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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er skoðuð umfjöllun um arkitektúr í íslenskum fjölmiðlum árin 2005 og 

2010. Kveikja hennar má rekja til skopteikningar Halldórs Baldurssonar teiknara sem 

birtist í Blaðinu 30. ágúst árið 2007. Þar birtast arkitektar sem hálfgerðair „gangsterar“ sem 

fremji glæpi gagnvart umhverfi sínu. Í framhaldi af því fór ég að velta fyrir mér hvert 

viðhorf almennings til arkitektúrs sé á Íslandi.  

Í upphafi ritgerðarinnar er gert grein fyrir nálgun arkitekta á byggingarlist á nokkrum 

mismunandi tímum: klassísku stíleinkennum Vitruviusar, breytingunum sem urðu með 

tilkomu módernismans og að lokum eru hugmyndir Bjarka Ingels, fulltrúa nýrrar kynslóðar 

arkitekta, kynntar. Með því er arkitektúr kynntur til sögunnar sem síbreytilegt afl sem 

mótar umhverfi okkar og hefur áhrif á daglegt líf. Til að rannsaka viðhorf Íslendinga til 

arkitektúrs var gerð einföld orðræðugreining fyrir árin 2005 og 2010. Rýnt var í 

niðurstöðurnar, borið saman milli ára og þær túlkaðar huglægt. 

Greiningin sýndi að arkitektúr er umdeildur og greinar sem birtast í þeim miðlum sem voru 

skoðaðir eru ýmist jákvæð eða neikvæð gagnrýni á byggingarlist innanlands sem og 

almennt. Jákvæðar greinar voru þó fleiri en þær neikvæðu og breyttist það ekki þrátt fyrir 

bankahrunið árið 2008.  Fjöldi greina sem kom fram við leit var margfalt fleiri árið 2005 

en árið 2010. Í ritgerðinni er leitt líkum að því að munur í umfjöllun miðlanna á arkitektúr 

milli þessara ára markist af breyttu efnahagsumhverfi í þjóðfélaginu sbr. póststrúktúralíska 

nálgun orðræðugreiningarinnar sem gerir ráð fyrir því að umhverfið móti orðræðuna. Þrjú 

þrástef fundust við rannsóknina í umræðunni árið 2005. Þau eru umhverfi, einsleitir kassar 

og módernismi. Módernisminn virðist einmitt vera sá stíll í byggingarlist sem Íslendingar 

eiga hvað erfiðast með að sætta sig við þrátt fyrir að vera ríkjandi í manngerðu umhverfi á 

Íslandi. Hvað veldur er erfitt að segja en það gerir faglega umfjöllun um byggingarlist í 

fjölmiðlum enn mikilvægari en ella. 
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Inngangur 

Arkitektúr kemur okkur öllum við. Við komumst ekki hjá því að umgangast hann á 

hverjum einasta degi, meira eða minna. Allt okkar líf förum við úr einni byggingu í aðra, 

erum þátttakendur í atburðum lífs okkar, búum okkur til minningar í umhverfi sem er 

meira og minna hannað, skipulagt og planað, ýmist af öðrum eða okkur sjálfum.  Patrick 

Nuttgens er heiðurs-prófessor í arkitektúr við Háskólann í York og skrifaði bókina Story of 

Architecture. Í inngangi hennar segir hann:  

Whether we are aware of it or not, architecture is part of everybody´s personal  
history. The chances are that it is in a building that we are born, make love, and die; 
that we work and play and learn and teach and worship; that we think and make 
things; that we sell and buy, organize, negotiate affairs of state, try criminals, invent 
things, care for others. Most of us wake up in a building in the morning, go to 
another building or series of buildings to pass our day, and return to a building to 
sleep at night.1 

 

Arkitektúr hefur áhrif á líðan okkar, mótar umhverfi okkar og gefur okkur þann ramma 

sem við þurfum til daglegra athafna. En í hverju felst arkitektúr, hvaða skilyrði þarf 

bygging að uppfylla til að geta kallast byggingalist og hver ákveður hvað er góð 

byggingarlist og hvað ekki? Við þessum spurningum er ekkert einfalt svar en í fyrri hluta 

ritgerðarinnar langar mig að varpa örlitlu ljósi á nokkrar þeirra skilgreininga sem uppi hafa 

verið um arkitektúr.  

Þeir sem ég mun einkum skoða í því samhengi eru arkitektarnir Marcus Vitruvius Pollio, 

Le Corbusier og Bjarke Ingels auk þess sem fleiri koma við sögu þótt í minna mæli sé. 

Þessir menn hafa allir skrifað bækur um eigin skilgreiningar og framtíðarsýn í faginu. 

Vitruvius skrifaði bækurnar The ten books on Architecture á fyrstu öld fyrir Krist þar sem 

hann skilgreinir hinn „rétta“ arkitektúr. Þær skilgreiningar höfðu mikil áhrif á byggingarlist 

í margar aldir. Le Corbusier kom fram með byltingarkenndar hugmyndir í bók sinni 

Towards a new Architecture árið 1927 sem hafði mikil áhrif á byggingarlist okkar tíma. 

Auk hans hefur arkitektinn Mies van der Rohe og fleiri átt þátt í gjörbreyta byggingarlist 

með áherslu á hagkvæmni og notagildi. Bjarke Ingels gaf út bókina Yes is more sem er 

fersk nálgun á samtíma arkitektúr, gefin út árið 2009. Það á eftir að koma í ljós hve mikil 

áhrif hún mun  
                                                 
1 Patrick Nuttgens, The Story of Architecture, önnur útgáfa, Phaidon Press Limited, London, 1997, bls. 8. 
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Mynd 1: Teikning Halldórs Baldurssonar skopteiknara frá árinu 2007. 
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hafa á arkitektúr framtíðarinnar. Þetta eru ólíkar bækur sem nálgast efnið á ólíkan hátt en 

veita góða innsýn um byggingarlist á hverjum tíma fyrir sig.  

Hér er ekki ætlunin að komast að hinum eina sannleika hvað arkitektúr er, heldur varpa 

ljósi á viðvarandi þörf mannsins og vilja til að skilgreina og hafa áhrif á manngert 

umhverfi sitt. 

„Að sögn hefur ofbeldi arkitekta í miðbænum aldrei verið meira.“ 

Þessa setningu má sjá á teikningu eftir Halldór Baldursson teiknara í Blaðinu 30. ágúst 

2007 þegar góðærið stóð sem hæst (mynd 1). Arkitektarnir á myndinni líta úr fyrir að vera 

nýkomnir úr partíi og virka hálfgerðir „gangsterar“, með mynd af drauma-Laugaveginum 

sínum, sem teiknaranum finnst greinilega ljót framtíðarsýn. Þeir eru að fremja þann glæp 

með „ofbeldi“ að teikna ljót hús á sögulega götu sem mörgum Reykvíkingum er afar 

hjartfólgin. Þessi orð og mynd vöktu mig til umhugsunar um viðhorf almennings til 

arkitektúrs á Íslandi. Eru arkitektar að teikna góðar og nýtanlegar byggingar sem höfða til 

almennings eða er almenningur bara svona ólæs á arkitektúr? Eru arkitektar svo fastir í 

sínu eigin regluverki, skýjaborgum og á valdi peningaaflanna að þeir gleyma að hugsa um 

þá sem eiga eftir að nota byggingarnar þeirra? Eða er almenningur svo óupplýstur að hann 

hreinlega „skilur ekki“ hvað er að gerast í byggingunum og kann ekki að meta það? Og þá 

erum við aftur komin að spurningunni; Hvað er góður arkitektúr? Og hver ákveður það? 

Fjölmiðlar gegna veigamiklu hlutverki í samfélaginu. Þeir eru mikilvægir í  miðlun 

upplýsinga og því skiptir miklu máli hvernig og á hvaða hátt þeir fjalla um þau mál sem 

snerta okkur öll. Í þeim koma fram hugmyndir og viðhorf sem eiga þátt í að móta veruleika 

okkar. Umfjöllun þeirra getur speglað skoðanir almennings en þeir geta einnig mótað 

umræðuna. 2  Mig langaði að rannsaka hvernig fjallað er um arkitektúr í íslenskum 

fjölmiðlum. Í því skyni gerði ég einfalda orðræðugreiningu á umfjöllun um arkitektúr í 

íslenskum fjölmiðlum árin 2005 og 2010, þ.e. fyrir og eftir íslenska bankahrunið árið 2008. 

Mig langaði að sjá hvort efnahagur landsmanna hefði áhrif á umfjöllunina og þá hvernig. 

Niðurstaðan er í stuttu máli sú að umræðan bæði árin er mjög jákvæð, viðhorf almennings 

til byggingarlistar breyttist ekki en efnahagsstaða þjóðfélagsins hefur afgerandi áhrif á hve 

umfjöllunin er mikil og á hvaða forsendum hún er.  

 

 
                                                 
2 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 74. 
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Mynd 2: Teikning Vitruviusar í bókinni The ten books on architecture, bók fjögur. 
Hlutfallaútreikningar voru mikilvægir í arkitektúr þess tíma enda þurftu t.d. bogar að vera í 
réttum hlutföllum til að haldast uppi. Hlutföll voru einnig mikilvæg í fagurfræði 
arkitektúrsins. 
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Hvað er arkitektúr? 

Í Íslensku Alfræðiorðabókinni sem gefin var út af Erni og Örlygi árið 1990 er orðið 

„byggingarlist“ skilgreint sem:  

... húsagerðarlist: listrænn og tæknilegur þáttur í byggingu mannvirkja. Eins og í 
öðrum listgreinum nær b[yggingalist] bæði yfir fagurfræði og notagildi sem eru 
samofnir þættir í hverju verki.3 

 

Upphafið 

Fyrstu byggingar mannkyns voru eingöngu reistar í þeim tilgangi að veita skjól fyrir veðri 

og vindum. Arkitektúr sem listgrein varð til þegar fagurfræði fór að skila sér í 

byggingarnar, þ.e. menn fóru að hanna og reisa byggingar með fleira að leiðarljósi en 

eingöngu að skýla sér fyrir óblíðri náttúrunni. Smátt og smátt varð til það tungumál sem 

skilja má sem arkitektúr. Eða eins og Patrick Nuttgens segir í bók sinni The Story of 

architecture:  

The story of architecture is the astonishing  story of how individuals and groups 
have taken the structures, groupings, plans access and service arrangements 
originally evolved to satisfy basic human needs and transform them into some of 
the greatest manifestations of the human spirit.4  

 

Vitruvius 

Á tímum Rómverska Heimsveldisins var þessi listgrein orðin mjög þróuð og var góður 

arkitektúr þess tíma skilgreindur skv. ströngum reglum sem lutu að afstöðu bygginganna í 

landslaginu, hlutföllum þeirra, formi og samhverfu. Marcus Vitruvius Pollio, var arkitekt 

og verkfræðingur uppi á fyrstu öld fyrir Krist. Hann skrifaði bókina The ten books on 

architecture eða Hin tíu rit um byggingarlist þar sem hann skilgreinir nákvæmlega hvað 

arkitektúr sé, forsendur hans og tilgangur. Í riti sínu setti hann fram nokkrar einfaldar 

reglur sem bygging þyrfti að uppfylla til að geta talist góður arkitektúr (mynd 2).  

