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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í arkitektúr. Óheimilt er að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 

Megin verkefni höfundar við gerð þessarar ritgerðar hefur verið að gera grein fyrir bað- og 

sundlaugamenningu Íslendinga allt frá landnámsöld og til dagsins í dag. Leitast hefur verið 

við að varpa ljósi á þátt og áhrif arkitektúrsins á þá menningu, notkun og félagslegu áhrif 

sem myndast hefur í aldanna rás í íslensku samfélagi.  

Við efnisöflun studdist höfundur við bækur, tímaritsgreinar og annað efni er 

tengdist viðfangsefninu. Einnig tók höfundur viðtal Sigríði Sigþórsdóttur arkitekt hjá 

Basalt arkitektum ásamt því að heimsækja tvær af þremur þeirra sundlauga sem greindar 

eru í ritgerðinni. 

Í ritgerðinni hefur verið gerð grein fyrir þremur mismunandi sundlaugum, sem allar 

eru byggðar á mismunandi tímum sem spanna næstum því heila öld í sögu okkar 

landsmanna. Saga og tilurð þessara sundlauga er rakin og samhliða gerir höfundur grein 

fyrir þeim atriðum og áhrifum sem hann telur að mismunandi arkitektúr hafi haft á bað-, 

sundlaugamenningu og arfleið Íslendinga. 

Megin niðurstaða höfundar er sú, að mikilvægt er þegar byggja á sundlaugar að 

tekið sé mið af því umhverfi sem þær eru og verða staðsettar í. Gæði staðarhátta og náttúra 

landsins leika hér lykilhlutverk þegar þessi mannvirki eru hönnuð og skipulögð. 

Byggingargerð og efnisval þarf að gæta sérstaklega vel að, þar sem íslensk veðrátta spilar 

stórt hlutverk, þegar metin eru gæði og notkunargildi slíkra bygginga. Staðsetningarval, 

aðgengi og upplifun sund- og baðgesta er fyrst og fremst það sem hver sá sem hannar 

slíkar byggingar ber að hafa að leiðarljósi við gerð verksins.   
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Inngangur  

Það þykir merkilegt um allan heim hvað Íslendingar sækja mikið í sundlaugar allan ársins 

hring og í nánast hvaða veðráttu sem er. Sund er stór þáttur í lífi fjölmargra Íslendinga, 

enda má segja, að það sé ein besta alhliða hreyfing sem um getur í íslensku samfélagi. 

Íbúar landsins njóta þeirra lífsgæða að geta stundað sund og baðað sig í heitum laugum úti 

við allt árið. 

Það er ekki ofsögum sagt, að sundlaugar hafa í fjöldamörg ár gengt mikilvægu 

hlutverki í lífi Íslendinga. Til forna voru laugar eða sundgarðar hluti af daglegu lífi fólks, 

en í þá daga líklega oftar notaðar til línþvotta og baða í heilsusamlegum tilgangi, fremur en 

sundiðkunar. Það var fyrst á 19. öld að byggðar voru sundlaugar til sundkennslu, sem þá 

var talin nauðsynleg samfélagsleg kunnátta. Sundlaugar vorra tíma eru hinsvegar 

miðstöðvar heilsuræktar og afþreyingar. Börnum er kennt að synda, íþróttamenn nota þær 

til æfinga og margir stunda þær sér til heilsubótar eða afslöppunar. Hinar náttúrulega 

uppsprettur heits vatns sem við Íslendingar höfum aðgang að, er ein mikilvægasta forsenda 

þess að hægt er að byggja hér sundlaugar. Önnur mikilvæg forsenda byggingu sundlauga er 

rótgróin laugarmenning Íslendinga, en í þá daga voru laugar við heitavatns uppspretturnar 

sjálfar. Í dag hins vegar er heitu vatni veitt í byggðar sundlaugar.1 

Höfundur þessara ritgerðar hefur ætíð sótt mikið í sundlaugar til bæði baða og 

hreyfinga. Þykir höfundi því áhugavert að skoða hvernig arkitektúr getur stuðlað að bættri 

bað- og sundlaugamenningu með því að draga fram og auka gæði vatnsins, staðarins og 

upplifunarinnar í sundlaugum. Í því sambandi mun höfundur í ritgerð þessari greina 

uppbyggingu þriggja sundlauga á Íslandi; Seljavallalaug í Austur- Eyjafjallasveit, byggð 

1923, Sundhallar Reykjavíkur, byggð 1936 og loks sundlaugarinnar á Hofsósi, byggð 

2010. Í því felst að litið verður á hvaða hlutverki þær gegna, uppbygging þeirra greind, 

þróun þeirra sett í sögulegt samhengi, og loks þær bornar saman og því velt upp hvaða 

eiginleika þeirra megi notast við í uppbyggingu og viðhalds sundlauga þegar litið er til 

framtíðar. 

                                                
1„Sundlaugar fyrr og nú,“ Gangverk, 2. febrúar 2001, sótt 7. nóvember 2016 af 
https://issuu.com/verkis/docs/gangverk_2001_2, bls. 4. 
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1.   Upphaf baðmenningar á Íslandi: úr náttúru í byggingu  

Allt frá landnámsöld hafa Íslendingar nýtt heitavatns auðlindir landsins til baða. Sagt er að 

Rómversk baðmenning hafi borist með víkingum og pílagrímum til Norðurlanda og áttu 

Íslendingar auðvelt með að tileinka sér þá hefð vegna þess að Ísland býr yfir miklum 

auðlindum á sviði jarðhita.2 Talið er að jarðhiti sé á um 700 stöðum á Íslandi og eru þá í 

einu lagi taldir staðir þar sem margar heitar uppsprettur er að finna. Fyrir aðeins nokkrum 

áratugum voru mun fleiri náttúrulaugar nothæfar til böðunar.3 Fyrsta laugin sem getið er 

um á Íslandi er Snorralaug í Reykholti, en hún er ekki síður fræg fyrir gerð sína heldur en 

aldur. Eins og nafn laugarinnar ber með sér er hún nefnd eftir Snorra Sturlusyni sem var 

uppi á árunum 1179-1241. Á laug þessa er þó minnst fyrir tíma Snorra í landnámu, en þar 

segir að laug hafi verið í Reykholti frá árinu 960. Þótti hún besta laugin í dalnum á þeim 

tíma þótt víða væri leitað.4 Laugin hefur verið endurgerð nokkrum sinnum í gegnum tíðina, 

en heimildir herma að hún sé í dag þrátt fyrir það í þeirri mynd sem Snorri Sturluson lét 

upprunalega gera laugina í.5  Snorralaug var meðal þeirra fornleifa sem hvað fyrstar voru 

friðlýstar á Íslandi árið 1817.6 Að forminu til er Snorralaug hringlaga, hlaðin með grjóti, og 

um lokaðan stokk veitt í hana heitu vatni úr hveri sem kallast Skrifla.7 Gísli Halldórsson 

arkitekt notaði laugina sem fyrirmynd, þegar hann teiknaði fyrstu heitu pottana í sundlaug 

Vesturbæjar árið 1961. Slíka heita potta má finna í nánast hverri sundlaug landsins, en þeir 

þykja ómissandi hluti af sundmenningunni á Íslandi í dag. Þó eru ekki nema rúmlega 50 ár 

síðan þessir fyrstu heitu pottar komu til sögunnar, en óhætt er að segja að baðmenning 

Snorra Sturlusonar hafi verið endurvakin á okkar tímum.8  

 

 

 

                                                
2 Jón Þorsteinsson, „Heitar laugar á Íslandi til forna,“ Læknablaðið, 07/08., tbl. 91. árg., 2005,  bls. 617. 
3 Jón G. Snædal og Þóra Sigurbjörnsdóttir, Heitar laugar á Íslandi, Skrudda, 2009, bls. 7. 
4 Jón Þorsteinsson, „Heitar laugar á Íslandi til forna,“ bls. 617. 
5 Jón G. Snædal og Þóra Sigurbjörnsdóttir, Heitar laugar á Íslandi, bls. 86. 
6 Jón Þorsteinsson, „Heitar laugar á Íslandi til forna,“ bls. 619. 
7 Jón G. Snædal og Þóra Sigurbjörnsdóttir, Heitar laugar á Íslandi, bls. 86. 
8 Jón M. Ívarsson, Gísli Halldórsson: Minningar, menn og málefni, Reykjavík: Tómasarhagi 31, 2005, bls. 
138. 
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                     Mynd 1: Snorralaug í Reykholti. 

 

Í fyrstu voru sundlaugar eingöngu byggðar til þess að Íslendingar gætu stundað 

sundæfingar. Fyrstu laugarnar sem voru ætlaðar til sundæfinga voru staðsettar fyrir neðan 

Þvottalaugarnar svo kölluðu, norðan við Sundlaugaveg í Reykjavík, en þar hófst 

sundkennsla fyrst árið 1824. Laugar þessar voru opnar almenningi Reykjavíkur alveg til 

ársins 1937, eða þangað til Sundhöll Reykjavíkur var opnuð. Hins vegar þegar 

Laugardalslaugin var fullgerð árið 1968 voru þessar laugar síðan lagðar niður.9 

Óhætt er að segja að bað- og sundlaugamenning hafi skapað sér fastan sess í lífi flestra 

Íslendinga. En þessi vettvangur hefur í áranna rás þróast í að vera allt í senn, baðstaður, 

heilsulind, útivera og félagslegur samkomustaður fólks, þar sem ungir sem aldraðir koma 

saman til þess að rækta bæði andlegan og líkamlegan líðan allan ársins hring. Því til 

stuðnings má vísa til rannsóknar sem gerð var og birt er í bók Arnars Daníels Jónssonar, 

