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Útdráttur 

Undanfarin ár hefur orðið mikil vakning um loftslagasmál og stöðu jarðarinnar. 

Manneskjan hefur skilið eftir sig mörg stór hnattræn vandamál sem hraðað hafa á hlýnun 

jarðar og raskað jafnvægi hennar. Hugtök eins og sjálfbærni hafa verið mikið í umræðunni 

sem svar við þessari slæmu þróun. En það er margt ókannað og lausnirnar þurfa ekki að 

vera okkur svo fjarlægar. Tæknilegar lausnir sem verða til við þverfaglegt samstarf 

vísinda-og listgreina geta skilað skilvirkari árangri gegn hnattrænni hlýnun. Í ritgerðinni 

verða skilgreind nokkur líffræðileg hugtök og nefnd dæmi sem þeim tengjast. Hugtökin 

miða öll að nýjum þverfaglegum lausnum fyrir breyttan hugsunarhátt og nýjar leiðir í 

hönnun og arkitektúr. Þar má nefna lífhermun, prótósellur og líkindahönnun. Ný 

byggingarefni eru skoðuð, lausna leitað til náttúrunnar og samspil náttúru og arkitektúrs 

skoðað í nýju ljósi. Útópískum hugmyndum er varpað fram til að vekja athygli á og velta 

upp hugmyndum að mögulegum breytingum. Vitnað verður í viðtal sem tekið var við 

Guðmund Hrafn Guðmundsson frumulíffræðing, varðandi virkni frumna og skoðun á nýrri 

prótósellu-tækni. Með aukinni nýsköpun og þverfaglegu samstarfi getum við spornað gegn 

hnattrænni hlýnun og með komandi kynslóðir í huga, miðað að sjálfbærum, hagnýtum og 

spennandi lausnum á þeim alvarlega umhverfisvanda sem við búum við í dag. 
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Inngangur  

Plánetan okkar er einstök. Það er því mikilvægt að við hugsum vel um hana svo komandi 

kynslóðir geti fengið að njóta hennar. Síðustu ár hefur orðið vakning í þessum málum þar 

sem bráðnun jökla, hækkandi sjávarmál og hækkandi hiti er orðinn staðreind.
1
 Ég hef alltaf 

haft mikinn áhuga á náttúrunni, lífinu á jörðinni og þessu ótrúlega jafnvægi sem náttúran 

nær að halda. En manneskjan hefur skilið eftir sig mörg stór hnattræn vandamál sem hafa 

raskað þessu náttúrulega jafnvægi og hraðað á hlýnun jarðar. Náttúran nær ekki að halda í 

við okkur mennina. Hugtök eins og sjálfbærni hafa verið mikið í umræðunni sem svar við 

þessari slæmu þróun. Sjálfbær þróun er skilgreind á eftirfarandi hátt: ,,Sjálbær þróun er 

þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða 

til að fullnægja sínum þörfum.“
2
 Með öðrum orðum þá eigum við að horfa til framtíðar, 

því allt sem við gerum hefur afleiðingar sem skila sér til komandi kynslóða. Margir 

hönnuðir og arkitektar hafa tamið sér sjálfbæran hugsunarhátt í verkum sínum í þeirri von 

um að hafa jákvæð áhrif á plánetuna. Sumir nota aðeins lífrænan efnivið á meðan aðrir 

leita enn dýpra og vilja finna betri og skilvirkari lausnir. 

 Lausnir á sviðum vísinda hafa náð að teygja anga sína inn í arkitekta og 

hönnunarheiminn. Vísindakonan Rachel Armstong er ein þeirra sem er mjög meðvituð um 

ástand jarðarinnar, aukna fólksfjölgun, aukna koltvíoxíðmengun og arkitektúr sem vinnur á 

móti öllu sem kallast sjálfbærni og framtíðarsýn. Hún leggur ríka áherslu á þverfagleg 

vinnubrögð svo við getum stuðlað að betri tæknilegri framþróun og segir: „Vísindamenn 

þurfa að vinna utan síns sérsviðs til þess að þróa nýja tækni sem er viðeigandi á 21. 

öldinni. Þeir þurfa að hefja samstarf með fólki í öðrum vísindagreinum og fólki á sviðum 

lista og hugvísinda.“
3
 Með þessum hætt fást betri heildarniðurstöður og með þetta að 

leiðarljósi velti ég því fyrir mér hvað arkitektúr getur orðið í framtíðinni og hvort við 

getum hannað fyrir betri heim? Í ritgerð þessari verða tekin dæmi um samstarfi vísinda-og 

listamanna og hvernig samvinnan styrkir niðurstöður þeirra og rannsóknir. Dæmi verða 

tekin um það hvernig arkitektúr getur leitað til annara greina á sviðum vísinda til þess að 

stuðla að fjölbreyttum og sjálfbærum lausnum. Fjallað verður um nýsköpun á sviði tækni 

                                                 
1
 Gísli Jóhannes Guðmundsson „Hvaða áhrif hefur hnattræn hlýnun á lífríki sjávar?“ Vísindavefurinn, 6. júní 

2011, sótt 5. september 2016 á http://www.visindavefur.is/svar.php?id=49221/ 
2
 Ólafur Páll Jónsson, „Hvað merkja orðin sjálfbær þróun?“ Vísindavefurinn, 20. ágúst 2001, sótt 20. 

nóvember 2016 á http://www.visindavefur.is/svar.php?id=1840 
3
 Rachel Armstrong, „Rachel Armstrong,“ Ted, 27. október 2009, sótt 21.september 2016 á https://www. 

ted.com/speakers/rachel_armstrong/  
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og lista og útópískar framsetningar sem varpa ljósi á hnattræn vandamál og leitast við að 

finna sjálfbærar og orkusparandi lausnir. 
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1. Grunnurinn lagður  

„Fræðimenn eru nokkurn veginn sammála um að það sem veldur hækkun á hitastigi jarðar 

sé aukning á styrk svokallaðra gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu af mannavöldum. 

Sú lofttegund sem leikur hér lykilhlutverk er koltvíoxíð“
 4

 Plöntur hafa þann eignleika að 

geta ljóstillífað. Ljóstillífun er það þegar plöntur nota koltvíoxíð úr andrúmsloftinu til að 

mynda kolvetni eða sykur. Þegar þetta gerist klofnar vatsnssameind (H
2
O) til að halda uppi 

ljóstillífun og við það losnar súrefni (O
2
). Þetta ferli gerist að mestu inni í frumunni. 

