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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í arkitektúr. Óheimilt 
að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



Útdráttur 
Í þessari ritgerð verður leitast við að kanna þau hughrif sem vakna þegar við skynjum 

sögulega dýpt í rými og túlkum sem staðaranda. Fyrst skal kanna afstöðu samfélagsins til 

fortíðar. Í því ljósi verður fjallað um hugmyndafræði byggingararfs og staðaranda; rætt 

verður um sjónarhorn byggingararfsins, tengsl hans við fagurfræði og hverjum slíkur arfur 

skal þjóna. En hvað mótar afstöðu manneskjunnar? Hér verður fyrirbærafræði kynnt til 

leiks sem verkfæri til að feta í gegnum huglægar slóðir skynjanna og upplifanna. Þannig 

skal samþætta persónulega og fræðilega greiningu og beita aðferðum fyrirbærafræði til að 

kanna hvað móti túlkun höfundar á staðaranda í Miðborg Reykjavíkur. Markmiðið er að 

varpa ljósi á tengsl persónulegrar skynjunar við staðaranda, og hvaða hlutverki söguleg 

dýpt gegnir í því að efla staðaranda.  

 Gildi arkitektúrs er mikilvægt samfélaginu, bæði sem söguleg heimild en einnig til 

að gefa sérkennum samfélagsins efnislega mynd. Besta leiðin til að meta byggingararf er 

að hvetja til samræðu þar sem fólk deilir reynslu sinni og kemst sameiginlega að 

niðurstöðu. Í grunninn þarf að skilja hvernig manneskjan skynjar og túlkar byggingar. 

Þannig er hægt að bera kennsl á þessi fallegu augnablik sem mikilvægt er að varðveita í 

persónulegu sem og samfélagslegu samhengi. Manneskjan leitast sífellt við að skapa 

fegurð. Það er því ekki að undra að arkitektar freisti þess að skapa rými með sjónrænum 

vísunum sem ætluð eru að vekja hughrif sögulegrar dýptar. En fegurðin býr ekki í hinu 

sjónræna heldur samansafni allra okkar skynjanna. Það er ekki hægt að endurskapa fortíð 

og efla þannig staðaranda. Við þurfum að átta okkur á að efling staðaranda felst í samspili 

umhverfis og mannlífs. Góður arkitektúr skal fremur skapa vettvang sem gefur 

manneskjunni tilgang og hreyfir við henni. Þannig skal arkitektúr móta staði á forsendum 

framtíðar og með tíð og tíma fyllir mannlífið þá anda. 
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Inngangur  

Húsið kallar á sögur. Á því stendur Brimnes 1913 og það man allt, þetta hús, geymir allt; 
ástir, rifrildi, grát og kæti, einsemd - allar tilfinningarnar sem hafa geisað hér búa enn í 
gömlum innviðum, öll orðin, allt sem hér hefur gerst.  1

Mín fyrsta heimsókn á eyðibýli sem lítil stúlka hafði djúpstæð áhrif á mig. Ég man enn 

eftir lyktinni, rykinu, birtunni í yfirgefnu húsinu og þeim hughrifum sem heimsóknin hafði 

á mig. Það er eitthvað óáþreifanlegt sem vekur upp slík hughrif, samansafn skynjana og 

ímyndunar sem dýpkar upplifunina af rýminu. Hús sem kalla á sögur standa vörð um 

mannlíf sem okkur er horfið sjónum og gefa umhverfi okkar sögulega dýpt. Í þessari 

ritgerð verður leitast við að kanna þau hughrif sem vakna þegar við skynjum sögulega dýpt 

í rými og túlkum sem staðaranda. 

 Ég tel það eðlislægt manneskjunni að velta vöngum yfir fortíðinni. Slíkt má sjá 

endurspeglast í sífelldum tilraunum samfélagsins til að skilgreina og ræða gildi sögulegra 

bygginga. Síðustu áratugi hefur orðið viðsnúningur í umræðu á Íslandi um gamlar 

byggingar og eftir mikla baráttu þykja kröfur um varðveislu sjálfsagðar. Því ætla ég að 

kanna hvernig söguleg dýpt í rýmum er skilgreind og fjalla um hugmyndafræði 

byggingararfs og staðaranda. 

 Í kjölfarið vaknar sú grundvallarspurning hvernig manneskja dvelur og skynjar 

rými. Ég mun beita greiningaraðferðum fyrirbærafræði til að feta í gegnum huglægar slóðir 

upplifanna og hughrifa. Þá mun ég samþætta persónulega og fræðilega greiningu, og kanna 

hvað mótar túlkun mína á staðaranda í Miðborg Reykjavíkur. Ástæðurnar fyrir því að ég 

vel þann stað til umfjöllunar eru tvær; miðbærinn hefur ekki einungis menningarsögulegt 

gildi heldur lít ég á hann sem heimili mitt, sem mótar upplifun mína á staðnum. 

Umfjöllunin takmarkast við tvo staði í miðborginni sem endurspegla ólíkar gerðir 

staðaranda í borgarrými Reykjavíkur; annars vegar Hljómalindarreiturinn sem staðsettur er 

milli Laugarvegs og Hverfisgötu, og hins vegar umferðarmiðstöðin við Hlemm. 

 Markmiðið er að varpa fyrirbærafræðilegu ljósi á tengsl persónulegrar skynjunar 

við staðaranda, og hvaða hlutverki söguleg dýpt gegnir í því að efla staðaranda. 

 Guðmundur Andri Thorsson, Valeyrarvalsinn, 2. útg., Reykjavík: JPV útgáfa, 2011, bls. 75.1
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1. Afstaða til fortíðar 

Staðarandi 
Þegar meta skal áhrif fortíðar á upplifun á manngerðu umhverfi er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir hugtakinu staðarandi. Latneska orðið genius loci merkir staðarandi en orðið á 

uppruna sinn að rekja til rómverskrar goðafræði. Í goðafræðinni byggist hugmyndin um 

genius loci á því að hver staður búi yfir ákveðnum anda og að allir staðir eigi sér 

verndaranda.  Á undanförnum áratugum hafa fræðimenn í byggingarlist leitast við að 2

skilgreina og skilja hvað búi að baki rýmislegum hughrifum. Þegar manneskja upplifir 

sterk hughrif í rými er talað um að staðurinn búi yfir anda eða andrúmslofti. Staðarandi er  

tilraun manneskjunnar til að skilgreina rými og lýsir því þegar rými hreyfa við okkur og 

vekja upp sterkar tilfinningar. Hann einskorðast því ekki við rými sem hvetja til endurlits 

heldur getur falið í sér samspil margra þátta s.s náttúru, landslags, arkitektúrs og hefða. 

Söguleg dýpt er þó ákaflega sterkt afl til að skapa staðaranda. 