Geothermal Living, þar sem fram kemur að um 60% aðspurðra fara í sundlaugarnar til að 

synda, um 37% til að slaka á, 23% til að fara í heita pottinn, 21% til að eyða tíma með 

fjölskyldu og loks 11% til að hitta vini.10 Finna má um 170 sundlaugar víðs vegar um 

landið, bæði heitar náttúrulaugar og einnig byggðar sundlaugar eins og við þekkjum í 

dag.11 Sem eitt helsta aðdráttarafl landsins, þykja sundlaugarnar orðnar sjálfsagður hlutur í 

samfélaginu og nauðsynlegar í menningu landsmanna. Enda hefur landið skapað sér 

orðspor á heimsvísu fyrir baðmenningu þjóðarinnar. Ferðamenn tengja sundlaugar,  

náttúrulaugar og hreint og ómengað land við ímynd Íslands, sem hefur orðið til þess að 

                                                
9 „Sundlaugar Reykjavíkur: Einstök upplifun á íslenska vísu,“ Land og saga, 1. tbl., 6 árg., 2012, 
https://landogsaga.is/images/covers/pdf10350.pdf, bls. 11. 
10 Örn Daníel Jónsson, Geothermal living, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2009, bls. 97. 
11 „Sundlaugar Reykjavíkur: Einstök upplifun á íslenska vísu,“ bls. 10. 
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heilsutengd ferðaþjónusta hefur vaxið gífurlega síðustu ár og gegna sundlaugar 

lykilhlutverki í þróun og markaðssetningu þess.12 

                                                
12 Bergþóra Aradóttir og Sigurvin B. Sigurjónsson, Viðhorf heimamanna til nýtingar á náttúrulegum 
baðlaugum: Hluti af yfirlitsrannsókn og skráningu á íslenskum baðlaugum, án útgáfustaðar: Ferðamálasetur 
Íslands, 2004, sótt 10. desember 2016 af http://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/badlaugar.pdf, bls. 
1. 
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2.   Greining sundlauga  

2.1 Seljavallalaug 

Elsta manngerða sundlaug landsins, sem varðveist hefur, er Seljavallalaug13, sem friðlýst 

var árið 2006. Sundlaugin er staðsett undir Austur- Eyjafjöllum, um þrjá kílómetra inn í dal 

milli Lambafellsheiðar að vestan og Raufarfells að austan.14 Til að komast að sundlauginni 

er rúmlega 15 mínútna ganga eftir fallegri gönguleið upp með Laugará15 og liggur hún þar 

í fögru umhverfi inn í Laugarársgilinu. 16  Það var Björn J. Andrésson, kennari í 

Berjaneskoti, sem hvatti til  þess að sundlaugin yrði byggð. Ástæðan var sú að hann hafði 

áður sótt íþróttanámskeið á vegum íþróttafélags Reykjavíkur til öflunar kennararéttinda í 

íþróttum svo að hann gæti kennt íþróttir í heimabyggð sinni, þar á meðal sund. Björn fékk 

Ólaf Pálsson á Þorvaldseyri með sér í lið til að meta hvort mögulegt væri að grafa fyrir 

sundlaug í Laugarárgili. Á því svæði er að finna heitar lindir sem heimamönnum þótti 

sjálfsagt að láta reyna á að hagnýta í þessum tilgangi.17 Sundlauginni var valinn staður þar 

sem náttúrulegt sjálfrennsli er úr hamravegg og berggangur gengur fram úr í gilið, en þar 

hafði skapast skjól, sem olli því að stórgrýtt eyri hafði hlaðist þar upp. Var ákveðið að 

grafa sundlaugina í eyrina og veita heitu vatni í hana í stokkum. Birni og Ólafi tókst að 

smala saman 25 heimabæjarmönnum gegn því gjaldi að Björn myndi kenna þeim að synda 

á einni viku. Árið 1922 tókst þeim áætlunarverk sitt á aðeins tveimur dögum og hófst þá 

umsamið sundnámskeið Björns fyrir heimabæjarmenn. Að því loknu stofnuðu þátttakendur 

sundnámskeiðs Björns, Ungmennafélagið Eyfelling og varð Björn fyrsti formaður þess.  

Sundlaugin þótti mikið mannvirki á sínum tíma og var um nokkurra ára skeið 

lengsta sundlaug landsins eða allt þar til Sundhöll Reykjavíkur var byggð. Þarna lærðu 

Eyfellingar, skólabörn sem og almenningur að synda allt fram til ársins 1960. 18  En 

sundlaugin var ekki mikilfengleg, hún var aðeins 9x5 metrar að stærð og grjót- og 

                                                
13 Steinþór Guðbjartsson, „Vill friða Dalatangavita og Seljavallalaug,“ Morgunblaðið F, 30. janúar 2006, sótt 
30. nóvember 2016 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=284108&pageId=4121235&lang=is&q=Seljavallalaug, bls. 46. 
14 Jón G. Snædal, Þóra Sigurbjörnsdóttir, Heitar laugar á Íslandi, bls. 195. 
15 Jón G. Snædal, Þóra Sigurbjörnsdóttir, Heitar laugar á Íslandi, bls. 195. 
16 Páll A. Andrésson, „Bréf til blaðsins: Nokkur orð um Seljavallalaug og ástand hennar,“ Morgunblaðið, 19. 
febrúar 1997, 41. tbl., sótt 1. desember 2016 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=129273&pageId=1873047&lang=is&q=Seljavallalaug, bls. 42. 
17 Páll A. Andrésson, „Bréf til blaðsins: Nokkur orð um Seljavallalaug og ástand hennar,“ bls. 42. 
18 Páll A. Andrésson, „Bréf til blaðsins: Nokkur orð um Seljavallalaug og ástand hennar,“ bls. 42. 
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torfhlaðin, klædd að innan með þökum og hélt hún varla vatni.19 Þá gat vatnið orðið mjög 

gruggugt og þótti ljóst að þessi sundlaug myndi ekki duga til frambúðar. Árið 1923, undir 

forystu Björns, var því hafist handa við að byggja nýja steinsteypta sundlaug. 

Heimabæjarmenn hjálpuðust að eins og þeir gátu við að vinna verkið, en sementið sem 

notað var til steypunnar var fengið úr millilandaskipi við Vestmannaeyjar og flutt beint upp 

að Eyjafjallasandi.20 Síðan var reist frá grunni 25 metra löng sundlaug utan í fjallshlíðinni. 

Úr klettaveggnum seytlar heitt vatn í sundlaugina og myndar hann aðra langhlið 

laugarinnar, ásamt þremur steinsteyptum veggjum sem ramma hana inn í fjallshlíðina. Með 

því að láta steinsteyptu veggina aðeins ná um hálfan metra upp úr jörðinni er sundlaugin að 

miklu leyti grafin ofan í jörðina og lætur þannig lítið fyrir sér fara.21 Við annan enda 

hennar er síðan þrískipt bygging sem þjónar sem búningsklefar fyrir sitthvort kynið22, en 

hún var byggð úr afgangs sementi sem féll til við byggingu sundlaugarinnar.23 Bygging 

þessi er látlaus í takt við  kassalaga form sundlaugarinnar. Þá eru steyptu veggir 

sundlaugarinnar og byggingarinnar hvítmálaðir en þak  byggingarinnar er grænmálað. 

Telur höfundur að með því sé hinn náttúrulegi græni litur dreginn fram í vatni 

sundlaugarinnar og þannig myndast hin eðlilega og látlausa tenging milli hinnar 

manngerðu sundlaugar og náttúrunnar í kring um hana.  

Sérstaða Seljavallalaugar er óneitanlega sú, að það ríkir mikil ró og friðsæld yfir 

henni, enda er hún í nánu samspili við náttúrulegt umhverfi sitt og veitir sundgestum óskert 

útsýni úr fjallshliðinni. Þannig upplifa sundgestir sig í miklum tengslum við náttúruna 

þegar ofan í sundlaugina er komið, bæði hvað varðar snertingu og sjónræn tengsl við 

umhverfið. 

 

                                                
19 Steinþór Guðbjartsson, „Vill friða Dalatangavita og Seljavallalaug,“ bls. 46. 
20 Jón Á. Gissurarson, „Seljavallalaug,“ Lesbók Morgunblaðsins, 24. apríl 1982, 15. tbl., sótt 30. nóvember 
2016 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=242092&pageId=3302183&lang=is&q=J%F3n%20%C1%20Gissur
arson, bls. 13. 
21 Kristín Una Sigurðardóttir, „Laugar landsins: Hvernig hafa sundlaugar og bygging þeirra þróast í samfélagi 
Íslendinga á 20. öld?,“ BA ritgerð í arkitektúr, Listaháskóli Íslands, 2010, sótt 10. desember 2016 af 
http://skemman.is/is/stream/get/1946/5549/16732/1/Lokaritgerd.pdf, bls. 10. 
22 Jón G. Snædal og Þóra Sigurbjörnsdóttir, Heitar laugar á Íslandi, bls. 195. 
23 Kristín Una Sigurðardóttir, „Laugar landsins: Hvernig hafa sundlaugar og bygging þeirra þróast í samfélagi 
Íslendinga á 20. öld?,“ bls. 10. – Ath. einnig: Höfundur þessara ritgerðar vísar ekki í heimild. 
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Myndir 2 og 3: Seljavallalaug í umhverfi sínu. 