Plöntufrumur innihalda grænukorn sem gerir það að verkum að þær geta ljóstillífað.
5
 

„Kolefnisbinding ljóstillífunar er frumframleiðsla jarðar. Aðrar lífverur, þar á meðal menn, 

lifa af þessu beint og óbeint.“
6
 Kolefnisbindingin vegur upp á móti koltvíoxíði í 

andrúmslofti og sjó vegna mengunar sem verður oftar en ekki sökum iðnaðar af 

mannavöldum.
7
 

Vistspor 1.1 

Lykilhugtak þegar talað er um sjálfbærni og loftslagsmál er hugtakið Vistspor.  

Vistsporið mælir neyslu þjóðar eða samfélags í einingum og notast svo við tölur 

um framleiðni til að umbreyta þeim í líffræðileg framleiðslusvæði og að lokum 

er reiknuð út stærð þess landsvæðis sem þarf til að standa undir þeirri 

framleiðni. Með öðrum orðum hversu mikil áhrif þjóðarinnar eða samfélagsins 

er á jörðina, þ.e. hversu stórt er vistsporið. Á einföldu máli mælir vistsporið 

hversu mikið af náttúrulegum gæðum  jarðar mannkynið notar í neyslu sína.
8
 

 

Vistspor í arkitektúr mælist gríðarlega stórt. Mikil orka fer í það að búa til hin ýmsu 

byggingarefni sem og flutningur þeirra langar leiðir yfir hnöttinn sem hefur mikil áhrif. 

Þegar byggja á eina byggingu þarf í flestum tilfellum að grafa fyrir byggingarreit, slétta lóð 

og flytja burt jarðveg.
9
 Þetta getur valdið skaða á vistkerfum og jafnvel mengunar 

grunnvatns.  Þegar byggingin hefur verið reist lokar hún fyrir gegndræpi jarðvegar svo 

skerðing verður á hinni náttúrulegu hringrás vatns. Þegar byggingin hefur staðið sinn 

líftíma er allt efni sem notað var í hana oftar en ekki erfitt til endurvinnslu og 

                                                 
4
 Jón Már Halldórsson „Hvað veldur Gróðurhúsaáhrifum?“ Vísindavefurinn, 29. desember 2004, sótt 

3.nóvember 2016 á http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4686 
5
 Kesera Anamthawat-Jónsson, „Hvernig geta plöntur breytt koltvíoxíði í súrefni?“ Vísindavefurinn, 4. mars 

2000, sótt 30. nóv 2016 á http://www.visindavefur.is/svar.php?id=180 
6
 Kesera Anamthawat-Jónsson, „Hvernig geta plöntur breytt koltvíoxíði í súrefni?“ 

7
 Kesera Anamthawat-Jónsson, „Hvernig geta plöntur breytt koltvíoxíði í súrefni?“ 

8
 Sigurður Eyberg Jóhannesson, Vistspor Íslands, (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2010), bls. 13, 

http://skemman.is/stream/get/1946/5384/16167/1/Vistspor_%C3%8Dslands.pdf 
9
 Michael Braungartog William McDonough, Cradle to cradle: Remaking the way we make things, London, 

Vintage Books, 2009, bls. 33. 
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endurnýtingar. Ef staðan er þessi hvernig stendur á því að arkitektúr sé kenndur og unninn 

á þann hátt sem hann er í dag. Er þetta arkitektúr í þeirri mynd sem hann á að vera?  

 Ábyrgð arkitektúrs er mikil þegar kemur að okkar síbreytilega samfélagi. Ef þessi 

ábyrgð er höfð að leiðarsljósi getum við haft mikil áhrif. Við verðum að hafa í huga alla þá 

möguleika sem arkitektúr getur skapað fyrir framtíðina og hvernig við getum búið til staði 

þar sem fólk getur fundið von og hugrekki á tímum sem þessum. Við búum á tímum þar 

sem við þurfum að fara aftur til grasrótarinnar í hugarfari,
10

 taka eitt skref til baka og hugsa 

um gjörðir okkar og afleiðingar þeirra fyrir lífið á jörðinni.  

 Hér erum við og meira en áratugur liðinn af 21. öldinni. Við heyrum oft raddir í 

samfélaginu og í arkitektanáminu um að ekkert nýtt sé hægt að uppgötva í arkitektúr, allt 

hafi verið gert áður, að okkar hlutverk sé því að halda þessari þróun áfram. Samt sem áður 

er staða jarðarinnar mjög óreiðukennd og eru aðferðir arkitekta við að leysa vandamálin 

staðnaðar.
11

 Það má segja að byggingar eins og þær eru hannaðar í dag séu samansafn 

óvirkra (e. inert) efna sem í flestum tilvikum eru viðstfræðilegar hindranir.
12

 Með öðrum 

orðum þá skila byggingar litlu sem engu til vistkerfanna sem þær sitja í.  Það getur ekki 

verið að við séum á réttri leið þegar vistspor arktiektúrs er svo stórt. Við þurfum að leita 

nýrra lausna. 

 

2. Vísindi og arkitektúr 

Oft er talað um listir og vísindi sem aðskilin fög en í rauninni eru þau nátengd og geta 

styrkt hvort annað. Ekkert fag miðar bara að einhverju einu. Allt á sér marga þætti.
13

 Ef við 

tökum líffræði sem dæmi þá getum við séð að hún snýr ekki bara að einum ákveðnum hlut. 

Vísindaleg hlið lífsins spannar allt frá trú, staðreyndum og greinum í landbúnaði til 

stjörnulíffræði þar sem skalinn er frá smásjársýnum upp í himingeiminn allan.
14

 Innan lista 

og arkitektúrs brýst notagildi líffræðinnar oft fram í sögulegu samhengi. Biocentrism er til 

að mynda líffræðilegt sjónarmið sem rekja má til nítjándu aldar og lýsir lífinu öllu sem 

einu heildar samspili sem segir okkur að öll lífkerfi verka á hvert annað. 

  Þýski líffræðingurinn Ernest Haeckel sem var hvað virkastur á seinni hluta 

                                                 
10

 Tadao Ando, Tadao Ando: conversation with students, Matthew Hunter þýddi: New York, Princeton 

Architectural press, 2012, bls. 11. 
11

 Neil Spiller og Rachel Armstrong, „It's a brand new morning,“ Protocell Architecture: Architectural 

Design, 81, 2(mars/apríl 2011): bls. 17. 
12

 Spiller og Armstrong, „It's a brand new morning“ bls. 17. 
13

 Charissa N. Terranova og Meredith Trimble ritstýrðu, The Routhledge Companion to Biology in Art and 

Architecture, New York: Taylor & Francis, 2016, bls. 1. 
14

 Terranova og Trimble, The Routhledge Companion to Biology in Art and Architecture, bls. 1. 
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nítjándu aldar miðlaði til líffræðinga að koma vísindalegum tillögum sínum á framfæri á 

listrænan máta. Hann var þekktastur fyrir teikningar sínar af ýmsum formum og lífverum 

úr náttúrunni. Með myndrænni framsetningu gerði hann almenningi kleift að skilja betur 

hinar ýmsu lífverur sem fólk hafði jafnvel ekki séð áður.
15

 Hann sýndi á einfaldan hátt 

hvernig listin gat ýtt undir skilning almennings á sviði vísinda með skýrari og skilvirkari 

hætti. Vísindi og listir ættu því að haldast í hendur. 