 
                                                 
3 Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir ritsjórar, Íslenska alfræðiorðabókin I: A- G,  

Bókaúgáfan Örn og Örlygur, Reykjavík, 1990, bls. 235. 
4 Patrick Nuttgens, The Story of Architecture, önnur útgáfa, Phaidon Press Limited, London,  

1997, bls. 15. 
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Mynd 3: La Rotonda eftir ítalska endurreisnararkitektinn Andrea Palladio. Algerlega 

samhverf bygging í allar áttir, hönnuð eftir ströngustu reglum Vitruviusar. 
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Vitruviusi var umhugað um fegurð bygginga sem hann taldi byggja á reglu, tilhögun, 

samhljóm, samhverfu, velsæmi og hagkvæmni. 5  Reglurnar fjölluðu í stuttu máli um 

uppröðun rýma í byggingum, innra skipulag, hlutfall þeirra, samhverfu, skraut og 

byggingarkostnað.  

 

Vitruvius hafði mikil áhrif á byggingalistina, bæði á sína eigin samtíðarmenn sem og á 

arkitekta framtíðarinnar. Það sést ekki hvað síst á verkum arkitekta á borð við Andrea 

Palladio (1508 - 1580) sem byggði m.a. Villa Almerico Capra, eða La Rotonda, sem er 

staðsett á suður Ítalíu (mynd 3). Hún er algerlega samhverf bygging í allar áttir, hönnuð 

eftir ströngustu reglum Vitruviusar. Palladio skrifaði einnig bók, undir miklum áhrifum frá 

Vitruviusi, The four books of arcitecture. Það tekur hann saman þær meginreglur sem 

Vitruvius hélt fram í bók sinni mörgum öldum áður. Skilyrðin kallaði hann á latínu: 

firmitas, utilitas og venustas - varanleiki, notagildi og fegurð. 6  Að hans mati þurfti 

bygging að uppfylla öll þessi skilyrði til að geta kallast arkitektúr og hafa þessi gildi verið 

talin ein helsta skilgreining á hvað teljist til byggingarlistar og hvað ekki. Þessar 

skilgreiningar eiga í raun enn við í dag þótt forsendur fegurðarinnar hafi e.t.v. breyst 

töluvert. Þessi stefna og stíleinkenni hennar hafa verið nefnd klassík. Klassísk áhrif í 

byggingarlist hafa verið við lýði öldum saman, þau hafa komist í tísku aftur og aftur með 

mismunandi áherslum. Fáar róttækar breytingar sem viku frá hugmyndafræði klassísks 

arkitektúrs komu fram fyrr en í byrjun síðustu aldar þegar hugmyndafræði og stílbrigði 

módernismans kom fram á sjónarsviðið. 

 

Módernisminn 

Sigfried Giedion (1888 – 1968) var einn helsti sagnfræðingur og gagnrýnandi í arkitektúr á 

sínum tíma. Hann skrifaði bókina Space, time and Architecture (1941) þar sem hann fjallar 

meðal annars um módernismann, upphaf hans og áhrif. Þar segir hann að í upphafi 

tuttugustu aldar hafi járnbent steinsteypa verið orðin það þróuð að mögulegt hafið verið að 

móta byggingar í afar frjálsleg form, meðal annars svokallaða skelbyggingar (shell  

 

                                                 
5 Marcus Vitruvius Pollio, The ten books on architecture, Dover Publications, Inc.,  New York, 1960, bls. 13. 
6 Andrea Palladio, The four books of architecture, Dover Publications, Inc., New York, 1965, bls. 1. 
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Mynd 4: Ronchamp kapellan í suður Frakklandi eftir Le Corbusier. Byggð árið 1955 og er 

eitt af síðustu verkum hans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Villa Savoye eftir Le Corbusier, byggt árið 1829. Hér sjást vel nýjar áherslur í 

arkitektúr hans. Súlur  undir húsinu sem lyfta því upp, gluggaborðar og þakgarðurinn. 
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construction) þar sem burðargrindin og yfirbyggingin hafi verið sameinuð í einn strúktúr.7 

Þetta hafi gefið arkitektum meira frelsi til listsköpunar en nokkurn tímann áður og að nú 

séu byggingar í síauknum mæli farnar að líkjast skúlptúrum. Hann tekur sem dæmi 

Ronchamp kapelluna í suður Frakklandi (mynd 4) sem var byggð árið 1955 og er eftir 

svissnesska arkitektinn Charles-Édouard Jeanneret, öðru nafni Le Corbusier (1887-1965).8 

Le Corbusier var einmitt einn þeirra sem nýtti sér þessa nýju tækni til að þróa arkitektúr 

áfram sem listgrein og koma fram með nýjar hugmyndir. Hann skrifaði bókina Vers une 

architecture (1923), þýdd á ensku Towards a new Architecture (1927) þar sem hann setti 

fram hugmyndir sínar í fimm liðum. Hinn „nýi“ arkitektúr er skilgreindur sem bygging 

með frístandandi uppistöðum sem lyfta henni frá jörðu,  burðarstoðir hennar eru óháðar 

útveggjum sem veldur því að bæði grunnplan hennar verður „frjálst“ sem og útveggir, 

gluggaborðar þar sem gluggar mynda lárétta renninga á húsinu og síðast en ekki síst 

þakgarður ofan á flötu þakinu.9 Dæmi um byggingu þar sem allir þessir eiginleikar koma 

fram er hin fræga Villa Savoye (1928-1929) sem staðsett er rétt fyrir utan París (mynd 5). 

Frelsun húsa frá yfirborðsskrauti er annað einkenni módernismans sem Sigfried Giedion 

talar um í bókinni sinni og eignar hana arkitektunum Mies van der Rohe, Rietveldt, van 

Eesteren og listamanninum Doesburg sem vildu endurvekja fagurfræði hins hreina 

yfirborðs. Setning Mies van der Rohe: „Less is more“ má kalla einkunnarorð þessarar 

stefnu. Samhliða því fór rýmið utandyra og innan að skarast sífellt meira og skilin milli 

inni- og útirýmis varð óljósara.10 

Hugmyndir þeirra Le Corbusiers og Mies van der Rohes voru byltingarkenndar og hluti af 

nýrri bylgju arkitektúrs sem kom í kjölfar nýrra byggingaraðferða og nýs hugsunarháttar. 

Módernisminn í byggingarlist náði fótfestu snemma á síðustu öld, sífellt fleiri arkitektar 

fóru að feta í fótspor frumkvöðlanna og hinn nýi hugsunarháttur breiddist út um hinn 

vestræna heim. Stefnan varð þó breytileg frá einu svæði til annars þar sem staðbundin áhrif 

höfðu sitt að segja og menn þróuðu sinn eigin stíl t.d. arkitektinn Alvar Aalto í Finnlandi. 

Hér á Íslandi varð hann mjög áberandi þar sem hlutfallslega mikið var byggt á tuttugustu 

öldinni miðað við aldirnar þar á undan. Dæmi um móderníska arkitekta á Íslandi eru  

 

                                                 
7 Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture: The growth of a New Tradition, fifth edition, Harvard 

University Press, Cambrigde Massachusetts, 1967, bls. xl. 
8 Sama rit, bls. xliv. 
9 Patrick Nuttgens, The Story of Architecture, bls. 268. 
10 Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture: The growth of a New Tradition, bls. lvi. 
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Mynd 6: Fjölbýlishús í Örestad í Kaupmannahöfn eftir BIG og JDS Achitects, byggt árið 

2005. 
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Sigvaldi Thordarson og Gísli Halldórsson sem stofnuðu teiknistofu árið 1940. Þeir þróuðu 

sinn eigin stíl og byggingar þeirra voru síður en svo skrautlausar þótt þær væru í 

módernískum stíl. Stíleinkenni þeirra voru látlaus en afgerandi.  

 

Bjarke Ingels 

Bjarke Ingels er danskur arkitekt, fæddur árið 1974. Hann á og rekur arkitektastofuna BIG 

í Danmörku. Hann er að eigin sögn fulltrúi nýrrar kynslóðar arkitekta með nýja og ferska 

sýn á heiminn. Hann gaf út afar athyglisverða bók árið 2009, Yes is more, þar sem hann 

lýsir hugmyndum sínum í teiknimyndaformi. Þar segir hann að arkitektúr samanstandi af 

tveimur pólum, á öðrum þeirra er „framúrstefnulegi gaurinn“ með villtu hugmyndirnar sem 

eru svo fjarlægar raunveruleikanum að þær verða aldrei annað en skýjaborgir. Á hinum 

endanun er hinn staðnaði „raunsæis-gaur“ sem framleiðir fyrirsjáanlega og leiðinlega 

gæða-kassa. 11   Gæða-kassarnir eru án efa vísun í módernísku stíleinkennin sem eru 

áberandi í hönnun bygginga enn í dag. Bjarke Ingels staðsetur sig á mitt á milli þessara 

tveggja póla til að fá það besta úr hvorum fyrir sig (mynd 6). Hans arkitektúr er útópískur 

hagkvæmnis-arkitektúr sem sameinar snjallar greiningar og tilraunastarfsemi og axlar 

þjóðfélagslega- og efnahagslega ábyrgð með húmor að leiðarljósi.12,13 Arkitektúrinn sem 

hann hefur þróað undir þessum formerkjum hefur verið tilnefndur og unnið til fjölmargra 

verðlauna, t.d. verðlaun kennd við Mies van der Rohe árin 2005 og 2007. 14   

Um einkunnarorð Mies van der Rohe: „Less is more“ segir Bjarke að þær hugmyndir hafi 

valdið byltingu, arkitektar hafi losnað undan oki fyrirfram ákveðinna forma og 

ónauðsynlegs skrauts en um leið hafi Mies var der Rohe skapað sér sínar eigin 

spennitreyju, ekki þægilegri, sem hafi heft ímyndunaraflið og sköpunargleðina. Afrakstur 

þessarar stefnu séu sviplausir kassar endurtekningar sem setji mark sinn á stór svæði í 

nútíma borgum.15  

 

                                                 
11 Bjarke Ingels, Yes is more: an archicomic on architectural evolution, Evergreen GmbH, Köln, 2009, 

bls. 12. 
12 Sama rit, bls. 12. 
13 Heimasíðu arkitektastofunnar BIG, Bjarke Ingels Group, 2013, sótt 11. nóvember 2013, 

http://static.big.dk/download/cv/1_bjarke-ingels-cv-klavika-uk_original.pdf 
14 Heimasíðu arkitektastofunnar BIG. 

http://static.big.dk/download/cv/1_bjarke-ingels-cv-klavika-uk_original.pdf 
15 Bjarke Ingels, Yes is more: an archicomic on architectural evolution, Evergreen GmbH, Köln, 2009,  

bls. 2. 

http://static.big.dk/download/cv/1_bjarke-ingels-cv-klavika-uk_original.pdf
http://static.big.dk/download/cv/1_bjarke-ingels-cv-klavika-uk_original.pdf
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Orð Mies van der Rohe, sem og orð Barack Obama, forseta Bandaríkjanna: „Yes we can“ 

og hollenska arkitektsins Rem Koolhaas: „More is more“ hafa greinilega haft áhrif á 

Bjarka Ingels því þau blása honum í brjóst hans eigin setningu: „Yes is more“ sem hann 

gerir að einkunnarorðum sínum. „Yes is more – a theory of evolution“ er nánari 

skilgreining þar sem hann útskýrir að hans stefna sé ekki að gera byltingu í arkitektúr 

heldur vilji hann að arkitektúr þróist áfram í þjóðfélaginu og mótist af því. 

