Stokkhólmi,“ 1. september 1930, 8. 
75 „Sýningin í Stokkhólmi,“ 20. desember 1930, 11. 
76 Pétur H. Ármannsson, Sigurður Guðmundsson arkitekt, 13-15. 
77 Gunnar Sveinbjörn Óskarsson, „Félagslegar íbúðir og fagurfræðileg sýn.“  
78 Pétur H. Ármannsson, Gunnlaugur Halldórsson arkitekt, 31-32. 
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þeir sem áttu eftir að móta íslenska byggingarlist eftir að stríð að koma heim úr námi, 

innblásnir af hinum nýja stíl.79 Annar frumkvöðull var Þorleifur Eyjólfsson sem teiknaði 

Austurstræti 10 árið 1930. Það var fyrsta húsið hér á landi þar sem heill veggur var tekinn 

undir gler fyrir sýningarglugga en það var hægt með því að láta súlur en ekki vegginn 

sjálfan bera uppi húsið.80 Módernisminn var lengur að ryðja sér til rúms í opinberum 

byggingum sem voru flestar hannaðar af húsameistara ríkisins, Guðjóni Samúelssyni. 

Teiknistofa Sigurðar fékk þó nokkur stór verkefni á fjórða áratugnum sem bera skýr 

einkenni fúnksjónalisma, eins og stúdentagarðinn sem nú heitir Gamli garður við 

Hringbraut og vörugeymsluhús Reykjavíkurhafnar við Tryggvagötu þar sem Listasafn 

Reykjavíkur er nú til húsa.81 Á fjórða áratugnum birtist fúnksjónalisminn því helst í 

íbúðarhúsum og oftast hinum svokölluðu fúnkísvillum eins og þeim sem Sigurður 

hannaði. Þær einkenndu líka fyrstu verk yngri arkitekta eins og Einars Sveinssonar og 

Gunnlaugs Halldórssonar.82 Eðlilega voru einstaklingar líklegri til að ráða óreynda 

arkitekta en það má líka vera að form stakstæðra húsa hafi hentað betur þeim módernisma 

sem þeir meðtóku á námsárunum en sambyggð fjölbýlishús. 

Hjörleifur Stefánsson arkitekt lýsir því vel hversu hratt byggingarstíllinn breyttist á 

þessum árum í bók sinni Andi Reykjavíkur.83 Hús Landsbankans við Austurstræti var 

byggt árið 1899 í klassískum stíl úr tilhöggnu grágrýti og múrhúðað með skreytingum. 

Eftir brunann 1915 stóð það autt þangað til að það var endurmótað árið 1923 eftir 

teikningum Guðjóns Samúelssonar, lengt til vesturs og hækkað um eina hæð. 

Viðbyggingin var úr steinsteypu en ytra byrði hússins hélt stíleinkennum þess gamla. 

Strax árið 1935 þurfti enn að stækka húsið og tengja það við Ingólfshvol sem stóð á 

bakvið Landsbankahúsið við horn Hafnarstrætis og Pósthússtrætis. Guðjón Samúelsson 

hafði gert teikningu af stækkuninni í sama stíl en nú var efnt til samkeppni sem 

Gunnlaugur Halldórsson, einn af hinum ungum módernistum, vann. Hans viðbygging 

stakk algjörlega í stúf við gamla Landsbankann. Viðbyggingin einkenndist af beinum 

línum, engu skrauti og gluggum í nýjum stíl, gjörólík eldri byggingunni. Síðar sagði 

Gunnlaugur að gamla Landsbankabyggingin sem var endurmótuð af Guðjóni 

Samúelssyni svo nýlega væri ekki raunveruleg söguleg bygging. Pétur Ármannsson veltir 

                                                 
79 Pétur H. Ármannsson, Sigurður Guðmundsson arkitekt. 
80 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:301-303. 
81 Pétur H. Ármannsson, Sigurður Guðmundsson arkitekt, 13-15. 
82 Pétur H. Ármannsson, Einar Sveinsson arkitekt og húsameistari Reykjavíkur, 13. Pétur H. Ármannsson, 

Gunnlaugur Halldórsson arkitekt, 24-25, 28-36. 
83 Hjörleifur Stefánsson, Andi Reykjavíkur. 



 

 38 

 

 

líka upp möguleikanum á því að hér hafi hinn ungi arkitekt verið í uppreisn gegn hinum 

valdamikla húsameistara ríkisins.84  

 

Mynd 11. Landsbankahúsið ásamt viðbyggingu Gunnlaugs og hækkun á henni lengst til hægri. 

 

Hjörleifur vekur athygli á því að þegar viðbygging Gunnlaugs var hækkuð árið 1969 

var stíllinn nær óaðgreinanlegur. Þó leið álíka langur tími á milli þess sem viðbygging 

Gunnlaugs var byggð og hún hækkuð og frá því að Landsbankinn var byggður og að 

viðbyggingu Gunnlaugs var bætt við hann. Módernískur stíll sem væri jafnvel enn 

gjaldgengur ef hann væri byggður í dag kom þarna fram á sjónarsviðið og sópaði burt 

eldri stíltegundum. Skammt frá Landsbankahúsinu stóð hús Íslandsbanka þar sem nú er 

Héraðsdómur Reykjavíkur. Við hliðina á því við Lækjartorg var reist tvílyft verslunarhús 

                                                 
84 Pétur H. Ármannsson, Gunnlaugur Halldórsson arkitekt, 62. 
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árið 1928 teiknað af Einari Erlendssyni. Það var í rómantískum stíl þegar kom að 

múrskrauti og gluggagerð eins og Hjörleifur lýsir því, en strax árið 1935 var því breytt af 

Sigurði Guðmundssyni sem fjarlægði allt skraut og breytti gluggagerð í samræmi við 

hugmyndir módernismans. Síðar var gengið enn lengra í þessum breytingum með því að 

byggja ofan á Íslandsbanka í módernískum stíl.85 

2.7 Módernískt borgarskipulag 

Nýjum byggingarstíl fylgdu nýjar hugmyndir um skipulagsmál borga og það sést vel 

í Þýskalandi þar sem Bauhaus hreyfingin var áberandi á þriðja áratugnum. Walter 

Gropius, forvígismaður Bauhaus snertir aðeins á borgarskipulagi í bók sinni um 

hreyfinguna. Hann vill aðskilja íbúðarsvæði frá iðnaði og verslun og fá meiri náttúru inn 

í borgina. Hann gagnrýnir form 3-5 hæða randbyggðra fjölbýlishúsa sem einkenndu 

þýskar borgir þar sem húsagarðarnir séu of þröngir og dimmir. Að byggja bara 

einbýlishús myndi hinsvegar leysa upp borgina og valda of mikilli útþenslu byggðar að 

hans mati svo hann vill að reist verð íbúðarhús á bilinu 8-12 hæðir. Þannig sé hægt að 

minnka fótspor bygginganna, stækka græn svæði og tryggja nægt sólarljós án þess að 

fórna þéttleika byggðar. Með skýringarmynd (sjá mynd 12) sýnir hann fram á að með 

hærri byggingum aukist mögulegur þéttleiki byggðar miðað við sama skuggavarp sé þeim 

raðað í samsíða raðir. Þannig skapist til dæmis meira pláss fyrir bílastæði. Gropius var 

einn af helstu þátttakendunum í ráðstefnum módernískra arkitekta, CIAM (Congrès 

internationaux d'architecture moderne) ásamt Le Corbusier. Á annarri ráðstefnunni árið 

1929 var aðallega rætt um húsnæði sem gæti tryggt lágmarks lífskjör og þægindi fyrir 

lægst launaða verkafólkið og nokkrar íbúðir voru teiknaðar upp sem dæmi um slíkt fyrir 

mismunandi borgir í Evrópu. Þetta voru litlar íbúðir sem áttu samt sem áður að tryggja 

gott hreinlæti og að vera þægilegar að búa í. Á þriðja fundinum var svo rætt um 

möguleikann á háhýsum til íbúðar eins og þeim sem Gropius velti fyrir sér í bók sinni.86  

 

                                                 
85 Hjörleifur Stefánsson, Andi Reykjavíkur, 122. 
86 Gropius, Walter, The new architecture and the Bauhaus, 99-112 og Diel, Sigrrid, „Perimeter planning. 

An old design approach for a new urban housing design,“ 73-76. 
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Mynd 12. Skýringarmynd Gropiusar um skuggavarp af misháum blokkum. 

 

 

Mynd 13. Loftmynd af randbyggð í Suður-Amsterdam. 

 

Þessar hugmyndir komu fram þegar randbyggð var enn vinsælasta byggingarformið. 

Árið 1915 skipulagði H.P. Berlage Suður-Amsterdam í takt við hugmyndir Camillo Sitte 

sem Guðjón Samúelsson og Guðmundur Hannesson sóttu einnig innblástur í. Göturnar 

voru breiðar og rammaðar inn af fjögurra hæða byggingum með gróna húsagarða á bak 

við. Skásettar götur brutu svo upp gatnaskipanina svo hún varð ekki eins og taflborð. (sjá 

mynd 13) Metnaðarfull húsnæðisáætlun borgarstjórnar Vínar á árunum 1920-1933 var 

líka að mestu í formi randbyggðar. Þekktasta dæmið er örugglega Karl-Marx Hof sem er 
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risastór lengja íbúðarhúsa með stórum grænum svæðum í húsagarðinum og fjölbreyttri 

þjónustu fyrir íbúa á staðnum. Þessi hús þöktu þó einungis 50% af flatarmáli 

byggingarreitanna sem var framför frá eldri randbyggð þar sem hús og bakhús þöktu 70-

80% af mögulegu byggingarsvæði. Í Þýskalandi var randbyggð ráðandi byggingarform 

framan af þriðja áratugnum, eins og t.d. Í Jarrestad í Hamborg. Árið 1925 var sett 

byggingarreglugerð í Berlín sem bannaði bakhús. Það flækti málin fyrir stærri 

byggingarreiti eins og hina svokölluðu skeifubyggð (Hufeisensiedlung) í Britz hverfinu í 

Berlín. Það er blanda af randbyggð og samsíða blokkum og raðhúsum. Eftir 1927-28 fóru 

samsíða blokkir að verða algengara form bygginga í Berlín.87  

 

Mynd. 14. Frá klump að bjálka. Skýringarmynd Gropiusar af þróun húsareita. 