Árið 1936 varð mikið aftakaveður og vegna mikilla vatnavaxta rauf Laugará, sem 

liggur meðfram sundlauginni, landvegg sundlaugarinnar og gólf, þannig að aðeins stóðu 

gaflar hennar einir eftir nýtilegir. Það var Ísleifur Gissurarson í Drangshlíð, þáverandi 

formaður ungmennafélagsins, sem var hvatamaður að endurgerð sundlaugarinnar. Til 

verksins fékk hann að gjöf 50 tunnur af sementi frá Hallgrími Benediktssyni 

verslunarmanni í Reykjavík.24 Þarna voru heimabæjarmenn reynslunni ríkari og gengu þeir 

svo tryggilega frá öllum hnútum að sundlaugin þurfti ekki viðhald í hart nær sextíu ár. Það 

var síðan ekki fyrr en árið 1995 sem ljóst var að lagfæra þurfti Seljavallalaug á ný og með 

dyggum stuðningi náðu heimabæjarmenn að ljúka við verkið fyrir 75 ára afmæli 

sundlaugarinnar. Síðan árið 1998 ákvað heilbrigðiseftirlit Suðurlands, í samráði við 

sýslumann Rangárvallasýslu að sundlauginni yrði lokað vegna öryggis- og 

heilbrigðisástæðna, en það þótti stafa slysahætta í sundlauginni og var talið að vatnið í 

henni gæti verið heilsuspillandi. 25  Úr því var hins vegar leyst með því að setja upp 

viðvaranir við sundlaugina og veginum að henni var lokað. Með því telur höfundur að 

aðsókn að sundlauginni hafi farið minnkandi og þ.a.l. hægt á óhreinkun vatnsins, en 

sundlauginni hefur einnig verið haldið við af sjálfboðaliðum í gegnum tíðina. Sundlaugin 

hefur þannig verið opin almenningi sem leggur á sig gönguna að henni, en sundgestir eru 

þar á eigin ábyrgð. Eins og gefur að skilja hefur mikill straumur fólks verið að 

Seljavallalaug allt frá því hún var byggð á sínum tíma árið 1922 og hefur aðsókn að 

sundlauginni síðustu ár farið ört vaxandi með auknum ferðamannafjölda hingað til 

landsins.26 Seljavallalaug hefur allt frá upphafi verið byggð af fingrum fram, en aukinni 

                                                
24 Jón Á. Gissurarson, „Seljavallalaug,“ bls. 13. 
25„Seljavallalaug lokuð,“ mbl.is, 23. maí 2016, 1. desember 2016 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/1998/06/23/seljavallalaug_lokud. 
26 Páll Andrésson, „Endurbygging Seljavallalaugar,“ Morgunblaðið, 42. tbl., 20. febrúar, sótt 3. nóvember 
2016 af 



 12 

aðsókn í hana hefur leitt til þess, að það stór sér á ásigkomulagi hennar. Að mati höfundar 

er það áhyggjuefni og ljóst að brýn nauðsyn er til þess að finna einhverja viðhaldslausn 

sem stuðlar að varðveitingu sundlaugarinnar til framtíðar, en án þess þó að ásýnd hennar sé 

breytt. 

 

2.2 Sundhöll Reykjavíkur 

Það hafði verið draumur margra Reykvíkinga að bærinn myndi eignast yfirbyggða 

sundlaug svo að bæjarbúar gætu stundað sundæfingar.27 Í æviminningum Knud Zimsen 

bæjarverkfræðings árið 1902, kemur fram að tillaga sem hann lagði þá fram um yfirbyggða 

sundlaug hafi ekki fengið hljómgrunn í borgarstjórn Reykjavíkur.28 Það var síðan árið 1928 

sem ríkisstjórnin bar fram frumvarp um byggingu sundhallar í Reykjavík,29 og var það 

hönnun Guðjóns Samúelssonar, arkitekts og þáverandi húsameistara ríkisins, sem 

Sundhöllin í Reykjavík30  var loks byggð eftir. Upphafleg tillaga hans af Sundhöllinni var í 

burstabæjarstíl og átti sundlaugin að vera þrískipt; ein sundlaugin átti að vera fyrir börn, 

önnur fyrir íþróttamenn og sú þriðja sjólaug sem dælt væri í, upphituðu hreinu, söltu vatni. 

Tilkoma Sundhallarinnar markaði tímamót í sögu byggingu sundlauga á Íslandi, en með 

henni var í fyrsta skiptið komið fyrir síu á laugarvatni og klórblöndun beitt.31 Hugmynd 

Guðjóns með sjólaug var sú, að tryggja það að vinnuslitnir og þreyttir menn sem vildu 

bæta og styrkja heilsuna með tærum og hressandi sjó landsins, gætu notið þess sem 

náttúran bíður uppá allan ársins hring, en sjórinn við Reykjavík er mestan hluta ársins of 

kaldur til sjóbaða.32 Sjólaugin væri því einskonar heilsulind og þannig þyrfti almenningur 

ekki að leita erlendis til mildari og hlýrri landa til sjóbaða.33 Það má því segja að tillagan 

um sjólaug í þéttbýli hafi verið á undan sinni samtíð, en áður voru gömlu náttúrulaugarnar 

víðs vegar um landið á svæðum þar sem bein tenging var við heitar uppsprettur og því 

auðvelt að nýta til baða. Tillaga þessi hlaut hins vegar ekki hljómgrunn og var Sundhöllin 
                                                                                                                                              
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=131461&pageId=1928111&lang=is&q=Endurbygging%20Seljavall
alaugar, bls. 50. 
27 „Sundhöll Reykjavíkur,“ mbl.is, 11. nóvember 2005, sótt 10. desember 2016 af 
http://www.mbl.is/myndasafn/mynd/153658/. 
28 „Sundhöllin almennar upplýsingar,“ Reykjavíkurborg, sótt 9. nóvember 2016 á 
http://reykjavik.is/sundhollin-almennar-upplysingar. 
29 „Sundhöllin almennar upplýsingar.“  
30 Hér eftir „Sundhöllin.“ 
31 „Sundlaugar fyrr og nú,“ bls. 5. 
32 Jónas Jónsson, „Ævintýrið um sundhöllina,“Nýja dagblaðið, 132. tbl., 12. júní 1937, sótt 1. desember 2016 
af http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3548681, bls. 2. 
33 Jónas Jónsson, „21. Mál, fjárlög 1928,“ Alþingi, Alþingi, 2. maí 1927, sótt 10. desember 2016 af 
http://www.althingi.is/altext/raeda/?lthing=39&rnr=1190. 
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síðar loks reist í þeirri mynd sem við þekkjum í dag, án sjólaugar. Í nokkur ár gekk 

treglega að byggja Sundhöllina vegna fjárskorts, en hún var loks vígð þann 23. mars 1937. 

Frá opnun naut Sundhöllin mikilla vinsælda í bænum, en hún reyndist mikill hvati fyrir 

bæði félög og einstaklinga til sundiðkunar, ásamt því að vera vettvangur sundkennslu fyrir 

marga skóla Reykjavíkur. Sundhöllin hefur þjónað sundgestum Reykjavíkurborgar vel í 

ríflega 76 ár og er vel metin af dyggum fastagestum hennar enn þann dag í dag.34 Þá hafa 

ferðamenn einnig gert sig heimakomna þar á síðustu árum.  

Mörg okkar eru sjálfsagt orðin vön því að sjá Sundhöllina á sínum stað við 

Barónsstíg og þar af leiðandi löngu hætt að veita henni sérstaka athygli hvað varðar útlit, 

enda tiltölulega látlaus bygging sem fellur vel inn í miðbæjarumhverfi sitt. Þykir höfundi 

Sundhöllin vera dýrgripur út frá byggingarlistarlegu sjónarhorni. 35  Ástæðan er sú að 

Guðjón var ekki einnar stefnu maður36, en Sundhöllina hannaði hann í fúnkisstíl með 

nýklassískum áhrifum. Jafnframt sótti Guðjón mikinn innblástur í íslenska náttúru og 

leitaðist við að endurspegla hana í hönnun sinni. Þykir höfundi það hafa skilað sér vel í 

hönnun Sundhallarinnar og telur hana því vera ein af áhugaverðustu hönnun Guðjóns 

Samúelssonar. 37  Fúnkísstefnan í byggingarlist hófst uppúr 1930 og er ríkjandi stíll í 

nánasta umhverfi Sundhallarinnar. Það má því segja að Sundhöllin falli að stefnu 

samtímans. Til marks um vinsældir stefnunnar er nánast heilt íbúðarhverfi Norðurmýrinnar 

í Reykjavík byggð eftir þessum stíl.38  

Í þýddri grein Roni Horn „Fjórar byggingar í Reykjavík“ í Morgunblaðinu lýsir hún 

ferðalagi um hin ólíku rými Sundhallarinnar og hvernig þau skapa einstaka upplifun fyrir 

sundgesti. Skipulag búningsklefanna fær sundgesti til að upplifa sig vera stadda í 

völundarhúsi með kerfi dyragátta sem hefur þann eiginleika að opna og loka fyrir rými 

með mismunandi tilgang hverju sinni. Á hverri búningsklefahurð er að finna gægjugat í 

augnhæð sem hægt er að gægjast í gegnum og leiðir það að næsta gægjugati eða á næstu 

búningsklefahurð, merkta með tölum sem mynda eina talnaröð í einhverskonar halarófu frá 

                                                
34 „Opin hönnunarsamkeppni um viðbyggingu og útilaug við Sundhöll Reykjavíkur,“ dómaraálit, nóvember 
2013, sótt 20. október 2016 af 
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/sundhollin_highres.pdf, bls. 4. 
35 „Sundhöll Reykjavíkur.“ 
36„Merkir Íslendingar: Guðjón Samúelsson,“ mbl.is, 16. apríl 2012, sótt dagsetning af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1418470/. 
37 „Sundhöll Reykjavíkur.“ 
38 Guðlaug Sigurðardóttir, „Fagurfræði einfaldleika og nytsemi,“ Morgunblaðið C, 12. mars 2002, sótt 10. 
desember 2016 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=250264&pageId=3435251&lang=is&q=Fagurfr%E6%F0i%20einfa
ldleika%20og%20nytsemi, bls. 26. 
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búningsklefahurð til búningsklefahurð og svona endurtekur leikurinn sig.39 Veggjum og 

hurðum búningsklefanna er lyft upp frá gólfi þannig að þegar komið er að læstri 

búningsklefahurð verður viðkomandi meðvitaður um umganginn í búningsklefunum. Það 

tekur sundgesti því stutta stund að átta sig á hvernig skipulag búningsklefanna virkar, en 

þannig má segja að ævintýraleg upplifun skapist. Hvítar láréttar flísar hylja veggi og sali 

þessa rýmis bæði að innan sem og utan, og mynda þar með eitt yfirborð þar sem engar 

hvassar brúnir eru á þessu einstaka samansafni mismunandi rýma.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Myndir 4 og 5: Búningsklefi í Sundhöllinni. 

