
Háteigur
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 Háteigs stóðu ofar í holtinu og á núverandi horni Háteigsvegar og 
Lönguhlíðar stendur enn íbúðarhús (Háteigsvegur 36) sem tilheyrði býlinu. 
Það er reisulegt steinshús í nýbarokkstíl, reist árið 1920 af hjónunum Hall-
dóri Kr. Þorsteinssyni skipstjóra og útgerðarmanni (1877-1966) og Ragn-
hildi Pétursdóttur (1880-1961). Landið keyptu þau árið 1914 af Guðmundi 
Jafetssyni (1845-1918) en hann hafði byggt þar lítið timburhús árið 1907 
sem kallaðist Háteigur. Það hús stóð þar sem gatan Langahlíð liggur nú og 
var seinna kallað Litli-Háteigur. Gata sem lögð var frá Rauðarárstíg að Há-
teigi og áfram upp á holtið á þessum tíma var nefnd Háteigsvegur eftir býl-
inu. Halldór og Ragnhildur voru þjóðþekkt fólk, en Halldór var meðal annars 
skipstjóri á Jóni forseta, fyrsta togaranum sem smíðaður var fyrir Íslendinga. 
Ragnhildur var landskunn fyrir afskipti sín af félags- og menningarmálum 
og að Háteigi stundaði hún kúabúskap um aldarfjórðungsskeið. Voru þar 
oftast um tíu gripir í fjósi og munu hafa verið með nytjahæstu kúm á landinu. 
Árið 1945 var landið tekið úr erfðafestu vegna skipulags íbúðarbyggðar í 
holtinu og lagningar Lönguhlíðar. Húsið Litli-Háteigur mun þá hafa verið 
flutt að Skipasundi. Skólagarðar voru síðan á hluta af túnum Háteigs og 
seinna urðu þau hluti af almenningsgarðinum Klambratúni.

Bújarðir í Reykjavík

Loftmynd af Reykjavík 1946. Hér má sjá býlin Háteig, Sunnuhvol, Klambra, Reykjahlíð og Eskihlíð. Stýrimannaskólinn á 
Rauðarárholti er til vinstri og Norðurmýri til hægri. Neðst til hægri er herskálahverfið Camp Vulcan og til vinstri er Camp 
Sheerwood við Háteigsveg. 

Aerial photograph of Reykjavík 1946. The farms of Háteigur, Sunnuhvoll, Klamrar, Reykjahlíð and Eskihlíð. Bottom right 
we see the US army barracks of Camp Vulcan, and to the left we see the barracks of Camp Sherwood.
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Skólagarðar á Klambratúni 1956. Húsið Háteigur er fyrir miðri mynd (grátt hús). 

Vegtable gardens in Klambratún 1956. Háteigur house (gray) in the background. 
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Farmsteads in 
Reykjavík
Háteigur
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. 

Farther up the hill, on the corner of Háteigsvegur and Langahlíð, a house 
remains standing (Háteigsvegur 36) which was part of the farmstead of 
Háteigur, after which the road is named. It is a lofty concrete house in the 
neo-baroque style, built in 1920 by sea captain and fishing-vessel owner 
Halldór Kr. Þorsteinsson (1877-1966) and his wife Ragnhildur Pétursdóttir 
(1880-1961). They had bought the land in 1914 from Guðmundur Jafets-
son (1845-1918), who had built a small wooden house there in 1907, called 
Háteigur. That house stood on the site of the present Langahlíð. It was lat-
er known as Litli-Háteigur. Halldór and Ragnhildur were nationally renowned; 
Halldór was, for instance, captain of the first trawler owned by Icelanders. 
Ragnhildur was known for her cultural and charitable activities. At Háteig-
ur she ran a dairy farm for a quarter of a century. In 1945 inheritance rights 
on the land were revoked to make way for development of the area and 
the building of Langahlíð. The house at Litli-Háteigur was transferred to a 
new site in Skipasund in the east of town. Part of the former grassfield of 
Háteigur was used for vegetable gardens for schoolchildren. That later be-
came part of the Klambratún park.

Horft vestur frá Háteigsvegi um 1940. Fremst á myndinni er býlið Háteigur, eldri bæjarhúsin (Litli-Háteigur) vinstra 
megin og yngra húsið hægra megin. Fjær til vinstri er býlið Klambrar og enn fjær húsaþyrping við Eskihlíðarbæinn. 

Hátúnsvegur in 1942. In the foreground we see Háteigur farm. Further to the left we see Klambrar farm and still 
further Eskihlíð farm.
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Sjómannadagurinn 1944, hópur fólks á Rauðarárholti í Reykjavík. Skrúðganga kemur upp Háteigsveg. Fyrir miðri mynd 
má sjá húsið Háteig. Þennan dag var hornsteinn lagður að Sjómannaskólanum í Reykjavík. 

Seaman’s Day in 1944. A parade on Háteigsvegur, the Háteigur house can be seen in the middle of the photo. 
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