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Útdráttur 
Markmið þessarar ritgerðar er að nota hugtakið staðarandi til þess að færa rök fyrir gildi þess 

að endurnýta byggingar og mannvirki. Byggingar geta verið minnisvarðar um þróun okkar sem 

samfélags hér á jörð. Það er hluti af okkar daglega lífi að í umhverfi okkar þurfi byggingar sem 

glatað hafa hlutverki sínu að víkja úr vegi til þess að bjóða upp á möguleika nýrra bygginga 

með ný hlutverk og því eru þær gömlu rifnar niður. Saga, tími og minningar geta því kallað 

fram sorg í huga fólks þegar byggingar falla og þessi atriði vega oft þungt þegar metið er hvort 

vernda eigi byggingar. Svo mikið er víst að stöðug hringrás uppbyggingar og niðurrifs, þar sem 

byggingar rísa og falla, hefur ekki góð áhrif á umhverfið ef litið er til þess hvernig við komum 

fram við jörðina.  

Hugtakið staðarandi verður skoðað í samhengi við fyrirbærafræði. Í fyrirbærafræði er 

haldið fram mikilvægi þess sjónarhorns er bundið við frásögn fyrstu persónu. Að túlkun hvers 

einstaklings á fyrirbæri markast af eigin reynslu og þekkingu. Því snertir fyrirbærafræðin 

einnig hve mikilvægt það er að greina hver þau grundvallaratriði eru sem gera fyrirbæri 

móttækileg til skynjunar. Þau grundvallaratriði sem fyrirbærafræðin telur mikilvæg og tekur 

fram eru tíminn og sagan. Tíminn og sagan eru þau öfl sem hafa hvað mestu áhrifin á að móta 

okkur sem og umhverfið okkar. Þeir ósýnilegu kraftar geta því ljómað um borgir og veitt 

sköpunarkraft. 

Í ljósi þessa hugtaks fór ég að skoða þrjár byggingar innan Reykjavíkur. Það eru 

byggingarnar Hafnarhúsið við Reykjavíkurhöfn, Áburðarverksmiðjan í Gufunesi og Hlemmur. 

Allt eru þetta staðir sem hafa skipt samfélagið miklu máli á einn eða annan hátt. Því eru þessi 

mannvirki minnisvarðar á þróunarsögu Reykjavíkur frá því að vera sjávarþorp yfir í þá borg 

sem við þekkjum nú. Þessar þrjár byggingar hafa gengið í gegnum hlutverkaskipti og frá þeim 

spratt upp nýtt líf. Nýtt hlutverk bygginganna beinist nú að listsköpun. Myndlist, tónlist og 

matargerðarlist. Byggingarnar eru gamlir starfsvettvangar iðnaðar hér á landi sem hafa með 

hlutverkaskiptum byrjað að hýsa nýja tegund af iðnaði. Með tímanum höfum við uppfært 

borgarsöguna með nýrri virkni innan eldri mannvirkja og styrkt þar nýja starfsemi sem heldur 

nútímasamfélaginu gangandi. 
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Inngangur   
Við búum á þessari jörð og allt sem umlykur okkur tekur þátt í að móta okkur sem manneskjur. 

Ótal ólíkar upplifanir í lífi okkar hafa áhrif á það hvernig við tökum á þeim aðstæðum sem við 

mætum. Það má segja að manneskjan samanstandi af minningum og upplifunum sem síðan 

hafa áhrif í hvert sinn sem við skynjum eitthvað nýtt. Skynfæri líkamans eru svo það sem við 

nýtum okkur til að taka á móti því sem við virðum fyrir okkur. Sjón, lykt, heyrn, bragð og 

snerting, svo fáein skilningarvit séu nefnd. En þó virðist sem eitt skynfærið gnæfi yfir hin. Þar 

á ég við sjónina og yfirburðastöðu hennar þegar kemur að skynjun og ekki síst fegurðarskynjun. 

Kraftarnir sem standa á bakvið það sem augað nemur, leika tíminn og sagan stórt hlutverk í 

mótun okkar. 

En tíminn og sagan móta einnig umhverfi okkar.Við getum séð tímann í byggingum –  

tíðaranda ólíkra tímabila sögunnar má sjá bregða fyrir í útliti bygginga og oft má sjá hvernig 

hlutverk þeirra í samfélaginu hefur misst gildi sitt með tímanum. Það er engin nýlunda að í 

umhverfi okkar þurfi byggingar sem glatað hafa hlutverki sínu að víkja úr vegi til þess að reisa  

megi nýjar byggingar með ný hlutverk og því eru þær gömlu rifnar niður. Saga, tími og 

minningar geta því kallað fram sorg í huga fólks þegar byggingar falla og þessi atriði vega oft 

þungt þegar metið er hvort vernda eigi byggingar.  

Svo mikið er víst að stöðug hringrás uppbyggingar og niðurrifs, þar sem byggingar rísa 

og falla, hefur ekki góð áhrif á umhverfið ef litið er til þess hvernig við komum fram við 

jörðina. Mikil mengun fylgir byggingariðnaðinum og því eru hugtökin vistvæni og endurnýting 

komin til að vera í þróun borga. Af þessum sökum er mér hugleikinn möguleikinn á að tvinna 

saman söguna, tímann og nýtt líf með samfélagslegri ákvörðun um að styrkja það sem við 

höfum nú þegar til staðar, í stað niðurrifs. Með því að gefa gömlum rýmum nýtt hlutverk geta 

þau öðlast nýtt líf. Allar þær minningar, sögur og andrúmsloft sem fylgja byggingu geta styrkt 

áframhaldandi líf. Það kallar fram spurninguna, hvers vegna að rífa niður byggingar, þegar 

gömul rými geta orðið að nýjum? 

Í samhengi þessarar afstöðu minnar hyggst ég ræða hugtakið staðarandi og nota það til 

að varpa ljósi á framhaldslíf nokkura bygginga í Reykjavík. Hugtakið lýsir því hvernig samspil 

skynrænna og samfélagslegra þátta gerir upplifun af arkitektúr að fjölþættri og marglaga 

reynslu sem dýrkeypt getur verið að fórna þegar rætt er um hvort byggja eigi nýtt eða breyta 

gömlu. Hugtakið getur því virkað sem lóð á vogarskálar þeirrar afstöðu minnar að fara skuli 

varlega í að rífa niður byggingar þegar gömul rými geta einmitt orðið að nýjum.  
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1. Hugtakið staðarandi 
Fræðimaðurinn og arkitektinn Juhani Pallasmaa notar sterka fullyrðingu í bók sinni „Eyes of 

the Skin“ þegar hann segir að arkitektúr sé orðinn að listgrein sjónarinnar.1 Pallasmaa hefur 

lýst því hvað sjónin hefur tekið yfir á meðan við skiljum hin skynfærin eftir.2 Mismunandi gildi 

skynfæra okkar er því stór umræða með möguleikum á miklu efni í aðra ritgerð, en í þessari 

ritgerð verður litið til mikilvægi þess að skoða þá krafta sem okkur eru ósýnilegir, í stað þess 

sem blasir við okkur. Ört vaxandi gildi sjónarinnar hefur leitt til þess að við höfum skilið eftir 

minningarnar, ímyndunaraflið og drauma okkar. En þeir kraftar sem geta komið ljósi á aðra 

þætti skynjunar er vert að skoða. 

