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Ágrip 

 

Ritgerðin fjallar um Alþjóðlega höggmyndagarðinn á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. 

Höggmyndagarðurinn var stofnaður í framhaldi af listahátíð, sem haldin var á árunum 

1991 og 1993 í Hafnarfirði. Markmið þeirra sem komu að höggmyndagarðinum var 

að búa til sterkt kennileiti fyrir Hafnarfjörð og ferðamennsku og skapa um leið 

vinalegan samverustað sem myndi færa listina nær almenningi. Rannsóknarspurningar 

ritgerðarinnar eru eftirfarandi: 

1. Að skoða hvort þeim markmiðum sem lágu fyrir hafi verði náð, rúmlega tuttugu 

árum síðar. 

2. Á listrænt frelsi eingöngu heima innan sýningarsala og listastofnanna eða nýtur list 

sín betur á víðavangi og án rýmistakmarkana? 

 Ritgerðin hefst á umfjöllun um almannarými, list almannarýmis og hlutverks 

listar í almannarými. Því næst verður fjallað um Víðistaðatún og alþjóðlega 

höggmyndagarðinn, sem þar er að finna og skoðað hvaða möguleika staðsetning 

garðsins og aðstæður bjóða höggmyndagarðinum upp á og hvaða hlutverki hann 

þjónar í samfélaginu. Að lokum verða listaverkin í höggmyndagarðinum, sem eru 

sextán talsins, skoðuð og túlkuð gaumgæfilega hvert fyrir sig og sem ein heild. 

 Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að alþjóðlegi höggmyndagarðurinn á 

Víðistaðatúni sé orðinn ómetanlegur hluti af bæjar- og menningarlífi Hafnarfjarðar en 

garðurinn er mikið og stórt fjölskyldu- og útivistarsvæði með endalausum skoðunar- 

og leikmöguleikum. Listaverkin hafa mikið að segja hvað varðar heildarmynd 

Víðistaðatúns og það er kjörið tjáningarými útilistaverkanna, hvort það er útlitslega 

eða fræðilega séð. Niðurstöður benda einnig til þess að list nýtur sín betur á víðivangi 

og án rýmistakmarkana. Með list í almannarými er verið að minnka bilið milli 

almennings og opinberra stofnana, sem koma að listsýningum á einn eða annan hátt. 

Listrænt frelsi hefur það í för með að almenningur verður að beinum þátttakanda þar 

sem honum er boðið lýðræðislegur þátttökuréttur í umræddu rými. 
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1. Inngangur 

 

Alþjóðlegi höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni í Hafnarfirði er efni þessarar 

ritgerðar. Hann var stofnaður í framhaldi af listahátíð sem haldin var á árunum 1991 

og 1993. Ritgerðin skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta verður gerð grein fyrir 

hugtökunum almannarými, list í opinberu rými og hlutverki listar í almannarými 

ásamt listar í höggmyndagörðum, en það er sérflokkur sem flokkast undir list í 

opinberu rými. Svarað verður spurningum líkt og hvað list í þágu og með þátttöku 

almennings er og hvar listin eigi heima. Að auki verður skoðað hver á að stjórna og 

hafa umsjón með almannarýminu og hvort það sé alfarið hlutverk borgar og bæja eða 

á almenningur að koma þar einnig nærri? Önnur rannsóknarspurningin í þessari 

ritgerð snýr þar af leiðandi að því hvort listrænt frelsi eigi eingöngu heima innan 

sýningarsala og listastofnanna eða nýtur list sín betur á víðavangi og án 

rýmistakmarkana?1

 Annar hluti ritgerðarinnar snýr að Víðistaðatúni í Hafnarfirði og 

höggmyndagarðinum, sem þar er að finna. Staðsetning garðsins verður skoðuð út frá 

sögulegum forsendum og hvaða möguleika aðstæður Víðistaðatúns bjóða 

höggmyndagarðinum upp á. Víðistaðatún er vinsæll almenningsgarður sem notaður er 

við margvísleg tækifæri s.s. þjóðhátíðardag Íslendinga 17. júní og lista- og 

menningarhátíðina „Bjartir dagar“ fyrstu helgina í júní.

 Til að svara þessum spurningum verður bók Miwon Kwon, One 

Place after Another, leiðarljós ásamt með sýningarskrá sýningarinnar Núningur, sem 

sýnd var í Listasafni ASÍ árið 2012. 

2

 Að lokum verða listaverkin í höggmyndagarðinum, sem eru sextán talsins, 

athuguð og túlkuð gaumgæfilega hvert fyrir sig og sem ein heild. Verkin í 

höggmyndagarðinum á Víðistaðatúni eru í opinberu rými fyrir almenning og verða 

því skoðuð út frá tengslum við upplifun áhorfanda. Þá aðallega hvort um sé að ræða 

einungis huglæga upplifun eða hvort einnig mætti líta á upplifunina sem líkamlega. 

 Markmiðum og hlutverki 

höggmyndargarðsins verða gerð skil og kannað hvort þeim markmiðum sem lágu fyrir 

við stofnun garðsins hafi verði náð, rúmlega tuttugu árum síðar. Að auki verður 

hlutverk Hafnarfjarðarbæjar skoðað og hvort hlutverk hans og aðkoma séu í tengslum 

við höggmyndagarðinn og Víðistaðatún. 

                                                 
1 Æsa Sigurjónsdóttir, „Margföld rými: List í almannarými í reykvísku samhengi,“ sýningarskrá                               
  sýningarinnar: Núningur/ Friction, Listasafn ASÍ, Reykjavík, 2012, bls. 10. 
2 Höfundur óþekktur, „Bjartir dagar dagskrá,“ vefslóð: 
http://www.hafnarfjordur.is/ferdamenn/vidburdir/nr/2163, (sótt 31. júlí 2012). 

http://www.hafnarfjordur.is/ferdamenn/vidburdir/nr/2163�
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2. Opinbert rými 

 

Opinbert rými er rými sem ekki er einkavætt eða í einkaeign. Opinbert rými er eign 

almennings, rétt eins og hafið, andrúmsloftið, skógarnir og sólin. Enginn getur lifað 

án opinbers rýmis og allir tilheyra því. Talsvert hefur verið skrifað um list í 

almannarými á Íslandi, og má þá helst nefna nýlega sýningu í Listasafni ASÍ sem 

byggir á áhuga nokkurra listamanna á fjölþættum tengslum myndlistar og 

borgarsamfélags.3 Ragna Sigurðardóttir, myndlistarkona og rithöfundur, nefnir í 

sýningarskrá sýningarinnar að hún hafi lært að veröldin væri í raun og veru eitt stórt 

opinbert rými.4 Samkvæmt skilgreiningu er almannarými opið svæði sem allir hafa 

aðgang að, en einnig huglægt rými þar sem skoðanir eru m.a. settar fram og umræður 

eiga sér stað.5 Almannarými er staður fyrir samband almennings og listar þar sem 

listin er færð út meðal almennings og fyrir almenning. List í almannarými eru ekki 

listaverk sem hafa verið færð út úr listasafni eða galleríi heldur verk, oftast nær 

skúlptúr verk, sem búin voru til með það í huga, frá upphafi, að þau yrðu staðsett utan 

dyra í opinberu rými.6 Með því að færa listaverkin út úr einkarými safnar eða gallerís 

og út í opinbert rými verður boðskapur verksins og áhrif þess allt annars eðlis. Allur 

almenningur fær tækifæri til að njóta þess sem verkið hefur upp á að bjóða á mun 

skilvirkari og aðgengilegri hátt en verk sem er háð ákveðnum opnunartíma í lokuðu 

rými. Með list í almannarými, er verið að opna möguleikann á umræðum meðal 

almennings.7

                                                 
3 Einar Garibaldi Eiríksson o.fl., „Myndlistin í borginni – borgin í myndlistinni,“ sýningarskrá                                    
   sýningarinnar: Núningur/ Friction, Listasafn ASÍ, Reykjavík, 2012, bls. 2. 

 Það mætti því segja að með list í almannarými sé verið að reyna að 

minnka bilið milli almennings annars vegar og gallería og ýmissa listastofnana 

hinsvegar. List í almannarými er þar af leiðandi inngrip ákveðinna aðila í opinbert 

rými. Þetta inngrip getur talist vera einföld framsetning í sambandi við myndlist af 

ýmsu tagi eða flóknari samfélagsleg tenging við myndlist, líkt og sýning, gjörningur 

4 Ragna Sigðurardóttir, „Hringsól um bækur og borgir,“ sýningarskrá sýningarinnar: Núningur/     
   Friction, Listasafn ASÍ, Reykjavík, 2012, bls. 13. 
5 Æsa Sigurjónsdóttir, „Margföld rými,“ bls. 11. 
6 Amy Dempsey, Styles, schools and movement: the essential encyclopaedic guide to modern art,   
   Thames and Hudson, London, 2010, bls. 263. 
7 Florian Matzner, Puplic art: a reader, Hatje Cants, Ostfildern-Ruit, 2004, bls. 11. 
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eða höggmyndagarður.8

 

 Ragna Sigurðardóttur lýsir list í almenningsrými á 

eftirfarandi hátt: 

 Í almenningsrými gilda aðrar reglur en á listasöfnum og í galleríum. 

 Það eru engin skilti með orðunum Vinsamlegast snertið ekki. Engin 

 lokunartími heldur er listaverkið úti alla nóttina ef svo ber undir. Listin þarf 

 að spjara sig á götunni, læra á borgina. Almenningur hefur sína skoðun á 

 listaverkinu á torginu. Listaverk í almenningsrými er eins og barn sem fær að 

 vera úti fram á nótt.9

 

 

Ennfremur segir hún: 

 

 List í almenningsrými birtir aðra mynd af samfélaginu en listaverk  sem gerð 

 eru fyrir, sýnd og skoðuð á söfnum eða galleríum... Listaverk í 

 almenningsrými í dag hafa staðbundnari vísun en áður og eru á smærri skala, 

 unnin t.d. fyrir stofnanir, skóla eða skipulag einstakra hverfa. Þegar 

 listaverk er unnið beint í slíkt rými tekur það óhjákvæmilega mið af því. Ekki 

 aðeins hvað varðar útlit, form, efni eða stærð heldur vakna  spurningar: Fyrir 

 hvern er verkið ? Hver býr hér?10

 

 

Æsa Sigurjónsdóttir listfræðingur segir um list í almannarými í sýningarskrá 

sýningarinnar Núningur: 

 

 List í almannarými hefur ætíð pólitískt markmið, og tilgangurinn hinnar nýju 

 umhverfislistar var að skapa lýðræðislegt gæðaumhverfi aðgengilegt öllum 

 borgarbúum.11

 

 

Æsa segir jafnframt:  

 

                                                 
8 Einar Garibaldi Eiríksson, Kristinn E. Hrafnsson, Ólafur S. Gíslason, „Myndlist í borginni – borgin í                    
   myndlistinni,“ sýningarskrá sýningarinnar: Núningur/ Friction, Listasafn ASÍ, Reykjavík, 2012,     
    bls.1. 
9 Ragna Sigurðardóttir, „Hringsól um bækur og borgir,“ bls. 13-14. 
10 Sama, bls. 14. 
11 Æsa Sigurjónsdóttir, „Margföld rými,“ bls. 10. 
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 Borgarumhverfið, almannarýmið, sem í fljótu bragði gæti virst jafn opið og 

 frelsið á netinu, er í raun staður bundinn ákveðnum samfélagssáttmála, 

 eignarhaldi, eftirliti og opinberum reglugerðum. Þessi skörun skapandi frelsis, 

 fortíðar, og stjórnsýslulegra reglugerða gerir það að verkum að listsköpun í 

 almannarými býður upp á krefjandi aðstæður eins og samtal sem þarf að túlka 

 samtímis á mörgum tungumálum.12

  

 

Listsköpun í almannarými gerir almenning að beinum þátttakanda með því að bjóða 

þeim lýðræðislegan þátttökurétt í rýminu þar sem allir sem koma að listsköpuninni 

leggjast saman á eitt í átt að sameiginlegu markmiði.13 Með list í almannarými, er 

verið að gera listina opinberlega. Listin er tekin úr sínu hefðbundna umhverfi og færð 

inn í borgina, þar sem list í almannarými á heima.14 Í bók sinni, One Place after 

