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Útdráttur 
Þegar fylgst er með hversdagslífi í borgarrými má sjá hvernig einstaklingarnir 
innan þeirra mynda ákveðna heild. Annars vegar er þetta vegna skipulags 
yfirvalda, t.d. með umferðarljósum og gangbrautum, og hins vegar er þetta 
vegna samfélagssáttmála. Þetta vekur upp spurningar um hver staða 
einstaklingsins sé innan hins almenna borgarrýmis og hvort hann búi yfir 
völdum til þess að hafa áhrif á umhverfi sitt. Einstaklingurinn þráir í senn 
öryggið sem skipulag yfirvalda og samfélagssáttmála veita honum, en einnig 
vill hann sitt einstaklingsfrelsi.  
 Einstaklingsfrelsi og jöfnuður innan samfélags geta ekki fallið saman í 
stöðugu ástandi. Ef það á að gerast verður það að vera í gegnum sífelldar 
breytingar í leit af jafnvægi sem aldrei mun finnast, eða á svokölluðum 
ágreiningsvettvangi. Því er samfélagið í sífelldum breytingum. Valdabygging í 
nútímasamfélögum er ólík miðstýrðri valdabyggingu kapítalískra samfélaga. Í 
nútímasamfélögum er valdabyggingin sundurliðuð þar sem fjölmörg ólík svið 
innan þess leggja sitt af mörkum í mótun samfélagsins. Vissulega eru völd 
einstaklingar innan borgarrýmisins skert, öðruvísi væri ekki hægt að lifa í 
samfélagi. Einstaklingurinn er þó engan veginn valdarlaus gagnvart umhverfi 
sínu og athöfnum innan þess, sökum sífelldra breytinga í valdabyggingu 
samfélagsins. 
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Inngangur 
„Arkitektúr hefur sitt eigið svið. Hann á í sérstöku líkamlegu sambandi við lífið. Ég 

hugsa ekki fyrst og fremst um arkitektúr sem skilaboð eða tákn, fremur sem umslag og 

bakgrunn fyrir lífið sem á sér stað innan hans og í kringum hann.”1 

 

Svona kemst Pritzker verðlaunahafinn Peter Zumthor að orði í bók sinni Thinking 

Architecture er hann veltir fyrir sér hlutverki arkitektúrs. Zumthor gefur í skyn að það 

geri lítið úr faginu að líta einungis á arkitektúr sem skilaboð eða tákn í umhverfi 

okkar, arkitektúr er oftar en ekki umhverfi okkar. Arkitektúr er sviðið þar sem hið 

hversdagslega líf á sér stað innan. Þetta á að minnsta kosti við þegar talað er um hið 

hversdagslíf í borgum. Borgarrýmin sem eru mynduð með og á milli arkitektúrs 

borgarinnar eru vettvangurinn sem einstaklingar samfélagsins lifa og dafna í. Þar á 

félagslegi þátturinn að mörgu leyti sér stað, þar sem einstaklingar stíga út úr sjálfum 

sér og taka þátt í samfélaginu. 

 Hin almennu borgarrými tilheyra aftur á móti ekki einstaklingum heldur 

samfélaginu. Maðurinn hefur komið sér upp ýmsum kerfum til þess að láta 

hversdagslíf samfélagsins falla á sem bestan máta inn í borgarrýmin. Þessum kerfum 

er ætlað að tryggja ákveðinn jöfnuð og félagslegt jafnvægi innan borgarrýmisins, en 

þó á kostnað einstaklingsfrelsisins. Í hversdagslífinu hafa þessi kerfi mikla stjórn á lífi 

okkar.2 Borgarrýmin eru skipulögð út frá heildarhyggju samfélagsins og 

einstaklingnum er ætlað að lifa innan þess skipulags. T.a.m. segja göngustígar til um 

hvar er ætlast til þess að borgarar ferðist innan borgarinnar og bekkir segja til um hvar 

er ætlast til þess að þeir nemi staðar og eigi í félagslegum samskiptum. Einstaklingum 

er stýrt með þessum hætti, annars vegar af viðeigandi yfirvaldi hverju sinni og hins 

vegar af samþykktum sáttmálum meðal samborgara sinna. Á köflum er engu líkara en 

að ofurskipulag módernismans geri ráð fyrir því að líkamar okkar ferðist innan 

lestarkerfis.  

Þetta vekur upp spurningar um hver staða einstaklingsins sé innan hins 

almenna borgarrýmis. Hafa einstaklingar frjálsan vilja innan borgarrýma og búa þeir 

yfir völdum til þess að hafa áhrif á umhverfi sitt? 

 

                                            
1 Peter Zumthor, „A Way of Looking at Things”, Thinking Architecture, Birkhauser gáfu út, Basel, 
1999, bls. 13. 
2 Hildigunnur Sverrisdóttir, „The Destination Within", Landabréfið, 25. tölublað, Gunnþóra Ólafsdóttir 
ritstýrði, Félag landfræðinga gaf út, Reykjavík, 2011, bls. 78. 
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Í fyrsta kafla er farið í stýringu yfirvalda á einstaklingum innan borgarinnar. 

Þar er farið yfir þær kerfisbundnu leiðir sem maðurinn notast við til þess að öðlast 

skilning á umhverfi sínu til þess að auka hagkvæmi og útreiknanleika. Síðan er 

hversdagslíf samfélagsins skoðað og stýring yfirvalds á því út frá kenningum Michel 

de Certeau og Henri Lefebvre. Loks verður farið yfir ástæður þess að maðurinn sætti 

sig við og jafnvel samþykki þessa stýringu. 

