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Inngangur 

Hér verður fjallað um hugtakið útópíu. Viðfangsefnið verður ítarlega kannað, hugtakið greint og 

noktun þess skoðuð. Stuðst verður við fræðilegar heimildir og eigin tilgátur settar fram. Umræddu 

hugtaki fylgir ákveðin dulúð og það er oftar en ekki notað í samhengi við vísindaskáldskap. 

Hugtakið á þó fullt erindi í raunveruleikann og verðugt er að skoða birtingarmyndir útópíu í  

samfélaginu fyrr og nú. Fjallað verður um efnið út frá sjónarhorni heimspekinnar, samfélagsins og 

hins sammannlega. Þá verður leitast við draga fram hvernig útópía er framkölluð í 

raunveruleikanum og þeirri tilgátu velt fyrir sér að útópían sé  í raun samfélagslegur spegill.  

Tekin verða ýmis dæmi um þekktar útópíur, aðallega í sögu byggingalistar, bókverka og lista og 

bera þær við samfélagslegan grunn þess tíma sem útópían er sköpuð á. 

Í lokin verður efnið dregið saman og ályktanir dregnar. Niðurstöður verða einnig birtar í línuriti 

sem hefur verið unnið samhliða fengnum niðurstöðum gegnum ritgerðina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hildur Ísdal Þorgeirsdóttir  
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Reykjavík. 30.01.09 

 

 

 



Eyjan Útópía 

Útópía er upprunalega notuð sem orð yfir  fullkomið samfélag eða stað. Það á uppruna sinn í 

skáldsögu  sem skrifuð var árið 1516 af rithöfundinum Sir Thomas More þar sem hann lýsir eyju 

sem er staðsett í Atlantshafinu. Samfélagið þar er álitið fullkomið kerfi á samfélagslegan, 

pólitískan og lagalegan hátt. Orðið útópía hefur síðan verið notað til að lýsa fyrirmyndarsamfélagi. 

Útópía er oft notuð við að skilgreina fullkomna en óraunhæfa sýn sem ekki er hægt að framkvæma 

að öllu leiti.   

„Íslensk þýðing á orðinu er staðleysa; E-ð sem ekki er til, hugsmíð sem ekki á sér fyrirmynd eða 

hliðstæðu í reynd (utopia): draumórar og staðleysur.“1  

Orðið á uppruna sinn í grísku; οú  „ekki“, og τόπος, „staður“ (u=ekki og topos=staður).  Það gefur 

til kynna að More var að mynda hugtakið „ekki staður” og leit því svo á að svona „fullkominn” 

staður gæti ekki verið til í raunveruleikanum. Hann vildi líklega tengjast orðinu “eutopia” sem 

þýðir “góður staður”. Því er hægt að álykta sem svo að útópía sé skálduð samfélagsmynd sem ekki 

finnst í raunveruleika. Samtímanotkun orðsins „útopía“ tapar oft upprunalegri merkingu sinni og 

gefur oft til kynna stað fantasíu frekar en skipulagðrar draumsýnar.    

Dystópía er hins vegar hugtak yfir skáldaða samfélagsmynd sem er andstæða útópíu; δυσ = 

„slæmur“ og τόπος, „staður“ (dys=slæmur og topos=staður)2 Dystópía hefur verið vinsæl í 

handrita- og bókaskrifum þar sem söguþráðurinn einkennist af brostnum heimi. Sem dæmi má 

nefna kvikmyndina Blade Runner (1982) byggt á sögu eftir rithöfundinn Philip K. 

Dick3Apaplánetuna (1968) eftir Pierre Boullée4. Báðar þessar kvikmyndir vöktu heimsathygl) 

1)                         2)  

                                                                 
1 Íslensk orðabók 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Utopia 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner 
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Það að útópía standi fyrir „stað“sem er „ekki staður“ gefur til kynna svæði eða samfélag sem er 

raunhæft en þó ekki mögulegt. Það er eins og hefur verið tekið fram, skálduð samfélagsmynd. 

Þegar maðurinn skáldar útópíska samfélagsmynd (en ekki dystópíu) þá er hann að móta skipulag 

til bjargar frá slæmu ástandi. Með öðrum orðum; andsvar við neikvæðum þáttum samfélagsins á 

hverjum tíma.  

Í bók Thomas More, The Utopia, virðist aðal viðfangsefnið vera að skapa réttlátt samfélag 

jafningja og samvinnu allra borgara. Mikil áhersla er lögð á skipulag samfélagsins í eyjunni. Allir 

eru jafnir samkvæmt lögum, allir tala sama tungumálið og eru samtaka í ábyrgð fyrir viðhaldi 

samfélagsins. Hver einstaklingur á að vera hluti af iðnaði sem tengist viðhaldi hverrar borgar og 

að hver einstaklingur á að búa á jarðræktunarsvæði um tíma en í borginni á öðrum tíma, í hringrás, 

svipað og þing byggist upp. Þetta var byltingarkennd hugmynd um fullkominn heim. Hann 

skapaði umhverfi þar sem peningar og eignir höfðu ekki áhrif og þar sem velferð hvers borgara 

var hugsuð til hins ítrasta. Útópus hét maðurinn sem stofnaði Útópíu og borgararnir voru Útópar.  

Það var ríki laust við spillingu og græðgi.  

Það virðist sem þessir fyrstu drættir að útópískri hugsun hafi sprottið úr erfiðum aðstæðum Evrópu 

þess tíma. More sýnir mikla bjartsýni á þessum dökku og erfiðu tímum sem áttu sér stað í Evrópu. 

Þetta var félagsleg ádeila. More vildi frelsa Evrópu frá illsku og spillingu. Hann sér galla mannsins 

en þrátt fyrir það kennir hann umhverfinu, pólitík og félagslegum þáttum eingöngu um. M.ö.o að 

hægt sé að bæta manninn með því að bæta félagslega, pólitíska og hagfræðilega umhverfið. 

Draumurinn um betri heim á eyju þar sem allir eru jafnir og hamingjusamir á meðan í 

raunveruleikanum var mikil stéttaskipting, fátækt og sjúkdómar geisuðu.   

Það sem einnig mætti kalla kenningar More er hugtak sem kom þó fram um fjórum öldum seinna: 

Staðleysusósíalismi; Í íslensku alfræðiorðabókinni er lýsingin þessi: „Staðleysusósíalismi, 

draumórasósíalismi, útópíusósíalismi: Sósíalískar kenningar sem komu fram á fyrri hluta 19. 

aldar og lögðu áherslu á mannúðlegt og réttlátt þjóðfélag með sem jafnastri skiptingu lífsgæða.“5 

Því væri einnig hægt að setja útópíu í flokka eins og t.d. umhverfisútópíu eða trúarlega útópíu eftir 

því um hvað hún aðallega snýst.  

