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Útdráttur 
Í þessu verkefni hef ég leitast við að kanna hvað frumkraftarnir standa fyrir hér á 

landi, reynt að skilgreina þá, og finna heimildir um áhrif þeirra á mannvirki og nýtingu í 
daglegu lífi okkar.  Áhrif þeirra eru margþætt, enda erum við í stanslausu sambandi við 
þessa umliggjandi krafta í okkar daglega lífi. Þar sem ekki er mikið af rannsóknum á þessu 
sviði þá hef ég ákveðið að treysta einnig á eigin upplifanir sem hluta af heimildum í leit að 
bæði hversdagslegum sem og einstökum upplifunum á tengslum náttúrukrafta og 
arkitektúr.  
Náttúruöfl eru öfl sem eiga sér stað í náttúrunni, við höfum flest kynnst þessu öflum og 
erum farin að skilja eitthvað um þau og höfum jafnvel náð að nýta okkur þessi öfl að 
einhverju leyti. Þó er ekki hægt að segja að við skiljum virkileg hvað þau eru eða hvernig 
þau verða til, hvað þá að við getum stýrt þeim. Þau eru samofin og hluti af stærri heild. 
Margt þarf að hafa í huga við gerð mannvirkja, þekking á eðli frumkraftanna er 
grunnurinn, og bæði vísindaleg- og staðarþekking kemur saman við hönnun þeirra ef vel á 
að vera. Vanþekking á kröftunum getur leitt til áhættu í daglegu lífi. Ýmsar hamfarir hafa 
eytt mannvirkjum og tekið líf, en einnig hafa þær orðið til hagsældar. Áhugaverð svæði 
geta myndast og orðið innblástur til tengingu mannvirkja og náttúru sem gefa tækifæri til 
að skilja og upplifa náttúrukraftana betur. Mannvirki eru oftast byggð til að skýla sér frá 
frumkröftunum en að njóta þeirra er ekki síður mikilvægt og það veitir okkur innblástur og 
verður til betri skilnings og skynjunar á umhverfinu.  Hér á landi erum við að vakna upp 
við að meta þessa frumkrafta að verðleikum og jafnvel í peningum, samanber 
ferðamannastrauminn hingað og ný verndunarsjónarmið. Frumkraftarnir eldur, jörð, vatn 
og loft eru kraftar sem við gætum verið meðvitað um á hverjum degi því að nýting þeirra 
og áhrif eru samofin okkar daglegri tilveru. 
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Inngangur  

Það er indælt að sofa í tjaldi þar sem við erum svo nærri náttúruöflunum, eins og vindinum, 

og það heyrist allt sem gerist í kringum okkur óhindrað. Ef farið er inn í gamalt hús þá 

heyrist minna af umhverfishljóðunum, en þó má oftast heyra einhver ummerki af 

náttúruöflunum smeygja sér inn. Í dag erum við meira og minna búin að loka okkur 

gjörsamlega frá þessum öflum, en samt sækjum við aftur til baka í tjöldin og förum í 

útilegur. Erum við að reyna jafna út einangrunina sem á sér stað með nútíma-húsinu, eða er 

þetta bara einhver hefð sem við pínum okkur til að halda í? Ég held þó að flestir njóti þess 

að sofa í tjaldi og finni hjá sér þörf jafnvel fyrir að fara oftar vegna þessarar einangrunar 

frá náttúruöflunum sem margir búa daglega við. 

 

 Í ferð á Reykjanesi með björgunarsveit var ákveðið að tjalda við stöðuvatn sem 

liggur í litlum dal, og staður valinn út frá vindi og veðurspá. Oft eru tjöld grafin niður í 

snjó eða við byggjum veggi úr steinum eða snjó ef við höfum áhyggjur af að það verði of 

mikill vindur fyrir tjöldin þar sem það er lítið skjól að finna eða slæmt veðurútlit.  Að 

mörgu þarf að huga svo sem hvort inngangurinn snýr upp í vind eða hvort hann sé 

hlémegin, hvort búið sé að strekkja á böndunum sem halda við tjaldið, hvort aðgengi sé að 

vatni nálægt tjaldstað, hvar eigi að gera þarfir sínar. Þetta eru allt saman grunnatriði þegar 

settar eru upp tjaldbúðir. 

              Þessa tilteknu nótt átti að vera leiðindaveður, mikill og sterkur vindur með 

rigningu og þegar  ég lagði mig, passaði ég mig að vera ekki nálægt innra tjaldinu þar sem 

ytra tjaldið myndi líklega leggjast upp að og þá myndi ég blotna. Ég sofna, en um miðja 

nótt tekur vindurinn sig upp og herjar á tjaldið. Það er þokkalega sterkur vindur en það sem 

er verst af öllu er að það koma sterkar kviður inn á milli og skella mjög harkalega á 

tjaldinu. Það er hægt að heyra þær koma úr fjarska, niður dalinn og yfir vatnið og skella 

svo á tjaldið og þetta hélt flestum vakandi. Eftir á séð var þetta líklega ekki besti staðurinn 

út frá vindátt. Slíkt hið sama á við um húsin sem við byggjum nema að það er ekki hægt að 

færa þau eftir að búið er að byggja. 