Í öðrum kafla er fjallað um þau völd sem einstaklingar hafa innan stýrðra 

borgarrýma. Þá verður fjallað um möguleika einstaklingsfrelsis innan samfélags sem 

krefst jöfnuðar, þar er notast við skrif Chantal Mouffe. Síðan verður farið í andóf 

einstaklinga innan borgarrýma, en þar er aftur notast við kenningar de Certeau og 

Lefebvre. 

Í þriðja kafla er farið í þátttöku einstaklingsins í samfélaginu og áhrifin sem 

hann hefur með þátttöku í því. Þar verður fjallað um hið síbreytilega sjálfskapandi 

samfélag út frá kenningum Niklas Luhmanns og Patriks Schumachers og tilraun 

Reykjavíkurborgar til að virkja borgara í mótun umhverfisins með hverfaskipulagi. 

Í fjórða kafla er loks farið í hvernig borgarar hafa bein áhrif á mótun 

borgarrýmis. Annars vegar verður Klambratún skoðað í þessu samhengi og hins vegar 

Hjartagarðurinn. Að lokum verða helstu niðurstöður teknar saman í lokaorðum. 

 

 

1. Stýring yfirvaldsins 
Ef fylgst er með lífi innan borgarrýmis í smá tíma sést fljótlega að borgararnir mynda 

ákveðna heild. Fótgangendur ferðast á gangstéttum og gangbrautum, fá sér e.t.v. sæti 

á bekk og ræða um daginn og veginn. Manngerða umhverfið er sviðið sem hið 

hversdagslega líf á sér stað innan um. Hið manngerða umhverfi er hannað út frá 

samfélaginu sem heild. Í nútímasamfélagi ríkir mikil heildarhyggja þar sem reynt er 

að gæta að hagsmunum allra en þó einungis sem hluta af samfélagi fremur en sem 

einstaklinga. Skipulag borgarrýma hefur í för með sér ákveðnar reglur og er ætlað að 

greiða úr flækjustigi rýmisins. 
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1.1 Kerfi mannsins 
Það virðist vera í eðli mannsins að smíða sér alls kyns kerfi yfir það sem hann rekst á, 

uppgötvar eða framleiðir sjálfur.3 Þegar kemur að jafn margslungnum hlutum og 

náttúran hefur alið af sér, einfaldar maðurinn þá svo að hann geti numið ákveðin 

mynstur til þess að skilja viðfangsefnið. T.a.m. er tíma skipt niður í einingar, t.d. eru 

365 dagar í hefðbundnum almannaksári, þrátt fyrir að það taki jörðina rúmlega 365.25 

daga að fara umhverfis sólina. Einnig má benda á evklíðsk rými í þessu samhengi, en 

þau lýsa hugtakinu um rými (e. conceptual space). Þau ýta undir skilning okkar á 

raunverulegum rýmum þrátt fyrir að vera ekki skynjuð rými (e. perceptual space).4  

Frönsku heimspekingarnir Deleuze og Guattari5 tala um hugtökin hið 

samfellda (e. smooth) og hið rákaða (e. striated) í tengslum við þetta. Hið rákað vísar 

til þess að maðurinn rákar umhverfi sitt með því að nema mynstur og finna reglur á 

kerfisbundinn hátt, segja má að rákun sé tól mannsins til þess að ná skilningi á þáttum 

í umhverfi sínu. Rákunina notar maðurinn til þess að auka forspárgildi sitt og vera 

meðvitaðri um ástandið. Hið samfellda aftur á móti vísar til þess að notast ekki við 

kerfisbundið flokkunarkerfi til þess að reikna út umhverfið, þvert á móti vísar það til 

hins óvænta. Maðurinn staðsetur sig innan rákaðs rými út frá ákveðnu kerfi sem hann 

hefur myndað sér, en innan samfellds rýmis staðsetur hann sig með skynjun fremur en 

með útreikningum.6 Rákun á sér stað fyrst og fremst á forsendum borgríkisins, þar 

                                            
3 Páll Skúlason, „Hvernig rannsaka skal mannshugann”, Pælingar: Safn erinda og greina, Páll 
Skúlason gaf út, Reykjavík, 1987, bls. 49. 
4 O. Watts Cunningham, „Space and Time”, Problems of Philosophy: An Introduction Survey, Henry 
Holt and Company gáfu út, New York, 1926, bls. 191-192. 
5 Gilles Deleuze og Felix Guattari, „The Smooth and the Striated”, Brian Massumi þýddi, Thousand 
Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, University of Minnesota gaf út, Minneapolis, 1987, bls. 474-
500. 
6 Gilles Deleuze og Felix Guattari, „The Smooth and the Striated”, bls. 492-493. 

Mynd 1 Borgarskipulag Manhattan eyju er skýrt dæmi um hvernig maðurinn rákar umhverfi sitt. 
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sem stefnt er á hagkvæmni og útreiknanleika.7 Maðurinn rákar borgina út frá 

ákveðinni heildarhyggju, m.ö.o. skipuleggur hann borgarrýmið fyrir fjöldann. Með 

rákun borgarrýma er ætlunin að auka hagkvæmi og útreiknanleika þeirra. 

 

1.2 Taktur hversdagslífsins innan borgarinnar 
Rákun borgarinnar út frá heildarhyggju hefur í för með sér að einstaklingar ferðast 

innan borgarinnar sem hluti af heild. Michel de Certeau segir í skrifum sínum frá því 

þegar hann horfir yfir götur Manhattan af 110. hæð skýjakjúfs og fylgist með 

hversdagslífi borgaranna niðri á götunni. Hann talar um þá tilfinningu að fjarlægja 

líkama sinn úr samhengi við götuna og fylgja ekki þeim samþykktu reglum sem 

borgararnir á götunni lúta. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að þeir tilheyra ákveðinni 

heild, en af 110. hæð megi sjá þá mynda einskonar þéttbýlistexta.8 Með því að tala um 

mannfjöldann á götunni sem þéttbýlistexta, vísar de Certeau til þess að hægt sé að lesa 

hreyfingar hópsins líkt og texta. Sökum rákunar á borginni er maðurinn á 

kerfisbundinn hátt kominn með skilning á hreyfingum mannfjöldans í hversdaglegu 

lífi hans innan borgarrýmisins. Hversdagslífi borgaranna er stýrt til þess að ná þessum 

skilningi á borgarumhverfinu. Einstaklingum eru settar ákveðnar hömlur sem þeim er 

ætlað að halda sig innan til þess að mynda útreiknanlega heild borgara.  