Like Darwin describes creation as a process of excess and selection, we propose to 
let the forces of society, the multiple interests of everyone, decide which of our 
ideas can live,and which must die. Surviving ideas evolve through mutation and 
crossbreeding  into an entirely new species of architecture.16 

 

Hann skoðun er sú að með því að velja eitt þurfum við ekki á sama tíma að hafna öðru, 

allir möguleikar eru fyrir hendi í einu; Yes is more.  

Ef þetta er hin rétta framtíðarsýn mun arkitektúr væntanlega þróast eftir einhverri 

vinsældarpólitík eða hálfgerðum markaðslögmálum, þ.e. arkitektúr mun taka þá stefnu sem 

nær til fjöldans eða er best borguð. Enda er augljóst að Bjarke Ingels tekur orð sín 

alvarlega og markaðssetur sig og stofuna sína af miklum móð sem þá ferskustu og 

hugmyndaríkustu af öllum. Þetta kemur berlega í ljós þegar flett er í gegnum bókina hans 

Yes is more. Nýstárleg framsetning á hugmyndum (teiknimyndabók!) sem höfðar til yngri 

kynslóðarinnar, ævintýralegum tölvuteikningum og mjög svo framúrstefnulegum 

byggingum og ofurhressileika. Ég fékk á tilfinninguna að aðaláherslan með bókinni væri 

að selja hugmyndir frekar en að koma með fagleg sjónarmið á verkin, þetta væri hálfgert 

auglýsingaskrum. Þetta er mjög svo andstætt Vitruviusi sem fjallað var um hér á undan. 

Vitruvius var mikið í mun að arkitektar væru vel menntaðir á öllum sviðum, háttvísir og 

sæktust ekki auka þóknun fyrir störf sín.17 Umfram allt áttu þeir að einbeita sér að listinni í 

að teikna eins vandaðar byggingar og þeim var unnt. 

Það að geta fjallað um hugmyndir sínar og sett þær fram á nýstárlegan og ferskan hátt er að 

mínu áliti ekki endilega ávísun á góðan arkitektúr. Góður arkitektúr verður vart skynjaður 

eingöngu út frá fullkominni teikningu eða fallegri tölvugrafík. Arkitektúr er svo miklu 

meira en það. Góður arkitektúr er samhljómur milli þarfa manneskju og eiginleika rýmisins 

sem verður eingöngu skynjaður þegar hún gengur um bygginguna, greinir hana með 

skynfærum sínum og „upplifir“ hana. En hvernig endurspeglast upplifun almennings á 

                                                 
16 Bjarke Ingels, Yes is more: an archicomic on architectural evolution, bls. 14. 
17 Marcus Vitruvius Pollio, The ten books on architecture, bls. 8. 
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byggingarlist í umræðunni? Slík umræða er mest sýnileg í fjölmiðlum. En hvernig er 

fjallað um arkitektúr í fjölmiðlum? Það er hægt að segja frá tungumáli arkitektúrsins og 

fólk getur sagt frá upplifunum sínum en til að skilja hvað raunverulega er átt við verður 

fólk að fara á staðinn og upplifa hann á eigin forsendum. Þetta er í raun eins og umfjöllun 

um aðrar listir, t.d. leikhús. Ekki er nóg að lesa leikhúsgagnrýnina til að skilja leikritið, 

hægt er að fá smá innsýn í um hvað þar er að finna, en til að upplifa töfra leikhússins 

verður maður að gera sér ferð í leikhúsið og sjá leikritið með eigin augum. 

Tilgangurinn með að fjalla um arkitektúr í fjölmiðlum er kannski ekki endilega að koma 

með hinn eina sannleika um bygginguna eða staðinn sem verið er að fjalla um. Kannski er 

tilgangurinn meira sá að vekja fólk til umhugsunar svo það fari og rannsaki sjálft 

umfjöllunarefnið á eigin forsendum og myndi sér skoðun á því. Að fólk fái áhuga á 

umhverfi sínu og fari að skoða það með öðrum augum en það gerir dags daglega. 

Munurinn á þessu er samt sem áður sá að til að sjá leikrit verður maður að fara í leikhús. 

En byggingarlistin er allstaðar, hún umlykur okkur og er hluti af okkar daglega lífi. Og er 

mikilvæg eftir því. 
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Umfjöllun um arkitektúr í íslenskum fjölmiðlum 

Skilgreiningar og val á úrtaki 

Samkvæmt Vísindavefnum merkir orðið orðræða „‘tal, samræða, umræða’ og nær yfir 

máleiningu sem er stærri en setning. Þar getur verið um að ræða til dæmis fyrirlestur eða 

ræðu, hugleiðingar í töluðu máli eða rituðu og spjall eða samtal um eitthvert efni.“18 Þar 

segir einnig að „Í málvísindum er orðræða notuð í merkingunni ‘samfellt mál með 

mörgum setningum’ ... “19 

Orðræðugreiningar eru gerðar til að meta þá orðræðu sem er gegnumgangandi í 

samfélaginu hverju sinni. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson er prófessor í menntunarfræðum við 

Háskólann á Akureyri. Í grein sinni „Leitað að mótsögnum“ segir hann að orðræðan sé 

ferli sem við tökum þátt í að móta ásamt öðrum í samfélaginu.20 Henni er haldið uppi að 

stórum hluta af fjölmiðlum, hvort sem það er í dagblöðum, bloggsíðum eða í útvarpi. 

Ennfremur segir hann að „[o]rðræðan byggist upp á orðum, hugmyndum og athöfnum sem 

eru þrástef í orðræðunni.“ En þrástef er greiningarhugtak og merkir síendurtekið hugtak 

eða hugmynd sem kemur fram í orðræðunni og „ ... mynda mynstur ...“ 21 í henni.  

Tilgangur orðræðugreiningar er ekki sá að uppgötva staðreyndir heldur er leitast við að 

auka skilning okkar á mannlegu samfélagi. 22 Orðræðugreining hefur verið notað yfir safn 

ólíkra aðferða við greiningu texta. Innan hennar hafa skapast nokkrar mismunandi hefðir. 

Ein af þeim er póststrúktúralísk nálgun sem leggur áherslu á tungumálið. Hún gengur út frá 

því að sú menning sem einstaklingurinn tilheyrir hafi áhrif á hvernig hann hugsar og 

upplifir tilveru sína. Þetta þýðir að ríkjandi viðhorf samfélagsins endurspeglast í viðhorfi 

og hegðun einstaklinga og þar með orðræðu þeirra, að orðræða í raun sé lærð af 

                                                 
18 Heimasíða Vísindavefsins, Vísindavefurinn, 2013, sótt 5. september  2013,  

http://visindavefur.is/svar.php?id=7261  
19 Heimasíða Vísindavefsins 

http://visindavefur.is/svar.php?id=7261 
20 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu“, í Fötlun:  

Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði, Rannveig Traustadóttir ritstýrði, 
Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 179. 

21 Sama rit, bls. 179. 
22 Kristín Björnsdóttir, „Orðræðugreining“, í Handbók í aðferðarfræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum,    

1. útgáfa, Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson ritstýrðu, Háskólinn á Akureyri, Akureyri, 
2003, bls. 237.  

http://visindavefur.is/svar.php?id=7261
http://visindavefur.is/svar.php?id=7261
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umhverfinu.23 Það þýðir í raun að ekki er nóg að skoða hvað einstaklingurinn segir heldur 

hvað hann segir við tilteknar aðstæður og jafnvel hvernig hann segir það því „ ... þekking 

mótast ávallt að þeim aðstæðum og tíma sem hún verður til í.“24 

Franski heimspekingurinn Michel Foucault (1926 – 1984) fjallaði töluvert um orðræðu í 

verkum sínum. Í grein sinni „L´ordre du discours“ (1971) eða „Skipan orðræðunnar“ eins 

og hún er þýdd á íslensku, varpar hann fram þeirri tilgátu að í öllum þjóðfélögum „ ... 

ráðist stjórnun, val, skipulagning og dreifing á framleiðslu orðræðunnar af ákveðnum 

aðferðum sem gegna því hlutverki að slípa af henni völdin og hætturnar, yfirbuga hið 

tilviljunarkennda í flutningi hennar, bægja, burt þungum, óttalegum efnislegum 

eiginleikum hennar.“25 Umhverfið hefur áhrif á hvað er sagt, hvernig það er sagt og við 

hvaða aðstæður eins og kom fram hér á undan. Þess vegna er mikilvægt að veita athygli úr 

hvernig þjóðfélagi og tíðaranda orðin spretta úr sem til rannsóknar eru. Tíðarandinn hefur 

mikil áhrif á hvað þykir viðeigandi að segja og hvað ekki hverju sinni og hvernig við 

skilgreinum hlutina. Við sem lifum í þjóðfélaginu hverju sinni mótum tíðarandann og 

þannig höfum við áhrif á hvað þykir vera viðeigandi og rétt hverju sinni þótt sumir hafi 

vissulega meiri völd til þess en aðrir t.d. þekktir einstaklingar sem fjöldinn lítur upp til. 

Þeir sem stíga út fyrir ramma þess venjulega eru litnir hornauga, þeir hafa stigið á 

„marklínuna“ sem gerir orð þeirra merkingarsnauðari en ella.26 Annað mikilvægt framlag 

Foucault til orðræðufræðanna er hugmyndir hans um að „orðræðan sé í eðli sínu skapandi“ 

og að í henni verði fyrirbæri til.27 Með orðræðunni gefum við hugmyndunum merkingu og 

ákveðum hvað þær þýða fyrir okkur og þjóðfélagið sem við lifum í.  

Fjölmiðlar gegna veigamiklu hlutverki í samfélagi nútímans og eru þeir því oft nefndir 

„fjórða valdið“. Þeir bera ábyrgð á því að miðla upplýsingum til fólks á stóru svæði í 

gegnum dagblöð, útvarp, sjónvarp og vefmiðla. Það er mikilvægt að þeir fjalli um málefni 

á eins breiðan hátt eins og kostur er. Í fjölmiðlum koma fram hugmyndir og viðhorf sem 

eiga þátt í að ákvarða hvernig við skynjum veruleikann. Umfjöllun þeirra getur speglað 

skoðanir almennings en þeir geta einnig mótað umræðuna. 28  Það má því segja að 

                                                 
23 Sama rit, bls. 238. 
24 Sama rit bls. 238 – 239. 
25 Michel Foucault, „Skipan orðræðunnar“, í Spor í bókmenntafræði 20. aldar: Frá  Shklovskíj til Foucault,  

Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir ritstýrðu, Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, Reykjavík, 1991, bls. 193. 

26 Sama rit, bls. 193. 
27 Kristín Björnsdóttir, „Orðræðugreining“, í Handbók í aðferðarfræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum,    

bls. 240.  
28 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 74. 
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fjölmiðlar hafi það vald sem skv. Foucault ráði orðræðunni og ritskoði hana, a.m.k. í 

fréttamiðlum landsins.  