 

 Mannvirki eru til þessa að skýla sér frá þessum öflum algjörlega eða að hluta til svo 

við séum ekki berskjölduð. Við finnum okkur oft staði til að dvelja á milli fjöru og fjalla, 
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svo sækjum við til sjávar og fjalla og leitum svo skjóls eða öryggis aftur á dvalarstað. Mér 

verður hugsað til þess hver ástæðan fyrir því að ég og svo margir aðrir leiti sífellt úr hinu 

fullkomna skjóli hússins og í tjaldið - þar sem einungis örþunn skel verndar frá krafti 

náttúruaflanna. Erum við svo tengd náttúruöflunum að við höfum einhverja djúptæka þörf 

til að tengjast þeim? Hvaða áhrif hafa þessir kraftar á hið manngerða umhverfi?  Hvaða 

áhrif ætli það hafi á hvernig við byggjum okkar mannvirki hér á Íslandi og staðsetjum þau? 

Höfum við gengið of langt í að einangra okkur frá þessum öflum? Í þessari ritgerð mun ég 

fara vítt og breitt við að skoða þau náttúruöfl sem við búum við hér á Íslandi og tengsl milli 

þeirra og mannvirkjagerðar sem hér hefur þróast. Þar sem ekki er mikið af rannsóknum á 

þessu sviði þá hef ég ákveðið að treysta einnig á eigin upplifanir sem hluta af heimildum í 

leit að bæði hversdagslegum sem og einstökum upplifunum á tengslum náttúrkrafta og 

arkitektúrs. 

 

„Frá örófi aldar hafa menn um allan heim lagað sig að veðuraðstæðum og lært að 
nýta hina jákvæðu þætti þeirra en um leið verjast þeim neikvæðu og hættulegu. 
Með ýmsu móti hafa menn lært að verjast vindum, úrkomu, þurrkum, hitum og 
kuldum en um leið náð að virkja þessa þætti í baráttu fyrir líf og fæðu. Aðstæður 
eru breytilegar frá einu landi, eða land svæðum, til annars og því eru veðurvarnir 
ólíkar sem og aðferðir við aðlögun. Á einu svæði eru hitar og þurrkar helstu 
veðurfarslegu ógnirnar, á öðrum eru það snjór og kuldar og á enn öðrum stöðum 
þarf að huga að vatnsflaumi, aurskriðum eða snjóflóðum. Hús urðu upprunalega til 
sem vörn gegn veðrum og villidýrum. Staðbundnar aðstæður í veðurfari og aðgengi 
að byggingarefnum hafa frá upphafi ráðið mestu um gerð og útlit þessara 
mannvirkja. Nægir þar að nefna sem dæmi eins og grænlenska snjóhúsið (e. igloo) 
annar vegar og afríska strákofann hins vegar.“1 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                
1 Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, Hönnun og skipulag vistvænni byggðar á íslandi: Veðurfar og 
byggt umhverfi, ritröð 3. Reykjvík: Vistment og Arkitektafélag Íslands, 2014, bls.1-2. 
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1. Hvað eru náttúruöfl? 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Garðbær 

 

„Húsið var risavaxin lífvera. Haggaðist aldrei í ofsaveðrum, bráðnaði ekki í 

sól. Man hvað ég trúði sterkt á þetta stóra hús, trúði á vernd þess.“2   

Sigurður Pálsson 

 

 Hvað er það sem við erum að einangra okkur frá? Skoðum þessi öfl betur og 

skilgreinum þau. Náttúran er hið náttúrulega landslag sem er til staðar án aðkomu 

manneskjunnar. Náttúruöfl eru öfl sem eiga sér stað í náttúrunni, við höfum flest kynnst 

þessu öflum og erum farin að skilja eitthvað um þau og höfum jafnvel náð að nýta okkur 

þessi öfl að einhverju leyti. Þó er ekki hægt að segja að við skiljum virkilega hvað þau eru 

eða hvernig þau verða til, hvað þá að við getum stýrt þeim. Þau eru samofin og hluti af 

stærri heild. 

 Þessir kraftar geysa um náttúruna og forma jörðina og má segja að manneskjan sé í 

miklum tengslum við þessa krafta um leið og við skýlum okkur frá þeim og forðumst þá til 

að lifa af. Hvert sem farið er, þarf að takast á við náttúruöflin, en það getur verið miserfitt 

að eiga við þau eftir stöðum. Frá því að vitað er hefur maðurinn alltaf verið að færa sig frá 

landsvæðum vegna þeirra en með tímanum lært takast á við þau og fundið út hvar og 

hvernig er hægt að búa til að vera í sem minnstum erfiðleikum.  