 De Certeau kallaði þetta ráðagerðir (e. strategies), þ.e. þegar valdastofnun 

notar völd sín til að meðhöndla „þegna” sína til þess að hegða sér innan ramma sem 

hún ákvarðar.9 Ráðagerðum borgarinnar er ætlað að takmarka fjölda ólíkra athafna 

fólks og skapa umhverfi sem hægt er að spá fyrir um athafnirnar.10 T.a.m aka bílar á 

hægri akreinum gatna og fótgangendur ganga á gangstéttum til hliðar við göturnar líkt 

og mannslíkaminn sé í einhverjum tengslum við gatnakerfið. Með þessum hætti er 

einstaklingurinn gerður óhlutbundinn í þágu heildarinnar. Borgari í vestrænu 

nútímasamfélagi er svo vanur að lifa í kringum ráðagerðir að hann tekur vart eftir 

þeim, því að þær eru hluti af daglegu lífi hans. Þrátt fyrir að fólk upplifi sig vissulega 

sem einstaklinga, geri það sér e.t.v. ekki grein fyrir því að það sé að hluta til firrt 

tilfinningum sínum og vilja í borgarrýmum.  

                                            
7 Gilles Deleuze og Felix Guattari, „The Smooth and the Striated”, bls. 489-490. 
8 Michel de Certeau, „Walking in the City”, Simon During ritstýrði, The Cultural Studies Reader, 2, 
Routledge gaf út, London, 1999, bls. 127. 
9 Michel de Certeau, „Making Do: Uses and Tactics”, Steven Rendall þýddi, The Practice of Everyday 
Life, University of California Press gaf út, Berkeley, 1984, bls. 35-36. 
10 Ian Bachanan, „Strategies and Tactics”, Michel de Certeau: Cultural Theorist, Sage Publications 
gáfu út, London, 2001, bls. 89. 
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Henri Lefebvre horfir einnig yfir borgarumhverfið og fylgist með því hvernig 

ólíkir einstaklingar mynda heild á götum borgarinnar. Lefebvre fylgist með lífinu á 

gatnamótum í Parísarborg úr glugga á heimili sínu. Hann segir hversdagslífið í 

borginni mynda ákveðinn takt, ólíkir taktar bregðast hvorir við öðrum; á rauðu ljósi 

stöðva bílarnir og fótgangendur hætta að spjalla og ganga yfir götuna. 

Einstaklingarnir eru orðnir hluti af heild og mynda samfélagslegan takt 

borgarrýmisins.11 Lefebvre talar um kliðinn úr hversdagslífinu fyrir utan glugga sinn 

sem dæmi um takt samfélagsins. Takturinn er svo þéttur að nánast ógerlegt sé að 

greina uppsprettu hvers hljóðs fyrir sig.12 Engu að síður eru það einstaklingar sem 

mynda þennan klið, og þeir átta sig ekki endilega á því að þeir séu að taka þátt í 

hljómsveit hversdagsleikans. 

Lefebvre talar um að taktur kapítalísks samfélags sé ekki náttúrulegur taktur 

manneskjunnar. Taktur hins kapítalíska samfélags er í senn línulegur og rákaður. 

Aftur á móti endurtekur taktur líkamans sig í sífellu, hungur, hægðir, svefn o.s.frv. 

Hinn síendurtekni hringlaga taktur líkamans þarf að samstilla sig við línulegum takti 

kapítalíska samfélagsins.13 Sem dæmi úr hversdagslífinu má nefna hádegismat, en 

línulegur taktur kapítalísks samfélags segir til um að klukkan tólf á hádegi fari allir að 

fá sér að borða, líffræðilegi taktur einstaklingsins þarf að samstilla sig takti 

samfélagsins. Samfélagið er rákað með línulegum takti í þágu útreiknanleika og 

hagkvæmi heildarinnar. 14 

 Sú heild sem bæði de Certeau og Lefebvre sjá þegar þeir horfa yfir borgina 

stafar af heildarhyggju vestrænna samfélaga. Heildarhyggjuna má ekki einungis skrifa 

á yfirvald sem reynir að temja borgara sína, mikið af þeirri stýringu sem á sér stað 

innan borgarrýma er fyrir tilstilli samfélagssáttmála. Því má segja að borgarar eigi 

sjálfir þátt í því að skapa samfélagsheild, jafn vel þó að það hafi í för með sér 

skerðingu á þeirra eigin frelsi. 

 

 

 

                                            
11 Henri Lefebvre, „Seen from the Window”, Stuart Elden og Gerald Moore þýddu, Rhythmanalysis: 
Space, Time, and Everyday Life, Continuum gaf út, London, 2004, bls. 28. 
12 Henri Lefebvre, „Seen from the Window”, bls. 27. 
13 Stuart Elden, „Rhythmanalysis: An Introduction”, Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life, 
Continuum gaf út, London, 2004, bls. xii. 
14 Gilles Deleuze og Felix Guattari, „The Smooth and the Striated”, bls. 489-490. 
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1.3 Hvatinn að rákun borgarrýmis 
Hvatinn að því að ráka hið hversdagslega líf innan borgarinnar er líkt og áður segir að 

ná fram ákveðnum skilningi yfir umhverfinu. En hvers vegna er manninum svo 

mikilvægt að umhverfi hans sé útreiknanlegt?  