Another, frá árinu 1998, ræðir Miwon Kwon m.a. hugmyndafræðileg hugtök um 

listaverk og hvaða áhrif rýmið hefur á þau. Kwon telur samband listaverks og rýmis 

vera gagnkvæmt þ.e.a.s. listaverkið hefur áhrif á rýmið og rýmið gefur því gildi eða 

svigrúm í samtali við almenning. Samkvæmt Kwon er list í almannarými ekki hluti af 

rýminu heldur mótuð af efnislegum þáttum líkt og stærð, hæð, áferð og efni ásamt svo 

rými og staðsetningu.15 Þessar kenningar spruttu upp í kjölfar aukinna umræðna og 

krafna frá almenningi um hlutverk og gildi listaverka. Listaverkin fóru í framhaldi að 

verða háðari rýminu og umhverfi sínu en ella, sem hafði áhrif á merkingarsköpun 

listaverka í opnu rými.16

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Sama, bls. 10-11. 
13 Sama, bls. 12. 
14 Florian Matzner, Puplic art: a reader, bls. 71. 
15 Miwon Kwon, One place after another, MIT press, Cambridge/Massachusetts/London, 2004, bls.   
    11. 
16 Sama, bls. 68-69. 
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3. List og rými 

 

Listina má finna víða. Hún hefur athvarf í galleríum, sýningarsölum, listastofnunum 

sem og ekki á jafn afmarköðum vettvangi líkt og í görðum eða á torgum.17 Það er 

augljóst að allir þurfa að leggjast á eitt og vinna sameiginlega að fyrirfram settum 

markmiðum svo hægt sé að veita myndlistinni það nauðsynlega, ótakmarkaða rými 

sem hún þarf til notkunar. Almenningur þarf að leggja vanþekkingu sína og 

skilningsleysi til hliðar og víkka sjóndeildarhringinn. Bæjar- og borgarstjórn þarf ef til 

vill að veita ríflega fjármögnun til að markmiðið verði að veruleika.18 Síðast en ekki 

síst þurfa listamenn að gefa markmiðunum gríðarlega mikinn tíma og vinnu, minna 

sig reglulega á það hvers vegna þeir eru að vinna að þessu markmiði. Það gefur auga 

leið svo að markmiðum séð náð, er snúa að okkur öllum, sama hversu stór að sniðum 

þau teljast, þá verða allir aðilar að leggjast á eitt til að koma í veg fyrir árekstra, sem 

eru nánast óhjákvæmalegir.19

 List var á árum áður nokkuð aðskilin frá umheiminum og talið var að hún ætti 

ekki að miðast við það rými eða þær félagslegu aðstæður sem hún væri sýnd í, heldur 

ætti hún að geta staðið fyrir sínu hvar og hvenær sem er. List í opinberu rými líkt og 

almennings- og umhverfislist er í rauninni það gagnstæða, því í henni eru bæði 

boðskipti listamanns og áhorfanda ásamt staðsetningu og rýmisnotkun afar 

mikilvægar.

 

20

 

 Áhorfendur og staðsetning eru oftar en ekki mikilvægur hluti af verkinu 

í almennings- og umhverfislist. Að áhorfendur verði hluti af sköpun listaverks breytir 

þeim hugmyndum áhorfenda að listamaðurinn skapi eingöngu það sem er í huga hans. 

Vekur það m.a. upp spurningar meðal áhorfenda um hvað sé list og breytir  þeim 

gildum sem hafa verið viðvarandi í samfélaginu um list og sköpun listaverka.  

 

 

 

 

 
                                                 
17 Gunnar J. Árnason, „Borgir á hreyfingu,“ sýningarskrá sýningarinnar: Núningur/ Friction,  
    Listasafn ASÍ, Reykjavík, 2012, bls 4. 
18 Sama bls. 5. 
19 Sama bls. 4-7. 
20 Diarmud Costello og Jonathan Vickery, Art key contemporary thinkers, Berg, New York, 2007, 
bls.49.  
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4. Alþjóðlega listahátíðin í Hafnarfirði 
 

Þann 1. júní 1991 var alþjóðleg listahátíð í Hafnarfirði sett á laggirnar. Hátíðin stóð til 

13. júlí sama ár og var framtak nokkurra einstaklinga sem vildu auka fjölbreytni í 

lista- og menningarlífi bæjarins. Samkvæmt formála í bók um hátíðina segir Sverrir 

Ólafsson, formaður listahátíðarinnar og einn af listamönnum hennar, að aðaláhersla 

hafi verið lögð á myndlist og lokasýningin væri afrakstur vinnustofunnar, þar sem 

fimmtán myndhöggvarar myndu sýna verk sín almenningi og stofna í framhaldi 

alþjóðlegan höggmyndagarð, þann fyrsta sinnar tegundar á Íslandi.21

 Þorgeir Ólafsson listfræðingur og ritari framkvæmdarnefndar um listahátíð í 

Hafnarfirði segir að hugmyndin að listahátíð í Hafnarfirði 1991 hafi kviknað í 

sambandi við fyrirhugaða alþjóðlega vinnustofu í Straumi.

  

22 Þorgeir nefnir jafnframt 

að í sambærilegri listahátíð og vinnustofu sem haldin var í Mexíkó ári áður, hafi 

listaverkin sem þar voru gerð selst fyrir háar fjárhæðir og ekki fordæmi til fyrir því að 

gefa listaverk sín líkt og raunin varð á listahátíðinni í Hafnarfirði 1991 og 1993.23 

Listahátíðin í Hafnarfirði var jafnframt hugsuð sem mótvægi við Listahátíð 

Reykjavíkur sem haldin hafði verið annað hvert ár frá 1970.24 Þó nokkuð frábrugðin 

þar sem það eru listamennirnir sem koma að hátíðinni, sem móta hana að mestu leyti. 

Listahátíð Reykjavíkur hafði, að sögn Sverris Ólafssonar, formanns listahátíðarinnar 

1991, kæft allt frumkvæði listamanna með miðstýringu sinni og 

skrifræðisumbúðum.25

 

  

4.1. Upphaf listahátíðarinnar 

 

Um uppruna hátíðarinnar segir Sverrir eftirfarandi í viðtali við Þjóðviljann árið 1991:  

 

 „Þetta byrjaði allt með því að ég tók þátt í alþjóðlegri sýningu í Svíþjóð fyrir 

 nokkrum árum. Þar voru staddir menn frá Háskólalistasafninu í Mexíkóborg 

                                                 
21 Listahátíð í Hafnarfirði: Alþjóðleg vinnustofa myndhöggvara: 1. júní til 13. júlí 1991,   
    Hafnarfjarðarbær, Hafnarfjörður, 1991,  bls. 3 (blaðsíðutal ómerkt). 
22 Höfundur óþekktur, „Listahátíð og alþjóðleg vinnustofa í Hafnarfirði í júní,“ vefslóð:     
    http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3534345, (sótt 1. júlí 2012). 
23 Sama. 
24 Höfundur óþekktur, „Um Listahátíð í Reykjavík,“ vefslóð: http://www.listahatid.is/um-listahatid-i- 
    reykjavik/, (sótt 31. júlí 2012). 
25 Ó.l.g., „Umbúðirnar eru listinni til trafala,“ vefslóð:  
    http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2927691, (sótt 1. júlí 2012). 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3534345�
http://www.listahatid.is/um-listahatid-i-reykjavik/�
http://www.listahatid.is/um-listahatid-i-reykjavik/�
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2927691�
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 og voru þeir að leita eftir þátttakendum í alþjóðlegrivinnustofu sem þeir 

 ætluðu að setja upp með skúlptúrsýningu að markmiði. Þeir buðu 22 

 listamönnum frá 14 löndum að koma til Mexíkó og vinna þar eitt verk hver 

 með hjálp handverksmanna á vinnustofu eins þekktasta myndhöggvara 

 Mexíkó í dag, sem heitir Sebastian, en hann rekur verkstæði með 8 

 handverksmönnum sem eru í því að framleiða myndir hans.“26

 

 

Þess má geta að Sebastian, eða Enrique Carbajal, er einn af gestalistamönnum 

listahátíðarinnar í Hafnarfirði 1991. Áhugavert er að hátíðin hefst sem óformlegt 

samstarf listamanna á samfélagslegum grundvelli en listamennirnir voru fengnir í 

gegnum persónuleg kynni þeirra við Sverri Ólafsson. Við það varð hátíðin bæði 

persónulegri og í senn ódýrari. 

 Listahátíðin er talin merkileg fyrir þær sakir að hún var sem fyrr segir sú fyrsta 

sinnar tegundar í Hafnarfirði og á henni var grunnur lagður að alþjóðlegum, 

almennum höggmyndagarði sem staðsettur var síðar meir á Víðistaðatúni í 

Hafnarfirði. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni er ekki síður merkilegur þar sem 

hann er sá fyrsti sinnar tegundar á Íslandi. Fyrir voru þrír höggmyndagarðar til en þeir 

voru í tengslum við listamannasöfn, Ásmundarsafn, Listasafn Einars Jónssonar og 

höggmyndagarður Hallsteins í Gufunesi. Höggmyndagarðarnir áttu aðeins við um 

einn ákveðinn listamann og teljast því ekki til almennra höggmyndagarða.27 

Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni samanstendur af höggmyndum sem 

myndhöggvarar listahátíðinnar gáfu Hafnarfjarðarbæ og urðu þar af leiðandi stofngjöf 

í þennan sjálfstæða höggmyndagarð.28 Trú þeirra sem gáfu höggmyndirnar var að 

listaverkin myndu fegra umhverfið ásamt því að gleðja og fræða almenning um list.29 

Samkvæmt ávarpi þáverandi bæjarstjóra Hafnarfjarðar, Guðmundar Árna 

Stefánssonar, var markmið bæjaryfirvalda að menning og listir fái að njóta sín í 

Hafnarfirði.30

                                                 
26 Sama. 

 Með höggmyndagarðinum vildi bæjarstjórn Hafnarfjarðar ásamt 

listamönnum hátíðarinnar og forsvarsmönnum hennar búa til þekktan og vinalegan 

stað fyrir almenning í Hafnarfirði og víðar. Það var von þeirra og trú að garðurinn yrði 

ákveðið kennileiti fyrir Hafnarfjörð þar sem bilið milli listasafna og stofnanna, 

27 Listahátíð í Hafnarfirði 1. júní til 13. júlí 1991, bls. 13. 
28 Listahátíð í Hafnarfirði 1991: Alþjóðleg vinnustofa myndhöggvara, bls. 2 (blaðsíðutal ómerkt). 
29 Marín Hrafnsdóttir, „Listaverk undir berum himni,“ Útilistaverk í Hafnarfirði, Menningarmálanefnd   
    Hafnarfjarðar, Hafnarfjörður 2002, bls. 2. 
30 Listahátíð í Hafnarfirði 1991: Alþjóðleg vinnustofa myndhöggvara, bls. 2-3 (blaðsíðutal ómerkt). 
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varðandi list, og almennings yrði minnkað. Að auki töldu bæjaryfirvöld í Hafnarfirði 

að garðurinn yrði mikil lyftistöng fyrir ferðaþjónustu bæjarins sem og aðdráttarafl 

fyrir jafnt listunnandi og fjölskyldufólk. Færa átti listina nær almenningi af öllum 

aldri með uppsetningu á ýmsum leiktækjum víðsvegar um garðinn. Bæjaryfirvöld í 

Hafnarfirði veittu listahátíðinni margvíslegan stuðning og kostuðu hana m.a. að 

stórum hluta og því ljóst að allir sem komu að hátíðinni lögðust á eitt í átt að 

sameiginlegu markmiði sem var stofnun alþjóðlegs höggmyndagarðs í Hafnarfirði. 

Tveimur árum eftir listahátíðina í Hafnarfirði 1991 var haldin önnur eins listahátíð, þó 

mun minni í sniðum en sú fyrri. Fjórar höggmyndir bættust í hópinn við hinar tólf sem 

staðsettar höfðu verið víðsvegar um Víðistaðatún. Eftir stóð alþjóðlegur 

höggmyndagarður sem í dag telur sextán höggmyndir eftir listamenn frá Mexíkó, 

Sviss, Frakklandi, Svíþjóð, Japan, Þýskalandi og síðast en ekki síst Íslandi.31

 

4.2. Forsenda staðsetningar og viðvarsla á höggmyndagarðinum 

  

 

Staðsetning verkanna á Víðistaðatúni var ákveðin af Þráni Haukssyni 

landslagsarkitekt í samvinnu við Jóhannes Kjarval skipulagsstjóra Hafnarfjarðar og 

Sverri Ólafsson myndlistarmann og formann hátíðarinnar. Víðistaðatún var valið 

sökum stærðar, aðgengileika ásamt því hversu vel staðsetning garðsins í Norðurbæ 

Hafnarfjarðar átti við. Vegna stærðar þótti Víðistaðatún kjörinn vettvangur 

höggmyndagarðs þar sem möguleikar til stækkunar á garðinum síðar meir voru til 

staðar. Garðurinn var einnig talinn kjörinn vettvangur fyrir ýmsar útisýningar.32

 Listaverkin og höggmyndagarðurinn eru í eigu almennings en Hafnarborg, 

lista- og menningarmiðstöð Hafnarfjarðar, hefur í umsjá allt almennt viðhald ásamt 

upplýsingum um höggmyndagarðinn og þau verk sem tilheyra honum. Áður sá 

menningar-og ferðamálaskrifstofa Hafnarfjarðar um höggmyndagarðinn og öll 

útilistaverk Hafnarfjarðar en því var breytt árið 2009.

