
Sunnuhvoll
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. 
Á Norðurmýrarblettum, sem úthlutað var í Norðurmýri og á svæðinu milli 
Rauðarárholts og Öskjuhlíðar, risu allmörg erfðafestubýli. Tvö þeirra, Sunnu-
hvoll og Háteigur, voru hér í sunnan- og vestanverðu Rauðarárholti.

Bæjarhús Sunnuhvols stóðu hér lítið eitt ofar, þar sem nú eru gatnamót  
Háteigsvegar og Þverholts. Pétur Hjaltested úrsmiður (1867-1953) fékk 
landið á erfðafestu árið 1891 og byggði upp fyrirmyndarbújörð þar sem 
áður var grjótholt og mómýri. Pétur beitti ýmsum nýjungum við túnrækt 
og framkvæmdir á landinu og lagði þar meðal annars lokræsi og vatnsveitu. 
Árið 1902 lét hann ásamt fleirum gera veg frá Laugavegi suður að Sunnu-
hvoli sem nefndur var Rauðarárstígur. Árið 1906 var Pétur búinn að reisa á 
landinu mikinn húsakost og voru húsin byggð umhverfis ferhyrnt garðsvæði. 
Íbúðarhúsið var reisulegt timburhús í nýklassískum stíl og sneri framhlið að 
Rauðarárstíg. Það var búið ýmsum þægindum sem þá voru sjaldgæf hér á 
landi, svo sem vatnssalerni og baðkeri, en vatnsleiðsla var lögð í húsið og 
skolpleiðsla frá því. Í húsinu mun einnig hafa verið stærsta eldavél sem þá 
hafði verið flutt til landsins. Jarðabætur Péturs og húsakynni vöktu aðdáun 
og athygli samtímamanna hans og þótti við hæfi að sýna þau erlendum 
tignarmönnum sem komu til landsins. Pétur brá búi árið 1933 en búskapur 
var áfram rekinn á Sunnuhvoli um nokkurt skeið. Á 3. og 4. áratugnum 
byggðist upp ýmiskonar iðnaður í nágrenni Sunnuhvols, vestan og norðan í 
Rauðarárholti og á árum seinna stríðs reis hverfi verkamannabústaða í holtinu. 
Bæjarhús Sunnuhvols voru rifin á 6. áratugi aldarinnar og gatan Háteigs-
vegur færð til og lögð yfir bæjarstæðið.

Bújarðir í Reykjavík

Loftmynd frá 1954. Hér má sjá nokkur af þeim býlum sem byggð voru á þessum slóðum á fyrstu áratugum 20. aldar. 
Upplýsingaskilti um Reykjahlíð má finna við Stakkahlíð og um Eskihlíð. 

Aerial photograph from 1954. Here we can see some of the farms build in the first decades of the 19th century. 
Information on Reykjahlíð farm and Eskihlíð farm can be found at the original farm locations. 

Hópur fólks fyrir framan íbúðarhúsið að Sunnuhvoli um 1920. Ekki er vitað af hvaða tilefni myndin var tekin. 

A group of people outside Sunnuhvoll farm around 1920. 
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Sticky Note
um Eskihlíð við enda samnefndrar götu. 



Farmsteads in 
Reykjavík
Sunnuhvoll
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. 

A number of farms were established in Norðurmýri and in the area between 
Rauðarárholt and Öskjuhlíð. Two of them, Sunnuhvoll and Háteigur, were 
here, at the south and west of Rauðarárholt. 

The Sunnuhvoll farmstead stood a little higher up from this location, at the 
present junction of Háteigsvegur and Þverholt. Watchmaker Pétur Hjalte- 
sted (1867-1953) was allocated the land with inheritance rights in 1891, 
and he built up a fine farm on the rocky land of the former peat bog. Pétur 
was innovative in his cultivation of grassfields and improvement of his land: 
he laid drains and installed piped water. By 1906 Pétur had constructed 
many buildings on the farmstead, around a square garden. The farmhouse 
was a lofty wooden house in the neoclassical style, facing towards 
Rauðarárstígur. It was equipped with various modern conveniences which 
were still rare in Iceland, such as a flush toilet and a bathtub with running 
water. The house had plumbing and drainage. Pétur‘s improvements to his 
land were much admired, and were shown off to eminent foreign visitors. 
Pétur gave up the farm in 1933, but Sunnuhvoll was farmed for several 
more years. The buildings were demolished in the 1950s, and Háteigsvegur 
was built over the site.

Bæjarhús Sunnuhvols sjást hér neðarlega á loftmynd frá 1930. Litlu ofar er Ölgerðin Þór, nálægt á horni Rauðarárstígs 
og Háteigsvegar (Rauðarárstígur 39). Gasstöðin við Hverfisgötu sést lengst til hægri á myndinni og Sundhöll Reykja-
víkur ofarlega til vinstri (í byggingu).

Sunnuhvoll farm, bottom centre, in 1930. Above the farm we see Þór brewery at the corner of Rauðarárstígur and 
Háteigsvegur, the gas station at Hverfisgata is at the far right and the Reykjavik swimming hall in construction on the 
left. 
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Horft austur yfir Rauðarárholt 1918, sennilega frá Barónsstíg. Bæirnir tveir í fjarska eru Sunnuhvoll (nær) og Háteigur 
(fjær). Dökka þústin efst á holtinu er vatnsgeymirinn á Rauðarárholti. Í fjarska sést gosmökkur frá Kötlugosinu 1918.

A view over Rauðarárholt area in 1918. The dark hill in the middle is a watertank. The two farms in the distance are 
Sunnuhvoll (near) and Háteigur (far). In the far distance we see the ash from a volcanic eruption in Mount Katla. 
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