Ekki er sjálfgefið að mismunandi einstaklingar sem bera ólíka hagsmuni fyrir 

brjósti geti lifað innan sama borgarrýmis án utanaðkomandi íhlutunar. Þýski 

heimspekingurinn Immanuel Kant sagði frið ekki vera náttúrulegt ástand manna sem 

lifa hlið við hlið, heldur væri náttúrulega ástandið fremur stríð.15 Óumflýjanlega verða 

hagsmunaárekstrar á einhverjum tímapunkti innan samfélaga, hvort svo sem það er á 

milli ólíkra einstaklinga eða ólíkra samfélagshópa o.s.frv. Einstaklingurinn sækir í 

stöðugt og útreiknanlegt samfélag m.a. vegna ótta við það óþekkta. Ulrich Beck og 

fleiri hafa skrifað um áhættusamfélagið (e. risk society), en það segir frá nútíma 

samfélögum sem í kjölfar heimsvæðingar sem hafa þróað kerfisbundnar leiðir til þess 

að bregðast við og reyna að fyrirbyggja hættur og óöryggi.16 M.ö.o. hafa samfélögin 

rákað sig til þess að bregðast við ógnum sem riðla jafnvægi innan þeirra.  

Þegar Lefebvre skrifar um götuna sem sést frá glugga hans segir hann óttann 

við slys tryggja röð og reglu mun betur en lögreglumaðurinn á horninu.17 Með þessu á 

hann ekki eingöngu við slys í bókstaflegri merkingu, heldur einnig frávikshegðun sem 

ógnar félagslegu jafnvægi. Borgarar viðhalda samfélagsstýringunni með nokkurs 

konar samfélagssáttmála án kúgunar yfirvalda. Þetta gera þeir til þess að takmarka 

þær ógnir sem geta steðjað að og til þess að viðhalda ástandi samfélagsins innan þess 

ramma sem þeir þekkja það. Einstaklingar sætta sig við frelsissviptingu sem stafa af 

rákun borgarrýmisins upp að vissu marki í skiptum fyrir öryggi. 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Immanual Kant, „Containing the Definite Article of Perpetual Peace Between States”, M. Campbell 
Smith þýddi, Perpetual Peace – A Philosophy Essay, George Allen and Unwin Ltd. gaf út, London, 
1795, 117-118.  
16 Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, Sage Publications gáfu út, London, 1992, bls. 
21. 
17 Henri Lefebvre, „Seen from the Window”, bls. 32-33. 
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2. Völd einstaklingar í borgarrýmum 

Í ljósi mikillar stýringar og heildarhyggju innan nútímasamfélaga má velta fyrir sér 

hvort að einstaklingar hafi eitthvert vald yfir athöfnum sínum á hinum samfélagslega 

vettvangi sem borgarrýmið er og hvort einstaklingurinn geti sjálfur haft áhrif á sköpun 

umhverfis síns? Einstaklingar virðast leita í það öryggi og þá vissu sem að stýringin 

veitir þeim og viðhalda henni sökum þess. 

 

2.1 Lýðræðisleg þversögn 
Borgarrými tilheyra ekki einstaklingum heldur tilheyra þau almenningi. Þau eru 

vettvangur þar sem almenningur hefur komið sér saman um ýmsa lýðræðislega 

sáttmála til þess að viðhalda friði og tryggja jöfnuð. Geta einstaklingar yfirhöfuð farið 

fram á athafnafrelsi innan þess samfélags sem hin almennu borgarrými eru? Er 

viðkomandi þá ekki farinn að tileinka sér rýmið og þ.a.l. ríkir ekki lengur jöfnuður 

innan rýmisins?  

 Margir fræðimenn hafa komið með kenningar um hvernig hægt sé að tryggja 

einstaklingum frelsi á sama tíma og jöfnuður ríki innan samfélagsins. Habermas og 

Rawls komu báðir með kenningar um að hægt væri að færa nútímalýðræði nær 

klassísku lýðræði Grikkja þar sem einstaklingurinn hafði mun beinni áhrif á umhverfi 

sitt. Þrátt fyrir að þeir gagnrýni kenningar hvor annars,18 er margt sambærilegt í 

hugmyndum þeirra. Báðir vilja þeir að yfirvald og lögmæti grundvallist á opinberri 

röksemdafærslu og sameiginlegri trú á hvað sé skynsamlegt. Það sem að Rawls kallar 

„hið sanngjarna” kallar Habermas „boðskiptaskynsemi.” Þeir gera báðir skýran 

greinarmun á „einbærum sannmælum” og „skynsamlegu samkomulagi.”19 Einbær 

sannmæli geta vísað til kúgunar, þar sem lítilmagnarnir sætta sig við stöðu sína. 

Skynsamlegt samkomulag miðar aftur á móti að því að aðilar nái samkomulagi um 

hvað sé besta lausnin hverju sinni. 

 Stjórnmálaheimspekingurinn Chantal Mouffe segir tilraunir Habermas og 

Rawls til að skapa stöðugan grunn fyrir frjálslynt lýðræði ógerlegar.20 Helsti gallinn 

við kenningar þeirra er að einstaklingar eru jafn ólíkir og þeir eru margir, hver og einn 

þeirra hefur sína eigin nálgun á umhverfi sitt. Því er erfitt að finna sameiginlega 

                                            
18 Chantal Mouffe, „Til varnar ágreiningslíkani um lýðræði”, Viðar Þorsteinsson þýddi, hugur, 16, 
2004, bls. 51. 
19 Chantal Mouffe, „Til varnar ágreiningslíkani um lýðræði”, bls. 47. 
20 Chantal Mouffe, „Til varnar ágreiningslíkani um lýðræði”, bls. 55. 
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birtingarmynd skynsemi. Það sem einum finnst skynsamlegt gæti næsta þótt fráleitt. 