  

33

 

 Reynsla íbúa Hafnarfjarðar er 

að mestu leyti mjög góð og hafa verkin og höggmyndagarðurinn í heild sinni orðið 

með tímanum ómissandi hluti í menningarlífi Hafnarfjarðar.  

 
                                                 
31 Marín Hrafnsdóttir, „Listaverk undir berum himni,“ bls. 2. 
32 Listahátíð í Hafnarfirði 1. júní til 13. júlí 1991, Hafnarfjörður, 1991, bls. 13. 
33 Byggt á fyrirspurn frá höfundi til Marínar Guðrúnar Hrafnsdóttur, menningarmálafulltrúa    
    Hafnarfjarðar, í tölvupósti miðvikudaginn 30. maí 2012. 
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4.3. Listahátíð Hafnarfjarðar hf. 

 

Áhugavert er að skoða mál sem kom upp árið 1994 í tengslum við listahátíðina og þá 

sem að henni komu. Hlutafélagið Listahátíð Hafnarfjarðar hf, sem stofnað var í kjölfar 

listahátíðarinnar og fékk það hlutverk að sjá um hátíðina sjálfa, skuldaði 

Hafnarfjarðarbæ, samkvæmt Gunnari Rafn Sigurbjörnssyni, þáverandi bæjarritara árið 

1994, rúmar sex milljónir króna.34 Félagið er í eigu nokkurra einstaklinga en í stjórn 

þess situr m.a. myndlistarmaðurinn og formaður listahátíðarinnar, Sverrir Ólafsson. 

Félaginu gekk þó ekki sem skyldi og brá Hlutafélagið á það ráð árið 1993 að selja 

bæjarsjóði Hafnarfjarðar höggmynd eftir mexíkóska listamanninn Alberto Guitarrez á 

rúmar þrjár milljónir króna Hlutafélagið hafði fengið höggmyndina að gjöf í tengslum 

við listahátíðina 1993 og fór því öll greiðslan í hendur Listahátíðarinnar í Hafnarfirði 

hf. Hún greiddi að hluta, niður skuld sína við Hafnarfjarðarbæ.35

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Höfundur óþekktur, „Listahátíð og alþjóðleg vinnustofa í Hafnarfirði í júní,“ vefslóð:  
    http://www.mbl.is/greinasafn/grein/153163/, (sótt 1. júlí 2012). 
35 Sama. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/153163/�
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5. Alþjóðleg vinnustofa í Straumi 

 

Listahátíðin í Hafnarfirði var haldin í tengslum við alþjóðlega vinnustofu 

myndhöggvara. Það var listamiðstöðin í Straumi, Hafnarfirði, sem varð fyrir valinu en 

sú miðstöð er á móts við Krýsuvík, við hlið álversins í Straumsvík fyrir utan 

Hafnarfjörð. Listamiðstöðin í Straumi var formlega tekin í notkun í apríl árið 1990 og 

er rúmlega eitt þúsund fermetrar að stærð.36 Höfundur hússins er Guðjón Samúelsson 

arkitekt.37 Vinnustofunni er lýst sem fjölþjóðlegri fjöllistamiðstöð þar sem allt að 

fimm listamenn geta unnið í einu.38 Vinnustofan var starfrækt í tengslum við 

listahátíð Hafnarfjarðar 1991 daganna 1. -14. júní sumarið 1991 en þar voru smíðuð 

fjórtán listaverk, sem voru gefinn Hafnarfjarðarbæ sem gjöf að listahátíðinni lokinni. 

Fjögur af verkunum voru þó smíðuð að mestu leyti í Vélsmiðjunni Gils í Garðabæ.39 

Samkvæmt bæklingi um listahátíðina 1991 hófst þó vinnan við listaverkin nokkuð 

fyrr, eða um miðjan maí, þrátt fyrir að listamennirnir sjálfir hafi ekki hafið störf sín 

fyrr en í lok maí.  Þess má geta að listaverkin fjórtán voru metin á 200-250 milljónir 

króna en áætlaður kostnaður við gerð hvers verks var um hálf milljón króna.40 Verkin 

sem gerð voru eiga það sameiginlegt að vera öll úr stáli og zinkhúðuð og talið er að 

allt að sextíu tonn af stáli hafi farið í listaverkin, sem gerð voru í vinnustofunni í 

Straumi. Verkin eru mismunandi að stærð en eina skilyrðið sem listamönnum var 

gefið, var að verkin yrðu ekki stærri en 3x3x3 metrar.41 Alþjóðleg vinnustofa 

myndhöggvara í Straumi var sú þriðja í röðinni en áður hafði verið haldin slík 

vinnustofa í Svíþjóð og Mexíkó og voru þrír mexíkóskir gestalistamenn á 

listahátíðinni.42 Næstu vinnustofur á eftir voru haldnar í Frakklandi og þar á eftir 

Finnlandi.43

                                                 
36 Árni Sæberg, „Listamiðstöðin Straumur formlega tekin í notkun,“ vefslóð:   
    

 Sverrir Ólafsson, myndhöggvari og formaður listahátíðar 1991 gegndi 

stöðu formanns í listamiðstöðinni í Straumi lengi framan af en hann var jafnframt 

http://mbl.is/greinasafn/grein/49158/, (sótt 1. júlí 2012). 
37 Höfundur ókunnugur, „Óttarsstaðasel – Straumssel,“ vefslóð: 
    http://www.ferlir.is/?id=11925, (sótt 1. júlí 2012).  
38 Morgunblaðið/Kristinn, „Afmælissýning Sverris Ólafssonar í Straumi,“ vefslóð: 
    http://www.mbl.is/greinasafn/grein/397858/, (sótt 1. júlí 2012).  
39 Listahátíð í Hafnarfirði 1. júní til 13. júlí 1991, Hafnarfjörður, 1991, bls. 6(blaðsíðutal ómerkt). 
40 Sama, bls. 6(blaðsíðutal ómerkt). 
41 Ó.l.g., „Umbúðirnar eru listinni til trafala,“ vefslóð:    
    http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2927691, (sótt 1. júlí 2012). 
42 Listahátíð í Hafnarfirði 1. júní til 13. júlí 1991, bls. 3 (blaðsíðutal ómerkt). 
43 Höfundur óþekktur, „Listahátíð og alþjóðleg vinnustofa í Hafnarfirði í júní,“ vefslóð:  
    http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3534345, (sótt 1. júlí 2012). 

http://mbl.is/greinasafn/grein/49158/�
http://www.ferlir.is/?id=11925�
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/397858/�
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2927691�
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3534345�
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stofnandi hennar.44 Rekstur listamiðstöðvarinnar í Straumi hefur alfarið verið í 

höndum menningar-og ferðamálaskrifstofu Hafnarfjarðar en í dag annast Hafnarborg, 

lista- og menningarmiðstöð Hafnarfjarðar listamiðstöðina.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Höfundur óþekktur, „Sverrir Ólafsson hlýtur verðlaun,“ vefslóð:  
    http://www.fjardarposturinn.is/images/FP-pdf/FP-2002-03-skjar.pdf, (sótt 1. júlí 2012).  
45 Morgunblaðið/Kristinn, „Afmælissýning Sverris Ólafssonar í Straumi,“ vefslóð: 
    http://www.mbl.is/greinasafn/grein/397858/, (sótt 1. júlí 2012). 

http://www.fjardarposturinn.is/images/FP-pdf/FP-2002-03-skjar.pdf�
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/397858/�
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6. Víðistaðatún 

 

Víðistaðatún er almenningsgarður staðsettur í norðurhluta Hafnarfjarðarbæjar. 

Garðurinn er notaður að miklu leyti til ýmissa útivista af bæði íbúum Hafnarfjarðar 

sem og af ferðamönnum og öðrum gestum. Í garðinum er að finna stóra grasfleti þar 

sem boðið er upp á alls konar útivist og leiki. Afgirtur tvöfaldur tennisvöllur er í 

garðinum ásamt sandvelli með mörkum þar sem hægt er að stunda fótbolta, handbolta 

eða strandblak. Í garðinum er einnig tjörn þar sem endur og síli eigi bústað sinn. Að 

auki má í garðinum finna ýmis hversdagsleg leiktæki fyrir börn svo sem víkingagarð 

þar sem útskorin leiktæki eru líkt og rólur og fleira. Árið 1994 var lýðveldislundur 

búinn til á Víðistaðatúni í tilefni af fimmtíu ára afmæli íslenska lýðveldisins en það 

var þáverandi forseti, Vigdís Finnbogadóttir ásamt hafnfirskum börnum sem kom að 

plöntuninni í lundinum. Víðistaðatún býður upp á gott aðgengi að tjaldsvæði fyrir 

ferðamenn sem er vel nýtt, þá aðallega á sumrin. Rétt fyrir ofan Víðistaðatún má svo 

finna skátaheimili Skátafélags Hraunbúa og Víðistaðakirkju sem byggð var árið 

1981.46 Aðgengi að Víðistaðatúni er fyrsta flokks. Það eru bekkir og borð á ýmsum 

stöðum og einnig malbikaðir göngustígar um allan garðinn. Það er hægt að aka inn á 

túnin, sem er þó aðallega notað í samband við ýmis hátíðarhöld, sem haldin eru á 

Víðistaðatúni ár hvert. Í garðinum er einnig þjónustuhús, sem tekið var í notkun árið 

2009 og hefur að geyma salernisaðstöðu með heitu og köldu vatni ásamt sturtum. Frír 

aðgangur er að þjónustuhúsinu þar sem gestir geta nýtt matsal og eldhús.47

 Í bókinni Saga Hafnarfjarðar 1908-1983 eftir Ásgeir Guðmundsson er 

Víðistöðum ýst sem allstórri lægð vestan við Hafnarfjörð sem umlukt er hrauni.

 

48 

Túnið var lengi vel í eigu Bjarna Erlendssonar á Víðistöðum en hann hafði hlotið 

mikinn hluta Víðistaða í arf og reisti þar hús árið 1918. Um tíma var 

knattspyrnuvöllur staðsettur á Víðistöðum sem ruddur hafði verið af 

knattspyrnufélaginu Kára og var jafnframt fyrsti knattspyrnuvöllurinn sem gerður var 

í Hafnarfirði.49

                                                 
46 Ásgeir Guðmundsson, Saga Hafnarfjarðar 1908-1983, annað bindi, Skuggsjá, Hafnarfjörður, 1983, 
bls. 417. 

 Fjölmörg knattspyrnufélög æfðu þar áður en svæðið var tekið til 

47 Höfundur óþekktur, „Víðistaðatún,“ vefslóð: http://www.wix.com/vettvangur/123/vidistadatun-haf,     
    (sótt 28. maí 2012).  
48 Ásgeir Guðmundsson, Saga Hafnarfjarðar 1908-1983, þriðja bindi, Skuggsjá, Hafnarfjörður, 1983, 
bls. 550. 
49 Hörður Zóphaníasson, Hafnarfjörður: Bærinn minn, þriðja hefti: skólar, kirkja, íþróttir og fleira,  
    Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, Hafnarfjörður, 1997, bls. 20. 

http://www.wix.com/vettvangur/123/vidistadatun-haf�
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ræktunar árið 1919.50 Lengi vel voru fyriráætlanir um gerð íþróttamannvirkja á 

Víðistöðum en aldrei náðust samningar milli bæjarstjórnar og Bjarna Erlendssonar 

eiganda Víðistaðatúns. Heimildir eru til fyrir því að vorið 1930 þá hafi 

Knattspyrnufélagið Þjálfi óskað eftir stuðning Hafnarfjarðar við að kaupa hluta úr 

landi Bjarna en varð ekki að ósk sinni þar sem Bjarni hafði aðeins hug á að selja allt 

land sitt ásamt húsum fyrir 37 þúsund krónur.51 Þessi barátta milli bæjarstjórnar og 

eiganda Víðistaðatúns virtist ætla engan endi að taka þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir alls 

staðar að til bæjaryfirvalda að kaupa Víðistaðatún og gera þar fullbúið íþróttasvæði en 

túnið þótti bæði það besta og í rauninni það eina sem kæmi til greina sem íþróttasvæði 

í Hafnarfirði.52

 Á veraldarvef Víðistaðakirkju er saga kirkjunnar rakin ítarlega ásamt staðnum 

sem kirkjan er byggð á. Margt fróðlegt kemur þar fram líkt og að Víðistaðatún hafi 

áður fyrr verið eyja og til er gömul rótgróinn þjóðsaga um tilurð Víðistaða. Þjóðsagan 

er eftirfarandi: 

 

 

 Á þessum stað stóð áður býlið Víðistaðir, sem dró nafn sitt af víðinum sem 

 óx í hrauninu. Til er gömul þjóðsaga um tilurð þessa svæðis sem nefnt er 

 Víðistaðatún. Sagan segir að þar hafa smali frá Görðum gætt fjár og hafi  eitt 

 sinn gleymt sér í eigin hugarheimi þegar hann uppgötvaði að hraun var 

 farið að renna þar nærri og hafði lokað leið hans. Sagt er að hann hafi þá 

 lagst á bæn og beðið að féð sem honum hafði verið trúað fyrir sakaði ekki; 

 og svo fór að hraunið hlóðst upp í kringum Víðistaðatún svo smalanum og 

 fénu var borgið.53

 

 

Enn fremur segir á veraldarvef Víðistaðakirkju: 

 

 Þetta er þó aðeins þjóðsaga, því vitað er að þar sem Víðistaðatúnið liggur 

 var áður eyja. Hraunið rann síðan umhverfis eyjuna, sem síðar blés upp og 

 jarðvegurinn fauk út í hraunið, en eftir var sléttlendi þar sem túnið er nú. 