 

Þessi þróun var í takti við hugmyndir Gropiusar. Hann lýsti því hvernig dimmar íbúðir 

seinni hluta 19. aldar hefðu vikið fyrir randbyggð í kringum opinn húsagarð í kjölfar 

byggingarreglugerða upp úr fyrri heimstyrjöld. Hann sagði að þetta skipulag hefði þó enn 

nokkra ókosti, margar íbúðir snéru ekki rétt í átt til sólar þegar byggt væri allan hringinn 

og það hindraði líka loftflæði. Þá væru horníbúðirnar sérstaklega illa staðsettar. Öll þessi 

vandamál væru leist með samsíða blokkum sem snéru í sömu átt með tilliti til sólar og 

leyfðu betra loftflæði.88 Gropius setti fram einfaldaða skýringarmynd (sjá mynd 14) um 

þessa þróun húsareita, frá hinum óskipulögðu bakhúsum og þröngu húsagörðum sem 

einkenndu stórborgir seinni hluta 19. aldar til hinar skipulegu randbyggðar sem myndar 

ramma um stóran húsagarð og loks til hinna sérstæðu blokka módernismans sem standa 

                                                 
87 Diel, Sigrid, „Perimeter planning. An old design approach for a new urban housing design,“ 51-67. Pétur 

H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 222-228. 
88 Diel, Sigrid, „Perimeter planning. An old design approach for a new urban housing design,“ 76-77. 
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samsíða í miðjum húsareit.89 Þýski arkitektinn Ernst May teiknaði svipaða en ýtarlegri 

skýringarmynd (sjá mynd 15) af þróun húsareita í Berlín þar sem sá fyrsti er stór með 

fjölmörgum húsagörðum og bakhúsum hver inn af öðrum. Næst er reitnum skipt í minni 

randbyggða reiti með einum húsagarði hverjum, á þriðju myndinni eru sambyggðar 

húsaraðir sem standa við götuna en loka ekki húsareitnum í endana og loks raðir af húsum 

sem vísa allar í sömu átt en ekki að götunni.90 Hér er komin uppskriftin af þróun húsareita 

á fyrstu áratugum 20. aldar, sem er auðvelt að yfirfæra á sögu Reykjavíkur þó að 

Reykjavík hafi aldrei átt við sömu vandamál þéttbýlis og iðnaðarborgir Evrópu. Bakhús 

og þröngir húsagarðar sérstæðra timburhúsa sem eru byggð upp við götuna víkja fyrir 

skipulegri randbyggð þriðja áratugarins sem aftur víkur fyrir módernísku skipulagi þar 

sem blokkir eða raðhús standa samsíða í röðum á miðri lóð. 

 

Mynd 15. Skýringamynd Ernst May um þróun húsareita í Berlín. 

 

2.8 Einar Sveinsson kemur til sögunnar 

Árið 1934 var Einar Sveinsson ráðinn húsameistari Reykjavíkur og gegndi því starfi 

þar til hann lést árið 1973. Fram til 1949, þegar stofnuð var sérstök skipulagsdeild 

bæjarins, hafði hann einnig umsjón með skipulagsmálum. Einar útskrifaðist frá 

tækniháskólanum í Darmstat 1932, einungis tveimur árum áður en hann tók við starfi 

húsameistara. Hann þekkti því vel til nýjustu strauma í arkitektúr og hóf rekstur eigin 

teiknistofu. Á fyrri hluta fjórða áratugarins teiknaði hann nokkur íbúðarhús, bæði einn og 

í samstarfi við Sigmund Halldórsson húsameistara. Þar má nefna hús Félagsgarðs við 

                                                 
89 Gropius, Walter, „Vom Block zur Zeile.“ 
90 Diel, Sigrid, „Perimeter planning. An old design approach for a new urban housing design,“ 76-77. 
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Hávallagötu. Hús hans á þessum tíma höfðu flest einfalt teningsform en einkenndust 

samkvæmt Pétri Ármannssyni af næmu auga fyrir stærðarhlutföllum og gluggasetningu 

og báru öll einkenni fúnkísstefnunnar. Hann tók líka þátt í þeirri aðlögun stílsins að 

íslenskum aðstæðum sem fór fram um miðjan fjórða áratuginn með því að nota íslenskar 

steintegundir til að húða útveggi og setja valmaþök á hús í stað þeirra flötu sem einkenndu 

fyrstu fúnkísvillurnar.91  

Í viðtali við Morgunblaðið 1935 lýsir Einar hugmyndum sínum um útlit og skipulag 

húsa sem falla vel að áherslum fúnksjónalismans. Hann gerir athugasemdir við margar af 

þeim tilraunum sem íslenskir arkitektar höfðu gert með steinsteypu. Hann leggur áherslu 

á að byggingarstíllinn verði að henta efniviðnum. Form íslenska torfbæjarins hafi þannig 

hentað því byggingarefni sem þeir voru mótaðir úr en það henti ekki steinsteypu og 

bárujárni. Að sama skapi telur hann tilraunir til að skapa sér-íslenskan steinsteypustíl, 

svokallaðan stuðlabergsstíl ekki vel heppnaðar, byggingarnar verði allt of þunglamalegar. 

Þetta hlýtur að beinast sérstaklega gegn verkum Guðjóns Samúelssonar. Hann hafði þá 

horfið frá formi íslenska torfbæjarins og meðtekið margar hugmyndir módernismans í 

verkum sínum en reyndi að samþætta hann klassískum einfaldleik og skírskotun í íslenska 

náttúru. Dæmi um þetta er til dæmis Aðalbygging Háskóla Íslands. Jónas frá Hriflu notaði 

orðið lýðveldisstíll yfir þessi seinni verk Guðjóns.92 Þegar kemur að fúnksjónalisma í 

húsagerð segir Einar þó að ekki hafi allt heppnast vel sem hannað var í þeim stíl og nefnir 

þar hvítu böndin sem séu notuð til að fela slæm hlutföll glugga en passi alls ekki á 

steinsteyptum húsum.93 Sjálfur segist hann vilja hanna fábrotin en vistleg hús.94 

Einar skrifaði kafla um stakstæð íbúðarhús í bókinni Húsakostur og híbýlaprýði sem 

kom út árið 1939 þar sem hann leggur áherslu á að notagildi og innra skipulag húsa skipti 

mestu við hönnun þeirra. Herbergjaskipanin á að ráðast af því hvenær birtu nýtur. Helstu 

vistarverur eiga því að vísa á mót suðri en ekki götunni, sem hann telur stóran galla á 

mörgum eldri húsum þar sem gatan er norðan megin. Götumyndin á því ekki að stjórna 

innra skipulagi húsa. Ef það er einhver bakhlið á húsum í huga Einars þá er það sú sem 

vísar í norður, þangað sem helst mátti snúa baðherbergis- og eldhúsgluggum. Einar leggur 

svo áherslu á að herbergi séu misstór eftir því hvaða hlutverki þau gegni og að gangar og 

stigar fái nóg pláss. Hann skrifar líka nokkuð um staðsetningu húsa á lóðum en tekur þar 

                                                 
91 Pétur H. Ármannsson, Einar Sveinsson arkitekt og húsameistari Reykjavíkur, 3-11. 
92 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Sveinsson húsameistari, 212-216. 
93 Þessi hvítu bönd má til dæmis sjá á húsum ofarlega á Leifsgötu og við Barónsstíg 49-65. 
94 Sigurður Benediktsson, „Einar Sveinsson arkitekt,“ 24. júlí 1935, 5. 
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mið af því sem hann segir algengustu skipan sérstæðra húsa hér á landi eins og sjá má á 

mynd 16. Þar má sjá kunnuglega hönnun sem lágmarkar skuggavarp með því að hafa jafnt 

bil á milli húsa í norður-suður hvort sem er gata eða garður á milli þeirra. Hann veltir þó 

upp öðrum möguleikum á uppröðun húsa og gefur ráð um hvernig er best að staðsetja þau 

með tilliti til bestrar nýtingar á görðum.95 

 

 

Mynd 16. Venjubundin skipan sérstæðra húsa á Íslandi samkvæmt Einari Sveinssyni. 

 

                                                 
95 Einar Sveinsson, „Fyrirkomulag og gerð sérstæðra íbúðarhúsa í kaupstöðum,“ 38-72. 
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Þau viðhorf sem Einar lætur upp þarna passa vel við þau einkunnarorð módernismans 

að form eigi að ráðast af hlutverki. Þetta þýddi að gluggaskipan, lögun hússins og 

staðsetning þess áttu að ráðast af þörfum íbúanna en ekki því hvernig til dæmis götuhlið 

þess líti út og allt auka skraut er til óþurftar. Þetta viðhorf endurspeglast einnig í þeim 

húsum sem hann hannaði á fjórða áratugnum þar sem hreinar línur og einföld form eru 

ráðandi. Þegar fram líður urðu sveigðar línur meira áberandi og jafnvel ráðandi. Þó að 

útlínur bygginga hans hafi fjarlægst þau einföldu form sem helst þykja einkenna 

fúnksjónalisma, réð hlutverk og uppröðun herbergja alltaf ytra útliti þeirra húsa sem hann 

hannaði.  Pétur Ármannson rekur þessa þróun stíls Einars í sýningarskrá yfirlitssýningar 

sem haldin var á Kjarvalsstöðum haustið 1995. Þar tekur hann sem dæmi eitt af þekktustu 

verkum hans, Heilsuverndarstöð Reykjavíkur sem var byggð á árunum 1949-1955. Hún 

gæti þótt sérviskuleg í útliti en hin fjölbreytilega gluggaskipan ræðst af mismunandi 

þörfum hvers herbergis og brýrnar sem liggja að innganginum koma til vegna halla 

lóðarinnar. Stíll Einars þróaðist síðar af áhrifum alþjóðlegs módernisma eftirstríðsáranna 

en hann sætti engu að síður gagnrýni frá arkitektum fyrir sérvisku og rómantík sem þótti 

ekki nútímaleg. Hann var einnig gagnrýndur fyrir óhóflegan íburð en staða hans sem 

opinbers embættismanns gerði hann berskjaldaðri fyrir gagnrýni bæði þegar kom að stíl 

og kostnaði.96 Dæmi um gagnrýni á fagurfræði Einars er í grein Harðar Ágústssonar 

listamanns í Birtingi árið 1960. Sýn hans á módernismann er greinilega mjög 

fagurfræðileg þar sem hann gagnrýnir tvö einbýlishús Einars, Háuhlíð 8 og Flókagötu 58. 