Upphaflega var lagt upp með að greina ákveðið tímabil í íslenskum fjölmiðlum, nokkur ár 

sem gæfu greinargóða mynd af því hvernig umræðan er og hefur þróast, t.d. fyrsta áratug 

þessarar aldar, 2000 til 2010. Þegar ég var búin að skoða nokkur ár sá ég fram á að þurfa 

að takmarka gagnaleitina með einhverju móti. Eftir mikla umhugsun ákvað ég að takmarka 

mig við helstu fréttamiðla landsins, þ.e. almenn dagblöð (ekki tímarit) og vefmiðla þeirra 

og taka aðeins tvö ár af þeim tíu sem til greina komu. Ástæðan fyrir valinu var auðvelt 

aðgengi almennings að þeim, stór hluti landsmanna les dagblöð og vefmiðla á hverjum 

degi og þau ná til breiðs hóps. Eins eru sum dagblöð ókeypis og því auðvelt að nálgast þau. 

Fréttamiðlarnir sem leitin náði yfir var Morgunblaðið, Fréttablaðið, DV, Fréttatíminn og 

vefmiðlar þeirra. 

Gagnasöfnunin fór aðallega fram á timarit.is og notaðist ég við orðin „arkitektúr“ og 

„byggingarlist“ við leitina. Árið 2005 gaf hæsta niðurstöðu og því valdi ég það og árið 

2010 til að fá einhverja hugmynd um hvernig orðræðan hafði breyst. Leitað var á þeim 

leitarvélum sem boðið er uppá á vefmiðlunum sjálfum. Þess ber þó að gera að þær 

leitarvélar sem síðurna bjóða uppá eru mjög óáreiðanlegar og afar fáar greinar skiluðu sér 

þaðan. Leitarvél á vefmiðlinum visir.is virðist ekki ná lengra aftur en til ársins 2011 og 

komu því engar greinar þaðan. 

Við greininguna notaði ég aðferð sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson prófessor við 

Háskólann á Akureyri kemur fram með í greininni „Leitað að mótsögnum“. Hún gengur úr 

á að finna efni til að greina, finna leiðir til að takmarka gagnasafnið og loks að greina 

efnið. 

 

Á meðan ég las efnið velti ég fyrir mér eftirfarandi spurningum:  

• Hve mikil er umræðan um arkitektúr? 

• Í hvaða samhengi/á hvaða forsendum er umræðan um arkitektúr? 

• Er umræðan jákvæð/neikvæð gagnvart arkitektúr? 

• Hvaða þrástef birtast í umræðunni? 

 



17 
 

Orðræðugreining 

Árið 2005 
Mjög lífleg umræða var um arkitektúr og byggingarlist á þessu ári. Fjölmargar greinar 

komu upp og voru þær af margvíslegum toga og eru afar misjafnar skoðanir viðraðar í 

þeim. Þetta voru leiðarar, viðtöl, innsendar greinar, pistlar og það sem kalla má litlar 

fróðleiksgreinar. Einnig voru nokkrar greinar í sérblöðum s.s. í Lifun Morgunblaðsins, sem 

er sérblað um lífstíl og hönnun og var gefið út einu sinni í mánuði. Lesbók Morgunblaðsins 

innihélt töluverðan fjölda greina. Mjög margar greinar voru gagnrýnar á arkitektúr, bæði 

gamlan og nýjan. Nokkar greinar voru gagnrýnin lesendabréf.  

Jákvæðu greinarnar voru mun fleiri en ég bjóst við. Ég flokkaði greinarnar huglægt eftir 

því hvort þær væru jákvæðar, neikvæðar eða hlutlausar kom eftirfarandi niðurstaða í ljós: 

Af 79 greinum reyndust 56 vera jákvæðar, 18 neikvæðar og 5 hlutlausar. Af þessu má ráða 

að umræðan hafi að miklu leyti verið jákvæð en gagnrýnin. Við lesturinn greindi ég nokkur 

hugtök sem komu oftar fram í umræðunni en önnur, svokölluð þrástef. Af þeim bar mest á 

þremur: umhverfi, einsleitir kassar og módernismi. Hér verður greint stuttlega frá þeim. 

 

• Umhverfi 

Þegar fjallað eru um arkitektúr er umhverfið algengasta þrástefið í umræðunni. Allir sem 

minnast á umhverfi í greinum sínum eru sammála mikilvægi þess að byggingar taki tillit til 

umhverfisins, hvort sem byggingarnar eru staðsettar í borgarlandslaginu eða úti í 

náttúrunni. Flestir eru á þeirri skoðun að það sé ekki gert nægilega vel eða bara alls ekki.  

Þegar um viðbyggingar er að ræða takast á tvö grundvallarsjónarmið, annars vegar að 

leitast við að viðbyggingin falli að stíl hússins eða að hún skeri sig frá henni með afgerandi 

hætti. Báðar aðferðirnar eru notaðar en sú fyrrnefnda er þó öllu sjaldgæfari. 29 Í einni grein 

er talað um þá áráttu arkitekta að sparka í nánasta umhverfi verka sinna30, þ.e. þegar 

byggingar þeirra skera sig mikið úr umhverfinu. Þegar um er að ræða heilar húseignir 

virðast allir vera sammála um að nýbyggingin skuli falla vel að því sem fyrir er. Hvernig 

það er gert er hins vegar hið eilífa þrætuepli því það sem einum finnst fullkomlega í stíl 

finnst öðrum vera algerlega á skjön. Dæmi um nýbyggingar sem koma í stað eldri húsa 

                                                 
29 Þröstur Helgason, „Húsin í bænum, Tala ofan í hvert annað“, Lesbók Morgunblaðsins, Morgunblaðið, 

19. febrúar 2005, bls. 3.  
30 Jónas Kristjánsson, „Æpt á fortíðina“, DV, 44. tbl., 23. febrúar 2005, bls. 2.  
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sem hafa verið rifin eru bensínstöðvar en mörgum bensínstöðvum hefur verið skipt út fyrr 

eitthvað sem lítur út eins og ofvaxið auglýsingaskilti sem tekur ekkert tillit til 

umhverfisins.31 Það er heldur ekki nóg að láta stíl nýju og gömlu bygginganna kallast á ef 

mikið ósamræmi er í stærðarhlutföllum, mikilvægt er að þau séu í samræmi svo stærri 

húsin virki ekki sem frekt inngrip í borgarmyndina.32 

Árið 2005 var gefið leyfi til að rífa 22 hús við Laugaveginn ef eigendur gætu sýnt fram á 

að frambærileg hús kæmu í staðin. Egill Helgason fjölmiðlamaður skrifaði greinina 

„Kofahöfuðborg heimsins“ í DV laugardaginn 26. febrúar 2005 þar sem hann segir: 

Sporin hræða auðvitað. Það hafa verið byggð svo mörg skelfilega ljót hús í bænum, 
þeim hefur verið drullað niður án tillit til umhverfis síns, ekki var hugsað um neitt 
annað en byggingamagn og brútal nytjasjónamið.33 

 

Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson, nemi og íbúi í miðbæ Reykjavíkur, er á öðru máli, hann 

segir arkitektúr hafa tekið stórstígum framförum á undanförnum árum og tiltekur dæmi um 

velheppnuð hús;  Laugaveg 40 og 42. Hann hafi séð teikningar af mögulegum húsum sem 

reisa á í staðin og segir að þau séu „ ... hús sem passa vel inn í götumyndina, eru í svipaðri 

hæð og með svipað útlit og þau sem hafa staðið þarna í áranna rás.“34 þ.e. þau muni falla 

vel að umhverfi sínu. Jón Kaldal aðstoðarritsjóri Fréttablaðsins er honum sammála og 

segir að þær hugmyndir sem ríktu í arkitektúr í fortíðinni tilheyri liðnum tíma og eigi ekki 

lengur við.35 

Bragi Ásgeirsson myndlistarmaður skrifaði á þessum tíma reglulega pistla í sunnudagsblað 

Morgunblaðsins. Umfjöllunarefni hans voru fjölbreytt og snerust sumar greinar hans um 

arkitektúr og skipulag og er honum umhugað um að arkitektúr taki tillit til staðhátta. Hann 

segir um fyrirhugaða byggð í Vatnsmýrinni: 

Allra hagur, einnig verktaka, að læra af reynslu annarra og engin tilhugsun 
ógeðfelldari en ef við bættist enn eitt nákalt og mannfjandsamlegt íbúðarhverfið, í 
skerandi ósamræmi við eldri byggð og náttúrusköpin allt um kring.36 

                                                 
31 Þröstur Helgason, „Eru ofvaxin vörumerki“, Lesbók Morgunblaðsins, Morgunblaðið, 12. mars 2005,  

bls. 8. 
32 Heiða Jóhannsdóttir, „Hugleiðingar um borgarskipulag“, Lesbók Morgunblaðsins, Morgunblaðið, 11. júní 

2005, bls. 2. 
33 Egill Helgason, „Kofahöfuðborg heimsins“, DV, 47. tbl., 26. febrúar 2005, bls. 55. 
34 Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson, „Fögnum einkaframtakinu“, Morgunblaðið, 129. tbl., 14. maí 2005, bls.  

34. 
35 Jón Kaldal, „Laugavegurinn og bíóin“, Fréttablaðið, 57. tbl., 28. febrúar 2005, bls. 16. 
36 Bragi Ásgeirsson, „Dagstund í Málmey“, Morgunblaðið, 238. tbl., 4. september 2005, bls. 26. 
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Í umræðunni er talað um mikilvægi þess að rannsaka umhverfið, kosti þess og galla svo ný 

byggð megi verða hluti að þeirri gömlu, eins og hún hafi alltaf verið þarna. Þróun 

byggingarlistar og skipulagsmála hafi á síðustu árum tekið vaxandi mið af umhverfi sínu, 

bæði náttúrulegu umhverfi byggðarinnar sem og nánasta umhverfi bygginga. Þannig náist 

samfella í borgarmyndina.37 

Stundum er minnst á tengslin við náttúruna, einkum út á landi. Þar er talað um tengsl húss 

og náttúru38 og samhljóm milli húss og landslags.39 Að láta húsið „falla inn í landslagið“ 

kemur einnig fyrir, einkum úti á landi. Landslagið og náttúran eru þá komin í staðin fyrir 

nærliggjandi byggð og lögð er áhersla á að húsið taki tillit til þess.40 Torfbærinn fellur vel 

undir þá skilgreiningu. Nokkuð er minnst á hann sem umhverfisvæns arkitektúrs sem fellur 

vel inn í landslagið en einnig sem menningararfs sem varð til í því umhverfi sem 

Íslendingar koma  úr. 41  Að byggja inn í landslag í samhljóm við íslenska náttúru er 

sérstaklega mikilvægt þegar byggja skal á viðkvæmum stöðum s.s. í þjóðgörðum.  

Pétur Ármannsson arkitekt segir: „Í vissum tilvikum getur vönduð byggingarlist skipt 

sköpum sem liður í að ná sátt um umdeild mannvirki á viðkvæmum stöðum.“ Hann tekur 

sem dæmi skolpdælustöð við Faxaskjól í Reykjavík sem arkitektunum tókst að láta falla 

vel að umhverfinu. 