 Margvísleg starfsemi hefur verið á Víðistöðum í gegnum tíðina og má þar 

                                                 
50 Sama, bls. 21. 
51 Ásgeir Guðmundsson, Saga Hafnarfjarðar 1908-1983, annað bindi, bls. 257. 
52 Ásgeir Guðmundsson, Saga Hafnarfjarðar 1908-1983, annað bindi, bls. 281-283. 
53 Höfundur óþekktur, „Kirkjan,“ vefslóð:  http://www.vidistadakirkja.is/sida.asp?PageID=34,  
    (sótt 28. maí 2012). 

http://www.vidistadakirkja.is/sida.asp?PageID=34�
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 nefna lýsisbræðslu og sláturhús. En nú stendur þar falleg kirkja,- miðstöð 

 safnaðarstarfsins í Víðistaðasókn.54

 

 

 Þann 17. júní ár hvert á þjóðhátíðardegi Íslendinga er ávallt mikið um að vera 

á Víðistaðatúni. Túnið og svæðið í kring er notað fyrir margs konar dagskráliði fyrir 

fjölskyldur og fjölmenni. Sem dæmi má sjá dagskrá á vegum Hafnarfjarðar þann 17. 

júní 2006 á Víðistaðatúni hér fyrir neðan í tilvísun.55

 

 

6.1 Alþjóðlegi 

http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Iceland/Hafnarfjoerdhur/Things_To_Do-

Hafnarfjoerdhur-TG-C-1.htmlhöggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni 

 

Hafnarfjörður státar af mörgum útilistaverkum en þar ber helst að nefna alþjóðlega 

höggmyndagarðinn á Víðistaðatúni. Höggmyndagarðurinn er sprottinn upp úr 

Listahátíð Hafnarfjarðar sem haldin var árin 1991 og 1993. Listahátíðin 1991 var að 

mestu leyti helguð höggmyndalist og í framhaldi gáfu tólf listamenn verk sín til 

bæjarins eftir að listahátíðinni lauk. Með gjöf sinni vildu listamenn leggja framlag sitt 

í það sem síðar skyldi vera Aljóðlegur höggmyndagarður á Víðistaðatúni. Markmið 

listamannanna og bæjarins, sem tók góðfúslega við gjöfinni, var að gleðja og fræða 

almenning um list og fegra umhverfi Hafnarjarðar. Höggmyndagarðurinn á 

Víðistaðatúni inniheldur í dag sextán verk eftir listamenn frá Mexíkó, Sviss, 

Frakklandi, Finnlandi, Japan, Þýskalandi og Íslandi.56

 Verkin á Víðistaðatúni er að miklu leyti háð áhorfandanum. Áhorfandi hefur 

möguleika á að skynja verkið í gegnum snertiskyn en ekki sjónskyn einungis. 

Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni er garður í þágu almennings og með því að 

  

                                                 
54 Sama. 
55 Höfundur óþekktur, „Mikið um að vera á Víðistaðatúni,“ 17. júní dagskrá í Hafnarfirði hefst kl. 8 en       
     þá verða fánar dregnir að húni og fánahylling. Kl. 10     
     verður frjálsíþróttamót 6-12 ára barna í Kaplakrika og knattspyrna yngri flokka á aðalvelli     
     Kaplakrika. Leiktæki verða á Víðistaðatúni. Klifurveggur Hraunbúa verður opinn, bátar á tjörninni    
     og rafmagnsbílar á tennisvelli. Kaffisala Skátafélagsins Hraunbúa verður í Skátaheimilinu við  
     Víðistaðatún og bílasýning Kvartmíluklúbbsins. Byggðasafn Hafnarfjarðar, Pakkhúsið og  
     Sívertsens-húsið verða opin kl. 11-17. Helgistund verður í Hellisgerði kl. 13.45 og að henni lokinni  
     verður farið í skrúðgöngu að Víðistaðatúni þar sem fjölskylduskemmtun hefst. Leifur Helgason,  
     formaður þjóðhátíðarnefndar, setur hátíðina og Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri, flytur ávarp,  
     Karlakórinn Þrestir syngur, ávarp fjallkonu, Sara Óskarsdóttir. Þá munu m.a. skemmta Skoppa og  
     Skrýtla, Söngvaborg; Sigga Beinteins, María Björk og gestir, Footlose, Kaffibrúsakarlarnir og Halli  
     í Botnleðju, vefslóð: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1088997/, (sótt 28. maí 2012). 
56 Marín Hrafnsdóttir, „Listaverk undir berum himni,“ bls. 2. 

http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Iceland/Hafnarfjoerdhur/Things_To_Do-Hafnarfjoerdhur-TG-C-1.html�
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Iceland/Hafnarfjoerdhur/Things_To_Do-Hafnarfjoerdhur-TG-C-1.html�
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1088997/�


 15 

leggja áherslu á möguleikann á líkamlegri upplifun þá er unnt að skynja verkin á mun 

fleiri og fjölbreyttari hátt en ella. Það mætti jafnvel túlka áhorfanda sem þátttakanda í 

sumum verkanna, þar sem hann hefur möguleikann á að tengist umhverfinu og 

verkinu á líkamlegan hátt og breytir þar af leiðandi, með skynjun sinni, 

merkingarsköpun verksins.57

 Virkni listaverkanna á Víðistaðatúni er því í flestum tilvikum í beinum 

tengslum við staðsetningu þeirra. Þó er ekki hægt að tala um að verkin séu 

staðbundin, þ.e.a.s. algjörlega háð þeirri staðsetningu sem verkið er á, heldur taka 

verkin mið af staðsetningu sinni og breyta þar með umhverfinu og þeim áhrifum sem 

verkið og staðsetningin gefur áhorfanda. Með staðbundnu listaverki er átt við verk þar 

sem aðeins ein ákveðinn staðsetning kemur til greina fyrir listaverkið. Túlkun og áhrif 

listaverksins miðast svo við út frá þessari tilteknu staðsetningu. Miwon Kwon telur að 

staðbundið listaverk taki mið af einkennum líkt og dýpt, lengd, áferð og formi, 

jafnframt birtuskilyrðum, veðurfari og landslagi.

 Vissulega mætti halda því fram að höggmyndagarðurinn 

á Víðistaðatúni falli undir skilgreiningu á umhverfislist að því leyti að hann býður 

áhorfanda upp á rými þar sem unnt er að upplifa á líkamlegan, jafnt sem huglægan 

þátt. Að auki er staðsetning verkanna mikilvægur þáttur og taka þarf mið af þeim 

umhverfisþáttum sem koma verkunum við, líkt og birtuskilyrði og veður en það 

síðarnefnda getur haft gríðarleg áhrif á útlit þeirra með tímanum sé ekki staðið vel að 

viðhaldi verkanna. 

58 Það er þó margt sem skilgreinir 

staðbundna list, sem tengja má við verkin í höggmyndagarðinum á Víðistaðatúni. 

Verkin tengjast rými og umhverfi sínu ásamt áhorfendum á líkamlegan jafnt og 

huglægan þátt. Það er því ekki aðeins sjónræna upplifunin sem skiptir máli heldur 

samblanda þessara þriggja þátta, rými, umhverfi og áhorfendur.59

                                                 
57 Miwon Kwon, One place after another, bls. 156-157. 

 Listaverkin á 

Víðistaðatúni falla þar af leiðandi undir skilgreiningu Kwon á list í þágu og með 

þátttöku almennings. Kwon segir að list í þágu og með þátttöku almennings eigi að 

þjóna þeim tilgangi sem samfélagið ákveður hverju sinni. Víðistaðatún býður upp á 

ákveðna möguleika í sambandi við rýmið og hugmyndafræði verkanna. Það er svo í 

höndum listamanna, Hafnarfjarðarbæjar og almennings hvernig vinna skal úr þeim 

möguleikum. Rýmið sem umlykur höggmyndagarðinn er því í raun og veru einungis 

forsenda fyrir ákveðin markmið eða tilgang. Hvert sem markmiðið eða tilgangurinn er 

58 Sama, bls. 11. 
59 Amy Dempsey, Styles, schools and movements, bls. 263-4. 
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með verkunum þá verður að segjast að rýmið sé órjúfanlegur hluti í listupplifuninni 

og getur haft hvoru tveggja pólitískan og félagslegan grunn.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Miwon Kwon, One Place After Another, bls. 74-75. 
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7. Höggmyndirnar á Víðistaðatúni 

 

Hundrað ára einsemd / A Hundred Years of Solitude 

 

Verkið Hundrað ára einsemd (sjá mynd.1) er höggmynd eftir íslenska listamanninn 

Sverri Ólafsson. Heiti verksins vísar í heiti þekktustu skáldsögu kólumbíska 

Nóbelsrithöfundarins Gabriel Garzía Marques, One Hundred Years of Solitude, en 

skáldsagan er talin marka upphaf bókmenntastefnu sem kennd er við töfraraunsæi.61 

Verkið er himinhár stóll sem sést úr góðri fjarlægð og er gerður árið 1993 fyrir 

listahátíð Hafnarfjarðar sama ár. Verkið, sem er  gult að lit úr stáli og steinsteypu, 

stendur á palli og ber með sér mikil áhrif af píramíðum frá tímum Asteka, hins 

útdauða þjóðflokks í Mexíkó á 14.-16. öld. Pallurinn er líkt og stóllinn gulur, 

þrískiptur og hefur rákir á öllum hliðum sem ætla mætti að væri stigi eða eins konar 

þrep upp á pallinn. Stóllinn er hefðbundinn að upplagi en þó með háa fætur og fremur 

lítinn koll og stutt bak. Titill verksins gefur til kynna langa einsemd og einangrun, 

sem er ef til vill ástæðan fyrir hinum háu fótum sem stóllinn hefur en það gefur auga 

leið að erfitt er, að komast upp á stólinn og fara niður úr honum. Sessan rúmar 

einungis einn og því bíður þeim sem þangað klifar nokkur einsemd. Með verkinu er 

Sverrir að gefa hversdagslegum hlut, líkt og stóll er, nýja merkingu: „Stóllinn er til 

merkis um einmanaleika þess sem þar hreykir sér, þar til honum er feykt um koll.“62 

Þetta segir Kristinn, höfundur greinar um sýningu Sverris í Gallerí Borg ári eftir 

listahátíðina í Hafnarfirði 1991 en Sverrir hefur mikið notast við hversdagslega hluti 

líkt og stól í verkum sínum. Titill verksins gefur til kynna nokkuð persónulega nálgun 

að því leyti að Sverrir er með verki sínu að vísa í atburði eða stöðu sem tengist honum 

persónulega að einhverju leyti eða hans áhugasviði. Í viðtali við Morgunblaðið árið 

2002 segir Sverrir jafnframt að hann hafi orðið fyrir talsverðum áhrifum frá 

mexíkóskri list. Hann segir jafnframt að þar sé bæði að finna andstæðu við íslenska 

menningu, einnig ýmis líkindi tengd sagnaarfi Mexíkóa og norræna goðsagna.63

                                                 
61 Meyer Howard Abrams, A glossary of literary terms, 7. útgáfa, Heinle & Heinle, Boston, 1999, bls.   
    50 

 Það 

sem skiptir máli aðal máli í verkum Sverris er útkoman og niðurstaðan, ekki efni eða 

62 Morgunblaðið/Kristinn, „Sverrir Ólafsson sýnir skúlptúra í gallerí borg listamannsins heilaga  
    skylda,“ vefslóð: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/103963/, sótt (31. júlí 2012). 
63 Höfundur óþekktur, „Íslenskt mayahof reist í Mexíkó,“ vefslóð:  
    http://www.mbl.is/greinasafn/grein/645420/, (sótt 31. júlí 2012). 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/103963/�
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/645420/�
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áferðin og það á við um verk hans Hundrað ára einsemd. Sverrir vill að tilgangur 

verka sinna sé skýr auk þess sem táknin og merking þess sé auðskiljanleg.64

 

 

Sverrir segir eftirfarandi í viðtali við DV árið 2008: 

 

 Ef ekki á Íslandi hvar [myndirðu búa/starfa] þá?  