Mouffe talar um það sem hún kallar hina lýðræðislegu þversögn í samnefndri bók 

sinni. Þar bendir hún á þá þversögn að frjálslynt lýðræði sé í senn að berjast fyrir 

einstaklingsfrelsi og hindra vöxt þess. Frjálslynda hefðin á frelsi einstaklinga mætir 

lýðræðislegu hefðinni um jöfnuð samfélagsins.21 Ekki er þar með sagt að hún haldi 

því fram að einstaklingsfrelsi og jöfnuður geti ekki farið saman. Hún á fremur við að 

einstaklingshyggjan og heildarhyggjan geti ekki fallið saman í stöðugu ástandi, því er 

stöðugur ágreiningur þar á milli. Mouffe segir ágreiningsvettvanginn vera eina af 

lykilforsendum lýðræðis.22 

 Ekki er þar með sagt að líkami einstaklingsins ferðist innan hins almenna 

borgarrýmis í nokkurskonar lestarkerfi ráðagerðanna. Innan borgarrýmisins er 

stöðugur ágreiningur þar sem einstaklingar reyna að nýta sitt persónulega frelsi innan 

um samfélagssáttmála og ráðagerðir valdahafa. 

 

 

2.2 Andóf einstaklinga innan borgarrýma 
Foucault segir að þar sem völd er að finna megi einnig finna andóf.23 Innan skipulags 

borgarinnar og almennra samfélagssáttmála má finna einstaklinginn sem reynir að 

halda uppi sínum frjálsa vilja og hagsmunum. Bæði de Certeau og Lefebvre gera 

grein fyrir einstaklingnum og sjálfsstæði hans í skrifum sínum um hið hversdagslega 

líf innan borgar. 

 Michel de Certeau notast við hugtakið brögð (e. tactics) sem andsvar við 

ráðagerðum. Brögð eru viðbrögð þeirra sem eru undir völdum ráðagerða, þar finna 

þeir valdlausu sér svigrúm til persónulegs athafnafrelsis innan ramma ráðagerðanna.24 

Brögð eru þær athafnir sem ráðagerðirnar ná ekki yfir, þeim er ekki endilega ætlað að 

kollvarpa ráðagerðunum, heldur eru þau frekar ákveðið svigrúm innan þeirra.25 

Ráðagerðir borgarskipulags ráka borgarrýmið og í því felst ákveðin stýring á 

borgurunum sem athafna sig eða ferðast innan þess.  

Ráðagerðir borga reyna að tryggja ákveðið öryggi, t.d. með því að aðskilja 

mannfólk og bíla. Ætlast er til þess að bílar aki á götunni og fótgangendur séu á 

                                            
21 Chantal Mouffe, „Introduction”, The Democratic Paradox, Verso gaf út, London, 2000, bls. 2-3. 
22 Chantal Mouffe, „Til varnar ágreiningslíkani um lýðræði”, bls. 56-57. 
23 Ian Buchanan, „Strategies and Tactics”, bls. 86-87. 
24 Michel de Certeau, „Making Do: Uses and Tactics”, bls. 36-37. 
25 Ian Buchanan, „Strategies and Tactics”, bls. 89. 
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gangstéttum eða göngustígum. Ef fótgangandi einstaklingur ætlar sér yfir götuna eru 

til staðar gangbrautir sem tryggja að það sé hægt. Ráðagerðirnar reyna að ganga út 

skugga um að jafnvægi sé innan borgarrýmisins. Aftur á móti nota einstaklingar 

gjarnan brögð til þess að lúta ekki þessum ráðagerðum, t.a.m. ganga einstaklingar oft 

yfir götur þar sem ráðagerðirnar gera ekki ráð fyrir því og stundum er bílum lagt upp 

á gangstéttir. Vitaskuld vilja borgararnir að ráðagerðirnar aðgreini svæði bíla og 

fótgangandi fólks líkt og áður segir er tilgangurinn ekki að reyna að steypa 

ráðagerðunum úr stóli heldur að nýta sér tækifæri innan ráðagerðanna. Yfirleitt eru 

brögð borgaranna í borgarrýminu smávægilegri. Allir hafa eflaust einhvern tímann á 

lífsleiðinni notað brögð sem ráðagerðir skipulagsins gera ekki ráð fyrir, t.d. að stytta 

okkur leið í gegnum brotið grindverk sem barn eða eitthvað þess háttar. 

 Líkt og áður hefur komið fram lýsir Lefebvre takti einstaklingsins sem 

síendurteknum hringlaga takti og innan hins kapítalíska borgarrýmis þarf 

einstaklingurinn að samstilla sig samfélagslega taktinum þar. 26 Lefebvre sagði nánast 

ógerlegt að greina einstakling í þeirri heild sem samfélagið myndar í borgarrýminu, 

nema ef viðkomandi fylgdi ekki samfélaglega takti kapítalíska borgarrýmisins. Slík 

tilfelli kallaði hann arrythmia, þ.e. frávik frá ríkjandi borgartakti.27 Lefebvre nefndi 

komu sjúkrabíls í borgartaktinn sem dæmi um arrythmia, við komu hans truflast 

borgartakturinn og bregst við.  

Lefebvre og de Certeau greinir eilítið á um stöðu einstaklings í almennu 

borgarrými. Borgartakturinn í skrifum Lefebvre er bæði mótaður að línulegum takti 

kapítalismans og einnig af samfélagslegum sáttmála borgaranna. Ólíkir taktar innan 

borgarrýmisins bregðast hvor við öðrum og mynda þar með hinn samfélagslega takt.28 

De Certeau einbeitir sér meira að þeirri samfélagslegu heild sem ráðagerðir valdhafa 

skapa og hvernig einstaklingar finna sér leiðir til takmarkaðs athafnafrelsis, þó 

vissulega sé hægt að líta á samfélagið sem valdhafa og samfélagslegssáttmála sem 

ráðagerðir. De Certeau gerir þó ekki grein fyrir viðbrögðum samfélagsins við 

einstaklingnum, þ.e.a.s. ágreiningsvettvangnum líkt og Lefebvre gerir með því að 

benda á viðbrögð við ólíkum töktum. 