                                                                                                                                                                                                                  
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Planet_of_the_Apes_(1968_film) 

5 Íslenskra Alfræðiorðabókin bls. 296 
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Þar sem útópía virðist oft vera einhvers konar framtíðarsýn er hún einnig bundin því sem til er á 

þeim tíma sem hún er mótuð. Þá verður hún, þegar annað tímabil tekur við, barn síns tíma. Hún 

teiknar því upp samfélagslega mynd hverju sinni. Einnig varpar hún ljósi á neyð, drauma og þrár 

mannsins í því umhverfi sem hann lifir í. Frummynd eða skálduð samfélagsmynd. 

Goðafræðin 

Útópísk hugsun hefur fylgt manninum í aldanna rás, nærtækt dæmi er trú forfeðra okkar, 

víkinganna. Goðafræði Norðurlandabúa eða ásatrúin voru þeirra trúarbrögð og einkenndist hún af 

trúnni á betri heim eftir dauðann. Lífið var stutt, heimurinn var gífurlega harður og einkenndist af 

baráttu.Víkingar háðu bardaga og lítið var um lög og reglu. Kuldi og vosbúð á norðurlöndum 

ásamt fátækt einkenndi lífið. Því má líta á goðafræðina sem réttlætingu á ástandinu eins og það 

var.  Veruleikinn var réttlættur með því að þegar hann tæki enda biði betri heimur. Goðafræðin var 

svo stór hluti af lífi fólks að hún skapaði samfélagið um leið. Um uppruna hennar og aldur er 

óljóst.6 Sem dæmi var Valhöll aðsetur stríðsmanna sem dóu í orustu. Það hvatti víkingana í stríði. 

Í goðafræðinni er skýrri heimsmynd líst; Í upphafi var Ginnungagap í norðri eða Niflheimar og út 

frá því skapaðist heimurinn. Þar sköpuðust jötnar og menn sem síðar byggðu sér heim eða 

samfélag en áttu í stöðugu stríði.  Á myndinni fyrir neðan má sjá hvernig víkingarnir sáu fyrir sér 

hvernig þessi heimur var settur upp. Askur Yggdrasils trónir yfir Ásgarði og undir honum liggur 

Miðgarður sem er jörðin. Undirheimarnir voru neðstir og ólu þeir á ótta meðal ásatrúarmanna. Það 

eru m.a. Niflheimar, Jötunheimar og Svartálfaheimar. Orðatiltækið „að fara norður og niður“ þýðir 

þá að fara niður til Niflheima, þannig að áhrifa norrænnar goðafræði gætir enn í daglegu tali. Í 

þessum heimi voru það guðirnir sem ríktu og vernduðu. Guðirnir tengdust flestir náttúruöflunum 

enda voru þau mikilvægur hluti í tilveru víkinganna. Í þessu dæmi um ásatrúna og víkingana sem 

útópíu, má auðveldlega skilja forsendur hennar. Sést þar ekki einungis  neyð samfélagsins 

endurspeglast, heldur einnig hið sammannlega sem var í fólki þ.e. drauma, þrár og hræðslur. 

Guðirnir voru einnig mjög mannlegir og persónusköpunin áhugaverð.Þetta  er í dag sem 

ævintýraheimur út af fyrir sig og hefur veitt listamönnum og rithöfundum óendanlegan innblástur í 

tímanna rás. 

 

 
6 Ólafur Briem. Norræn goðafræði. Bls.7 



3) 

Ásgarður yfir Miðgarði sem er jörðin og undirheimarnir liggja fyrir neðan. 

 

„Goðafræði sú, er birtist í Eddum og dróttkvæðum, er allt annað en heiðin 

trúarbragðasaga. Þessar heimildir geta aðeins brugðið upp mynd af goðunum á 

síðustu öldum heiðninnar í Noregi og Íslandi. Og myndin, sem við fáum af þeim, ber 

glöggt með sér, að hún er mótuð af menningu víkingaaldarinnar.“ 7 

Í kristinni trú er samskonar uppbygging á heimsmynd þ.e. himnaríki og helvíti, englar og djöflar. 

Við sem erum kristin trúum á söguna af sköpun jarðar og Adam og Evu (sbr. Askur og Embla í 

goðafræði sem voru fyrst börn jarðar og eiga sömu upphafsstafi.8  Í dag er trúin einnig hluti af 

okkar samfélagsbyggingu og hefur áhrif á daglegt líf flestra á einn hátt eða annan. Hér fyrir neðan 

er grunnmynd af heiðnu hofi hjá Hofstöðum í Mývatnsveit. Byggingin er ekki útópísk í formi en 

hún er endurspeglun á æðri, útópískum veruleika. Þessi bygging er því ein af  birtingarformum 

útópíunnar sem viðgekkst á þessum tíma. Þeir siðir sem voru iðkaðir við að dýrka goðin fóru 
                                                                 
7 Ólafur Briem. Norræn goðafræði. Bls.14 

8 Ólafur Briem. Norræn goðafræði. Bls.72 
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þarna fram. Hvernir þeir voru iðkaðir er erfitt að segja nákvæmlega til um en að byggja svo stóra 

byggingu í upphafi byggðar á Íslandi gefur til kynna sterka trú og vilja til að sinna henni. Eins og 

fram á síðustu öld hvernig kirkjur eru okkar stærstu og íburðarmestu byggingar og eru oft metnar 

sem stöðutákn hverrar borgar eða bæjarfélags fyrir sig. Af því mætti halda að þessi hoftóft hafi 

einnig haft samfélagslegan tilgang.  

 

4)  

Hoftóft hjá hofstöðum við Mývatn: A-B gildaskáli, C goðastúka, D afhýsi, E-F sorphaugur, H, I, K, og O eldstæði. L 
seyðir, N hleðsla (úr torfi og grjóti), P dyr.9 

 

Förum í gegnum  nöfn rýmanna sem byggingin er samsett úr tekið úr íslenskri orðabók:  

„Gildaskáli: Kaffihús, klúbbhús“ 

„Goðastúka: Stúka sem goðalíkneski stóðu á. Sbr. nafnið goðastallur þar sem goðastúka finnst 

ekki í íslenskri orðabók.“ 

„Afhýsi: Hús eða herbergi út úr öðru; afvikið hús.“ 

„Seyðir: Byrgð gróf, notuð til að seyða (sjóða) í, hola, lögð innan steinum sem voru hitaðir með 

eldi.“10 

Það sem vekur fyrst athygli er að goðastúkan er innst inni gagnstætt inngangi. Þó er annar 

inngangur á hlið. Fyrir framan goðastúku er örlítil hleðsla lögð fyrir, líklega svo að ekki væri 

gengið inn á svæðið þar sem goðalíkneskin stóðu. Einnig eru nokkur eldstæði og aðstaða til að 
                                                                 
9 Ólafur Briem. Norræn goðafræði. Bls. 80 

10 Merking orðanna tekin beint úr Íslenskri orðabók.  
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útbúa mat ásamt langeldi sem sést liggja fyrir miðjum salnum eða gildaskálanum. Talið er að lágt 

hafi verið til lofts svo rétt hafi sést yfir til goðastúkunnar.11 Því má sjá fyrir sér dimmt og þykkt 

andrúmsloft, dimmraddað söngl og veðurbarin andlit fólks sem kom þarna saman með von um að 

guðirnir gæfu þeim gætur. Að vera innan helgra staða var kallað að vera í helgum vém.12  

Grunnmyndin minnir óneitanlega á það form kristinnar kirkju sem þekkist í dag. Vanalega er það 

kirkjuskipið með nokkuð aflokuðu altari innst og gengið inn um hinn enda byggingunnar. Þó er 

lagt áherslu á háa lofthæð í kirkjum okkar tíma þar sem reynt er að kalla fram  upphafningu 

andans og smæð mannsins.  