 

 „Sennilega í Mexíkó, ég hef verið þar með annan fótinn í tuttugu ár vegna 

 starfsins og líkar vel. Ég er afar hrifinn af fólkinu þar,menningunni og 

 matnum.“ 65

 

  

 Það er ekki ólíklegt að þeir gestalistamenn sem komu frá Mexíkó hafi tekið 

þátt í listahátíðinni vegna tengsla við Sverri. Alþjóðlega vinnustofan var áður en hún 

kom til Íslands haldin í Mexíkó og því afar líklegt að hugmyndin hafi fæðst þar um að 

næsti áfangastaður vinnustofunnar væri Ísland.66 Þegar Sverrir var á ferðalagi um 

Mexíkó 1990, ári áður en listahátíðin fór fram segir hann frá hinum gríðarlega fjölda 

af píramíðum sem Mexikanar eiga frá tímum Asteka. Nokkrir þeirra voru honum 

sérlega minnisstæðir og því augljóst að Sverrir varð fyrir miklum áhrifum frá þessum 

píramíðum.67

 

 Um píramíða formið segir Sverrir eftirfarandi:  

 „Pýramídinn er súperdæmi um svona upphafningu eigin dýrðar. Ég nota hann 

 gjarna í því sem ég geri þessa dagana, súlur og turna sömuleiðis. Þetta eru 

 fílabeinsturnar valdamanna sem meta sig meira en náungann, svo ekki sé 

 minnst á þann sem stritaði við að reisa báknið. Húsgögn og hirslur af ýmsu 

 tagi hafa ákveðna merkingu í mínum huga; stólar tákna vald, skúffur og 

 skápar  skrifræði hirslur sem mannlegum gildum er fleygt í til að rýma til fyrir 

 peningahyggjunni.“68

 

 

                                                 
64 Morgunblaðið/Kristinn, „Sverrir Ólafsson sýnir skúlptúra í gallerí borg listamannsins heilaga  
    skylda,“ vefslóð: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/103963/, sótt (31. júlí 2012). 
65 Ritstjórn DV, „Við vorum mestu mátar,“ vefslóð: http://www.dv.is/brennidepill/2008/3/28/vid- 
    vorum-mestu-matar/, (sótt 31. júlí 2012). 
66 Ó.l.g., „Umbúðirnar eru listinni til trafala,“ vefslóð:  
    http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2927691, (sótt 1. júlí 2012). 
67 Sama. 
68 Morgunblaðið/Kristinn, „Sverrir Ólafsson sýnir skúlptúra í gallerí borg listamannsins heilaga  
    skylda,“ vefslóð: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/103963/, sótt (31. júlí 2012). 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/103963/�
http://www.dv.is/brennidepill/2008/3/28/vid-vorum-mestu-matar/�
http://www.dv.is/brennidepill/2008/3/28/vid-vorum-mestu-matar/�
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2927691�
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/103963/�


 19 

Verkið er tiltölulega pólitískt en Sverrir er að deila á umhverfið, völd og hégóma. 

Stóllinn táknar óstöðugt vald sem virðist geta fallið hvað og hverju. Það má horfa á 

samband verksins við áhorfendur á nokkuð leikrænan þátt að því leyti að verkið býður 

upp á skemmtilega möguleika fyrir áhorfendur. Áhorfendur verða þátttakendur í 

verkinu með því að bera það augum, klifra á því og leika við það á einn eða annan 

hátt. Upplifun áhorfanda er því bæði huglæg og líkamleg. Huglæg að því leyti að 

verkið ber nokkurn mikilfengleika með sér og því auðvelt að hrífast með og af 

verkinu en það er hátt til lofts og gæti verið túlkað sem hásæti. Verkið er einnig upp á 

palli sem gefur til kynna upphafningu, ofar og stærra en maðurinn. Það er þó einnig 

líkamlegt þar sem verkið er útilistaverk,þar af leiðandi leyfilegt að snerta það, klifra á 

því og leika við það eða á því á hvaða hátt sem dottið er í hug. 

 

Vaktin / The Watch 

 

Vaktin(sjá mynd.2) er verk eftir finnska listamanninn Timo Solin. Verkið er gert í 

tilefni af Listahátíðinni í Hafnarfirði 1991 og er að mestu leyti úr stáli. Verkið er 

bláleidd kona og stendur uppi á bláum stöpli. Undir stöplinum er stallur með skilti þar 

sem finna má upplýsingar um verkið. Konan virðist halda á sverði, sem ásamt titlinum 

gefur til kynna verndara. Verkið er staðsett ofarlega í hlíð einni á Víðistaðatúni og fer 

titill verksins vel saman við útlit og staðsetningu þar sem hin bláleita kona gnæfir yfir 

bæinn og stendur verndarvörð um hann með sverð í hönd. Titill verksins býður upp á 

fátt annað en staðsetningu uppi á hæð. Það er á háum stalli og telst það nauðsynlegt til 

að hafa góða yfirsýn þegar standa skal vakt. Formið er „abstrakt“ og fljótandi í 

konunni, samlagast súlulaga og föstu formi í bláa stöplinum, sem ber hana uppi. Undir 

stöplinum er kassalaga pallur sem ber höggmyndina uppi og veitir henni meiri hæð og 

yfirsýn. Listaverkið gefur ekki mikla möguleika á þátttöku áhorfenda þar sem það 

stendur í steingrýttri brekku og ekki á allra færi að komast í mikla nálægð við verkið. 

Vissulega mætti finna ýmsa leikmöguleika í kringum verkið en það færi þá eftir 

ímyndunarafli hvers og eins, andstætt við mörg verk í höggmyndagarðinum sem hafa 

aðgengilegri og augljósari möguleika upp á að bjóða. Fremur mætti segja að verkið 

hefði meiri huglæg áhrif en önnur verk í garðinum, þar sem það er einhvers konar 

verndari höggmyndagarðsins og Hafnarfjarðar. Heiti verksins eykur vellíðan 

áhorfanda í garðinum. Honum finnst hann öruggari og þeir sem í kringum hann eru 

einnig hvort sem áhorfandi er einn á ferð eða með fjölskyldu sína og börn. Verkið 
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miðar að því að virkja áhorfandann sem þátttakanda, og mótar þar af leiðandi 

merkingu sína og eykur áhrif. 

 

Slæmt samband / Bad Connection 

 

Verkið Slæmt samband (sjá mynd.3) er höggmynd eftir frönsku listakonuna Sonia 

Renard. Það er gert í tilefni af Listahátíðinni í Hafnarfirði árið 1991 og er úr stáli. 

Verkið er litamikill sími á bláum palli með skífu, þar sem símtólinu sjálfu hefur verið 

lyft, sem aðskildu frá símanum. Úr símtólinu standa rauðir, gulir og bláir þræðir, sem 

eru festir í bláan grunn er síminn situr á. Símtólið er að blátt en þó má einnig sjá 

gulan, rauðan og svartan lit. Skífan er blá og úr henni koma oddhvassir 

þríhyrningslaga stálbitar, sem eru aðallega gulir og rauðir. Bera þeir með sér einhvers 

konar líkindi elds, vegna forms og litar. Verkið er staðsett í enda garðsins, sé litið á 

inngang garðsins út frá aðkomu að honum og bílastæðum. Titill verksins ásamt 

þráðunum og oddhvössu stálbitunum, sem koma út úr skífunum gefur til kynna að 

síminn eða hlutir tengdir honum séu í ólagi. Þræðirnir tákna væntanlega þann 

gagnaflutning sem á sér stað milli þess sem hringir og hins sem er á hinum enda 

línunnar. Líta mætti á verkið sem hlutgerving fyrir einangrun Hafnarfjarðar eða 

Íslands vegna staðsetningar eyjarinnar á jörðinni. Eflaust hafa oft komið upp þær 

aðstæður í gegnum tíðina að erfitt hafi verið að komast í samband við aðila sem á 

Íslandi búa og ekki ólíklegt að Sonia hafi sjálf átt í erfiðleikum þegar henni var boðið 

að taka þátt í Listahátíðinni árið 1991. Verkið er nokkuð einstakt, sé það litið út frá 

heildarmynd höggmyndagarðsins. Það brýtur upp heildarmyndina með vísun í tækni 

og þær miklu framfarir, sem átt hafa sér stað á þeim tíma sem verkið er unnið. Einnig 

sker það sig úr, vegna mikilla og fjölbreyttra lita en verkin í höggmyndagarðinum eiga 

það sameiginlegt að vera flest einlit, þó sum tvílit. Upplifun áhorfandi verður því ekki 

líkamleg vegna forms símans og þeirra oddhvössu stálbita sem úr honum standa. Það 

höfðar til sjónskyns en ekki snertiskyns. Verkið tekur þar af leiðandi ekki breytingum 

með þátttöku áhorfanda öðrum en huglægum. Það gæti jafnvel talist hættulegt, sé ekki 

farið varlega og kemur það nokkuð á óvart sökum þess hversu fjölskylduvænn 

garðurinn er, bæði talinn vera og gefið út að svo sé. Erfitt væri þó að takmarka verkið 

innan ákveðins ramma s.s. girðingar því það myndi hefta opna almenningsrýmið sem 

Víðistaðatún er og á að vera. 
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Pílagrímur / Pilgrim 

 

Pílagrímur (sjá mynd.4) er höggmynd úr stáli eftir japanska listamanninn Atshushi 

Shikata. Verkið er gert árið 1991 í tilefni af Listahátíðinni í Hafnarfirði 1991. Það er 

hvít (grátt í dag eflaust sökum veðrunar) höggmynd sem minnir helst á kubbslaga orm 

eða manneskju, sem vantar búk og hefur einungis fætur. Verkið virðist vera sett 

saman úr sex ferhyrningum, sem raðaðir eru á þann hátt að saman virðast þeir hreyfast 

og færa sig úr stað. Japönsk áhrif leyna sér ekki í verkinu en formin eru sterk og 

kassalaga, ein og sér, en mynda lífræna heild með samröðun formanna. Verkið 

stendur upp á palli með upplýsingaspjaldi um heiti verks, höfund og ártal. Titill 

verksins, Pílagrímur, mætti tengja við höfund verksins en Shikata kom alla leið frá 

Japan og því lagt í alllangt ferðalag. Það mætti því líta á Shikata sem einhvers konar 

pílagrím í þeim skilningi. Verkið býður upp á fjölþætta möguleika fyrir áhorfendur 

vegna útlits og forms. Klifurmöguleikar eru til staðar og verkið nærir ímyndunaraflið, 

þá sérstaklega hjá þeim sem yngri teljast, þar sem útlit verksins mætti helst líkja við 

Legokarl, sem á vantar efri búk. 

 

Heimurinn sem vilji og hugmynd / Die Welt als Wille und Vostellung 

 

Verkið Heimurinn sem vilji og hugmynd (sjá mynd.5) er eftir þýska listamanninn 

Volker Schönvart, gert árið 1991 fyrir Listahátíðina í Hafnarfirði sama ár. Það er 

höggmynd úr stáli og sýnir svartan kassalaga stall með baki og holrými í miðjunni. 

Ofan á stallinum og í holrýminu eru súlulaga járnstangir, sem raðað hefur verið ofan á 

hverja aðra, sem gefur til kynna ákveðna vinnu í fararbroddi. Súlunum hefur verið 

raðað hugvitssamlega eftir ákveðnu kerfi, svo flestar súlur komist fyrir. Á stallinum 

sjálfum er upplýsingaspjald um titil, listamann og ártal. Höggmyndin er staðsett 

nokkuð framarlega í garðinum, sem gerir það að verkum að verkið ætti ekki að fara 

framhjá áhorfendum. Titill verksins, Heimurinn sem vilji og hugmynd felur í sér 

ákveðna tilfinningu, sem tengist vinnu og verkamönnum. Viljastyrkur er orð tengt 

dugnaði og ákveðni, orð sem hafa oftar en ekki verið tengd verkamönnum í gegnum 

tíðina og þeirra baráttu fyrir bættum lífskjörum. Listamaðurinn er sjálfur þýskur, en 

Þýskaland er mikið iðnríki sem þekkt er fyrir dugnað, aga og á síðustu árum mikinn 

hagvöxt. Það er því eilítill þjóðernisbragur yfir þessari höggmynd, bæði hvað varðar 

útlit, titil og listamanninn sjálfan. Vegna staðsetningar er verkið tiltölulega 
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aðgengilegt og býður áhorfanda upp á margs konar möguleika. Tvær hliðar á verkinu 

eru ferhyrningslaga og sléttar, því vinsælir áfangastaðir þegar halla skal sér upp að 

veggnum í hvíldarskyni. 

