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Yfirlýsing 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin 

af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 
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Ágrip 

Í verkefni þessu er skoðaður þróunarferill Stöðlakots í Þingholtunum sem áður var 

hjáleiga Reykjavíkur og notað til þess borgarformfræðikenning Conzen (1960) um 

þróunarferil borgarlóðar (e. the burgage cycle).  Þróun byggðarinnar á svæðinu er 

skoðuð frá því að byggð myndast fram til dagsins í dag.  Það er gert með því að skoða 

sögulegar heimildir, kort, myndir og teikningar en einnig með vettvangsskoðunum.  

Rýnt er í gömul kort af svæðinu ,frá mismunandi tímum og þau borin saman til að  sjá 

hvernig byggðin breytist og þróast í gegnum tíðina.  Búið er til sniðmát með 

teikningum, kortum og myndum til að greina þróun byggðarinnar og þær upplýsingar 

notaðar til að teikna þróunarferil lóðarinnar.   

Niðurstöðurnar eru þær að þróunarferill Stöðlakots er ekki hringferli eins og 

kenning Conzen (1960) kveður á um þar sem byggðin á lóðinni byggist upp, nær 

hámarki, hnignar og er loks rýmd fyrir nýrri byggð.  Heldur er þróunin línuleg upp á 

við þar til byggðin stendur í stað og nær ekki upp á næsta stig sem er hnignun eða 

rýming fyrir nýrri byggð.   
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Inngangur 

1.1 Tilurð verkefnis 

Áhugi á að vinna þetta verkefni kviknaði í gönguferð um Þingholtin á fallegum 

haustdegi.  Vangaveltur um tilurð og þróun byggðar í þessu skemmtilega hverfi vakti 

forvitni.  Því var ákveðið að greina breytingu byggðar á afmörkuðu svæði í Þingholtunum 

með borgarformfræðilegum aðferðum.   

Borgarformfræði er fræðigrein sem fjallar um mynstur og form byggðarinnar.  Hún 

skoðar lagskiptingu borgarmynstursins sem formað hefur verið í aldanna rás.  Hver 

kynslóð býr til nýtt lag ofan á lagið sem áðurlifandi kynslóð hefur skapað.  Þannig tekur 

borgin stöðugum breytingum í tímanna rás og til að skilja borgarformið eins og það er í 

dag þarf að þekkja og skilja hvernig það myndaðist.  Það er gert með því að greina lag 

hverrar kynslóðar fyrir sig (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). 

1.2 Markmið 

Markmiðið með verkefni þessu er að skoða þróunarferil borgarlóða á afmörkuðu svæði í 

Þingholtunum.  Skoða hvernig byggðin hefur breyst og þróast og nota til þess 

aðferðafræði M.R.G. Conzen (1960) um þróunarferil borgarlóðar (e .the burgage cycle).  

Skoða hvernig byggðin þéttist og breytist með árunum, hvernig hús voru byggð og hvar á 

lóðinni og hvað er það sem hefur haft áhrif á þróunina.  Þetta er gert með því að skoða 

gömul kort og sögulegar heimildir og rekja þannig þróunarferil lóðarinnar í gegnum 

tíðina, farið er á staðinn og hann skoðaður og myndaður.  Til athugunar var valin 

Stöðlakot, sem er gömul hjáleiga Reykjavíkur.  Áhugavert er að fylgja sögu hjáleigunnar 

frá upphafi og þannig hægt að fá nokkuð heildstæða mynd af uppbyggingunni á þessum 

slóðum í gegnum tíðina. 
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1.3 Fyrri rannsóknir  

Ekki hefur mikið verið skrifað um þróun borgarlóða á Íslandi en þó hefur sitthvað verið 

skrifað um borgarformfræði.  Sigríður Kristjánsdóttir hefur skrifað greinar sem birst hafa 

hérlendis um efnið og má þar nefna Borgarformfræði, grein sem birtist í Landabréfinu 

árið 2004.  Árið 2003 birtist eftir hana bókarkafli í Borgarbrot um jaðarbelti borga.  Þar 

segir hún frá tilurð jaðarbeltishugtaksins, þróun þess og notkun.  En jaðarbelti er hugtak 

sem notað er til að lýsa því hvernig útlínur borga geta haft hamlandi áhrif á vöxt hennar.  

Upphaf hugtaksins má rekja í rannsókn Conzen á Alnwick (1960) þó það hafi ekki tekið 

að breiðast út fyrr en á níunda áratug síðustu aldar.  Einnig má nefna doktorsritgerð 

Sigríðar, Deciphering the contemporary urban landscape of Reykjavík, Iceland by 

applying the concepts and methods of Caniggia og Conzen.  Þar notar hún 

jaðarbeltishugtak Conzen (1960) og hugtak Caniggia um ráðandi húsagerð (1997) til að 

kortleggja vaxtarskeið Reykjavíkurborgar sem hún setur svo fram í tölvukortaþekjum.  

Þannig greinir hún einnig þær breytingar sem orðið hafa á hinu byggða formi eftir því á 

hvaða vaxtarskeiði það er byggt.  Helstu niðurstöður hennar eru að ekki sé hægt að 

merkja að í Reykjavík hafi þróast ráðandi formgerðir húsa (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2007). 

Sólveig Helga Jóhannsdóttir skrifar um þróun og skipulag í Stekkjarlundi og 

Veiðilundi í landi Miðfells í BS-ritgerð sinni árið 2008.  Þar skoðar hún sumarhúsin á 

svæðinu og notar aðferðir Caniggia (1997) og Conzens (1960) til að bera saman 

sumarhús út frá einkennum, þróun, stærð og staðsetningu.  Þar styðst hún við svipað 

sniðmát og Sigríður Kristjánsdóttir notar í áðurnefndri doktorsritgerð sinni.  Þar kemst 

Sólveig að þeirri niðurstöðu að skipulagið á svæðinu hafi ráðist af náttúrufarslegum 

aðstæðum.  Einnig er það niðurstaða hennar að ráðandi formgerðir húsa á svæðinnu hafi 

þróast, þó þar séu líka formgerðir sem hvorki tengjast fyrri húsum né séu upphaf af nýrri 

þróun.  Þá komst hún einnig að þeirri niðurstöðu að ekki var raunhæft að notast við 

aðferð Conzen á greiningu byggðar á svæðinu þar sem það er í dreifbýli, utan 

borgarmarka, en aðferðin er hönnuð til að greina byggð í borg (Sólveig Helga 

Jóhannsdóttir, 2008). 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Aðferðir 

2.1.1 Borgarformfræði 

Borgarformfræði (e. urban morphology) er eins og áður sagði fræðigrein sem fjallar um 

búsetuform og byggðamynstur í þéttbýli.  Viðfangsefni hennar eru rannsóknir á formi 

borga og því mynstri sem byggðin myndar.  Hún fæst þannig við hið manngerða landslag 

og hvernig það þróast með íbúum þess.  Hver kynslóð skilur eftir sig lag af ummerkjum 

ofan á lagi undangenginna kynslóða og saman myndar það núverandi borgarlandslag.  

Þannig er borgarmynstrið lagskipt og því má líkja rannsóknum í borgarformfræði við 

greiningu á yfirprentunarmynstrum (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). 

Fræðigreinin þróaðist út frá þýskri svæðalandfræði í lok 19. aldar og verk Fritz (1894) 

og Schlüters (1899; 1903) gáfu forsmekkinn (Sigríður Kristjánsdóttir,2003).  En þó svo 

hægt sé að rekja rætur borgarformfræðinnar aftur á 19. öld þá náði hún ekki útbreiðslu 

sem fræðigrein fyrr en um 1960.  Margar rannsóknir komu fram á þeim tíma eins og  The 

Image of the City eftir Kevin Lynch (1959), The Concise Townscape eftir Gordon Cullen 

(1966) rannsókn Muratoris á Feneyjum (1959) og rannsókn Conzens á Alnwick (1960) 

svo eitthvað sé nefnt (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004).   

 

2.1.2 M.R.G. Conzen 

M.R.G. Conzen (1907-2000) var frumkvöðull í borgarformfræðilegum rannsóknum.  

Hann hóf nám í landfræði við háskólann í Berlín 1926.  Árið 1933 flutti hann til Englands 

þar sem hann nam skipulagsfræði við Manchestarháskóla ásamt því að öðlast þar reynslu 

af skipulagsmálum við vinnu á stofu sem fór með slík mál í norðvestur Englandi 

(Whitehand, 1981).  Hann hafði mikinn áhuga á manngerðu landslagi og varð 

brautryðjandi borgarformfræða í Bretlandi.  Frægust er rannsókn hans á borginni Alnwick 

í norðaustur Englandi (fyrst birt 1960, endurbætt og útgefin aftur 1969).  Þar heldur hann 

því fram að borgarlandslagið sé sögulegt skjal sem hægt sé að lesa eins og hvern annan 

texta sé réttri aðferðafræði og nálgun beitt (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003).  Í 

rannsókninni á Alnwick (1960), sem olli straumhvörfum í greininni, leitast hann við að 
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skýra flókið skipulag eldri borga og bæjarfélaga og hvernig staðhættir sem og félagslegar 

og efnahagslegar aðstæður móta byggðina og þróun hennar (Whitehand, 1981).  Þar segir 

einnig að til að gera sér grein fyrir hvernig borgarlandslagið hefur þróast þurfi að rekja 

þróunarferli þess frá upphafi til dagsins í dag.  Það gerði hann með því að skoða gamla 

skipulagsuppdrætti og kort sem og að nota sögulegar heimildir og vettvangsrannsóknir.  

Niðurstöðurnar setti hann svo fram með nákvæmri kortlagningu og rituðum 

skilgreiningum (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004).   