Að ytra útliti er hið fyrra stefnulaust og ómarkvisst með margar mismunandi gluggagerðir 

og eð grunnformi er hið seinna órólegt og ómarkvisst. Í samanburði lofar hann hreinar 

línur og agaða gluggaskipan í húsi Gunnlaugs Halldórssonar við Dyngjuveg 6.97 Þennan 

ágreining innan módernismans má rekja alla leið aftur til Þýskalands á þriðja áratugnum 

þar sem tókust á sjónarmið þeirra arkitekta sem áttu oft rætur í Expressjónisma í arkitektúr 

og vildu hanna einstök rými sem þjónuðu sínum sérstaka tilgangi og þeirra sem vildu 

frekar samræma byggingarlag þannig að það gæti þjónað hvaða tilgangi sem er á 

hagkvæman hátt.98  

Einar tjáir sig ekki um sambyggð hús í viðtölum eða skrifum en í skipulagsuppdráttum 

hans af Melunum og Norðurmýri eru stakstæð hús ráðandi. Takmarkanir randbyggðar 

henta enda ekki áherslu hans á að öll herbergi njóti sólar og mikilvægi staðsetningar húsa 

                                                 
96 Pétur H. Ármannsson, Einar Sveinsson arkitekt og húsameistari Reykjavíkur, 27-31. 
97 Hörður Ágústsson, „Byggingarlist VIII,“ 26-29. 
98 Colquhoun, Alan, Essays in architectural criticism, 169. 
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á lóðinni fyrir nýtingu garða. Fjölbýlishús Einars við Hringbraut og það sem hann hannaði 

við Lönguhlíð eftir 1945 geta talist fyrstu íslensku blokkirnar en þó var hann ekki alveg 

búinn að gefa randbyggð upp á bátinn því að húsin við Hringbraut standa við götuna. 

Reyndar hannaði hann líka fjölbýlishús fyrir bæinn við Skúlagötu 64-80 (nú Bríetartún 

20-36) sem eru sambyggð vestan megin og snúa inn að húsagarði en þar var hann að 

hanna inn í byggðamynstur sem mótast hafði áður.99  

2.9 Skipulagsvinna utan Hringbrautar 

Fyrsta verkefni Einars var ásamt Valgeiri Björnssyni bæjarverkfræðingi að gera drög 

að skipulagi Reykjavíkur utan Hringbrautar. Arkitektunum Sigurði Guðmundssyni og 

Gunnlaugi Halldórssyni var svo falið að fara yfir tillögur þeirra.100 Í mars árið 1935 var 

skilað greinargerð um þetta skipulag til bæjarstjórnar. Fyrri hluti hennar snýr aðallega að 

legu umferðargatna út úr bænum og á milli bæjarhluta og þar eru lögð drög að mörgum 

umferðartorgum eins og Hagatorgi, Melatorgi en einnig þeim sem áður voru við 

Hringbraut við Skúlagötu næst sjónum og þar sem Reykjanesvegur, nú Bústaðavegur, 

mætti henni. Útgáfa af uppdrættinum birtist í Morgunblaðinu árið 1936 í grein um 

framtíðaskipulag bæjarins.101 En lokaútgáfa hans sem sést á mynd 17 er dagsett 1937. Í 

greinargerðinni eru líka nefnd nokkur framtíðarbyggingarsvæði utan Hringbrautar en 

nákvæm gatnaskipan og fyrirkomulag húsareita fylgir ekki með. Fyrsta byggingarsvæðið 

næst sjónum að norðan er líklega það sem varð að Túnunum og Teigunum en þar er gert 

ráð fyrir sérstæðum íbúðarhúsum nema við eitt af fyrirhuguðum torgum þar sem eiga að 

vera sambyggð íbúðarhús. Annað svæðið samsvarar um það bil Holtunum en þar var 

komin nokkur byggð íbúðar og iðnaðarhúsa. Þar á að byggja sambyggingar á þeim reitum 

sem þær eru fyrir en annars sérstæð hús. Svæði þrjú er Norðurmýri en þar er mæltist til 

að verði byggð einlyft, stakstæð tvíbýlishús nema við Njálsgötu og Rauðarárstíg þar sem 

á að byggja sambyggingar. Svæði fjögur er líklega nokkurn veginn samsvarandi 

Hlíðunum og þar er gert ráð fyrir sérstæðum húsum. Sömuleiðis byggingarsvæði fimm 

sem er líklega Vatnsmýri austan Melavegar, nú Suðurgötu, en það er að mestu talið 

óbyggilegt fyrir utan Skerjafjörðinn og þar átti að setja skemmtigarð eða flugvöll, eins og 

úr varð. Svæði sex er svo nýi Vesturbærinn og hann er hugsaður fyrir sérstæð hús nema 

                                                 
99 Pétur H. Ármannsson, Einar Sveinsson arkitekt og húsameistari Reykjavíkur, 19. 
100 Páll Líndal, Bæirnir byggjast, 209. 
101 Sigurður Guðmundsson, „Framtíðarskipulag Reykjavíkur,“ 18. ágúst 1936, 6-7. 
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meðfram þeim torgum eins og því sem átti eftir að verða að Hagatorgi en þar átti að leyfa 

hærri byggingar en annars.102  

 

 

Mynd 17. Skipulagsuppdrátturinn af Reykjavík utan Hringbrautar frá 1937. 

 

Eftir að tekið var tillit til athugasemda Sigurðar og Guðmundar og gagnathugasemda 

Einars Sveinssonar var tilbúinn grófur uppdráttur að allri Reykjavík utan Hringbrautar 

allt að Elliðaám árið 1938. Athugasemdirnar snéru aðallega að legu gatna og staðsetningu 

iðnaðar en lítil breyting varð á fyrirhuguðum íbúðarhverfum nema að við bættist hverfi 

norðan Sundlaugavegar eins og sést skaga út á Laugarnesið á uppdrættinum. Þegar kemur 

að sambyggingum var heldur búið að draga í land með áform um þær meðfram torgum 

og það látið bíða nánari útfærslu meðfram Hagatorgi.103 Meðfram þessu stóra skipulagi 

unnu Einar og Valgeir Björnsson að nánara skipulagi á Norðurmýri og Melahverfi, 

svæðum þrjú og sex. Norðurmýrin sem er skipulögð 1934-36 eins og sést á mynd 18 er 

að mestu samkvæmt lýsingum skipulagsins og húsin við Njálsgötu og nyrst við 

Rauðarárstíg eru alveg upp við götuna eins og á randbyggðum reitum innan Hringbrautar. 

                                                 
102 Borgarskjalasafn. Málasafn borgarstjóra. Greinargerð fyrir skipulagstillögum að Reykjavík, utan 

Hringbrautar, Askja 812. 
103 Borgarskjalasafn. Málasafn borgarstjóra. Skipulag Reykjavíkur utan Hringbrautar, Askja 812. 
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En þó að húsin við Njálsgötu séu sambyggð þá eru aðeins tveir stigagangar sambyggðir í 

hverju fjölbýlishúsi við Rauðarárstíg, þau hús eru því nær blokkum eftirstríðsáranna en 

eiginlegri randbyggð og á bak við þau eru engir aflokaðir húsagarðar eins og vestanmegin 

við Hringbraut, nú Snorrabraut. 

 

Mynd 18. Uppdráttur af Norðurmýri. 

 

Í Melahverfinu sem er skipulagt 1936-40 eins og sést á mynd 19 standa blokkirnar 

sem Einar hannaði sjálfur við Hringbraut en þar fyrir aftan koma fjórar blokkir sem standa 

einar með stórum görðum að sunnanverðu. Í skipulagsuppdrættinum er gert ráð fyrir að 

þær standi við götur sem liggja á milli Birki- og Espimels en þegar blokkirnar voru 

byggðar voru göturnar aðeins bílaplön.104 Þar er komin forskriftin fyrir þau fjölbýlishús 

sem reist voru í Reykjavík á eftirstríðsárunum; fjögurra hæða blokkir sem standa stakar 

með bílaplan við innganginn og stóran garð fyrir framan. Þetta skipulag er eins og tekið 

upp úr skýringarmynd Gropiusar, í stað lágreistra húsa í kringum húsagarð koma samsíða 

blokkir sem snúa allar eins móti sólu. Þannig var hægt að viðhalda þéttleika byggðar en 

bæta birtuskilyrði. Áhersla Einars á birtu var enn frekar styrkt af nýlegum rannsóknum á 

áhrifum húsdýptar á gæði íbúða og því voru blokkirnar sem hann hannaði við Hringbraut 

1942 einungis 9.5 metra breiðar með gluggum á öllum innrýmum. 

 

                                                 
104 Pétur H. Ármannsson, Einar Sveinsson arkitekt og húsameistari Reykjavíkur, 11-13. 
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Mynd 19. Uppdráttur af Melahverfi. 

 

Hringbrautarblokkirnar voru reistar á vegum bæjarins vegna aðkallandi 

húsnæðisskorts í stríðinu. Of dýrt hafði reynst að byggja bráðabirgðahúsnæði á Höfðatúni 

svo að bæjaryfirvöld snéru sér að því að byggja varanleg fjölbýlishús. Næsta verkefni 

Einars var að hanna félagslegar íbúðir við Skúlagötu 64-80 og blokkina við Lönguhlíð á 

horni Miklubrautar. Sú fyrri fékk ríkislán á grundvelli laga um útrýmingu heilsuspillandi 

húsnæðis en þegar kom að Lönghlíðarblokkinni barst neitun vegna þess að kostnaðurinn 

við hús Einars væri óhóflegur. Einar hrakti þær fullyrðingar í greinaflokki í 

Morgunblaðinu105 en útkoman varð samt sú að bæjaryfirvöld hættu byggingu 

fjölbýlishúsa. Þeirra lausn á húsnæðisvandanum þegar dró nær sjötta áratugnum var 

smáíbúðahverfið þar sem fólki bauðst að byggja sjálft lítil hús eftir teikningum Sigmundar 

Halldórssonar sem bærinn útvegaði.106 Kannski má líka geta sér til þess að bæjarstjórn 

sjálfstæðisflokksins hafi ekki verið sérlega hlynnt fjölbýlishúsum ef marka má orð Bjarna 

Benediktssonar sem var borgarstjóri frá 1942-1947 „Sumir vilja bæta úr hinum mikla 

                                                 
105 Einar Sveinsson, „Húsnæðisvandinn og íbúðarbyggingar Reykjavíkurbæjar,“ 8., 9., 10. og 13. október 

1948, 6, 10-11, 5-6, 10-11. 
106 Pétur H. Ármannsson, Einar Sveinsson arkitekt og húsameistari Reykjavíkur, 19. 
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kostnaði, sem af þessu leiðir, með því að byggja eingöngu eða sem allra mest samföst 

margra hæða hús. Sá byggingarmáti er nauðsynlegur, en á einungis við ásamt öðrum 

úrræðum. Þjóð, sem búið hefur svo dreift frá upphafi sem Íslendingar, getur aldrei unað 