 Hjörleifur Stefánsson gerir staðaranda Reykjavíkur að viðfangsefni sínu í bókinni 

Andi Reykjavíkur - Genius Reykiavicensis. Bókin er ádeila á þróun Miðborgarinnar en 

Hjörleifur telur að unnið hafi verið gegn þeim einkennum sem skapa staðaranda 

borgarinnar. Byggingararfur og söguleg dýpt Miðborgarinnar er Hjörleifi einkar hugleikin. 

Hann styðst við rit fræðimanna á sviði byggingarlistar sem hafa gert staðaranda og 

skynjanir að viðfangsefnum sínum og fléttar saman við eigin hugleiðingar. Því er hér fetað 

í fórstpor Hjörleifs og beitt svipaðri nálgun til að greina staðaranda Miðborg Reykjavíkur. 

Staður: Miðborg Reykjavíkur 
En hvað er átt við með orðinu „staður“?  Í sinni víðustu merkingu á orðið „staður“ við um 

hvar eitthvað er staðsett. Staður er skilgreindur sem „(lítið) svæði með óákveðnum 

mörkum […] oftast með tilliti til að eitthvað eða einhver er þar, kemur þangað, eða 

eitthvað gerist þar.“   Staður getur verið vettvangur tilveru, ferðalaga eða atburða. Staður er 3

oft eitthvað sem tengist athöfnum manneskjunnar eða staður þar sem hún öðlast einhvern 

tilgang.  

 Hjörleifur Stefánsson, Andi Reykjavíkur - Genius Reykiavicensis, Reykjavík: JPV Útgáfan, 2008, bls. 14.2

 Matthildur Elmarsdóttir, Ímynd og skipulagsáætlanir, sótt 3. desember af: http://www.skipulag.is/media/3

skipulagsdagurinn-2015/MKE_imynd_og_skipulagsaaetlanir.pdf.
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 Í meira en árþúsund, frá því að öndvegissúlur Ingólfs Arnarssonar ráku á land, 

hefur fólk lifað og hrærst á þeim litla landsskika sem kalla má Miðborg Reykjavíkur. Þrátt 

fyrir að landnámsbæirnir séu löngu horfnir lifir vitneskjan um þá ennþá í menningu og 

minni Íslendinga. Á þessum smáa landsskika hefur þjóðin mótast og þróast; frá 

landsnámsöld til iðnvæðingar, nýlendu til lýðveldis, þyrpingu híbýla úr grjóti og torfi til 

glerhjúpaðra stálvirkja. Þrátt fyrir að hafa misst vægi sitt sem landfræðileg miðja 

höfuðborgarsvæðisins, er miðbærinn í raun huglæg miðja byggðar Íslendinga og með 

árunum hefur mikilvægi staðarins síst minnkað. Miðborgin býr yfir hvað mestri sögulegri 

breidd sem finna má hérlendis. Fjallað verður um tvö dæmi sem endurspegla áhugaverðan 

staðaranda í Reykjavík, Hljómalindarreitinn og umferðarmiðstöðina við Hlemm. 

 Hljómalindarreiturinn afmarkast af Laugarvegi, Smiðjustíg, Hverfisgötu og 

Klapparstíg. Undanfarin ár hefur reiturinn gengið í endurnýjun lífdaga og hýsir nú 

lúxushótel, veitingastaði og verslunarekstur. Áður mátti finna á reitnum einn elsta hluta 

borgarinnar, en húsin voru mörg í mikilli niðurníðslu.  Staðurinn var í kjölfarið orðin 4

hringiða jaðarmenningar og setti veggjalist og veggjakrot sterkan svip á svæðið. Þrátt fyrir 

að framkvæmdum sé ekki að öllu lokið er Hljómalindarreiturinn hér valinn þar sem hann 

endurspeglar hið nýja borgarsamfélag Reykjavíkur sem í síauknum mæli er litað af miklum 

ferðamannastraumi. Í uppbyggingu Hljómalindarreits endurspeglast ný stefna yfirvalda og 

framkvæmdaraðila gagnvart endurbótum og uppbyggingu húsa með menningar- og 

byggingarsögulegt gildi. Með deiliskipulagi hefur verið reynt að koma til móts við breyttar 

áherslur og hugmyndir borgarbúa um uppbyggingu viðkvæmra borgarsvæða. Markmið 

verkefnis er því að styrkja stöðu eldri húsa á reitnum til móts við nýbyggingar, búa til torg í 

góðum tengslum við umhverfið og efla blandaða verslun og menningarlíf. Bæði er unnið 

að varðveislu húsa en einnig að viðhalda minningu þeirra húsa sem hverfa. Allt frá 

skipulagsstigi hefur því markvisst verið unnið að eflingu staðaranda á svæðinu og sérstök 

áhersla lögð á sögulega dýpt.  5

 Til samanburðar skal fjalla um stoppustöð Strætó bs. við Hlemm, sem hönnuð er af 

Gunnari Hanssyni. Í raun ber torgið sjálft vitni um ótal söguleg spor sem tengjast þróun 

 Studio Granda, Hljómalindarreitur: skilmálateikning, sótt 1. desember af: http://eldri.reykjavik.is/4

Portaldata/1/Resources/skipbygg/skipulagsm_l/mal_kynningu/deiliskipulag_2012/1-229099.pdf.
 Studio Granda, Hljómalindarreitur: skilmálateikning.5
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Reykjavíkur á tuttugustu öld.  Hér skal staldra við þá sögulega dýpt sem einkennir staðinn 6

í dag sem á seinni hluta tuttugustu aldar mótaðist mjög af mannvirkinu sjálfu og 

samfélagslegu gildi þess. Mannvirkið var tekið í notkun árið 1978 og hefur alla tíð síðan 

gegnt hlutverki einnar stærstu samgöngumiðstöðvar borgarinnar. Bygginguna má kalla 

einstaka í landslagi miðborgarinnar; á sínum tíma þótti hún mikil nýlunda og átti að gegna 

hlutverki huggulegs innitorgs. Við opnun varð Hlemmur ein stærsta opinbera byggingin 

sem almenningur hafði óhindraðan aðgang að.  Hún varð því fljótt samkomustaður 7

einstaklinga sem lifðu á jaðri samfélagsins. Staðurinn var vinsæll meðal unglinga og varð 

snemma á níunda áratugnum þungamiðja í menningu Pönkara sem og griðarstaður 

útigangsmanna.  Í dag er Hlemmur að missa þetta hlutverk sitt. Líkt og 8

Hljómalindarreiturinn gengur Hlemmur í endurnýjun lífdaga og framkvæmdir eru hafnar 

við að breyta byggingunni í menningar- og markaðshús.  Umfjöllun mín einblínir hér ekki 9

á þær áætlanir, heldur á bygginguna eins og hún kemur fyrir sjónir í dag. Staðurinn stendur 

nefnilega á merkilegum krossgötum og á mörkum tveggja tíma; þar sem berskjölduð 

fortíðin mætir nýju hlutverki framtíðar.  