Samkvæmt Conzen (1960) er hið manngerða borgarlandslag samsett úr þremur 

grunneiningum (Mynd 1 ): 

 
(i) streets and their arrangement in street system; 
(ii) plots and their aggregation in street blocks; and 
(iii) buildings or more precisely, their block-plans  (Conzen 1960;5). 
 

 

Sigríður Kristjánsdóttir (2004) hefur þýtt grunneiningar Conzen sem: 

 

1. Götur og uppröðun þeirra í gatnakerfi.   

2. Lóðir og samsetningu þeirra í gatnareiti. 

3. Byggingar húsaraðanna.   

 

Árið 1969 skilgreinir Conzen hugtökin sem: 

 
The plan elements which make up any plan or layout are: 
 
Street: a space (street-space) in a built up area bounded by street-lines and 

reserved for the use of surface traffic.  It is a plan element (Conzen.1969:130). 
 
Plot: a parcel of land representing a land-use unit defined by boundaries on the 

ground.  It is a plan element (Conzen 1969:128). 
 
Block-plan of a building: the area occupied by building and defined on the 

ground by the lines of its containing walls.  Loosely referred to as the “building”.  It 
is a plan element (Conzen 1969:123). 

 

Skipulag borgarinnar myndast þegar þessar einingar raðast saman í sérstæðar heildir. 

Þannig myndast mismunandi mynstur eða borgarlandslag eftir þeim tíðaranda sem ríkir 

þegar það myndast (Sigríður Kristjánsdóttir,2007). 
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Mynd 1:  Þrjár grunneiningar borgarlandslags.  Götur > lóðir > hús  samkvæmt 
Conzen (1981:26) 
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2.1.3 Þróunarferill borgarlóðar (the burgage cycle)  

Í þessari athugun er leitast við að nota aðferðafræði Conzen til að greina þróun byggðar á 

þröngt afmörkuðu svæði.  Notuð er aðferðafræði hans um þróunarferil borgarlóða (e. the 

burgage cycle) en eins og áður sagði kynnti Conzen hugtakið í rannsókn sinni á Alnwick 

(1960).  Þar kortlagði hann meðal annars nákvæmlega þá þróun sem orðið hafði á 

ákveðnum lóðum í borginni (mynd 2).  Á myndinni er hægt að rekja á myndrænan og 

einfaldan hátt hvernig lóðin byggist upp í tímans rás og hvernig byggingarmagnið breytist 

og þróast með tímanum.  Skilgreining Conzen á ferlinu (1969) er eftirfarandi: 

   

Burgage cycle: the cyclic process of building development in a burgage or 
burgage series in response to changing socio-economics demands on central land in 
an Old Town. It covers the period from its initiation in the Middle Ages to its 
termination in modern slum or central redevelopment clearance.  It consists of 
increasing repletion followed by recression and when uninterrupted i.e. 
‘normal’shows consecutively institutive, repletive, climax and recessive phase 
measurable in terms of building coverage and followed by urban fallow as its final 
stage. 

       (Conzen, 1969). 
 

Sigríður Kristjánsdóttir íslenskar hugtakið í grein sinni um borgarformfræði sem 

birtist í Landabréfinu 2004.  Þar talar hún um e. the burgage cycle sem þróunarferil 

borgarlóðar og styðst höfundur við þá þýðingu hér  Samkvæmt ofangreindri skilgreiningu 

er þróunarferillinn hringferli þar sem félags- og efnahagslegar breytingar koma fram á 

byggð miðsvæðis í gömlum borgum og bæjum.  Uppbyggingarferlið nær frá upphafi 

byggðar á miðöldum þar til það endar í fátækrahverfum sem eru svo rýmd fyrir nýrri 

byggð.  Þannig byggist lóðin upp þar til ákveðnu hámarki er náð, en þá tekur við 

hnignunar-tímabil sem endar loks í rýmingu fyrir nýrri byggð (Conzen,1969).  Einnig 

skilgreinir Conzen e. burgage (1969) sem landræmu, oftast langa og mjóa, í gömlum 

bæjum og borgum í eign borgara sem borga skatta til bæjarfélagsins. 
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Mynd 2:  Þróunarferill borgarlóðar (e. the burgage cycle)  samkvæmt Conzen (1981:107) 
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2.2 Gögn 

Rannsóknarsvæðið er afmarkað út frá korti af Reykjavík frá árinu 1876.  Það er sett undir 

götukort af Reykjavík eins og hún er í dag með Landfræðilega upplýsingakerfinu 

ArcMap GIS og notaðar upplýsingar úr gagnabanka landfræðilegs upplýsingakerfis 

Reykjavíkur (LUKR).  Þannig sér maður hvaða hús og götur eru innan þessa svæðis sem 

til athugunar er.  Einnig eru myndirnar notaðar til að greina hina staðfræðilegu lögun 

byggðarinnar, það er hvar götur hafa myndast, lóðskiptingu og hvar hús eru niðursett á 

lóðirnar.   

Skoðaðar eru sögulegar heimildir af svæðinu, bæði ritaðar sem og myndir og kort.  

Saga svæðisins er rakin og sett í samhengi við uppbyggingu þess.  Nýttar eru teikningar 

frá byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar og upplýsingar úr húsaskrá um þau hús, er innan 

athugunarsvæðis standa, til glöggvunar og frekari greiningar.   

Búið er til sniðmát sem sjá má á mynd 3.  Það er gert til að hægt sé að greina þróun 

byggðarinnar.  Sýnd er mynd af húsinu eins og það er í dag.  Götukort sem sýnir 

lóðaskiptingu og staðsetningu nærliggjandi húsa sem og loftmynd.  Einnig er sýnd 

grunnmynd af jarðhæð og teikning af framhlið húsanna, hvoru tveggja eins og þau voru 

upprunalega samkvæmt teikningum.  Tiltekið er byggingarár og gerð húss.  Þessar 

upplýsingar eru síðan notaðar til að teikna upp þróunarferil lóðarinnar í heild sinni.  
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Mynd tekin 
af höfundi

Lo ftmynd 
fen gin af 
Borgarvefsjá

Afstöð umynd 
fengin  frá
byggingarfulltrúa 
Reykjavíkurborgar

Grunnteikningar af 
jarðhæð fengnar frá
byggingarfulltrúa 
Reykjavíkurborgar

Gö tukort 
fengið  á
Borgarvefsjá

Teikning af 
framhlið fengin frá
byggingar fu lltrúa 
Reykjavíkurborgar

SNIÐMÁT 

Mynd 3:  Sniðmát sem notað er til greiningar á þróun borgarlóðarinnar 
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3 Athugunarsvæðið 

3.1 Afmörkun  

Svæðið sem tekið er til athugunar er 

Stöðlakot, sem var ein af hjáleigum 

Reykjavíkur.  Athugunarsvæðið afmarkast 

af því hvernig Stöðlakot er sýnt á uppdrætti 

Sveins Sveinssonar frá 1876.  Svæðið er í 

Austurbæ Reykjavíkur og afmarkast af 

Bókhlöðustíg að norðan, Miðstræti að 

austan, Laufásveg að vestan og línu sem 

dregin er við Miðstræti 4 og Laufásveg 5 að 

sunnan.  Svæðið liggur norðaustan við  

Reykjavíkurtjörn og hallar niður til vesturs.   

Til að sjá hvaða hús það eru sem standa 

innan athugunarsvæðisins var notað kort 

sem sýnt er á mynd 6.  Þar er búið að setja 

götukort úr landfræðilegu upplýsingakerfi 

Reykjavíkur (LUKR) yfir kort Sveins 

Sveinssonar frá 1876.   

 

 

 

Mynd 6:  Íslandskort (lmi.is)          Mynd 7:  Reykjavík (borgarvefsja.is)    Mynd 8:  Stöðlakot 

Mynd 4:  Stöðlakot á korti Sveins Sveinssonar 
frá 1876 

 Mynd 5:  Afmörkun athugunarsvæðis 
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Mynd 9:   Stöðlakot í dag (borgarvefsja.is) 
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3.2 Saga og þróun 

Til að glöggva sig á sögu og þróun Stöðlakots er nauðsynlegt að fara yfir sögu 

Reykjavíkur, enda sögurnar samtvinnaðar.  Hér verður því farið stuttlega yfir sögu 

Reykjavíkur fyrst og síðan er tíunduð saga Stöðlakots enn frekar.   

 

3.2.1 Saga Reykjavíkur 

Landnám 

Svo skemmtilega vill til að Ingólfur Arnarson, sem talinn er fyrsti landnámsmaður 

Íslands, settist að í Reykjavík sem seinna átti eftir að verða höfuðborg landsins.  Þannig 

tengjast saman landnámssaga Íslands og saga Reykjavíkur með nokkrum ævintýraljóma.  

Ingólfur á að hafa valið sér búsetu í Reykjavík eftir að öndvegissúlur hans ráku þar á 

land.  Landnám Ingólfs er miðað við árið 874 og talið er að landnámsbærinn hafi staðið á 

svæðinu við suðurenda Aðalstrætis.  Á árunum 1703-1704 voru yfir 20 lögbýli innan 

marka núverandi Reykjavíkur, yfir 30 hjáleigur og nokkur tómthús og þar munu hafa 

búið um 450 manns.  Hjáleigur voru landskikar sem leigðir voru út úr landi lögbýla og 

höfðu þær túnskika til grasnytja en beitiland var sameiginlegt lögbýlinu.  Tómthús höfðu 

hinsvegar engin grasnyt (Einar. S. Arnalds, 1989).   

