
Reykjahlíð
Í lok 19. aldar og upphafi þeirrar 20. var farið að ræsa fram mýrarnar í landi 
Reykjavíkur og úthluta úr þeim ræktunarlöndum. Þessi lönd voru leigð með 
erfðafesturétti, sem þýðir að leigan gekk í erfðir. Á erfðafestulöndunum 
risu nýbýli þar sem hafin var túnrækt og búskapur í stórum og smáum stíl. 
Erfðafestubýlin gegndu mikilvægu hlutverki á sínum tíma þegar framboð á 
mjólkurvörum var lítið í Reykjavík. Þegar ný hverfi tóku að rísa austan megin-
byggðarinnar í Reykjavík um og eftir seinna stríð urðu flest þessara býla að 
víkja en í sumum tilfellum voru íbúðarhúsin sem þeim tilheyrðu felld inn í 
hina nýju byggð og standa þar enn innan um yngri hús.

Á Norðurmýrarblettum, sem úthlutað var í Norðurmýri og á svæðinu milli 
Rauðarárholts og Öskjuhlíðar, risu allmörg erfðafestubýli. Eitt þeirra var 
Reykjahlíð, sem stóð hér við austurenda Mávahlíðar þar sem gatan Stakka-
hlíð liggur nú. Þar reisti Gestur Guðmundsson (1889-1974) býli árið 1923 
sem varð eitt af umsvifamestu sauðfjárbúunum í Reykjavík og var starfrækt 
allt fram á miðjan 7. áratug 20. aldar. Í Reykjahlíð reisti Gestur lítið stein-
steypt íbúðarhús með áfastri hlöðu, fjósi og geymslu og bjó þar síðan með 
konu sinni Guðrúnu Ragnheiði Jónsdóttur (1887-1968) og sjö börnum. Þarna 
var Gestur með bæði kúa- og sauðfjárbúskap og flutti mjólk til bæjarbúa á 
hestvögnum. Í lok 5. áratugarins var hann orðinn stærsti fjárbóndinn í Reykja-
vík með 120 fjár. Á þeim tíma var vesturhluti Hlíðahverfis fullbyggður og 
austurhlutinn að rísa. Áformað var að leggja götuna Stakkahlíð þvert yfir 
bæjarstæði Reykjahlíðar, en býlið stóð þó enn um sinn og gatan var lögð að 
því úr báðum áttum. Sauðfjárbúskap rak Gestur áfram í Reykjahlíð allt til 
þess að borgarráð keypti land hans og hús árið 1964. Stuttu síðar voru bæj-
arhúsin í Reykjahlíð látin víkja og lokið við að leggja Stakkahlíðina. Í vestur-
hluta hverfisins er gata sem hlaut nafnið Reykjahlíð.

Bújarðir í Reykjavík

Loftmynd frá 1954. Hér má m.a. sjá nokkur af þeim býlum sem byggð voru á þessum slóðum á fyrstu áratugum 20. 
aldar. Upplýsingaskilti um Háteig og Sunnuhvol má finna á horni Háteigsvegar og Rauðarárstígs og um Eskihlíð við enda 
samnefndrar götu. 

Aerial photograph from 1954. Here we can see some of the farms built in the area in the early 20th century. Information 
on Háteigur farm and Sunnuhvoll farm can be found at the corner of Háteigsvegur and Rauðarársstígur. Information on 
Eskihlíð farm can be found at the bottom of Eskihlíð road. 

Loftmynd af Hlíðarhverfi 1961. Hér má sjá hvernig hverfið hefur byggst upp í kring um Reykjahlíðarbæinn.

Aerial photo of Hlíðar district in 1961. Here we can see how the Reykjahlíð farmhouse is surrounded by the 
expanding district.

Ljósm./Photo: Gunnar Rúnar Ólafsson.
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Farmsteads in 
Reykjavík
Reykjahlíð
In the late 19th and early 20th centuries drainage of marshland began in 
Reykjavík territory. The drained land was allocated for farming under leas-
es with inheritance rights. Grassfields were cultivated on farms and small-
holdings in these areas, where animal husbandry and agriculture were es-
tablished. Such farms played an important role at that time, when dairy 
products were always in short supply in the growing town of Reykjavík. 

With the expansion of Reykjavík during and after World War II, and the 
construction of new districts east of the old town, most of the farms made 
way for new housing, but in some cases the original farmhouses were in-
tegrated into the developments and remain standing among homes of a 
later period.

A number of farms were established in Norðurmýri and in the area between 
Rauðarárholt and Öskjuhlíð. One of them was Reykjahlíð, which stood here, 
at the eastern end of Mávahlíð – the present Stakkahlíð. In 1923 a farm 
was established at Reykjahlíð by Gestur Guðmundsson (1889-1974). It be-
came one of Reykjavík‘s major sheep farms, and remained in operation un-
til the mid-1960s. Gestur built a small concrete house at Reykjahlíð with 
barn, cattleshed and storehouse, where he lived with his wife Guðrún 
Ragnheiður Jónsdóttir (1887-1968) and their seven children. Keeping both 
sheep and cattle, Gestur distributed milk to the people of Reykjavík by 
horse-cart. By the late 1940s he was Reykjavík‘s leading sheep farmer, 
with 120 head. At that time the western part of the Hlíðar district had been 
completed and the eastern part was under construction. Plans provided for 
a new street, Stakkahlíð, to be constructed across the site of the Reykja- 
hlíð farmhouse. A period of grace allowed farming to continue while the 
street was laid on either side. Gestur continued to keep sheep at Reykja- 
hlíð until the City of Reykjavík purchased his land and buildings in 1964, 
after which the buildings were demolished and the construction of  
Stakkahlíð was completed. One of the streets in the district is named after 
the old farm, Reykjahlíð.

Horft úr Öskjuhlíð norðaustur yfir Hafnarfjarðarveg 1924. Reykjahlíð má sjá fyrir miðri mynd. Lengst til hægri á myndinni 
sést gufuknúin ámokstursvél sem notuð var við grjótnám. Frá henni liggur járnbrautarspor sem sjá má móta fyrir á 
myndinni. Kaldavatnsgeymirinn við Háteigsveg á Rauðarholti, sést í fjarska. Býlið Háteigur (gamli bærinn) sést lengsti til 
vinstri.

The view from Öskjuhlíð in 1924. Reykjahlíð farm is in the middle of the photo, Háteigur farm on the far left. 
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Hlíðahverfi 1955. Fremst á myndinni má sjá hvar fjölbýlishús við Bogahlíð er í byggingu. Til vinstri sést býlið 
Reykjahlíð, sem stóð í götustæði Stakkahlíðar. Fjær eru íbúðarhús við Mávahlíð og Barmahlíð. 

Hlíðar district in 1955. In the foreground we see the apartment block of Bogahlíð in construction. The farmhouse of 
Reykjahlíð can be seen on the left.
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