 Staðirnir tveir búa yfir nokkrum mikilvægum eiginleikum. Báðir bera þeir einkenni 

breytinga sem endurspegla þá uppbyggingu sem á sér stað í miðbæ Reykjavíkur í 

samtímanum. Staðarandi þeirra er hinsvega mismunandi. Á Hlemmi má sjá birtingarmynd 

samtímasögu, en Hljómalindarreitur hefur vísanir og minni í borgarlíf frá tuttugustu öld. 

Staðirnir endurspegla ólík gildi samfélags okkar; annars vegar gildi sem við tengjum við 

hversdagsleikann í formi griðarstaðs jaðarmenningar, andstæða staðar sem þrátt fyrir fögur 

fyrirheit inniheldur ekki breidd borgarlífsins. 

Arkitektúr endurspeglar samfélagið 
Um hlutverk byggingarlistar varð arkitektinum Juhani Pallasmaa að orði: „Architecture is 

our primary instrument in relating us with space and time, and giving the dimensions a 

 Jón Guðmundsson, „Hlemmur: Hugleiðingar um sögulega stöðu og framtíðarhlutverk Hlemmtorgs í 6

borgarlandslaginu með hliðsjón af fyrirliggjandi skipulagsáætlunum,“ Hlemmur, bls. 9, sótt 1. desember af: 
http://reykjavik.is/sites/default/files/hlemmur_-_skyrsla_starfshops_2014.pdf. 
 Jón Guðmundsson, „Hlemmur: Hugleiðingar um sögulega stöðu og framtíðarhlutverk Hlemmtorgs í 7

borgarlandslaginu með hliðsjón af fyrirliggjandi skipulagsáætlunum.“ bls. 15.
 Jón Guðmundsson. „Hlemmur: Hugleiðingar um sögulega stöðu og framtíðarhlutverk Hlemmtorgs í 8

borgarlandslaginu með hliðsjón af fyrirliggjandi skipulagsáætlunum,“ bls. 15.
 Trípólí arkitektar, „Hlemmur: Úttekst á þjónustustöð Strætó og nánasta umhverfi,“ Reykjavíkurborg, sótt 1. 9

desember 2016 af: http://reykjavik.is/sites/default/files/150518_hlemmur_uttekt_tripoli_low_res.pdf. 
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human measure.“  En hvaða þýðingu hefur þessi eiginleiki hins manngerða umhverfis 10

fyrir samfélagið?  

 Viðhorf til byggingarlistar hefur löngum verið fræðimönnum jafnt sem arkitektum 

hugleikið. Hugsuðurinn John Ruskin, faðir hugmyndakenningarinnar um 

menningarlandslag, gerði sögulegt og menningarlegt gildi byggingalistar að viðfangsefni 

sínu í ritinu Seven Lamps of Architecture.  Samkvæmt Ruskin á arkitektúr að gegna 11

tveimur ólíkum hlutverkum; annars vegar að veita skjól og hins vegar að fela í sér 

merkingu.  Í umfjöllun um merkingu bygginga verður Hjörleifi Stefánssyni að orði: „Allir 12

manngerðir hlutir bera vitni um einhverja huglæga afstöðu.“  Þessi fullyrðing Hjörleifs 13

lýsir vel hlutverki arkitektúrs. Arkitektúrinn ber vitni um það mannlíf sem byggingarnar 

eru skapaðar til að þjóna og endurspeglar ríkjandi hugmyndafræði í byggðu umhverfi 

hverju sinni.  Byggingarlistin er afleiðing gildismats hvers tíma, ekki orsök. Afurðir okkar 14

eru afsprengi hugmyndafræði samtímans og þau skilaboð sem felast í byggingarlistinni eru 

því ekki endilega þar af ásettu ráði heldur ómeðvituð. Gildi arkitektúrs er mikilvægt 

samfélaginu, bæði sem söguleg heimild en einnig til að gefa sérkennum samfélagsins 

efnislega mynd. Þetta á ekki einungis við um arkitektúr, heldur einnig um flest það sem 

maðurinn skapar. Sögulegt gildi byggingarlistar hefur ekki alltaf verið viðurkennt, heldur 

orsakað deilur milli fræðimanna en einnig á meðal almennings. Byggingararfur hefur orðið 

að lykilhugtaki í orðræðu hérlendis um hlutverk arkitektúrs í sögulegu samhengi og 

jafnframt varðveislu bygginga.  15

Byggingararfur 

Byggingararfur, sem fellur undir skilgreiningu menningararfs, er umdeilt hugtak. Í þessari 

ritgerð er fjallað um staðaranda og rými með sögulega vídd, en samfélagið hefur leitast við 

að vernda og skilja slík rými með því að skilgreina þau sem byggingararf. Í eftirfarandi 

kafla ætla ég að rýna frekar í skilgreiningu á hugtakinu byggingararfur; hvernig skuli 

nálgast slíkan arf og hvaða hlutverki rými byggingararfsins eigi að þjóna. Hjörleifur 

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, 3. útg., Bretland: John Wiley & Sons, 2013, bls. 19.10

 (Anna María Bogadóttir, munnleg heimild, 27. september).11

 Hjörleifur Stefánsson, Andi Reykjavíkur - Genius Reykiavicensis, bls. 57.12

 Hjörleifur Stefánsson, Andi Reykjavíkur - Genius Reykiavicensis, bls. 64.13

 (Anna María Bogadóttir, munnleg heimild, 27. september).14

 Ólafur Rastrick, „Menningararfurinn, málþing umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur,“ Netsamfélag.is, 15

myndband, 1:58:47, sótt 20. nóvember 2016 af: http://netsamfelag.is/index.php/latest-news-economy1/425-
menningararfurinn-malthing-umhverfis-og-skipulagsradhs-reykjavikur. 
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Stefánsson nálgast staðaranda og byggingararf með því að horfa til ákveðinna stefna í 

byggingarlistasögunni og skilgreina stílbrigði á grundvelli fagurfræðar.  Í því samhengi 16

má spyrja sig hvort sú nálgun leiði til staðaranda? 