Innréttingarnar 

Öldum saman ríkti kyrrstaða í Reykjavík, lítil þróun hafði verið á byggðinni frá 

landnámi.  Breytingar urðu um árið 1751 þegar stofnað var á alþingi hlutafélag um 

atvinnurekstur með Skúla Magnússon landfógeta í fararbroddi.  Yfirvöld í 

Kaupmannahöfn studdu verkið og konungur staðfesti reglugerð fyrir félagið 4. janúar 

1752 (Einar S. Arnalds, 1989).  Að áeggjan Skúla var Reykjavík valin sem miðstöð fyrir 

starfsemina sem fékk nafnið Innréttingarnar.  Rökin voru að þar væru samgöngur greiðar 

til lands og sjós, lending fyrir skip góð, og nóg af vatni og mó (Einar S. Arnalds. 1989).  

Upphaf Reykjavíkurþorpsins má því rekja til ársins 1752 þegar verksmiðjuþorpið í 

kringum Innréttingarnar fór að rísa við Aðalstræti.  Margvíslegar vélar og tæki voru flutt 

til landsins sem og sérhæfðir iðnverkamenn til að stjórna þeim og leiddi það til fastrar 
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búsetu á svæðinu.  Þótt Innréttingar hafi aðeins lifað í nokkra áratugi skildu þær eftir sig 

varanlegan þorpskjarna sem Reykjavík er svo byggð á (Trausti Valsson,1986). 

Innréttingarnar útveguðu fjölda manns vinnu og á árunum 1752-1764 unnu þar 728 

manns.  Blómaskeið félagsins var á árunum 1759-1764 en mikill samdráttur varð 1767 

þegar á sjötta tug starfsmanna var sagt upp.  Eftir það náði það sér aldrei á strik aftur en 

var starfrækt fram til 1803 (Einar S. Arnalds 1989). 

 

Kaupstaðarréttindi 

Árið 1786 var 

verslunareinokun aflétt og 

6 kaupstaðir stofnaðir 

víðsvegar um landið.  18. 

ágúst þetta ár fær 

Reykjavík 

kaupsstaðarréttindi en þá 

eru stofnanir og fyrirtæki 

þegar farin að dragast 

þangað.  Innan lóðarmarka 

Reykjavíkurkaupstaðar 

bjuggu 167 manns árið 

1787 en tæp 40.000 á 

landinu öllu (Einar S. Arnalds. 1989).  Kaupstaðarlóðin var mæld út 12. febrúar 1786 

og sést afmörkun hennar á korti Rasmus Lievog frá 1787, (mynd 10).  Á kortinu sést 

kaupstaðarlóðin ásamt hjáleigum og tómthúsabýlum austan og vestan við hana.   

Verslunarréttindin höfðu í för með sér að fjöldi kaupskipa kom til landsins og 

kaupmenn byggðu sér verslunarhús ofan við sjávarkambinn.  Um 1800 var risinn 

samfelld röð húsa í boga meðfram fjörunni við Strandgötu, sem í dag er suðurhluti 

Hafnarstrætis (Trausti Valsson, 1986).  Á fjörukambinum komu kaupmenn sér upp 

reitum til fiskbreiðslu og sumir byggðu sér bryggju út í fjöruna þar sem kaupskipin lágu 

úti fyrir.  Ofan við húsin voru svo matjurtargarðar kaupmanna og meðfram þeim 

Mynd 10:  Uppdráttur Lievog  af kaupstaðarlóðinni 1787 
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myndaðist stígur og handan hans 

reis svo næsta húsaröð kaupstaðsins 

sem í dag er suðurhlið Austurstrætis 

(Trausti Valsson,1986).   

Upp frá því fjölgar ferðum 

manna mikið til staðarins og húsum 

í bænum fjölgaði hægt og hægt.  

Árið 1838 voru fyrstu timburhúsin 

byggð austan við Lækinn og stóðu 

þá við nýja innkomuleið til 

kaupstaðarins, núverandi 

Bankastræti, og kölluðust 

Bernhöftshúsin (Trausti 

Valsson,1986).  Ofar í holtinu tóku að rísa hús þar sem síðar varð Þingholtsstræti en í 

austri og vestri frá bænum, utan við sjálfa kaupstaðarlóðina, risu tómthús og önnur 

smákot (Trausti Valsson, 1986).  

Þilskipaútgerð 

Byggðin óx hægt en sígandi á fyrri 

hluta 19. aldar, 1865 voru íbúar 

1.650, timburhús 76 og steinhús 7 

(Trausti Valsson, 1986).  En á 

síðari hluta aldarinnar varð mikil 

breyting á með tilkomu 

þilskipaútgerðarinnar.  Skúturnar 

var þá hægt að gera út allt árið um 

kring.  Við það jókst 

rekstrarhagkvæmni mikið og framleiðslan þar með sem kallaði á aukið vinnuafl.  Þetta 

leiddi til þess að til varð sjómannsstétt sem þurfti ekki lengur tómthúsbýli til að styðjast 

við.  Með aukinni útgerð jókst einnig ýmis þjónustustarfsemi og iðnaður í kaupstaðnum 

og í lok 19. aldar hafði íbúafjölgun í Reykjavík þrefaldast.  Þá voru íbúarnir orðnir 5.800 

Mynd 11:  Uppdráttur Olsen af Reykjavík 1801 
 

Mynd 12:  Kort Lottin af Reykjavík frá 1836 
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og timburhúsum fjölgað 

mikið (Einar S. Arnalds, 

1989).  Nýju íbúarnir voru 

aðfluttir úr sveitum landsins 

þar sem tæknibylting í 

landbúnaði var að hefjast og 

því ekki störf á lausu fyrir 

fólkið þar.  Almenningur fór 

að geta reist sér lítil 

timburhús en það voru þó 

einungis efnamenn sem gátu 

reist sér hús í miðbænum.  

Opinberar byggingar frá 

þessu tíma eru stórar og glæsilegar, þau mörkuðu tímamót og upphaf nýrrar 

byggingaraðferða.  Dæmi um það er bygging Latínuskólans, þar kynntust Reykvíkingar 

marglyftu timburhúsi og málningu.  Annað dæmi er Alþingishúsið en við byggingu þess 

lærðu íslendingar að setthöggva stein (Trausti Valsson, 1986).  Farið var að nota bárujárn 

sem byggingarefni upp úr 1875 og verður það fljótt ráðandi enda hentaði það íslenskri 

veðráttu vel og átti eftir að setja mikinn svip á byggingarhefð landsmanna (Trausti 

Valsson,1986). 

Tækni og borgarvæðing 

Um aldamótin 1900 jókst fjölbreytni í störfum og tækni mjög í bænum.  Þó hann væri 

áfram fyrst og fremst útgerðar- og stjórnunarmiðstöð þá var hafin ný öld, öld tækni- og 

borgarvæðingar.  Fyrsta steinsteypta húsið var byggt 1898, Barónsfjós.  Bæjarbúar 

kynntust fyrstu bifreiðinni árið 1904 og bílaöldin hófst um 1913.  Fyrsti gufuvaltarinn 

kom til landsins 1912 og hófst þá malbikun gatna (Trausti  Valsson. 1986,)  .  Á sama 

tíma var sími lagður, verkalýðsfélög stofnuð sem og íþróttafélög og margvíslegum 

menningarstofnunum og sérhæfðum skólum komið á legg.   

Mynd 13:  Uppdráttur Sveins  Sveinssonar af Reykjavík 1876 
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Samfara öllum þessum 

tækniframförum fjölgaði 

íbúum ört.  Frá 

aldamótunum til 1915 

fjölgaði þeim úr 5.800 í 

14.200 og mörg ný hús 

voru byggð (Einar S. 

Arnalds, 1989).  Í 

miðbænum og umhverfis 

Tjörnina risu stór og 

glæsileg timburhús og var 

þá hátindur 

timburhúsatímabilsins.  Heillegar götur sem bættust við á þessu tímabili voru Tjarnargata 

og Miðstræti.  Hið aðflutta verkafólk byggði hinsvegar sjálft hús sín í Vesturbænum, 

Þingholtinu og Skuggahverfinu (Guðjón Friðriksson, 1994). 

Með auknum fiskveiðum og batnandi efnahag bæjarfélagsins var hægt að ráðast í 

ýmsar framkvæmdir og framfarir og ber þá helst að nefna gerð hafnarinnar, holræsagerð, 

götuhreinsun, malbikun gatna og símanotkun varð algeng (Trausti Valsson, 1986). 

1915-1930 

Árið 1915 var stórbruni í miðbænum sem hafði í för með sér umræðu og breytingu í 

skipulagsmálum.  Þann 25. apríl brunnu tíu hús til kaldra kola, tvö til viðbótar skemmdust 

en tveir menn létust í brunanum.  Í kjölfarið, sama ár, voru byggingar timburhúsa 

bannaðar í miðbænum og með því hófst steinsteypuöldin (Einar S. Arnarlds. 1989:84) 

Árið 1916 kemur út rit Guðmundar Hannessonar læknis Um skipulag bæja.  Rit þetta 

átti eftir að verða undirstaða að frumvarpi til skipulagslaga árið 1917 og var samþykkt til 

laga árið 1921 með breytingum.  Þar með eignuðust Íslendingar sín fyrstu skipulagslög, 

fyrst Norðurlandaþjóðanna.  Guðmundur vék í þessu riti sínu að nauðsyn þess að setja 

reglur um hæð húsa við götur, með tilliti til sólargangs, og nauðsyn þess að ákveða hvort 

byggð ætti að vera stakstæð eða sambyggð (Guðmundur Hannesson, 1916).  Regluskortur 

um þetta leiddi til þess að víða voru reistir brunagaflar þó óvíst væri hvort nokkurn 

Mynd 14:  Kort danska herforingjaráðsins af Reykjavík frá 1902 
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tímann yrði byggt þar við.  Þessir brunagaflar setja mark sitt á byggð Reykjavíkur enn í 

dag.  Guðmundur benti einnig á þörfina á aðgreiningu starfsemi.  Með því er meðal 

annars átt við nauðsyn þess að aðgreina iðnað frá íbúðabyggð en það var orðið brýnt 

skipulagsverkefni í menguðum stórborgum erlendis.  Hann beitti sér einnig fyrir 

mikilvægi opinna svæða, torga, leikvalla og garða (Guðmundur Hannesson, 1916). 