 

2.1 Lífhermun 

Manneskjan er klár, en ómeðvitað hefur hún búið til mörg stór hnattræn vandamál. Þó 

ótrúlegt megi virðast liggja lausnir við þessum vandamálum allt í kringum okkur, til dæmis 

hjá dýrum, plöntum og örverum. Eftir milljarða ára þróun og fjöldan allan af rannsóknum, 

hafa verið gerð ýmis mistök en það sem einkennir manninn er leitin að lausninni við að lifa 

af.
16 Lífhermun (e.biomimicry) er ákveðin nálgun að nýsköpun sem miðar að sjálfbærum 

lausnum sem skora á manninn að notast við mynstur og aðferðir náttúrunnar til betri og 

sjálfbærari leiða. Markmiðið er að vörur, byggingar og nýjar lausnir miði að lífi á jörðinni 

til lengri tíma. Kjarni hugmyndarinnar er sá að náttúran hefur nú þegar leyst mörg af þeim 

vandamálum sem við erum að kljást við.
17

 Hugtakinu lífhermun má því lýsa sem svo: 

Hlutur eða bygging sem líkir eftir virkni lífrænna forma, ferla og kerfa með það að 

markmiði að búa til sjálfbærar lausnir.
18

 Hugtakið kom fyrst fram árið 1962 og jókst 

notkunin á því í kringum 1980 þegar rannsóknum fleytti áfram vegna mikilla 

tækniframfara.
19

  

 Með náttúruna sem fyrirmynd getum við séð að við erum öll hluti af stærra kerfi 

sem sýna þarf virðingu. Með árunum höfum við færst fjær og fjær náttúrulegum efnum en 

undanfarið hefur orðið mikil vitundarvakning sem ætti að leiða til viðsnúnings á komandi 

áratugum. Til þess að hönnuðir og arkitektar geti nýtt sér þessa hugmyndafræði þurfa þeir 

að vinna með líffræðingum, lífefnafræðingum, efnaverkfræðingum og fleiri fræðigreinum 

innan vísindageirans. Ýmis verkefni eru í þróun í dag sem byggð eru á kerfum náttúrunnar 

þar sem sjálfbærra lausna er leitað.  

 

 

                                                 
15

 Terranova og Trimble, The Routhledge Companion to Biology in Art and Architecture, bls. 1. 
16

 „What is biomimicry?“ Biomimicry Institute, án dagsetningar, sótt 1. nóvember 2016 á 

https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/ 
17

 „What is biomimicry?“ Biomimicry Institute. 
18

 Michael Pawlyn, Biomimicry in Architecture, London, RIBA Publishing, 2011, bls. 1. 
19

 Pawlyn, Biomimicry in Architecture, bls. 1. 
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2.2 Lífhermun í arkitektúr 

Í gegnum söguna hafa arkitektar og hönnuðir leitað til náttúrunnar eftir innblæstri í 

byggingarformum og nálgun við skreytingar.
20

 Þó hugtakið hafi fyrst komið fram á 

sjöunda áratugnum eru til dæmi um að fólk hafi leitaði lausna frá náttúrunni langt fyrir 

þann tíma. Þar má nefna þunnar hvelfingar gamalla kirkjubygginga sem eru byggðar upp 

eftir formúlum náttúrunnar þegar efni var af skornum skammti. Enn í dag eru hönnuðir og 

arkitektar að notast við lífhermi-aðferðir en í arkitektúr hafa þær verið notaðar að 

takmörkuðu leiti. Með vitundavakningu um stöðu jarðar virðast þær þó færast í aukana en 

þrátt fyrir það gat ég engin dæmi fundið hér á landi. Þær eru því ekki eins algengar og 

maður hefði haldið. Flestar lausnirnar erlendis má rekja til náttúrulegra strúktúra á borð við 

innra skipulag maurabúa og samsetningu köngulóarvefja.
21

 Aðrir skoða ákveðna þætti í 

virkni frumna eða plantna. 

 

2.3 Styrkur köngulóavefja 

Náttúran hefur gefið mörgum arkitektum og verkfræðingum innblástur. Má þar nefna  

uppbyggingu og burðarstyrk köngulóarvefsins. Formin sem stuðst er við eru allt frá því að 

vera lík einföldustu formgerð köngulóarvefja sem flestir þekkja, í það að vera flóknir líkt 

og vefur kvenkyns Baubel köngulóarinnar. Baubel köngulóin spinnur mjög sérstakan vef 

sem einkennist af því að allur vefurinn er einskonar vefjaþyrping sem hangir á einum 

burðarþræði. Þyrpingin skiptist svo í marga anga við jörðu sem gerir það að verkum að 

bæði flugur í loftinu og maurar á jörðinni geta festst í vefnum. Einn þeirra sem er hvað 

þekktastur fyrir innblástur af þessu tagi er þýski arkitektinn Frei Otto. Hann var þekktur 

fyrir að leita til náttúrulegra lausna. Hann var brautryðjandi í gerð léttra mannvirkja þar 

sem net úr járnköplum spiluðu oft lykilhlutverk.
22

 Ein af byggingum hans er West German 

skálinn sem hannaður var fyrir heimssýninguna í Montreal árið 1967. Þar notaði hann 

innblástur frá köngulóarvef Baubel köngulóarinnar en skálinn var byggður með 

burðarsúlum sem allt vírvirkið hékk á. Súlurnar svipa því til burðarþráðarins í 

köngulóarvefnum. Á þessum tíma þótti þetta mikil tækniframför í arkitektúr og markaði 

Otto tímamót í léttum byggingum með þessu birðarvirki. Bygging sem þessi er efnislega 

mjög einföld og styrkurinn í súlunum einfaldaði burð byggingarinnar sem leiddi til þess að 

                                                 
20

 Pawlyn, Biomimicry in Architecture, bls. 1. 
21

 Pawlyn, Biomimicry in Architecture, bls. 5. 
22

 Pawlyn, Biomimicry in Architecture, bls. 24. 
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efnismagn minnkaði til muna.
23

 Án náttúrunnar er allskostar óvíst hvort Otto hefði náð að 

vinna lausn á þessari hugmynd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

West German skálinn í Montreal eftir Frei Otto,              Vefur Baubel köngulóar.
24

 

byggður á vef Baubel köngulóar.
25

 

 

2.4 Útveggir sem anda 

Tobias Becker er einn þerirra sem notast hefur við hugmyndafræði lífhermunar en það 

gerði hann í sýningarskála sem hannaður var í Þýskalandi. Þar skoðaði hann hvernig húðin 

andar og yfirfærði það í útveggi skálans. Skálinn var í raun tilraunaverkefni í litlum 

mælikvarða til þess að athuga hvort þessi tækni gæti nýst áfram í stærri byggingar. 