 

• Einsleitir kassar. 

Mörg ólík orð eru höfð um þetta þrástef; litlir kassar á lækjarbakka, steinkumbaldar, 

steinsteyputurnar, kassagerð og hryllilegir kumbaldar en þar sem þau skírskota öll til þess 

sama flokkaði ég þau sem eitt þrástef. Hér er verið að kvarta undan óspennandi, einsleitum 

arkitektúr sem fólki finnst leiðigjarnt og fráhrindandi umhverfi. Þetta munu vera leiðinlegu 

módernísku gæða-kassarnir sem Bjarke Ingels talar um í bók sinni Yes is more og minnst 

var á fyrr í ritgerðinni. Miðað við þessa orðræðugreiningu hefur hann rétt fyrir sér, fólki 

finnst svokallaðir gæða-kassar ekki góður kostur. Ég er samt ekki viss um að sá útópíski 

arkitektúr sem hann boðar eigi frekar upp á pallborðið hjá almenningi sé miðað við 

gagnrýni á verðlaunatilllögu BIG í samkeppni um nýjar höfuðstöðvar Landsbankans frá 

árinu 2007 við höfnina í Reykjavík. 
                                                 
37 „Neðanmáls“, Lesbók Morgunblaðsins, Morgunblaðið, 30. júlí 2005, bls. 2 
38 Elsa Ævarsdóttir, „Færri fermetrar í fríinu I og II“, Lifun, Morgunblaðið, bls. 12 – 13.  
39 Elsa Ævarsdóttir, „Steinsteypan í náttúrunni II“, Lifun, Morgunblaðið, bls. 8 – 10.  
40 Sigrún Sandra Ólafsdóttir, „Garðar á þakinu“, Lifun, Morgunblaðið, 27. ágúst 2005, bls. 10 – 16. 
41 „Torfbærinn að hverfa af yfirborði jarðar“, Fréttablaðið, 190. tbl., 16. júlí 2005, bls. 39. 
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Þetta þrástef er reyndar náskylt umhverfis-þrástefinu; arkitekt hefur áhyggjur af því að 

bensínstöðvar verði einsleitur arkitektúr, þar sem þau eru orðin eins konar vörumerki, þær 

séu settar niður hvar sem leyfi fæst fyrir þeim án tillit til þess sem fyrir er í umhverfinu.42 

Kassa-þrástefið er einnig náskylt næsta þrástefi sem er módernismi eða hagnýtisstefnan. 

Talað er um „ ... kassalaga byggingar allt um kring í anda módernismans, ...“.43  

 

• Módernismi 

Margoft er minnst á módernismann eða hagnýtisstefnuna í greinum er varða arkitektúr og 

skipulag og þá mjög oft í neikvæðu samhengi. Bragi Ásgeirsson myndlistarmaður kennir 

módernismanum um að hafa „valtað yfir sígildan húsakost“ og notkun hans bjóði 

„einsleitni og stöðlun heim.“44 Jafnframt að módernisminn sem stefna hafði margt til að 

bera og var jákvæð bylting í sjálfu sér en óx sjálfum sér yfir höfuð og þynntist út.45 Hann á 

heldur ekki alltaf við, menn skulu varast að „troða inn kuldalegum eftirlíkingum stórborga 

... í skerandi ósamræmi við það sem fyrir er ...“46 og að „ ... náköld útgáfa  módernimans 

hafi riðið röftum í áratugi.“47 Bragi var þó ekki einn á þessari skoðun. Egill Helgason 

fjölmiðlamaður stingur upp á skýringu á þessari andúð á módernismanum: 

Skæðasta birtingamynd hans, funkisstefnan, táknaði á sínum tíma algjört rof frá 
fyrri hefðum í húsagerðarlist. Það var byrjað á núlli eins og fortíðin væri ekki til. 
Nú, fjórum kynslóðum síðar, hefur almenningur ekki enn sætt sig við 
hagnýtisstefnuna. Þvert á móti – henni er kennt um að hafa eyðilagt borgir í stórum 
stíl. Samt er hún ennþá ráðandi.48 

 

Módernískan arkitektúr í jákvæðu samhengi fann ég í einni af þeim greinum sem ég vil 

kalla fróðleiksgreinar en það eru litlar greinar sem talað verður um hér á eftir. Í þessari 

grein er talað um módernisma með „mildum“ formerkjum þar sem byggingarnar eru 

„stílhreinar og fágaðar“ 49  (ekki kuldalegir kassar!). Annars eru yfirleitt notuð orðin 

nútímalegur arkitektúr eða nýtísku arkitektúr þegar fjallað er um arkitektúr í jákvæðu 

samhengi. 
                                                 
42 Þröstur Helgason, „Eru ofvaxin vörumerki“, Lesbók Morgunblaðsins, Morgunblaðið, 12. mars 2005,  

bls. 8.  
43 Bragi Ásgeirsson, „Heilsuverndarstöðin við Barónstíg“, Morgunblaðið, 322. tbl., 27.  

nóvember 2005, bls. 36. 
44 Bragi Ásgeirsson, „Á Laugarvatni“, Morgunblaðið, 184. tbl., 10. júlí 2005, bls. 27.       
45 Sama grein, bls. 27. 
46 Bragi Ásgeirsson, „Dagstund í Málmey“, Morgunblaðið, 238. tbl., 4. september 2005, bls. 26. 
47 Bragi Ásgeirsson, „Tónlistarhús/borgarskipulag“, Morgunblaðið, 280. tbl., 16. október 2005, bls. 26. 
48 Egill Helgason, „Kofahöfuðborg heimsins“, DV, 47. tbl., 26. febrúar 2005, bls. 55. 
49 Jón Agnar Ólason, „Módernismi að finnskum hætti“, Fasteignablaðið, Morgunblaðið, 9. maí 2005, 

bls. 55.  
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Mynd 7: Hörgshlíð 28 eftir Sigvalda Thordarson, teiknað árið 1954. 
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Fróðleiksgreinar 
Þegar ég var að rannsaka gagnasafnið tók ég eftir að stór hluti jákvæðu greinanna skera sig 

að nokkru leyti úr og vil ég því fjalla um þær sérstaklega. Þetta eru greinar um einstök 

hverfi eða hús, ný og gömul eða einstaka arkitekta og verk þeirra, hvort sem það var á 

byggingarlistasviðinu eða öðru. Staðsetningin þeirra vakti athygli mína. Flestar af þeim 

voru staðsettar í fasteignablöðunum, bæði hjá Fréttablaðinu og Morgunblaðinu. Í 

fasteignaauglýsingum kemur orðasambandið „fallegur arkitektúr“ mjög oft upp á þessum 

tíma, væntanlega til að hvetja fólk til að koma og skoða. Þetta og staðsetning 

fróðleiksgreinanna túlka ég sem svo að á uppgangstíma eins og fyrir hrun hafi verið 

nokkuð draumkennt ástand þar sem fólkið sem les fasteignablöðin sá fram á möguleika á 

að færa sig í umtalsvert betra og flottara húsnæði en það var í. Það var því ekki aðeins að 

leita sér að nýju húsnæði, það gerði það af því að byggingar og arkitektúr fékk aukið vægi í 

framtíðarmöguleikum þess. Því fannst gaman að fylgjast með hvað var í boði á hverjum 

tíma og láta sig dreyma. Í þessu samhengi virka umfjallanir um framúrskarandi arkitektúr 

hvetjandi. Stundum eru þetta þó hreinar auglýsingar og umfjöllunin um arkitektúr 

eingöngu söluhvetjandi. „Ein af perlum íslenskrar byggingarlistar“ er dæmi um þetta, þar 

er fjallað um Hörgshlíð 28 sem Sigvaldi Thordarson teiknaði (mynd 7). Þar er húsinu lýst í 

nokkrum orðum og minnst á hve sjaldan svona gæðahús komi í sölu og „ ... að nú hafi fólk 

meiri smekk fyrir sígildum arkitektúr en áður, og margir hafi áhuga og getu til að eignast 

fallega hönnuð hús sem hafa sögulegt gildi.“50 

 Þetta leiðir hugann að öðrum greinum sem komu upp í leitinni; greinarnar um ríka fólkið 

og húsin þeirra. Þetta eru tvær greinar sem birtust í DV og heita annars vegar „Bæjarins 

bestu hús“ og „Gömul en framúrstefnuleg“. Í þeim eru myndir af húsum og íbúum þess og 

arkitektunum sem teiknuðu þau auk fermetrafjöldanna.  

Í fyrrnefndu greininni, sem er eftir Frey Einarsson blaðamann ,segir:  

Módernisminn hefur risið upp í íslenskri byggingarlist eftir áratuga dvöl í 
póstmódernískri fortíðardýrkun. Íslenskir, nýríkir og ríkir auðmenn sækjast nú eftir 
því að byggja sér stór nútímaleg einbýlishús utan um breyttan lífstíl og tækni 
nútímans. ... Módernisminn á rætur sínar að rekja til iðnbygltingarinnar sem hófst 
um miðja 19. öld. Sú tegund byggingarlistar sem nú vaknar  aftur eftir áratuga svefn 
var skilgreind ... sem alþjóðastíllinn eða International style. ... Hús í alþjóðastílnum 
voru algeng hér á landi í [svo] sjöunda áratugnum. Íslenskir auðmenn þess tíma 

                                                 
50„Ein af perlum íslenskrar byggingarlistar“, Fasteignablaðið, Morgunblaðið,  7. mars 2005, bls. 1. 
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byggðu sér nútímaleg einbýlishús sunnan megin í Arnarnesinu sem þóttu tímana 
tákn. Nú um fjörutíu árum síðar eru sambærileg hús að komast aftur í tísku.51 

Í þessum greinum er lögð mikil áhersla á að vel hönnuð hús séu eftirsóknarverð. Með því 

að birta fermetrafjöldann, brunabótamatið og greina frá arkitekt húsanna er gefið í skyn að 

aðeins vel efnaðir einstaklingar hafi efni á þeim munaði að láta arkitekt hanna fyrir sig hús 

samkvæmt nýjustu tísku, úr dýrustu efnum og búið nýjustu græjum. Eða eins og Ásberg 

Kristján Pétursson fasteignaeigandi orðar það: „ ... nú séu breyttir tímar þar sem íslenskum 

auðmönnum hefur fjölgað ... Þeir eru óhræddir við að byggja sér stór og glæsileg hús sem 

þeir hafa efni á. Slíkt er ekkert tiltökumál á Íslandi lengur.“ 52  Hin greinin segir frá 

nokkrum frægustu húsum landsins eftir arkitektana Högnu Sigurðardóttur og Manfreð 

Vilhjálmsson. Þar er fermetrafjöldinn og brunabótamatið einnig birt en meira er fjallað um 

arkitektúr húsanna.53 Það er samt ljóst af efnistökum greinarinnar að einungis vel efnað 

fólk hefur efni að kaupa þessi hús. Hér er arkitektúrinn einhvers konar stöðutákn fyrir 

auðmenn sem þeir geta státað sig af. 