Sjónarhorn byggingararfs 

Eins og áður hefur komið fram eru hugtakið „byggingararfur“ flókið og erfitt að henda 

reiður á því. Það er nauðsynlegt að nálgast það með gagnrýnum hætti og til þess verður 

umfjöllun þjóðfræðingsins Valdimar Tr. Hafsteins um menningararfinn höfð til 

hliðsjónar.  Samkvæmt Valdimari leitast skilgreining á menningarfi við að tengja fortíð 17

við nútíð, þar sem litið er á tilveruna út frá ákveðnu sjónarhorni og aðferðir minjavarðarins 

yfirfærðar á daglegt líf.  Með skilgreiningum af þessu tagi skapast rof á milli fortíðar og 18

nútíðar, en það rof breytist með hverju árinu, deginum og jafnvel sekúndunni. Hann fjallar 

um slíkt menningarrof: 
Ég kalla hér með eftir skapandi nálgun sem hafnar þessu rofi á milli fortíðar og 
samtímans, hafnar því að morgundagurinn eigi ekkert skylt við gærdaginn, nema í 
einstaka snertiflötum við fortíðina sem eru sérmerktir og aðgreindir frá nútímanum allt í 
kring. Það er hægt að hafna fagurfræði dauðans og velja í staðinn að nálgast hlutina og 
fötin og húsin sem hluta af lífinu. Og um lífið er það eitt víst að það er alltaf að breytast. 
Lífið er gamalt og nýtt í senn.  19

Það er áhugavert að velta fyrir sér þessu rofi milli fortíðar og samtíma. Það sem okkur 

finnst mikilvægt að varðveita og skilgreinum sem menningararf er oft eitthvað sem telst í 

„útrýmingarhættu” á okkar samtíma. Samtíminn er ekki fasti heldur stöðugt að breytast.  20

Sá sem skilgreinir sinn samtíma sem hina algildu nútíð og vill vernda menningararf, veldur 

því að slíkur arfur, hvort um hefð eða byggingu sé að ræða, staðnar í stað þess að ganga í 

gegnum áframhaldandi þróun. 

Byggingararfur og fagurfræði 

Staldra skal þó við þegar Valdimar vill „hafna fagurfræði dauðans.” Hvað er í raun 

fagurfræðilegt gildi? Fagurfræðin býr ekki einungis í sjónrænu gildi s.s stílbragði eða 

 Hjörleifur Stefánsson, Andi Reykjavíkur - Genius Reykiavicensis, bls. 37.16

 Ólafur Rastrick, „Menningararfurinn, málþing umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur.“ 17

 Valdimar Tr. Hafsteinn, „Menningararfur. Saga í neytendaumbúðum,” í Frá endurskoðun til  18

upplausnar: Tvær prófritgerðir, einn formáli, þrjú viðtöl, sjö fræðigreinar, fimm   ljósmyndir, einn 
eftirmáli og nokkrar minningargreinar af vettvangi hugvísinda, Hilma Gunnarsdóttir, Jón Þór Pétursson og 
Sigurður Gylfi Magnússon ritstýrðu, (Reykjavík: Miðstöð einsögurannsókna og ReykjavíkurAkademían, 
2006), bls. 314.

 Valdimar Tr. Hafsteinn, „Menningararfur. Saga í neytendaumbúðum,” bls. 326.19

 Valdimar Tr. Hafsteinn, „Menningararfur. Saga í neytendaumbúðum,” bls. 317.20
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formfræði. Fagurfræðina má finna bæði í rýminu og í augum þess er skynjar. Hún er því 

bæði hlutlæg og huglæg. Fegurðin lýsir þeim tengslum sem maðurinn á við veruleikann, 

augnablikum þegar manneskjan skynjar einungis skynjunarinnar vegna. Skynjun 

manneskjunnar og túlkun er bundin reynslu hennar og því er fegurðin ekki einungis 

persónuleg og afstæð heldur tengist hún líka sögunni og tímanum.   Fagurfræðin líkt og 21

menningarrarfurinn er tilraun samfélagsins til að skilgreina gildi skynjana okkar. Í 

samhengi byggingararfs er fagurfræði oft notuð til að færa rök fyrir gildi bygginga en í 

slíkri umræðu skal varast að einblína einungis á hið sjónræna heldur líta til samansafna 

allra skynjanna. Franski heimsspekingurinn Paul Valéry tjáði að fegurðin gerði okkur oft 

angistarfull. Fegurðin er okkur mikilvæg og hvetur okkur til að skynja umhverfi okkar. 

Þannig gleður fegurðin okkur og dýpkar skilning okkar á raunveruleikanum.  22

Hverjum skal byggingararfurinn þjóna 

Eru öll rými sem veita okkur sögulega dýpt byggingararfur? Í stuttu máli er svarið 

neikvætt. Byggingararfurinn er í raun þau rými sem samfélagið hefur samþykkt að vernda í 

ljósi sögulegs mikilvægis. Söguleg dýpt umhverfis okkar nær út fyrir slík mörk og er alltaf 

háð samhengi hverrar manneskju. Það er hins vegar mikilvægt að slík flokkun endurspegli 

sögu allrar þjóðarinnar og einskorðist ekki við sjónrænt gildi. Sem dæmi um þetta má 

nefna gildi íburðamikilla húsa, til dæmis Fríkirkjuvegs 11 til samanburðar við 

verkamannabústaðina í Vesturbænum. Báðir staðir eru mikilvægir sögu samfélags okkar og 

endurspegla ólíka þjóðfélagshópa óháð efnislegum eða sjónrænum auð þeirra.  23

 Stíga þarf létt til jarðar í umfjöllun um byggingararf og mikilvægt að taka ekki öllu 

sem gefnu. Umræðan þarf að fara fram á faglegum grundvelli en jafnframt vera í tengslum 

við samfélagið. Besta leiðin til að meta gildi byggingararfs er að hvetja til samræðu þar 

sem fólk getur deilt reynslu sinni og komist sameiginlega að niðurstöðu.  Markmiðið er að 24

komandi kynslóðir geti þekkt og metið umhverfi sitt, en einnig að efla samkennd og 

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Fagurfræðin í borgarskipulaginu,“ Netsamfelag.is, myndband, 11:07, sótt 11. 21

október 2016 af: http://netsamfelag.is/index.php/latest-news-economy1/537-fagurfraedhin-i-
borgarskipulaginu.

 Margrét Harðardóttir, „Fagurfræðin í borgarskipulaginu,“ Netsamfelag.is, myndband, 11:07, sótt 11. 22

október 2016 af: http://netsamfelag.is/index.php/latest-news-economy1/537-fagurfraedhin-i-
borgarskipulaginu.

 Sigríður Björk Jónsdóttir, „Menningararfurinn, málþing umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur.“ 23

Netsamfélag.is, myndband, 1:58:47, sótt 20. nóvember 2016: af: http://netsamfelag.is/index.php/latest-news-
economy1/425-menningararfurinn-malthing-umhverfis-og-skipulagsradhs-reykjavikur.

 Ólafur Rastrick, „Menningararfurinn, málþing umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur.“ 24

%  11



samfélagslega þróun.  Hafa þarf samráð við þá sem búa í borginni og umgangast þessi 25

rými. Byggingararfurinn og fagurfræðin er háð skynjunum okkar. Í grunninn þarf að skilja 

hvernig við skynjum og metum hlutina og bera kennsl á þessi augnablik sem okkur finnst 

mikilvægt að varðveita í persónulegu sem og í samfélagslegu samhengi. 