Markmiðið var að spara orku með því að notast hvorki við hita né loftræstikerfi. Þetta var 

framkvæmt með loftstýrðum pumpum sem drógust saman eða þöndust út eftir því hvort 

meira eða minna loft átti að fara inn eða út úr skálanum. Þannig héldu útveggirnir jöfnu 

hitastig og loftþrýstingi innan skálans. Útveggirnir voru því síbreytilegir eftir innra og ytra 

hitastigi sem gerði það að verkum að hringrás lofts í rýminu var alltaf góð. Arkitektúr sem 

þessi er kallaður responsive architecture sem býr yfir þeim eiginleikum að breytast eftir 

ákveðnum aðstæðum, sem í þessum tilfelli er loftstreymi og hitastig. Hugmynd þessi hefur 

verið tilnefnd til margra hönnunarverðlauna á sviði sjálfbærni og velferðar jarðar og vann 

nú í lok nóvember á þessu ári til verðlauna sem kallast Eco design Awards í flokknum: 

ungir hönnuðir.
26

  Það er frábært að sjá að fólk sem leggur sitt af mörkum til betri 

orkunýtingar fái stuðning og hvatningu til að halda áfram. 

                                                 
23

 Pawlyn, Biomimicry in Architecture, bls. 24. 
24

 Mynd 2: Pawlyn, Biomimicry in Architecture, bls. 24. 
25

 Mynd 1: http://www.detail-online.com/article/research-development-and-daring-frei-otto-wins-the-

pritzker-prize-26524/ 
26

 Jan Doroteo, „Let Your building ''Breathe'' With This Penumatic Facade Technology,“ Archdaily, 11. júní 

2016, sótt 28. nóvember 2016 á http://www.archdaily.com/789230/let-your-building-to-breathe-with-this-

pneumatic-facade-technology/ 
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Veggir í sýningarskála Tobias Becker.
27

 

 

Náttúran er mjög hagkvæm þegar kemur að efnum en það gerist við þróun á formum og 

lífkefum náttúrunnar. Gisið mynstur kóralla og hol bambusprik hafa til að mynda 

gríðaregan burð en náttúruan notar aðeins það sem hún þarf, kóralrifið stendur þó það sé 

gisið og bambusprikin halda uppi þungum kóalabjörnum þrátt fyrir að vera há, grönn og 

hol.
28

  Þennan hugsunarhátt ættu hönnuðir og arkitektar að tileinka sér hvað varðar 

efnisnotkun og nota ekki meiri efnivið en þörf er á. Ef hægt er að gera jafn sterka 

burðargrind úr helmingi minna efni með því að hola það ætti það að vera gert. 

Hugmyndirnar getum við fengið lánaðar frá náttúrunni en þrátt fyrir það verðum við að 

hafa í huga að hún hefur ekki svör við öllu. Náttúran býr til dæmis ekki til hluti út málmi 

eða öðrum manngerðum efnum. Við þurfum að vinna að því að fínstilla þetta samspil með 

áherslu á hagkvæmni auðlinda. Sameining á tæknikunnáttu mannsins og náttúrunnar geta 

orðið til þess að róttækar breytingar verði á notkun auðlinda og efna í arkitektúr.
29

 En 

getum við tekið skrefið lengra og fært líffræðliega virkni náttúrunnar yfir í hluti og 

byggingar og látið þá lifna við? 

 

 

 

                                                 
27

 Mynd 3: http://www.archdaily.com/789230/let-your-building-to-breathe-with-this-pneumatic-facade-

technology/  
28

 Pawlyn, Biomimicry in Architecture, bls. 9. 
29

 Pawlyn, Biomimicry in Architecture, bls.114. 
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3. Frumurannsóknir 

Allt líf á jörðinni samanstendur af frumum og er engin fruma mikilvægari en önnur.
30

 

Hægt er að nota þessa þekkingu okkar á frumum við að búa til líf eða lifandi efni. Við 

getum fengið frumur til að vinna með okkur og í raun er hægt að hanna þær frá grunni. Til 

dæmis má fá frumur til að vinna karbónat úr koltvíoxíði sem gerir það að verkum að þær 

virka nánast á sama hátt og plötnufruma við ljóstillífun.
31

  

 Craig Venter, frumkvöðull á sviði erfðafræðirannsókna hefur skapað frumu sem 

inniheldur minnsta mögulega erfðamengi sem þekkist í lífveru. Hann hefur náð einstökum 

árangri í því að einfalda genamengi frumunnar sem gerðu Venter og samstarfsfólki hans 

keift að hanna líf frá grunni. Þetta ferli tók um 20 ár en með þessari tækni hafa þau náð 

lengra en nokkur þorði að vona. Þau leitast við að virkja frumur til þess að hjálpa til við 

iðnframleiðslu, aðallega til að búa til lyf, eldsneyti og aðrar mikilvægar vörur. Framþróun á 

sviði erfðabreytinga hefur einnig verið mikil síðustu ár. Þá er ákveðnum þáttum frumunnar 

breytt. Venter og samtarsmenn hans eru hinsvegar að vinna að því að hanna frá grunn allt 

erfðamengi frumunnar. Erfðabreyting auðveldar vísindamönnum við að erfðabreyta 

ákveðnum genum til dæmis í ákveðinni lífveru. Með það í huga má spyrja sig af hverju 

nauðsynlegt sé að hanna nýjar frumur frá grunni ef við getum breytt þeim sem til eru.
32

 

Fyrsta manngerða fruman var búin til árið 2010, þar sem Venter og samstarfsfólk hans 

afrituðu genamengi bakteríu og settu í aðra frumu sem kjarninn hafði verið fjarlægður úr. 

Þetta þótti stórt skref þar sem þessi nýja manngerða fruma er ólík öllu öðru í náttúrunni. 