Þetta er áleitin gagnrýni sem segja má að sé af fyrirbærafræðilegum toga, en 

fyrirbærafræði kom fram með skrifum þýska heimspekingsins Edmund Husserl snemma á 20. 

öld.3 Þaðan hafa fræðimenn og arkitektar dregið grunnhugmyndir stefnunnar í verk sín. 

Fyrirbærafræði í arkitektúrlegum skilningi snýst um að greina upplifanir einstaklings innan 

rýma. En í fyrirbærafræðinni er haldið fram mikilvægi þess sjónarhorns er bundið við frásögn 

í fyrstu persónu.4 Einstaklingurinn metur fyrirbærið út frá sínum skilningi sem markast af eigin 

reynslu og þekkingu, því er sérhvert fyrirbæri alltaf birting einhvers fyrir einhverjum og er því 

fyrirbærafræðin engan veginn einsleit eða einstofna.5 Því snertir fyrirbærafræðin einnig hve 

mikilvægt það er að greina hver þau grundvallaratriði eru sem gera fyrirbæri móttækileg til 

skynjunar. Þau grundvallaratriði sem fyrirbærafræðin telur mikilvæg og tekur fram eru tíminn 

og sagan. 

 Tíminn og sagan eru einmitt lykilatriði notkun norska arkitektsins Christian Norberg-

Schulz á hugtakinu genius loci sem þýða má sem staðarandi á íslensku. Umhverfi okkar, 

borgin og náttúran eiga sér sameiginlega sögu. Sú saga skapar einstakt andrúmsloft og það er 

fyrirbærafræði þessa andrúmslofts sem Norberg-Schulz leitast við að lýsa með aðstoð 

hugtaksins staðarandi í bók sinni „Genius Loci Towards a Phenomenology of Architecture“.6  

Í bókinni skoðar Norberg-Schulz arkitektúr í ljósi fyrirbærafræðinnar og þar á hugtakið 

staðarandi jafnt við manngerða staði sem og staði sem við getum fundið úti í náttúrunni.  

                                                
1  Pallasmaa, Juhani, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Bretland: John Wiley & Sons, 2012, 

bls. 11. 
2  Steven Holl, Juhani Pallasmaa og Alberto Pérez Gómez, Questions of Perception: Phenomenology of 

Architecture, San Francisco: William Stout, 2006, bls. 29. 
3  Björn Þorsteinsson, „Hvað er fyrirbærafræði?,“ Vísindavefurinn, 26. febrúar 2008, sótt 15. október 2017 af 

http://visindavefur.is/svar.php?id=7104. 
4  Zahavi, Fyrirbærafræði, bls. 17.	
5  Zahavi, Fyrirbærafræði, bls. 41.	
6  Christian Norberg–Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, New York: Rizzoli, 

1979, bls. 18. 
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Latneska hugtakið genius loci rekur rætur sínar til rómverksrar goðafræði og í fornum 

ritum kemur fram að hverju fyrirbæri fylgi þeirra eigin genius, sem mætti þýða í þessu 

samhengi sem verndarandi.7  

 
Andinn veitir fólki og stöðum krafta til lífs, andinn fylgir þeim frá fæðingu til dauða 
og ákvarðar eðli þeirra eða kjarna. Jafnvel guðirnir höfðu sinn anda, sú staðreynd 
bendir skýrt á grundvallaratriði hugmyndafræðinnar.8  
 

 
Frá fæðingu til dauða fylgir andinn hverju fyrirbæri og tekur þátt í að skapa sérkenni hvers fyrir 

sig. Andinn segir frá því hvað fyrirbærið er og hvað það getur orðið. Allt fer þetta eftir skynjun 

okkar, sem er svo margvísleg. Eins og áður var nefnt metum við aðstæður út frá fyrri reynslu 

og þaðan reiknum við út okkar leið til að taka á móti því sem liggur í augum uppi. „The eye is 

educated by the things it sees from childhood on.“9 Augað, eða sjónin, er það skynfæri sem 

oftast stýrir því hvernig við skynjum rými. Þó að augað sé mikill áhrifavaldur í skynjun okkar, 

eru það samt sem áður ekki hin skilningarvitin sem ég hef í huga í þessari ritgerð, heldur eru 

það kraftarnir sem fylgja tímanum og sögunni. Þeir kraftar bjóða líkamanum sem heild til að 

skynja rými, burt séð frá því sem blasir við.  

 Í upphafi bókar Norberg-Schulz um staðaranda setur hann fram spurninguna um hvað 

staður skyldi vera enda skyldi rýna vel í orðið „staður“ þegar rætt er um hugtakið staðaranda. 

Það mætti svara þeirri spurningu á þann veg að á milli himins og jarðar dveljum við og göngum 

lífsins veg, á milli himins og jarðar hvílir staður. Við erum stöðugt að staðsetja okkur eftir 

atburðum í tilveru okkar. „Staður“ er afar áþreifanlegt hugtak fyrir það sem við köllum 

umhverfi því það er þar sem við staðsetjum okkur. Og þar eiga atburðurnir í lífi okkar sér stað 

Staðir eiga sín sérkenni og þeim fylgir saga. Staðir geta því verið mun óáþreifanlegri en það 

sem er til staðar hverju sinni og í þeim skilningi er stór hluti af hverjum stað huglægir þættir – 

og allt þetta tilheyrir þeim anda eða andrúmslofti sem Norberg-Schulz kallar staðarandi.  
 

Maður getur dvalið þegar hans innri aðlögun getur staðfest sig innan umhvefisins, 
eða, í stuttu máli, þegar hann getur upplifað þýðingarmikinn tilgang umhverfs 
síns.[...] Það gefur til kynna að þau rými sem eru vettvangar tilveru okkar eru 
staðirnir, í sönnu merkingu orðsins. Staður er rými sem býr að einstöku sérkenni.[...] 
Arkitektúr getur snúið að sjónarhorni staðarandans, og því er markmið arkitekta að 
móta þýðingarmikla staði, þar sem hver maður getur dvalið innan.10 

                                                
7  Norberg–Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, bls. 18. 
8  Norberg–Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, bls. 18. 
9  Norberg–Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, bls. 18. 
10		 „Man dwells when he can orientate himself within and identify himself with an environment, or, in short, 

when he experiences the environment as meaningful.[...] It implies that in the spaces where life occurs are 
places, in the true sense of the word. A place is a space which has a distinct charcter.[...] Architecture means 
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Það er ómögulegt að aðskilja tímann og söguna þegar kemur að því að styðjast við  staðaranda 

í arkitektúr. Staðarandi getur opnað víddir og leyft ímyndunaraflinu að flæða. Þess vegna getur 

staðarandi verið uppspretta mikils sköpunarkrafts. Þegar þessum sköpunarkrafti er leyft að 

móta staði og mannvirki getur það leitt til mikilla gæða rýma og sömuleiðis gæða starfseminnar 

sem þar fer fram. Gæði rýma geta einmitt falið í sér að bjóða upp á samspil allra skynfæranna. 