 Sigríður Björk Jónsdóttir, „Menningararfurinn, málþing umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur.“25
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2. Fyrirbærafræði  

Heimsspekilegur grunnur 
Fyrirbærafræði leggur fram grundvallarlíkan af mannlegri tilvist. Kenningar 

fyrirbærafræðinnar beina athygli okkar að birtingu hluta frammi fyrir manneskjunni.  26

Þannig er mannleg vitund rannsökuð út frá því grunnstefi að reynsla okkar og þekking 

birtist alltaf frá sjónarhorni fyrstu persónu: „Sérhver birting hlutar, er alltaf birting einhvers 

fyrir einhverjum.“  Fyrirbærafræðin hafnar því að annars vegar sé að um að ræða 27

viðfangsefni og sjálfsveru, þ.e að heimsmynd okkar skiptist ekki í hið huglæga og hlutlæga 

heldur þarf að rannsaka samhengi þessara þátta.  Hughrif sem kvikna með veru í rými er 28

dæmi um þetta. Rýmið verkar á manneskjuna og skynjun manneskjunnar, en reynsla mótar 

jafnframt upplifun hennar á rýminu. Skynjun okkar á rýmum er því persónuleg og afstæð 

og tengist því umhverfi sem hefur mótað okkur.  29

Afstaða fyrirbærafræði til sögulegs gildi byggingarlistar 
Fyrirbærafræðin hefur haft víðtæk áhrif á hugmyndafræði arkitektúrs.  Auk þess að beina 

athygli arkitekta að skynjun í rými, voru tengsl kenninga og sögulegs gildi byggingarlistar, 

kennismiðum fyrirbærafræðinnar hugleikin. Eftir áralanga afneitun módernismans á 

byggingarlistarsögunni varð sagan orðin að inntaki og örvun. Þannig var fyrirbærafræðin 

ein af veigamestu þáttunum sem leiddu til þeirra straumhvarfa á sviði arkitektúrs sem 

skilgreind hafa verið póstmódernismi.  Bylting varð í viðhorfum arkitekta gagnvart 30

sögulegu gildi, en samkvæmt kennismiðum fyrirbærafræðinnar má slíkt skilgreina fremur 

sem merkingu arkitektúrs. Gildi rýmis fólst í rýmislegri skynjun og upplifun fremur en 

upptalningu staðreynda, s.s. tímatals eða byggingarstíls, og mörk milli hins huglæga og 

hlutlæga urðu ósljósari.  31

 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, Björn Þorsteinsson þýddi, Reykjavík: Heimspekistofnun Háskóla Íslands, 26

2008, Reykjavík, bls. 18-19.
 Dan Zahavu, Fyrirbærafræði, bls. 43.27

 Dan Zahavu, Fyrirbærafræði, bls. 16-20.28

 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, „Fagurfræðin í borgarskipulaginu.“29

 Jorge Otero-Pailos, „Architectural Phenomenology and the Rise of the Postmodern,“ í The Sage Handbook 30

of Architectureal Theory, ritstýrt af C. Greig Crysler, Stehpen Cairns og Hilde Heynen (London: SAGE 
Publications, 2012), sótt 1. desember 2016 af https://www.scribd.com/document/186180698/Architectural-
Phenomenology, bls. 3. 

 Jorge Otero-Pailos, „Architectural Phenomenology and the Rise of the Postmodern,“, bls. 7-8.31
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 Franski heimspekingurinn Gaston Bachelard er einn þeirra sem hafði mikil áhrif á 

arkitekta með kenningum sínum en hið kunnuglega stef fyrirbærafræðinnar um birtingu 

hins hlutlæga frammi fyrir hinu huglæga ómar í kenningum hans. Samkvæmt Bachelard er 

hið tóma hús ekki til heldur fylla hugsanir manneskjunnar rýmið áður en hún stígur inn í 

það.  Manneskjan hefur reynsluheim sinn og upplifanir alltaf með í farteskinu og mótast 32

því upplifanir hennar á viðfanginu í slíku samræmi. Ennfremur fjallaði Bachelard nánar um 

hvernig ímyndanir og minningar bæta við skynjanir: 

In this remote region, memory and imagination remain associated, each one working for 
their mutual deepening. In the order of values, they both constitute a community of memory 
and image. Thus the house is not experienced from day to day only, on the thread of a 
narrative, or in the telling of our own story. Through dreams, the various dwelling-places in 
our lives co-penetrate and retain the treasures of former days.  33

Minningar og ímyndanir mynda því óljósan vef sem dýpka upplifanir manneskjunnar af 

íverustöðum. 

 Í ljósi hugleiðinga um tengsl skynjunar og sögulegarar dýptar má í kjölfarið velta 

því fyrir sér hvort til séu einhver söguleg sannindi í arkitektúr. Ef sögulegt gildi 

byggingarlistar felst í skynjunum dýpkuðum af ímyndunum og minningum, er þá mögulegt 

að skapa vísvitandi slík hughrif með vísunum í arkitektúr? Vangaveltur af þessu tagi eru 

ekki nýjar á nálinni og má sjá slíkar tilraunir í verkum arkitekta póstmódernismans. Við 

straumhvörf póstmódernismans fór að bera á því að arkitektar afneituðu fagurfræði og 

stílbrögðum módernismans. Arkitektúr varð í stað þess hlaðinn vísunum í byggingarlist frá 

fyrri tímum, sem birtist sem andóf gegn hinum ríkjandi stíl módernismans, en einnig sem 

tilraunir til að sækja í eiginleika sem þótti skorta í slíkum stíl.   34

Að skynja og dvelja í rými 
Seinni kynslóðir arkitekta sem hafa tileinkað sér hugmyndafræði fyrirbærafræðinnar hafa 

horfið frá sjónrænum innblæstri af þessu tagi og undirstrikað fremur líkamlegar skynjanir 

manneskjunnar í rýminu.  Arkitektar á borð við Peter Zumthor og Juhani Pallasmaa 35

tilheyra þessum hópi og hér verður litið til skrifa þeirra um arkitektúr og skynjun 

 (Anna María Bogadóttir, munnleg heimild, 15. September 2016).32

  Gaston Bachelard, The Poetics of Space, Boston: Beacon Press, 1994, bls. 5.33

 Michael Benedikt, On Bachelard’s The Poetics of Space Now, sótt 1. desember af http://34

www.mbenedikt.com/on_the_poetics_of_space-6.pdf, bls. 2.
 Jorge Otero-Pailos, „Architectural Phenomenology and the Rise of the Postmodern,“ bls. 20.35
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einstaklingsins. Peter Zumthor fjallar í bók sinni Thinking Architecture um sín persónulegu 

hughrif og upplifanir af rými með sögulega dýpt. Hann segir: 

But when I close my eyes and try to forget both these physical traces and my own first 
associations, what remains is a different impression, a deeper feeling - a consciousness of 
time passing and an awareness of the human lives that have been acted out in these places 
and rooms and charged them with a special aura. At these moments architecture’s aesthetic 
and practical values, stylistic and historical significance are of secondary importance. What 
matters now is only this feeling of deep melancholy. Architecture is exposed to life.  If its 
body is sensitive enough, it can assume a quality that bears witness to the reality of past 
life.  36

Hér birtist sú afstaða að sjónrænt, sagnfræðilegt og hagkvæmt gildi megi sín lítils í hinni 

persónulegu skynjun. Samkvæmt Zumthor búa rými sem þessi yfir sérstökum eiginleika, 

þau vekja upp sterkar tilfinningar angurværðar en jafnframt vangaveltum og ímyndunum 

um fyrra líf bygginga án þess þó að opinbera sannleikann. En hvað veldur því að 

manneskja sem skynjar fortíðina, finnur til angurværðar og upplifir hughrif sem kalla 

mætti staðaranda, þegar hún gengur inn í rými? 