Venter kallar hana glænýja manngerða gervi-tegund en fagið er alla jafna kallað gervi-

líffræði (e. synthetic biology). Að hanna frumu og mynda erfðamengi hennar frá grunni er 

flókið og krefjandi ferli. Það er margt sem eftir á að rannsaka og prófa. Þess á móti er 

erfðabreyting tækni sem hefur fleytt áfram á síðustu árum og er notuð í auknum mæli í 

iðnaði, landbúaði og læknisfræði. Það er ekki langt síðan örverufræðingar byrjuðu að 

grandskoða varnarkerfi baktería en bakteríur og frumur eru í stöðugu samspili. Venter náði 

að einfalda genamengi frumunnar með því að skoða það í samspili við bakteríur. Þau 

skoðuðu samskipti milli frumna og baktería og fundu út hvaða gen voru nauðsynleg fyrir 

                                                 
30

 Terranova og Trimble, The Routhledge Companion to Biology in Art and Architecture, bls. 3.  
31

 Viðtal 1, tekið af höfundi við Guðmund Hrafn Guðmundsson Frumulíffræðing, Háskóli Íslands, 30. 

nóvember 2016. 
32

 Ewen Callaway, „'Minimal' cell raises stakes in race to harness synthetic life,“ Nature, 24 mars 2016, sótt 

20. nóvember 2016 á http://www.nature.com/news/minimal-cell-raises-stakes-in-race-to-harness-synthetic-

life-1.19633 



 
14 

frumuna til að lifa af og hver ekki. Á þann hátt fækkuðu þau genunum í frumunni.
33

 Það er 

alltaf eitthvað nýtt að koma í ljós í þessum efnum en það er þetta einstaka samspil baktería 

og frumna sem er svo áhugavert. Bakteríur eru með elstu lífverum á jörðinni. Í þróun gerist 

það að samspil frumna og baktería myndast en við snöggt inngrip mannsins röskum við 

jafnvæginu og ná bakteríurnar oft yfirhöndinni. Við þurfum samt á bakteríum að halda, það 

þarf bara þetta jafnvægi, eins og í náttúrunni.
34

 Venter og samstarfsfólk hans viðast vera 

komin langleiðina að þessu jafnvægi. Hægur vöxtur frumnanna varð til þess að þau vildu 

rannsaka og bæta þessa frumu enn frekar. Í þetta skipti bjuggu þau ekki aðeins til 

genamengið heldur splæstu því inn í bakteríu sem hafði verið tæmd af eigin erfðaefni. 

Þetta heppnaðist vel og hefur verið kallað dögun gervi-líffræðinnar.  

 Þegar þessar aðferðir Venters verða rannsakaðar betur verður hægt að nota þessa 

tækni í hina ýmsu starfsemi. Það mun samt ekki koma í veg fyrir notkun erfðabreytinga. Þó 

svo að erfðabreytingar séu frábær lausn við að breyta ákveðnum erfðafræðilegum 

eiginleikum þá mun hönnun heilla erfðamengja gefa af sér miklu fleiri möguleika. Gert er 

ráð fyrir hraðri þróun og miklum framförum á komandi árum. Ef gera á einhverjar 

breytingar á erfðamengi er góð lausn að notast við erfðatækni. En ef virkilega skal hanna 

eitthvað nýtt gætu þessar nýju rannsóknir orðið lausn í framtíðinni.
35

 

 

3.1 Prótósellur   

Protocells er nýtt hugtak innan líffræðinnar sem erfitt er að þýða yfir á íslensku. Hér mun 

ég notast við orðið prótósellur. Prótósellur eru mjög einfaldar sameindir sem eru sjálfar 

ekki lifandi en geta verið sameinaðar í þeim tilgangi að búa til lífverur.
36

 Með því að 

blanda saman ólíkum gerðum af þessum sameindum reyna vísindamenn að mynda gervi-

lífkerfi sem geta verið hönnuð með mismunandi virkni en þar má til dæmis nefna viðbrögð 

við þrýstingi, birtu eða hitastigi.
37

 

 Hugmyndir og rannsóknir á lifandi byggingum (e. living architecture) eru nú að 

koma fram í dagsljósið. Verkefnin eru enn á tilraunastigi en með þróun á áður nefndum 

prótósellum gefur efnafræðin nýja möguleika fyrir hönnun og arkitektúr framtíðarinnar. 

Með rannsóknum á virkni frumna er að myndast ný vísindagrein, sem þýða má sem 

                                                 
33

 Callaway, „'Minimal' cell raises stakes in race to harness synthetic life.“ 
34

 Viðtal 1, Guðmundur Hrafn Guðmundsson. 
35

 Callaway, „'Minimal' cell raises stakes in race to harness synthetic life.“ 
36

 Alyn Griffiths, „Self-repairing trainers 3D-printed from biological cells by Shamees Aden,“ Dezeen, 11. 

desember 2013, sótt 28. nóvember 2016 á https://www.dezeen.com/2013/12/11/3d-printed-trainers-synthetic-

biology-protocells-shamees-aden-wearable-futures 
37

 Griffiths, „Self-repairing trainers 3D-printed from biological cells by Shamees Aden.“ 



 
15 

efnisvísindi (e. material science). Samkvæmt þessum tilraunum geta vísindamenn búið til 

úr frumum, efni sem er í eðli sínu óvirkt (e.inert) en hagar sér eins og lifandi efni (e. living 

matter).
38

  

 Prótósella er lítil fituhimna, eins og sú sem umlykur allar frumur, sem hefur 

efnafræðilega rafhleðslu en ekkert erfðaefni (DNA), þar sem kjarni hennar hefur verið 

fjarlægður. Þessi litla fituhimna hefur þann eiginleika að geta hagað sér eins og hún sé 

lifandi. Prótósellur geta hreyft sig um í umhverfi sínu og fylgt flóknum efnahvörfum. Þær 

geta einnig fylgt efnafræðilegum stiglum (e. Gradient) en það þýðir það frumurnar geta 

skynjað styrk efna í lausnum og flutt sig úr meiri styrk í minni eða öfugt.
39

 Með því getum 

við algjörlega stjórnað hvernig fruman hegðar sér. Þetta eru mjög mikilvægar og spennandi 

upplýsingar ef við setjum þetta í samhengi við arkitektúr og hönnun. 

  Flestar byggingar í dag eiga það eitt sameginlegt að vera byggðar eftir stöðluðum 

tækniaðferðum. Mikill tími og orka fer í teikningar, framleiðslu byggingarefna og við að 

reisa bygginguna. Öll þessi vinna endar svo í óvirkri byggingu sem skilar litlu sem engu 

aftur til umhverfisins. Þetta merkir að það er aðeins orkuflutningur í eina átt, frá 

umhverfinu til byggingarinnar. Þetta ferli er ekki sjálfbært.
40

 Ég trúi því að einn stærsti 

þáttur í að gera byggingar og borgir meira sjálfbærar sé að tengja þær betur við náttúruna, 

ekki einangra þær frá henni. Lifandi kerfi eru í stanslausu samspili við náttúruna með 

efnahvörfum sem kallast efnaskipti. Þetta eru samskipti milli eins efnahóps við annan, 

annað hvort með upptöku eða framleiðslu á orku. Með þessum hætti fá lifandi, virk efni 

sem mest út úr staðbundnum auðlindum, og það á sjálfbæran hátt. Mér finnst áhugavert að 

skoða þessi efnaskipti í tengslum við efnisval í hönnun og arkitektúr.  