 

Í rými sundlaugarsalsins er að finna djúpa laug til sundæfinga með tveimur 

misháum stökkbrettum og síðan grunna barnalaug. Meðfram annarri hlið sundlaugarinnar 

má svo finna æfingatæki þar sem sundgestir getur stundað líkamsrækt. Á hinni hliðinni er 

aðstaða fyrir sundlaugarverði, sem þar sitja og fylgjast með öllu umstanginu sem 

sundgestum fylgir. Þá eru á suður hlið rýmisins bogalaga innskot sem eiga sér stoð í 

nýklassíska stílinn og skera sig úr ríkjandi kassaformi fúnkístílsins. Höfundi þykir í dag 

myndast forvitnilegar aðstæður í sundlaugarsalnum, en á sama tíma spauglegt andrúmsloft, 

                                                
39 Roni Horn, „Fjórar byggingar í Reykjavík,“ Lesbók Morgunblaðsins, 10. apríl 1999, sótt 9. nóvember 2016 
afhttp://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=242879&pageId=3314392&lang=is&q=M%F6biusartengingar, 
bls. 10. 
40 Roni Horn, „Fjórar byggingar í Reykjavík, bls. 10. 
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þar sem breyttum samfélagsþörfum er þvingað inn í eina og sama rýmið, sem upphaflega 

var eingöngu hannað til að þjóna sundiðkun. Á höfundur þá við æfingatækin á 

sundlaugabakka norður hliðar rýmisins sem ættu að mati höfundar að vera í aðskildu rými í 

byggingunni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mynd 6: Sundlaugarsalur í Sundhöllinni. 

 

Höfundur ályktar að ástæðan sé sú að Sundhöllin hefur ekki verið stækkuð frá því að hún 

var byggð þó að seinni tíma breyting í samfélaginu hafi kallað á aukna þjónustu innan 

hennar.  Þess vegna hefur lausnin verið sú að koma æfingatækjum fyrir á 

sundlaugarbakkanum.   

Þá þykir höfundi litaval í rýmum Sundhallarinnar sumstaðar tengja upplifun 

sundgesta við íslenska náttúru, og vísast í því sambandi til sægrænna flísa sundlaugarinnar, 

sem og daufum pastel máluðum veggjunum.  

Lofthæðin og háu lóðréttu gluggarnir á efri hluta hliðarveggjanna sundlaugarsalsins 

sem eru einkennandi fyrir verk Guðjóns, hleypa þéttri og skuggalausri birtu allan daginn 

inn í sundlaugarsalinn.41 Öll þessi atriði mynda fallegt samspil í hinu opna rými og magna 

upplifun sundlaugagesta. Þá er kynjaskipt sólbaðsaðstaða á upphækkuðum palli á suðurhlið 

byggingarinnar sem gengið er út á innan úr sundlaugarsalnum.  

Að utanverðri austurhlið Sundhallarinnar má loks finna tvo heita potta, kassalaga 

en bogadregna að innan sem og eimbað. Það má segja að hið kassalaga form heitu pottana 

                                                
41 Roni Horn, „Fjórar byggingar í Reykjavík,“ bls. 10. 
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sé frábrugðið fyrirmynd Snorralaugar, en er praktískt form sem á sér stoð í fúnkísstíl 

Sundhallarinnar. Umhverfis heitu pottana er sandblásið gler sem skýlir sundgestum að 

einhverju leyti frá veðri og vindum, en hindrar útsýnið yfir bæjarumhverfið. Þannig sjá 

sundgestir aðeins toppa húsþakanna í grenndinni og himininn. Í því sambandi má telja að 

ekki hafi þótt eftirsóknarvert að veita sundgestum óhindrað útsýni í þéttbýli með 

hefðbundnu gagnsæju gleri, heldur telur höfundur að hugsunin hafi verið snjöll lausn til 

þess að þess að útiloka umhverfi og amstur þéttbýlisins. Þannig er sundgestum veitt 

ákveðið einrúm til að njóta til fulls slökunar og upplifunar að vera úti undir berum himni 

og með því komast í tengsl við náttúruna. Hér hefur rekstrarkostnaður jafnvel einnig spilað 

inn í, en það er til að mynda erfitt að halda gagnsæju gleri hreinu sem sennilega krefst 

meiri útlags kostnaðar við þrif, heldur en sandblásið gler sem lítið viðhald þarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Mynd 7: Heitir pottar í Sundhöllinni. 

 

Nú standa yfir framkvæmdir við að reisa viðbyggingu og útilaugasvæði við 

Sundhöllina sem byggir á vinningstillögu VA arkitekta ehf. í hönnunarsamkeppni sem var 

haldin árið 2013. Hönnunarsamkeppni þessi markar ákveðin tímamót í íslenskri 

byggingarsögu, en þetta var í fyrsta sinn sem að boðað var til hönnunarsamkeppni um 

viðbyggingu og breytingu á friðlýstu húsi. 42  Samkvæmt dómnefnd 

hönnunarsamkeppninnar, er það grundvallaratriði að friðlýstar byggingar hafi hlutverk í 

samfélaginu og mikilvægt að þær geti tekið breytingum, en á sama tíma þarf að gæta þess 

                                                
42 „Opin hönnunarsamkeppni um viðbyggingu og útilaug við Sundhöll Reykjavíkur,“ bls. 8. – Ath. einnig 
Sundhöllin var friðlýst árið 2004. 
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að gildi þeirra sé ekki rýrt með nokkrum hætti.43 Sundhöllin er talin vera ein af þekktari 

byggingum landsins og voru helstu forsendur hönnunar viðbyggingarinnar og 

útilaugasvæðisins við Sundhöllina, að formgerð og fyrirkomulag hennar tæki mið af því og 

myndi þannig með eldri byggingunni sterka og samstæða heild. Með þeim hættir var 

aðalbygging Sundhallarinnar í lykilhlutverki við mótun viðbyggingarinnar. Þá gerir 

rýmisáætlun viðbyggingarinnar grein fyrir nauðsyn eðlilegs samhengis í innri starfsemi 

sundlaugarinnar. Þau markmið sem höfð voru að leiðar ljósi við hönnunar 

viðbyggingarinnar voru að mynda eðlileg og auðskilin innri tengsl í lifandi umgjörð, þar 

sem ólík rými mætast með óþvinguðum hætti.44  

 

 

 

 

 

 

 
   Mynd 8: Þrívíddarmynd af útliti Sundhallarinnar, úr samkeppnisgögnum. 

 

Grunnhugmynd tillögu VA arkitekta ehf. byggir á því, að ólík rými hverfast um 

tengibyggingu á milli eldri byggingarinnar og viðbyggingar. Þannig verður til heildstæð 

umgjörð um starfsemina Sundahallarinnar, þar sem eldri bygging og nýbygging mætast 

með áreynslulausum hætti. Aðalinngangurinn verður næst tengibyggingu. Frambygging og 

lágbygging meðfram suðurlóðarmörkum Sundhallarinnar mun síðan mynda ásamt eldri 

byggingu og veggjum skjólgott útisundlaugasvæði. Þannig á umgjörð nýbyggingarinnar að 

hvetja til sundiðkunar og útivistar í öllum veðrum og vindum, ásamt því að auka á vellíðan 

svo sundgestir á öllum aldri, jafnt og starfsmenn njóti sem best þeirra gæða sem umhverfið 

hefur upp á að bjóða.45  

 
                                                
43 „Opin hönnunarsamkeppni um viðbyggingu og útilaug við Sundhöll Reykjavíkur,“ bls. 8. 
44 Tölvupóstur 1. Sundhöll Reykjavíkur, vinningstillaga VA arkitekta, VA arkitektar, 17. september 2013. – 
Ath. einnig: Tölvupóstur 2. Karl Magnús Karlsson arkitekt hjá VA arkitektum, Sundhöll Reykjavíkur, 
vinningstillaga VA arkitekta, VA arkitektar, 8. desember 2016. 
45 Tölvupóstur 1. Sundhöll Reykjavíkur. – Ath. einnig: Tölvupóstur 2. Karl Magnús Karlsson arkitekt. 
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Mynd 9: Grunnmynd af 1. hæð Sundhallarinnar úr samkeppnisgögnum. 

 

Að mati höfundar sýna teikningar og greinargerð með sannfærandi hætti hvernig 

eldri- og viðbyggingin mynda sterka og samstæða heild, þannig að gildi Sundhallarinnar er 

ekki skert. Þá er það sniðug lausn í þéttbýli að hafa grænt svæði fyrir utan og tyrft þak 

viðbyggingarinnar, en með þeim hætti eru mynduð tengsl við náttúruna. 46 Jafnframt eru 

ríkjandi kassaform eldri byggingar brotin upp í nýbyggingunni með því að hafa smærri 

laug og heitu pottana í bogadregnu formi. Aftur á móti hefði höfundur viljað sjá hugmynd 

Guðjóns um sjólaug verða að veruleika í nútíma útfærslu, þar sem hér er um einstakt 

tækifæri til úrbóta á Sundhöllinni að ræða. Jafnframt hefði verið skynsamlegt að 

viðbyggingin gerði ráð fyrir aukarými, sem þjónað gæti sem líkamsrækt í stað þess að hafa 

líkamsræktartækin áfram á sundlaugabakkanum. 

 

2.3 Sundlaugin á Hofsósi 

Sundlaugin á Hofsósi var valin staður niðri á sjávarbakka, sunnarlega í sveitafélaginu, ofan 

við svonefnda Staðarbjargarvík, en þar er að finna sérlega fallegt stuðlaberg. Í tilfeni 

kvenréttindadagsins 19. júní 2007 gáfu athafnakonurnar þær Lilja Pálmadóttir og Steinunn 

                                                
46 Tölvupóstur 1. Sundhöll Reykjavíkur. – Ath. einnig: Tölvupóstur 2. Karl Magnús Karlsson arkitekt. 
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Jónsdóttir sundlauga að gjöf til íbúa Skagafjarðar.47  Báðar eiga þær ættir að rekja til 

byggðarlagsins, en með þessari gjöf vildu þær sýna í verki velvilja sinn til samfélagsins.48 

Hönnun og arkitektúr sundlaugarinnar var á höndum arkitektastofunnar Basalt 

ásamt ráðgjöfum frá Verkís hf. og Liska ehf., en Sveinbjörn Sigurðsson hf. var verktaki. 