því, að sá hluti hennar, sem tekur sér bústaði í þéttbýli, verði allur að hafast við í margra 

hæða samföstum húsaröðum. Ekki má horfa í það, þótt stofnkostnaður verði nokkur meiri 

í fyrstu. Húsin, sem nú eru reist, munu endast um aldir, og þeir, sem farið hafa um erlendar 

borgir, vita, að fátt er ömurlegra en samfastar raðir lóðalítilla, gamalla húsa. Að vísu bætir 

mjög úr skák, ef húsalengjurnar eru sundurslitnar, svo kallaðar „blokk-byggingar“. En að 

hinu verður að stefna, að þeir, sem þess eru megnugir, eigi þess kost að reisa sér sérstök 

hús með hæfilegum lóðarskikum“. 107  

Eftir stríð er næsta hætt að skipuleggja randbyggða húsareiti. Enn var byggt á reitum 

sem þegar höfðu verið skipulagðir þannig eins og ég fer betur yfir í næsta kafla en þangað 

til á allra síðustu árum er það einungis í iðnaðarhverfum sem er gert ráð fyrir nýrri 

randbyggð. Í uppdrætti af Holtunum frá 1948 er gert ráð fyrir randbyggð iðnaðarhúsa á 

milli Brautarholts og Skipholts en þeir reitir byrjuðu að mestu að byggjast upp á sjötta 

áratugnum. (Myndavefur reykjavíkurborgar) Það má strax sjá á deiliskipulagsuppdrætti 

frá 1946 af Vogahverfinu skipulag fyrir húsareitinn sem afmarkast af Tranavogi, 

Dugguvogi og Súðarvogi þó að fyrstu húsin samkvæmt því risu ekki fyrr en upp úr 

1960.108 Á öllum þessum reitum er nú gert ráð fyrir íbúðabyggð á grundvelli þessarar 

síðbúnu randbyggðar.109  

 

3 Byggðamynstrið í reynd 

Ef litið er á kort af Reykjavík á árum fyrri heimsstyrjaldarinnar, þegar langflest hús 

voru enn byggð úr timbri, þá er augljóst að flest húsin eru í raun stakstæð þó þau séu 

byggð upp við götuna (sjá mynd 20 og 21). Það er helst í Kvosinni sjálfri að hús eru 

sambyggð, svo og einstaka timburhús við Laugaveg. Þar fyrir utan eru nokkur pör 

timburhúsa, t.d. við Kárastíg, en engar samfelldar lengjur. Sambyggð hús er þannig helst 

að finna við höfnina og aðalgötur, þar sem fyrstu stóru steinhús bæjarins eru líka farin að 

spretta upp eins og Reykjavíkurapótek. 

                                                 
107 Ingólfur Kristjánsson, ritstj., Byggingarfélag verkamanna í Reykjavík, fimmtán ára, 16. 
108 Drífa Kristín Þrastardóttir, Anna María Bogadóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir, Vogabyggð. Svæði 1-

3. Byggðakönnun. Fornleifaskrá og húsakönnun, 27-30. 
109 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-20130. 
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Bruninn mikli árið 1915 markar ákveðin þáttaskil. Þá kviknaði í stóru timburhúsi, 

Hótel Reykjavík, á milli Austurstrætis og Austurvallar. Þaðan breiddist eldurinn út til 

aðliggjandi húsa og yfir Austurstræti og Pósthússtræti. Alls brunnu tíu hús til grunna. 

Steinhúsin í Kvosinni stóðust brunann betur. Útveggir Landsbankans stóðu enn eftir og 

það tókst að slökkva eldinn í Ingólfshvoli, steinhúsi sem var byggt 1903, og koma í veg 

fyrir að eldar breiddust út um gamla pósthúsið.110 Eftir brunann var haldið áfram að fylla 

inn í þann vísi að randbyggð sem myndast hafði í Kvosinni og við Laugaveg og 

Hverfisgötu. Þar risu á þriðja áratugnum mörg steinsteypt stórhýsi í þeim glæsilega stíl 

sem kallaður hefur verið steinsteypuklassík. Þar má nefna Edinborgarhúsið við 

Hafnarstræti, Nýja bíó og auðvitað Reykjavíkurapótek og Hótel Borg við Austurvöll.111 

Byggingu timburhúsa voru settar strangar skorður eftir brunann og tekið fyrir allar 

sambyggingar. Þar sem þegar var komin nokkur reynsla á notkun steinsteypu varð hún í 

kjölfarið aðalbyggingarefni bæjarins.112 Með því að stíga inn í steinsteypuöldina var hægt 

að nýta lóðir betur og þétta byggð án mikillar eldhættu. Frá 1915 varð randbyggð þannig 

bæði möguleg og samkvæmt skipulaginu frá 1928 á endanum hið æskilega form flestra 

húsareita. Það átti þó eftir að breytast þegar leið á fjórða áratuginn. 

                                                 
110 Guðmundur Karlsson, „Bruninn mikli 1915,“ 109-113.. 
111 Guðjón Friðriksson. Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:113-116. 
112 Sjá ritgerð: Ólöf Vignisdóttir, „Hótel Reykjavík og bruninn mikli árið 1915.“ og Hörður Ágústsson, 

Íslensk byggingararfleið, 319-325 
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Mynd 20. Kort af Vesturbæ Reykjavíkur 1915-18 eftir mælingum Ólafs Þorsteinssonar 
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Mynd 21. Kort af  Austurbæ Reykjavík 1915-18 eftir mælingum Ólafs Þorsteinssonar. 
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3.2 Randbyggð felld inn í eldra byggðarmynstur 

Undir lok annars áratugar 20. aldar markaðist byggðin í Austurbænum af Barónsstíg 

og Bergþórugötu, náði austur að því sem nú er Njarðargata og vestur að Laufásveg. Í 

Vesturbænum var byggt meðfram Tjörninni austan Suðurgötu. Grjótaþorpið var vestan 

kvosarinnar en svo teygði byggðin sig meðfram Vesturgötu, norðan við hana að sjónum 

og svo í sveig framhjá Landakotshæð niður eftir Bræðraborgarstíg fyrir utan lítinn anga 

upp Stýrimannastíg.113 Frá aldamótum hafði fjölgaði ört í bænum og sú byggð sem fyrir 

var þéttist. Bakhús voru byggð á lóðum og útihúsum breytt í íbúðarhús.114 Þessi þróun 

hélt áfram eftir að steinsteypan kom til sögunnar. Oft var fyllt inn í eldri byggð með 

sambyggingum bæði fyrir og eftir að skipulagsuppdrátturinn kom til árið 1928. 

Laugavegurinn, sem aðal verslunargata bæjarins, er kannski skýrasta dæmið um 

hvernig eldri byggð stakstæðra húsa vék fyrir eða var breytt í randbyggð. Strax árið 1902 

var komin byggð langt upp Laugaveginn og enn má þar finna stakstæð hús frá fyrsta 

áratug 20. aldar, sérstaklega sunnan megin á milli Frakkastígs og Vitastígs. Nær 

Bankastræti höfðu risið sambyggð timburhús árið 1915, eins og Laugavegur 17 og 19. 

Síðan þá hefur verið byggt við eða fyllt inn á milli timburhúsa, eins og t.d. sitthvoru megin 

við Laugaveg 1 og við Laugaveg 2 þar á móti. Á skipulagsuppdrættinum frá 1927 var gert 

ráð fyrir margra hæða sambyggingum og í kjölfarið risu sambyggð steinhús við götuna 

alveg fram til dagsins í dag inn á milli eldri byggðar. Þar má nefna hús allt frá 

verslunarhúsi Guðsteins við laugaveg 34 sem var byggt 1929 til Frakkastígs 8F sem var 

byggt 2019.115 

 

                                                 
113 Einar S. Arnalds, „Annáll Reykjavíkur ásamt gömlum og nýjum uppdráttum og loftmyndum,“ 88-89. 
114 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, Húsakönnun. Hverfisgata – Ingólfsstræti – Lindargata 

– Klapparstígur, 7. 
115 Einar S. Arnalds, „Annáll Reykjavíkur ásamt gömlum og nýjum uppdráttum og loftmyndum,“ 76-77. 
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Mynd 22. Austurbærinn í kringum Laugaveg. 

 

Svipaða þróun má sjá á götureitunum sitthvoru megin við Laugaveg þar sem byggð 

var til staðar fyrir brunann. Þar var líka gert ráð fyrir sambyggingum á skipulaginu frá 

1927, alveg frá Njálsgötu og Skólavörðustíg niður að sjó, en það er einungis meðfram 

Hverfisgötu sunnanverðri sem hún er nokkuð samfelld auk Laugavegarins. Við 

Grettisgötu er bæði að finna stakstæð timburhús frá fyrstu áratugum aldarinnar sem og 

stærri sambyggingar frá seinni helmingi 20. aldar eins og Grettisgötu 32 og 34. Einnig 

var algengt að byggt væri við eldri timburhús með steinhúsum meðfram götunni og 

þannig varð húsalengjan samfelldari, t.d. við Njálsgötu.116 Við Kárastíg sunnanverðan 

myndaðist líka samfelld húsalengja. Fyrir tíma steinsteypunnar höfðu timburhúsin við 

Kárastíg 11 og 13 verið sambyggð en á þriðja áratugnum var timburhúsið við Kárastíg 3 

byggt úr steinsteypu og steinhúsin Kárastígur 9 og 9A komu á milli timburhúsanna 

                                                 
116 Páll V. Bjarnason og Guðfinna Ósk Erlingsdóttir, Húsakönnun. Barónsstígur – Bergþórugata – 

Vitastígur – Njálsgata. 
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sitthvoru megin.117 Tilkoma steinsteypunnar gerði þessa þéttingu byggðar mögulega án 

þess að auka eldhættu, jafnvel þó að eldri timburhús fengju enn að standa. Annað 

markmið skipulagsins sem ekki gekk eftir á þessum miðbæjarreitum í Austurbæ er 

útrýming bakhúsanna sem setja enn svip sinn á þessa götureiti. Í bréfi frá 5. mars 1929 

kvartar ráðherra fyrir hönd skipulagsnefndar yfir því að fjöldi bakhúsa hafi verið byggður 

þrátt fyrir að það stangist á við skipulagsuppdráttinn. Borgarstjóri svarar að 

byggingarnefnd hafi einungis heimilað byggingu geymsla fyrir hús án kjallara og bílskýli 

en nefnir einnig að ekki sé fyrirhugað að rífa íbúðarhús í bakgörðum, einungis að bygging 

nýrra verði ekki heimiluð.118 Afleiðingin er hin þétta en óskipulega blanda af randbyggð 

og bakhúsum, stakstæðum timburhúsum, viðbyggingum og stærri steinhúsum sem setur 

svip sinn á Austurbæinn norðan Skólavörðustígs og vestan Barónsstígs eins og sjá má á 

mynd 22. 