 

Grafísk hugmynd af prótósellum fyrir verkefni Feneyja, eftir Christian Kerrigan.
41 

                                                 
38

 Spiller og Armstrong, „It's a brand new morning,“ bls. 9. 
39

 Rachel Armstrong, „Architecture that repairs itself.“ Myndband, 2:05. Sótt 21. nóvember 2016 á 

https://www.youtube.com/watch?v=nAMrtHC2Ev0 
40

 Armstrong, „Architecture that repairs itself.“ 
41

 Mynd 4: https://www.dezeen.com/2014/05/30/movie-rachel-armstrong-future-venice-growing-giant-

artificial-reef/ 
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3.2 Tilraunir og rannsóknir 

Rachel Armstrong sem nefnd var hér að ofan byrjaði að rannsaka samspil arkitektúrs og 

efnaskipta árið 2009. Hún komst fljótt að því að efnaskipti í tengslum við arkitektúr voru 

hreinlega ekki til. Hún ákvað þess vegna að fara í ransóknarvinnu við að kanna þessi tengsl 

og reyna að búa þau til sjálf. Hún vann með arkitektinum Neil Spiller og þverfaglegu teymi 

vísindamanna með það að markmiði að koma af stað þessum nýju efnum. Þetta gerðu þau 

með því að rannsaka efnaskipti í víðara samhengi með áherslu á tengsl við borgir, 

byggingar og arkitektúr í heild sinni.
42

 Þau byrjuðu að hanna frumur frá grunni til þess að 

mynda ný sjálfbær efni. Einn af vísindamönnunum sem vinnur með Armstrong og Spiller 

er efnafræðingurinn Martin Henzog. Hann hefur rannsakað það ferli sem efni fara í 

gegnum, frá því að vera óvirk og í það að hegða sér eins og lifandi efni. Þetta er mjög 

áhugavert þegar hugsað er um sjálfbær efni. Henzog vinnur með prótósellur hefur náð að 

láta prótósellu-fituhimnurnar forma umhverfi sitt og fengið þær til að vinna karbónat úr 

koltvíoxíði í andrúmsloftinu. Þá virka þær á svipaðan máta og planta sem ljóstillífar.
43

 

Rannsóknir og þróun þessarar tækni eru enn á tilraunastigi en þar er aðal áherslan að búa til 

nýjan og víðsýnni grunn fyrir aðferðir í hönnun og arkitektúr. Það má því segja að þetta sé 

andsvar við núverandi stöðnuðum aðferðum í arkitektúr, sem heimila aðeins uppbyggingu 

sem ekki er orkulega skynsamleg.
44

 Hugmyndin er að reyna að yfirfæra þessa prótósellu-

tækni yfir á byggingarefni. Ef við ímyndum okkur að yfirborð einhvers ákveðins 

byggingarefnis væri í samspili við andrúmsloftið og gæti jafnvel dregið í sig koltvíoxíð og 

minnkað þannig magn þess í andrúmsloftinu er efnið orðið mjög áhugavert. Þetta gæti 

gefið byggingunni þann kost að minnka vistspor sitt og vinna betur með umhverfinu.
45

 

Armstrong hefur einnig sett fram með hugmyndir að málningu sem hefur verið gerð úr 

prótósellum en þá væri hægt að mála hús sem nú þegar eru byggð og þáta þau draga í sig 

kotvíoxíð og breyta því í karbónat.
46

 

 Í viðtali mínnu við Guðmund Hrafn Guðmundsson frumulíffræðing kemur fram að 

hann hefur efasemdir um prótósellur. Hann telur að bakteríur muni alltaf ná yfirhöndinni í 

þessum efnum og éta þannig upp þessar nýju frumur. ,,Þetta er mjög viðkvæmt og frumur 

eru matur fyrir bakteríur.“
47

 Ef þessar frumur væru settar inn í byggingarefni er hætta á að 

                                                 
42

 Armstrong, „Architecture that repairs itself.“ 
43

 Armstrong, „Architecture that repairs itself.“ 
44

 Armstrong, „Architecture that repairs itself.“ 
45

 Armstrong, „Architecture that repairs itself.“ 
46

 Rachel Armstrong, „Creating carbon negative architecture.“ Myndband, 3:24. Sótt 21. nóvember 2016 á 

https://www.youtube.com/watch?v=t17iOWCb9IE 
47

 Viðtal 1, Guðmundur Hrafn Guðmundsson. 
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bakteríur myndu éta það upp sem gerir þennan lífræna strúktúr alls ekki traustan. Bakteríur 

eru úti um allt og eru ekki slæmar, nema þær séu sýklar. Það er bara þetta snögga inngrip 

mannsins sem raskar þessu jafnvægi, það er brothætt. Það vantar þetta varnarefni í 

frumurnar. Við gætum komið því fyrir en þær yrðu fljótar að grána því við venjuleg skilirði 

eru bakteríurnar í veldisvexti og þessu varnarefni þyrftum við því að koma fyrir aftur og 

aftur. Þar sem takmarkað flæði væri inn í kerfið eins og í byggingarefninu, hvort sem það 

væri múrsteinn eða steypa er það í raun lokað kerfi.  Ef þetta er gert í þeim tilgangi einum 

að fanga koltvíoxíð og skila frá sér sem súrefni líkt og við ljóstillífun plantna, er alveg eins 

gott að láta þörunga, plöntur og mosa vaxa á byggingunni og gera hana þannig að óbeinum 

hlutgengli ljóstillífuninnar.
48

 Þetta þýðir samt ekki að þetta verði aldrei hægt. Þetta er enn 

tilraunaverkefni sem við vitum ekki hvað mun leiða af sér.  