 

Ikarus / Icarus 

 

Ikarus (sjá mynd.6), eftir mexíkósku listakonuna Rowena Morales, er höggmynd frá 

árinu 1991. Verkið er gert fyrir Listahátíðina í Hafnarfirði 1991 og er úr stáli. Það 

sýnir bláa og græna abstrakt fígúru með gulan hring á höfði sér. Höggmyndin stendur 

upp á palli og hefur, líkt og flest verkin í garðinum, áfast spjald þar sem upplýsingar 

um titill, ártal og listamann er að geyma. Græn stöng sem föst er við pallinn fer í 

gegnum fígúruna á tveimur stöðum og er bogin efst. Fígúran virðist vera boltuð saman 

aðallega úr tveimur hlutum, grænum sem er undir og bláum sem kemur yfir. Í 

miðjunni er græn og gul stöng sem kemur úr bylgjulaga formi græna hlutarins og 

spírallast að lokum þegar komið er framfyrir bláa hlutann. Fyrir ofan má sjá gulan 

hring sem kristallast í birtu og lítur út fyrir að vera auga. Höggmyndin er eins konar 

óður til gríska sólarguðsins Ikarus, sem hefur verið nokkuð vinsælt efni listamanna í 

gegnum tíðina. Sem dæmi má nefna verk frá 1984-85 eftir ítalska höggmyndarann 

Simon Benetton. Verk Benetton, Icaro (sjá mynd.7), er líkt og verk Morales óður til 

sólarguðsins Ikarus en það er staðsett í Opera Park í Bonn í Þýskalandi. Verkið er að 

miklu leyti táknrænt þar sem samkvæmt sögusögnum hafði Ikarus vængi og mætti 

áætla að hinir grænu, flöktandi bylgjulaga hlutar í verki Morales séu vængir. Ikarus 

sjálfur er því hinn blái og fígúratívi hluti höggmyndarinnar. Guli hringurinn eða augað 

á toppi bláa hlutarins táknar sólina. Staðsetning verksins er mikilvæg fyrir útkomu 

þess og áhrif. Það er staðsett á miðri eyju úti í Víðstaðatjörn. Spegilmynd verksins má 

sjá bregða fyrir í Víðistaðatjörn, sem veitir verkinu ákveðna sérstöðu. Fyrir áhorfanda 

er verkið verulega huglætt og táknrænt. Áhorfanda er með verkinu boðið að leiða 

hugann að fornum, grískum guðum, sem áttu hug og hjörtu margra sem hjá 

Miðjarðarhafinu bjuggu og víðar. Verkið er jafnt óður til sólarguðsins og þar af 

leiðandi sólarinnar, ásamt því að vera minning um hina fornu siði og guði. 
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Barnæska mín / My Childhood 

 

Íslenski listamaðurinn, Magnús Kjartansson, gerði verkið Barnæska mín (sjá mynd.8) 

árið 1991 fyrir Listahátíðina í Hafnarfirði sama ár. Verkið er úr stáli og eins konar 

ferhyrningslaga, kubbslaga, vagn á hjólum. Ofan á vagninum er krækja með hringlaga 

lykkju innanvert og úr henni liggur keðja niður, meðfram framhlið vagnsins og með 

jörðinni í átt að hringlaga lykkju, sem krækist í skóflu fulla af steinum. Öll 

höggmyndin er svört að lit. Samansett úr fjórum hlutum, vagni, hjóli, keðju og skóflu. 

Verkið er fremur massíft að formi og lögun, gefur sterka, þunga tilfinningu. Það er 

staðsett fyrir framan víkingaleikvang, sem einnig má finna á Víðistaðatúni. Á 

framhlið vagnsins (eða bakhlið, fer eftir því hvernig horft er á verkið) má sjá titils 

verksins grafið í hliðina, rétt fyrir ofan miðju. Titill verksins, Barnæska mín, gefur til 

kynna nokkuð persónulega nálgun hjá listamanninum, þar sem hann er að vísa í eigin 

barnæsku. Keðjan táknar eitthvað, sem erfitt er að slíta, hvort tveggja í jákvæðum eða 

neikvæðum skilningi. Þetta gæti mögulega verið samband, sem listamaðurinn hefur 

reynt óralengi að slíta sig lausan frá en ekki getað af einhverjum ástæðum. Sjónarhorn 

áhorfanda skiptir lykilmáli við túlkun á verkinu. Erfitt er að átta sig á því hvort 

listamaðurinn sjái sjálfan sem skófluna, sem dreginn er áfram af vagninum eða að 

hann sjái sig sem vagninn. Verkið býður upp á mismunandi sjónarhorn fyrir 

áhorfendur, sem gerir það að verkum að upplifun og áhrifamáttur verksins er 

vissulega persónubundinn. Með verkinu er ekki ólíklegt að listamaðurinn hafi viljað 

að áhorfandi finni sitt innra barn brjótast fram og leiði hugann að barnæsku sinni og 

uppruna. Æska, reynsla og upplifun er eitt af því dýrmætasta, sem fólk kynnist í lífinu 

og hentar því verkið einstaklega vel í þessu fjölskylduvæna umhverfi, sem 

Víðistaðatún og höggmyndagarðurinn er. 

 

Gullna hliðið / The Golden gate 

 

Verkið Gullna hliðið (sjá mynd.9) eftir svissneska listamanninn Eliza Thoenen-

Steinle er höggmynd úr stáli og steinsteypu, gerð fyrir listahátíðina í Hafnarfirði 1991. 

Höggmyndin er tvær gular stálplötur, sem líta út fyrir að vera hálfhringar, sem hafa 

verið beygðir niður í 90 gráða horn og mynda þar af leiðandi ákveðinn boga. 

Höggmyndin stendur á hvítum ferhyrndum málmfótstalli, sem hefur verið settur á 
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svartan stall úr steini til að gefa verkinu meiri lyftingu yfir hraunið. Á 

málmfótstallinum er upphleypt nafn á listamanninum og ártal.  

 Ekki er ólíklegt að margir tengja titil verksins við gatið sem tengir  

San Francisco flóa við Kyrrahafið eða hið þekkta mannvirki í San Francisco, The 

Golden Gate Bridge. Þá má einnig líta á verkið sem óð til himnaríkis, þar sem hlið úr 

gulli er talið vera hliðið að himnaríki. Guli liturinn í verkinu er hinn gyllti litur 

hliðsins, sem verkið dregur nafn sitt af. Hlið tákna oft ákveðna tengingu eða brú milli 

tveggja heima eða hluta. Líklegt er að listamaðurinn sé að brúa bilið milli listamanna 

og almennings líkt og eitt af opinberum markmiðum höggmyndagarðsins. Gullna 

hliðið væri því dyrnar, sem opna almenningi leið til að njóta listaverka í friðsælu og 

almenningsvænu umhverfi. Verkið er staðsett ofarlega í hrauninu, sem gerir það að 

verkum að höggmyndin er nokkuð fyrir ofan gönguleiðir og áhorfandann þar af 

leiðandi. Verkið og staðsetning þess, mynda saman eina heild þar sem ákveðin 

upphafning verður á því vegna hæðar þess og titils. 

 

Bláminn / The Blue 

 

Bláminn (sjá mynd.10) er höggmynd úr stáli eftir Vignir Jóhannsson. Verkið er gert 

árið 1991 fyrir Listahátíðina í Hafnarfirði sama ár. Það er gert úr sex brúnum, frekar 

grófkenndum og hráum stálhlutum, sem saman mynda eina heild. Fyrst ber að nefna 

brúna, þunna ferkantaða stálplötu og ofan á öðru horninu er brúnn stálbiti, sem 

myndar boga frá toppi niður á lítinn stein á jörðinni. Bogni stálbitinn er holur að innan 

með þrjár rákir alveg niður. Stálbitinn er algjörlega háður hinni upprisnu ferköntuðu 

stálplötu, sem lítur út fyrir að hvíla sig á öxl hennar. Á jörðu niðri liggja á 

handahófskenndan hátt fjórir smærri brúnir stálbitar, sem líta út fyrir, við fyrstu sýn, 

að vera eins konar póstkassar. Þessir minni stálbitar eru holir að innan með sjö rákum 

þvert yfir bakið sitt. Verkið er staðsett á grasbletti við hliðina á þjónustuhúsi garðsins, 

þar sem félagshús skátafélagsins Hraunbúa er fyrir ofan. Staðsetning verksins í 

garðinum gerir það að verkum að það fellur eilítið inn í umhverfið með hráleika 

sínum. Áferðin er þunglamaleg og gróf sökum hins brúna litar. Verkið nýtur sín ekki 

jafnvel vegna nálægðar þjónustuhúss garðsins, sem dregur úr áhrifum þess. Titill 

verksins, Bláminn er sérkennilegur við fyrstu sýn vegna þess að verkið er nánast allt 

brúnleitt. Verkið vísar í bláa himininn, sem er fyrir ofan en það er fyrst og fremst 

útilistaverk og því ávallt undir berum himni. 
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Kassi / Box 

 

Verkið Box (sjá mynd.11) er höggmynd úr stáli eftir svissneska listamanninn Jürg 

Altherr. Altherr var gestalistamaður á Listahátíðinni í Hafnarfirði árið 1991 og gaf 

verk sitt í tilefni af þeirri hátíð. Verkið sýnir, líkt og titill þess gefur til kynna, kassa úr 

brúnu, eilítið bárujárnskenndu stáli. Það er nokkuð ryðgað, sem gefur til kynna lélega 

umhirðu og viðhald á því. Kassinn er ekki venjulegur að upplagi þar sem á hann hefur 

verið festur, á öllum hliðum, boginn eða klofinn stálbiti. Verkið er staðsett ofarlega í 

garðinum, í hrauni nálægt byggð og göngustígum og nýtur þar af leiðandi sérstöðu í 

garðinum. Líkt og á við um verk Vignis, Bláminn, þá er verk Altherr einnig frekar 

gróft að upplagi og hrátt. Það er helst vegna litar og áferðar stálsins. Kassi ber oftast 

með sér merkingu þrengsla og innilokunar en það eru fáar leiðir, hvoru tveggja inn í 

kassann eða út úr honum. Kassi gefur einnig til kynna að ákveðið rými er til staðar. 

Það er því  ekki líklegt að listamaðurinn sé að vísa í það almannarými, sem verkið er 

hluti af. Verkið er staðsett hátt uppi, rétt hjá hrauni og bílastæðum. Staðsetning 

verksins hentar vel í hraunuðu undirlagi og grófu umhverfi. Verkið stendur eitt og sér, 

ber sig vel þrátt fyrir gróft útlit og áferð. Núverandi ástand verksins er nokkuð 

ábótavant þar sem mikið hefur verið krotað og krassað á það, sem óneitanlega dregur 

úr áhrifamætti og fagurfræði þess. 

 

Skjól fyrir vinda / Shelter for Winds 

 

Finnski listamaðurinn Barbara Tieaho gerir verk sitt, Skjól fyrir vinda (sjá mynd.12), 

árið 1991 í tilefni af Listahátíð í Hafnarfirði, sama ár. Barbara var gestalistamaður á 

hátíðinni. Verkið er fjórir bogar úr stáli, sem raðað er eftir stærð. Bogarnir, sem eru 

blágrænir á litinn, mynda keðjuverkandi hring þar sem hinn minnsti er staðsettur neðst 

og koll af kolli stækka bogarnir. Verkið er nokkuð samhverft því bogarnir sem liggja 

mynda eins konar spegilmynd þeirra boga, sem uppi standa. Verkið stendur á 

blágrænum palli, sem einnig er hringlaga, að hluta til. Það er staðsett rétt við inngang 

höggmyndagarðsins og er eitt af því fyrsta, sem tekið er eftir, þegar á Víðistaðatún er 

komið. Að auki stendur verkið í innföllnum reit þar sem búið er að raða steinum allt í 

kring og því staðsetning þess löguð að eiginleikum og útliti verksins. Fyrir framan 

verkið er brú og göngustígar, sem allir leiða að verkinu og því aðgengi gott. Eins og 

titill verksins gefur til kynna þá er verkið ákveðinn veggur fyrir vindum eða annars 
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konar veðrun. Skjól er vísun í öryggi og mætti því túlka verkið sem tákn fyrir það 

öryggi sem Hafnarfjarðarbær vill að íbúar og gestir hans finni fyrir þegar bærinn og 

höggmyndagarðurinn eru heimsóttir. Verkið er táknrænt fyrir hinn fjölskyldu- og 

almenningsvæna garð sem Víðistaðatún er, enda leikur það lykilverk í 

höggmyndagarðinum vegna staðsetningar og þeirra eiginleika, sem verkið hefur. 

