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Inngangur 
 
Þetta kver er hægt að nýta í umræður, hópvinnu, 

ritgerðir og vettvangsferðir og gefur tækifæri til að 
nálgast bókmenntaverk á nýjan hátt.  

Þéttbýli á Íslandi kemur ekki mikið fyrir í 
skáldsögum sem gerast á þessum tíma en hér fá lesendur 
að kynnast bæði Reykjavík, Ísafirði og stórborginni 
Kaupmannahöfn í byrjun 20. aldar. 

Vonarstræti er auðvelt að tengja við fleiri 
námsgreinar en íslensku, til dæmis sagnfræði, 
stjórnmálafræði, listasögu og dönsku.  

Hér gefst tækifæri fyrir nemendur til að kynna sér 
nánar atriði eins og húsakynni og klæðnað á tímabilinu 
með því til dæmis að kanna aðstæður forfeðra sinna í 
upphafi síðustu aldar og bera saman við lýsingarnar í 
Vonarstræti. Einnig er tilvalið að skoða sögusvið 
Vonarstrætis nánar, til að mynda með göngu um gömlu 
Reykjavík; Vonarstræti og fleiri götur í miðbænum, og 
velta fyrir sér stefnu yfirvalda í húsafriðun á Íslandi. 
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Borgir og þéttbýli 

 

 
Eridu í Írak (Mesopotamía) eftirmynd út frá rústum borgarinnar. 

 
Til að byggja borgir þarf þróað samfélag, verkaskiptingu, mikla 
skipulagningu og verkkunnáttu. Einnig þarf öflugar flutningsleiðir til 
og frá borginni, hreint vatn og gott fyrirkomulag fyrir losun úrgangs. 
Í Asíu voru til fjölmennar borgir árþúsundum fyrir upphaf okkar 
tímatals, t.d. borgin Eridu í Írak sem stóð í blóma í kringum 5400 
f.Kr. Í Evrópu um kristsburð voru þegar komnar til sögunnar 
borgirnar Aþena, Róm og París. Þekkingin að byggja borgir og 
reynslan af borgarlífi er því ævagömul og borgarlíf á sér djúpar 
rætur í menningu flestra þjóða. Kostir þess og gallar að búa  í borg 
er þekking sem hefur borist kynslóð fram af kynslóð borgarbúa.  

 
 
 
 
 
Á Íslandi er saga þéttbýlis stutt. Einfaldir atvinnuhættir og 

aðstæður fyrr á öldum kölluðu ekki á þéttbýli eins og annars staðar. 
Stök býli dreifðust um landið þar sem stundaður var að mestu 
sjálfsþurftarbúskapur, landbúnaður og fiskveiðar. Einstaka 
húsaþyrpingar var þó að finna en varla hægt að tala um bæi eða 
þorp. Það var einna helst að þéttbýli hafi myndast í verstöðvum og 
árstíðabundið við verslunarhafnir. Þetta voru þó aldrei 
raunverulegir bæir eða borgir. Árið 1786 fengu sex verslunarstaðir á 
Íslandi kaupstaðarréttindi. Þetta var gert að undirlagi Danakonungs 
sem vildi efla myndun þéttbýlis á landinu. Reykjavík var einn 
þessara kaupstaða en hinir voru Akureyri, Grundarfjörður, 
Ísafjörður, Eskifjörður og Vestmannaeyjar. Aðeins Reykjavík hélt 
sínum kaupstaðarréttindum, því nokkrum áratugum síðar voru 
réttindi hinna felld niður.  