Samfélagið sem við lifum í dag er ekki sambærilegt því hvernig það var á fornöld. Að ímynda sér 

samfélag ólæsis og slíkra harðinda er fjarri okkar veruleika. Þrátt fyrir það eigum við einnig okkar 

útópíur, og einnig endurspegla þær samfélag okkar.  

Það er augljóst að heiðin menning átti sér stað og hún fylgdi okkur íslendingum löngu eftir kristni. 

Það má velta vöngum yfir því að hinar ævintýralegu frásagnir af hetjum og skrímslum úr 

undirheimunum sem fylgja okkur íslendingum enn í dag séu leifar af sterkri útópíu. Útópía 

semhefur lifað mann fram af manni og haldið bjartsýni og von í heilli þjóð sem átti ekkert nema 

sagnaarfinn til að halda virðingu sinni.  

Útópískar byggingar 

Til samanburðar við bygginguna hér fyrir framan sem þjónaði fyrst og fremst þeim andlega 

tilgangi að vera blótstaður heiðingja til forna má sjá teikningar af byggingum hér fyrir neðan sem 

voru einar af fyrstu tilraunum til að reyna að byggja á útópískan hátt með formi og efni svo þekkt 

sé.  En það kom ekki fram á sjónarsviðið fyrr en um miðja 18. öld með arktiektum eins og hinum 

frönsku Étienne-Louis Boullée (1728-1799) og Claude-Nicolas Ledoux (1736- 1806). Hér fyrir 

neðan sjást útópískar teikningar þeirra sem voru aldrei byggðar en vöktu mikla athygli. Fæstar 

hugmyndir þeirra voru framkvæmdar en þeir höfðu gífurleg áhrif. Bæði á  samtímamenn og verk 

annarra arktitekta seinna meir.13 Byggingar byggðar eftir þá eru ekki jafn útópískar og 

hugmyndafræðin en stíllinn sem einkennir þá, abstrakt, geómetrísk form undir klassískum 

áhrifum, eru ríkjandi. Það að útópískar hugsanir birtist í formum og upplifunum fólks innan 

 
11 Ólafur Briem. Norræn goðafræði. Bls. 63 

12 Ólafur Briem. Norræn goðafræði. Bls.81 

13 www.wikipedia.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/1736
http://en.wikipedia.org/wiki/1806


ákveðins rýmis eða fyrir utan það sýnir okkur einnig breytta tíma í því hvernig maðurinn lítur á 

byggingu almennt. Þyngsl, léttleiki, ljós og birta sem eru ómissandi hluti í arkitektúr í dag var á 

þessum tíma ný og framandi hugsun. 

 

 

5)      6)  

           Boullée, Cénotaphe a Newton (1784)                                         Saltborgin Chaux. Ledoux (1804)14 

 

Iðnbyltingin  

Annað dæmi um útópískar hugmyndir sem andsvar við ógnir í samfélaginu er breyting á 

borgarumhverfi í kjölfar iðnbyltingunnar seinni hluta 18. aldar  fram á miðja 19. Öld.  

Á þessum tíma breyttust lífshættir  fólks gífurlega þó að ekki hafi verið mikil sjáanleg þróun í 

byggingarstíl. Með tilkomu fleiri, fjöldaframleiðandi verksmiðja og tækninýjunga, flykktist fólk í 

borgir úr sveitum vegna vinnu. Vegna hraðar þéttbýlismyndunar bjó fólk mun þrengra en áður. Á 

19. öld bjó meirihluti Breta í borgum. Erfitt var að ráða við þessar hröðu breytingar. Stéttaskipting  

jókst og verksmiðjur spúðu reyk og mengun yfir borgirnar. Hreinlæti versnaði til muna. Bakteríur 

þrifust vel í þessu umhverfi og margir veiktust og dóu. Teikningin hér fyrir neðan er dæmigerð 

borgarmynd. Horft er yfir hverfi í London og má sjá, eins og enn í dag, einsleitar húsaraðir úr 

hlöðnum múrstein. Háir veggir aðskilja húsalengjur og mynda litla garða sem eru yfirfylltir  af 

upphengdum þvott ofl. Þar sjást einnig útikamrar. Þessar aðstæður voru mjög erfiðar. Lengi vel 

var einn kamar í hverri götu og jafnvel enginn svo almenningur kastaði úr koppum og vaskafötum 
                                                                 
14 Sujet : Projet de cité idéale de Chaux - Maison de surveillants de la source de la Loue.  Date : publié en 1804.  
Auteur : Claude Nicolas Ledoux ? 
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ofan í holræsi. Með tilkomu rennandi vatns í húsum jókst hreinlæti til muna og stuðlaði að meiri 

siðmenningu. Því má segja að pípulagningar hafi verið ómissandi þáttur í þróun 19.aldar.  

 

7)  

Horft yfir götu í London 1870 

 

Stórtækar draumsýnir og útópíur með pólitísku ívafi voru ekki mjög áberandi á þessum tíma 

heldur var meira lagt upp úr því að bæta aðbúnað og umhverfi mannsins. Hugmyndir komu fram 

um borgir þar sem áfengi og tóbak var ekki leyfilegt á heimilum. Borgir sem studdu manninn í að 

lifa samviskusömu, vinnusömu og heilbrigðu lífi. Það var oft útfært í formi ferhyrninga og hringa 

sem tákn um hin fullkomnu form.15  Sú hugsun var ein aðaluppspretta módernískrar hugsunar í 

dag. Það er ekki erfitt að ímynda sér að á tímum slíkra pestabæla hafi maðurinn þráð hrein og bein 

form þar sem ekkert skyggði á. Þrátt fyrir betri pípulagnir og almennt hreinlæti má ekki sjá 

stórtæka breytingu í byggingalist frá 18. -19. aldar en í lok 19.aldar hófust miklar breytingar. 

Hugsjónamenn fóru að hanna hús eftir tilgangi þeirra og virkni en frumtilgangur þess var að 

byggja heilsusamleg húsnæði með góðri hönnun.16Stjórnleysið var orðið það mikið í híbýlum 

fólks að þráin eftir hreinni og bjartari vistarverum skapaði útópíur sem urðu að einhverju leiti að 

veruleika og létti almenningi lífið.  