 Að mati Norberg-Schulz er það markmið arkitektúrs að kalla fram þýðingarmikil rými 

sem gerir einstaklinginum kleift að dvelja á. Að dvelja (e. dwelling) er hugtak sem 

heimspekingurinn Martin Heidegger fjallar um í bókinni Ljóð, Tungumál, Hugsun. En hugtakið 

kemur frá norræna orðinu dvelja og snýst einmitt um það að geta dvalið um stund í rými og 

fundið fyrir því hve tilvist okkar er þýðingarmikil. Heidegger orðar það svo að markmið 

bygginga sé að geta dvalið innan þeirra.11 Í bók Heidegger lýsir hann því að allt í okkar veru 

snýst um það að dvelja og að uppruni orðsins tengist því einfaldlega að vera til.12 Samt sem 

áður bjóða ekki öll þau rými sem við erum til í upp á þann möguleika að geta dvalið innan 

þeirra. Að mati Norberg-Schulz verið staðarandinn, genius loci, sem er lykillinn að dvölinni. 

Til að varpa ljósi á hugtakið staðarandi tekur Norberg-Schulz  dæmi um staðaranda 

borga bæði í Evrópu og í Afríku. Eins og áður var nefnt er það tíminn og sagan sem skapar 

staðarandann. En í þeim borgum sem hýsa staðaranda, er hægt að sjá söguna í borgarmyndinni 

og því er tímanum leyft að setja sitt fótspor á borgina.  
 

Arkitektúrleg upplifun getur leyft öllu í umhverfi okkar að þagna um stund, upplifunin 
beinir athygli hvers og eins að tilvist okkar. Arkitektúr, líkt og með allri annarri list, 
beinir hann athygli okkar að eðlislægri einveru okkar. Á sama tíma, getur arkitektúr 
leyst okkur frá taki nútímans og leyft okkur að upplifa hægt en stöðugt flæði tímans og 
hefðar. Byggingar og borgir eru minnisvarðar tímans. Byggingarnar gera því okkur 
kleift að sjá og skilja ferðalag sögunnar.13 

 

                                                
to visualize the genius loci, and the task of the architect is to create meaningful places, whereby he helps 
man to dwell.“ Norberg–Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, bls. 5.	

11  Martin Heidegger, Poetry, Language, Thought, Albert Hofstadter þýddi, New York: Harper & Row, 1975, 
bls. 145. 

12		 Heidegger, Poetry, Language, Thought, bls. 147. 
13  „An architectural experience silences all external noise; it focuses attention on one’s very existence. 

Architecture, as all art, makes us aware of our fundamental solitude. At the same time, architecture detaches 
us from the present and allows us to experience the slow, firm flow of time and tradition. Buildings and 
cities are instruments and museums of time. They enable us to see and understand the passing of 
history.“ Holl,	Pallasmaa og Pérez Gómez, Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, bls. 
31. 
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Meðal þeirra borga sem Schulz tekur sem dæmi eru Róm á Ítalíu, Khartoum í Súdan og 

Prag í Tékklandi. Allar eru þetta borgir sem bera með sér mikla sögu. Í borgarmynd þeirra má 

sjá söguna, þar sem hún hefur að mörgu leiti mótað borgina. Þegar Christian Norberg-Schulz 

tekur fram og greinir borgirnar í bók sinni, lýsir hann þeim í fjórum grunnhugtökum. Hann 

byrjar á ímynd borgarinnar, síðan rými hennar, því næst fjallar hann um sérkenni borgarinnar 

og loks staðaranda.  

Þegar Norberg-Schulz lýsir ímynd borgarinnar og segir sögu þeirra útskýrir hann 

hvernig sagan hefur mótað borgirnar og hvernig sögunni hefur verið gefið andrúm þegar ný 

tímabil tóku við af eldri tímabilum.  Í næsta hluta greiningarinnar lýsir hann rýmum borganna. 

Þar tekur hann fram umhverfi borganna og hvernig náttúran og landslagið hjálpa að móta rými 

borganna. Þar greinir hann frá mikilvægi afmörkunar í borgum. Afmörkun skiptir máli fyrir 

einstaklinginn til þess að geta dvalið innan borgarinnar. Afmörkunin er vel heppnuð þegar 

einstaklingnum finnst sem tekið sé á móti sér og að hann sé umvafinn umhverfinu. En eins og 

áður var tekið fram, skiptir dvölin miklu máli þegar kemur að staðaranda. Í þriðja hluta 

greiningarinnar kemur að sérkennum borganna. Þar eru rakin dæmi um einstakar byggingar 

eða mannvirki sem taka þátt í að móta það sem einkennir borgina. Mannvirkin hafa öll staðið í 

langan tíma og fylgt sögu borganna. Þar kemur aftur fram hvernig tíminn og sagan móta 

staðarandann. Í fjórða og síðasta hluta greiningar Norberg-Schulz kemur loks að 

staðarandanum. Sá hluti greiningarinnar er einskonar niðurlag hinna hlutanna því öll atriðin 

sem greind voru eru hluti af staðrandanum. Staðarandi hverrar borgar fyrir sig er einstakur en 

er fólginn í svipuðum einkennum. Einkennin eru hugtök greiningaraðferðar Norberg-Schulz; 

ímynd, rými og sérkenni borganna. Þessi atriði eru lykilhugtök í greiningu staðaranda auk 

þeirra sem þegar hafa verið nefnd, tíminn og sagan. 

Nú hyggst ég skoða nokkrar byggingar í Reykjavík með hliðsjón af þessum 

greiningartækjum Norberg-Schulz. Ég mun nota þau eins og þurfa þykir og snerta á þeim 

þáttum sem skipta höfuðmáli í þeim staðarandi sem þar ríkir.  
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2. Staðarandi í Reykjavík  

Um land allt má finna fallega, sögumikla og merka staði. Öfgafull náttúra landsins dregur að 

sér fjölda ferðamanna frá öllum heimshornum sem fer fjölgandi ár hvert. Merk menningarsaga 

og tungumálið sameinar okkur sem þjóð. Kjarni okkar samfélags á Íslandi, er að finna það sem 

náttúran hefur gefið okkur til að fleyta samfélaginu áfram. Krafturinn sem fylgir náttúrunni 

hefur fylgt þjóðinni og styrkt okkur sem samfélag. Þau mannvirki sem ég mun taka sem dæmi 

um rými sem búa yfir staðaranda, eru þau sem hafa áður styrkt samfélagið en með tímanum 

gengið í gegnum svokölluð hlutverkaskipti. Þessar byggingar gegndu áður hlutverkum sem 

þjónuðu sjávarútvegi, landbúnaði eða samgöngum landsmanna. Hafnarhúsið, 

Áburðarverksmiðjan í Gufunesi og Hlemmur. Allt eru þetta mannvirki sem hafa fengið að 

standa þrátt fyrir breytingar á hlutverki þeirra í samfélaginu. Þessar byggingar halda áfram að 

styrkja samfélagið. Staðarandi þeirra mannvirkja gefa hverju rými kraft sem hvetja núverandi 

starfsemi til sköpunar. Staðarandi getur hreyft við okkur og leyft okkur að dvelja um stund. 

Staðarandi getur einnig hreyft við einstaklingnum á þann hátt að hann endurvekur minningar 

og ímyndunaraflið sem og sköpunarkrafturinn kemst á flug. 
 