Með iðnvæðingunni, auknum fiskveiðum, stærri skipum og 
meiri fiskvinnslu skapaðist mikill fjöldi starfa sem kallaði á 
breytingar á samfélaginu. Fólksflutningar á mölina hófust. 
Samfélagið breyttist hratt úr einföldu bændasamfélagi í 
iðnsamfélag með fjölbreyttum störfum. Staðir tóku að blómstra 
sem voru nálægt fiskimiðum og hægt var að koma upp góðri 
hafnaraðstöðu. Þar sem áður höfðu staðið nokkur hús á stangli 
urðu nú til blómlegir bæir og þorp. Skyndilega kynntust Íslendingar 
kostum þess og göllum að búa í þéttbýli. 
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1908 
Áður en við skoðum einstaka staði, skulum við athuga hvernig var 
um að litast í heiminum árið 1908. Það kemur á óvart þótt meira en 
öld sé liðin hvað margt var líkt því sem við þekkjum nú á dögum. 
Helstu uppfinningar nútímans voru komnar til sögunnar. Ljósaperan 
lýsti upp híbýli fólks og götur, ljósmyndin var löngu komin, 
kvikmyndir og bílar nýkomin fram á sjónarsviðið. Tilraunir með 
flugvélar voru hafnar með góðum árangri. Jafnvel þótt bíllinn sé 
kominn til sögunnar var langt í að hann yrði almenningseign og 
yfirtæki götur og torg. Miðbæir flestra borga Evrópu höfðu tekið þá 
mynd sem við þekkjum nú. Eiffelturninn í París var til dæmis orðinn 
19 ára og Frelsisstyttan í New York 22 ára. Götur í stærri borgum 
voru almennt lýstar upp með rafmagni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
London Underground lestarkerfið árið 1908 
 

 
 
Jarðlestakerfi stórborga voru víða komin í gagnið, í London árið 
1863 og í Budapest 1896. En árið 1908 var yfirbragð 
borgarumhverfisins annað jafnvel þótt húsin séu þau sömu. Bílar 
voru sjaldséðir og fólk ferðaðist fótgangandi, á hestum, með 
hestakerrum og með sporvögnum í stærri borgum. Áhrif hraðans á 
umhverfið voru ekki komin. Umhverfið var allt fínlegt, í mannlegum 
mælikvarða. Hurða- og gluggaumbúnaður og skraut á húsum, skilti 
og götugögn miðuðust við hægfara vegfarendur sem gátu 
gaumgæft minnstu smáatriði. Engin risaskilti voru risin sem eru 
gerð til að hægt sé að lesa textann á 50 km hraða. 

Í byggingarlistinni var margt í gangi samtímis. Í Evrópu 
einkenndist byggingarlistin á þessum tíma aðallega af þremur 
stíltegundum, nýklassík, þjóðernisrómantík og jugendstílnum sem 
einnig er nefndur art nouveau. Einnig var margt annað að gerast en 
það kom ekki upp á yfirborðið fyrr en seinna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dæmi um nýklassíka byggingu er Landsbankinn í Austurstræti, 

Christian Thuren / Guðjón Samúelsson, arkitektar 
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Dæmi um þjóðernisrómatík í byggingarlist er ráðhúsið í 

Kaupmannahöfn, Martin Nyrop, 1892–1905 
 

Dæmi um jugendstíl er Hotel Savoy í Kaupmannahöfn, Anton Rosen, 

1906  
 

Árið 1907 voru Deutscher Werkbund samtökin stofnuð í 
Þýskalandi. Hugmyndin var að nokkru sótt til Englands til Arts and 
Crafts hreyfingarinnar sem stofnuð var af William Morris (1834–
1896) um miðja 19. öld. Deutscher Werkbund voru þýsk samtök 
listamanna, arkitekta, iðnhönnuða og iðnrekenda. Upphaflegt 
markmið samtakanna var að auka samkeppnishæfni þýsks iðnaðar á 
alþjóðamarkaði. Haldnar voru reglulega sýningar til að sýna það 
nýjasta hverju sinni. Werkbund samtökin störfuðu fram að seinna 
stríði. Þau voru mikilvægur þáttur í þróun nútíma arkitektúrs og 
iðnhönnunar. Samtökin stuðluðu seinna að stofnun Bauhaus-
skólans (1919–1933). 