Garðurinn á að vera fjölskylduvænn, er í eign almennings og fyrir almenning. Það er 

lykilatriði að almenningur finnist hann vera öruggur og líði vel í garðinum. Að auki 

býður verkið upp á marga möguleika en það er staðreynd, þegar margmenni kemur 

saman á Víðistaðatúni, þá er verkið eitt af mest sóttu listaverkum garðsins. Spennandi 

þykir t.d. að fara undir það, ofan á, yfir og fleira sem fyllir afstæðuhugtökin, þar sem 

möguleikarnir á hinum ýmsu leikjum og uppákomum eru til staðar vegna 

staðsetningar, útlits og forms verksins. 

 

Árur / Auras 

 

Verkið Árur (sjá mynd.13) er eftir Steinunni Þórarinsdóttur og er höggmynd úr stáli. 

Verkið sker sig að nokkru leyti úr miðað við önnur verk í garðinum, því það er unnið 

árið 1987 en gefið Hafnarfjarðarbæ á Listahátíð þeirra árið 1991. Verkið varð fyrir því 

tjóni að skemmast fljótlega eftir uppsetningu og þurfti að endursmíða það upp á 

nýtt.69 Við endursmíði varð verkið augljóslega ekki það sama og áður. Samt verulega 

svipað en það var sett upp árið 1993. Upprunalega verkið sýndi tvær fígúratívar 

manneskjur á bylgjulaga stálplötu. Önnur manneskjan virðist hafa verið skorin úr 

stálplötunni og færð upp á hlið plötunnar. Við það hefur hin manneskjan myndast í 

því neikvæða rými sem eftir varð. Manneskjurnar eru með útréttar hendur og tengjast 

með stálvírum, sem koma út úr fingrum þeirra. Titill verksins gefur til kynna að 

manneskjan í neikvæða rými verksins sé ára þeirrar sem er fyrir ofan. Manneskjan 

fyrir ofan er áþreifanleg og í föstu formi. Skilgreining á árum er samkvæmt vísindavef 

Háskóla Íslands einhvers konar hálflýsandi, froðukennt efni í kringum mannslíkama 

eða mannshöfuð.70

                                                 
69 Marín Hrafnsdóttir, „Listaverk undir berum himni,“ bls. 2. 

 Verkið er staðsett nánast við gangbraut og Skátafélagsheimili 

Hraunbúa. Stendur þar af leiðandi eilítið fyrir utan sjálft Víðistaðatún. Það býður upp 

á mikla möguleika fyrir áhorfendur. Fyrst ber að nefna það sjónarhorn, sem hið 

70 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Hvað getið þið sagt um árur og myndir af þeim?,“ Vísindavefurinn  
    21.1.2003, vefslóð: http://visindavefur.is/?id=3027, (sótt 31. maí 2012). 

http://visindavefur.is/?id=3027�
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neikvæða rými gefur áhorfendum. Sé horft í gegnum rýmið þá brenglast sú sýn sem er 

handan verksins og sérstætt sjónarhorn getur skapast. Áhorfendur geta orðið 

þátttakendur að verkinu ef þeir setja sjálfan sig í stað neikvæða rýmisins. Við það 

skapast skemmtilegt sjónarhorn af þeim sem staðsetur sig í neikvæða rýminu, þar sem 

hlutföll líkama og andlits brenglast og útkoman verður frábrugðin því sjónarhorni sem 

eðlilegast myndi teljast. 

 

Hafnarfjarðartilbrigði / Hafnarfjörður Variations 

 

Mexíkóski listamaðurinn Sebastian gaf Hafnarfirði verk sitt, Hafnarfjarðartilbrigði 

(sjá mynd.14) í tilefni af Listahátíð Hafnarfjarðar 1991, en Sebastian var 

gestalistamaður. Tilkoma Sebastian að Listahátíðinni þótti stórfrétt, þar sem hann var 

í upphafi tíunda áratugar 20. aldar einn fremsti listamaður Mexíkóa og því mikil 

lyftistöng fyrir umfang og hróður Listahátíðarinnar 1991. Verkið, sem er það 

verðmætasta í höggmyndagarðinum, er gul höggmynd úr stáli og kallast 

Hafnarfjarðartilbrigði. Það stendur á svörtum palli með upplýsingaspjald um 

listamann, ártal og heiti verksins. Verkið er staðsett á besta stað í 

höggmyndagarðinum, uppi á hól, vel sýnilegt og með gott sjónarhorn yfir garðinn og 

næsta nágrenni. Guli liturinn í verkinu veitir því eftirtekt en verkið er formföst 

höggmynd, þar sem formið og lögun þess er aðalatriðið. Verkið er nokkuð dæmigert 

fyrir stíl Sebastian en það er gert úr nokkrum einingum sem raðað er saman.71

                                                 
71 Höfundur óþekktur, „Listahátíð og alþjóðleg vinnustofa í Hafnarfirði í júní,“ vefslóð:  
    

 Verkið 

virðist skiptast í fjögur innfallinn þrep að framanverðu, sem gefur því stigvaxandi 

brag. Út frá efsta þrepinu og því næst neðsta kemur tenging í tvo frístandandi stöpla. 

Áhugavert er að skoða pallinn sem verkið stendur á, en pallurinn er gríðarstór, mun 

stærri en sjálft verkið. Rýmið sem myndast ofan á pallinum er mikið og autt. Verkið 

er sem, segir fyrr, það verðmætasta í garðinum og mætti velta því fyrir sér hvort 

tenging sé milli þess og pallsins undir verkinu sem er sá stærsti í garðinum. Mögulegt 

er að ástæðan sé að veita verkinu meiri athygli með því að gera það stærra og umfangs 

meira. Titill verksins, Hafnarfjarðartilbrigði, gefur til kynna breytileika og frávik. 

Orðið tilbrigði hefur í för með sér nýjar áherslur og aðferðir, sem ganga á skjön við 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3534345, (sótt 1. júlí 2012). 
 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3534345�
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það sem eðlilegast telst og hefur ráðandi stöðu hins staðlaða.72

 

 Titill verksins á 

nokkuð vel við Listahátíðina 1991 og höggmyndagarðinn sem settur var á laggirnar í 

kjölfar hátíðarinnar. Fjölbreytileiki listamanna og þær mismunandi áherslur, sem 

koma fram í list þeirra, er einkennandi fyrir listaverkin á Víðistaðatúni. Að því leyti 

mætti líta á verk Sebastian sem eins konar holdsgerving fyrir þau tilbrigði sem komu 

fram á Listahátíðunum 1991 og 1993 og yfir höfuð höggmyndagarðinn. 

Lárétt Landslag / Horizontal Landscape 

 

Lárétt landslag (sjá mynd.15) er höggmynd eftir mexíkóska listamanninn Alberto 

Gutierrez Chong. Verkið er úr stáli og torfi og var gefið Hafnarfjarðarbæ í tilefni af 

Listahátíð Hafnarfjarðar 1993. Verkið er líkt og titill þess gefur til kynna, láréttur og 

ílangur stálkassi sem liggur á tveimur svarthvítum og krossalaga stöplum. Stálkassinn 

er rauður og svartur á litinn, með op fyrir miðju og á hverri hlið, sem myndar holrúm 

undir honum. Verkið minnir helst á hvíldarbekk, vegna útlits og staðsetningar en það 

er staðsett mitt á milli tjarnarinnar og túnsins, sem Víðistaðatún dregur nafn sitt af. 

Verkið er frekar lágt, sem gerir það að verkum að auðvelt er að klifra ofan á það og 

setjast á ílangan stálkassann. Vegna staðsetningar og aðgengis fyrir almenning liggur 

verkið undir ákveðnu höggi, þegar kemur að varðveislu og viðhaldi þess. Krot og 

krass er víða verkinu auk þess sem ryð og annað tengt veðrun sést óneitanlega á því.  

 

Tröll  / Troll – Höggmynd / Sculpture 

 

Við inngang höggmyndagarðsins á Víðistaðatúni eru tvær höggmyndir eftir Pál 

Guðmundsson höggmyndara frá Húsafelli. Bæði verkin voru gefin Hafnarfjarðarbæ, 

það fyrra Höggmynd (sjá mynd.16) árið 1994 en Tröll (sjá mynd.17) ári síðar. Verkin 

skera sig að miklu leyti úr miðað við önnur verk í höggmyndagarðinum. Þau eru úr 

líparítsteinum en ekki stáli líkt og þorrinn af verkum garðsins. Höggmyndirnar eru í 

tveimur hlutum og mynda inngang að göngustíg nærri Víðistaðatúni. Önnur 

höggmyndin er breiðari og stærri en hin en í hvorri tveggja eru að finna andlit trölls, 

þó aðeins eitt þeirra beri það nafn með sér. Annar steinninn ber einfaldlega titilinn 

                                                 
72 Þórhallur Eyþórsson og Ásta Svavarsdóttir, „Afleiðingar hrunsins í Babel,“ Ritið: Tímarit  
   Hugvísindastofnunnar, ritstjórar: Björn Þorsteinsson og Gauti Kristmannsson, 8. árgangur,    
   Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 2008, bls. 3-4.  
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Höggmynd, sem gefur til kynna að verkið hafi ekki hlotið sérstakt nafn. Verkin falla 

vel að umhverfi sínu og er nauðsynlegt að rýna vel í verkið svo unnt sé að sjá 

tröllsandlit. Listamaður verksins, Páll Guðmundsson, hefur alla tíð verið í miklu 

sambandi við náttúruna í verkum sínum og bera verkin á Víðistaðatúni það með sér. 

Samkvæmt heimasíðu Páls, er mjög líklegt að hann hafi fengið grjótið úr Húsafelli en 

það grjót er talið einkar sérstakt vegna fjölbreytilegrar lögunar, litar og litbrigða.73

 

 Á 

heimasíðu Páls er einnig góð lýsing á verkum hans, sem á vel við um verkin á 

Víðistaðatúni. Þar segir ennfremur um list hans: 

 Páll reynir að glæða höggmyndir sínar sérstæðu lífi með því að fara bil 

 beggja; höggva í það en leyfa því um leið að halda miklu af sínu 

 upprunalega útliti og lögun. Þannig verða sum verkin stórskorin og jafnvel 

 tröllsleg, því eiginlega vaxa yrkisefnin útúr steininum, án þess að losna 

 nokkurn tíma við sínar náttúrulegu viðjar eða; nátttröllin í þjóðsögunum á 

 því augnabliki sem þau eru að breytast í stein. Þá getur orðið eftir sýnilegur 

 fótur, hönd, andlit, hrútshaus eða jafnvel sjálf listagyðjan. Þannig er íslensk 

 náttúra ekki öll sú sem hún sýnist vera í fljótu bragði. Þá reynir á tengsl 

 listamannsins við náttúruna og umhverfið til að virkja þá myndfræði sem í 

 berginu býr.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Páll Guðmundsson, „Höggmyndir Páls,“ Páll Guðmundsson, vefslóð:  
    http://www.pallg.is/default.asp?sid_id=321&tre_rod=002|&tId=1, (sótt 22. maí 2012). 
74 Sama. 

http://www.pallg.is/default.asp?sid_id=321&tre_rod=002|&tId=1�
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8. Viðtökur 

 

Þeir eru eflaust ófáir Hafnfirðingarnir sem eiga sér uppáhaldsverk í 

höggmyndagarðinum á Víðistaðatúni. Bjarni Bjarnason, vélvirkjameistari er einn af 

þeim sem fékk það hlutverk á Listahátíðinni 1991 að útfæra listaverkin í stærri mynd. 