 

3.3 Prótósellu skórnir 

Ef við skoðum þetta í minni skala þá verður þetta kannski aðeins skýrara. Hönnuður að 

nafni Shamees Aden hannaði hlaupaskó með prótósellu-tækni. Hann var í samstarfi við 

Martin Hanczyc pófessor við háskóla í suður Danmörku. Skórnir virkuðu þannig að þeir 

voru gerðir úr prótósellum sem mynduðu einskonar skinn utan um fótinn. Prótósellurnar 

voru hannaðar svo þær myndu bregðast við þrýstingi og hreyfingunni sem á sér stað þegar 

manneskja hleypur. Þegar hlaupari hefur notað skóna missa prótósellurnar orku og var 

hugmynd Aden sú að setja þyrfti skóna í prótósellu-vökva sem héldi þessari nýju lífveru 

heilbrigðri. Ef einhver skemmd yrði á skónum myndi vökvinn og frumurnar í skónum laga 

sig á einni nóttu.
49

 Aden líkir þessu ferli við að hugsa um plöntu sem þarf að vökva, því í 

raun er þetta ný lífvera. Ef vitna má í Guðmund Hrafn frumulíffræðing þá má ætla að 

prótósellurnar hafi missi orku sína sökum baktería úr umhverfinu. Vökvinn er þá eins 

konar varnarefni gegn bakteríunum. Aðferðin er enn ekki framkvæmanleg en lætur okkur 

velta upp framtíðar möguleikum. Einskonar útópía sem þó er í vísindalegu ferli. Þetta 

þrýstir bæði á vísindaheiminn að fleyta áfram þessari áhugaverðu prótósellu-tækni en 

einnig frekara samstarfs milli hönnuða og vísindamanna. 
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 Viðtal 1, Guðmundur Hrafn Guðmundsson. 
49

 Griffiths, „Self-repairing trainers 3D-printed from biological cells by Shamees Aden.“ 
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Mynd af loka módeli prótósellu skósins eftir Aden.
50

 

 

Hægt er að ímynda sér hvernig væri að yfirfæra þessa tækni á arkitektúr og í rauninni á 

hvað annað sem manni ditti í hug. 

 Arkitekúr þarf ekki að vera þröngsýnt kassalaga fag. Með því að horfa lengra, kafa 

dýpra og stíga þannig frá þeirri sterku staðalímynd sem arkitektúr á til að hafa á sér, þ.e. að 

arkitektúr sé bara byggingargrein eða byggingarlist, getum við endurhugsað fagið með 

áherslum á nýja tækni, upplýsingar og upplifun.
51

 Þannig getum við mögulega í náinni 

framtíð hannað byggingu sem með tímanum jafnar út sitt eigið vistspor.  

 

 

 

 

3.4 Framtíð Feneyja 

Með breytingum á hafstaumum vegna loftslagsbreytinga munum við sjá fram á að ekki sé 

langt þar til Feneyjar sökkvi í kaf.
52

 Rachel Armstrong hefur reynt að finna leiðir sem 

sameina þekkingu hennar á sviði vísinda og arkitektúrs. Hún vill finna svör við 

vandamálum sem þessum. Frá iðnvæðingunni sem hófst um 1750 hefur magn 

gróðurhúsalofttegunda aukist gríðarlega í andrúmsloftinu. Þær drekka í sig innrauða 

                                                 
50

 Mynd 5: https://www.dezeen.com/2013/12/11/3d-printed-trainers-synthetic-biology-protocells-shamees-

aden-wearable-futures/ 
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 Spiller og Armstrong, „It's a brand new morning,“ bls. 13. 
52

 Ben Hobson, „Growing a giant artificial reef could stop Venice sinking,“ Dezeen, 30. maí 2014, sótt 5. 

september 2016 á https://www.dezeen.com/2014/05/30/movie-rachel-armstrong-future-venice-growing-

giant-artificial-reef/ 
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geislun frá jörðu og ná þannig að hita upp lofthjúpinn. Hækkandi lofthiti hefur áhrif á 

eðliseiginleika sjávar. Við hækkun hans minnkar þéttni vatns og það skilst frá 

næringarríkum botnlögum. Þetta er grundvöllur fyrir keðjuverkun sem hefur áhrif á allar 

sjávarlífverur sem treysta á þessi næringarefni til þess að lifa af.
53

 Verkefnið um framtíð 

Feneyja er enn í þróun og hefur ekki bara áhrif á eyjurnar sjálfar heldur allt líf sjávar í 

kringum eyjurnar. Hugmyndin er að búa til risavaxið gervi-kóralrif sem betri undirstöðu og 

til verndar gegn ágangi sjávar. Þannig er Armstrong í raun að búa til einskonar gervi-

náttúru. Kóralrifið er gert þannig að hópur efnasambanda með einföld efnaskipti sem 

líkjast lifandi frumu mynda kóral. Hann líkist að öllu leiti kóral sem verður til í náttúrunni. 

Armstong segir að þetta verði hægt að gera með því að nota prótósellur.
54

 Armstrong segir: 

„Verkefnið um Framtíð Feneyja var rannsókn á því hvernig prótósellum gæti verið sleppt 

út í umhverfið við Feneyjjar. Þetta eru prótótýpur, ekki formleg tækni. En við gætum séð 

eitthvað innnan næstu tíu til tuttugu ára ef þetta er eitthvað sem íbúar Feneyja vilja.“
55

 Ef 

þetta yrði að veruleika væri mögulega hægt að nota svipaða tækni til þess að laga önnur 

vistkerfi á jörðinni.  

 

Grafísk hugmynd af gervi-kóralrifinu við Feneyjar eftir Christian Kerrigan.
56

 

Í viðtali sem ég tók við Guðmund Hrafn Guðmundsson segir hann varðandi þetta: ,,Þetta er 

útópía, en það er sko líka hægt að hugsa það sem svo að þú getur leikið þér aðeins með 

útópuna, útópían er algjört frelsi líka. Þú ert ekkert bundinn. Þetta er aðferð í raunnini til að 

losna og nota það sem nálgun, ég ætla ekki að vera bundinn en svo ætla ég að byggja upp 
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 Gísli Jóhannes Guðmundsson, „Hvaða áhrif hefur hnattræn hlýnun á lífríki sjávar?“ 
54

 Ben Hobson, „Growing a giant artificial reef could stop Venice sinking.“ 
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 Mynd 5: https://www.dezeen.com/2014/05/30/movie-rachel-armstrong-future-venice-growing-giant-
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ákveðið kerfi án veruleikatengingar og svo get ég kannski tengt það, gæti komið eitthvað 

út úr því sem ég gæti nýtt mér.“
57

  

 Eftir samtal mitt við Guðmund Hrafn velti ég fyrir mér hvort megin markmið 

Armstrong sé að vekja athygli á vandamálunum en í raun ekki að leysa það. Hún setur 

vandamálin fram á listrænan hátt og leggur þau svo í hendur vísindamanna sem hún vill þó 

vinna markvisst með. Aðferð þessi kallast speculative design sem þýða mætti sem  

íhugunarhönnun en hún gengur út á að varpa fram hugmyndum og spurningum á útópsíkan 

máta áður en niðurstaða er fengin. 