 

 
 
 

 
Peter Behrens, Túrbínuverksmiðja AEG í Berlín, 1908 
 

Á árunum 1907–1912 risu verksmiðjuhús AEG (Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft) sem Peter Behrens arkitekt (1868–1940) 
teiknaði. Þeirra frægast er túrbínuverksmiðjuhús AEG. Það var hús 
sem boðaði nýja tíma, eins konar millistig á milli nýklassíkur og 
módernisma. Það sem er merkilegt er að á þessum tíma störfuðu á 
teiknistofunni hjá Peter Behrens nokkrir aðstoðarmenn og nemar 
sem áttu eftir að verða áhrifamestu arkitektar 20. aldar. Það voru 
Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969), Le Corbusier (1887–1965) 
og Walter Gropius (1883–1969). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Nyrop
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
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Wainwright Building í St. Louis, Louis Sullivan, 1890–91 

 

Í Bandaríkjunum var einnig margt að gerast. Louis Sullivan, 
arkitekt (1856–1924) var þegar á þessum tíma búinn að gera 
árangursríkar tilraunir með háhýsi í Chicago sem byggðar voru á 
nýrri byggingartækni, burðarkerfi úr stáli. Fram að því voru hús 
hlaðin grjóti eða múrsteini sem takmarkaði hæð þeirra. Á 
teiknistofu Sullivans hafði Frank Lloyd Wright (1867–1959) starfað. 
Hann varð síðan þekktasti arkitekt Bandaríkjamanna á 20. öld og 
teiknaði m.a. Guggenheim safnið í New York. Árið 1908 var 
einbýlishúsið Robie House í Chicago, eitt af hans helstu verkum, í 
smíðum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Robie House í Chicago, 1908 
 

Árið 1908 voru miklar hræringar í bókmenntum, málaralist 
og tónlist sem leiddu til algerrar formbyltingar. Þá var t.d. írski 
rithöfundurinn James Joyce (1882–1941) að stíga sín fyrstu spor á 
ritvellinum, spænski listmálarinn Pablo Picasso (1881–1973) var 
nýfluttur til Parísar til að mála og Austurríkismaðurinn Arnold 
Schönberg (1874–1951) að gera formtilraunir í tónlist.  

 
Mikil tengsl og samhengi er á milli ólíkra listgreina, 

hugmyndir og stílbrigði í einni listgrein hafa oft bein áhrif til þeirrar 
næstu. Í upphafi 20. aldar má sjá hvernig formbylting 
módernismans breiddist smám saman út á milli listgreina. En 
hugmyndafræðilegar byltingar í listum hafa yfirleitt síðast áhrif á 
byggingarlistina. Arkitektúrinn er seintekinn enda er hann dæmdur 
til að feta erfitt einstigi á milli listar og notagildis.  
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Kaupmannahöfn 1908 
En víkjum að sögusviði bókarinnar Vonarstrætis. Það hafa eflaust 
verið mikil viðbrigði fyrir Skúla og Theódóru að koma til 
Kaupmannahafnar frá smábænum Reykjavík. Skúli þekkti þó 
borgina frá námsárum sínum og fyrri heimsóknum þangað. 
Kaupmannahöfn var þegar orðin stórborg; þar bjuggu um 421.600 
manns árið 1905, borgin var því ca. 47 sinnum stærri en Reykjavík. 
Til samanburðar er Kaupmannahöfn aðeins 9,8 sinnum stærri en 
Reykjavík árið 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Götumynd frá Kaupmannahöfn 1908 
 