 

Árið 2010 
Árið 2010 er dapurlegt ár í fjölmiðlaumfjöllun um arkitektúr. Mjög fáar greinar sem fjalla 

eingöngu um arkitektúr birtast á þessu ári. Þær greinar sem skoðaðar voru fyrir þessa 

orðræðugreiningu töldust 32 og töldust 30 jákvæðar en 2 neikvæðar. Alþingismenn velta 

fyrir sér ábyrgð arkitekta á byggingarlist á Íslandi og hvort faglegur heiður þeirra hafi vikið 

fyrir peningarsjónarmiðum54 og listamaðurinn Þrándur Þórarinsson heldur sýningu þar sem 

hann kemur með sína sýn á Reykjavík eins og hann vill sjá hana.55 Eitt viðtal er við 

arkitektana Ásmund Hrafn Sturluson og Steinþór Kára Kárason sem eiga arkitektastofuna 

Kurtogpí en þar er m.a. fjallað um Menntaskóla Borgarfjarðar sem þeir hönnuðu.56 Mjög 

margar af þeim greinum sem upp koma fjalla um innanhúsarkitektúr eða innanstokksmuni, 

hannaða af arkitektum. Nokkrar greinar segja frá ungum arkitektum og hvað þeir eru að 

gera; skartgripa- og fylgihlutahönnun57,58 bjóða í bíó59 eða opna búð60,61. Margar af þeim 

                                                 
51 Freyr Einarsson, „Bæjarins bestu  hús“, DV, 156. tbl., 16. júlí 2005, bls. 16. 
52 Sama grein bls. 16. 
53 „Gömul en framúrstefnuleg“, DV, 156. tbl., 16. júlí 2005, bls. 19. 
54 „Arkitektar móðgast á fundi þingnefndar“, Fréttablaðið, 216. tbl., 15. september 2010, bls. 6. 
55 Kolbrún Bergþórsdóttir, „Duttlungar Þrándar“, Morgunblaðið, 195. tbl., 23. ágúst 2010, bls. 31. 
56 Sigríður Björg Tómasdóttir, „Viljum byggja borg“, Fréttablaðið, 1. tbl., 2. janúar 2010, bls. 22. 
57 „Glingur og glóandi gull“, Fréttablaðið, 253. tbl., 28. október 2010, bls. 31. 
58 „Kærastan hjálpar til“, Fréttablaðið, 182. tbl., 6. ágúst 2010, bls. 22. 
59 „Borghildur býður í bíó“, Fréttablaðið, 284. tbl., 3. desember 2010, bls. 92. 
60 „Hönnuði vantaði vettvang“, Fréttablaðið, 196. tbl., 23. ágúst 2010, bls. 22. 
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greinum þar sem orðið „arkitektúr“ kemur fyrir er verið að fjalla um annars konar hönnun 

eða list, t.d. myndlist. Dæmi um það er þegar arkitektúr er notaður í listsköpun eins og í 

myndlistarsýningunni Upplausn eftir Huldu Stefánsdóttur í nóvember 2010. Þar setur hún 

inn græna birtu inn í Hallgrímskirkjuturn til að „ ... færa smá lit inn í kirkjuna,“.62 Í því 

samhengi er hægt að nefna „hönnun og arkitektúr“ sem nokkurs konar þrástef. 

Þrástef í orðræðunni er „fallegur/áhugaverður arkitektúr“ sem er mikið notað í ferða-

auglýsingum. Þar er verið að nota fallegan arkitektúr sem aðdráttarafl til staða 

erlendis. Greinilegt er að stemningin fyrir umræðu um arkitektúr er nú orðin allt 

önnur og hafði e.t.v. færst yfir á önnur svið, s.s. skipulagsmál og fræðslu. Fólk virðist 

hafa meiri áhuga á nærumhverfi sínu en áður og fræðsla um arkitektúr er meira 

áberandi í umræðunni. Í því samhengi má nefna eina grein sem fjallar um 

Feneyjatvíæringjann í arkitektúr 2010 þar sem er leitast við að svara spurningunni 

hvað er arkitektúr? Þar nota ólíkir listamenn miðla sína til að fá fólk til að komast að 

eigin niðurstöðu um hvað arkitektúr gæti mögulega verið.63 Námskeið um arkitektúr 

í garðhönnun64 og sýning á afrakstri barna á námskeiði í hönnun íverurýma fyrir 

dýr 65  er t.d. til umfjöllunar. Ég tel að þetta sé vísbending um ákveðna 

viðhorfsbreytingu milli áranna 2005 og 2010. Árið 2005 var lífsgæðakapphlaupið á 

Íslandi að nálgast hámark, „2007“-tíðarandinn var að skella á og mikil áhersla á að 

efnisleg gæði. Árið 2010 er hrunið afstaðið og fólk hefur ekki jafn mikið milli 

handanna eða vill a.m.k. ekki flíka þeim verðmætum. Þá er stemningin í þjóðfélaginu 

frekar fyrir því að líta inn á við, njóta þess sem lífið hefur uppá að bjóða og fólk 

sækist eftir upplifunum og nýrri lífsreynslu í sarpinn. Efnistök dagblaðanna 

endurspegla þetta, ekki er lengur fjallað um stórhýsi auðmanna með nafni 

arkitektsins, upptalningu á fermetrafjölda og brunabótamats heldur er áherslan lögð á 

upplifanir almennings í umhverfi okkar sem þurfa ekki að kosta svo 

mikið. 66 , 67 , 68 Forsendur umfjöllunar um arkitektúr höfðu breyst og það kemur 

greinilega fram í umræðunni. 
 

                                                                                                                                                    
61 „Svolítið hipp og kúl staður“, Morgunblaðið,122, tbl., 28. maí 2010, bls 10. 
62 „Græn upplausn í Hallgrímskirkju“, Fréttatíminn, 8. tbl., 19. nóvember 2010, bls. 82. 
63 Anna María Bogadóttir, „Tómar byggingar og borgarskipulag“, Fréttablaðið, 225. tbl., 25.  
 september 2010, bls. 36.  
64 „Að byggja í áföngum“, Fréttablaðið,  38. tbl., 15. febrúar 2010, bls. 20.  
65 „Myndir barna öðrum innblástur“, Fréttablaðið, 89. tbl., 17. ágúst 2010, bls. 31. 
66 „Andinn auðgaður alveg ókeypis“, Fréttablaðið, 207. tbl., 4. september 2010, bls. 76. 
67 „Borghildur býður í bíó“, Fréttablaðið, 284. tbl., 3. desember 2010, bls. 92. 
68 „Dagleg hönnun um allan heim, Morgunblaðið, 177. tbl., 31. júlí 2010, bls. 10. 
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Niðurstöður 

Ljóst er að umfjöllun um arkitektúr á Íslandi er mjög mismunandi milli þessara tveggja ára 

sem til rannsóknar voru. Í fyrsta lagi er umfangið á umfjölluninni mjög mismunandi. 

Umræðan var afar lífleg á árinu 2005. Þá birtust margar greinar, bæði greinar sem 

gagnrýna ríkjandi hugmyndafræði í byggingarlist og eins greinar sem fjölluðu um hana á 

afar jákvæðan hátt. Umfjöllunin um arkitektúr var hins vegar í algeru lágmarki árið 2010 

en þær fáu greinar sem birtast eru langflestar jákvæðar í garð byggingarlistarinnar. Hafa 

verður þó þann fyrirvara á þessari greiningu á orðræðu um byggingalist að rannsóknin 

byggir á umfjöllun í almennum dagblöðum (ekki tímaritum) og vefmiðlum þeirra. 

Áhugavert væri að gera víðtækari greiningu með fleiri miðlum eins og t.d. umfjöllun í 

útvarpi og sjónvarpi. Ekki er heldur víst að allar greinar sem fjalla um arkitektúr hafi skilað 

sér við gagnaleitina. Það hve mikil munur er á umfangi umræðunnar á milli þessara tveggja 

ára getur einnig valdið ákveðinni skekkju á greiningunni. 

 

Það kom berlega fram við rannsóknina að umfjöllunin um arkitektúr í íslenskum 

fjölmiðlum virðist vera í beinu samhengi við efnahag landsmanna. Lífstíll Íslendinga 

virðist hafa mikil áhrif á hvort og hvernig er fjallað um byggingarlist. Í góðærinu 

svokallaða birtust margar jákvæðar greinar t.d. í Lifun Morgunblaðsins þar sem fjallað var 

um arkitektúr frá mörgum mismunandi sjónarhornum, bæði arkitektúr hér heima og 

erlendis. Litlu fróðleiksgreinarnar sem ég kalla svo, vöktu þó sérstaka athygli mína í þessu 

sambandi. Þá sérstaklega staðsetning þeirra hjá fasteignaauglýsingunum, sumar þeirra eru 

eingöngu birtar til að vekja áhuga væntanlegra kaupenda á tiltekinni eign. Áhugi 

almennings á arkitektúr er sennilega til staðar í töluverðum mæli á öllum tímum. Í ástandi 

eins og skapaðist t.d. fyrir hrunið 2008 þar sem framtíðarsýn almennings á eigin húsnæði 

var björt og fögur og áhugi á arkitektúr umtalsverður var vissulega mikil umfjöllun. Henni 

var beitt markvist sem eins konar markaðstæki til að selja eignir sem er í sjálfu sér rökrétt 

ákvörðun þar sem góð hönnun er mikils virði og ber að auglýsa hana sem slíka. Það er þó 

ljóst þegar fleiri greinar eru skoðaðar að arkitektúr og hönnun yfirleitt var orðin eins konar 

stöðutákn fyrir vel stætt fólk, skrautfjöður í hattinn. Með umfjöllun af þessu tagi er verið 

að senda skýr skilaboð út í samfélagið: Vel hönnuð hús, teiknuð af frægum arkitektum eru 
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eftirsóknarverð og sýna hver þú ert. Engar slíkar greinar komu fram árið 2010. Þessi 

fækkun fróðleiksgreina má sennilega að miklu leyti rekja til minna umfangs á fasteigna- 

markaði og laskaðri framtíðarsýn almennings á eigin húsnæði í samanburði við 2005. Þetta 

er í samræmi við þær fræðilegu forsendur sem lagt var upp með í byrjun 

orðræðugreiningarinnar. Tíðarandinn í þjóðfélaginu hefur mikil áhrif á hvermig og hve 

mikið er fjallað um arkitektúr í dagblöðum landsmanna fyrir og eftir bankahrunið. Það 

þótti hreinlega ekki við hæfi að fjalla um arkitektúr ríka fólksins árið 2010 þegar margir 

landsmenn áttu um sárt að binda vegna efnahagsþrenginganna. Það má segja að fjömiðlar 

landsins hafi misst áhugann á að fjalla um arkitektúr í því skyni að selja íbúðir því 

fasteignahluti dagblaðanna var í algeru lágmarki árið 2010. Þá fór umfjöllunin að miklu 

leyti yfir á önnur svið hönnunar. Þó virðist umfjöllun um arkitektúr í almannaþágu, sbr. 

viðtalið við arkitekta Menntaskóla Borgarfjarðar ennþá þótt viðeigandi. Íslendingar virðast 

hafa farið að líta inn á við og sækjast eftir nýjum upplifunum og lífsreynslu frekar en 

efnislegum gæðum. 