Í Vesturbænum fá finna svipað byggðarmynstur við Nýlendugötu og Vesturgötu en 

þar stendur slitrót randbyggð timburhúsa og steinhúsa. Timburhúsin voru reist fyrir 1915 

en eftir að skipulagið frá 1928 gerði ráð fyrir randbyggð á öllum reitum sitthvoru megin 

við þessar götur voru byggð steinhús upp við nokkur þeirra. Í húsakönnun Minjastofnunar 

um svæðið er sagt að þetta hafi spillt götumynd svæðisins og er sérstaklega tekið dæmi 

af Nýlendugötu 15 þar sem viðbygging úr steypu gnæfir yfir eldra timburhús á sömu 

lóð.119 

 

                                                 
117 Drífa Kristín Þrastardóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir, Húsakönnun. Skólavörðustígur - Kárastígur 

– Frakkastígur. 
118 Borgarskajalsafn, Málasafn borgarstjóra. Borgarstjóri til Atvinnu- og Samgöngumálaráðuneytis 27. 

mars. 1929. Askja 812. 
119 Páll V. Bjarnason, Helga Maureen Gylfadóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir og Jóna Kristín 

Ámundadóttir. Mýrargötusvæði. Húsakönnun og fornleifaskráning. 
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Mynd 23. Nýlendugata 15 og 15A. 

Á hæðinni í kringum Landakot var enn að mestu óbyggt árið 1915, að frátöldum 

Stýrimannastíg. Skipulagið gerir að mestu ráð fyrir stakstæðum húsum á þeim reit en við 

Ránargötu átti að rísa randbyggð. Það gekk þó bara að hluta til eftir. Fyrir stóðu nokkur 

timburhús og á þriðja áratugunum voru bæði byggð stakstæð steinhús með forgörðum og 

sambyggingar upp við götuna. Á endanum reis nokkuð samfelld randbyggð vestan 

Ægisgötu en austan hennar er aðeins eitt og eitt hús byggt upp við næsta hús. Reiturinn á 

milli Bræðraborgarstígs og Unnarstígs hafði byggst upp á fyrsta aldarfjórðung 20. Aldar 

en þau áttu að víkja fyrir sambyggingum samkvæmt skipulaginu. Raunin er sú að í dag 

eru einungis tvö hús á þeim reit sambyggð en þau voru byggð á fjórða og sjötta 

áratugnum, sjá mynd 24. 
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Mynd 24. Reiturinn á milli Bræðraborgarstígs og Unnarsstígs. 

 

Fálkagatan er dæmi utan Hringbrautar um götu sem er alla 20. öldina að byggjast. 

Elsta byggingin er frá því fyrir aldamótin 1900 en sú nýjasta frá níunda áratugnum. Það 

eru þó skipulagshugmyndir þriðja áratugarins sem ráða því hvernig götumyndin lítur út 

því að flest húsin eru frá þeim tíma. Húsin eru sambyggð og standa þétt upp við götuna. 

Það er athyglisvert að sum yngri hús standa hinsvegar lengra frá götunni og víkja þannig 

að takmörkuðu leiti frá eldra skipulagi en eru samt sem áður sambyggð. Fálkagatan 

stingur þannig í stúf við aðrar götur í hverfinu þar sem eru einungis sérstæða hús. Það 

þurfti því ekki endilega skipulagið frá 1928 til að götur byggðust upp sem randbyggð.120 

 

 

Mynd 25. Fálkagata 

                                                 
120 Drífa Kristín Þrastardóttir, Helga Maureen Gylfadóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir, Húsakönnun. 

Grímsstaðaholtið og nágrenni. 
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3.3 Hrein randbyggð 

Ef litið er á kort af bænum í dag þá eru skýrustu randbyggðirnar á jöðrum Reykjavíkur 

innan Hringbrautar. Í gamla Vesturbænum er stór hluti samfelldrar randbyggðar vestan 

Bræðraborgarstígs, sérstaklega við Framnesveg, Seljaveg, Holtsgötu og að hluta til við 

Vesturgötu, Öldugötu, Vesturvallagötu, Sólvallagötu og Brekkustíg.  Þar eru leifar af 

eldri byggð, steinbæir tómthúsmanna frá því um aldamótin og bárujárnsklædd timburhús 

sem hafa fengið að halda sér, en flestar byggingarnar eru frá þriðja og fjórða áratugnum 

og voru greinilega byggðar í anda sömu hugmynda og finna má í skipulagsuppdrættinum 

frá 1927. Á þessum götureitum var að mestu gert ráð fyrir lágreistri randbyggð á 

skipulagsuppdrættinum.  

Á milli Bræðraborgarstígs og Framnesvegs niður að Sólvallagötu var gert ráð fyrir 

randbyggð fyrir utan Drafnarstíg sem átti að halda sér með stakstæðum húsum. Það er 

athyglisvert að bæði á skipulagsuppdrættinum og í reynd eru engir forgarðar. Við 

Öldugötu og Holtsgötu t.d. eru húsin það há að án þeirra samræmist skipulagið varla 

hugmyndum Guðmundar Hannessonar um birtu í vistarverum og görðum. Líklega var 

það vegna þess að byggðin var þegar farin að mótast. Þarna var komin byggð steinbæja 

og timburhúsa sem ákvarðaði götulínuna á fyrstu áratugum 20. Aldar. Þegar var farið að 

byggja sambyggð steinhús í upphafi þriðja áratugarins fylgdu þau þeim götulínum og 

skipulagið tók væntanlega mið af því. Við Holtsgötu standa svo fjórlyft hús sem eru með 

þeim hæstu á svæðinu og voru byggð á sjötta áratugnum, meðal annars þar sem áður stóðu 

steinbæir frá lokum 19. aldar við Holtsgötu 17 og 23. Þessi fjölbýlishús eru sambyggð og 

fast upp við götuna í línu við hús frá þriðja og fjórða áratugnum sem reist voru samkvæmt 

skipulagsuppdrættinum frá 1927 (sjá mynd 26).121 

 

                                                 
121 Sjá húsakannanir: Páll V. Bjarnason og Drífa Kristín Þrastardóttir, Húsakönnun. Holtsgata – 

Bræðraborgarstígur – Sólvallagata – Vesturvallagata. og Drífa Kristín Þrastardóttir, Helga Maureen 

Gylfadóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir, Húsakönnun. Vesturvallagata – Sólvallagata – Framnesvegur 

– Holtsgata. 
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Mynd 26. Randbyggð í Vesturbæ. 

 

Við Seljaveg má finna einhverja lengstu sambyggðu húsalengju bæjarins. Við götuna 

stóð áður bærinn Miðsel, einn af Selsbæjum sem gatan dró líklega nafn sitt af. En fyrsta 

húsið sem markaði húsalínuna sjálfa er í raun Vesturgata 57a frá 1925 en það vísar að 

Seljavegi. Fyrsta húsið við Seljaveg sjálfan er frá 1929 og tekur mið af því húsi og stendur 

fast við götuna eins og gert var ráð fyrir á skipulagsuppdrættinum. En kannski var það á 

hinn veginn, að skipulagsuppdrátturinn hafi tekið mið af Vesturgötu 57a. Flest húsin við 

Seljaveg voru svo byggð á fyrstu árum fjórða áratugarins og götumyndin var innsigluð á 

8. áratugnum þegar bærinn Miðsel vék fyrir yngsta húsinu við götuna sem einnig var 

sambyggt. Framnesvegur byggðist upp fyrr á þriðja áratugnum. Þar stóð fyrir steinbær 

sem vék einnig á 8. áratug 20. aldar. Núverandi húsalína var sett árið 1923 þegar 

bankahúsin risu, sambyggð raðhús með forgarði eftir Guðjón Samúelsson sem þegar 

hefur verið fjallað um. Sama ár var eina timburhúsið sem nú stendur á reitnum byggt, 

Framnesvegur 8. Sitthvoru megin við bankahúsin voru svo byggð sambyggð tvílyft hús 
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síðar á þriðja áratugnum.122 Randbyggðin við Framnesveg er því nokkuð slitrótari, stígar 

liggja inn að bakgarðinum sitthvoru megin við sambyggðu húsin eins og opnað var á í 

skipulagslýsingu uppdráttarins123 en næst Vesturgötu standa stakstæð hús eins og 

timburhúsið og húsið sem kom í stað steinbæjarins. Áhugavert er að Framnesvegur 8a er 

steypt stakstætt bakhús byggt árið 1928. Eftir að skipulagsuppdrátturinn er lagður fram 

en þar er lagt blátt bann við bakhúsum til íbúðar. Þá veltir maður fyrir sér hvort að 

byggingarnefnd hafi samþykkt húsið í óþökk skipulagsnefndar (sjá mynd 27). 

 

 

Mynd 27. Randbyggð við Seljaveg og Framnesveg. 

 

Nær Hringbraut var næstum alveg óbyggt í Vesturbænum þegar skipulagið 1928 

var gert og þar er að finna tvö af skýrustu dæmunum um samfellda randbyggð. L-laga 

reiturinn vestan Ljósvallagötu er ein samfeld randbyggð með forgörðum nema við 

Ásvalla- og Blómvallagötu, alveg eins og eftir skipulaginu. Elsta húsið á reitnum er við 

Ljósvallagötu og er frá 1926 en passar alveg við skipulagið og fram til 1930 er reiturinn 

rammaður inn af húsum við Ásvallagötu, Hringbraut og Brávallagötu. Yngstu húsin eru 

byggð undir lok fimmta áratugarins en þau fylgja því byggðarmynstri sem var búið að 

marka (sjá mynd 28). 

                                                 
122 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, Húsakönnun. Framnesvegur – Holtsgata – Seljavegur 

– Vesturgata. 
123 Borgarskjalasafn. Skjalasafn Borgarstjóra. Skipulagslýsing. Askja 811. 
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Mynd 28. L-laga randbyggði reiturinn við Ljósvallagötu. 