Um 1915 var nýja höfnin að komast í gagnið og því leituðu verslunar- og 

útvegsfyrirtæki enn frekar í miðbæinn.  Það leiddi til þess að leigu- og húsnæðisverð í 

miðbænum hækkaði mikið og íbúðabyggð hörfaði þaðan.  Í kjölfar brunans mikla, og 

þess banns sem lagt var á byggingu timburhúsa í miðbænum eftir hann, eru byggð stór og 

glæsileg steinsteypuhús í stað þeirra sem brunnu, enda lóðirnar eftirsóttar.  Þannig fékk 

miðbærinn fljótt á sig þann blæ er einkennir hann enn í dag.  Vegna lóðaskorts í 

miðbænum var byrjað að dreifa stofnunum víðar um bæinn (Trausti Valsson, 1986). 

Á árum fyrri heimstyrjaldarinnar var lítið byggt utan miðbæjarins vegna vöruskorts, 

en farsóttir og frosthörkur settu einnig strik í reikninginn.  Af matvælaskortinum leiddi að 

kálgarðar og matjurtagarðar fengu að halda sér og voru af þessum sökum mörg opin 

svæði í borginni.  Þá hófst flutningur á mjólk og annarri matvöru, með vörubílum, austan 

úr sveitum á  og leiddi það til þess að aftur dró úr garðrækt og búskap á svæðinu.  Á 

þessum tíma var mikill hörgull á íbúðarhúsnæði, fólk fluttist í miklu mæli á mölina en 

vöruverð var hátt, vegna vöruskortsins, og því fjölgaði húsum hægt.  Þess má geta að á 

árunum1910-1920 fjölgaði húsum um 140 en íbúum um 6.000.  (Einar S. Arnalds. 

1989:85)   

Samkvæmt Guðjóni Friðrikssyni (1994) var íbúafjölgunin á þessum tíma langmest í 

Austurbænum, sérstaklega í hverfunum ofan og neðan Laugavegs og lítið skipulag á 

byggðinni.  Um og eftir 1920 byggist svæðið í sunnanverðu Skólavörðuholti svo kallað 

Goðahverfi sem eru Baldursgata, Lokastígur, Bragagata, Þórsgata og fleiri götur með 

goðanöfnum.  Þar voru mörg húsanna byggð af litlum efnum enda fátækt mikil á þessum 

árum.  Húsnæðisskortur var hinsvegar svo mikill að flutt var inn í kjallara hálfkláraða og 

frekari framkvæmdir gátu svo dregist á langinn (Guðjón Friðriksson. 1994).  Á þessum 

tíma setti borgin ekki miklar kröfur um byggingarlag enda skipti mestu máli að fá húsin 

upp.  Þar af leiðandi risu heilu hverfin úr kassafjölum og bárujárni og dæmi um eitt slíkt 

er Urðarstígur.  Ýmiskonar kofar risu í útjaðri og úthverfum bæjarins.  Þá risu á þessum 
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tíma einnig fjöldi bakhúsa, flest þó í Goðhverfinu, og flest án leyfis frá bæjarvöldum 

(Guðjón Friðriksson, 1994). 

Hinsvegar reisti hin nýríka stétt Reykjavíkur, sem að mestum hluta voru 

togaraskipstjórar, sér vönduð steinsteypuhús flest um 1925-1930.  Stíll þessara húsa hefur 

verið kallaður steinsteypuklassík.  Í miðbænum risu stórhýsi í þessum stíl við Laugaveg 

og víðar en einbýlis- og tvíbýlishús í Vesturbænum við götur með öldu-heitum og við 

götur sem kenndar eru við velli.  Svipuð hús risu einnig við Laufásveg, Fjölnisveg og 

víðar í Skólavörðuholtinu (Guðjón Friðriksson, 1994). 

Kreppan mikla 

Efnahagskreppan skall á í heiminum árið 1930 og var Ísland þar ekki undanskilið.  Hátt 

vöruverð varð til þess að fólk hélt áfram að láta sér lynda lítið og lélegt íbúðarhúsnæði.  

Bílaeign var hinsvegar orðin almennari og byggðin teygði sig út á Melana, í 

Norðurmýrina og Rauðarárholtið.  Með tilkomu bílsins og strætisvagna setti fólk ekki 

fjarlægðirnar fyrir sig.  Miðpunktur atvinnustarfseminnar var við höfnina og var því oft 

mikil umferð fólks í miðbænum.  Þar voru kaffistofur og ölkrár sem og verkamannaskýli.  

En bærinn var einnig fullur af fólki sem hafði enga vinnu og hópaðist því í miðbæinn og 

ýmist rölti um eða sat á bekkjum.  Byggingarstarfsemi var ekki mikil í miðbænum á 

þessum tíma ef frá er talið Þjóðleikhúsið.  En verið var að reisa Landspítalann, 

Austurbæjarskóla og Sundhöllina sunnan og austan í Skólavörðuhæðinni.  Háskóli 

Íslands var einnig byrjaður að rísa vestur á Melum (Trausti Valsson. 1986). 

Í maí 1940 var landið hernumið af Bretum.  Tjaldbúðir hermanna risu um allan bæ og 

settu svip sinn á bæinn.  Fljótlega fengu Reykvíkingar störf við þjónustu og verklegar 

framkvæmdir hernámsliðsins.  Aðalbrautir voru malbikaðar, flugvöllurinn var lagður og 

þúsundir bragga reistir á auðum svæðum í bænum.  Eftir stríð varð húsnæðisleysið 

gífurlegt en þá voru braggarnir teknir til íbúðar.  Þeir þóttu lélegur og heilsuspillandi 

húsakostur og þurfti gífurlegt átak til að útrýma þeim á 6.áratugnum (Trausti Valsson. 

1986) 
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Eftirstríðsárin 

Eftir seinni heimstyrjöldina jókst 

fjármagnsgeta mikið og samhliða 

íbúafjöldi og bílaeign í 

Reykjavík.  Hagstæð 

efnahagsþróun eftir stríð leiddi 

til þess að stórátak var gert í að 

tæknivæða atvinnuvegi.  

Nýsköpunartogarar voru keyptir, 

iðnaður vélvæddur og dráttarvélar teknar í notkun í sveitum landsins.  Stríðsgróðinn gekk 

þó að lokum til þurðar og í kjölfarið voru sett margskonar innflutnings- og 

fjárfestingarhöft.  Þetta kom illa við byggingarframkvæmdir í borginni og erfiðara varð 

að leysa húsnæðisvandann og útrýma braggahverfum. Engu að síður þandist borgin 

gríðarlega út á þessum tíma og frá 1945-1965 fjölgaði íbúum úr 47.000 í 78.000 og 

landið byggist inn að Elliðaám.  Hin öra útþensla var bæjarfélaginu erfið enda krafðist 

hún mikilla framkvæmda.  Leggja þurfti holræsi, vatnsveitu, rafveitu og malbika götur 

svo bæjarfélagið hafði ekki undan (Trausti Valsson,1986).   

Svæðin sem byggðust upp á þessum tíma eru mjög misjöfn bæði að skipulagi sem og 

af hve miklum efnum þau voru reist.  Þeir fjáðu reistu tví- eða fjórbýlishús í Hlíðunum 

eða í Melahverfinu.  Á Bústaðahálsinum fékkst hinsvegar sérstakt leyfi til bygginga lítilla 

einbýlishúsa og var það hugsað fyrir þá efnaminni til að mæta hinum gífurlega 

húsnæðisskorti sem þá ríkti.  Af sömu ástæðu amaðist bærinn ekki við byggð sem reis í 

leyfisleysi við Múla og Blesugróf.  Þar voru húsin yfirleitt reist úr kassafjölum og 

afgangsefni frá hernum.  Samskonar hús voru einnig reist í Kópavogi vegna lóðaskorts í 

Reykjavík (Trausti Valsson, 1986). 

Eftir 1960 

Eftir 1960 þandist byggðin mikið út.  Á árunum 1965-1970 byggist Árbærinn, austan 

Elliðaánna, upp og Bakka- og Stekkjahverfið í Breiðholti byggist á árunum 1967-1972.  

Byggðin dreifist hratt út enda forsendur mjög breyttar eftir að almenn bílaeign jókst og 

Mynd 15:  Braggar (ljósmyndasafn Reykjavíkur) 
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fólk setti ekki vegalengdir fyrir sig lengur.  Einnig byggðust nærliggjandi bæjafélög eins 

og Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnarnes hratt upp.  Þessa hröðu 

uppbyggingu í nærliggjandi bæjarfélögum má samkvæmt Trausta Valssyni (1968) skýra 

sem afleiðingar lóðaskorts í Reykjavík, þá sérstaklega skort á lóðum fyrir einbýlishús.   