Í Kaupmannahöfn var hefðbundin borgarbyggð. Húsin í 
borginni voru flest sambyggð 5-6 hæða múrsteinshús, yfirleitt 
ómáluð, sem röðuðu sér í kringum sameiginlegan húsagarð. Þökin 
voru lögð þaksteini sem einnig er úr brenndum leir eins og 
múrsteinninn. Flestar götur voru steinlagðar. Allt yfirbragð 
borgarinnar var ríkmannlegra en í Reykjavík enda hafði 
Kaupmannahöfn lengi verið auðug verslunarborg, m.a. stundað 
lengi ábatasöm viðskipti við fjarlægar slóðir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Síki og borgarmúrar Kaupmannahafnar um 1807 

 

Kaupmannahöfn á sér langa sögu. Absalon erkibiskup reisti 
borgarmúra í kringum bæinn árið 1167. Kaupmannahöfn á sér þó 
enn lengri sögu því borgin hafði verið þekkt sem verslunarstaður 
mörgum öldum áður. Borgarmúrarnir skiptu miklu máli fyrr á öldum 
en þeir voru reistir til að halda óvinaherjum í burtu enda voru borgir 
fyrr á tímum skipulagðar fyrst og fremst í hernaðarlegum tilgangi og 
það skipti mestu máli að auðvelt væri að verja borgina fyrir 
óvinaherliði. Þeir sem bjuggu innan múranna áttu að vera öruggir 
þar. Borgarmúrar Kaupmannahafnar voru lengdir í nokkrum 
áföngum eftir því sem borgin stækkaði.  
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Lengi mátti ekki byggja fyrir utan borgarmúra Kaupmanna-
hafnar. Ástæðan var að óvinaherir gátu notfært sér mannvirkin 
utan við borgarmúrana til að herja á borgina. Í Kaupmannahöfn var 
fyrst leyft að byggja fyrir utan borgarmúrana kringum 1850. Síðustu 
borgarmúrarnir stóðu á þeim stöðum þar sem göturnar Vester 
Voldgade, Nørre Voldgade og Øster Voldgade [vold þýðir 
virkisgarður] liggja. Leifar af borgarmúrnum má sjá við gatnamót 
Nørre Voldgade við H.C. Andersens Boulevard. Það er Jarmers Tårn 
sem er frá 16. öld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jarmers Tårn 

Árið 1908 voru enn mikil þrengsli í borginni þótt langt væri 
liðið frá falli borgarmúranna. Stór hluti borgarbúa bjó í 
heilsuspillandi húsnæði við þrönga og dimma bakgarða í þéttasta 
hluta borgarinnar. Á þessum árum var reynt að bæta úr því. Mikil 
gróska var í byggingu íbúðarhúsnæðis til að bæta húsakost 
borgarbúa. Dönsku læknasamtökin höfðu löngu áður, í kjölfar 
kólerufaraldurs í borginni árið 1853, hlutast til um byggingu nýrra 
íbúða fyrir verkamenn. Læknasamtökin fengu Michael Gottlieb 
Bindesbøll arkitekt (1800–1856) til að teikna ódýrar og 
heilsusamlegar íbúðir við Østerfælled á Frederiksberg. Hverfið 
nefnist Brumleby. Íbúðirnar voru ekki stærri en almennt inni í 

borginni en þar var dagsljós, loft og meira rými á milli húsanna. 
Sameiginlegt rými var fyrir íbúana; leiksvæði, þvottahús, baðhús, 
kaupfélag, bókasafn, sláturhús, verkstæði og slökkvistöð. Brumleby 
var lengi á eftir fyrirmyndar íbúðabyggð sem hafði áhrif á skipulag 
og gerð íbúðahverfa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Michael Gottlieb Bindesbøll, Brumleby 
 

Kaupmannahöfn stóð Reykjavík framar í öllu. Flestar götur 
voru steinlagðar og upplýstar. Allar veitur borgarinnar voru þegar 
komnar í gagnið og þar var vatnsveita, holræsakerfi, gasveita (1850) 
og rafveita (1892).  