Annað sem má ímynda sér að maðurinn hafi þráð þegar hann horfði eftir gruggugum götum 

borgarinnar, er afturhvarfið til náttúrunnar. Sveitin með allri sinni víðáttu og náttúrufegurð. Og sú 

var einmitt raunin. Hinn þekkti arkitekt Le Corbusier (1887-1965) hafði einnig, ásamt öðrum 

                                                                 
15 Arkitekturteorier bls. 152 

16 http://www.minjasafnreykjavikur.is/english/skyrslur/skyrsla_129.pdf 
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listamönnum, þá hugsjón að flytja manninn aftur út í náttúruna í gegnum byggingar sínar og ber 

hönnun hans þess merki þar sem mikil áhersla er lögð á útsýni í byggingum og að manninum líði 

vel í umhverfi sínu. Hér sést dæmi um hugsun Le Corbusieur í skissu hans sem í dag væri 

dæmigerð módernísk skissa, en á þeim tíma sem hún var gerð, vakti mikla athygli. Le Corbusieur 

er einn af þekktust arkitektum 20. aldarinnar. Hann lagði mikla áherslu á umhverfi mannsins og 

hreinar módernískar línur voru hans aðalsmerki.   

 

8)  

Skissa eftir Corbuiser:  „Þrá mannsins til náttúrunnar“ 

 

Þessa nýja hugsun  hafði gífurleg áhrif á byggingalist um heim allan. Þegar horft er á þennan hluta 

úr sögu byggingalistar má einnig sjá hversu byggingar voru farnar að hafa mikil áhrif á líf fólks og 

skilningur þeirra á notkunargildi bygginga hafði aukist miðað við á fornöldum.  

Brasílía 

Það er ekki hægt að fjalla um hinar mörgu hliðar útópíunnar án þess að minnast á það sem kallað 

hefur verið ein frægasta útópían í stórum skala17. Það er höfuðborgin Brasílía í Brasilíu sem var 

byggð um 1960. Brasilía er land sem hefur alltaf þurft að stríða við fátækt. Mikil spilling og 

stéttaskipting ásamt fátækt hefur markað sögu þess. Í kringum 1960 hafði íbúafjöldi Brasilíu 

hækkað um nánast helming á um 30 ára skeiði og nálgaðist 70 miljónir. Stjórnendur landsins 

þráðu að breyta ímynd Brasilíu og vildu skapa nýja höfuðborg frá grunni ásamt því að koma til 

móts við hina miklu fólksfjölgun. Það var ákveðið að staðsetja borgina inn í landi, ekki við strönd 

eins og vanalegt var. Efnt var til samkeppni um skipulag þessarar nýju og siðmenntuðu borgar og 

                                                                 
17 Arkitekturteorier bls. 155 
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var það skipulagsfræðingurinn Lúcio Costa sem vann samkeppnina. Draumur Brasilíu um nýjan 

og bættan höfuðstað rættist því um 1960.  

 

9)  

Þjóðarþing Brasilíu. Oscar Niemeyer 1960 

 

Oscar Niemeyer arkitekt kom einnig mikið að og reisti hverja módernísku glæsibygginguna á 

fætur annarri. Allar byggingar Niemeyer eru gífurlega framandi og hann vildi mikið nota 

bogadregin form. Myndin af þjóðarþinghúsinu hér fyrir ofan gæti verið klippt út úr 

vísindaskáldsögu sem tekur  sér stað á annarri plánetu. Borgin er  eins og T í laginu og er  hver ás 

skipulagður til hins ítrasta. T-ið minnir einnig á ör sem bendir inn í framtíðina. Borgin er 

umkringd tilbúnu vatni til að jafna hitastig og raka. Það sem gerir þetta enn áhugaverðara fyrir 

mínar rannsóknir er að borgin líkist því  eyju sem er aflokuð, en skipulögð til hins ítrasta, til að 

fullnægja frummynd eða þörfum. Það minnir óneitanlega á hugmyndir Thomas More um hina 

fullkomlega skipulögðu eyju í heimi óskipulags.  

Skiptar skoðanir er á útkomu verksins. Fyrir sumum er hún ópersónuleg, órómantísk og of 

skipulögð. Öðrum finnst þetta frábær hönnun þar sem allt er skipulagt og án alls glundroða og 

öngstræta. Sem dæmi heita göturnar nöfnum eins og Blokk B og Röð A8. Borgin er því sterkt 

andsvar við ringulreiðinni sem ríkti í öðrum brasilískum borgum og ríkir jafnvel enn. Í dag er 

Brasilía best stæða landið hvað varðar efnahag af hinum latnesku amerísku ríkjum. Þrátt fyrir það 

glímir hún við mikinn vanda enda um 60% fátækt í Brasilíu í dag og mikil stéttaskipting.18 Það 

                                                                 
18 http://www.iceland.org/us/islenska/umdaemislond/Brasilia/ 
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sem útópían í þessu tilviki endurspeglar  að mínu mati er einmitt stéttaskiptingin. Það er hversu 

gífurlegir fjármunir voru notaðir við gerð þessarar borgar á meðan aðrir þegnar samfélagsins áttu 

hvergi höfði sínu að halla. Þetta rís því upp eins og hallarborg upp úr feninu. Athvarf hinna 

siðmenntuðu, fallegt teppi til að breiða yfir það sem ekki mátti sjást. Varla er hægt að ímynda sér 

meiri andstæður frá myndinn fyrir ofan að myndinni hér fyrir neðan sem sýnir dæmigert 

fátækrahverfi í Brasilíu.  19 

 

10)  

Rio De Janeiro.   Eitt dæmi af mörgum fátækrahverfa í borgum Brasilíu enn í dag.  

 

Archigram 

Annar áhugaverður hlekkur í sögu byggingalistar með sterki útópísku ívafi var Archigram. Það var 

framúrstefnulegur hópur arkitekta stofnaður um 1961 í London. Að þeirra sögn var tilkoma 

hópsins sú að þeim leiddist í hinu gráa og staðlaða borgarumhverfi Lundúna. 20Þeir gáfu út tímarit 

með sama nafni. Þeirra áherslur voru sveigjanleiki í stífu borgarumhverfi, samsettar einingar og 

hátækni. Teikningar og plaköt sem þeir birtu voru í húmorískum teiknimyndasögustíl eins og voru 

vinsælar á þeim tíma t.d. Súpermann og fleiri söguhetjur. 