Umhverfið er fólki hugleikið í umræðunni. Margsinnis er minnst á hve mikilvægt er að 

samræma bygginar við eldri byggð og/eða náttúrunni. Líklega kemur sú umræða til vegna 

þess hve mikill hraði var á öllu og þótti fólki líklega nóg um alla þá röskun sem átti sér 

stað allt í kringum það í byggingarframkvæmdunum. Sú umræða er ekki lengur til staðar 

árið 2010, líkleg vegna þess að byggingaiðnaðurinn var þá í lágmarki og ekki neitt til að 

fjalla um á þeim vettvangi. 

Annað sem vakti athygli mína við rannsóknina er að Íslendingar virðast skiptast í tvær 

fylkingar, með og á móti módernismanum. Þetta er mjög áberandi árið 2005 þegar mikill 

uppgangur var í byggingaiðnaðinum og nýtískuleg hús risu hvarvetna. Ég velti fyrir mér 

ástæðum þessa og hvarflaði þá hugurinn að mínum eigin viðhorfum áður en ég hóf nám í 

arkitektúr við Listaháskóla Íslands. Þá var ég sjálf frekar neikvæð gagnvart „skrautlausum 

kössum“ og fannst ný hverfi í þeim stíl frekar fráhrindandi. Þegar leið á námið fór ég að sjá 

fegurð í hlutum sem ég gerði ekki áður, ég sá hluti frá fleiri sjónarhornum og viðhorf mitt 

breyttist smátt og smátt. Í þessu sambandi hugsa ég að neikvætt viðhorf til margra hluta 

tilverunnar sé oft á tíðum vegna þess að við þekkjum þá ekki og gefum okkur ekki tækifæri 

á að fræðast um þá. Þess vegna er fagleg umfjöllun um arkitektúr í almennum blöðum 

mikilvæg til að opna augu fólks gagnvart mismunandi hefðum í byggingarlist og að fólk fái 

tækifæri til að sjá hlutina í nýju samhengi. Það er hægt að færa rök fyrir því að með þessu 

væru dagblöðin að stýra orðræðunni en að mínu mati þarf að kynna fyrir fólki tungumál 
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arkitektúrs til að það geti tekið þátt í umræðunni. Foucault segir einmitt að ein aðferð til að 

stjórna orðræðunni er sú að hleypa ekki öllum að henni þ.e. að takmarka fjölda mælenda 

við þekkingu þeirra, og að einstaklingar þurfi að fullnægja vissum kröfum til að teljast 

gjaldgengur í umræðuna.69 Guja Dögg kemur inn á þetta í viðtali við mbl.is þar sem hún er 

spurð hvort bara hver sem er geti haft vit á arkitektúr? Hún segir svo vera „svo framarlega 

sem hann hafi nokkra lykla til að fara eftir“70, þ.e. fólk þarf ákveðna lykla að orðræðunni 

til að geta tekið þátt í henni. Þess vegna þarf að fjalla um hönnun, arkitektúr og listir 

almennt sem oftast til að gera fleirum tækifæri til að taka þátt. Þegar fólk er upplýstara 

hefur það betri forsendur til að gagnrýna og koma með tillögur um það sem betur má fara. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Michel Foucault, „Skipan orðræðunnar“, í Spor í bókmenntafræði 20. aldar: Frá  Shklovskíj til Foucault,  

bls. 206. 
70 Heimasíða Morgunblaðsins, Morgunblaðið (mbl.is), 2014, sótt 10. maí  2014,  
              http://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/08/21/hafa_allir_vit_a_arkitektur/ 
 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/08/21/hafa_allir_vit_a_arkitektur/
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Niðurlag 

Byggingarlistin hefur breyst mikið í sögu mannkyns. Fyrstu byggingar mannsins voru 

eingöngu reistar í þeim tilgangi að veita skjól fyrir óblíðri náttúrunni. Smátt og smátt fór 

fagurfræði að skila sér í hönnun bygginga og byggingarlistin varð til. Skilgreiningar á hvað 

teljist rétt og rangt í því samhengi hefur breyst mikið í gegnum aldirnar.  Á dögum 

Vitruviusar á fyrstu öld fyrir Krist var ákveðin regla og samræmi meginstef við hönnun 

bygginga og þau stef hafa verið þrálát í gegnum mannkynssöguna. Nýjar hugmyndir og ný 

tækni hafa þó reglulega skotið upp kollinum. Módernisminn sem kom fram í upphafi 

tuttugustu aldar markaði djúp spor í byggingarlistasöguna sem sér ekki fyrir endann á. 

Hann kom í kjölfar nýrra byggingarefna, nýrrar tækni og nýrrar hugsunar og gekk 

algerlega þvert á eldri hefðir í húsagerðarlist. Margir Íslendingar virðast ekki vera alveg 

búnir að venjast módernismanum sem þó er svo ríkjandi á Íslandi og er það 

umhugsunarefni. Nýjustu hugmyndir danska arkitektsins Bjarka Ingels sem hann setti fram 

í upphafi aldarinnar ganga út á að almenningur fái að ráða hvaða byggingarstíll verði 

ráðandi. Það er í sjálfu sér ekki glæný hugmyndafræði því fólki hefur, að minnska kosti á 

síðustu áratugum, alltaf verið í sjálfsvald sett hvernig byggingar eru byggðar þótt ríkjandi 

tíska hafi oft haft þar mikið að segja. 

Kveikja þessarar ritgerðar má rekja til teikningar Halldórs Baldurssonar sem birtist í 

Blaðinu 30. ágúst árið 2007 og sjá má í inngangi ritgerðarinnar. Í kjölfar hennar fór ég að 

velta fyrir mér viðhorfi almennings til arkitektúrs á Íslandi. Í því samhengi vildi ég skoða 

umfjöllun um arkitektúr í íslenskum fjölmiðlum og skoða hvort hann hefði einhver áhrif á 

viðhorf almennings. Eftir að hafa skoðað hinar ýmsu skilgreiningar og matsviðmið frá 

mismunandi tímum í arkitektúr gerði ég einfalda orðræðugreiningu fyrir árin 2005 og 

2010. Hún leiddi í ljós að viðhorfið er í heildina frekar jákvætt og það breyttist ekki þrátt 

fyrir íslenska bankahrunið árið 2008. Hins vegar er tíðarandinn í þjóðfélaginu samfara 

efnahag landsmanna mikill áhrifavaldur á hve mikið er fjallað um byggingarlist yfirhöfuð. 

Fjöldi greina sem kom upp var áberandi færri árið 2010 og má það e.t.v. rekja það til 

annarra áherslna í efnisumfjöllun. Litlu fróðleiksgreinarnar og staðsetning þeirra bendir til 

notkun arkitektúrs sem sölutóls og þegar fasteignamarkaðurinn hrundi í kjölfar 

bankahrunsins árið 2008 minnkaði umfang fasteignablaðanna mikið og þar af leiðandi 

fjöldi greina innan þeirra. Sú niðurstaða staðfestir að tíðarandinn hefur mikið að segja um 

hve mikið og hvernig er fjallaðu um arkitektúr almennt. Þrjú þrástef fundust í umræðunni 

árið 2005. Þau eru umhverfi, einsleitir kassar og módernismi og tengjast þau töluvert 
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innbyrðis. Talað er um  „ ... kassalaga byggingar allt um kring í anda módernismans, ...“71. 

Eins og fyrr segir er umhugsunarefni hvers vegna Íslendingar virðast almennt ekki hafa 

sæst á módernismann þrátt fyrir að hann sé jafn ríkjandi í byggingarlist hér á landi sem 

raun ber vitni. Ég hef velt upp þeirri spurningu hvort almenn fræðsla og fagleg umræða sé 

lykillinn að því að fólk læri að meta módernisman og sjái kosti hans. Óvíst er hvort það 

myndi í raun bera árangur, því fagurfræði klassískrar byggingarlistar með Vitruvius í 

broddi fylkingar virðist vera sterk í vitund mannskepnunnar. Sú fagurfræði er upprunnin úr 

náttúrunni í gullinsniðinu og samhverfunni og það er því kannski ekki skrítið að manninum 

finnist það fallegast sem þaðan kemur. Það er því spurning hvort módernisminn sé í raun 

komin til að vera eða hvort hann verði með tíð og tíma aðeins lítill bútur í 

byggingarlistasögu mannkyns.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
71 Bragi Ásgeirsson, „Heilsuverndarstöðin við Barónstíg“, Morgunblaðið, 322. tbl. 27.  

nóvember 2005, bls. 36. 
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Birtist í Blaðinu 30. ágúst 2007, bls. 14. 

Mynd 2: Fengin af vefsíðu, sótt 11. desember 2013: 

http://www.mlahanas.de/Greeks/Texts/Vitruvius/Book4.html 

Mynd 3: Fengin af vefsíðu, sótt 11. desember 2013: 

http://de.wikipedia.org/wiki/La_Rotonda 

Mynd 4: Fengin af vefsíðu, sótt 11. desember 2013: 

http://www.panoramio.com/photo/4731633 

Myndir 5: Fengin af vefsíðu, sótt 11. desember 2013: 

http://www.architectweekly.com/2013/06/a-house-constructed-on-principles.html 

Mynd 6: Fengin af vefsíðu, sótt 11. desember 2013: 

http://www.architecturenewsplus.com/projects/821 

Mynd 7: Í einkasafni 

 

 

 

http://static.big.dk/download/cv/1_bjarke-ingels-cv-klavika-uk_original.pdf
http://visindavefur.is/svar.php?id=7261
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/08/21/hafa_allir_vit_a_arkitektur/
http://www.mlahanas.de/Greeks/Texts/Vitruvius/Book4.html
http://de.wikipedia.org/wiki/La_Rotonda
http://www.panoramio.com/photo/4731633
http://www.architectweekly.com/2013/06/a-house-constructed-on-principles.html
http://www.architecturenewsplus.com/projects/821
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Greinar skoðaðar í orðræðugreiningu – 2005 

Að hruni komin, Fréttablaðið, 29. ágúst 2005, bls.33 

Af flysjuðum húsum og öðrum, Morgunblaðið, 13. mars  2005, bls. 31 

Af norskum rótum, Lesbók Morgunblaðsins, 15. október 2005, bls. 23 

Aldraður arkitekt kveður, Fréttablaðið, 14. febrúar 2005, bls. 13 

Arkitekt sem erfitt er að setja í flokk, Fréttablaðið, 4. júlí 2005, bls. 11 

Arkitektúr fyrir nakta karlmenn, DV, 26. apríl 2005, bls. 12 

Arkitektúr og þunglyndi, Lesbók Morgunblaðsins, Morgunblaðið, 24. september 2005, bls. 2 

Arkitektúr sem er borginni til mikils sóma, Fréttablaðið, 29. maí 2005, bls. 12 

Á Laugarvatni, Morgunblaðið, 10. júlí 2005, bls. 27 

Áhrifavaldur í sögu íslensku þjóðarinnar, Morgunblaðið, 18. desember 2005, bls. 42 

Áskorun til stórbyggjenda og hönnuða, Morgunblaðið, 10. október 2005, bls. 62F 

Byggingar sem risastórir skúlptúrar, Fréttablaðið, 2. maí 2005, bls. 14 

Byggjum við of skrautleg hús?, Morgunblaðið, 21. febrúar 2005, bls. 2F 

Bæjarins bestu hús, DV, 16. júlí 2005, bls. 16 

Dagstund í Málmey, Morgunblaðið, 4. september 2005, bls. 26 

Eftirþankar vegna vals á fallegurstu húsum landsins, Morgunblaðið, 6. júní 2005, bls. 52F 

Ein af perlum íslenskrar byggingarlistar, Morgunblaðið, 7. mars 2005, bls. 1F 

Einar Sveinsson arkitekt og nokkur verka hans, Morgunblaðið, 17. janúar 2005, bls. 19F 

Einbýlishús innan um plómutré, Lesbók Morgunblaðsins, 7. maí 2005, bls. 3. 