 Í bókinni, The Eyes of the Skin, gerir arkitektinn Juhani Pallasmaa líkamlega 

upplifun arkitektúrs að umfjöllunarefni sínu. Innblásinn af hugmyndafræði 

fyrirbærafræðinnar fjallar Pallasmaa um líkamann í rýminu og skilyrðingu skynjanna við 

skynfærin. Í nútímanum er of mikil áhersla lögð á hina sjónrænu skynjun. Skynjun byggist 

fremur á samspili allra skynfæranna. Afleiðingarnar af alltumlykjandi áherslum á hið 

sjónræna má sjá í einsleitni nútímaarkitektúrs. Í skiptum fyrir marglaga rými einskorðast 

inntakið við sjónræna örvun og skortir þannig dýpt.  Augað aðgreinir manneskjuna frá 37

umheiminum á meðan hin skynfærin brúa bilið á milli meðvitundarinnar og umheimsins.  38

Það kemur því ekki á óvart að augað sé svo ráðandi í skynjunum, en finna má þar 

samhljóm í tilhneigingu nútímans fyrir sífellt meiri flokkun og aðgreiningu. Slíka hneigð 

má einnig lesa í viðhorfum manneskjunnar gagnvart tímanum. Lögð er áhersla á 

samanburð fortíðar við samtíð, frekar en að líta á slíkt sem órofna samfellu. Hér skal 

stiklað á stóru í umfjöllunum Pallasma um virkni skynfæranna. Skynjun manneskjunnar á 

sögulegri dýpt er höfð þar að leiðarljósi ásamt persónulegum dæmum. 

 Peter Zumthor, Thinking Architecture, Basel: Birkhäuser, 2006, bls. 24-25.36

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, bls. 33.37

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, bls. 28.38
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 Hinar sterkustu rýmisminningar felast í lykt. Ekkert vekur upp sterkari tilfinningar 

angurværðar en minning af þeirri lykt sem einkennir heimili móðurforeldra minna. Þegar 

ég leiði hugann að lyktinni er ég skyndilega horfin inn í dagdraum. Rýmið birtist 

ljóslifandi og bylgja tilfinninga skellur á mér; söknuður, öryggi og hlýja. Hughrif svo sterk 

að veruleiki, dagdraumar og minningar, fléttast saman og í eitt augnablik má vart greina 

hvort um raunverulega skynjun eða dagdraum sé að ræða. Lykt varðveitir minningar um 

rými sem eru löngu gleymd sjónrænu minni og því gegnir lyktarskynið lykilhlutverki í 

endurkalli og upplifun arkitektúrs.   39

 Sérhver bygging býr einnig yfir einkennandi hljóðvist. Heyrnin gerir manneskjunni 

kleift að skynja dýnamík rýma og andrúmslofts. Skynjun hljóðs er þó ómeðvituð og hvílir í 

bakgrunni en í þessu samhengi er vert að nefna þögnina sem afhjúpar merkingu 

hljóðsins.  Þegar hljóð er fjarlægt upplifir manneskjan fyrst mikilvægi þess. Þögnin er 40

þannig ein sterkasta upplifun hljóðvistar og skapar augnablik sem gera manneskjunni kleift 

að skynja aðeins skynjunarinnar vegna.  

 Sögulega dýpt skynja ég oft í slitnum þrepum í stigum bygginga. Pallasma fjallar í 

þessu samhengi um handfang bygginga en á sama máta stíg ég í þrepum hinna ýmsa 

bygginga Vesturbæjar, í fótspor allra þeirra kynslóða sem á undan hafa gengið. Með 

snertingu les manneskjan efniskennd, þyngd og hitastig byggingar.  Manneskjan kemur 41

auga á söguna en fetar í fórspor hennar með snertingu. Samofnar skynjanir sem þessar 

vekja upp ímyndanir um fyrri mannvist bygginga. Þannig eru slíkar upplifanir ekki eins 

persónulegar og skynjun lyktar, en þeim mun mikilvægari til að tengja okkur við fyrri tíma 

og hefðir. 

 Að lokum er vert að minnast á bein og vöðva, þ.e líkamann sjálfan í rýminu. 

Tilgangur arkitektúrs er í grunninn að skapa rými utan um líkama manneskjunnar. En hvað 

felst í því? Hlutverk arkitektúrs er að beina og skipuleggja hegðun okkar og hreyfingu. 

Viðfangsefni arkitektúrs felur því ekki einungis í sér hið sjónræna heldur samspil 

skynjanna og athafna.  Skynjanir markast af þeim athöfnum sem eiga sér stað í rými og 42

því hefur hlutverk bygginga áhrif á hina líkamlegu upplifun. 

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, bls. 58.39

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, bls. 54. 40

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, bls. 62.41

 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin, bls. 69.42
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3. Hið persónulega sjónarhorn 

Í eftirfarandi kafla verður staðarandi Hljómalindarreits og Hlemms greindur. Þar sem 

þekking er bundin sértæku sjónarhorni fyrstu persónu eru gildi og mikilvægi staðaranda og 

skynjanna ávallt persónuleg. Ég mun bera saman staðaranda þessara tveggja borgarrýma út 

frá líkamlegri upplifun og greina skal samspil þeirra skynjanna sem losna þar úr læðingi. 

Með hjálp ljósmynda verður leitast við að fanga staðaranda á myndrænan máta til 

samhengis við textalega túlkun höfundar. Slík myndræn framsetning er ákveðin þversögn 

við áherslur ríkjandi hugmynda fyrirbærafræðinnar um vanmátt augans sem skynfæri. Hins 

vegar hentar sú framsetning best formi ritgerðarinnar og þrátt fyrir að kortlagningin sé 

myndræn eru hughrif augnabliksins sem fangað er með texta og myndefni samansafn allra 

þeirra skynjanna sem felast í því að dvelja í rými. 