Við upphaf framkvæmda við sundlaugina á Hofsósi voru það þau Ólafur Ragnar Grímsson, 

þáverandi forseti Íslands og Dorrit Moussaieff, þáverandi forsetafrú, sem tóku fyrstu 

skóflustunguna í apríl 2008, en það tók um 2 ár að fullklára verkið. Sundlaugin var síðan 

vígð þann 27. mars árið 2010.  

Frá upphafi hefur sundlaugin hlotið verðskuldaða athygli og dásömun meðal 

Íslendinga sem og erlendra ferðamanna, ásamt því að hafa borið dýrð bæjarins víðs vegar 

um heiminn. Það má segja að sundlaugin hafi komið Hofsósi á kort ferðamanna, en aðeins 

fáeinum mánuðum eftir vígslu sundlaugarinnar varð veruleg aukning á gestum til Hofsóss 

og Skagafjarðar alls. Aðsókn að sundlauginni er sífellt að aukast og árið 2014 voru gestir 

hennar orðnir rúmlega 32 þúsund, sem þykir gífurlega mikið, ef haft er í huga að íbúar 

Skagafjarðar eru aðeins um fjögur þúsund.49  Þá hefur sundlaugin einnig hlotið fjölda 

verðlauna og viðurkenninga, en þess má geta að árið 2010 var sundlaugarbyggingin 

tilnefnd til Mies van der Rohe verðlaunanna sem eru án vafa ein af eftirsóttustu 

viðurkenningum í byggingalist. Ári seinna var sundlaugin tilnefnd til norrænu 

verðlaunanna Arkitekturmassan fyrir byggingarlistaverk og sama ár hlaut hún 

Steinsteypuverðlaunin 2011. Þá hefur hún einnig verið valin besta sundlaug landsins í 

hinum ýmsu könnunum.50  

Sundlaugin á Hofsósi er hugvitsamlega samþætt inn í landslagið, skorin inn í 

umhverfi hennar með óskert útsýni til sjávar og út á Drangey. Sundlaugarbyggingin og 

landfyllingin skapar vörn gegn bæði sterkum norðanvindi, jafnt sem hún lokar fyrir truflun 

frá veginum og umliggjandi bæ.  

 

                                                
47 Freyr Gígja Gunnarsson, „Sundlaug Steinunnar og Lilju verður til á Hofsósi,“ Vísir.is, 27. maí 2009, sótt 9. 
nóvember 2016 af http://www.visir.is/sundlaug-steinunnar-og-lilju-verdur-til-a-
hofsosi/article/2009160398398. 
48 „Sundlaug Hofsósar,“ Ísland í hnotskurn: allt um Ísland á einu stað, sótt 30. nóvember 2016 af 
http://www.islandihnotskurn.is/Page.aspx?ID=484. 
49 Ásta Björg Pálmadóttir, „Verðmæti góðrar hönnunar: Sveitarstjóri Skagafjarðar skrifar um sundlaugina á 
Hofsósi,“ HA magazine árgangur, 1. tbl., 2015, bls. 119. 
50 Ásta Björg Pálmadóttir, „Verðmæti góðrar hönnunar: Sveitarstjóri Skagafjarðar skrifar um sundlaugina á 
Hofsósi, bls. 119. 
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     Mynd 10: Þjónustubygging sundlaugarinnar á Hofsósi. 

 

Sundlaugarbyggingin inniheldur búningsaðstöðu, sundlaug og tvo heita potta sem 

dregnir eru nær aðalbyggingu. Sundlaugin á Hofsósi er ekki aðeins einstaklega fallegt 

mannvirki út frá byggingarlistalegu sjónarhorni, heldur skapar hún sér sérstöðu með því að 

vera hógvær í landslaginu og myndar þannig um leið sterkt samspil við náttúruna51 og 

fellur þannig látlauslega inn í byggðarmynstur umliggjandi bæjar.52 Þrátt fyrir áherslu á 

fallega byggingu sundlaugarinnar dregur sundlaugin athyglina ekki síður og jafnvel enn 

frekar að fegurð umhverfis hennar, en þakið á sundlaugarbyggingunni er látið renna inn í 

bæjarumhverfið og myndar þannig áhugavert útisvæði með einstaklega fallegt útsýni.53 

Veggirnir eru uppslegnir og steyptir, klæddir með hálfgegnsæju skúffugleri sem leyfir 

dagsljósinu að flæða um og í gegn um búningsklefana. Þannig skapast fallegt og notalegt 

samspil við dökkt blágrýtið sem skartar fleti gólfsins og gerir því athöfnina sem á sér stað í 

búningsklefanum mun þægilegri og skemmtilegri. 

                                                
51 Ásta Björg Pálmadóttir, „Verðmæti góðrar hönnunar: Sveitarstjóri Skagafjarðar skrifar um sundlaugina á 
Hofsósi, bls. 119. 
52 Viðtal höfundar við Sigríði Sigþórsdóttur arkitekt hjá Basalt arkitektum, mánudaginn 24. október 2016. 
53 Álfrún Pálsdóttir, „Sundlaugin á Hofsósi fallegasta nýbyggingin,“ Vísir.is, 15. mars 2014, sótt 9. nóvember 
2016 af http://www.visir.is/sundlaugin-a-hofsosi-fallegasta-nybyggingin/article/2014703159935. 
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                 Mynd 11: Búningsklefar í sundlauginni á Hofsósi. 

 

Að utan er lýsingunni við sundlaugina haldið í lágmarki svo upplifa megi óskert 

stjörnurnar og norðurljósin sem eru algeng sjón á þessu svæði á veturna. Sundlaugin og 

þjónustuhúsið er hugvitsamlega fellt inn í sjávarbakkann þar sem vatnsflötur laugarinnar 

kallast á við hafflöt Skagafjarðar og eyjarnar við sjónarrönd. Þannig að sjónrænt rennur 

sundlaugarvatnið og sjórinn saman í eitt þegar horft er frá sundlaugarkerinu í átt til 

Drangeyjar.54 Við hönnun sundlaugarinnar var Grettissaga einnig höfð að leiðarljósi, en 

gaman er að segja frá því, að sama fjarlægð er frá ystu brún bakkans í sundlauginni útí 

Drangey eins og þar sem Grettir átti að hafa synt þegar hann lagði á flótta undan óvinum. 

Sigríður Sigþórsdóttir aðalhönnuður verksins tengir þannig á vissan hátt hönnun 

sundlaugarinnar við anda sögu bæjarins. En það er einnig ástæðan fyrir því að 

sundlaugarbakkinn er lagður niður þannig að vatnsflötur sundlaugarinnar rennur saman við 

hafið. 55 

                                                
54 Álfrún Pálsdóttir, „Sundlaugin á Hofsósi fallegasta nýbyggingin.“  
55 Viðtal höfundar við Sigríði Sigþórsdóttur arkitekt. 
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          Mynd 12: Horft út í Drangey úr sundlauginni á Hofsósi. 

 

Samkvæmt Sigríði er það mikilvæg forsenda fyrir byggingu sundlauga að bera 

virðingu fyrir því umhverfi sem við á hverju sinni, þannig að sundlaugarbyggingar 

samræmast umhverfi sínu sem best.56 Sundlaugin á Hofsósi er prýðilega gott dæmi um 

vandaða og góða hönnun, sem er í takt við staðaranda, enda hefur tilkoma sundlaugarinnar 

skilað sér margfalt tilbaka, bæði í atvinnu sem og góðum áhrifum á menningu og mannlíf 

Skagfirðinga að sögn bæjarbúa. Þá má ekki vanmeta afleidd áhrif upplifunar sundgesta, 

jákvætt umtal og fallegar myndir eru gríðarlega mikilvægir þættir í markaðssetningu nú á 

tímum samfélagsmiðla og hafa því aukið við aðsókn og umfjöllun sundlaugarinnar. 57 

Það sem höfundi finnst að hefði mátt fara betur við hönnun sundlaugarinnar er 

einkum tvennt. Til að halda utan um hugmyndafræðilega uppbyggingu 

þjónustubyggingarinnar hefði mátt gera ráð fyrir auka rými sem hefði geymt hluti er fylgja 

sundgestum almennt í dag s.s. ýmis leikföng barna, sólbekki og auka hluti sem fylgja 

nútíma þörfum fólks. Í öðru lagi vantar að gera ráð fyrir sjúkraaðstöðu ef slys ber að 

höndum þannig að bregðast mætti við á öruggan og nauðsynlegan hátt. 

 

                                                
56 Viðtal höfundar við Sigríði Sigþórsdóttur arkitekt. 
57 Ásta Björg Pálmadóttir, „Verðmæti góðrar hönnunar: Sveitarstjóri Skagafjarðar skrifar um sundlaugina á 
Hofsósi, bls. 119. 



 23 

2.4 Samanburður á sundlaugum 

Eins og að ofan er rakið hefur höfundur greint Seljavallalaug, Sundhöllina í Reykjavík og 

sundlaugina á Hofsósi með það fyrir augum að reyna varpa ljósi á það hvernig arkitektúr 

getur stuðlað að bættri bað- og sundlaugamenningu. Í því sambandi urðu framangreindar 

sundlaugar fyrir valinu, enda þrátt fyrir að þær eiga sumt sameiginlegt, þá má segja að það 

eru ólíkindi þeirra sem höfundur telur vera sérstaka kosti sem vel hafa virkað og hafa má til 

hliðsjónar við uppbyggingu og viðhald sundlauga til frambúðar.  

 Það sem er sammerkt með sundlaugum þessum er að þær eru allar manngerðar og 

tilgangur byggingar þeirra sá að veita almenningi tækifæri til sundiðkunar og böðunar. 