 

Eldri áfangi Verkmannabústaðanna við Hringbraut eru svo líklega besta dæmið um 

randbyggð eftir hugmyndum Guðjóns Samúelssonar og Guðmundar Hannessonar enda 

var Guðjón Samúelsson arkitekt þessa fyrsta áfanga. Húsin voru byggð sem tvílyft 

sambyggð fjölbýlishús með kjallara utan um stóran húsagarð með forgarð sem vísar suður 

í átt að Hringbraut eins og sjá má á mynd 29. Húsunum svipar svipar til teikninga sem 

Guðjón hafði áður birt í grein um húsnæðisleysið í Reykjavík.124 Gunnar Sveinbjörn 

Óskarsson setur verkamannabústaðina í erlent samhengi í grein sinni í Sögu 2015 og telur 

blönduna af fúnksjónalískum stíl, klassískari einkennum og randbyggð svipa til 

félagslegra íbúða í minni bæjum í Þýskalandi undir lok þriðja áratugarins þar sem nýjar 

hugmyndir í arkitektúr og skipulagi rákust á klassískari hugmyndir um götumynd.125 

Verkamannabústaðirnir voru fjármagnaðir á grundvelli laga Héðins Valdimarssonar um 

Verkamannabústaði126 en miklar deilur voru um lögin. Þær litu ekki einungis að 

fjármögnun og stéttapólitík heldur einnig að formi sjálfra bústaðanna, Héðinn 

Valdimarsson flutningsmaður frumvarpsins vildi að verkamannabústaðir yrðu 

                                                 
124 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, 222-228. 
125 Gunnar Sveinbjörn Óskarsson, „Félagslegar íbúðir og fagurfræðileg sýn,“ 73-91. 
126 Lög um verkamannabústaði 45/1929. 
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sambyggðir og upphaflegt frumvarp hans gerði það að skilyrði en Jón Baldvinsson 

formaður Alþýðuflokksins taldi einbýlishús hentugri.127 Lögin voru samþykkt án þessarar 

kröfu eftir breytingu atvinnumálaráðherra. Í staðinn voru sett ákvæði um að 

byggingarformið væri háð samþykki atvinnumálaráðherra og að sérstakur blettur ætti að 

fylgja hverri íbúð.128 Þarna voru því komnar upp efasemdir um hentugleika fjölbýlishúsa 

og randbyggðar. 

 

 

Mynd 29. Eldri hluti verkmannabústaðanna við Hringbraut. 

 

Í Austurbænum byggðust þeir húsareitir sem eru hvað skýrast dæmi um randbyggð 

fyrst upp um lok þriðja áratugarins á austurjaðar byggðarinnar út að þeim hluta 

Hringbrautar sem er nú Snorrabraut. Það svæði telur húsalengjur norðanmegin við 

Bergþórugötu, reitina á milli hennar, Barónsstígs og Hringbrautar, nú Snorrabrautar og 

svæðið í kringum Hlemm sem var utan skipulagsuppdráttarins en byrjaði að byggjast upp 

strax á þriðja áratugnum (sjá mynd 30). Fyrstu steinhúsin við Bergþórugötu eru hús 

                                                 
127 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:306-307. 
128 Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 108-109. 
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Byggingarfélags Reykjavíkur sem voru byggð árið 1920, ári eftir að félagið var stofnað 

af verkalýðsfélögum í Reykjavík til að útvega efnalitlu fólki hollt, hentugt og ódýrt 

húsnæði. Þetta voru fyrstu félagslegu íbúðirnar sem byggðar voru í Reykjavík og þóttu 

vel heppnaðar að útliti og ein nýjung var sú að gengið var inn í þau frá stíg á bakvið húsið 

sem liggur á milli Vitastígs og Barónsstígs.129 Þetta má líka sjá á öðrum reitum sem 

einkennast af randbyggð, t.d. á milli Seljavegs og Framnesvegs og á húsareitunum á milli 

Barónsstígs, Grettisgötu, Hringbrautar, nú Snorrabrautar og Bergþórugötu. Þar er þó líka 

inngangur frá götu, en þetta er einhverskonar vísir að bak- eða þjónustugötu (alley á 

ensku). 

 

 

Mynd 30. Randbyggð á milli Barónsstígs og Hringbrautar. 

 

Á húsareitunum á milli Barónsstígs og Snorrabrautar eru flest elstu húsin byggð við 

Barónsstíg á árunum 1929-30. Byggðin fikrar sig svo í átt að því sem var þá Hringbraut 

eftir því sem líður á áratuginn. Árið 1934 var Gunnlaugi Halldórssyni arkitekt falið að 

móta heildstæða götumynd við Hringbraut, sem átti að verða breiðgata umhverfis 

                                                 
129 Páll V. Bjarnason og Guðfinna Ósk Erlingsdóttir, Húsakönnun. Barónsstígur – Bergþórugata – 

Vitastígur – Njálsgata. og „Vöxtur Reykjavíkur. Nýr bæjarhluti að byggjast,“ 11. janúar 1920, 1. 
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Reykjavík. Þeir sem teiknuðu húsin sjálf fylgdu hans forskrift þegar kom að útliti og innra 

skipulagi sambygginganna við Hringbraut frá Laugavegi að Bergþórugötu vestan megin. 

Tvö hús voru á milli Laugavegs og Grettisgötu austan megin og risu þau undir lok fjórða 

áratugarins. Þetta eru þrílyft fjölbýlishús með litlum íbúðum sitthvoru megin við 

stigagang, nokkuð sem einkennir mörg sambyggð fjölbýlishús frá fjórða áratugnum.130 

Fjölbýlishúsið á horni Grettisgötu og Snorrabrautar austan megin var byggt 1946 í 

framhaldi af húsunum upp við Snorrabraut en með forgarði sem snýr að Grettisgötu.131 

Svæðið austan Hringbrautar í kringum Hlemm var utan skipulagsins frá 1927 en þá 

var þegar kominn vísir að sambyggðum steinhúsum þar (sjá mynd 31). Nokkur timburhús 

stóðu við Laugaveg austan Hlemms og einstaka steinhús voru byggð þar á fyrri hluta 

þriðja áratugarins en frá 1926 voru reist allmörg þrílyft steinhús sem mynduðu næstum 

samfellda byggð við Hverfisgötu og Laugaveg frá Hlemmi að Mjölnisholti. Götureiturinn 

sem afmarkast af Rauðarárstíg, Bríetartúni og Laugavegi er nú einn af stærstu randbyggðu 

húsareitum borgarinnar þó að hann hafi ekki verið á skipulaginu frá 1927. Þrílyftu húsin 

meðfram Rauðarárstíg og Skúlagötu, nú Bríetartúni, eru öll frá fimmta áratugnum en þrátt 

fyrir byggingartímann eru þær sambyggingar. Þar eru mest áberandi fjölbýlishús Einars 

Sveinsonar við Skúlagötu 64-80, nú Bríetartún 20-36 sem áður hefur verið fjallað um.132 

 

                                                 
130 Pétur H. Ármannsson, Gunnlaugur Halldórsson arkitekt, 36-37 og Drífa Kristin Þrastardóttir, Guðný 

Gerður Gunnarsdóttir og Pétur H. Ármannsson, Húsakönnun. Grettisgata – Snorrabraut – Laugavegur – 

Rauðarárstígur. 
131 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, Húsakönnun. Snorrabraut – Hverfisgata – 

Rauðarárstígur – Laugavegur. 
132 Helga Maureen Gylfadóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir. 2005, Húsakönnun. Hverfisgata – 

Laugavegur – Rauðarárstígur – Skúlagata. og Pétur H. Ármannsson, Einar Sveinsson arkitekt og 

húsameistari Reykjavíkur, 19. 
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Mynd 31. Randbyggð í kringum Hlemm. 

 

Hlemmur er nefndur eftir brú sem lá yfir Rauðará. Upp úr aldamótunum 1900 var 

þetta orðin einn helsta leiðin inn í bæinn og þar var reist vatnsþró á vegum bæjarins til að 

brynna hestum. Norðan Hverfisgötu reis svo gasstöðin árið 1910 og íbúðarhús 

gasstöðvarstjóra sem stendur enn, nú Hverfisgata 115. Þegar strætisvagnar Reykjavíkur 

tóku að ganga var þar endastöð leiðar eitt og undir lok þriðja áratugarins byrjaði að 

byggjast upp miðstöð bifreiðaþjónustu við torgið. Sveinn Egilsson hafði reist 

bifreiðaverkstæði í skúr vestan við það árið 1919 en árið 1926 byrjaði hann að reisa 

stórhýsið sem er nú Laugavegur 105 í áföngum. Þá stóð hús við Laugaveg 101 á sama 

húsareit sem hafði verið byggt 1923 en hefur síðan verið rifið og 1927 og 1928 voru reist 

tvö þrílyft steinhús við Hverfisgötu.133 Sunnan Hlemms, byrjaði Egill Vilhjálmsson að 

reisa bifreiðaverkstæði á horni Rauðarárstígs og Laugavegs þar sem nú er Rauðarárstígur 

10 árið 1932. Næstu 15 ár byggði hann upp alla húsalengjuna frá Snorrabraut að 

Rauðarárstíg og meðfram Rauðarárstíg í átt að Grettisgötu. Í kringum styrjaldarárin var 

þar öll þjónusta við bíla samankomin á einum húsareit ásamt skrifstofum. Þar voru meira 

að segja smíðaðar yfirbyggingar á strætisvagna bæjarins. Þetta eru sambyggð hús á 

fjórum hæðum sem standa við götuna. Húsin við Rauðarárstíg voru lægri við byggingu 

en frá upphafi hönnuð með það að marki að hægt yrði að hækka þau. Það er einungis við 

                                                 
133 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, Húsakönnun. Snorrabraut – Hverfisgata – 

Rauðarárstígur – Laugavegur. 
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Grettisgötu sem ekki er samfelld húsaröð en þar stóð bifreiðaverkstæði sem brann árið 

2016.134 Það er því greinilegt að ekki þurfti skipulagið frá 1928 til þess að myndaðist 

heilleg randbyggð. Þar sem fyrir stóðu sambyggð steinhús hélst það munstur þó að 

reitirnir væru ekki fullbyggðir fyrr en mun síðar. 

 

3.4 Randbyggðin hopar 

Húsareitirnir sitthvoru megin við Leifsgötu eru ákveðið millistig á milli randbyggðar 

og stakstæðra húsa. (Sjá mynd 32) Samkvæmt upphaflegum uppdrætti Guðjóns 

Samúelssonar að skipulagi fyrir Skólavörðuholt árið 1925 átti þessi reitur fyrir neðan 

Háborgina sjálfa, norðan við Landspítalann að vera íþróttasvæði, með knattspyrnu- og 

tennisvöllum auk sundlaugar.135 Jóhann Fr. Kristjánsson gagnrýndi þá tillögu harðlega í 

Morgunblaðinu enda myndi það trufla sjúklinga sem lægju á spítalanum.136 Í hinum 

endanlega skipulagsuppdrætti frá 1927 var búið að breyta þessu. Knattspyrnuvellirnir 

voru horfnir og í staðinn búið að kljúfa reitinn með því sem átti eftir að verða Leifsgata, 

með randbyggðum reitum sitthvoru megin og forgörðum sunnanmegin við húsin. 