Með bættum efnahag á seinni hluta 20. aldarinnar vildi fólk búa rýmra og byggir sér 

stærri hús fyrir færri íbúa.  Þannig dreifðist byggðin sífellt yfir stærra og stærra svæði og 

þynntist út eftir því sem fjær dregur miðbænum.  Umferð jókst stöðugt og erfitt og 

óhagkvæmt var að halda uppi almenningssamgöngum í svo dreifðri byggð.  Nýrri hverfi 

Reykjavíkur bera þess því merki að þar sé bíllinn hafður í öndvegi enda nauðsynlegt að 

komast á milli staða og vegalengdir langar þó borgin sé fámenn á alþjóðlegan 

mælikvarða.   
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3.2.2 Saga Stöðlakots 

Stöðlakot var ein af hjáleigum Páll Líndal (1989) heldur því fram að talið sé að byggð 

hafi hafist þar um 1600 þó það sé ekki fullljóst.  Nafnið bendir til að það hafi í upphafi 

verið stöðull frá Vík.  En stöðull var sá staður sem kýr og kvíaær voru mjólkaðar á (Páll 

Líndal, 1989).  Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá árinu 1703 kemur 

glögglega fram að búskapur hefur verið fátæklegur í hjáleigunni framan af.  Þar eru 

heimilismenn taldir fimm og kvikfénaður tvær kýr.  Eftir að Innréttingarnar voru 

stofnaðar 1752 jókst byggðin í Stöðlakoti mikið og varð þar margbýlt.  Árið 1792 var 

Reykjavíkurlandinu skipt upp á milli kaupstaðarins og Innréttinganna og var hjáleigan þá 

lögð til kaupstaðarins ásamt Skálholtskoti (Guðmundur Ingólfsson,Guðný Gerður 

gunnarsdóttir & Hjörleifur Stefánsson,1987).   

Á korti Sveins Sveinssonar frá 1876 er merktur inn burstabær þar sem nú er 

Bókhlöðustígur 6, Stöðlakot.  Þar munu gömlu bæjarhúsin hafa staðið, gegnt Íþöku, húsi 

Menntaskólans.  Á ofanverðri mynd (16) er búið að afmarka Stöðlakot með rauðri línu og 

Mynd 16:  Stöðlakot eins og það kemur fyrir á korti Aage Nilsen-Edwin frá 1876 
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sést þar hvernig Aage Nilsen-Edwin teiknar bæinn.   Aage teiknar kortið árið 1970 eftir 

mælingum Sveins Sveinssonar frá 1876 og er útlit bæjarins því hans tilgáta.   

Um miðja 19. öld var farið að ganga á land hjáleigunnar.  Hluti lóðar Menntaskólans í 

Reykjavík er úr upphaflega landi hennar og þá risu einnig í kálgörðum hennar 

Bókhlöðustígur 2 og Laufásvegur 5.  Sú uppbygging hélt svo jafnt og þétt áfram (Páll 

Líndal, 1988).  Ekki eru til miklar heimildir um Stöðlakot enda byggð þar fátækleg 

framan af og ekki farið mikið fyrir ábúendum á spjöldum sögu Reykjavíkur.  En Árið 

1880 varð Stöðlakot þó miðdepill fréttaflutnings í Reykjavík þegar tveir 

mormónatrúboðar settust þar að.  Um og eftir aldamótin 1900 bjó í Stöðlakoti Davíð 

Jóhannesson kenndur við Heimastjórnarflokkinn, Heimstjórnar-Dabbi.  Segir nokkuð af 

honum í Ofvitanum eftir Þorberg Þórðarson (Páll Líndal, 1988). 

Lækurinn 

Lækurinn sem rann úr norðausturenda Tjarnarinnar og til sjávar neðan við Arnarhól var 

oftast kallaður Arnarhólslækur.  Hann aðgreindi lönd Skálholtskots, Stöðlakots og 

Arnarhóls frá landi Víkur.  Hann liðaðist úr Tjörninni til sjávar með grasi gróna bakka.  

Austurbakkinn mun hafa verið hærri en sá vestari og því hefur vestari bakkinn verið 

óhæfur til byggingar vegna flóðahættu sem myndaðist öðru hvoru.  Það gerðist stundum 

að lækurinn stíflaðist og mun þá hafa flætt inn á Austurvöll.  Árið 1881 var mikið flóð og 

mun vatnið á Austurvelli og Lækjargötu hafa náð mönnum í mitti svo ófært var nema á 

bátum um svæðið (Páll Líndal, 1987).  Um miðja 19. öld var farið í að hækka bakkann 

vestan megin og þrengja farveginn neðan við Stöðlakotslóðina og mun það hafa verið 

gert til að fyrirbyggja frekari flóð inn á Austurvöll.  Árið 1876 var fyrsta götuljóskerið í 

Reykjavík sett upp við brúnna hjá Bakarabrekkunni til að bæta skilyrði vegfarenda en 

algengt var að fólk félli í lækinn í myrkrinu (Páll Líndal, 1987).   

Á korti Lievog frá árinu1787, er ein brú yfir lækinn og var hún á leiðinni sem liggur 

að hjáleigunum Stöðlakoti og Skálholtskoti, þar sem nú er Bókhlöðustígur og var hún 

kölluð Skálholtsbrú (Sveinn Þórðarson, 2007). 

Göngubrú var gerð yfir lækinn árið 1828 við ósinn við Arnarhólstraðir.  Það mun á 

þeim tíma hafa verið aðalleiðin inn í bæinn.  Skömmu síðar var önnur brú gerð fyrir 

framan Stjórnarráðshúsið.  Árið 1866 var gerð steinbrú yfir lækinn til að tengja saman 
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Austurstræti og Bakarabrekkuna (Bankastræti) og þótti hún mikið mannvirki (Páll 

Líndal,1987). 

Árið 1844 var ráðist í byggingu hins nýja skólahúss, sem nú er Menntaskólinn í 

Reykjavík.  Ári seinna er byggð steinbogabrú yfir lækinn, neðan við skólann  og var hún 

kölluð Skólabrú (Sveinn Þórðarson, 2007).  Árið 1906 var reist trébrú yfir lækinn við 

Bókhlöðustíg og var það síðasta brúin sem byggð var yfir lækinn því 1912 var ákveðið að 

loka honum og breyta í holræsi (Sveinn Þórðarson, 2007) enda mun hann hafa verið 

heilsuspillandi forarpyttur að margra mati á þessum árum.   

 

 

Mynd 17:  Lækjargata um 1900  (Sigfús Eymundsson, um 1900) 
Horft norður Lækjargötu.  Menn á tali við Lækjargötu 10, brúin yfir læk í 

bakgrunni 
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4 Greining 

4.1 Kort 

Til að skoða betur þróun Stöðlakots er nauðsynlegt að skoða hvernig það hefur komið 

fram á kortum í gegnum tíðina.  Við skoðun þeirra ber að hafa í huga að norður er ekki 

alltaf upp á kortunum.  Af þeim er hægt að sjá að brú var yfir lækinn, sem rennur úr 

Tjörninni út í sjó, fyrir neðan Stöðlakot.  Á korti Olsen frá 1801 (mynd 18) má greina 

tvær leiðir yfir lækinn og var önnur þeirra til að komast upp að Stöðlakoti þaðan sem 

stígur lá að Skálholtskoti og síðan út úr bænum.  Greinanlegar eru fjórar leiðir út úr 

bænum, við Stöðlakot og Arnarhól austan megin og tvær vestan megin.  Þá var byggðin 

lítil sem engin austan megin við Lækinn, aðeins Arnarhóll, Þinghóll, Stöðlakot og 

Skálholtskot eru merkt þar inn á kortið.  Hinsvegar sýnir uppdráttur Lottin frá 1836 

(mynd 19) að byggðin hafði aukist töluvert austan við lækinn og myndst hafði kjarni við 

Lækinn þar sem nú er Laugavegur.  Laugavegurinn er vel greinanlegur á kortinu sem leið 

út úr bænum.   

Á uppdrætti Sveins Sveinssonar frá árinu 1876 (mynd 20) var byggðin austan við 

Lækinn orðin töluverð og hafði myndast þar nokkurskonar götumynd með Stjórnarráðið 

og Menntaskólann í forgrunni.  Stöðlakot var enn bara lítið býli og ekki farið að byggjast 

neitt upp á svæðinu.  Leiðin inn í bæinn við Arnarhól var nú horfin og Laugavegurinn 

alveg tekinn við sem aðalleið inn í bæinn austanmegin.  Byggðin þéttist mjög hratt og á 

korti frá 1902 (mynd 21) sést að austan við lækinn höfðu byggst heilu göturnar.  Á 

Stöðlakotsreitnum voru um aldamótin 1900 þó nokkur hús sem og við Laufásveg.  

Miðstræti var á þessum tíma ekki til.  Kortið frá 1920 (mynd 22) sýnir að Miðstræti er þá 

byggt og þó svo að það sjáist hvorki lóðaskipting né hús á kortinu, sýnir það að svæðið 

var þegar fullbyggt og Stöðlakot orðið meira miðsvæðis eftir því sem götum fjölgar og 

byggð þéttist til austurs. 