 

 

                                            
26 Stuart Elden, „Rhythmanalysis: An Introduction”, bls. xii. 
27 Henri Lefebvre, „Seen from the Window”, bls. 27. 
28 Henri Lefebvre, „Seen from the Window”, bls. 28. 
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3. Borgarrými samfélagsins og þátttaka borgara 

Líkt fram hefur komið hafa einstaklingar svigrúm innan skipulags yfirvalda til 

takmarkaðs athafnafrelsis. Þetta vekur upp spurningar hvort að brögð einstaklinga 

geta í krafti fjöldans haft áhrif á takt samfélagsins eða jafnvel ráðagerðir yfirvalda. 

 

3.1 Sjálfsköpun borgarrýmisins 
Valdabygging í nútímasamfélögum er gerólík þeirri mynd sem Karl Marx málar af 

völdum innan kapítalískra samfélaga.29 Þýski félagsfræðingurinn Niklas Luhmann 

skilgreindi nútímasamfélag sem póst-módernískt fyrirbæri sem hefur fært sig frá 

lagskiptu og miðstýrðu samfélagi fyrri tíma yfir í sundurliðaðri valdaskiptingu innan 

samfélagsins. Sundurliðunin felur í sér að fjölmörg ólík svið samfélagsins skilgreina 

sig sjálf og tilgang sinn. Hvert og eitt þeirra leggur sitt af mörkum í mótun 

samfélagsins.30 Yfirvöld í lagskiptu samfélögunum nutu þeirra forréttinda að geta 

treyst á miðstýringu og sameinaða sjálfslýsingu, en erfitt er að finna sameiginleg 

markmið í sundurliðuðu valdakerfi nútímasamfélaga.31 Þá má vel vera að samfélög 

upplifi sig ekki sem sömu heild áður líkt og Luhmann virðist gefa í skyn, en sameinuð 

sjálfslýsing miðstýrðra samfélaga er þvinguð út frá sterkri heildarhyggju. Sjálfslýsing 

sundurliðaðs valdakerfis er síbreytileg, enda eru fjölmargir hagsmunahópar á 

ágreiningsvettvangnum. 

 Patrik Schumacher styðst við kenningar Luhmanns um valdabyggingu 

nútímasamfélaga í túlkun sinni á hugtakinu sjálfssköpun (e. autopoieis). Umhverfið er 

ekki einsleitt fyrirbæri, heldur skilgreinir hver lífvera fyrir sig umhverfi sitt út frá lífi 

sínu, upplifunum og viðbrögðum.32 Sjálfssköpunin felst í því að það er ekki miðstýrt 

yfirvald sem skapar samfélagið heldur skapar það sig sjálft út frá ólíkum þáttum í 

samfélaginu. Samfélagið er því stöðugt að skapa og endurskapa sjálft sig. Ástandið er 

aldrei stöðugt því ólíkir hagsmunahópar mætast á ágreiningsvettvangi lýðræðisins. 

 Þegar þetta er sett í samhengi við mótun hversdagslífsins innan borgarrýmisins 

og mótun borgarrýmisins sjálfs, mætast þar ólíkir einstaklingar og hópar á 

ágreiningsvettvanginum sem borgarrýmið er. Ólíkir einstaklingar mynda félagsleg 

                                            
29 Patrik Schumacher, The Autopoesis of Architecture: A New Framework for Architecture, 1. bindi, 
John Wiley and Sons Ltd. gáfu út, Chichester, 2011, bls. 177. 
30 Patrik Schumacher, The Autopoesis of Architecture: A New Framework for Architecture, bls. 178. 
31 Patrik Schumacher, The Autopoesis of Architecture: A New Framework for Architecture, bls. 179. 
32 Patrik Schumacher, The Autopoieis of Architecture, Patrik Schumacher gaf út, 2002, sótt 1. 
nóvember 2012, http://www.patrikschumacher.com/Texts/Autopoeisis.htm  
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mengi, s.s. íbúar á svæðinu, fótgangandi, vinnandi fólk í nágrenninu. Þessi félagslegu 

mengi skapa umhverfi sitt og hversdagslega hegðun í sameiningu, þó innan ráðagerða 

yfirvalda. Ólíkir taktar bæði einstaklinga og félagslegra mengja bregðast við hver 

öðrum og mynda þar með hinn samfélagslega takt, sem leiðir til sjálfssköpunnar 

samfélagsins. 

 

3.2 Hverfaskipulag 
Við gerð skipulags borga ber að hafa í huga með hvaða skala er unnið. 

Brasilíuheilkennið er hugtak sem vísar til þess þegar skipulag svæðis er unnið af 

kortum í litlum skala til þess að sjá heildarmyndina viðkomandi svæðis. Með því 

tapast hin raunverulega upplifun um hvernig er að þrífast innan svæðisins. Hugtakið 

dregur nafn sitt af höfuðborginni Brasilíu sem var skipulögð í heild sinni á 

blómaskeiði módernismans. Úr ofanmynd má sjá sjá hvernig rákuð heildinn myndar 

form arnar. Borgin er skipulögð úr þessari hæð og borgarskipulagið ætti í sjálfu sér að 

virka. Þegar borgin er skoðuð úr augnhæð má þó sjá að hún hefur litla sem enga 

mannlega tengingu.33 Það að öll borgin hafi verið skipulögð frá grunni vísar til 

mikillar heildarhyggju, og lítill munur hefur verið gerður á mismunandi 

borgarhlutum, þrátt fyrir að þeir muni á endanum þróast í ólíkar áttir. 