Hugmyndir þeirra um heimili sinntu ekki hefðbundnum þörfum eins og ísskáp og þvottavélum 

heldur frjálslegum, tæknilega útfærðum rýmum sem kölluðu fram frelsi og hreyfingu 

einstaklingsins í sínu rými. Fyrsta þekkta verk þeirra er Plug-In-City eftir Peter Cook, einn af 

meðlimum Archigram  hópsins. Hugmyndin fjallar um einingar sem tengjast gegnum leiðslur, 
                                                                 
19 http://www.nickbuxton.info/travelling/2005/02/brasilia_city_w.html 

20 Archigram, bls. 1 
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settar saman eftir þörfum íbúa. Ekkert var formfast og bæði þarfir fólksins og upplýsingar 

söfnuðust saman eins og í hnitakerfi. Allt var rafknúið. Í framhaldi af því kom þeirra frægasta verk 

fram eftir hugmyndum Ron Herron, annars meðlims Archigrams, sem gekk skrefinu lengra með „ 

Moving City“.  Borg sem gat svifið  um landið á loftpúðum og gat síðan sett sjónaukalaga arma 

sína niður og tekið sér sér bólfestu. Að mínu mati eru hugmyndirnar draumkenndar og hálf 

óhugnalegar þar sem borgin er eins og vélrænt skrímsli með einsleita borgara í maganum. Borg 

sem einn massi virðist ekki gefa mikla möguleika á fjölbreytni eða friðsæld.  

 

11)                    12)  

      Moving City, Ron Herron                                                     Plug in City,  Peter Cook 

 

Archigram hreyfingin með sínu ferska innleggi hristi upp í hinu hefðbundna, staðlaða og 

fyrirsjáanlega. Þeir vildu vekja  fólk til vitundar um hina tæknilegu möguleika sem voru þá nýttir á 

öðrum sviðum en í byggingum. Þeir vöktu spurningar og undrun annarra og má álykta að fleiri en 

þeir hafi verið farnir að óska eftir breytingum og vildu upplifa meira frelsi í umhverfi sínu.  Á 

sama tíma komu Bítlarnir fram á sjónarsviðið og gífurlegar samfélagslegar og menningarlegar 

breytingar urðu í hinum vestræna heimi. Bítlarnir voru einnig fulltrúar þess að brjótast út úr stífu 

bresku umhverfi í tónlist og tísku. Það er vel hægt að ímynda sér stífa Bretana í sínum einsleitu 

híbýlum mæta fyrirbrigðum eins og Archigram og Bítlunum.  Enda hafa Archigrammar oft verið 

kallaðir Bítlar arkitektanna. 
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13)  

Bítlarnir (1960-1970) 

 

Enn er hægt að lesa úr útópíunni hvað kraumaði í samfélagssálinni. Það sem einnig hefur haft áhrif  

á Archigrammana voru geimferðir, sem voru nýjar af nálinni, tæknivæddari plastframleiðsla svo 

mögulegt var að móta ný form. Upphaf stafrænnar tækni og neysluhyggja. Hugmyndir fengu nýja 

vídd, arkitektar og hönnuðir voru að skapa „híbýli framtíðarinnar“. Hugmyndir að íbúðum eins og 

hylki sem minna óneitanlega á geimskip þar sem allt sem þjónar mannslíkamanum er í nokkrum 

fermetrum. Það var algengt í blöðum að rekast á myndir af sjónarsviði sem átti að taka sér stað 

upp úr árinu 2000. Enn þann dag í dag uppfyllir raunveruleikinn þessa útópíu og þessar ljósmyndir  

kalla fram nostalgískar,  og jafnvel hlægilegar minningar um eitthvað sem einu sinni var. Form 

sem eiga sterka 60´s ímynd en voru á sínum tíma hönnuð sem boðberar nýrra og spennandi tíma.  

Barpaparnir og staðleysu-umhverfishyggjan 

 Seinna urðu formin lífrænni þar sem plastið, tæknin og gerviefnin voru orðin svo algeng að fólk 

varð andsnúið þeim. Að fara aftur til náttúrunnar varð draumurinn og að snúa baki við 

efnishyggjunni sem hafði verið svo ríkjandi. Lífræn form og náttúruleg efni voru andsvar gegn 

efnishyggjunni sem einkenndi hippatímabilið. Formin, sem áður voru meira ferhyrningslaga, 

mýktust upp og fóru að minna á það sem sprettur upp úr moldinni.T.d. höfðu Barbapaparnir, sem 

samkvæmt sögunni spruttu upp úr jörðinni, þekktur teiknimyndaflokkur frá 7. áratugnum, sterka 

tilvísun í siðferðileg og samfélagsleg gildi.  Þeir voru friðsamur flokkur sem hafði unun af dýrum 

og náttúru. Hér fyrir neðan sést bókakápa sem sýnir andspyrnu Barbapapanna gegn skurðgröfunni 

með fugla og bækur í fangi til að leggja áherslu á andann og dýralífið sem greinilega í þessu tilviki 

á að vera ógnað af tækni. Fyrst að orðið staðleysu-sósíalismi er til þá myndi þetta tímabil vera 

upphaf staðleysu-umhverfishyggjunnar.  
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4)  

Bókakápa úr bókaflokk Barbapapanna 

 

Hér sést einnig dæmigerð bygging fyrir tíðarandann á 7. áratugnum. Heimili Barbapapanna var 

einnig úr sömu formum en fáir létu verða af því að byggja þau í raunveruleikanum.  

 

15)  

                                          Espace Cardin,  sem dæmi um lífræn form. Antti  Lovag 1988-92 

 

Hér sést heimili franska hönnuðarins Pierre Cardin hannað af rússneska-finnska arkitektinum Antti 

Lovag.21 Byggingin liggur í fjallshlíð og kúlulaga formin koma hugmyndafluginu í gang hvort 

sem það minnir á sápukúlur, leirker eða gorkúlur. Þessi bygging er gott dæmi um tíðarandann 

þegar plasthylkin hafa bráðnað örlítið og formin orðin meira lífrænni. Að sjá ljósmyndir úr innra 

rými byggingunnar minnir á atriði úr gamalli James Bond mynd eða kvikmynd frá 8. - 9. 

áratugnum sem tekur sér stað í geimnum. Hugmyndir og útópíur um sjálfbærni, sjálfbær samfélög 

og umhverfisgæði komu sterkt fram á sjónarsviðið og almenningur fór að gera sér meiri grein fyrir 

áhrif sín á móðir náttúru. Orðið sjálfbærni finnst hvorki í íslenskri orðabók né Alfræðiorðabókinni 

                                                                 
21 Future City bls. 80 
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en skilgreining á henni er sem svo samkvæmt Brundtlandskýrslunni: „Þróun sem gerir okkur kleift 

að mæta þörfum okkar, án þess að stefna í voða möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum 

sínum.“22  Það sem voru kallaðar útópískar og framandi hugmyndir á 8. áratugnum, eru nú í dag 

raunveruleiki. T.d var gerður sáttmáli árið 1992 í Rio De Janeiro í Brasilíu um að gera sjálfbæra 

þróun hluta af framtíðarverkefni hverrar þjóðar.  Það var söguleg stund og árið 2002 var sett fram 

rammi um stefnumótun um sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi til ársins 2020.23   

Sjálfbær samfélög finnast víða um heim og sem dæmi má taka BedZed í hverfi Lundúnarborgar. 