Tilgangur byggingar Seljavallalaugar var hins vegar eingöngu sá að heimabæjarmenn gætu 

æft sund, og hafa hinar tvær það umfram Seljavallalaug að bjóða gestum aðstöðu til 

böðunar og afslöppunar í heitum pottum. Hins vegar má segja að tilgangur Seljavallalaugar 

í dag hafi breyst, en fólk sækir frekar í hana til böðunar í náttúrulega heitu vatni sem í hana 

streymir. Að því leytinu til er Seljavallalaug frábrugðin hinum tveimur sem veitt er í heitt 

klórað vatn. Tilgangur og markmið bygginga þessara sundlauga er því frábrugðin hinna 

sögulegu náttúrulauga sem aðallega voru notaðar til baða í heilsusamlegum tilgangi og 

þvotta.  

Það sem ólíkt er með sundlaugunum er að þær eru byggðar við frábrugðnar 

aðstæður og á mismunandi tímaskeiðum. Markmið hönnuða þeirra og efnisnotkun er ef til 

vill mismunandi af þeim sökum, en breyttar byggingarreglugerðir hafa vissulega einnig 

spilað inn í þróun og byggingarmáta þeirra. Hvað efnisnotkun varðar þá eru sundlaugarnar 

allar steinsteyptar í grunninn, 25 metrar á lengd og u.þ.b. 10 metrar á breidd. Hins vegar er 

Seljavallalaug sú eina sem er bæði gerð úr steinsteypu og að hluta til úr náttúrulegu bergi 

fjallshlíðarinnar sem myndar einn vegg hennar. Það sem er svo sérstakt við Seljavallalaug 

er sú staðreynd að við hönnun hennar kom enginn arkitekt við sögu, heldur voru það 

heimabæjarmenn sem byggðu hana af fingrum fram vegna þarfar samfélagsins á þeim 

tíma.  

Hvað litaval sundlauganna varðar þá er það einnig ólíkt. Í Seljavallalaug, eru 

steyptir veggirnir hvítmálaðir, en höfundur telur að á þann hátt sé ýtt undir náttúrulega 

græna lit vatnsins sem endurspeglar náttúruna umhverfis sundlaugina. Þá er sundlaug 

Sundhallarinnar flísalögð í sægrænum lit. Með því telur höfundur að ýtt sé undir tilfinningu 

sundgestsins um að vera í náttúrulegu vatni. Þá er dúkur sundlaugarinnar á Hofsósi ljósblár 
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og sker hún sig þannig úr hinum náttúrulegu bláu litum umhverfis hennar. Með 

framangreindu litavali þykir höfundi vel hafa tekist til að búa til og ýta undir upplifun 

sundgesta um að vera í náttúrunni. Þannig getur litaval, að teknu tilliti til umhverfis 

sundlauga hverju sinni aukið gæði þeirra. Hvað varðar efnisval sundlauganna um að nota 

málningu, telur höfundur að betur mætti gera þar sem að það er ekki rekstrarlega 

hagkvæmt að mála flöt undir klórað vatn. Ástæðan er sú að klórað vatn eyðir málningu 

tiltölulega hratt þannig yfirborðið flagnar og krefst því sífellds viðhalds. Hins vegar hafa 

flísar sundlaugar Sundhallarinnar verið þrálátar. Það er því mikilvægt að mati höfundar að 

þegar kemur að uppbyggingu sundlauga og viðhalds þeirra, að efnisval sé þannig úr garði 

gert að það sé endingargott, eins og t.d. flísar, og þoli til langs tíma klórað vatn. Með þeim 

hætti er t.d. hægt að halda rekstrarkostnaði í lágmarki. 

Hvað staðarhætti varðar, þá réðst staðarval Seljavallalaugar á þeim tíma af greiðum 

aðgangi að jarðhitanum sem er að finna á svæðinu svo menn gætu æft sund. Í dag má segja 

að sérkenni Seljavallalaugar sé óskert útsýnið og náttúran umhverfis hana sem eykur gildi 

hennar og það sama gildir um sundlaugina á Hofsósi með sitt óskerta útsýni yfir stórbrotið 

umhverfi hennar. Tilgangur sundlaugarinnar á Hofsósi var fyrst og fremst að gefa 

bæjarbúum samanstað, þar samt jafnt væri hægt að synda sem og baða sig. Við hönnun 

hennar var hugmyndafræðin sú að gera út á það magnaða útsýni sem staðsetning hennar 

bíður upp á.58 Með staðarhátt sundlaugarinnar að leiðarljósi við hönnun hennar hefur vel 

tekist að tengja hana við náttúruna, með þeim hætti að hún er lögð niður í sjávarbakkann 

og þannig með óskert útsýni. Þá er náttúruleg birtan einnig vel nýtt í þjónustubyggingu 

sundlaugarinnar, en sem dæmi þá leyfa skúffuglerveggirnir dagsljósinu að flæða um 

innanvert rýmið og í gegn um búningsklefana. Það má því segja að hönnun 

sundlaugarinnar á Hofsósi hafi tekist að samræma öll ljós náttúrunnar, þ.e. sólarljós, 

stjörnur og norðurljós, auk þess sem hún tengir vel saman landslagið og sjóinn. Með 

þessum beinu tengslum við náttúruna er upplifun sundgesta aukin til muna. Hvað 

staðarhátt varðar sker Sundhöllina sig úr þar sem að hún er yfirbyggð sundlaug í þéttbýli 

og því er ekki lagt upp úr útsýni við hönnun hennar. Hins vegar má segja að hinir stóru 

gluggar Sundhallarinnar sem leyfa dagsljósinu að flæða inn um rýmið vegi þar upp á móti, 

og skapar birtan á óbeinan hátt tengingu við náttúruna. Sundgestir hafa þannig tilfinningu 

fyrir því hvaða tími dagsins er. Jafnframt telur höfundur að hin nýja viðbygging ásamt 

                                                
58 Freyr Gígja Gunnarsson, „Sundlaug Steinunnar og Lilju verður til á Hofsósi.“ 
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grænu reitum hennar ýti undir tengingu sundgesta við náttúruna og bæti við útsýni í miðju 

þéttbýlisins.  

Í sambandi við viðhald ofangreindra sundlauga, má segja að sundlaugin á Hofsósi hafi 

þróast minnst en það mun vera vegna ungs aldurs hennar. Seljavallalaug sem er elsta 

sundlaugin af þeim þremur er enn þann dag í dag í sinni upprunalegu mynd, en henni hefur 

aðeins verið viðhaldið í gegnum tíðina og engu breytt. Þar sem að náttúrulegt vatn seytlar 

ofan í Seljavallalaug úr fjallshlíðinni vex mikill gróður í henni, og þarf því að hreinsa hana 

vandlega annað slagið þannig að vatnið óhreinkist ekki og hægt sé að baða í henni. Þá er 

Sundhöllin í Reykjavík ennþá í sinni upprunalegu mynd, en um þessar mundir standa yfir 

miklar framkvæmdir og endurbætur á henni í takt við breyttar áherslur samfélagsins þegar 

kemur að aðsókn fólks í sundlaugarnar, en á sama tíma er borin virðing fyrir eldri hluta 

hennar. 
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3.   Varðveiting menningargildi sundlauganna til framtíðar 

Í greininni „Fjórar byggingar í Reykjavík“ telur Roni Horn sundlaugar álíkar og 

fjárréttirnar, að þær eiga það sameiginlegt að hafa alþýðlegt form sem á fágaðan hátt sýnir 

auðugt og skynsamlegt eðli þjóðlegra bygginga. Ólíkt þeim fækkar nú óðum notkun á 

réttum en öfugt má segja með sundlaugarnar vegna aukinna aðsóknar. 59  Stór hluti af 

ánægju, hefð og formi sundlauga felst í því að maðurinn kemst í tengsl við náttúruna, hvort 

sem það er beint eða óbeint. Hvort þær leynast í landslaginu á afskekktum stöðum með 

óhindrað útsýni yfir ósnerta náttúru landsins, eða falla eðlilega inn í þéttbýlið, en með 

sniðugum hætti veita sundlaugargestum samt sem áður þá upplifun eins og þeir séu úti í 

náttúrunni að njóta þessarar óviðjafnanlegu upplifunar af hlýju og vellíðan sem fylgir 

þeim.60 

Eins og komið var inn á hér að ofan varðandi byggingu sundlaugarinnar á Hofsósi, 

talaði hönnuður hennar, Sigríður Sigþórsdóttir um það, að við hönnun sundlaugar er 

mikilvægt í upphafi verkefnis að koma að því sem opinni bók og þannig hefja 

hönnunarferlið út frá staðaranda hverju sinni. Þannig er það staðarandinn sem ætti að vera 

útgangspunkturinn við hönnun sundlaugar. Náttúrulaugar og manngerðar sundlaugar eru 

hins vegar tvennt ólíkt, hvoru tveggja eiga rétt á sér, en skýr skil þurfa að vera á milli 

hönnunar þeirra.61  

Samfélagið í dag krefst aukinnar umhverfisvitundar og er því ávalt mikilvægt í 

uppbyggingu og nýframkvæmdum séu vistvæn markmið höfð að leiðarljósi.62 Til framtíðar 

litið er því nauðsynlegt að við látum allt er varðar náttúruna skipta okkur máli og leyfa því 

að hafa áhrif á hönnun sundlauga í umhverfi okkar. Í dag hefur þróunin verið sú að fólk 

sækir enn frekar í náttúruvatn heldur en klórað vegna þess að það er heilsusamlegra, en í 

áranna rás hefur náttúruvatn verið notað til lækninga. Aðdráttarafl sundlauga má að mörgu 

                                                
59 Roni Horn, „Fjórar byggingar í Reykjavík,“ bls. 12. 
60 Roni Horn, „Fjórar byggingar í Reykjavík,“ bls. 12. 
61 Viðtal höfundar við Sigríði Sigþórsdóttur arkitekt. 
62 Eva Einarsdóttir, Áslaug Friðriksdóttir, Eva Baldursdóttir ásamt fleirum, Laugarnar í Reykjavík: 
Framtíðarsýn til 20 ára, Eva Baldursdóttir og Steinþór Einarsson ritstýrðu, Reykjavík: Reykjavíkurborg, 19. 
janúar 2016, sótt 20. október 2016 af 
http://reykjavik.is/sites/default/files/Frettir_skjol/laugarnar_i_reykjavik_framtidarsyn_til_20ara.pdf, bls. 18. 
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leyti rekja til þess að venjulegur mannslíkami er að 70 hundraðshlutum vatn63 sem flæðir 

um líka okkar, sem og um hnöttinn og breiðir úr sér til allra heimshorna.64 Það er þannig 

ljóst að vatn er stór hluti af lífi mannsins allt frá fósturskeiði. Höfundur dregur þá ályktun, 

að það sé ástæðan fyrir því að fólki líði betur í náttúrulegu vatni frekar klóruðu. 