Einbýlishús í Morahverfinu í Madríd eftir Miguel Fisac, Lesbók Morgunblaðsins, 15. janúar 2005, 
bls. 7 

Ekkert óþarfa prjál, Fréttablaðið, 13. janúar 2005, bls. 11F2 

Engir tveir gluggar eins, Morgunblaðið, 6. júní 2005, bls. 11F 

Eru fyrst og fremst einstaklingar, Lesbók Morgunblaðsins, 26. febrúar 2005,bls. 8 

Eru ofvaxin vörumerki, Lesbók Morgunblaðsins, 12. mars 2005, bls. 8 
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Eyðimerkurdjásnið, Morgunblaðið, 2. maí 2005, bls. 27F    

Fallegar sveigjur og beygjur, Fréttablaðið, 2. ágúst 2005, bls. 17 

Fiskistofu breytt í lúxushótel, DV, 22. september 2005, bls. 4 

Fólk kallar frekar á sérfræðinga núna, Fréttablaðið, 12. apríl 2005, bls. 18 

Fyrsta húsið var fyrir mömmu, Fréttablaðið, 21. febrúar 2005, bls. 15 

Færri fermetrar í fríinu I, Lifun Morgunblaðsins, 28. maí 2005, bls. 12L 

Færri fermetrar í fríinu II, Lifun Morgunblaðsins, 28. maí 2005, bls. 14L 

Fögnum einkaframtakinu, Morgunblaðið, 14. maí 2005, bls. 34 

Gamla Kópavogshælið – ekki til sölu, Morgunblaðið, 28. maí 2005, bls. 41 

Garðar á þakinu, Lifun Morgunblaðsins, 27. ágúst 2005, bls. 10L 

Gróin þök á grænum grundum, Lifun Morgunblaðsins, 27. ágúst 2005, bls. 14L 

Glæný Klaus K á grunni Kalevala, Lifun Morgunblaðsins, 9. desember 2005, bls. 25 

Gömul en framúrstefnuleg, DV, 16. júlí 2005, bls. 19 

Hafa verið flutt á safn, Lesbók Morgunblaðsins, 5. mars 2005, bls. 8 

Heilsuverndarstöðin við Barónsstíg, Morgunblaðið, 27. nóvember 2005, bls. 36 

Hið innhverfa úthverfi, Fréttablaðið, 28. febrúar 2005, bls. 16 

Hugleiðingar um borgarskipulag, Lesbók Morgunblaðiðs, 11. júní 2005, bls. 2 

Húsin í bænum – Tala ofan í hvert annað, Lesbók Morgunblaðsins, 19. febrúar 2005, bls. 1 

Hvörf  í listheimi, Morgunblaðið, 16. janúar 2005, bls. 26 

Höll minninganna, DV, 13. október 2005, bls. 32 

Hörður Ágústsson 1922 – 2005, Morgunblaðið, 20. september 2005, bls. 21    

Í miðju landi þúsund vatna – listir í Jyväskylä, Lesbók Morgunblaðsins, 3. september 2005, bls. 6 

Íbúi á plánetunni Jörð, Morgunblaðið, 20. febrúar 2005, bls. 6 

Ísland – Ítalía, Fréttablaðið, 21. febrúar 2005, bls. 49 

Íslendingur sigrar arkitektakeppni í Hollandi, Morgunblaðið, 7. janúar 2005, bls. 11 

Ítölsk hús til skoðunar, DV, 29. janúar 2005, bls. 46 
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Kofahöfuðborg heimsins, DV, 26. febrúar 2005, bls. 55. 

Landamæri hönnunar og listar – óljósar eða ekki til?, Lifun Morgunblaðsins, 1. október 2005, bls. 
10. 

Langvinn mótmæli, DV, 23. febrúar 2005, bls. 2 

Laugavegurinn og bíóin, Fréttablaðið, 28. febrúar 2005, bls. 16 

Laugavegur og önnur byggð, Morgunblaðið, 13. mars 2005, bls. 30 

Laugavegur – skipulag, uppbygging og verndun, Morgunblaðið, 26. febrúar 2005, bls. 31 

Leitast við að sameina fortíð, nútíð og framtíð, Morgunblaðið, 14. júlí 2005, bls. 45 

Lækjarskóli í Hafnarfirði, Morgunblaðið, 14. febrúar 2005, bls. 43F 

Mannlífið örvað með íslensku móti, Fréttablaðið, 12. janúar 2005, bls. 14 

Markaðurinn hægir verulega á sér, DV, 2. nóvember 2005, bls. 10 

Meistari fellur frá: Philip Johnson 1906 – 2005, Morgunblaðið, 31. janúar 2005, bls. 42F 

Merk hús í bænum, Fréttablaðið, 6. júní 2005, bls. 56. 

Mikið til af góðri, ítalskri byggingarlist, Morgunblaðið, 29. janúar 2005, bls. 52 

Módernismi að finnskum hætti, Morgunblaðið, 9. maí 2005, bls. 55F 

Náttúra og mannlegt eðli, Morgunblaðið, 2. febrúar 2005, bls. 44 

Neðanmáls, Lesbók Morgunblaðsins, 30.júlí 2005, bls. 2 

Okkar hlutverk að finna nýja leiðir, Morgunblaðið, 7. mars 2005, bls. 26F 

Óperan verður heimsþekkt og laðar að sér fólk, Morgunblaðið, 20. janúar 2005, bls. 24 

Reisuleg þinghús, Fréttablaðið, 10. október 2005, bls. 33 

Reykjavíkurbréf – Laugardagur 23. júlí, Morgunblaðið, 24. júlí 2005, bls. 26 

Sköpunarfrelsi Frank Gehry, Fréttablaðið, 3. mars 2005, bls. 11F2    

Steinsteypan í náttúrunni II, Lifun Morgunblaðsins, 25. júní 2005, bls. 10L 

Torfbærinn að hverfa af yfirborði jarðar, Fréttablaðið, 16. júlí 2005, bls. 39 

Tónlistarhús/borgarskipulag, Morgunblaðið, 16. október 2005, bls. 26 

Vönduð bygging og vel úthugsuð, Fréttablaðið, 12. september 2005, bls. 26 

Æpt á fortíðina, DV, 23. febrúar 2005, bls. 2 
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Portus goup með vænlegasta tilboðið í tónlistarhús, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2005/09/21/portus_group_med_vaenlegasta_tilbodid_i_tonlistarhu
/ 

Þriðja tillagan að tónlistarhúsinu, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2005/09/23/thridja_tillagan_ad_tonlistarhusinu/ 

Hlýlega vafinn í straumanna arm, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2005/09/22/hlylega_vafinn_i_straumanna_arm/ 

      

79 greinar 

 

 

 
Greinar skoðaðar í orðræðugreiningu – 2010 

Að byggja í áföngum, Fréttablaði , 15. febrúar 2010, bls. 20. 

Andinn auðgaður alveg ókeypis, Fréttablaðið, 4. september 2010, bls. 44 

Arkitektar móðgast á fundi þingnefndar, Fréttablaðið, 15. september 2010, bls. 6. 

Áhugaverður arkitektúr, Morgunblaðið, 25. september 2010, bls. 10 

Benedikt páfi helgar dómkirkjuna í Barcelona, Morgunblaðið, 6. nóvember 2010, bls. 25 

Betri borg – betra líf, Fréttablaðið, 4. október 2010, bls. 3 

Borg er sögulegt hugtak, Fréttablaðið, 1. nóvember 2010,bls. 3 

Borghildur býður í bíó, Fréttablaðið, 3. desember 2010, bls. 48 

Dagleg hönnun um allan heim, Morgunblaðið, 31. júlí 2010 177, bls. 10 

Duttlungar Þrándar, Morgunblaðið, 23. ágúst 2010, bls. 31 

Erum stolt af Snæfellsstofunni, Morgunblaðið, 25. júní 2010, bls.2 

Glingur og glóandi gull, Fréttablaðið, 28. október 2010, bls. 3 

Grunnurinn sem allar framkvæmdir byggjast á, Morgunblaðið, 13. ágúst 2010, bls. 10D 

Græn upplausn í Hallgrímskirkju, Fréttatíminn, 19. – 21. október 2010, bls. 82 

Göngutúr með Hjálmari, Fréttablaðið, 30. apríl 2010, bls. 12 

Heim úr framhaldsnámi, Fréttablaðið, 28. júní 2010, bls. 2 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2005/09/21/portus_group_med_vaenlegasta_tilbodid_i_tonlistarhu/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2005/09/21/portus_group_med_vaenlegasta_tilbodid_i_tonlistarhu/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2005/09/23/thridja_tillagan_ad_tonlistarhusinu/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2005/09/22/hlylega_vafinn_i_straumanna_arm/
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Hönnuði vantaði vettvang, Fréttablaðið, 23. ágúst 2010, bls. 22. 

Hönnunarmars í Hafnarhúsinu, Fréttablaðið, 20. mars 2010, bls. 66 

Íslendinar leggja undir sig hönnunarmiðstöð Dana, Fréttablaðið, 22. febrúar 2010 

Íslenska „reður“verslunarmiðstöðin, Morgunblaðið, 25. febrúar, bls. 36 

Kærastan hjálpar til, Fréttablaðið, 6. ágúst 2010 

Litagleðin sköpuð i miðbænum, Morgunblaðið, 4.ágúst 2010, bls. 9 

Miðpunktur menningar, Morgunblaðið, 3. september 2010,bls. 41 

Myndir barna öðrum  innblástur, Fréttablaðið, 17. ágúst 2010, bls. 31. 

Svolítið hipp og kúl staður, Morgunblaðið, 28.maí 2010, bls.10 

Tómar byggingar og borgarskipulag, Fréttablaðið,  25. september 2010, bls. 36.  

Viljum byggja borg, Fréttablaðið, 2. janúar 2010, bls. 22 

Virkjunin í hópi með verkum heimsfrægra arkitekta, Fréttablaðið, 21. janúar 2010 , bls. 26 

Öguð form snillings, Fréttablaðið, 12. apríl 2010, bls. 3 

Á heimsmælikvarða, Fréttablaðið, 16. október 2010, bls. 38 

 
„Betristofan“ tyrfði Óðinstorgið,   

https://www.dv.is/frettir/2010/7/1/betristofa-borgarinnar-tyrfir-odinsholtid/ 

Arkitektúr og almenningsrými,  

http://www.mbl.is/folk/frettir/2010/01/27/arkitektur_og_almenningsrymi/ 

Íslendingur fékk VOLA-verðlaunin, 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/07/02/islendingur_fekk_vola_verdlaunin/ 
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http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/07/02/islendingur_fekk_vola_verdlaunin/
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