Það er hannað af arkitektastofunni Bill Dunster Architects árið 2002 og hefur hlotið fjölda 

viðukenninga og verðlauna. Þar er raðhúsaþyrping með íbúðum og vinnuaðstöðu fyrir 100 manns. 

Íbúar þar deila þeirri ástríðu að lifa í borg en vilja þó hugsa um umhverfið eins mögulegt og hægt 

er. Orkunotkun er í lágmarki, íbúar þess eiga hlutverk innan samfélagsins og sem dæmi deila allir 

íbúar örfáum bílum og borða saman í matsal. 24 Það sem eitt sinn var útópía er virkilega orðinn 

raunveruleiki.  

 

 16) 

BedZed samfélagið 

 

 

                                                                 
22 http://www.althingi.is/altext/133/s/0842.html 

23 Orð ráðherra: http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/velferd0609.pdf 

24 www.bioregional.com 
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Masdar 

Á 21. öldinni eru áhyggjur mannsins af umhverfi sínu áberandi. Miklar breytingar hafa orðið á 

loftslagi, jöklar bráðna, eyðimerkur stækka og jörðin virðist vera  að hlýna. Orsökin er ekki að 

fullu kunn en er aðallega rakin til þeirra mengunarvalda sem við notum í okkar daglega lífi og er 

olía einn af þeim. Það gefur olíuríkjunum oft neikvæðan stimpil. Abu Dabhi, sem er eitt stærsta og 

ríkastara olíuríki heims vill láta gott af sér leiða og bæta ímynd sína um leið. Heimurinn leitar að 

lausnum og gott dæmi um samtíma útópískar hugmyndir er borgin Masdar sem á að rísa í Abu 

Dabhi upp úr árinu 2010. Aðalumsjón með hönnun hennar er arkitektastofan Foster + Partners 

sem var stofnuð í London árið 1961.25  Sjálfbærni, hugtak sem sem  minnst var á fyrr í ritgerðinni, 

var eitt sinn álitið sem  útópískt hippatal er þarna orðin raunveruleg þörf í heiminum í dag.  Borg 

knúin af hreinni orkulindum en olíu í miðri eyðimörkinni. Bílalaus borg og einungis 

rafmagnsknúin farartæki. Núll-úrgangur og núll-kolefni er þeirra markmið. Miðað er við 50.000 

íbúa árið 2016. Fráfrennslisvatn er endurnýjað og notað til að vökva plöntur. Vélar og tæki til 

byggingar eru knúnar af sólarsellum frá byggingarstigi. Þegar byggingar eru fullbyggðar halda 

sólarsellurnar áfram að veita þeim orku. Þó mun hún í upphafi styðjast við olíunotkun að litlu leiti 

meðan hún er að komast í gagnið. Borgin stefnir á að vera menntasetur og stuðla að rannsóknum 

sérfræðinga á umhverfi og orku. Veggur umlykur borgina til að skýla henni frá eyðimerkursandi 

en tekur vindinn og nýtir hann sem loftræstingu í þessu gífurlega heita loftslagi.26 

17)   

Miðbær borgarinnar Masdar 

                                                                 
25 www.fostnerandpartners.com 

26 www.masdar.com 
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Þegar skoðaðar eru myndir af þessu risavaxna verkefni þá blasa við gífurlega útópískar ímyndir, 

teiknaðar í vandaðri þrívídd þar sem allt er skínandi hreint og glætt bjarma eins og í draumi. 

Tilfinningin sem fylgir myndunum gefur von um bjartari framtíð, hreina og ómengaða. Áhyggjur 

af mengun og úrgangi sem virðist ætla að drekkja heimsbyggðinni víkja í örlitla stund og hægt er 

að anda léttara. Þetta er eins og svar til heimsins. Þetta minnir aftur, eins og með borgina Brasílíu, 

óneitanlega á fyrrnefndar hugmyndir Sir Thomas More um eyjuna Útópíu þar sem allir vinna 

saman og eiga sérstakt hlutverk innan samfélagsins. Borg sem er einangruð frá áhrifum 

eyðimerkurinnar með háum veggjum, líkt og eyja sem einangrar sig frá því sem er og býður því 

byrginn. Fjármagn og tækni haldast í hönd á umhverfi  þar sem íbúar hafa þann helsta tilgang að 

leysa orkumálin og „bjarga heiminum“. 

Einnig er borgin Dubai í Saudi-Arabíu að fyllast af ótrúlegum byggingum og skýjakljúfum sem 

teygja reglur þyngdarafls og byggingarefna til hins ítrasta. Þeir byggja ævintýraeyjur á sandi og 

sem dæmi er skíðasvæði mitt í stórri verslunarmiðstöð. Þar er augljóst að fjármagn hefur mikið að 

segja. Fæst lönd búa yfir svo miklum fjármunum og frelsi til að byggja. Það er vel hægt að ímynda 

sér hversu langt hefði verið gengið í hinum ýmsu útópísku hugmyndum um borgir ef fjármagn 

hefði verið ótæmandi.  

Eve Online 

Útópía er samfélagsleg hugsun þar sem einhverskonar heimsmynd er sköpuð til að bæta þær 

aðstæður sem fyrir eru. ífellt koma fram útópískar hugmyndir um samfélögin sem við lifum í og 

oftast eiga þær sameiginlegan hljómgrunn hverju sinni. Ekki er alltaf hægt að segja að 

framúrstefnulegar hugmyndir séu útópía. Oft er erfitt að skilgreina hvað hún er eða hvort hún sé 

dystópía eða einungis fantasía. Netleikurinn Eve Online er áhugaverður útfrá því sjónarmiði. 

Íslenska fyrirtækið CCP hefur framleitt leikinn og farið með sigurför um heiminn, í dag eru um 

45,000 skráðir leikmenn.27  Eve Online  er sýndarsamfélag skapað í geimnum.  Þrátt fyrir að þetta 

sé samfélag er ekki ástæða til þess að kalla leikinn útópíu. Þetta er skilgreinanlegt sem  dystópía.  

Það er ekki svo fráleitt að jörðin verði einn daginn ónýt af mannanna höndum og við þurfum að 

leita okkur nýrra pláneta þar sem heimurinn er dimmur, maðurinn grimmur og jörðin ekki lengur 

til. Rétt eins og í söguþræði leiksins sem er sá að mannkynið er búið að tortíma jörðinni með 

stríðum og spillingu. Mannkynið  þurfti að flytjast algjörlega í geiminn til að finna annan heim. 