 

 25 

Mynd 18:  Uppdráttur Olsen af Reykjavík 1801,  Stöðlakot afmarkað 
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Mynd 19:  Uppdráttur Lottin af Reykjavík 1836, Stöðlakot afmarkað 
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Mynd 20:  Uppdráttur Sveins Sveinssonar af Reykjavík 1876, Stöðlakot afmarkað 
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Mynd 21:  Kort Landmælingadeildar danska herforingjaráðsins  af Reykjavík frá 1902 (borgarvefsja.is) 
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Mynd 22:  Kort Egils Hallgrímssonar af Reykjavík frá 1920  
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4.2 Staðfræðileg þróun byggðar 

 

Samkvæmt Conzen (1969) er skipulag svæðis staðfræðileg niðurröðun hins manngerða 

borgarsvæðis og skiptist í þrjár grunneiningar eins og áður sagði, það er götur, lóðir og 

hús.  Ofanverðar myndir (23 og 24) sýna hvar götur hafa myndast í Stöðlakoti og svo 

hvar hús eru staðsett á svæðinu.  Þar hefur götukort af svæðinu eins og það er í dag verið 

sett yfir kort Sveins Sveinssonar frá 1876 með Landfræðilega upplýsingakerfinu ArcMap 

GIS og notaðar upplýsingar úr gagnabanka landfræðilegs upplýsingakerfis Reykjavíkur 

(LUKR).   Lóðaskiptingu svæðisins má svo sjá á mynd 25 hér að neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 25:  Lóðaskipting (borgarvefsja.is) 

Mynd 24:  Götur og hús á svæðinu Mynd 23:  Götur á svæðinu 
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Götur 

Þær götur sem myndast hafa á svæðinu eru Bókhlöðustígur, Laufásvegur og Miðstræti 

(mynd 26).  Bókhlöðustígur dregur nafn sitt af Bókhlöðu Menntaskólans og er á milli 

Lækjargötu og Þingholtsstrætis.  Laufásvegur er nefndur eftir Laufási, sem er bær sem 

stóð við veginn þar sem áður var býlið Móhús (Páll Líndal, 1987).  Upphaflega mun þar 

hafa verið troðningur að Skálholtskoti og var hann þá kallaður Skálholtsvegur eða 

Skálholtsgata.  Grjótgarðar voru sitthvoru megin við stíginn og var breidd hans ákveðin 6 

álnir á sínum tíma svo hægt væri að mætast með klyfhesta (Páll Líndal, 1987).   

 

 

 

Mynd 26:  Götur á svæðinu (borgarvefsja.is) 
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4.3 Húsaskoðun 

Hér eru listuð, í tímaröð, þau hús sem byggst hafa innan svæðisins og er það elsta skráð 

fyrst og það yngsta síðast.  Þau eru tíu og mun fjallað stuttlega um sögu hvers og eins 

þeirra í undirköflunum hér á eftir.  Sniðmát var útbúið fyrir hvert hús og má sjá 

útskýringu á uppsetningu þeirra á mynd 3 á blaðsíðu 9. 

 
 

 
 
 
Tafla 1:  Hús á athugunarsvæði 
 

Gata Húsnúmer Byggingarár 

Bókhlöðustígur 6 1872 

Bókhlöðustígur 6a 1872 

Laufásvegur 5 1880 

Bókhlöðustígur 2 1882 

Laufásvegur 3 1885 

Bókhlöðustígur 8 1899 

Laufásvegur 4 1899 

Laufásvegur 2 1904 

Laufásvegur 2a 1911 

Bókhlöðustígur 6c 1927 
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4.3.1 Bókhlöðustígur 6  (sniðmát 1 bls.44) 

Bókhlöðustígur 6 er steinbær frá árinu 1872.  Sagan segir að þegar bærinn Stöðlakot var 

endurbyggður árið 1872 hafi verið notað afgangs grjót úr Hegningarhúsinu.  Í veggjum 

hans er hraungrjót líkt og í Hegningarhúsinu en ekki grágrýti eins og mun hafa verið 

notað seinna í viðlíka hleðslur (Húsaskrá á.á.).  Fyrsti eigandi hússins var Jón Árnason 

skrifari og er talið að bærinn hafi verið legatsbær hans.  Árið 1982 eignast Hulda 

Jósefsdóttir og Þorgrímur Jónsson húsið.  Þau stóðu fyrir endurbyggingu þess með það að 

markmiði að breyta því í gallerí.  Framkvæmdum lauk 1988 og var arkitektinn Vilhjálmur 

Hjálmarsson (Húsaskrá). 

Húsið stendur aðeins inn í lóðina og því ekki alveg við götuna eins og húsið við 

hliðina austanmegin gerir.  Vestan við það er bílastæði sem merkt er á korti Borgarvefsjár 

sem Bókhlöðustígur 4.  Við vestuhlið þess er einskonar göngugata sem liggur að 

bakhúsunum Bókhlöðustíg 6b og 6c.  Það stendur þröngt með húsunum í kring.   

 

Mynd 27:  Bókhlöðustígur 6 (myndir teknar af höfundi) 
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4.3.2 Bókhlöðustígur 6a  (sniðmát 2 bls.45) 

Lítið segir um Bókhlöðustíg 6a í Húsaskrá þar sem ekki hefur verið gerð húsakönnun á 

því.  Þar segir einungis að það sé byggt 1872 og fyrsti eigandi sé Guðrún Erlendsdóttir 

ekkja (Húsaskrá).   

Húsið stendur við götuna og er lóðn í kring lítil og nálægð við nærliggjandi hús því 

mikil.  Áberandi brunagafl Bókhlöðustígs 6b blasir við frá götunni.  Húsið myndar 

skemmtilega götumynd með ólíkum húsum í kring, annarsvegar timburhúsi 

(Bókhlöðustíg 8) og hinsvegar gömlum litlum steinbæ (Bókhlöðustíg 6). 

 

 

 

 

 

Mynd 28:  Bókhlöðustígur 6a (myndir teknar af höfundi) 
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4.3.3 Laufásvegur 5  (sniðmát 3 bls. 46) 

Húsið er hlaðið úr steini árið 1880.  Jón Árnason þjóðsagnasafnari mun hafa fengið 

mælda út lóð fyrir því í kálgarði Stöðlakots árið 1879.  Það er allt byggt úr grásteini 

lögðum kalki og er kjallari til íbúðar undir öllu húsinu.  Árið 1888 var Þorvaldur 

Thoroddsen búinn að eignast húsið og lengja það með viðbyggingu úr 16 álnum í 25 

álnir.  Síðan þá hefur húsið lítið breyst. (Húsaskrá á.á.).  Þorvaldur var 

náttúrufræðikennari og var giftur Þóru Pétursdóttur, Péturssonar biskups.  Þau hjónin 

gróðursettu árið 1888 álm og hlyn við suðurgafl hússins og eru þau meðal elstu trjáa 

Reykjavíkur og til mikillar prýði.  Seinna eignast hjónin Borgþór Jósefsson 

bæjargjaldkeri og Stefanía Guðmundsdóttir leikkona húsið.  Í endurminningum dóttur 

þeirra, Önnu Borg, kemur fram að við húsið hafi þau gróðursett útirósir og voru það þær 

fyrstu í Reykjavík.  (Páll Líndal. 1987). 

Húsið stendur aðeins út í götuna.  Það myndar ekki beina línu með hinum húsunum 

og er götumyndin því ekki heildstæð.  Húsið er reisulegt og stórt og stór bakgarður fylgir 

því.  Geymsla sem byggð var á lóðinni 1881 er nú sérbýli en ber þó sama heimilisfang.   

 

 

 

Mynd 29:  Laufásvegur 5 (myndir teknar af höfundi) 
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4.3.4 Bókhlöðustígur 2  (sniðmát 4 bls. 47) 

Húsið er timburhús reist árið 1882 af séra Eiríki Briem, prestaskólakennara og 

alþingismanni.  Síðar eignaðist Þorleifur Jónsson póstmeistari húsið og átti lengi.  Sonur 

hans, Jón Leifsson tónskáld, ólst upp í húsinu sem þótti mjög vandað og þægilegt.  Jón 

stóð seinna fyrir því að húsið var lagfært og fært í upprunalegt horf og var það eitt af 

fyrstu húsum Reykjavíkur sem fékk slíka meðferð (Páll Líndal, 1986). 

Húsið stendur á horni Bókhlöðustígs og Laufásvegs.  Það stendur ekki hornrétt á 

göturnar og því myndast þríhyrnings svæði fyrir framan það líkt og lítið torg.  Það brýtur 

götumyndina upp og gefur henni skemmtilegan blæ.   

 

 

 

 

Mynd 30:  Bókhlöðustígur 2 (myndir teknar af höfundi) 
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4.3.5 Laufásvegur 3  (sniðmát 5 bls. 48) 

Nánast ekkert er skráð um Laufásveg 3 í Húsaskrá en þar segir þó að húsið hafi verið 

reist 1885 af Runólfi Sigurjónssyni snikkara.  Húsið er timburhús og stendur langt inn í 

lóðinni sem er töluvert hærri en gatan og því er steinveggur notaður til jafna út hæðarmun 

við götuna.  Við það fær húsið ákveðna reisn og minnir á virki.  Það stendur í raun á lóð 

Bókhlöðustígs 4 þó svo það tilheyri Laufásvegi.  Bakhlið þess stendur þétt að bakhúsum 

við Bókhlöðustíg og saman mynda þau sérkennilega göngugötu inn að Bókhlöðustíg 6c.   

 

 

 

 

 

Mynd 31:  Laufásvegur 3 (myndir teknar af höfundi) 
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4.3.6 Bókhlöðustígur 8  (sniðmát 6 bls. 49) 

Húsið er timburhús reist árið1899 af Einari Finnssyni verkfræðingi.  Hann keypti skika úr 

túni Stöðlakots 1897 sem hann byggði húsið á og er í dag númer 8 við Bókhlöðustíg.  

Árið 1901 seldi hann ekkjunni Ragnheiði Guðjohnsen og Ástríði Petersen húsið.  Miklar 

endurbætur voru gerðar á innrabyrði hússins árið 1961.  Varðveislugildi hússins er mikið  

þar sem það hefur lítið breyst frá byggingu þess og einnig vegna þess að það stendur við 

Miðstræti og því hluti af heillegustu timburhúsagötu í Reykjavík. 