Húsareitirnir voru þó ekki byggðir eftir því skipulagi. Bæjarverkfræðingur sendi 

skipulagsnefndinni bréf 26. nóvember 1931 með uppástungu að húsaskipan á reitunum 

þar sem einungis húsin við Barónsstíg eru upp við götuna. Á þeim uppdrætti eru húsin 

ekki lengur upp við götuna heldur á miðri lóð. Húsalengjunni var auk þess skipt niður í 

stað þess að vera samfelld allan hringinn svo að 2-4 hús stóðu saman og mynduðu 4-5 

húsalengjur við Eiríksgötu, Leifsgötu og Egilsgötu. Bæjarverkfræðingur telur að það að 

skipta húsalengjunni upp sé ekki breyting frá hugsun skipulagsnefndar, og vísar þar 

líklega til skipulagslýsingarinnar.137 Ástæðan fyrir þessari ósk Bæjarverkfræðings er 

tvíþætt, annarsvegar til að auðvelda frágang lagna sem hann segir erfiðan á þessum stað 

en forgarðarnir beggja megin götunnar áttu að auðvelda hann. Hinsvegar nefnir hann að 

lóðir á svæðum þar sem gert er ráð fyrir sambyggingum en ekki forgörðum hafi reynst 

mjög lítið eftirsóttar “og margir, sem annars myndu vilja byggja í sambyggingu, hverfa 

frá þar sem ekki er ráðgert fyrir forgörðum”. Skipulagsnefndin samþykkir þennan 

uppdrátt Bæjarverkfræðings án nokkurra málalenginga með þeirri einu undantekningu að 

                                                 
134 Drífa Kristin Þrastardóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Pétur H. Ármannsson, Húsakönnun. 

Grettisgata – Snorrabraut – Laugavegur – Rauðarárstígur. 
135 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:117-119. 
136 Jóhann Fr. Kristjánsson. „Skipulagsuppdrátturinn af Skólavörðuholtinu,“ 13. desember 1925, 8-10. 
137 Borgarskjalasafn. Málasafn borgarstjóra. Skipulagslýsing. Askja 811 
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húsalengjan austast við Hringbraut, nú Þorfinnsgötu, verði ekki stölluð eins og gert er ráð 

fyrir á teikningu Bæjarverkfræðings sem má sjá á mynd.138  

 

Mynd 32. Leifsgata og nágrenni. 

 

Öll hús á þessum reit risu eftir 1930 og langflest á fjórða áratugnum og fylgdi 

húsaskipanin að öllum meginatriðum tillögu Bæjarverkfræðings, nema að við Egilsgötu 

og austanverða Leifsgötu var húsalengjunum skipt enn frekar upp svo að mörg hús standa 

þar einungis tvö og tvö saman. Húsunum við Hringbraut, nú Þorfinnsgötu, var líka breytt 

samkvæmt fyrirmælum skipulagsnefndar. Hér má finna mörg af einkennum hinna 

íslensku blokka eftirstríðsáranna. Nokkrir stigagangar með samræmt útlit sem standa ekki 

við götu, ólíkt t.d. Hringbrautarblokkunum, og standa ekki í lengju, fast upp við næsta 

                                                 
138 Borgarskajalsafn. Málasafn borgarstjóra. Bæjarverkfræðingur til skipulagsnefndar 26. nóvember 1931. 

Askja 812 
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hús. Þar með koma endaíbúðir til sögunnar og brunagaflar eru horfnir. Húsin eru þó flest 

tví- eða þrílyft, en ekki fjórlyft eins og hin dæmigerða íslenska blokk eftirstríðsáranna og 

sum bera þess merki að stigagangarnir voru byggðir í sitthvoru lagi og á mismunandi tíma 

eins og flest sambyggð hús þriðja áratugarins. Guðjón Friðriksson kallar húsin við 

Barónsstíg fyrstu íslensku blokkirnar en eignar þær reyndar ranglega Einari Sveinssyni.139 

 

 

Mynd 33. Uppdráttur bæjarverkfræðings af Leifsgötu 

 

                                                 
139 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:315. 



 

 70 

 

 

 

Mynd 34. Nýrri hluti verkamannabústaðanna við Hringbraut. 

 

Austan Hofsvallagötu reis annar áfangi verkamannabústaðanna um miðjan fjórða 

áratuginn (sjá mynd 34). Þar var gert ráð fyrir randbyggð samkvæmt skipulaginu frá 1928 

og við Ásvallagötu, eins og austan Blómvallagötu, voru fyrir hús sem höfðu verið byggð 

samkvæmt því. Byggingarfélag alþýðu fól seinni áfangann hinsvegar sjálfstætt starfandi 

arkitekt, Gunnlaugi Halldórssyni sem hafði tekið þátt í samkeppni um byggingu fyrri 

áfanga verkamannabústaðanna sem námsmaður en ekki fengið verkið.140 Hann tók aðra 

stefnu en Guðjón Samúelsson, enda nýkominn úr námi og hafði hrærst í nýjustu straumum 

og stefnum evrópsks arkitektúrs. Í bók sinni um Gunnlaug kallar Pétur Ármannsson seinni 

áfanga verkamannbústaðanna fyrstu heilsteyptu íbúðaþyrpinguna í anda módernismans á 

Íslandi. Í stað samfelldrar húsaraðar með lokuðum húsagarði var húsunum raðað í fjórar 

                                                 
140 Gunnar Sveinbjörn Óskarsson, „Félagslegar íbúðir og fagurfræðileg sýn,“ 86-94. 
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lengjur. Ein stendur upp við Ásvallagötu í framhaldi af þeim sem fyrir var en fyrir framan 

hana í átt að Hringbraut eru tvær lengjur, þar af ein á miðjum reitnum. Við Hofsvallagötu 

stendur önnur lengja en hún tekur ekki mið af legu götunnar heldur er hún skásett og 

stölluð og inngangarnir snúa ekki að götunni. (sjá mynd 35) Þessi uppsetning var hugsuð 

til að hámarka dagsbirtu svo að stofur og garðar snéru sem mest í átt að sól. Húsin vísa 

ekki að götunni heldur að stígakerfi og leikvelli sem staðsettur er á lóðinni. Pétur bendir 

á að húsalengjan við Hofsvallagötu eigi sér fyrirmynd í íbúðareit þýska fúnksjónalistans 

Ernst May við Bruchfeldstrasse í Frankfurt í Þýskalandi sem var byggður 1925.141 

 

 

Mynd 35. Stallaðir verkamannabústaðir við Hofsvallagötu. 

 

Vestan Verkamannabústaðanna er hið svokallaða Jóhannstún en byggingareitirnir þar 

afmarkast af Bræðraborgastíg, Miklubraut, Vesturvallagötu og Sólvallagötu og eru 

skornir af Ásvallagötu, (sjá mynd 34). Á reitunum báðu megin við hana átti að vera 

randbyggð samkvæmt skipulagin frá 1928 en þar voru byggð stakstæð einbýlis- og 

tvíbýlishús af Byggingarsamvinnufélagi Reykjavíkur á grundvelli laga um 

byggingarsamvinnufélög frá 1932. Þau voru sett að frumkvæði Framsóknarflokksins en 

samkvæmt þeim gekkst ríkið í ábyrgð fyrir lánum félaganna og útvegaði teikningar af 

                                                 
141 Pétur H. Ármannsson, Gunnlaugur Halldórsson arkitekt, 41-44. 
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húsum, bæði sambyggðum og stakstæðum. Höfundar teikninganna voru Axel Sveinsson 

og Þórir G. Baldvinsson. Ein ástæða fyrir því að húsin voru stakstæð er sú að flest þeirra 

voru úr timbri til þess að spara byggingarkostnað. Því þurfti að fá undanþágu frá 

byggingarreglugerðum og bæði tryggingafélagið sem tryggði reykvísk hús og 

byggingarnefnd lögðust gegn því að þau væru úr timbri. Bæjarstjórn samþykkti þó 

byggingu húsanna gegn því að annað hvort hús væri steypt eða forskalað með aðferð sem 

Þórir flutti inn frá Bandaríkjunum.142 

 

 

Mynd 36. Hávallagata og nágrenni. 

 

Annar reitur sem var byggður upp af stakstæðum húsum í stað randbyggðar eins og 

skipulagið gerði ráð fyrir markast af Hofsvallagötu, Sólvallagötu, Bræðraborgarstíg og 

Túngötu (sjá mynd 36). Þetta átti samkvæmt því að vera einn reitur með útskoti frá 

                                                 
142 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:307-308 og Ingvar Jón Bates Gíslason, „Séra 

Jóhannstún og fúnkisinn.“ 
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Sólvallagötu fyrir leikvöll. Hann er hins vegar skorinn af Hávallagötu sem hafði ekki 

fengið nafn á uppdrættinum, og teygir sig nú í átt að Bræðraborgarstíg í stað þess að enda 

á Hofsvallagötu. Á uppdrætti sem fylgir bréfi bæjarverkfræðings um breikkun 

Hofsvallagötu frá 1934 sést hvernig er búið að afmarka lóðir á reitnum.143 Fyrir utan húsin 

sem standa við Bræðraborgarstíg og eru byggð um aldamótin þá voru fyrstu húsin á 

þessum reitum byggð um miðjan fjórða áratuginn, flest á vegum annars 

byggingarsamvinnufélags, Félagsgarðs. Það eru húsin Túngata 31-41, Hávallagata 30-40 

og 35-53 og Sólvallagata 24-26. Meðlimir samvinnufélagsins voru að mestu vel settir 

bankamenn og embættismenn með fastar tekjur.144 Gunnlaugur Halldórsson teiknaði 

nokkur húsanna en Einar Sveinsson og Sigmundur Halldórsson hin, allt tvíbýlishús á 

tveimur hæðum með kjallara og risi. Það er líka athyglisvert að eitt af húsunum á reitnum 

sem ekki var byggt á vegum Félagsgarðs, Hávallagata 42 sem var byggt 1935 og er því 

eitt af fyrstu húsum þar, var samþykkt með því skilyrði að það yrði byggt 8 metra frá 

götunni Húsakönnun.145 Það var því greinilega ekki ætlast til að þarna risi randbyggð 

þegar þarna var komið til sögunnar. Það virðist því sem að bæjaryfirvöld hafi verið tilbúin 

til þess að breyta skipulagi úr randbyggð í stakstæð hús þar sem það stangaðist ekki á við 

eldra byggðarmynstur strax á fyrri helmingi fjórða áratugarins. Það kemur því kannski 

ekki óvart að hverfi sem voru skipulögð síðar eins og Melarnir hafi einkennst af 

stakstæðum húsum. Randbyggðin var því farin að hopa strax upp úr 1930 þó að enn ætti 

eftir að byggja mikið af sambyggingum á eldri reitum næstu áratugi. 