Höfundur deilir djúpum áhyggjum Sigríðar hvað varðar náttúrulaugar, en það þarf 

að koma upp eftirliti til þess að varðveita þær, leyfa þeim að ná að hreinsa sig svo við fáum 

að njóta þeirra sem lengst. Við ættum að vinna hörðum höndum að byggja náttúru 

auðlindir eins og við getum þar sem hægt er. Huga að heilsufari en reyna að nýta 

jarðvarmann vel og virða náttúruna sem við höfum sem er svo endurnærandi fyrir okkur 

andlega og líkamlega.65 Það er skoðun höfundar að arkitektar og listamenn ættu að vera 

ófeimnir við það að nýta sér sköpunargleði sína til að finna nýjar leiðir til þess að nýta 

heitar uppsprettur og jarðvarma til hins betra. 

Sá lærdómur sem höfundur dregur af samanburði sundlauganna þriggja er að hvort 

sem það á að byggja sundlaug úti í náttúrunni eða í byggðu umhverfi, þ.e. þéttbýli, þá er 

eitt af mikilvægustu útgangspunktum verkefnis, að vinna með staðaranda hverju sinni. 

Þannig á, eða má ekki, endurtaka hönnun annarsstaðar og yfirfæra milli staða. Þess heldur 

ber að aðlaga hönnun sérstaklega eftir þeim sérstöku kostum sem aðstæður bjóða uppá 

hverju sinni og leyfa sundlaug þannig að tengjast nærumhverfi sínu á sem. Í því sambandi 

má nefna hvort mögulegt sé að opna sundlaug fyrir útsýni, en fer það eftir umhverfi 

hennar. Eigi að gera það þarf einnig að taka tillit til veðurs og vinda umhverfisins. Þannig 

er, að þegar vindstrengur er úr útsýnisátt þarf hönnuður að vega og meta hvort sé 

mikilvægara, skjólið eða útsýnið. Að jafnaði er efnisval mikilvægt við hönnun sundlauga, 

en það þarf að vera vandlega valið að teknu tilliti til þess hvernig lágmarka má viðhald 

þeirra til framtíðar. Með því má einnig halda rekstrarkostnaði í lágmarki.66  

Að ofangreindu virtu er ljóst að þegar kemur að uppbyggingu og viðhaldi 

sundlauga þarf að forgangsraða framkvæmdum. Við hönnun þeirra þarf að hafa í huga, að 

verið er að bæta lífsgæði fólks í samfélaginu og að sundlaugar geta veitt umhverfum sem 

þær eru í eða eiga að vera byggðar í sérstöðu.67 Það er því mikilvægt að bygging sundlauga 

                                                
63 Masaru Emoto, Vatnið og hin duldu skilaboð þess, Bryndís Víglundsdóttir þýddi, Reykjavík: Salka, 2007, 
bls. 15. 
64 Emoto, Vatnið og hin duldu skilaboð þess, bls. 18. 
65 Viðtal höfundar við Sigríði Sigþórsdóttur arkitekt. 
66 Viðtal höfundar við Sigríði Sigþórsdóttur arkitekt. 
67 Eva Einarsdóttir, Áslaug Friðriksdóttir, Eva Baldursdóttir ásamt fleirum, Laugarnar í Reykjavík: 
Framtíðarsýn til 20 ára, bls. 4. 
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sem og viðhald þeirra sé á þann hátt að þær þróist með samfélagi sínu hverju sinni, en með 

því geta sundlaugar gegnt lykilhlutverki við uppbyggingu íbúðarsvæða til framtíðar,68 enda 

hefur það allt frá því að hugmyndir voru uppi um byggingu Sundhallarinnar verið tilgangur 

sundlauga að bjóða almenningi að njóta sín í nærumhverfi slíkra lífsgæða sem felast í að 

baða sig og synda í heitu vatni allan ársins hring. Sundlaugar gegna þannig margþættu 

hlutverki í samfélaginu, en gildi þeirra eru allt í senn að efla lýðheilsu íbúa þeirra 

samfélaga sem þær eru í, bæði líkamlega, félagslega og andlega. 69  Jafnframt eru 

sundlaugarnar hluti af þjóðlegri arfleifð Íslendinga og er þjóðin öll skuldbundin til þess að 

varðveita þær til framtíðar, sem viðurkenning á gildi þeirra og hluta af sjálfsímynd íslensku 

þjóðarinnar. Það er því afar mikilvægt að hönnun þeirra taki útgangspunkt í íslensku 

umhverfi þeirra hverju sinni og að þeim sé viðhaldið sómasamlega.70 Í því sambandi veltir 

höfundur fyrir sér þegar til framtíðar er litið, hvort að útvíkka megi hugtakið sundlaug, 

þannig að tilgangur þeirra taki til einhvers meira og fjölbreyttara.71 Arkitektúr getur leitað 

nýrra leiða til að stuðlað að bættri nýtingu þeirra kosta og gæða sem heita vatnið í umhverfi 

okkar bíður uppá hvort sem það er í þéttbýli eða úti á landi. Í því samhengi má nefna 

byggingu stakra vaðlauga eða heitra potta á grænum svæðum, torgum eða við fjöruborðið. 

Að teknu tilliti til alls ofanritaðs og með samtvinningu hefða, umhverfis, efnisvali, 

öryggi og gæða telur höfundur að arkitektúr geti stuðlað að bættri bað- og 

sundlaugamenningu sem eflir andlega og líkamlega heilsu okkar til framtíðar. 

 

 

 

                                                
68 Eva Einarsdóttir, Áslaug Friðriksdóttir, Eva Baldursdóttir ásamt fleirum, „Laugarnar í Reykjavík: 
Framtíðarsýn til 20 ára,“ bls. 4. 
69 Eva Einarsdóttir, Áslaug Friðriksdóttir, Eva Baldursdóttir ásamt fleirum, „Laugarnar í Reykjavík: 
Framtíðarsýn til 20 ára,“ bls. 6. 
70 Roni Horn, „Fjórar byggingar í Reykjavík,“ bls. 12. 
71 Eva Einarsdóttir, Áslaug Friðriksdóttir, Eva Baldursdóttir ásamt fleirum, „Laugarnar í Reykjavík: 
Framtíðarsýn til 20 ára,“ bls. 6. 
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Niðurlag 

Í þessari ritgerð hefur höfundur leitast við að gera grein fyrir tilurð og samfélagslegri stöðu 

sundlauga og sundlaugamenningar á Íslandi í hartnær hundrað ár. Við ritsmíðina hefur 

höfundur tekið mið af þremur mismunandi sundlaugum sem allar eru byggðar á 

mismundandi tímum. Tvær þeirra eru byggða á 20. öld, en þær eru Seljavallalaug og 

Sundhöllin í Reykjavík og svo að lokum er það sundlaugin á Hofsósi sem byggð er á 

þessari öld, þeirri 21. Leitast hefur verið við að draga fram í dagsljósið áhrif arkitektúrsins 

á stöðu og hlutverk hverrar laugar fyrir sig og með hvaða hætti byggingarlistin hefur áhrif 

á upplifun sundlaugagesta, þegar þeir baða sig í þessum laugunum. 

Laugar og síðar sundlaugar á Íslandi hafa í gegnum aldirnar gengt mikilvægu 

hlutverki í lífi okkar, hvort heldur það hefur verið heilsu, menningar- eða atvinnutengt. 

Reyndar er upphaf þessarar menningar að leita allt aftur landnáms Íslands, en Snorri 

Sturluson og Snorralaug í Reykholti er sú laug sem sennilegast er hvað frægust af þeim 

öllum frá þeim tíma. Það er ljóst að staðarval lauga og bygging sundlauga á Íslandi hefur í 

upphafi ávalt tekið mið af aðgangi landans að heitavatnsuppsprettum samanber Snorralaug, 

Seljavallalaug og Þvottalaugarnar í Reykjavík.  

Það hefur verið afar fróðlegt að skoða sögu og tilurð þessara sundlauga sem 

ritgerðin fjallar um og ekki síst að bera saman arkitektúr, aðferðafræði, staðarhætti og 

upplifunar þátt hverrar laugar fyrir sig, en allar eru ólíkar að gerð og lögun. Hins vegar 

telur höfundur að staðarval og arkitektúr hverra fyrir sig sé lævíslega og smekklega 

greyptur inn í umhveri sitt, hver á sinn hátt.  

Það má ef til vill til sannsögu færa að hlutverk sundlauga í dag hefur breyst úr því, 

að vera bað- og þvottastaðir einvörðungu og í að vera bað, sund, líkamsræktar og 

samverustaður fólksins. Þetta á jafnt við um heimamanna, sem og ferðamanna sem í auknu 

mæli sækja landið heim. Rannsóknarvinna höfundar í sambandi við gerð ritgerðarinnar 

hefur opnað augu hans fyrir þeirri staðreynd, að mikilvægt er að viðhalda þeirri sérstöðu 

sem bygging sundlauga á Íslandi býr við þ.e. að hönnun slíkra mannvirkja taki ávalt mið af 

umhverfi, þróun samfélagsins og náttúru Íslands. Ísland á arfleið í byggingu bað- og 

sundlauga og hana ber að varðveita með öllum hugsanlegum ráðum og dáðum. 