Þar geysa endalaus stríð milli fjögurra kynþátta og tilgangur leiksins er í stórum dráttum að halda 
 

27 http://myeve.eve-online.com/news.asp?a=single&nid=2662&tid=1 



lífi og koma sér áfram.28 Hver og einn hefur frjálsar hendur um það hvað hans hlutverk er í 

leiknum. Hvort hann vilji vinna sig upp í að gerast einhversskonar myrkraherra, bjargvættur eða 

einfaldlega opna og reka veitingastað.  

18)  

Geimskip í Eve Online 

Það er því óhætt að segja aðþrár mannsins séu að einhverju leyti uppfylltar í þessum leik. Hvort 

sem það er dimmt eðli, draumur eða losun um hömlur sem fólk hefur í sínu daglega lífi. Heimur 

sem hægt er að hverfa í, gleyma sínu eigin lífi um stund. Ekki ólíkt norrænni goðafræði nema í 

þessu tilviki er þetta tómstundagaman ákveðins hóps, í stað heilu þjóðanna sem tilbiðja annan 

heim vegna neyðar.  Þar sem goðafræðin var eins og annar huglægur heimur, má því einnig kalla 

hana veruleikaflótta á sama hátt og Eve Online.  

Þegar rýnt er í distópíuna/útópíuna í Eve Online sem samfélagslegan spegil hvarflar að mér að í 

þessu tilviki endurspegli netleikir eins og Eve Online tilbreytingaleysi og andlegan tómleika 

mannsins í dag. Flestir spilendur eru ungt fólk og ungt fólk þarf mikla útrás í leik og starfi. Það 

væri fráleitt að ímynda sér svona leik njóta vinsælda á fornöldum þar sem nóg var um hættur í 

hinu raunverulegu lífi og lífsbaráttan hörð.  Það virðist sem margir fái ekki útrás í sínu daglega lífi 

og oft er talað um í fjölmiðlum að fólk einangrist sífellt meira félagslega. Það leitar í netheima til 

að fá spennu, útrás fyrir sköpunarkraft og meiri upphefð á sjálfum sér sem það fær ekki í 

raunveruleikanum. Hér eru orð Gylfa Ásmundssonar sálfræðings úr pistli hans um andlegt 

heilbrigði. Hér fjallar hann um sköpunarþörf:  

                                                                 
28 http://www.youtube.com/watch?v=5OlxKejNPtI 
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Maðurinn hefur ríka sköpunarþörf, þörf fyrir að fullnægja hæfileikum sínum og getu, láta eitthvað af 
sér leiða eða eftir sig liggja. Sköpunarþörfin þarf að fá útrás hjá öllum. Andleg heilbrigði byggist m.a. 
á því að hún fái útrás á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Heft sköpunarþörf brýst engu að síður út, en á 
neikvæðan hátt með því að eyðileggja eða tortíma. Sköpunin eflir manninum sálarþroska og gerir hann 
meiri manni.29 

Að mati undirritaðar er ofangreint undirstaða þess að slíkir netleikir hafa náð svona miklum 

vinsældum. Að eiga sér áhugamál er afþreying og mat á eigin getu. Það má þá sjá fyrir sér fólk 

sem á sér ekki neina dægradvöl líði ekki jafn vel. Sköpunarþörfin er til staðar en fær ekki útrás. 

Því má segja í stærra samhengi að heimurinn sé félagslega sveltur og skorti spennu og svona 

útópískir netleikir séu svar þeirra.  

Lífið innan leiksins er þrungið spennu og er þar tækifæri til að vera annar en maður er í 

raunveruleikanum. Mætti þá segja að fyrir suma sé þetta útópía. Staður til að fara á í huganum. 

Staður sem mun aldrei verða til í raunveruleikanun. Leikmenn dvelja langtímum saman fyrir 

framan tölvuskjá og í mörgum tilfellum einangrast þeir. Einnig er talað um að þegar spilendur eru 

ekki í leiknum, og á það líka við um aðra slíka netleiki, þá verði raunveruleikinn tómlegur og 

óspennandi. Leikurinn er þá orðinn svo raunverulegur í huga spilandans að þegar slökkt er á 

tölvunni tekur við annar raunveruleiki sem er ekki hægt að stjórna með tökkum og tólum. Þessi 

hugarheimur Eve Online fær notandann til að lifa sig svo sterkt inn í leikinn að um stund er hann 

sem raunverulegur. Það segir okkur hversu megnugur mannshugurinn er.   

Raunveruleikinn 

Hér eru önnur orð Gylfa Ásmundsson sálfræðings úr pistli hans um andlegt heilbrigði. Hér fjallar 

hann um rauveruleikaskyn:  

Andlega heilbrigður maður hefur rétt raunveruleikaskyn. Það er ekki óhæfilega litað af innri þörfum 
hans og óskum. Hann getur skoðað heiminn hlutlægt og gert greinarmun á innri hugarheimi og ytri 
raunveruleika. Hann er jafnframt næmur fyrir öðru fólki, skynjar tilfinningar þess og þarfir og getur 
sett sig í spor þeirra, án þess að hans eigin tilfinningar rugli réttan skilning.30 

 

Út frá þessum sálfræðilegu skilgreiningum Gylfa er vert að skoða raunveruleikaskynið í samhengi 

við útópíuna. Maðurinn sem skapar er samkvæmt þessari staðhæfingu með skert 

raunveruleikaskyn. Að sjálfsögðu er hann að tala um ýktara dæmi en hvar væru draumar mannsins 

ef hann hefði ekki hæfileika til að sjá út fyrir raunveruleikann? Finna nýjar víddir á umhverfinu 
 

29 http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=83&pid=29 

30 http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=83&pid=29 



sínu. Að koma með hugmyndir sem enginn hefur fengið án þess að efast væri um andlegt 

heilbrigði hans. Það leiðir mig að því hversu margir heimsþekktir listamenn hafa átt við geðræn 

vandamál að stríða í gegnum söguna, eða í upphafi verið hlegið að. Listamenn, lifa margir  á 

barmi andlegs heilbrigðis og raunveruleikaskyns. Þess vegna hafa hugmyndir þeirra verið svona 

framúrskarandi og haft áhrif á fólk í gegnum tíðina. Útópíur og ýmis meistaraverk sem þegar hefur 

tekist að framkvæma og viðurkenna af almenningi voru margar eitt sinn dæmdar og niðurlægðar.  

Það er ekki gott að vera of fjartengdur raunveruleikanum því til að koma hugmyndunum þar fyrir 

er ekki hægt ef jarðsamband skortir. Það er því þessi fína lína sem þarf að fylgja til að 

hugmyndinni sé fylgt eftir og glati sér ekki einhverstaðar í himinhvolfunum. Við skoðum það 

nánar í eftirfarandi kafla. 

Ferli útópíunnar 

Þrátt fyrir að nær ómögulegt sé að grennslast fyrir um um uppruna og aldur útópíu rétt eins og 

upphaf norrænu goðafræðinnar er hægt að kafa ímyndað ofan í undirmeðvitund fólks þar sem hún 

felur sig og mótast í upphafi.   