Í gegnum aldir og ár hefur verið verk byggingarlistar að skapa táknrænar tilvistar 
líkingar sem sýna fram á tilvist og uppbyggingu mannfólks hér á jörð.[...] Byggingar 
og bæjir gera okkur kleift að ramma, skilja, og muna eftir ólýsanlega flæði 
raunveruleikans og, loks, bera kennsl á og endurvekja þær miningar um hver við erum. 
Arkitektúr gerir því okkur kleift að staðsetja okkur í samfelldum dægraskilum 
menningar.14 

 

Mannvirki og byggingar geta því verið minnisvarðar um þróun okkar sem samfélags hér á jörð. 

Við hvert skref sem við höfum tekið, fylgja mannvirki sem segja frá þeim tíma og tíðaranda 

sem það reis. Efnisval getur því verið áhugavert ritgerðarefni þegar kemur að því að greina 

tímann. Efnisval getur sagt okkur margt um tímann sem byggingar og mannvirki hafa risið. 

Sömuleiðis er hægt að túlka og tjá áferð efnisvals um það hvernig tíminn hefur liðið. Ef við 

færum þessa hugleiðingu yfir til Reykjavíkur og þess sem á sér stað nú, er það mikilvægt fyrir 

nútíma Reykvíkinginn að gera sér grein fyrir þeim skrefum sem kynslóðirnar á undan okkur 

hafa tekið. 

 

                                                
14  „The timeless task of architecture is to creathe embodied existential metaphors then concretize and structure 

man’s being in the world.[...] Buildings and towns enable us to structure, understand, and remember the 
shapeless flow of reality and, ultimately, to recognize and remember who we are. Arhcitecture enables us to 
place ourselves in the continuum of culture.“ Holl,	Pallasmaa og Pérez Gómez, Questions of Perception: 
Phenomenology of Architecture, bls. 37. 
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2.1 Hafnarhúsið 
Sjávarútvegurinn hefur verið mikilvægur íslensku samfélagi og einskonar burðarás í 

efnahagskerfinu.15 Að því sögðu er einmitt Reykjavíkurhöfn mikill áhrifavaldur í borgarmynd 

Reykjavíkur. Mikil saga fylgir því svæði og því er athyglisvert að skoða þær byggingar sem 

staðið hafa við höfnina.  

Listasafn Reykjavíkur, eða Hafnarhúsið, er staðsett við Tryggvagötu við gömlu höfnina 

sem er jafnframt einn elsti hluti Reykjavíkur. Byggingin var upprunalega byggð sem skrifstofu- 

og vörugeymsluhús Reykjavíkurhafnar og gegndi því hlutverki frá árinu 1933 til ársins 1998 

þegar við tók nýtt líf. Byggingin ber stílkenni módernisma, en módernismi í arkitektúr mótaðist 

á millistríðsárunum í mið-Evrópu og er oft tengdur við Bauhaus skóla í Þýskalandi.16 

Byggingin er teiknuð af arkitektinum Sigurði Guðmundssyni og var hún á sínum tíma ein 

stærsta bygging landsins. Sigurður bar til Íslands nýja strauma í byggingarlist og einkennast 

verk hans af áherslu á „einfaldleika og listræna formsköpun“. En meðal verka hans er 

Barnaskóli Austurbæjar, Elli- og hjúkrunarheimilið Grund og Ljósafossvirkjun.17  

          Mynd 1: Hafnarhúsið fyrir breytingar. 

                                                
15  Alda Möller, Ísland í dag: Sjávarútvegur, Kópavogur: Prentleikni ehf., 2008, bls. 79. 
16 Guja Dögg Hauksdóttir, Safnhúsin þrjú: Hafnarhús, Kjarvalsstaðir og Ásmundarsafn, Reykjavík: Listasafn 

Reykjavíkur, 2009, bls. 2. 
17 Guja Dögg Hauksdóttir, Safnhúsin þrjú, bls. 6.	
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Í ytra formi byggingarinnar má sjá endurspeglast upprunalegt hlutverk hennar, þar á ég við að 

þar sem byggingin er fremur lokuð út á við sést innri virkni hennar lítið sem ekkert. Skýrt má 

sjá formtungumál módernismans í byggingunni, þá sérstaklega þegar kemur að því að öllu 

óþarfa skrauti er sleppt og að fyrst og fremst komi form hennar frá hlutverki byggingarinnar. 

Hér á því um að ræða birtingarmynd einnar öndvegishugmynda Bauhaus stefnunnar form 

follows function.18 

 Þegar kom að því aðListasafn Reykjavíkur þurfti nauðsynlega að bæta við sig rými var 

ákveðið að endurgera byggingu Reykjavíkurhafnar við Tryggvagötu og var því haldin 

arkitektasamkeppni árið 1998. Ein af ástæðum þess að listasafnið þurfti aukið húsrými var 

listaverkagjöf Errós til Reykjavíkurborgar árið 1989. Tillagan frá arkitektastofunni Studio 

Granda vann samkeppnina og unnið var að endurgerð byggingarinnar til ársins 2000 þegar 

Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsinu var formlega opnað í aprílmánuði sama ár.19  

 

     Mynd 2: Eitt af sýningarrýmum Hafnarhússins. 
 

 

 

                                                
18 H.F. Koeper, „Louis Sullivan,“ Britannica, 15. nóvember 2017, sótt 30. nóvember 2017 af 

https://www.britannica.com/biography/Louis-Sullivan. 
19 Guja Dögg Hauksdóttir, Safnhúsin þrjú, bls. 2. 
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Eins og byggingin er núna, vitnar efnisval innra rýmis til fyrri starfsemi. Upprunalegu 

burðarsúlurnar eru klæddar heitvölsuðu stáli sem minna á skipin og höfnina sem er í næsta 

nágrenni. 

 
Leikur Studio Granda að gömlu og nýju, grófu og fínlegu, beinni birtu og óbeinni skilar sér í 
afar sérstöku andrúmslofti sýningarsalanna sex beggja vegna portsins, sem stefna hver á sinn 
hátt sögu hússins við myndlist samtímans.20 

 

Eins og áður var nefnt var byggingunni breytt með það í huga að þar yrði starfsemi Listasafns 

Reykjavíkur til húsa. Því eru rými byggingarinnar sveigjanleg með möguleikum að fylgja 

virkni hverskonar listsköpunar að hverju sinni. Virkni byggingarinnar er margvísleg en hýsir 

fyrst og fremst list. Fyrir utan þær merku listasýningar sem Listasafn Reykjavíkur ber fram, 

kemur fólk frá öllum heimshornum til Íslands ár hvert á tónlistarhátíðina Iceland Airwaves. 

Opna rýmið í Hafnarhúsinu er einn af þeim stærstu sem eru notaðir til tónlistarflutnings á 

hátíðinni. Því hef ég sjálf séð hvernig rýmið umbreytist við hvert skipti sem list er miðlað í 

rýmum Hafnarhússins. Gæði rýmanna sem fylgja upphaflegu starfsemi hússins, gera því manni 

auðvelt að dvelja um stund innan þess og njóta þeirrar listar sem umkringir mann. Listin sem 

ferðast um rými Hafnarhússins er margskonar og nær því að umbreyta rýminu að hverju sinni.  