 



 30 

Heimildaskrá 

 

Prentaðar heimildir:  

Ásta Björg Pálmadóttir, „Verðmæti góðrar hönnunar: Sveitarstjóri Skagafjarðar skrifar um 

sundlaugina á Hofsósi,“ HA magazine árgangur, 1. tbl., 2015. bls. 118-119. 

Emoto, Masaru, Vatnið og hin duldu skilaboð þess, Bryndís Víglundsdóttir þýddi, 

Reykjavík: Salka, 2007.  

Jón G. Snædal og Þóra Sigurbjörnsdóttir, Heitar laugar á Íslandi, Reykjavík: Skrudda, 

2009.  

Jón M. Ívarsson, Gísli Halldórsson: Minningar, menn og málefni, Reykjavík: Tómasarhagi 

31, 2005. 

Jón Þorsteinsson, „Heitar laugar á Íslandi til forna,“ Læknablaðið, 07/08. tbl. 91. árg, 2005. 

bls. 617- 621. 

Örn Daníel Jónsson, Geothermal living, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2009. 

 

Vefheimildir: 

Álfrún Pálsdóttir, „Sundlaugin á Hofsósi fallegasta nýbyggingin,“ Vísir.is, 15. mars 2014, 

sótt 9. nóvember 2016 af http://www.visir.is/sundlaugin-a-hofsosi-fallegasta-

nybyggingin/article/2014703159935. 

Bergþóra Aradóttir og Sigurvin B. Sigurjónsson, Viðhorf heimamanna til nýtingar á 

náttúrulegum baðlaugum: Hluti af yfirlitsrannsókn og skráningu á íslenskum 

baðlaugum, án útgáfustaðar: Ferðamálasetur Íslands, 2004, sótt 10. desember 2016 

af http://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/badlaugar.pdf. 

Eva Einarsdóttir, Áslaug Friðriksdóttir, Eva Baldursdóttir ásamt fleirum, Laugarnar í 

Reykjavík: Framtíðarsýn til 20 ára, Eva Baldursdóttir og Steinþór Einarsson 

ritstýrðu, Reykjavík: Reykjavíkurborg, 19. janúar 2016, sótt 20. október 2016 af 



 31 

http://reykjavik.is/sites/default/files/Frettir_skjol/laugarnar_i_reykjavik_framtidars

yn_til_20ara.pdf. 

Horn, Roni, „Fjórar byggingar í Reykjavík,“ Lesbók Morgunblaðsins, 10. apríl 1999, bls. 

10-12, sótt 9. nóvember 2016 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=242879&pageId=3314392&lang=is&q=

M%F6biusartengingar.  

Freyr Gígja Gunnarsson, „Sundlaug Steinunnar og Lilju verður til á Hofsósi,“ Vísir.is, 27. 

maí 2009, sótt 9. nóvember 2016 af http://www.visir.is/sundlaug-steinunnar-og-

lilju-verdur-til-a-hofsosi/article/2009160398398. 

Guðlaug Sigurðardóttir, „Fagurfræði einfaldleika og nytsemi,“ Morgunblaðið C, 12. mars 

2002, bls. 26-27, sótt 10. desember 2016 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=250264&pageId=3435251&lang=is&q=F

agurfr%E6%F0i%20einfaldleika%20og%20nytsemi. 

Jón Á. Gissurarson, „Seljavallalaug,“ Lesbók Morgunblaðsins, 24. apríl 1982, 15. tbl., bls. 

13, sótt 30. nóvember 2016 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=242092&pageId=3302183&lang=is&q=J

%F3n%20%C1%20Gissurarson. 

Jónas Jónsson, „Ævintýrið um sundhöllina,“Nýja dagblaðið, 132. tbl., 12. júní 1937, bls. 2 

og 4, sótt 1. desember 2016 af http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3548681. 

Jónas Jónsson, „21. Mál, fjárlög 1928,“ Alþingi, Alþingi, 2. maí 1927, sótt 10. desember 

2016 af http://www.althingi.is/altext/raeda/?lthing=39&rnr=1190. 

Kristín Una Sigurðardóttir, „Laugar landsins: Hvernig hafa sundlaugar og bygging þeirra 

þróast í samfélagi Íslendinga á 20. öld?,“ BA ritgerð í arkitektúr, Listaháskóli 

Íslands, 2010, sótt 10. desember 2016 af 

http://skemman.is/is/stream/get/1946/5549/16732/1/Lokaritgerd.pdf. 

„Opin hönnunarsamkeppni um viðbyggingu og útilaug við Sundhöll 

Reykjavíkur,“ dómaraálit, nóvember 2013, sótt 20. október 2016 af 

http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/sundhollin_highres.pdf. 



 32 

„Merkir Íslendingar: Guðjón Samúelsson,“ mbl.is, 16. apríl 2012, sótt dagsetning af 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1418470/ 

Páll A. Andrésson, „Bréf til blaðsins: Nokkur orð um Seljavallalaug og ástand 

hennar,“ Morgunblaðið, 19. febrúar 1997, 41. tbl., bls. 42, sótt 1. desember 2016 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=129273&pageId=1873047&lang=is&q=S

eljavallalaug. 

Páll Andrésson, „Endurbygging Seljavallalaugar,“ Morgunblaðið, 42. tbl., 20. febrúar, bls. 

50, sótt 3. nóvember 2016 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=131461&pageId=1928111&lang=is&q=E

ndurbygging%20Seljavallalaugar. 

Steinþór Guðbjartsson, „Vill friða Dalatangavita og Seljavallalaug,“ Morgunblaðið F, 30. 

janúar 2006, bls. 46, sótt 30. nóvember 2016 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=284108&pageId=4121235&lang=is&q=S

eljavallalaug. 

„Seljavallalaug lokuð,“ mbl.is, 23. maí 2016, 1. desember 2016 af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/1998/06/23/seljavallalaug_lokud. 

„Sundhöllin almennar upplýsingar,“ Reykjavíkurborg, sótt 9. nóvember 2016 á 

http://reykjavik.is/sundhollin-almennar-upplysingar. 

„Sundhöll Reykjavíkur,“ mbl.is, 11. nóvember 2005, sótt 10. desember 2016 af 

http://www.mbl.is/myndasafn/mynd/153658/. 

„Sundhöll Reykjavíkur,“ Minjastofnun, sótt 1. desember 2016 af 

http://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/fridlyst-hus-og-

mannvirki/reykjavik/nr/354. 

„Sundlaugar fyrr og nú,“ Gangverk, 2. febrúar 2001, bls. 4-6, sótt 7. nóvember 2016 af 

https://issuu.com/verkis/docs/gangverk_2001_2. 

„Sundlaugar Reykjavíkur: Einstök upplifun á íslenska vísu,“ Land og saga, 1. tbl., 6 árg., 

2012, bls. 10-11, sótt 8. október 2016 af 

https://landogsaga.is/images/covers/pdf10350.pdf. 



 33 

„Sundlaug Hofsósar,“ Ísland í hnotskurn: allt um ísland á einu stað, sótt 30. nóvember 

2016 af http://www.islandihnotskurn.is/Page.aspx?ID=484. 

 

Viðtöl: 

Viðtal höfundar við Sigríði Sigþórsdóttur arkitekt hjá Basalt arkitektum, mánudaginn 24. 

október 2016. 

 

Annað: 

Tölvupóstur 1. Sundhöll Reykjavíkur, vinningstillaga VA arkitekta, VA arkitektar, 17. 

september 2013. 

Tölvupóstur 2. Karl Magnús Karlsson arkitekt hjá VA arkitektum, Sundhöll Reykjavíkur, 

vinningstillaga VA arkitekta, VA arkitektar, 8. desember 2016. 

 

 

 

  



 34 

Myndaskrá 

 

Mynd 1: Snorri Þór Tryggvason, „Snorralaug - Reykholt,“ sótt 10. desember 2016 af 

https://500px.com/photo/39202644/snorralaug-reykholt-by-snorri-thor-

tryggvason?ctx_page=1&from=user&user_id=1487397.  

Mynd 2: Höfundur óþekktur, „Seljavallalaug, Iceland,“ sótt 11. desember 2016 af 

http://metro.co.uk/2015/12/19/11-of-the-worlds-most-beautiful-hot-springs-

5574134/seljavallalaug-pool-2-2/. 

Mynd 3: Andchristina, „THE HIDDEN POOL: Seljavallalaug,“ sótt 11. desember 2016 af 

http://www.andchristina.com/2015/06/the-hidden-pool-seljavallalaug. 

Mynd 4: Klara Sól Ágústsdóttir, „Gægjugat,“ 1. desember, 2016, úr einkasafni höfundar. 

Mynd 5: Arnar Amason, „Sundhöll Reykjavíkur - detail,“ sótt 12. desember 2016 af 

https://www.flickr.com/photos/amason_is/2570295143. 

Mynd 6: Sig vicious, „No Diving,“ sótt 11. desember 2016 af 

http://blog.sigvicious.com/post/87130265240/no-diving. 

Mynd 7: Reykjavík Light Apartments, „án titils,“ sótt 11. desember 2016 af 

http://www.hotel-r.net/im/hotel/is/reykjavik-light-apartments-6.jpg. 

Mynd 8: VA arkitektar, „13_Sundholl_5,“ 17. september 2013. 

Mynd 9: VA arkitektar, „grunnmynd 1h,“ 17. september 2013. 

Mynd 10: Rafn Sigurbjörnsson og Guðmundur Benediktsson, „án titils,“ sótt 11. desember 

2016 af http://blog.icelanddesign.is/wp-

content/uploads/2012/10/Basalt_HofsosPool_11.jpg. 

Mynd 11: Basalt arkitektar, „án titils,“ sótt 11. desember 2016 af 

http://blog.icelanddesign.is/wp-

content/uploads/2012/08/BASALT_SWIMMING_POOL_HOFSOS_04-copy.jpeg. 

Mynd 12: Guðmundur Benediktsson, „án titils,“ sótt 11. desember 2016 af 

http://blog.icelanddesign.is/wp-content/uploads/2012/10/Basalt_HofsosPool_7.jpg. 