  

                                            
33 Jan Gehl, Cities for People, Island Press gaf út, Washington, 2010, bls. 197. 

Mynd 2 (til vinstri) Af ofanmynd má sjá hvernig skipulag Brasilíu myndar form arnar.  

Mynd 3 (til hægri) Borgarrýmin voru ekki í mannlegum skala. 
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Reykjavíkurborg hefur reynt að virkja borgarana í skipulagi borgarinnar með 

því að gefa þeim kost á að hafa áhrif á sitt nánasta umhverfi. Skipulagsráð 

Reykjavíkurborgar gerir sér grein fyrir þeirri sérfræðiþekkingu sem borgarar hafa á 

hverfum sínum og stefna á að nýta þá þekkingu með hverfaskipulagi.34 Á 9. áratug 

síðustu aldar var unnið að því að koma hverfaskipulagi á laggirnar fyrir nýtt 

aðalskipulag Reykjavíkur. Þorvaldur S. Þorvaldsson þáverandi forstöðumaður 

borgarskipulags sagði: 
 

„Þegar vinna var hafin við endurskipulagningu aðalskipulags Reykjavíkur, þá tókum við 

þessa ákvörðun, að bæta inn í hin þekktu skipulagsstig því sem við köllum 

hverfaskipulag. Hugsunin á bak við það var að reyna að ná betra sambandi við þá aðila 

sem við erum að skipuleggja fyrir, það er að segja borgarana. Við höfum orðið vör við 

það, að þessi stóru aðalskipulög sem ná yfir allt svæði Reykjavíkurborgar, eru kannski 

svolítið flókin að setja sig inn í og að fólk hefur mestan áhuga á sínu nánasta umhverfi. 

Það er eðlilegt, fólk vill fá að vita hvað er að gerast í kringum það í hverfinu, bæði í 

umferðarmálum og frágangi svæða, hvar það getur sótt þjónustu og slíkt."35 

 

 

Þegar hafði einn slíkur fundur farið fram í Réttarholtsskóla og sagði Þorvaldur að 

margar af athugasemdum íbúa frá þeim fundi myndu skila sér í aðalskipulagið sem þá 

var unnið í.36 Aftur á móti virðist sem þessi tilraun borgaryfirvalda hafi misst meðbyr 

sinn og verið lögð niður. Hverfaskipulag varð aldrei opinber þáttur í borgarskipulagi 

Reykjavíkur. 

 Á undanförnum árum hefur verið unnið að því að endurvekja hugmyndina um 

hverfaskipulag í nýrri og bættri mynd undir stjórn Ólafar Örvarsdóttur skipulagsstjóra 

Reykjavíkurborgar. Verkefnið er þó ennþá í mótun en búast má við því að það verði 

sett formlega á laggirnar á þessu ári. Nýjar hugmyndir um hverfaskipulag eru að 

miklu leyti byggðar á hugmyndum Luhmanns um nútímasamfélagið, en unnið er með 

tengiliðum í ólík félagsleg mengi sem tilheyra hverfinu, t.d. er starfsmaður Íþrótta og 

tómstundaráðs tengiliður barna og unglinga í hverfinu, félagsfræðingur úr 

                                            
34 Bjarni Reynarsson, Hverfisskipulag, Fyrirlestur í Borgartúni 12-14, 12. desember 2012. 
35 Höfundur ókunnur, „Kynning hverfaskipulags borgarhluta 5: Hverfaskipulag er leið fyrir hugmyndir 
borgaranna til framkvæmda”, í Morgunblaðinu, 13. janúar 1989, bls. 7. 
36 Höfundur ókunnur, „Kynning hverfaskipulags borgarhluta 5: Hverfaskipulag er leið fyrir hugmyndir 
borgaranna til framkvæmda”, 13. janúar 1989, bls. 7. 
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Hverfamiðstöð er tengiliður atvinnulausra, fatlaðra og örykja o.s.frv.37 Þessir ólíku 

hagsmunahópar mynda hverfið og með hverfaskipulagi hafa þeir kost á því að leggja 

sitt af mörkum við sköpun þess. 

 

4. Lifað í borgarrými 
Borgarar geta ekki einungis haft áhrif á borgarrýmið með pólítískum þrýstingi eða 

samvinnu við yfirvöld. Borgarrými mótast gjarnan út frá notkun borgaranna á því. 

Hverju borgarrými fyrir sig má líkja við lítið samfélag. Hönnunin á svæðinu virkar 

sem stýringartól yfirvalda, en innan ramma ráðagerðanna tekur samfélagið á sig sína 

eigin mynd. Innan línulegs takts yfirvaldsins eru margir mismunandi taktar sem 

bregðast hver við öðrum. Borgarrýmið verður að ágreiningsvettvangi þar sem 

einstaklingar reyna að nýta sitt persónulega frelsi án þess að riðla jöfnuðinum innan 

samfélagsins.  

 

4.1 Sköpun borgara á borgarrými án milliliðar 
Hér á Íslandi má finna nokkur dæmi um það að borgararnir eigi þátt í sköpun 

borgarrýmisins. Þó svo að borgaryfirvöld ætli almenningsrýmum ákveðinn tilgang, 

eru það borgararnir sem nota þau og gefa þeim á endanum merkingu. Hér að neðan 

verður rýnt í tvö ólík borgarrými innan Reykjavíkur. Annars vegar skrúðgarðinn 

Klambratún sem á stórum hluta árs er lítið notað og hins vegar Hjartagarðinn sem er 

einkalóð. 