Húsið stendur á horni Bókhlöðustígs og Miðstrætis, hornrétt á göturnar og alveg við 

þær.  Ekkert hús er alveg við hlið þess sunnan megin.  Lóðin er stór, jafn löng og sú við 

hliðina þar sem á standa þrjú hús, Bókhlöðustígur 6, 6b og 6c. 

 

 
Mynd 32:  Bókhlöðustígur 8 (myndir teknar af höfundi) 
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4.3.7 Laufásvegur 4  (sniðmát 7 bls. 50) 

Húsið er einlyft, portbyggt timburhús með mænisþaki og var það byggt árið 1899.  Fyrsti 

eigandi þess var Eyvindur Árnason, trésmiður og líkkistusmiður.  Árið 1900 var byggð 

viðbygging við suðurgaflinn og var Eyvindur þar með trésmíðaverkstæði.  Árið 1906 

eignaðist Guðmundur J Breiðfjörð húsið og átti um áratuga bil.  Í viðbyggingunni rak 

hann Breiðfjörðs blikksmiðju og tinhúðun, næst elstu blikksmiðju landsins stofnaða árið 

1902 og árið 1918 var rekinn brauðsölubúð í viðbyggingunni.  Árið 1992 var samþykkt 

sú breyting að íbúðarhúsið yrði númer 4 en viðbygging númer 4a.  Árið 1999 var verslun 

sem var í viðbyggingunni breytt í íbúð, gluggum breytt á fram og bakhlið og húsið 

bárujárnsklætt (Páll V. Bjarnason & Helga Maureen Gylfadóttir, 2004). 

Húsið stendur vestan megin við Laufásveginn alveg við götuna og er það sambyggt 

Laufásvegi 4a, 6,og 6a.  Saman mynda húsin einskonar randbyggð meðfram götunni og 

er því götumyndin allt öðruvísi ásýndum en ósamstæð byggðin hinumegin götunnar.  

Eins og sést á bæði kortinu og loftmynd (sniðmát 7) myndar byggðin beinan og afgerandi 

vegg eða línu í borgarlandslagið og gefur því nýja vídd í annars óskipulegri byggðinni. 

 

 

 

 

 

Mynd 33:  Laufásvegur 4(myndir teknar af höfundi) 
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4.3.8 Laufásvegur 2  (sniðmát 8 bls. 51) 

Húsið er timburhús byggt árið 1904 á lóð úr landi Stöðlakots sem kallað var 

Útnorðurvöllur af Eyvindi Árnasyni trésmiði (Páll Líndal, 1987).  Samkvæmt 

húsakönnun, er Minjasafn Reykjavíkur lét gera 2004, er húsið skilgreint sem einlyft 

portbyggt timburhús með mænisþaki, hornsneitt og undir því kjallari.  Þar var staðsett 

fyrsta vélvædda trésmíðaverkstæði Reykjavíkur.  Árið 1911 var reist einlyft 

timburgeymsla úr steinsteypu sem var áföst við vesturgaflinn en árið 1915 var 

geymslunni breytt í íbúð.  Árið 1929 var lóðinni skipt í tvennt og var íbúðin sem áður var 

timburgeymsla nú númer 2a (Páll V. Bjarnason & Helga Maureen Gylfadóttir, 2004). 

Húsið stendur á horni Bókhlöðustígs og Laufásvegar.  Það stendur vestanmegin við 

Laufásveg beint á móti Bókhlöðustíg 2 og er því hluti af því rými sem myndast þar sem 

nokkurskonar torg.  Það myndast eins og áður sagði við það að Bókhlöðustígur 2 stendur 

aðeins upp í lóðinni og kemur á ská að götunni.  Húsið er fast við Laufásveg 2a og 

Bókhlöðustígsmegin er það sambyggt söluskála og stendur í töluverðum halla.   

 

 
Mynd 34:  Laufásvegur 2 (myndir teknar af höfundi) 
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4.3.9 Laufásvegur 2a   (sniðmát 9 bls. 52) 

Húsið er tvílyft steinsteypuhús með skáþaki það var byggt sem einlyft viðbygging við 

Laufásveg 2 árið 1911 af Eyvindi Árnasyni trésmiði og líkkistusmiði.  Upphaflega var 

það notað sem timburgeymsla en hafði verið breytt í íbúðarhús árið 1915.  Samkvæmt 

virðingu árið 1926 er húsið orðið tvílyft og er neðri hæð úr steinsteypu en sú efri úr 

steyptum holsteini (Húsaskrá á.á.). 

Húsið stendur vestanmegin við Laufásveg.  Það stendur alveg út við götuna áfast 

Laufásvegi 2.  Þar sem það er fast við timburhús myndar það ósamstæða heild við 

götuna.  Húsið er hluti af áðurnefndri beinni línu sem myndst í borgarlandslagið með 

samvaxinni byggð vestan megin við Laufásveg.   

 

 
Mynd 35:  Laufásvegur 2a (myndir teknar af höfundi) 
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4.3.10 Bókhlöðustígur 6c  (sniðmát 10 bls. 53) 

Húsið á Bókhlöðustígur 6c var reist árið 1927 af Ingólfi Guðmundssyni (Húsaskrá á.á.) 

en annað kemur ekki fram um húsið í húsaskrá.  Húsið er tvílyft steinsteypuhús sem 

stendur inn af Bókhlöðustíg 6 og 6b.  Það stendur ekki við neina götu og því eru einungis 

garðar allt í kring.  Það liggur nánast alveg upp að Bókhlöðustíg 6b en er þó ekki áfast.  

Frá Miðstræti sést austurgafl hússins sem er brunagafl (mynd 36) en vesturhliðin er hluti 

af bakhúsabyggð inn af Bókhlöðustíg 6 sem myndar skemmtilega göngugötu í mjög 

þröngu umhverfi. 

 
Mynd 36:  Bókhlöðustígur 6c (myndir teknar af höfundi) 
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4.3.11 Bókhlöðustígur 6b 

Inn á Borgarvefsjá má sjá merkt inn hús sem Bókhlöðustíg 6b.  Engar upplýsingar 

fundust hvorki hjá Minjavernd Reykjavíkur, sem fer með Húsaskrá, eða byggingarfulltrúa 

er fer með teikningar um Bókhlöðustíg 6b.  Þó kemur í Húsaskrá fram að virt hafi verið 

nýtt hús á lóð Bókhlöðustígs 6 árið 1923 en ekki kemur fram hvernig það er eða hvenær 

það var byggt.  Höfundur dregur þá ályktun að þar gæti farið Bókhlöðustígur 6b en þar 

sem ekki var hægt að fá það staðfest verður ekki fjallað um húsið nánar hér. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 37:  Bókhlöðustígur 6b, blátt hús fyrir miðju (myndir teknar af höfundi) 
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Bókhlöðustígur 6

Steinbær 1872

Bókhlöðustígur 6

Sniðmát 1 Bókhlöðustígur 6 



 

 45 

Bókhlöðustígur 6a

Steinhús 1872

Sniðmát 2 Bókhlöðurstígur 6a 
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Laufásvegur 5

Hlaðið úr steini 1880

Sniðmát 3 Laufásvegur 5 
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Sniðmát 5 Bókhlöðustígur 2 

Bókhlöðustígur 2

Timburhús 1882

Gögn fengust ekki

Sniðmát 4 Bókhlöðustígur 2 
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Laufásvegur 3

Timburhús 1885

Gögn fengust ekki 

Sniðmát 5 Laufásvegur 3 
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Bókhlöðustígur 8

Timburhús 1899

Sniðmát 6 Bókhlöðustígur 8 
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Laufásvegur 4

Timburhús 1899

Sniðmát 7 Laufásvegur 4 
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Laufásvegur 2

Timburhús 1904

Sniðmát 8 Laufásvegur 2 
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Laufásvegur 2a

Steinsteypuhús 1911

Laufásvegur 2a

Sniðmát 9 Laufásvegur 2a 
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Bókhlöðustígur 6c

Steinsteypuhús 1927

Sniðmát 10 Bókhlöðustígur 6c 
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5 Niðurstöður 

5.1 Þróun byggðar á svæðinu 

Hjáleigan Stöðlakot byggðist upp á seinni hluta 19. aldar og í byrjun 20. aldar.  Svæðið 

byggist hratt upp á þessu tímabili eftir að byggðaþróun á þessum slóðum hafði nánast 

staðið í stað í mörg hundruð ár.  Í sögulegu samhengi virðast nokkrir þættir hafa haft mest 

áhrif á byggðaþróunina eftir landnám.  Fyrst má nefna stofnun Innréttinganna 1750 en þá 

varð til þorpskjarni sem Reykjavík byggðist á.  Í annan stað kaupstaðaréttindi sem 

Reykjavík fær 1786 en við það fjölgar komum verslunarskipa til landsins og 

verslunarmenn byggðu sér hús.  Í .þriðja lagi má nefna þilskipaútgerðarinnar sem réð sér 

til rúms á seinni hluta 19. aldar.  Það þýddi að þá var hægt að gera bátana út allt árið um 

kring sem hafði í för með sér að fólk settist að á svæðinu og gat byggt sér lítið hús án 

þess að þurfa að hafa tómthúsbýli til að styðjast við.  Að lokum voru það tækniframfarir í 

atvinnuvegum sem leiddu til gífurlegrar fjölgunar íbúa í Reykjavík og í kjölfarið varð 

verulegur húsnæðisskortur á svæðinu.   

Söguna er svo hægt að einhverju leyti að lesa úr byggð húsanna á svæðinu.  

Timburhúsin eru til dæmis byggð fyrir 1915 því eftir brunann mikla það ár var bannað að 

byggja timburhús í miðbænum.  Það leiddi einnig til þess að steyptir brunagaflar stinga í 

stúf þegar svæðið er skoðað (mynd 38 og 39).  