Menntaðir arkitektar hafa lengi haft áhrif á umhverfið í 
Danmörku. Konunglega danska akademían var stofnuð árið 1754 og 
frá upphafi var lögð áhersla á kennslu í arkitektúr. Fyrsti rektor 
skólans, Nicolai Eigtved arkitekt (1701–1754) var mjög afkastamikill 
og teiknaði m.a. konungshöllina Amalienborg og Viðeyjarstofu á 
Íslandi. Í skólanum voru einnig menntaðir listmálarar og 
myndhöggvarar.  

http://da.wikipedia.org/wiki/Michael_Gottlieb_Bindesb%C3%B8ll
http://da.wikipedia.org/wiki/Michael_Gottlieb_Bindesb%C3%B8ll
http://da.wikipedia.org/wiki/1800
http://da.wikipedia.org/wiki/1856
http://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg
http://da.wikipedia.org/wiki/Michael_Gottlieb_Bindesb%C3%B8ll
http://da.wikipedia.org/wiki/1701
http://da.wikipedia.org/wiki/1754
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Reykjavík 1908 
Árið 1908 var Reykjavík ekki stór bær en þó í örum vexti og voru 
íbúar um 11.000 talsins. Það er sambærilegt við íbúafjölda í 
Reykjanesbæ árið 2010. Reykjavík var á þessum tíma langstærsti 
bær landsins. Húsin voru stakstæð á einni eða tveimur hæðum, 
flest húsin voru bárujárnsklædd timburhús fyrir utan einstaka 
steinhlaðnar opinberar byggingar í miðbæ Reykjavíkur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reykjavík 1902 

 
 
 

Bæjarstjórnarkosningar fóru fram árið 1908. Kvennalisti 
bauð fram og kom fjórum konum að. Embætti borgarstjóra var 
stofnað sama ár. Skipulag bæjarins var undir höndum 
byggingarnefndar sem stofnuð var löngu áður, árið 1839. Það er 
óvenju snemmt miðað við aðrar borgir og bæi. Skipulag bæjarins 
byggðist aðallega á því að nota það sem fyrir var. Gamlir slóðar og 
troðningar í kringum Kvosina ákvörðuðu legu gatna bæjarins. 
Göturnar voru einfaldir moldar- eða malarstígar sem urðu að 
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drullusvaði eftir rigningar. Mikið var um sjálfsþurftarbúskap í 
Reykjavík. Bæjarbúar voru margir með húsdýr og matjurtagarða við 
eða nærri heimilum sínum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lækjartorg í byrjun 20. aldar, á myndinni sést móta fyrir Læknum 
 

Vatnið þurfti að sækja í brunna oft langt frá heimilum fólks. 
Frá upphafi byggðar í Reykjavík var aðalvatnsbólið í Aðalstræti. Um 
aldamótin 1900 er áætlað að um 34 vatnspóstar og vatnsból hafi 
verið víðsvegar um Reykjavík.  Á þessum tíma var hreinlætis- og 
salernisaðstöðu í Reykjavík ábótavant. Vatnssalerni voru sjaldgæf. 
Hreinlætisaðstaða flestra bæjarbúa var kamar úti í garði. Langt var í 
að holræsi væru lögð í bænum. Afrennslið rann víða eftir götunum 
og í þá læki sem fyrir voru. Lækurinn sem er undir Lækjargötu milli 
Tjarnarinnar og sjávar var opinn og kallaður „hin ilmandi slóð“ 

vegna ólyktar. Talið er að óhreint drykkjarvatn úr Móakotslind við 
Lindargötu hafi valdið taugaveikisfaraldri sem kom upp árið 1906. 
Árið eftir samþykkti Alþingi vatnsveitulög þar sem ákveðið var að 
ráðast í gerð vatnsveitu. Ári síðar, eða 1909, var Vatnsveita 
Reykjavíkur stofnuð og vatni hleypt á lögn sem lá frá 
Gvendarbrunnum að Elliðaánum. Sama var með gas og rafmagn, 
engin miðlæg miðlun og ekkert orkuver var í Reykjavík þar til 
gasstöðin við Hlemm var stofnuð árið 1910. Seinna tók raflýsing í 
bænum smám saman við af gaslýsingu. Það var Jóhannes Reykdal 
trésmiður í Hafnarfirði sem var fyrstur til að nota rafmagn á Íslandi 
árið 1904. Jóhannes virkjaði Lækinn í Hafnarfirði til að framleiða 
rafmagn fyrir trésmiðju sína. 