Hlemmur 
Við finnum fegurðina [í hversdagsleikanum] óvænt, fegurðin í hversdagsleikanum er 
varanleg, því að fegurðin hefur alltaf átt erfitt með varanleikann vegna þess að ef að fegurðin 
er skjótfengin og ekki sönn þá stenst hún ekki tímans tönn.  43

 

Mér varð hugsað til þessara orða Margrétar 

Harðardóttur arkitekts um fegurðina í 

hversdagsleikanum þegar ég fangaði 

augnablikið. Er ég gekk framhjá Hlemmi þennan 

grámyglulega eftirmiðdag hvarflaði hugur minn 

í augnabliksstund frá dagsins amstri og ég fann 

til angurværðar. Ég fann í eitt augnablik fyrir 

sterkri angan af afgerandi lyktinni sem 

einkenndi Hlemm. Gólfflísarnar birtust mér 

ljóslifandi fyrir sjónum eftir að hafa ómeðvitað 

velt vöngum yfir áferðinni og litnum í gegnum 

tíðina. Óvenjuleg efniskenndin og litabrigðin 

virðast sitja föst í minningunni, jafnt sem 

ofanbirtan í bland við hlýlega gula lýsinguna. 

Ekki síður fylgir tilfinningunni ákveðin óþreyja 

 Margrét Harðardóttir, „Fagurfræðin í borgarskipulaginu.“43
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og öryggisleysi. Minningar mínar byggja ekki einungis á arkitektónískum eiginleikum 

rýmisins heldur eru þær einnig samofnar gildismati mínu á staðnum.  

 Gildismat mitt er byggt á eigin reynslu en einnig á ríkjandi gildismati þess 

samfélags sem ég tilheyri. Skýrt dæmi um það má finna í upplifun minni af Hlemmi. Líkt 

og fram hefur komið var Hlemmur einn af fáum stöðum miðbæjarins þar sem allir voru 

velkomnir og varð í kjölfarið samkomustaður fólks á jaðri samfélagsins. Hlemmur hefur 

því í gegnum tíðina fengið á sig mynd átakaflatar. Öryggisleysi mitt á Hlemmi má útskýra í 

þessu ljósi, þrátt fyrir að eigin reynsla benti til annars, upplifði ég samt sem áður ótta. 

 Víkjum aftur að augnablikinu. Í þeirri andrá sem ég gekk framhjá Hlemmi þennan 

mánudag birtust allar þessar tilfinningar mér hugskotssjónum en nú fann ég til 

angurværðar. Hlemmur birtist mér ekki á þann hátt sem minningar mínar birtust mér. 

Staðurinn gengur í gegnum endurnýjun lífdaga en hefur ekki að fullu losað sig við 

ummerki fyrri tíma. Þannig varð hrörleg skelin utan um niðurnýtt rýmið vitnisburður um 

stað sem ekki er lengur til og minnti á fallvalta tilvist okkar. Ég er sammála Margréti um 

að fegurðin búi í hversdagsleikanum en ég tel einnig að fegurðin búi í hverfulleikanum. 

Söguleg dýpt einkennist oft af þessum hverfulleika, við kunnum ekki að meta það gildi 

sem felst hversdaglegum rýmum fyrr en þau eru horfin okkur sjónum.  
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 Ég tel því staðaranda Hlemms vera ákaflega sterkan og í raun einstakan fyrir 

miðbæinn, bæði í arkitektónísku ljósi en söguleg dýpt hans er einnig mikil. Hlemmur 

stendur vörð um hversdagsleikann og jafnframt þá fallegu hugmyndafræði að finna megi 

stað innan borgarinnar sem býður alla velkomna. Það er því óskandi að sú uppbygging sem 

fer nú fram á Hlemmi feli ekki með öllu þessa sögu og beri virðingu fyrir þeim 

eiginleikum byggingarinnar sem áttu þátt í að skapa svo sterkan staðaranda.  

Hljómalindarreitur 
Í minningu minni birtist Hljómalindarreiturinn mér ljóslifandi fyrir hugskotssjónum. 

Reyndar þekkti ég reitinn alltaf undir nafninu Hjartargarðurinn og eyddi þar ófáaum 

stundum. Í þá daga máttu byggingarnar á reitnum muna fífil sinn fegurri og garðurinn var á 

milli þeirra orðinn hringiða ólöglegrar veggjalistar og áfangastaður jaðarhópa; listamanna, 

unglinga og útigangsmanna. Átakanlega ummerki bruna Hverfisgötu 28 settu svip sinn á 

svæðið, en í brunanum lést ungur maður og í mörg ár stóðu brunarústirnar óhreyfðar, líkt 

og ómeðvitaður minnisvarði borgarinnar um slysið. Þrátt fyrir niðurníðslu og órrækt bjó 

Hjartargarðurinn yfir nokkru sem gerði hann að áfangastað ferðamanna jafnt sem almennra 

borgara. Í honum braust út sköpunarþrá listamanna og mynduðu niðurníddar byggingarnar 

í bland við óheflaða veggjalistina heillandi hráa samfellu, og staðaranda sem endurspeglaði 

framlag nýrrar kynslóðar, frammi fyrir ummerkjum um borgarlíf fyrri tíma. 

 Þegar ég gekk í fyrsta sinn inn á torg Hljómalindarreits var fátt sem minnti á þessa 

eiginleika Hjartargarðsins. Vert er að taka fram að framkvæmdir standa enn yfir á nokkrum 

byggingum torgsins en þó má sjá afgerandi fyrirboð um lokaniðurstöðuna. Þægileg 

rýmiskennd sem fylgdi því að dvelja á torginu var áberandi en hæð bygginga til móts við 

stærð torgsins tel ég bera vott um vandaða nálgun. Efniskenndin var slétt og óbitin af 

tímans tönn en sterkast situr eftir fallegur gulur liturinn á stærsta húsi torgsins sem fyrir 

mér einkennir eldri hús í miðbænum. Búið var að endurreisa mörg þeirra húsa sem ég hafði 

einungis þekkt í niðurníddri mynd til fyrri og betrumbættari dýrðar. Þannig birtust mér ný 

hús með stílbragði nýklassíkur á móti svörtum nýbyggingum. Skynjanir mínar gáfu til 

kynna að hér hefði verið vandað til verks en þó var eitthvað sem skorti. Miðað við sterka 

upplifun mína á Hlemmi fann ég fyrir tómleika, líkt og staðinn skorti dýpt. Hér var ekkert 

sem vísaði í minningar mínar af staðnum. Ég get helst lýst tilfinningunni á þann hátt að 

mér leið líkt og gengið væri inn í stemmningsmynd arkitektsins sem er ætluð til að selja 
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verkkaupa hugmyndina. Hér var um að ræða staðaranda sem bar engan vott um sögulega 

dýpt. 