  

2.2 Áburðarverksmiðjan í Gufunesi 

Við jaðar Reykjavíkur og innst í Grafarvogi er opið svæði sem nefnist Gufunes. Gufunes er 

landnámsjörð sem á sér mikla sögu sem mikilvæg lóð í uppbyggingu og þróun Reykjavíkur 

sem borgar. Gufunesið hefur verið konungs- og kirkjujörð en einnig verðmæt landbúnaðarjörð 

í gegnum aldirnar. Öðru fremur hefur staðurinn gegnt hlutverki kirkjugarðs enda er örnefnið 

afar vel þekkt í heitinu Gufuneskirkjugarður en á svæðinu hafa staðið kirkjur allt frá árinu 

1570.21  

Þó fylgja einnig sögu svæðisins bæði ólík og margvísleg hlutverk þeirrar starfsemi sem 

hefur átt sér aðsetur í Gufunesi. Þar má nefna fyrrum spítala í Viðey sem fluttist síðar í Gufunes 

á 18. öld og fór að gegna hlutverki fyrsta elliheimili landsins. Líkt og víðsvegar um landið, risu 

                                                
20 Guja Dögg Hauksdóttir, Safnhúsin þrjú, bls. 4. 
21 Anna Lísa Guðmundsdóttir, Mat á umhverfisáhrifum Sundabrautar 2. áfanga: Fornleifar á 

framkvæmdarsvæðinu, Minjasafn Reykjavíkur: Reykjavík, 2008, bls. 7. 
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einnig á hernámsárunum síðustu aldar braggahverfi á vegum ameríska hersins í Gufunesi.22 En 

það var ekki fyrr en á síðustu öld sem frumvörp voru lögð til Alþingis um áburðarverksmiðju.  

 

 

        Mynd 3: Yfirlitsmynd af svæði Áburðarverksmiðjunnar í Gufunesi. 

 

Með styrk bandarísku Marshall–stofnunarinnar hófust framkvæmdir að byggingu fyrstu 

áburðarverksmiðju ríkisins árið 1952. Bygging áburðarverksmiðjunnar tók fyrsta og 

mikilvægasta skref stóriðnaðarframleiðslu hér á landi með að nýta fallvötn landsins til 

framleiðslu.23 Upphaflega var staðsetning áburðarverksmiðjunnar valin vegna fjarlægðar 

hennar við íbúabyggð Reykjavíkur. Það var talinn vera kostur að hún var „skammt frá 

Reykjavík, en þó svo fjarri, að engin hætta er á að byggðin þrengi að henni“.24 Bygging 

Áburðarverksmiðjunnar er fremur lokuð út á við, líkt og Hafnarhúsið. Það gefur skýrt til kynna 

upphaflegu starfsemi þess. Byggingar nýttar til iðnaðar af hverskyns tagi eru oftast lokaðar út 

á við, þar sem innri virkni sést ekki þeim sem fyrir utan stendur. Það sem spilar inn í þá 

greiningu, er útlit byggingarinnar og þá allra helst að lítið er um glugga. Lóðin sem 

áburðarverksmiðjan lagði undir sig var upphaflega um 20 hektarar en núna á sér þar einnig stað 

starfsemi Íslenska Gámafélagsins. Samkvæmt deiliskipulagi Reykjavíkur er gert ráð fyrir að 

                                                
22  Anna Lísa Guðmundsdóttir, Mat á umhverfisáhrifum Sundabrautar 2. áfanga, bls.11. 
23 Höfundur óþekktur, „Gufunes,“ Áburðarverksmiðja ríkisins : 40 ára 1954-1994, Áburðarverksmiðja 

ríkisins: Reykjavík, 1994, bls 4. 
24  Árni Óla, „Eftirmæli um Gufunes,“ Lesbók Morgunblaðsins, 19. tbl., (maí 1952): bls. 285. 
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starfsemi Íslenska Gámafélagsins víki eftir árið 2022. En hvert er framhald 

áburðarverksmiðjunnar? Við aldamótin síðustu lauk starfsemi verksmiðjunnar. 

Áburðarverksmiðjan var ekki lengur í eigu ríkisins því 2. mars árið 1999 var hún seld fyrir 

1.257 milljónir króna til Haralds Haraldssonar. Þótti það fréttnæmt að kaupverðið var staðgreitt 

daginn eftir. Stuttu síðar var starfsemi hennar lögð niður vegna þess að reksturinn þótti ekki 

hagkvæmur.25  

Það var ekki fyrr en árið 2010 sem húsnæði Áburðarverksmiðjunnar öðlaðist nýtt 

hlutverk. Fyrir þann tíma hafði byggingin að mestu staðið tóm. Það kom að tímamótum þegar 

hljómlistarmaðurinn Orri Jónsson og kvikmyndagerðarmaðurinn Dagur Kári Pétursson fengu 

þær fregnir að þeir þurftu að flytja vinnustofur sínar frá Mýrargötu. Þá var þeim kynntur 

möguleiki rýmisins í Gufunesi. Ég fór á köldum vetrardegi upp í Gufunes til móts við Orra og 

fékk að taka við hann viðtal og sömuleiðis skoða aðstöðuna hans og Dags Kára í 

Áburðarverksmiðjunni. Þegar Orri og Dagur fengu rýmið í hendurnar, var það alveg hrátt og 

hafði staðið tómt í áratug. Hráleiki rýmisins bauð því upp á mikla möguleika. Þeir Orri og 

Dagur gátu flutt efniviðinn úr gömlu vinnustofum þeirra á Mýrargötu yfir í þær nýju á Gufunesi 

og endurnýtt hann í nýju aðstöðunni. Þar með gátu þeir hafist handa við að gera rýmið að þeirri 

vinnustofu sem myndi henta þeim og vinnu þeirra sem best. Þegar ég gekk inn með Orra inn í 

vinnustofu þeirra, mátti finna fyrir miklum hlýleika og virtist sem að rýmið tæki með hljóðum 

ómi vel á móti þér. Hlýleikann má finna frá efnivið innan rýmisins, sem er að mestu úr viði. 

Vinnustofan í Gufunesi er rúmgóð og ber vel hljóm. Lögðu þeir viðargólf um allt rýmið og 

sömuleiðis upp eftir veggjum. Einnig einangruðu þeir rýmið sem og lögðu rafmagn um það. Í 

viðtali mínu við Orra Jónsson nefndi hann að aðallega gegni rýmið þeim tilgangi að vera 

vinnustofa þeirra. En samt langaði Orra að nýta aðstöðuna í eitthvað meira. Þar sem gæði 

rýmisins jafnt og hljóms þess, bauð það upp á mikla möguleika fyrir meiri notkun. Því eru í 

samvinnu við Mengi haldnir tónleikar mánaðarlega í rýminu og sem eru bæði teknir upp á hljóð 

og mynd.26 Býður það tónleikagestum upp á að verða fyrir áhrifum tónlistarinnar sem og 

rýmisins. 

Hluti af framhaldi Áburðarverksmiðjunar og svæðisins í Gufunesi er svokallað 

kvikmyndaþorp. Við Gufunes er stefnt að því að þar verði einkum starfsemi sem tengist 

kvikmyndagerð.27 En hvað er það sem dregur starfsemi líkt og kvikmyndagerð eða 

                                                
25 „Þetta gerðist...,“ Morgunblaðið, 2. mars 2009, bls. 22. 
26 Viðtal, Matthildur Guðrún Hafliðadóttir við Orra Jónsson, desember 2017. 
27 Tryggvi Páll Tryggvason, „Mynd að komast á „kvikmyndaþorpið“ í Gufunesi,“ Vísir, 4.desember 2017, sótt 

4. desember 2017 af http://www.visir.is/g/201717s1209614/mynd-ad-komast-a-kvikmyndathorpid-i-
gufunesi. 
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tónlistarsköpun að Áburðarverksmiðjunni í Gufunesi? Þróun sem slíka er hægt að sjá í öðrum 

borgum Evrópu. Þar sem gamlir iðnaðarstarfsvettvangarnir byrja að hýsa nýja tegund að iðnaði. 