 
Á meðan Skúli og Theódóra voru í Kaupmannahöfn árið 

1908 var verið að fullklára húsið þeirra, Vonarstræti 12. Húsið er 
tvílyft timburhús með háu risi á steinkjallara. Húsið er 
bárujárnsklætt grindarhús. Húsið hýsti fjölskyldu Skúla og Theódóru 
og prentsmiðju Þjóðviljans. Arkitekt hússins var Rögnvaldur 
Ólafsson sem hefur verið nefndur fyrsti íslenski arkitektinn. 
Rögnvaldur var eini starfandi arkitekt landsins á þessum tíma. Hann 
var fæddur 1874, stúdent frá MR 1900 og stundaði síðan nám við 
Det tekniske selskabs skole 1901–1904. Rögnvaldur lauk ekki námi 
vegna veikinda og snrri til Íslands þar sem hann teiknaði margar 
merkar byggingar, t.d. Húsavíkurkirkju (1907), Vífilsstaði (1910), 
Þjóðkirkjuna í Hafnarfirði (1914) og Pósthúsið í Reykjavík (1915). 
Það var ekki fyrr en árið 1919 að næsti arkitekt kom til landsins. Það 
var Guðjón Samúelsson (1887–1950) sem kom frá Danmörku og var 
fyrsti fullmenntaði arkitektinn sem starfaði á Íslandi.  
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Vonarstræti 12 
 

Hús í Reykjavík árið 1908 voru flest byggð úr timbri á hlaðinn 
grunn. Bárujárn var notað sem þak- og veggklæðning en það barst 
fyrst til Íslands nokkru fyrir aldamótin 1900 og varð strax mjög 
vinsælt. Mikið var um svokölluð Katalókhús (verðlistahús). Norskar 
sögunarverksmiðjur sniðu til hús og sendu með skipi á 
byggingarstað þar sem þau voru sett saman. Mörg þessara húsa 
voru mikið skreytt og voru í sveitser- eða drekastíl. Hús í 
nýklassískum stíl voru einnig algeng í bænum. Þau hús sem komu 
ekki tilbúin til landsins teiknuðu byggingameistararnir sjálfir. Einn 
þeirra var Helgi Helgason (1848–1922) sem var einnig tónskáld, 
samdi m.a. lagið við Öxar við ána. Helstu stórbyggingar í Reykjavík 
voru teiknaðar af dönskum arkitektum og voru yfirleitt hlaðnar úr 

steini. Safnahúsið við Hverfisgötu var til dæmis í byggingu árið 
1908. Það var teiknað af danska arkitektinum Johannes Magdahl 
Nielsen (1862–1941). Íslendingar lærðu að hlaða hús af dönskum 
iðnaðarmönnum sem hingað komu vegna stórbygginganna. Í 
kjölfarið voru byggðir margir steinbæir en það voru lítil hlaðin 
íbúðarhús. Tilraunir með steinsteypu voru hafnar í Reykjavík með 
góðum árangri. Fyrsta steinsteypta húsið er Barónsfjósið frá árinu 
1899 sem stendur enn á horni Barónsstígs og Hverfisgötu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guðmundur Hannesson, læknir 

 