 Þegar deiluskipulag reitsins, sem unnið var af Studio Granda, er rannsakað kemur í 

ljós að gert er ráð fyrir íbúðarbyggð á efri hæðum húsanna.  Raunin er þó sú að flestar 44

byggingar torgsins þjóna lúxushótelinu Canopy Reykjavík sem er í eigu Hilton 

hótelkeðjunnar. Við hönnun hótelsins var lykiláhersla lögð á sterka skírskotun í íslenskt 

mannlíf og menningu.  Sem dæmi um slíkar skírskotanir má nefna valda vegglist úr 45

Hjartargarðinum sem prýðir veggi hótelsins í endurgerðri mynd, og út frá nýbyggingu á 

Klapparstíg 30, þar sem öldurhúsið Sirkus var staðsett, skýst út form gamla hússins sem 

einhvers konar minnisvarði. Hér er markvisst unnið af því að skapa staðaranda með 

vísunum í fortíðina. Hins vegar eru vísanirnar einungis sjónrænar, og þar að auki 

endurunnar og framkvæmdar af verkkaupa og mannlífinu sjálfu gefið lítið svigrúm til að 

móta rýmið. Tilfinning mín er að hér sé reynt að skapa ímynd af sögulegri dýpt sem er á 

forsendum ferðamennsku fremur en borgaranna sem búa í miðborg Reykjavíkur. 

 Studio Granda, Hljómalindarreitur: skilmálateikning.44

 „Alþjóðlegt Lúxushótel á Hljómalindarreit,“ Morgunblaðið, 30. júní 2015, sótt 3. september  2016 af: 45

http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2015/06/30/luxushotel_a_hljomalindareit/.
%  20

Mynd 3: Augnablikið fangað á Hljómalindarreit.



 Á því augnabliki þegar ég stóð á Hjartartorginu sögðu skynjanir mínar mér ekki 

sögu eins elsta byggingarhluta borgarinnar. Yfirborð var of slétt og felt og óhreyfð hvít 

gluggatjöldin sem prýddu alla glugga torgsins gáfu til kynna flatneskju. Staður er eitthvað 

sem tengist athöfnum manneskjunnar eða gefur henni tilgang. Á Hljómalindarreit fá 

borgarbúar minni rými til athafna heldur en ferðamenn og tilgangur þeirra er raunar fremur 

á forsendum ferðamanna. Framkvæmdaraðilinn vill efla borgarlífið til að auka aðdráttarafl 

fyrir ferðamenn. Því er frekar um að ræða leikmynd í stað raunverulegs borgarumhverfis 

og grunar mig að ef borgarbúar byggju í húsunum í stað hótelgesta væri sagan önnur.  

 Þrátt fyrir það, býr Hljómalindarreitur vissulega yfir staðaranda. Byggingarnar 

segja sögu samtímans, samfélags sem einkennist af góðæri og ríkidæmi þar sem hagur 

borgarbúa má lúta fyrir gjaldeyri ferðamanna. Um framtíð Hljómalindarreits er víst að með 

tíð og tíma mun mannlífið setja svip sinn á torgið og þrátt fyrir að staðarandinn mótist ekki 

af borgarmenningu tuttugust aldar, líkt og ætlunin var, hefur byggðin getu til að bera 

samfélagi okkar vitni.  
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Lokaorð 

Húsið kallar á sögur. Húsið kallar á sögur í hinu smáa samhengi sem og hinu stóra. Húsið 

kallar á sögur einstaklinga, fjölskyldna, þorpa og jafnvel heilu þjóðanna. Húsið kallar á 

sögur sem spanna hið persónulega upp í hið samfélagslega. Byggingarlist gerir okkur kleift 

að staðsetja okkur í tíma og rúmi og er mælikvarði mannlegrar tilvistar. Húsið kallar á 

sögur og segir okkur jafnframt sögur. Slíkar sögur búa yfir fegurð; þær vekja upp 

tilfinningar angurværðar og dýpka skilning okkar á raunveruleikanum. Þau skilaboð sem 

felast í byggingarlistinni eru samfélaginu mikilvæg; í henni endurspeglast fortíð okkar og 

gildi.  

 Hvaða hlutverki skal byggingararfurinn þjóna í þessu samhengi? Tilgangur 

byggingararfs er að standa vörð um gildi sögulegra rýma. Byggingararfurinn er sjónarhorn, 

ekki fasti. Gildi hans skal spanna hið persónulega til hins samfélagslega, hversdagsleika til 

hátíðleika. Í afstöðu okkar gagnvart byggingararfi hvet ég fyrst og fremst til gagnrýni og 

höfnunar á skiptingu heimsmyndar okkar í hið hlutlæga og huglæga. Við þurfum einmitt að 

vera óhrædd við að rannsaka huglæg tengsl manneskjunnar við umhverfi sitt. Í grunninn 

þarf að skilja hvernig við skynjum og metum hlutina og bera þannig kennsl á þessi fallegu 

augnablik sem okkur ber að varðveita.  

 Fyrirbærafræði rannsakar birtingu hluta fyrir manneskjunni. Heimspekingurinn 

Gaston Bachelard tjáði okkur að hús væru aldrei tóm. Þegar manneskjan skynjar rými fylla 

hugsanir hennar það og samansafn skynjanna og ímyndanna dýpka upplifun hennar. 

Reynsla og bakgrunnur hefur því ávallt áhrif á tengsl fólks við umhverfi sitt. Skynjanir eru 

marglaga og byggjast á samspili allra skynfæranna. Þegar við skynjum sögulega dýpt geta 

hughrif okkar því falist í lykt sem færir okkur til fortíðar, þögninni sem varpar ljósi á 

augnablikið, eða slitsins sem við komum auga á en festum í minni okkar með snertingu. 

 Með greiningaraðferðum fyrirbærafræði fangaði ég túlkun mína á staðaranda í 

Miðborg Reykjavíkur. Ég bar kennsl á sterkan staðaranda hversdagsleikans á Hlemmi en 

staðaranda lituðum af góðæri og ferðamennsku á Hljómalindarreit. Afhjúpuðu skynfæri 

mín og reynsla hið sanna gildi staðanna. 

 Manneskjan leitast sífellt við að skapa fegurð, það er því ekki að undra að við 

freistum þess að skapa rými sem ætluð eru að vekja hughrif sögulegrar dýptar. Þannig 

grípa arkitektar upp valin stef úr sögunni og endurtaka með formgerð og stílbrögðum. En 
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fegurðin býr ekki í hinu sjónræna heldur samansafni allra okkar skynjanna. Þegar 

markvisst er reynt að stjórna staðarandanum með vísunum til fortíðar er hætta á að skynjun 

á sögulegri dýpt skekkist og jafnvel hverfi. Bera þarf virðingu fyrir sögunni og mannlífinu 

sem mótar hið byggða landslag. Það er því ekki hægt að endurskapa fortíð og efla þannig 

staðaranda. Við þurfum að átta okkur á að mótun staðaranda felst í samspili umhverfis og 

mannlífs. Um gæði byggingalistarinnar varð arkitektnum Peter Zumthor að orði: „I am 

convinced that a good building must be capable of absorbing the traces of human life and 

thus of taking on a specific richness.“   Góður arkitektúr skapar vettvang sem gefur 46

manneskjunni tilgang og hreyfir við henni. Arkitektúr ber að móta staði á forsendum 

framtíðar og með tíð og tíma fyllir mannlífið þá anda. Á endanum mun húsið kalla á sögur. 

 Peter Zumthor, Thinking Architecture, bls. 24.46
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