Listamennirnir gáfu þau síðar Hafnarfjarðarbæ. Bjarni nefnir að Vaktin, verk finnska 

listamannsins Timo Solin, sé í sérstöku uppáhaldi hjá honum. Hann segir ennfremur 

að verkið höfði til hans, auk þess sem hann hafi fengið tækifæri til að kynnast Timo 

Solin persónulega og hjálpað honum við stækkun á ýmsum útilistaverkum hans síðar 

meir.75 Annar Hafnfirðingur, Helga Stefánsdóttir, þáverandi starfsmaður 

menningarmálanefndar Hafnarfjarðar, segir í bók; Útilistaverk í Hafnarfirði, sem kom 

út árið 2002, að hún haldi sérstaklega upp á Icarus, verk eftir mexíkósku listakonuna 

Rowena Morales, sem og verkið Hundrað ára einsemd eftir Sverri Ólafsson. Hún 

nefnir staðsetningu Icarus sérstaklega og speglunina af verkinu, sem myndast í 

Víðistaðatjörn og þykir titill og verkið sjálft eftir Sverri sniðugt.76

 

 

8.1. Skemmdarverk  

 

Verk Steinunnar Þórarinsdóttur, Árur, skemmdist nokkuð árið 1987 og þurfti að 

endursmíða verkið frá grunni. Þess ber að geta að verk Steinunnar var gert árið 1987, 

fjórum árum áður en Listahátíðin var haldin 1991 og skemmdist áður en því var 

komið fyrir í höggmyndagarðinum á Víðistaðatúni. Í skýrslu vegna forvörslu, eftir 

Jeannette Castioni frá árinu 2009 um útilistaverk í Hafnarfirði, kemur fram að 

höggmynd Páls Guðmundssonar hafi þurft á forvörslu að halda sökum 

skemmdarverka. Samkvæmt sjónrænni úttekt, sem gerð var í október 2009, kom í ljós 

að á stærri höggmyndinni hafði skemmdarverk verið unnið með úðabrúsa, þar sem 

málningu hafði verið úðað í hægra auga tröllsins.77 Verk Elizu Thoenen-Steinle, 

Gullna Hliðið, varð einnig fyrir barðinu á skemmdarverkum, þar sem úðað var með 

úðabrúsa á vængi hliðsins, auk þess sem víðast hvar mátti sjá bletti á verkinu að öllum 

líkindum eftir grjótkast.78

                                                 
75 Útilistaverk í Hafnarfirði, bls. 3. 

 

76 Sama, bls. 4. 
77 Jeannette Castioni, Útilistaverk í Hafnarfirði: Skýrsla vegna forvörslu unnin af Jeannette Castioni  
    2009, Hafnarfjörður, 2009, blaðsíðutal ómerkt. 
78 Sama, blaðsíðutal ómerkt. 
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9. Niðurstöður 

 

Listastofnanir og gallerí laða að sér manneskjur, sem flestar hafa áhuga á þeirri tegund 

listar, sem þar er til sýnis innan dyra. Hafa ber í huga að það er þrengri hópur en 

almenningur, sem myndi njóta sömu listategundar, væri hún uppsett í almannarými, 

t.d. utan dyra. Aðalmarkmið listar í almannarými, er að gefa almenningi færi á að 

njóta listarinnar, burt séð frá stöðu og kyni hvers og eins. Listin á heima meðal 

almennings. Hún á að vera aðgengileg öllum og fyrir alla. Til að það sé mögulegt er 

nauðsynlegt að setja listinni litlar sem engar skorður og hafa  hana frjálsa og án allra 

rýmistakmarkana. 

 Markmið þeirra sem að garðinum komu fyrir rúmlega tuttugu árum var að 

hanna sterkt kennileiti fyrir Hafnarfjörð og ferðamennsku, skapa um leið vinalegan 

samverustað, sem myndi færa listina nær almenningi. Tuttugu árum síðar er 

Víðistaðatún orðið rótgróinn almenningsgarður, sem fyllir hug og hjörtu allra 

Hafnfirðinga. Höggmyndagarðurinn hefur ekki náð að skapa sér það orðspor, sem 

forsvarsmenn garðsins vonuðust til. Hvort garðurinn falli í skugga Víðistaðatúns 

sökum þeirra tómstunda og eiginleika sem Víðistaðatún hefur upp á að bjóða er erfitt 

að segja. Það er hins vegar ljóst að fólk virðist ekki vera upplýst um tilveru 

höggmyndagarðsins á Víðistaðatúni. Upplýsingagjöf um garðinn verður að vera 

sýnilegri fyrir Hafnfirðinga og ferðamenn. Ýmislegt hefur þó verið gert til að tengja 

höggmyndagarðinn og innviði hans við ýmsa viðburði á vegum Hafnarfjarðarbæ. Má 

þar nefna að Hafnarborg hefur verið með ratleik á sínum snærum á undanförnum 

árum tengdan höggmyndagarðinum.79 Einnig ber að nefna svokallaða styttugöngu, 

sem er í boði fyrir almenning á viðburð í Hafnarfirði, ár hvert og kallast „Bjartir 

dagar.“80

 Áhrifamáttur garðsins er hins vegar að mörgu leyti tímabundinn. Það mætti 

líta svo á að höggmyndagarðurinn væri bundinn bæði rúmi og tíma og þyrfti að 

upplifa hann í því samhengi. Á ákveðnum tíma, t.d. í ratleik tengdum höggmyndunum 

á „Björtum dögum.“ Garðurinn er sameiningarstaður Hafnfirðinga 17. júní ár hvert og 

býður þá upp á sameiginlega þátttöku áhorfenda. Þeir upplifa sig sem eina, stolta 

heild, hvort sem þeir tengjast Hafnarfirði, fjölskyldu sinni, Þjóðhátíð Íslendinga eða 

 

                                                 
79 Höfundur óþekktur, „List og leikur,“ vefslóð:  
    http://www.hafnarborg.is/Forsida/DAGSKRA/VIDBURDIR/Lidnir/, (sótt 1. ágúst 2012). 
80 Byggt á fyrirspurn frá höfundi til Marínar Guðrúnar Hrafnsdóttur, menningarmálafulltrúa  
    Hafnarfjarðar, í tölvupósti miðvikudaginn 30. maí 2012. 

http://www.hafnarborg.is/Forsida/DAGSKRA/VIDBURDIR/Lidnir/�
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þessum vanmetna fjársjóði, sem höggmyndagarðurinn á Víðistaðatún hefur að geyma. 

Áhorfendur eru stoltir sem Íslendingar á Þjóðhátíðardegi sínum í tíma og rúmi. 

 Listaverkin í höggmyndagarðinum veita honum óneitanlega mikinn brag. Þau 

fegra túnið ásamt því að gefa túninu meiri fyllingu sem nauðsynlegt er, því túnið er 

stórt og mikið. Það stæði því nokkuð autt og yfirgefið ef ekki væri fyrir 

höggmyndagarðinn. Verkin á Víðistaðatúni bjóða upp á hvort tveggja, beina og 

óbeina, þátttöku. Með beinni þátttöku er áhorfandi gerður að þátttakanda fremur en 

einungis áhorfanda. Þátttakan getur verið hvort tveggja, sjónræn og líkamleg. Það eru 

einnig verk sem bjóða upp á óbeina þátttöku, einungis sjónræna skynjun. Þátttaka 

Hafnarfjarðarbæjar við stofnun höggmyndagarðsins er ómetanleg og ljóst að án 

samstarfs við Hafnarfjarðarbæ og ráðamenn hefði hátíðin og höggmyndagarðurinn 

aldrei orðið að veruleika. Hafnarfjarðarbær á, í samstarfi við listamenn, mikinn þátt í 

hugmyndavinnu, útfærslu og endanlegri staðsetningu verkanna. Það verður þó að 

segjast að höggmyndirnar hafi ekki verið unnar með ákveðna staðsetningu í huga og  

fengu staðsetningu sína eftir að smíði þeirra var lokið. Þeir sem komu að því að 

ákveða hvar verkin skyldu staðsett, stóðu sig með prýði. Mörg verkanna falla vel inn í 

umhverfi sitt og sum jafnvel tiltölulega háð staðsetningu sinni í garðinum og erfitt að 

ímynda sér þau staðsett annars staðar í garðinum. 
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10. Lokaorð 

 

Víðistaðatún býður gestum sínum upp á mikið fjölskyldusvæði. Á hverjum degi, allan 

ársins hring, er þar fólk á öllum aldri, komið alls staðar að úr heiminum. Víðistaðatún 

er m.a. notað fyrir hátíðarhöld, gönguferðir og alþjóðlegan höggmyndagarð. 

Höggmyndagarðurinn kallar á stanslausa skoðun, ýmsa  möguleika til að leika við 

verkin, leika með þeim, leika í kringum þau og út frá þeim. Verkin breyta garðinum 

útlitslega séð og fræðilega séð. Garðurinn verður ávallt tengdur verkunum, hvort sem 

það er þegar skrifað er um hann, eða þegar fólk gengur í kringum garðinn. Verkin 

verða til frambúðar.  

 Með höggmyndagarðinum er verið að færa listina út fyrir hinn þrönga 

markhóp, sem fer á söfn að skoða listaverk. Markhópurinn eru allir bæjarbúar; börn, 

unglingar, fullorðnir og eldra fólk. Höggmyndirnar á Víðistaðatúni falla inn í 

umhverfi sitt og rými og gagnstætt fellur umhverfið einnig inn í höggmyndirnar og 

skapa þar af leiðandi heild, sem er fjölbreytileg og margvísleg. Um leið og áhorfandi 

stígur fæti inn á Víðistaðatún er hann kominn á göngustíg, sem leiðir hann í ferðalag 

um höggmyndagarðinn. „Eitthvað fyrir alla“ ættu að vera einkennisorð Víðistaðatúns. 

Á túninu eru tjörn, tennisvellir, strandboltavöllur, víkingaleikvöllur, tjaldsvæði, 

þjónustuhús, kirkja og síðast en ekki síst alþjóðlegur höggmyndagarður.  

 Alþjóðlegi höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni er eign allrar Þjóðarinnar og 

ber okkur þegnunum að hugsa vel um hann ásamt svæðinu í kring. Möguleikar 

komandi kynslóða til að njóta þess sama verða meiri og innihaldsríkari, eins og allra 

Hafnfirðinga og fleiri manna sem hafa verið svo heppnir að njóta höggmyndagarðsins 

síðustu tuttugu ár. 
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12. Myndskrá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd.1 – Sverrir Ólafsson: Hundrað ára einsemd. 1991: Stál og steinsteypa, verk 

hefur ekki verið mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 
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Mynd. 2 – Timo Solis: Vaktin / The Watch. 1991: Stál, 4 m x 1,20 m. 

Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd. 3 – Sonia Renard: Slæmt samband / Bad Connection. 1991: Stál, verk hefur 

ekki verið mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 
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Mynd. 4 – Atshushi Shikata: Pílagrímur / Pilgrim. 1991: Stál, verk hefur ekki verið 

mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd. 5 – Volker Schönvart: Heimurinn sem vilji og hugmynd / Die Welt als Wille 

und Vostellung. 1991: Stál, verk hefur ekki verið mælt upp. Höggmyndagarðurinn á 

Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 
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Mynd. 6 – Rowena Morales: Ikarus / Icarus. 1991: Stál, verk hefur ekki verið mælt 

upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd. 7 – Simon Benetton: Icaro. 1984-85: Stál, 5 m x 5 m. Opera Park, Bonn. 
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Mynd. 8 – Magnús Kjartansson: Barnæska mín / My childhood. 1991: Stál, verk hefur 

ekki verið mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd. 9 – Eliza Thoenen-Steinle: Gullna hliðið / The Golden gate. 1991: Stál og 

steinsteypa, 3,20 m x 4,50 m. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 
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Mynd. 10 – Vignir Jóhannsson: Bláminn / The blue. 1991: Stál, verk hefur ekki verið 

mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 

 

 

Mynd. 11 – Jürg Altherr: Kassi / Box. 1991: Stál, verk hefur ekki verið mælt upp. 

Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 
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Mynd. 12 – Barbara Tieaho: Skjól fyrir vinda / Shelter for Winds. 1991: Stál, verk 

hefur ekki verið mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd. 13 – Steinunn Þórarinsdóttir: Árur / Auras. 1987: Stál, verk hefur ekki verið 

mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 
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Mynd. 14 – Sebastian: Hafnarfjarðartilbrigði / Hafnarfjörður Variations. 1991: Stál, 

verk hefur ekki verið mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd. 15 –  Alberto Gutierrez Chong: Lárétt Landslag / Horizontal Landscape. 1993: 

Stál og torf, verk hefur ekki verið mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, 

Hafnarfjörður. 
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Mynd. 16 – Páll Guðmundsson: Höggmynd / Sculpture. 1994: Líparítsteinn, verk 

hefur ekki verið mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd. 17 – Páll Guðmundsson: Tröll  / Troll. 1995: Líparítsteinn, verk hefur ekki 

verið mælt upp. Höggmyndagarðurinn á Víðistaðatúni, Hafnarfjörður. 
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