
Eskihlíð
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.

Eitt þessara býla var Eskihlíð og standa bæjarhús þess enn hér við vestur-
endann á samnefndri götu. Hér reisti Magnús Benjamínsson úrsmiður (1853-
1942) steinbæ árið 1892 og nefndi Eskihlíð (Eskihlíð 2-4). Nafnið Eskihlíð 
var á þessum tíma einnig notað um Öskjuhlíð. Bærinn stóð norðanvert við 
þjóðveginn sem lá út úr bænum um Öskjuhlíð og var kallaður Hafnarfjarðar-
vegur og seinna Reykjanesbraut (þar sem gatan Skógarhlíð er nú). Á fyrri 
hluta 20. aldar risu nokkur hús sunnan vegarins sem kennd voru við Eskihlíð 
(Eskihlíð B, C og D) en þau eru nú horfin. Árið 1911 bjó Ingimundur Guð-
mundsson (1876-1912) í Eskihlíð og byggði þá hlöðu við vesturgafl stein-
bæjarins og fjós og hesthús við norðurhlið hans. Allmikill búskapur var lengi 
í Eskihlíð, einkum í tíð Geirs Gunnars Gunnlaugssonar (1902-1995) sem 
keypti býlið árið 1934 og kom þar upp stóru kúabúi. Geir stækkaði og breytti 
steinbænum og byggði ný útihús, fjós og hlöðu, við norðurhlið hans og hafa 
húsin að mestu staðið í þeirri mynd síðan. Árið 1945 var stór hluti landsins 
tekinn úr erfðafestu, en þá var uppbygging Hlíðahverfis að hefjast. Geir rak 
þó kúabú sitt í Eskihlíð fram á miðjan 6. áratug aldarinnar en byggði jafn-
fram upp býlið Lund við Nýbýlaveg í Kópavogi og flutti þangað árið 1961. 

Árið 1959 stofnaði Pálmi Jónsson kaupmaður verslunina Hagkaup í fjósinu 
að Eskihlíð. Frá 2003-2013 starfaði Fjölskylduhjálp Íslands í húsunum og 
frá 2004 hefur einnig verið starfrækt þar Konukot, næturathvarf fyrir heimilis-
lausar konur.

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 Reykjahlíð nálægt 
þeim stað þar sem bærinn stóð við Stakkahlíð. Úr kortagrunni Landsupplýsingakerfis Reykjavíkur (LUKR). 

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

Verslunin Hagkaup í Eskihlíð 1965. Hagkaup store in the Eskihlíð farmhouse 1965. 
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Eskihlíð
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.

One such farm was Eskihlíð. The farmhouse buildings remain standing at 
the western end of the street of the same name. Watchmaker Magnús 
Benjamínsson (1853-1942) built a half-stone house here in 1892, which 
he named Eskihlíð (now Eskihlíð 2-4). Eskihlíð was at that time an alterna-
tive form of the placename Öskjuhlíð. The farmstead stood on the north 
side of the main road which led out of Reykjavík via Öskjuhlíð, known as 
the Hafnarfjörður Road, and later the Reykjanes Road (now Skógarhlíð). In 
the first half of the 20th century several houses were built to the south of 
the road, also known by the Eskihlíð name (Eskihlíð B, C and D). These are 
no longer standing. In 1911 Ingimundur Guðmundsson (1876-1912) lived 
at Eskihlíð, where he built a barn at the west wall of the farmhouse, and a 
cattleshed and stable at the north side. For many years Eskihlíð was a large 
farm, especially in the time of Geir Gunnar Gunnlaugsson (1902-1995), 
who bought the farm in 1934 and established a large dairy farm.

Geir extended and altered the old house and built new outhouses – a  
cattleshed and barn – at the north side. The buildings remain largely as they 
were in his time. In 1945 the inheritance rights to much of the estate were 
revoked, when development of the Hlíðar district began. Geir continued to 
run his dairy farm until the mid-1950s, while building up a new farm at 
Lundur in Kópavogur, where he moved in 1961. In 1959 the first Hagkaup 
store was opened by Pálmi Jónsson in the former Eskihlíð cattleshed. His 
company would later come to dominate the retail trade in Iceland. From 
2003 -2013 the old farm buildings housed the charity Fjölskylduhjálp Íslands 
(Family Aid). In 2004 Konukot was established at the premises, charity that 
provides overnight accommodation for homeless women.

Farmsteads in 
Reykjavík

Séð yfir vesturhluta Hlíðanna á loftmynd frá 1946. Hér er hverfið að byggjast upp, sum hús eru risin en önnur í byggingu. 
Örin bendir á Eskihlíðarbæinn.

Aerial photo of east Reykjavík in 1946. The arrow points to the Eskihlíð farm.
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Ljósmynd frá um 1915. Grafa við malarnám vegna hafnargerðar í Reykjavík. Malarnámið fór fram u.þ.b. þar sem Leifsgata 
kom síðar, á milli Eiríksgötu og Egilsgötu. Gamli þjóðvegurinn sést vel ofarlega á myndinni. Vinstra megin við hann sést 
bærinn Eskihlíð. 

Around 1915. A digger at the mine that was used to build the Reykjavík harbour. In the far back we can see the Eskihlíð 
farm to the left of the road. 