Það getur því verið styrkur sögunnar og einskonar fortíðarþrá sem verður áhrifavaldur að 

uppfæringu borgarmyndarinnar. Eða með öðrum orðum, staðarandinn. 

 

 

 

2.3 Hlemmur 

Lóðin sem Hlemmur stendur á ber með sér mikla sögu um þróun Reykjavíkur til þeirrar borgar 

sem hún er í dag. Borgin fór frá því að vera þéttbyggt sjávarþorp yfir í dreifbyggða nútímaborg 

með tilheyrandi úthverfum. Hlemmur stendur á lóð gömlu gasstöðvarinnar en lóðin er staðsett 

við nyrsta hluta Norðurmýrar sem var áður nefnt Elsumýri.28 Staðsetning gasstöðvarinnar mátti 

því á miðri 19. öld rekja aðal orkuuppsprettu borgarinnar til svæðisins í kringum Hlemm. 

Hlemmur var í upphafi eitt af því fyrsta sem á móti tók gestum Reykjavíkur, því var hlutverk 

staðarins að vera einskonar borgarhlið. Hlemmur og samnefnt torg hefur verið um árabil eitt af 

lykilsamgöngupunktum Reykjavíkur þar sem sjálft nafnið „Hlemmur“ átti við um brú sem lá 

frá Laugavegi yfir Rauðarána.29  

Lengi gegndi Hlemmur því hlutverki sem við höfum jafnan tengt staðinn við, sem 

samgöngumiðstöð. Fyrsta ferð Strætisvagna Reykjavíkur var farin árið 1931 í októbermánuði 

frá Lækjartorgi og var endastöð þeirrar ferðar við Hlemm. Þegar fleira fólk flutti til borgarinnar 

fjölgaði úthverfum umhverfis borgina og jókst því þörf á almenningssamgöngum. Á áttunda 

áratug síðustu aldar fluttist miðstöð SVR frá Lækjartorgi að nýrri aðstöðu við Hlemm. Þar var 

þá reist hið kunnuglega mannvirki við Hlemm, teiknað af arkitektinum Gunnari Hanssyni. En 

Gunnar teiknaði meðal annars Morgunblaðshöllina og húsnæði Listaháskóla Íslands í Þveholti 

sem áður var prentsmiðja DV. Ferðalag umferðarmiðstöðvarinnar frá Lækjartorgi að Hlemmi 

hafði góðar breytingar í för með sér. Nú veitti byggingin gangandi vegfarendum skjól og var 

rýmið á þeim tíma eitt stærsta opinbera rými sem almenningur hafði óhindraðan aðgang að í 

borginni. Reykvíkingar áttu margir leið um Hlemm en sumir dvöldu þar um stund og smituðu 

orku frá sér um rými byggingarinnar. 
 

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

borgarlandslaginu með hliðsjón af fyrirliggjandi skipulagsáætlunum,“ Hlemmur, bls. 11, sótt 3. nóvember 
2017 af: http://reykjavik.is/sites/default/files/hlemmur_-_skyrsla_starfshops_2014.pdf.  

29  Jón Guðmundsson, „Hlemmur: Hugleiðingar um sögulega stöðu og framtíðarhlutverk Hlemmtorgs í  
borgarlandslaginu með hliðsjón af fyrirliggjandi skipulagsáætlunum,“ bls. 11. 
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Mannvirkið varð strax vinsæll samkomustaður ungmenna og í takt við tíðarandann mátti 
fljótlega sjá á Hlemmi Pönkara í stíl við það sem best gerðist á erlendri grund. Á árunum í kring 
um 1980 varð til í íslensku hugtakið, Hlemmari sem átti við um börn og unglinga sem héngu 
úti á Hlemmi.30 

 

Mikil saga fylgir Hlemmi og hefur tíðarandi hvers tímabils fyrir sig hjálpað við að skapa sögu 

staðarins. Hlemmur var aðsetur ungra Pönkara á Íslandi sem og aðsetur fyrir fleiri aðkomufólk 

í allskonar ástandi á mismunandi tímabili lífs síns. Hlemmur tók á móti Reykvíkingum og veitti 

skjól.  

 

Mynd 4: Hlemmur orðinn að mathöll. 

 

 

Á síðastliðnum áratug leið að hlutverkaskiptum staðarins. Borgarskipulag Reykjavíkur leggur 

fram nýtt almenningssamgöngukerfi og því þarf miðstöðin að flytjast á nýjan stað og Hlemmur 

missir sitt hlutverk sem miðstöð strætisvagna. Þó að margar byggingar sem missa sitt gildi í 

samfélaginu víkja frá, voru örlög mannvirkisins við Hlemm önnur. Nú er Hlemmur orðinn að 

matarmarkaði, eða eins og titill staðarins er núna, Hlemmur Mathöll. Þróunin sem Hlemmur 

hefur gengið í gegnum minnir á þróun annarra heimsborga. Bæði innan Evrópu sem og utan 

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

borgarlandslaginu með hliðsjón af fyrirliggjandi skipulagsáætlunum,“ bls. 15. 
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má sjá rými innst í miðsvæðum borga sem hýsa matarmarkað. Möguleikinn fyrir borgarbúa að 

nálgast ferska matvöru sem og að gera það að vana sínum að heimsækja Hlemm þegar viðburðir 

eiga sér stað, eða einfaldlega Hlemmur sem staður fyrir vinamót. Mikil farsæld hefur fylgt 

þeirri þróun út í heimi og því tilvalið að uppfæra borgarmynd Reykjavíkur með sama hlutverki. 

Einhverskonar orka fylgir Hlemmi. Í gegnum tímann hefur svæðið í kring um Hlemm verið 

aðal orkuupspretta borgarinnar, þó að Gasstöð Reykjavíkur og pönkararnir sem kallaðir voru 

Hlemmarar hafa horfið með tímanum, fylgir samt sem áður orka sögunnar staðarandanum. 