 

                                                 
143 Borgarskjalasafn. Málasafn borgarstjóra. Bréf bæjarverkfræðings til bæjarstjórnar 31. maí 1934. Askja 

812. 
144 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 2:308 
145 Helga Maureen Gylfadóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir. Húsakönnun, Túngata – Hofsvallagata – 

Hávallagata – Bræðraborgarstígur  og Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund, 2:36. 
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Mynd 35. Jóhannstún.  
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4 Niðurstöður 

Í raun og veru var tími randbyggðar í Reykjavík frekar stuttur. Þó að mörg timburhús 

gömlu Reykjavíkur væru byggð upp við götuna var ekki hægt að byggja þau hlið við hlið 

vegna eldhættu. Þó að einstaka steinhús hafi verið byggð á 19. öld er það ekki fyrr en með 

brunanum mikla og byggingarreglugerðinni sem bannar nýbyggingar timburhús yfir 

ákveðinni stærð sem farið er að byggja sambyggingar. Það var hið nýja efni steinsteypa 

sem gerði þetta mögulegt og Íslendingar voru fljótir að tileinka sér hana. Á sama tíma og 

þetta gerist birtast fyrstu ítarlegu skrifin um skipulagsmál, í grein Guðjóns Samúelssonar 

nema í arkitektúr árið 1912 og sérstaklega riti Guðmundar Hannessonar Um skipulag 

bæja, árið 1916. Þessir tveir menn áttu svo stærstan þátt í að móta bæjarmynd Reykjavíkur 

á þriðja áratugnum í krafti skipulagslaganna frá 1921 sem voru að mestu samin af þeim 

og setu þeirra í skipulagsnefnd í kjölfarið. Staða Guðjóns sem húsameistara ríkisins spillti 

svo ekki fyrir. Þeir voru báðir sammála um sambyggingar sem hið hagkvæmasta 

byggingarfyrirkomulag í Reykjavík og voru ekki einir um þá skoðun. Í Evrópu voru 

hugmyndir um sambyggingar, samfellda götumynd og bjarta húsagarða ráðandi á fyrstu 

árunum eftir fyrri heimsstyrjöld. Jón Þorláksson verkfræðingur talaði líka fyrir þeim og 

eflaust réðu hagkvæmnisrök því að lóðareigendur notuðuð tækifærið sem gafst í 

steinsteypu til að nýta betur lóðir sínar, hvort sem það var með viðbyggingum eins og við 

Njálsgötu og Nýlendugötu eða á nýjum byggingarreitum. 

Það var þó ekki allt sem þróaðist eins og Guðjón og Guðmundur sáu fyrir sér þó að 

þeir hefðu bæði fagurfræðileg- og hagkvæmnisrök tíðarandans sín megin. Þeir sáu fyrir 

sér að gömul timburhús myndu víkja fyrir sambyggðum steinhúsum og þær hugmyndir 

náðu hámarki í skipulagsuppdrættinum af Reykjavík innan Hringbrautar. En eins og í 

öðrum bæjarfélögum sem þeir gerðu skipulag fyrir varð framkvæmdin ansi brotakennd. 

Bæjaryfirvöld í Reykjavík höfðu þá stefnu gagnvart mikilli fólksfjölgun og 

húsnæðisskorti að leyfa fólki að byggja húsnæði þó það samræmdist ekki endilega ýtrustu 

kröfum. Sömuleiðis var lítil viðleitni til að rífa bakhús sem þegar höfðu verið byggð. 

Þegar skipulagið var lagt fram árið 1928 var það svo ekki hugmyndafræðileg andstaða 

sem kom í veg fyrir að hann væri samþykktur heldur hagsmunir lóðareigenda sem voru 

óvissir um lagalega stöðu sína og fjárhagur bæjarins sem hafði enga leið til að 

endurheimta peninga vegna lóða sem hefði þurft að kaupa til að gera breytingar á 

gatnaskipan sem samræmdust skipulagshugmyndum. Á endanum varð það til að 

skipulagsuppdrátturinn féll úr gildi og skipulag innan Hringbrautar sat á hakanum. Nýir 
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húsareitir sem skipulagðir voru á þriðja áratugnum báru þó greinileg merki hugmynda um 

randbyggð og þeir sem byrjuðu að byggjast upp undir lok þriðja áratugarins þegar það lá 

fyrir, mynda margar af heildstæðustu götumyndum borgarinnar. Seljavegur, Snorrabraut 

á milli Laugavegs og Bergþórugötu, Ljósvallagata og eldri áfangi verkamannabústaðanna 

við Hringbraut eru kannski vísbending um hvernig Guðjón og Guðmundur sáu fyrir sér 

Reykjavík. Jafnvel þar var þó ekki allt eftir þeirra hugmyndum, þessar götur einkennast 

af tví- eða þrílyftum fjölbýlishúsum en mjög fá dæmi eru um þau sambyggðu einbýlishús 

sem þeir töluðu fyrir. Þar er helsta dæmið bankahúsin við Framnesveg sem reyndust of 

dýrt og viðamikið verkefni til að hægt væri að endurtaka á sama skala næstu ár. 

Þegar skipulagið féll úr gildi og vinna hófst að nýjum uppdrætti var svo komin fram 

hugmyndafræðileg andstaða gegn skipulags- og fagurfræðilegum hugmyndum 

Guðmundar Hannessonar og Guðjóns Samúelssonar í formi fúnksjónalismans. Þó að 

enginn íslenskur arkitekt orðaði það beinlínis að randbyggð eða sambyggð hús væru 

óæskileg þá stefndi tíðarandinn greinilega í aðra átt. Áherslur Guðmundar Hannessonar á 

góð birtuskilyrði í íbúðum voru enn sterkari í hinum nýja stíl en götumyndin hætti að 

skipta sama máli og hún gerði í hefðbundnari hugmyndum um arkitektúr og 

borgarskipulag. Í Evrópu höfðu hugsuðir eins og Walter Gropius og Le Corbusier gefið 

alla hefðbundna formhugsun upp á bátinn. Hús áttu að fyrst og fremst að vera hagkvæm, 

þægileg og heilbrigð og götur áttu einungis að þjóna því hlutverki að flytja fólk á milli 

staða. Bíllinn var þá orðinn stór þáttur í skipulagshugmyndum og það þurfti að aðlaga 

borgina að honum með því að aðgreina íbúðar- og umferðargötur, víkka götur og skapa 

pláss fyrir bílastæði. Sigurður Guðmundsson gagnrýndi skipulagsuppdrátt Guðjóns á 

þessum forsendum og Einar Sveinsson sem tók við skipulagsvinnunni lagði áherslu á að 

teikna upp net umferðargatna og hringtorga utan Hringbrautar og gerði ráð fyrir því að 

flest íbúðarhús á nýjum byggingareitum yrði stakstæð. Hann verður líka að teljast faðir 

íslensku blokkarinnar sem fylgir að miklu leiti hugmyndum Gropiusar og annarra 

módernista um raðir samsíða fjölbýlishúsa sem vísa í sólarátt með nægu bili á milli til að 

hleypa inn birtu og lofti, þó að flestar íslenskar blokkir næðu ekki þeirri hæð sem Gropius 

taldi ákjósanlegasta. Aðrir nýútskrifaðir fúnksjónalistar fjórða áratugarins voru líka á 

heimavelli þegar þeir hönnuðu stakstæð einbýlis eða parhús. Á þeim húsareitum innan 

Hringbrautar sem ekki var búið að byggja á þegar leið á fjórða áratuginn var skipulaginu 

oft breytt úr randbyggð í stakstæð hús. Helstu dæmin um það eru reitir á vegum 

samvinnufélaga eins og Félagsgarðs við Hávallagötu og Byggingarsamvinnufélags 

Reykjavíkur við Séra Jóhannstún. Það er kannski kaldhæðnislegt að þetta 
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fjármögnunarform sem Guðjón Samúelsson sá fyrir sér að myndi einna helst standa fyrir 

byggingu sambyggðra einbýlishúsa skildi ónýta skipulagstillögur hans þegar það kom 

loksins fram, fyrir utan þann byggingareit sem hann sjálfur teiknaði sem 

verkamannabústaði við Hringbraut. 

En þó að nýskipulögð randbyggð væri á undanhaldi á fjórða áratugnum undir áhrifum 

fúnksjónalismans og hyrfi nær alfarið eftir seinni heimstyrjöld þá var lengi vel haldið 

áfram að byggja sambyggingar þar sem skipulagshugmyndir þriðja áratugarins höfðu 

snert húsareiti. Það er kannski mín helsta niðurstaða að það byggingarform húsareits sem 

er lagt uppi með í Reykjavík er komið til að vera. Þar sem fyrir stóð einhver fjöldi 

sérstæðra timburhúsa eða steinbæja komst randbyggðin annaðhvort aldrei á legg eða varð 

slitrótt en þar sem fyrst voru byggð hús upp við götuna og með brunagöflum var haldið 

áfram að byggja með því formi löngu eftir að stakstæð hús voru orðin ráðandi annarstaðar 

í bænum. Stór fjölbýlishús með brunagöflum frá sjötta áratugnum við Grettisgötu og 

Bragagötu bera þess merki að þá hafi fólk enn séð fyrir sér að eldri hús véku fyrir nýrri 

randbyggð og við Holtsgötu gerðist það meira að segja. Við Ánanaust voru byggðar nýja 

sambyggingar langt fram á 20. öldina og þegar við komum inn á 21. öldina er aftur farið 

að skipuleggja randbyggð eftir meira en hálfrar aldar eyðimerkurgöngu þessa 

byggingarforms. Hin nýja randbyggð þykir að vísu stundum heldur háreist en núverandi 

Borgarstjóri og skipulagsyfirvöld í Reykjavík hika ekki við að vitna í Um skipulag bæja 

til að færa rök fyrir skipulagsákvörðunum sínum.  

Þegar ég byrjaði að velta fyrir mér þessu ritgerðarefni var randbyggð byggingarform 

sem ég vildi skilja hvernig hefði horfið en nú hefur það risið á ný og ég vona að ástæðurnar 

fyrir þessu langa hléi í sögu hennar séu eitthvað skýrari. 
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