Til rökstuðning umræddri tilgátu um ferð útópíunnar í nútímasamfélagið frá hugsun til 
raunveruleika set ég fram eftirfarandi línurit: 

 

 

19)       Línurit sem sýnir ferli útópíunnar og nauðsynleg tengsl hennar og samvinnu við raunveruleikann. 
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Úr línuritinu má lesa að það sem býr í meðvitund okkar leitar upp á yfirborðið, nær risi en fellur 

svo aftur niður á ákveðið miðstig sem er raunveruleikinn.   upphafi mótast útópían af hugsunum 

okkar. Hugsanir okkar mótast að mestu leiti af umhverfinu en í hugsunum okkar og 

undirmeðvitund dvelja m.a. þrár, draumar, martraðir, hugmyndir og frumleiki.  Útópíska 

hugmyndin kemur fram í raunveruleikann oftast  í upphafi sem skissa eða nokkrar setningar á 

blaði. Þá taka við þættir sem stýra því hvernig hugmyndin er framreidd, eins og tækni. Þessi 

hugmynd rís svo upp í gegnum áhrifavaldana og með þeim sem endanleg hugmynd og það er þá 

sem hún fær viðbrögð. Þegar það er ákveðið að framkvæma hugmyndina fer hún í því ferli niður á 

við, niður á jörðina. Þá blandast inn í þetta ótal þættir sem hafa áhrif og draga hugmyndina stöðugt 

nær raunveruleikanum þar sem hún lendir á jörðinni, t.d sem bygging. Ferlið heldur þó áfram þar 

sem endanleg útkoma hefur áhrif á það sem tekur við. Það myndast því hringrás. Hringrásin hefst 

skrefi ofar en sú fyrri þar sem við höfum eitthvað lært af hinni fyrri og bætt heiminn á þeirri leið.  

Setjum útópíuna í arkitektónískt samhengi og búum til ímyndað dæmi: Tillaga arkitektsins Peter 

Cook um Plug in City vekur athygli hjá  borgaryfirvöldum Lundúna. Hann er boðaður á fund og 

beðinn um að þróa hugmyndina áfram til að bæta lífsstíl borgara. Peter Cook sest við teikniborðið 

með landsvæði sem honum hefur verið úthlutað. Með tækni og frumleika tekst honum að semja 

borgarlandslag en því lengra sem líður á vinnuferlið hefur verkið verið heft á marga kanta. Þegar 

fjármagn, pólitík, hönnun, tækni, landfræðilegar ástæður og fleiri þættir hafa tvinnast inn í verkið 

þá er verkið orðið mjög breytt frá upprunalegri hugmynd. Lokatillagan er bygging.  Útópían er 

ekki horfin og það vottar fyrir upprunalegum innblástri en það er aldrei hægt að fullkomna hana.  

Að því leyti er augljóst hvers vegna upprunalega útópían gerðist á eyjunni Útópíu. Þar var hún 

einangruð og ómenguð af umhverfinu og var því auðveldara að setja henni lög og reglur sem allir 

gátu fylgt. Borgin Masdar sem er einangruð frá eyðimörkinni og næstu byggð, þar sem umhverfið 

hefur lítil áhrif í gegnum múrana og hægt er að móta stefnu frá grunni þar sem ekki þarf að taka 

tillit til aðstæðna og tæknin sigrar harðneskju eyðimerkurinnar. Höfuðborgin Brasílía sem er 

umkringd vatni, fjarri öðrum borgum landsins, einnig skipulögð frá grunni með það markmið að 

afmá ímynd stjórnleysis og fátæktar. Heimur norrænnar goðafræði sem var ekki einu sinni 

snertanlegur og tilheyrði einungis ímyndunaraflinu að upplifa, þar gat hann blómstrað og lifir enn í 

dag.  
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Lokaorð 

Þessi fantasía, draumsýn, útópía er upphafið, vítamínpillan, og raunveruleikinn er framhaldið. Allt 

sem kemur frá manninum út í heiminn á sér upphaf í huga hans. Það er list að framkalla 

draumsýnina á sem nákvæmastan hátt. Að skynja þarfir fólks. Að meta hvað það er sem vantar. 

Útópía og útópískur hugsunarháttur er ákveðið listform. Vera í næmu sambandi við umhverfi sitt 

og skapa það sem maðurinn þarfnast á hugrænan hátt. Tónlist og myndlist haldast hönd í hönd 

undir áhrifum þjóðfélagsins. Stríð og friður, sigur og uppgangur í efnahagi endurspeglast í þessum 

fyrrnefndu listformum. Einnig  arkitektar, hönnuðir, rithöfundar og aðrir í skapandi stöðu eru 

mistengdir þessu ósýnilega afli. Stöðugt er leitað leiða. Margir hafa fengið hugmynd um að skapa 

betri heim, eða einhverskonar heim. Þessi heimur hvort sem hann er jákvæður eða neikvæður 

birtist í fólki og umhverfi. En á mismunandi hátt. Við erum öll á sömu plánetunni og höfum 

víxlverkandi áhrif á hvort annað.  

Vonandi mun útópían um hina fullkomnu heilnæmu og umhverfisvænu borg rætast. Þegar útópían 

er orðin raunveruleg í byggðu formi er hún, því miður, oftast einungis skugginn af sjálfum sér 

litaður af fyrri hugsjónum. Óteljandi þættir spila inn í eftir að ákveðið hefur verið að framkvæma 

hugmyndina. Enn oft heppnast verkið vel. Sem dæmi sjálfbær samfélög eins og BedZed í 

Lundúnum sem var fjallað um ofar er vel heppnað, og eins og áður sagði hefur unnið til fjölda 

verðlauna. Hugmyndin hefur þurft að samræmast erfiðu borgarumhverfi Lundúna sem er mjög 

mengandi og orkukrefjandi. Einnig er borgin Brasílía ein risavaxin útópía. Af því má segja að því 

betur sem  spilast úr samvinnu útópíunnar og umhverfisins sem hún á að rísa í, því sterkari nær 

hún að koma fram og endast. 

Það sem undirritaðri kom á óvart við gerð þessarar ritgerðar var m.a að tilgátan um útópíuna sem 

samfélagslegan spegil virðist vera raunhæf. Það er botnlaus uppspretta upplýsinga um heiminn að 

rýna í útópískar hugmyndir mannsins gegnum tíðina. Einfaldar hugmyndir sem eru einungis 

byggðar á því sem lesanlegt er út úr útópíunni eða distópíunni áttu við rök að styðjast þegar þeirra 

var leitað, eins og með Brasilíu og andstæðurnar og Eve Online og athafnaleysi nútímans. Einnig 

kemur það fram að styrkleiki útópíunnar fer eftir styrkleika neyðarkallsins og líftími hennar 

afmarkast af því hversu menguð hún verður af raunveruleikanum.  
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