4.1.1 Vettvangsrýni á Klambratúni 

Klambratún er útivistarsvæði í Hlíðahverfi Reykjavíkur. Nafn túnsins kemur af 

bænum Klömbrum sem þar stóð fram á miðja 20. öld.38 Árið 1948, stuttu eftir að 

Reykjavíkurborg eignaðist Klömbrur, var þar hafinn rekstur skólagarða fyrir 

ungmenni Reykjavíkur.39 Á sjöunda áratug síðustu aldar var túninu síðan breytt í 

skrúðgarð eins og við þekkjum það í dag. 

 Af ofanmynd af túninu má áætla að hönnun þess geri ráð fyrir því að borgarar 

eigi að njóta veru sinnar þar. Annar tveggja göngustíganna sem eiga að taka mesta 

þunga borgara sem ganga skrúðgarðinn er sveigður og leiðir borgara innar í túnið. 

                                            
37 Bjarni Reynarsson, Hverfisskipulag, Fyrirlestur í Borgartúni 12-14, 12. desember 2012. 
38 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur: Borgin – 1940-1990 Fyrri hluti, Iðunn gaf út, 
Reykjavík, 1998, bls. 42. 
39 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur: Borgin – 1940-1990 Fyrri hluti, bls. 46. 
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Aftur á móti virðast borgarar að mestu vera á hraðferð í gegnum túnið í stað þess að 

njóta veru sinnar þar. Í það minnsta hafa myndast fjölmargir gönguslóðar sökum þess 

að borgarar stytta sér ítrekað leið yfir sömu grasfleti. Einnig er að finna gönguslóða 

sem liggur milli tveggja trjáa sem afmarka túnið frá Miklubraut.  

Ætlunin er alls ekki að halda því fram að Klambratún þjóni ekki tilgangi 

sínum sem skrúðgarður, enda er oft fjölbreytt mannlíf þar á sumardögum. Aftur á 

móti hafa ferðaleiðir stórs hluta þeirra borgara sem nota túnið endurskilgreint hvaða 

ferðaleiðir standa til boða innan þess. Þær breytingar sem orðið hafa á túninu má að 

einhverju leyti skrifa á utanaðkomandi þætti, t.a.m. liggja flestir sjálfssköpuðu 

gönguslóðanna að gangbraut yfir Miklubraut. 

 

4.1.2 Vettvangsrýni á Hjartagarðinum 

Hjartagarðurinn er í sjálfu sér ekki almenningsrými því hann er í eign einkaaðila. Til 

stóð að á reitnum myndi rísa verslunarmiðstöð en hætt var við þær áætlarnir eftir 

efnahagshrunið 2008. Í kjölfarið stóð lóðin auð og illa hirt í nokkurn tíma. Það var 

ekki fyrr en hópur borgara sá möguleika svæðisins sem hjólin fóru að snúast. 

Mynd 4 Hér má sjá hvernig borgara endurskilgreina ferðaleiðir innan Klambratún. Rauði liturinn 
sýnir göngustígar, blái liturinn sýnir gönguslóða sem borgarar hafa myndað. 
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Borgararnir hófust handa við að hreinsa til á lóðinni og smám saman fylgdu meiri 

breytingar, t.d. voru veggir rifnir niður og svið byggt.40 

 Þrátt fyrir að um einkalóð sé að ræða hafa borgaryfirvöld veitt borgurunum 

lið. Einkaaðilarnir sem eiga lóðina hafa sýnt borgurunum stuðning, enda væri annars 

um auða lóð að ræða.41 Þarna má sjá áhrif borgaranna í sinni beinustu og skýrustu 

mynd, því opinberlega er ekki um almenningsrými að ræða. 

 

Lokaorð 

Í hinu kapítalíska borgarrými ríkir mikil forræðishyggja og er athafnafrelsi og völd 

einstaklinga ekki eins og best er á kosið. Aftur á móti er valdafyrirkomulagi háttað á 

annan hátt í nútímasamfélögum. Valdaskipting er sundurliðuð og margir ólíkir hópar 

koma að mótun samfélagsins. Í nútímanum er jafnvægið á milli heildarhyggju 

samfélagsins og einstaklingshyggju borgarana í stöðugum breytingum. Borgarar sætta 

sig við ákveðna frelsisheftun því það veitir þeim öryggi innan borgarrýmisins, auk 

þess sem útreiknanleiki hins rákað samfélags hjálpar þeim að staðsetja sig innan þess. 

 Þrátt fyrir að einhverjar hömlur séu á einstaklingsfrelsi er stórt til orða tekið ef 

því er haldið fram að hann sé valdarlaus mótun borgarrýma og samfélagstakts. Þó svo 

að stýring eigi sér stað í borgarrýmum þá er það einfaldlega hluti af því að búa í 

samfélagi. Líkt og Kant bendir á er náttúrulegt ástand manna stríð fremur en friður. 

Einstaklingar hafa svigrúm innan skipulags yfirvalda og samfélagssáttmála til 

athafnafrelsis upp að vissu marki.  

 Hinn samfélagslegi taktur er síbreytilegur sökum ágreiningsvettvangs 

lýðræðisins. Innan hins síbreytilega samfélags gefast einstaklingum fleir tækifæri á að 

víkja undan stýringu og nýta sitt persónulega frelsi, annað hvort sem einstaklingar 

innan hversdagslífs borgarrýmanna eða jafnvel í stærra samhengi sem hluti af félags 

mengi. 

 

 

 

 

                                            
40 Eli Petzold, „Home Is Where the Heart Is: Best Place to Spend a Sunny Day” í The Reykjavík 
Grapevine”, 27. júlí 2012, sótt 12. janúar 2013, http://www.grapevine.is/Features/ReadArticle/Home-
Is-Where-The-Heart-Is  
41 Eli Petzold, „Home Is Where the Heart Is: Best Place to Spend a Sunny Day”  
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