 

 

 

Mynd 38:  Brunagafl við Stöðlakot Mynd 39:  Brunagaflar við Miðstræti, 
bakhliðar á Bókhlöðustíg 6c og 6b 



 

 55 

Svæðið byggist upp frá 1872 og er að mestu uppbyggt árið 1930.  Eftir það bætast aðeins 

við lítilsháttar viðbyggingar og umbætur.  Byggðin í Stöðlakoti er þröng og óskipulögð 

framan af enda byggð í Reykjavík ekki skipulögð fyrr en eftir að þetta hverfi byggist upp.  

Fyrstu skipulagslögin á Íslandi eru sett 1921 og fyrsti heildarskipulagsuppdrátturinn af 

Reykjavík, innan Hringbrautar, ekki samþykktur fyrr en 1927 (Guðjón Friðriksson, 

1994).  Svo virðist sem húsin hafi sprottið hvert í annars garði og gefur það hverfinu 

skemmtilegan blæ.  Þó kemur fram í Húsaskrá að mælt hafi verið út fyrir lóðunum og var 

byggðin því skipulögð lóð fyrir lóð með einskonar plástursaðferð.   

 

5.1.1 Götur 

Göturnar hafa myndast þar sem áður voru troðningar og hefur staðsetning þeirra markast 

af miklu leyti af Læknum.  Þar hefur staðsetning Læksins sjálfs og góðra vaða yfir hann 

haft mest að segja.  En einnig ræðst staðsetning gatna á svæðinu af leiðum til og frá 

Reykjavík. 

 

5.1.2 Byggingarlag 

Byggingarlagið virðist hafa ráðist að einhverju leyti af efnahag þeirra sem reistu húsin.  

Fólkið sem reisti hús á svæðinu við Stöðlakot hefur verið efnafólk enda ekki á færi nema 

vel efnaðs fólks að reisa sér hús á seinni hluta 19. aldar.  Þannig færðist byggð á svæðinu 

frá því að vera kotbyggð þar sem fátækt réði ríkum framan af, yfir í að vera heldri manna 

byggð og var það nálægðin við miðbæinn sem olli þessari þróun.  Byggðin austan við læk 

byrjaði að myndast um miðja 19. öld og byggðist hratt upp á síðari hluta aldarinnar.  

Þróun Stöðlakots er alveg í samræmi við það enda var landið næst Læknum og byggðist 

því fljótt upp eftir að byggðin fór að skríða í austur.  Þannig byggðust á svæðinu reisuleg 

hús, á þess tíma mælikvarða, en þegar almenningur fór að hafa ráð á að byggja sér hús 

var það aðeins ofar í bænum.   

Nýtt verklag og kunnátta sem barst til landsins við byggingu opinberra bygginga 

hefur líka haft áhrif.  Draga má þá ályktun að bygging Lærða skólans árið 1846 hafi haft 

áhrif á timburhúsabyggðina á svæðinu.  Með byggingu Lærða skólans kom til landsins 

þekking og kunnátta til að byggja marglyft timburhús og notkun á málningu (Trausti 

Valsson, 1986).  Bæði Bókhlöðustígur 2 og Laufásvegur 2 sem standa gegnt skólanum 
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eru reisuleg tvílyft timburhús sem og Laufásvegur 3.  Einnig eru byggð tvö hlaðin 

steinhús á Stöðlakotsreitnum, annarsvegar steinbærinn Stöðlakot árið 1872 og hinsvegar 

Laufásvegur 5 árið 1880.  Höfundur dregur þá ályktun að það hafi verið bein afleiðing 

þess að verkkunnátta hafi borist til landsins við byggingu Hegningarhússins árið 1872.  

Þá hafa tækninýjungar sett mark sitt á byggðina, fyrst þegar farið var að nota bárujárn 

upp úr 1875 og svo þegar tekin var upp notkun á steinsteypu, en fyrsta steinsteypta húsið 

í Reykjavík var Barónsfjós reist 1897 til 1898 (Trausti Valsson, 1986). 

Þá hefur löggjöf um bann við byggingum timburhúsa í miðbænum eftir brunann mikla 

1915 líka haft áhrif á byggingarlagið.  Húsin sem byggð eru eftir 1915 eru úr steinsteypu 

og þess vegna öðruvísi en timburhúsin sem áður voru byggð.   
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5.2 Þróunarferill Stöðlakots 

 

Þróunarferill Stöðlakots

1872

1890

1900

1910

1920

1930

Mynd 40:  Þróunarferill Stöðlakots 
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Ef skoðaður er þróunarferill Stöðlakots (mynd 40) sést að í byrjun árið 1872 eru aðeins 2 

hús á svæðinu.  Það eru Stöðlakot, steinbærinn sem tilheyrði gömlu bæjarhúsunum og var 

endurbyggður þetta ár, og þétt upp við hann er risið Bókhlöðustígur 6a.  Árið 1890 hafa 

bæst við 3 hús við Laufásveg sem og geymsla í bakgarði Laufásvegs 5, sem í dag er 

sérbýli.  1900 heldur byggðin áfram að þéttast og Bókhlöðustígur 8 risinn þétt upp við 

Bókhlöðustíg 6a og vestan megin við Laufásveg er risið timburhús sem er Laufásvegur 4.  

Árið 1910 hefur bætst við Laufásvegur 2 og 1920 Laufásvegur 2a.  Þá hefur myndast 

heilleg og bein götumynd vestanmegin Laufásvegs.  Árið 1930 bætist við Bókhlöðustígur 

6c og þá er lóðin fullbyggð eins og hún er í dag og hefur lítið verið bætt við hana síðan.  

Þó hafa verið gerðar smávægilegar breytingar og viðbætur á tengingum bakhúsa við 

Bókhlöðustíg 6.   

Þróunarferill Stöðlakots er línulaga en ekki hringlaga eins og kenning Conzen (1960) 

kveður á um.  Hann skilgreinir þróunarferil borgarlóðar sem hringferli þar sem byggðin 

byggist upp, nær hámarki, hnignar og er að lokum rýmd fyrir nýrri byggð.  Lóð 

Stöðlakots hefur hinsvegar byggst upp og byggðin aukist en síðan haldist jöfn síðan.  

Þróunarferillinn er því línulaga upp á við þar til hann stendur í stað.  Ástæður fyrir þessu 

gætu verið margar.  Einna líklegust finnst höfundi að íbúafjöldi og framboð af landi séu 

helstu ástæður þess að ferillinn nái ekki í hring.  Reykjavík er fámenn borg á alþjóðlegan 

mælikvarða og þó svo að uppbyggingin hafi verið mikil og hröð þá hefur byggingarland 

verið nægt svo að borgin hefur teygt sig út frekar en að þéttast í miðbænum líkt og í 

borgunum í Bretlandi sem Conzen rannsakar.  Íbúafjöldi Reykjavíkur hefur ekki verið 

það mikill og byggðin því ekki það þétt að þróunarferillinn hafi náð þeirri hnignun og 

endurbyggingu sem hann gerir á borgarlóðum í rannsóknum Conzen.   
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6 Umræður og lokaorð 

Stöðlakot og svæðið þar í kring er skemmtilegur hrærigrautur af byggingum.  Óskipuleg 

lega húsanna er sjarmerandi og þröngt olnbogarýmið verður aldrei þrúgandi heldur hefur 

vinalegt yfirbragð.  Götumyndin er skemmtileg samsuða af ólíkum húsum í ýmsum 

stærðum og byggðum úr mismunandi byggingarefni.  Bakhúsabyggðin á svæðinu er 

lifandi og er hún gott dæmi um hvernig fingraför kynslóða mynda borgarlandslagið eins 

og það er í dag.  Hver kynslóð hefur sett sitt mark á byggðina og þannig prjónast smá 

saman við hana jafnt og þétt og úr verður það umhverfi sem við búum við í dag.   

Það er yfirgripsmikið verk að skoða þróun byggðar og kortleggja.  Því þarf 

augljóslega að velja og hafna viðfangsefnum í verkefni sem þessu.  Lagt var upp með að 

fylgja aðferðafræði Conzen og hefur það gefist vel.  Nauðsynlegt er að fylgja ákveðnum 

aðferðum þegar farið er í skoðun af þessu tagi því annars verður verkið alltof 

yfirgripsmikið og erfitt að festa hendur á það sem skiptir máli.  Í þessari athugun sem hér 

hefur farið fram var tekið fyrir mjög lítið svæði og þróun byggðar þess kortlögð og 

greind.  Farið var yfir sögu byggðarinnar og reynt að varpa ljósi á hvað hefur haft áhrif á 

staðfræðilega niðurröðun hennar.  Komið hefur í ljós að þróunarferill Stöðlakots er ekki 

hringferli eins og kenningar Conzen kveða á um heldur bein þróun upp á við sem stendur 

svo í stað.   

Áhugavert væri að taka fyrir stærra svæði, sem byggst hefur upp á mismunandi tímum 

og skoða þá betur hvað hefur haft áhrif á staðsetningu gatna, lóða og húsa og bera saman.  

Þannig er hægt að fá samanburð frá mismunandi uppbyggingatímum og því betri yfirsýn 

á þá þætti sem hafa mótað byggðina á hverjum tíma.  Einnig væri áhugavert að taka fyrir 

þróunarferil fleiri lóða í miðbænum og athuga hvort þróunin hafi verið sú sama þar eða 

hvort þróunarferill einhverrar þeirra nái að fara í þann hring líkt og í kenningu Conzen 

um þróunarferil borgarlóðar. 
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