Ólíkt Hafnarhúsinu og Áburðarverksmiðjunni í Gufunesi, er Hlemmur mjög opinn út á við. Því 

er mögulegt fyrir gangandi vegfarendur að líta á innri virkni staðarins. Mannvirkið 

samanstendur helst að gleri sem gerir það að verkum að hverjum gesti getur liðið svo sem 

honum sé boðið inn og vel tekið á móti sér. Afmörkunina sem má finna innan byggingarinnar 

og sömuleiðis skýrar gönguleiðir inn í miðbæinn út frá Hlemmi, gerir það gestum auðvelt að 

dvelja og velta fyrir sér möguleikum áframhaldandi ferðalags síns. Með uppfærðri 

borgarmynd, heldur Hlemmur sinni stöðu að vera jafn vel tengdur gönguleiðum og samgöngum 

inn í miðborg Reykjavíkur. Hlemmur heldur áfram að styrkja staðaranda Reykjavíkur og með 

nýju hlutverki staðarins er Hlemmur orðinn að áfangastað borgarbúa til þess að dvelja um 

stund. 
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3. Staðarandi og endurnýting mannvirkja 

Tilgangur listar er margskonar og fólk heimsækir byggingarnar hér að ofan til að meðtaka 

hverskyns list. Styrkur sögu og anda bygginganna leyfir tilgangi að myndast af sjálfu sér. Allt 

eru þetta byggingar sem hafa við hlutverkaskipti styrkt margskonar sköpun og gera enn. Því er 

hægt að varpa hugtökum Norberg-Schulz um staðaranda á rými innan þessara bygginga. Þegar 

ég hugsar til staðaranda, hugsa ég um þau djásn sem ekki alltaf sjást. Með öðrum orðum, er 

ekki allt sem við finnum fyrir áþreifanlegt. Fegurð er margskonar og ekki eins fyrir hverjum 

og einum. Líkt og með fyrirbærafræðina, skiptir sjónarhorn einstaklingsins máli. Sömuleiðis 

má finna fyrir fegurð án sjónar, hvert skynfæri getur tekið þátt. Þegar staðarandi er til staðar, 

gefur hann þeim sköpunarkraft. Þann staðaranda þurfum við ekki endilega að geta séð, heldur 

finna fyrir því sem hann getur leitt af sér. 

Staðarandi getur hreyft við okkur og leyft okkur að dvelja um stund. Staðarandi getur 

einnig hreyft við einstaklingnum á þann hátt að það endurvekur minningar og að 

ímyndunaraflið sem og sköpunarkrafturinn kemst á flug. Styrkur staðsetningar og sögu þeirra 

mannvirkja sem ég hef tekið fram hér að ofan, er áhrifavaldur þess að þær hafa fengið að standa 

í stað niðurrifa. Því eins og áður hefur verið nefnt, er það tíminn og sagan sem skapa staðranda.  

Staðarandinn sem fylgir staðsetningu mannvirkjanna hefur frá upphafi styrkt 

margskonar starfsemi innan þeirra. Ef við lítum til greiningaraðferðar Christian Norberg-

Schulz og vörpum þeirri aðferð til að greina þær byggingar sem ég hef að ofan tekið fram, 

getum við séð að þau búa yfir eiginleikum staðaranda. Það ber að hafa í huga að Norberg-

Schulz notaði sína greiningaraðferð í að greina borgir, en samt sem áður er hægt að nota þær 

aðferðir til að greina þær byggingar sem hér eru teknar fram og greina þar með anda 

Reykjavíkurborgar. Fyrsti hluti greiningarinnar er ímynd svæðisins, eða með öðrum orðum, 

saga staðsetingar mannvirkjanna. Byggingarnar Hafnarhúsið, Áburðarverksmiðjan í Gufunesi 

og Hlemmur standa allar á sögulegum lóðum. Saga staðanna nær langt aftur í tímann og bera 

með sér sameiginleg einkenni að hafa styrkt samfélagið á margan hátt. Hafnarhúsið við 

Reykjavíkurhöfn styrkti sjávarútveginn, Áburðarverksmiðjan í Gufunesi styrkti landbúnaðinn 

og Hlemmur var mikilvægur hlekkur í samgöngukerfi Reykjavíkur og sömuleiðis sem 

borgarhlið inn í borgina. Nú halda þessar byggingar áfram að styrkja samfélagið, en þó með 

nýrri virkni. Byggingarnar styrkja margskonar listsköpun. Hvort sem það er myndlist, tónlist 

eða matargerðarlist. Í næsta hluta greiningar Norberg-Schulz lýsir hann rýmum. Bæði rými 

innan bygginganna og sömuleiðis rýmin sem má finna í náttúrunni. Rými bygginganna hér að 

ofan veita fyrst og fremst skjól. Skjól fyrir sköpun og mannfólk. Það sem hefur mótað 
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Reykjavík er náttúran og sá kraftur sem henni fylgir. Við búum á landi með veðri sem er eins 

óútreiknanlegt og mögulegt er. Því er skjól okkur Íslendingum mikils virði. Í þriðja hluta 

greiningar Norberg-Schulz kemur að sérkennum borgarinnar. Sérhver íbúi Reykjavíkur sér 

borgina með sínum augum og sérkenni Reykjavíkur eru jafn mörg og íbúar hennar. Skoðanir 

eru afar skiptar um hver sérkenni hennar eru. En það sem möguleg sérkenni borgarinnar gætu 

verið, eru þau öfl sem hafa mótað borgina sem og landið allra mest. Það getur því verið tíminn. 

Í borgarmynd Reykjavíkur má sjá ferðalag tímans setja sitt mark á hvert stig þróunnar hennar. 

Því er hægt að lýsa Reykjavíkurborg sem einskonar bútateppi með ólíkar stefnur og tíðaranda 

í byggingarlist.  

Loks kemur að samantekt atriðanna sem hér að ofan voru nefnd. Fjórði sem og síðasti 

hluti greiningaraðferðar Norberg-Schulz, kemur hann að staðarandanum sjálfum. Þegar þessi 

atriði eru til staðar og þeim leyft að móta borgina, fylgir staðarandi. Staðarandi getur því ljómað 

í borgarmyndinni þegar sögunni og tímanum er gefið andrúm. 

Þrátt fyrir að þær byggingar sem ég tek sem dæmi eru þær sem hafa fengið að standa í 

gegnum hlutverkaskipti og því öðlast nýtt líf, eru aðrar byggingar hér í Reykjavík sem hafa 

hlotið önnur örlög. Með tímanum höfum við þurft að sjá byggingar hverfa. Byggingar og 

mannvirki sem voru eitt sinn talin merkilegir minnisvarðar um mikilvægt umbrotaskeið í sögu 

Reykjavíkur. Þær byggingar sem ég hef nú þegar tekið sem dæmi má flokka sem minnisvarða 

um þróun sögu Reykjavíkur, eru þó einnig aðrar byggingar með sama gildi í þróun 

borgarsögunnar sem hafa þurft að víkja burt. Dæmi um slíkar byggingar eru þær sem stóðu við 

Skúlagötu fram til ársins 1987 þegar þær voru rifnar niður vegna skipulagsbreytinga á því 

svæði. 

Við strandlengjuna þar sem Sæbraut nú liggur, stóð eitt af fyrstu iðnaðarhverfum 

Reykjavíkur. Það voru hús Timbursmiðju og verslunar Völundar, Sláturfélags Suðurlands og 

Kveldúlfshúsin. Þetta voru byggingar sem settu svip á borgarmynd Reykjavíkur og kom því 

mikil sorg í huga fólks þegar nýjar ákvarðanir voru teknar um svæðið. 

 

Hjá þessari sárafátæku þjóð af menningarverðmætum í byggingarlist hafa allt fram á 
okkar dag gerst sorgarsögur. Jafnvel vandalismi, þegar enginn tilgangur hefur sést 
annar en að eyðileggja. Slíkur vandalismi varð við Skúlagötuna fyrir fáum árum, þegar 
Eimskipafélagið á einni helgi girti af Kveldúlfshúsin og lét lemja þau niður og jafna 
yfir.31 
 

                                                
31   Elín Pálmadóttir, „Gárur: Fyrst annað svo hitt!,“ Morgunblaðið, 20. júní 1993, bls. 43. 
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Kveldúlfshúsin voru talin hluti af menningarverðmætum í íslenskri byggingarlist og því 

sorgarfregn að vita af örlögum bygginganna. Þau voru hluti af upphafi fiskverkunar innanhúss 

á Íslandi og á tímabili var Kveldúlfur stærsta fiskútflutingsfyrirtæki heims.32 

 

 

 Mynd 5: Kveldúlfshúsin við Skúlagötu. 
 