Skipulags- og byggingarmál voru ekki efst á baugi enda 
margt annað sem tók athygli Reykvíkinga eins og sambandsmálið. 
Nokkrum árum seinna, árið 1916, kom út ritið Um skipulag bæja 
sem fylgirit með Árbók Háskóla Íslands eftir Guðmund Hannesson 
lækni (1866–1946). Hann hafði smitast af áhuga erlendra 
starfsbræðra sinna á skipulagsmálum og sá að skipulag bæja og 
byggingar eru heilbrigðismál. Skrif hans og störf að skipulagsmálum 
höfðu mikil áhrif á skipulag bæja í landinu. 

http://da.wikipedia.org/wiki/1862
http://da.wikipedia.org/wiki/1941
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Ísafjörður 1908 
Skúli og Theódóra bjuggu á Ísafirði á árunum 1885–1892. Á Ísafirði 
bjuggu 1.725 manns árið 1908. Þar var Skúli sýslumaður, 
alþingismaður og verslunarmaður. 
Á Ísafirði er ein besta höfn landsins frá náttúrunnar hendi og hún er 
nálægt fengsælum fiskimiðum.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hæstikaupstaður um 1890 
 

Í Neðstakaupstað, neðst á eyrinni á Ísafirði, voru þegar 
komin verslunarhús á 18. öld. Þetta voru byggingar danskra 
kaupmanna, verslunarhús, pakkhús og íbúðarhús. Íbúar voru ekki 
margir í fyrstu en þeim tók smám saman að fjölga eftir að einokun í 
verslun var aflétt árið 1787. Seinna reistu norskir kaupmenn íbúðar- 
og verslunarhús við Hæstakaupstað ofar á eyrinni. Mitt á milli 
þessara tveggja verslana reistu danskir kaupmenn verslun árið 1816 
og fékk hún síðar heitið Miðkaupstaður. Á síðustu áratugum 19. 
aldar var Ísafjörður annar stærsti kaupstaður landsins enda tryggði 
nálægðin við gjöful fiskimið íbúum næga atvinnu. Til sögunnar 
komu öflug fyrirtæki sem fluttu vörur beint til annarra landa, m.a. 
saltfisk til Miðjarðarhafsins.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edinborgarhúsið í byggingu 

 

Árið 1908 mátti sjá ríkidæmið á stórum og veglegum 
timburhúsum sem prýddu bæinn. Eitt þessara húsa er 
Edinborgarhúsið sem Rögnvaldur Ólafsson teiknaði fyrir 
Edinborgarverslun árið á undan (1907). Húsið stóð við hafnarkant 
og í gegnum það lá bryggja. Húsið er talið eitt best viðaða hús á 
Íslandi, þ.e. burðarvirki þess er óvenju efnismikið. Edinborgarhúsið 
hefur verið gert upp og er í dag eitt af menningarhúsum 
Ísafjarðarbæjar. 

Byggðin á eyrinni á Ísafirði er þéttari en gengur og gerist á 
Íslandi. Ástæðan er skortur á sléttu byggingarlandi. Þegar eyrinni 
sleppti tók við brött fjallshlíð. Þannig varð að nýta hvern fermetra á 
eyrinni fyrir hús eða stakkstæði til að þurrka fisk.  

http://www.vestfirdir.is/?page=sjominjasafn
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Frá Ægisíðu          
 

 
 
 
Lokaorð 
Manngerðu umhverfi eins og borgum má líkja við bók. Það er hægt 
að lesa ótal margt úr borgum. Ef grannt er skoðað má lesa 
vitnisburð um menningu og sögu hvers staðar úr húsum, görðum, 
götum og torgum. Það er hægt að skoða þróunina, lesa árhringi í 
umhverfinu, sjá hvernig hver kynslóð hefur sett mark sitt á borgina.  
 
Hafið augun opin og takið eftir umhverfinu í kringum ykkur og veltið 
fyrir ykkur ástæðunum af hverju hlutirnir hafa einmitt verið gerðir 
svona eins og þeir eru. 
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