 

4. Íhugunarhönnun 

Hönnuðir nútímans eiga það til að einblína á að gera tæknina auðvelda í notkun og jafnvel 

hanna hluti sem endast illa. Oft getur það því miður átt uppruna sinn í kröfum frá 

fyrirtækjum um hraðari framleiðslu til að halda uppi hagnaði. Í bókinni Speculative 

Everything koma Anthony Dunne og Fiona Raby með tillögu að hugmyndafræði þar sem 

aðalatriðið er ekki aðeins á að hanna hluti heldur hugmyndir. Fyrir þeim þýðir hönnun að 

velta vöngum yfir því hvernig hlutirnir geta verið eða gætu orðið með því að ímynda sér 

möguleika framtíðarinnar. Þetta er ekki hin hefðbundna leið við að áætla eða velta vöngum 

yfir því hvað er í tísku. Þessi dæmigerða tísku spá hefur í flestum tilfellum ekki góð áhrif 

jörðina þar sem hún ýtir undir neysluhyggju fólks þegar það þarf stanslaust að uppfæra í 

það nýjasta. Í staðinn spyrja Dunne og Raby ,,hvað ef?“ spurninga sem ætlaðar eru til þess 

að opna umræðu um hvernig framtíð fólk vill.
58

 Þá er ekki endilega hannaður hlutur eða 

bygging heldur hugmyndin sem slík. Í megindráttum er íhugunarhönnun það ferli sem á sér 

stað þegar hönnuður eða hópur mismunandi hönnuða hanna hugmydir sem í flestum 

tilvikum eru á sviði þróunar. Þetta getur verið gert til dæmis í pólitíksum, eða 

þróunarfræðilegum tilgangi.
59

 Þá er hönnunin notuð til að spyrja gagnrýninna spurninga. 

Til dæmis eru hannaðar vörur sem breyta og bæta líf notenda sinna en hönnuðirnir gætu 

einnig hannað vörur sem hefðu litla notkunarmöguleika þar sem áherslan væri lögð á að 

varpa fram spurningum í stað þess að leysa vandamálin.
60

 Þar getur útópískum 

hugmyndum verið varpað fram áður en niðurstaða hefur verið fengin. En draumheimurinn 
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sem útópían skapar okkur hefur engin mörk og getur því komið af stað hugmyndum sem 

hægt er að vinna úr eftirá. Dunne og Raby hönnuðu til dæmis aukahlut fyrir farsíma sem 

gerði fólki keyft að sjá bylgjurnar sem hann sendi frá sér. Þetta átti að fá fólk til að velta 

fyrir sér um hvort þessar bylgjur hefðu einhver áhrif. Varan átti að vekja fólk til 

umhugsunar og fá það til að horfa með gagrýnum hætti á hluti sem það notar í daglegu lífi. 

Þessi hönnun snýst því um að planta fræi í huga fólks. Samkvæmt Dunne verður heimurinn 

betri staður ef fólk verður meðvitaðra um ástand jarðarinnar.
61

 Við þurfum ekki eingöngu 

að breyta efnisheiminum heldur einnig viðhorfum, skoðunum, gildum og hugmyndum 

fólks. Það er ekki nóg að hanna vöru eða byggingu sem á að bjarga heiminum ef fólkið í 

heiminum fylgir ekki með. Því ættum við að leggja áherslu á að hanna hluti sem geta breytt 

viðhorfi fólks til loftlagsbreytinga. Það ætti þá að fá fólk til þess að verða meðvitaðra um 

sínar daglegu ákvarðanir. Aðferðarfræði íhugunarhönnunar væri á þennan hátt hægt að 

nýta á ýmsum sviðum hönnunar og arkitektúrs til þess að koma mikilvægum skilaboðum á 

framfæri. Þessi aðferðarfræði gefur manni færi á að skoða menningarlegt landslag 

hönnunarhugmynda og framkomu í gegnum listir, hönnun, arkitektúr, kvikmyndir og 

ljósmyndir. Þar er sterk grunnhugmynd sem snertir framtíðarsýn, pólitískar kenningar, 

sálfræði, tækni og jafnvel bókmenntaskáldskap. Í þessu er allt leyfilegt. Vandamálum sem 

varpað er fram með íhugunarhönnunhönnun auka líkurnar á að ná ásættanlegri framtíð.
62

 

 Ég hef heyrt það að maðurinn sé einfaldlega svo sjálfselskur að hann geri ekkert í 

málunum nema það hafi bein áhrif á hann sjálfan, þó svo að hann viti jafnvel afleiðingar 

gjörða sinna. Þar má nefna að maður sem reykir veit að það skaðar heilsu hans og jafnvel 

annara en hættir líklega ekki fyrr en líkamlegir heilsukvillar hafa gert vart við sig. Það 

sama má segja um jörðina. Við vitum að það sem við gerum á henni er ekki gott fyrir hana, 

en svo lengi sem það hefur ekki bein áhrif á okkur sjálf þá gerum við lítið sem ekkert í því. 

Lausnin er því að mínu mati heildar hugarfarsbreyting og aukin meðvitund um hvernig við 

komum fram við aðra, þar á meðal móður jörð. Því sú samvinna mun vera öllum til góðs, 

ekki bara okkur sjálfum. Samvinnan getur líka tengt saman þverfaglegan hóp sem getur 

unnið úr vandamálum á allt annan hátt en ein fræðigrein. Hópur fólks með ólíka sýn og 

lausnir á vandamálunum getur orðið til þess að til verða lausnir sem annars hefðu komið 

fram. Við þurfum að ákveða hvernig framtíð við viljum og koma svo af stað breytingum.
63
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Lokaorð 

Við stöndum á tímamótum. Arkitektúr eins og hann er í dag þarf að taka breytingum og 

miða betur að framtíðinni. Mikið má bæta og rannsaka á sviði nýsköpunar og þverfaglegrar 

vinnu arkitekta og vísindamanna. Hvort sem það er að líta til þess hvernig náttúran virkar 

eða til rannsókna á frumum og lifandi byggingarefnum þá þurfum við að hafa velferð 

jarðar og komandi kynslóða í huga. Við getum ekki vitað með vissu hvernig jörðin verður 

næstu áratugi þó gróflega sé búið að reikna það út. Það er hinsvegar vitað með vissu að við 

erum sú dýrategund sem hefur haft og getur haft mest áhrif á hana. Við getum bætt 

ástandið. Arkitektúr þarf að endurhugsa svo hann geti færst frá því staðnaða fari sem 

tilheyrir í dag. Hann þarf að vera vettvangur fyrir  upplýsingar og upplifun. Ef við notum 

þessa nýju hugmyndafræði íhugunarhönnunar, prótósellur og lífhermun sem miða að bættri 

plánetu hljótum við að ná betri árangri í þessum efnum. Með allri þeirri tæknikunnáttu og 

þekkingu sem við höfum getum við sameinað krafta okkar á ólíkum sviðum og unnið að 

því að gera heiminn að betri stað fyrir komandi kynslóðir. Breyttur hugsunarháttur fólks og 

samstaða getur verið lausnin á vandanum. En til þess þurfum við að snúa bökum saman og 

finna alla þá styrkleika sem við og náttúran búum yfir.  
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