Upp kom jafnvel hugmynd að á 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar yrðu Kveldúlfshúsin friðuð 

og því næst yrði aðstaðan nýtt að nýju. Þar kom fram möguleikinn á því að stofna loks 

Sjóminjasafns Íslands.33 Þar sem húsin bera sterk tengsl til sjávariðnaðarins þótti því tilvalið 

að stofna safn um mikilvægi sjómennsku á Íslandi. En þrátt fyrir þessa fyrirtakshugmynd, voru 

örlög bygginganna við Skúlagötu löngu ráðin. Ekkert skyldi breyta þeim ákvörðunum sem voru 

núþegar teknar og þar af leiðandi kannast nútíma Reykvíkingurinn lítið sem ekkert við 

iðnaðarhverfið sem áður var á svæðinu. Ef við færum á þessari stundu að ganga um það svæði, 

myndum við finna íbúabyggð með háum blokkum og litla sem enga tengingu við það 

iðnaðarhverfi sem sagan ein geymir. 

Önnur bygging sem nútíma Reykvíkingurinn mun eflaust þekkja en hefur þurft að víkja er 

Íslandsbankahúsið við Lækjargötu. Lækjargata 12 reis á árunum 1959 til 1963 og var þá í eign 

                                                
32 „Kveldúlfshúsin: Þar var upphaf fiskverkunar á fyrri hluta aldarinnar,“ Morgunblaðið, 26. ágúst 1988, bls. 

24. 
33 „Sjóminjasafn í Kveldúlfshúsum,“ Þjóðviljinn, (maí 1986), bls. 9. 
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Iðnaðarbankans. Var það vegleg bygging og sannkallað stórhýsi því mikið var lagt í 

uppbyggingu þess. En líkt og með húsin á Skúlagötu, voru teknar ákvarðanir um miklar 

breytingar á reitnum. Þær ákvarðanir hafa verið teknar á síðastliðnum árum og þar á meðal er 

áætlun um niðurrif hússins við Lækjargötu 12. Í síðastliðnum októbermánuði hófst niðurrif 

byggingarinnar. Á reitnum mætist niðurrif og uppbygging nýrrar byggingar. Þar sem mikið var 

lagt í efnisval byggingarinnar og að hún hafi verið reist af mikilli alúð, var sorglegt að sjá slíkt 

stórhýsi hverfa snögglega. Því stóð arkitektinn Anna María Bogadóttir, tónskáldið Berglind 

María Tómasdóttir og myndlistarmaðurinn Kristín Gunnarsdóttir fyrir jarðsöng hússins við 

Lækjargötu 12.34 Þar sem byggingin myndi fljótt hverfa úr borgarlandslagi Reykjavíkur var 

tilgangur jarðsöngsins að leyfa byggingunni að ljóma í hinsta sinn.  

 

 Mynd 6: Lækjargata 12 rétt fyrir niðurrif. 

 

Miklar breytingar hafa orðið á borgarmynd Reykjavíkur og það er óaðskiljanlegt hlutverk 

tímans að bera með sér breytingar. En að gera sér grein fyrir staðarandanum og leyfa honum 

að glæða húsin og starfsemi þess af sköpunarkrafti, leiðir af sér þróun sem býður upp á gott 

framhald borgarinnar. Við höfum séð hér í Reykjavík og víða að sú þróun getur átt sér stað. 

Hafnarhúsið, Áburðarverksmiðjan í Gufunes og Hlemmur eru því mannvirki sem hafa öll borið 

                                                
34 Stefán Þór Hjartarson, „Uppbygging og niðurrif mætast á einum reit,“ Fréttablaðið, 19. október 2017, bls. 

52. 
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með sér farsæld þessarar þróunnar. Því eru byggingar mikilvægir minnisvarðar um þá þróun 

sem borgin okkar hefur gengið í gengum ár eftir ár. 

 Það er engan veginn sjónarmið mitt að nýjar byggingar eigi ekki lengur að rísa, heldur 

að vanda til verka þegar að því kemur að ný bygging sest á lóð gamallar.  Þá getur það styrkt 

komandi verk og byggingar, að geta gert sér grein fyrir þeim staðaranda sem má finna og leyfa 

honum að ljóma að nýju. 
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Lokaorð 
Hafnarhúsið, Áburðarverksmiðjan í Gufunesi og Hlemmur hafa öll einkenni þess að búa yfir 

staðaranda. Rými þessara mannvirkja hafa fengið nýtt líf og halda áfram að styrkja alla þá 

sköpun sem innan þeirra blómstrar. Allt eru þetta gamlar byggingar sem njóta sín vel eftir 

hlutverkaskipti og eru því fyrirtaks lóð á vogarskálarnar þegar maður færir rök fyrir því að 

það eigi að endurnýta byggingar. 

Sköpunarkraftur Íslendinga sem sprottinn var upprunalega frá landinu og náttúrunni 

okkar hefur leitt af sér möguleika og því atvinnu sem hefur haldið samfélaginu gangandi ár 

eftir ár. Með tímanum hefur listin kynnt Ísland betur en nokkur annar iðnaður landsins hefur 

gert. Þökk sé miðlun íslenskrar listar höfum við kynnt landið að nýju. Íslensk list er orðin 

hluti af stóriðnaði landsins. Þau mannvirki sem hér voru tekin fram styrktu öll samfélagið á 

margskonar hátt. Byggingarnar eru gamlir starfsvettvangar iðnaðar hér á landi en nú hafa 

byrjað að hýsa nýja tegund af iðnaði.  

Það sem gerir Hafnarhúsið, Áburðarverksmiðjuna í Gufunesi og Hlemm aðlaðandi fyrir 

komandi sköpun, er brunnur sögu samfélagsins og sagan af iðnaðinum sem fyrr var. Vettvangur 

nýs iðnaðar sprettur á staðsettningu þess grunniðnaðar sem hélt okkar samfélagi gangandi um 

árabil. Þar sem gamlir iðnaðarstarfsvettvangarnir byrja að hýsa nýja tegund að iðnaði. Það getur 

því verið styrkur sögunnar og einskonar fortíðarþrá sem verður áhrifavaldur að uppfæringu 

borgarmyndarinnar. Eða með öðrum orðum, staðarandinn. Það getur því verið hlutverk 

arkitekta að grípa það sem er til staðar, andann og söguna og byrjað þaðan að móta þau rými. 

 Listsköpun Íslendinga hefur kynnt landið betur en nokkur annar iðnaður landsins hefur 

gert og því ber að hlúa að þeirri sköpun. Með því að gefa listinni, tímanum og sögunni andrúm 

til að ljóma um borgina, getum við uppfært borgarsöguna með nýrri virkni innan eldri 

mannvirkja og styrkt þar með nýja starfsemi sem heldur nútímasamfélaginu gangandi. 
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