 Ísland er virk eldfjallaeyja og tiltölulega ungt land, og síðan að landnámsmenn 

námu hér land höfum við þurft að takast á við náttúruöflin, sérstaklega þau sem tengjast 

eldfjöllunum, hafinu, hitastigi og vindi. Veðurfar, eldfjöll, hverir, jöklar og hafið eru mest 
                                                
2Sigurður Pálsson, Bernskubók, Reykjavík: JPV útgáfa, 2011. 
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einkennandi nátturuöfl á Íslandi. Það er ekki alltaf að maður finni fyrir þessum öflum 

heima hjá sér í hinu almenna hýbýli í Reykjavík, en til dæmis heita vatnið sem kemur úr 

jörðu landsins og er leitt inn í nánast öll hús, en að mestu leyti áttar fólk sig ekki á þessari 

náttúrutengingu eftir þessa löngu ferð inn í hið steríla baðherbergi. Það er allt önnur 

tenging að sitja í náttúrulaug upp til fjalla langt frá byggð og vegum. Að sitja í holu þar 

sem upp seytlar heitt vatn á meðan allt umhverfis þig er ískalt er ekki sjálfsagt, heldur eru 

það stórkostleg náttúruöfl sem þar eru að verki og tengja mann við umhverfið og sjálfan 

sig.  

 Manneskjan þarf alltaf að hlífa sér fyrir náttúruöflunum til að lifa af, og þess vegna 

byggjum við hús til að verja okkur, en við  sækjum einnig  í náttúruna okkur til 

skemmtunar, innblásturs, lærdóms og sem orkugjafa og varmagjafa. 

Áður fyrr þegar maðurinn byggði sér hús var það gert með efniviði úr náttúrunni sjálfri 

með höndum mannsins, smátt og smátt hefur maðurinn þróað með sér verkfæri og lært að 

nýta byggingarefni úr náttúrunni á betri hátt en áður. En því meira sem við höfum á milli 

handanna, því lengra færumst við burt frá náttúrunni og að hluta kemur það niður á 

skilningi okkar á náttúruöflunum og við því tekið minna tillit til þeirra en þau eiga skilið. 
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2. Loft 

 

 

„Fýkur yfir hæðir og frostkalda leið, 

fannburðinn eykur um miðnæturskeið. 

Snjóskýjabólstrunum blásvörtu frá  

beljandi vindur um hauður og lá 

í dimmunni þunglega þýtur.“3 

Jónas Hallgrímsson 

 
Mynd 2. Skáli á Tindfjöllum 

 

 Mín fyrsta  upplifum á náttúruöflunum var þar sem ég bjó í Garðbæ í 

Þórkötlustaðarhverfi í Grindavík. Húsið hristist og það brakar í því í mjög slæmu veðri, en 

það er býsna algengt að þar fari yfir slagveður og stendur það oftast þá á suðaustur hlið 

hússins. Útidyrnar héldu ekki öllum vindi og blés því eitthvað inn, ég man eftir því að á 

veturna safnaðist jafnvel smá snjór fyrir innan hurðina. Snjórinn safnaðist í örlitla skafla 

sem sýndu hvernig vindurinn hreyfði sig inn um dyrnar. Þegar slagveður gekk yfir langaði 

mig alltaf að fara út og finna fyrir því hversu sterkur vindurinn var og hve sterkar 

hviðurnar væru og til að upplifa vindinn á annan hátt, svo kom maður inn til þess að fá 

skjól. Þegar inn er komið sér maður gluggana bogna innávið og vatn seytla innum 

gluggakarminn og leka niður á golf. Húsið hefur staðið öll þessi veður af sér þó hluti af 

þakinu hafi fokið af einusinni, en það eru allmörg þök sem hafa fokið af í Grindvík í 

slagveðrum. Flestir útveggir húsa hér í Þórkötlustaðarhverfinu, sem snúa í suðaustur hafa 

enga glugga á þeim vegg og er það vegna þess að það er helsta slagveðursáttin, en á sama 

tíma er það einna fallegasta útsýnið. Breytingar voru gerðar á húsinu og stórir gluggar 

settir í suðaustur og var þá útsýnið ráðandi. Og með þessum breytingum vorum við í miklu 

meira sambandi við svæðið og gátum fylgst með sólarupprás og sólsetri, séð hafið ólga og 

snjó á fjöllum og jafnvel Eyjafjallajökul gjósa, sitjandi inni í stofu og horfandi til austurs. 

 

 Vindur er loft á hreyfingu vegna hitamunar á yfirborði jarðarinnar og á mismunandi 

                                                
3 Jónas Hallgrímsson, Skólaljóð: Móðurást, þriðja útgáfa, Rykjavík: Námsgagnastofnun, 2010. bls. 52. 
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svæðum myndar loftið annað hvort há- eða lágþrýsting sem kemur loftinu á hreyfingu sem 

svo verður vindur.  Landslagið hefur mikið að segja um hvernig vindurinn hegðar sér 

nálægt jörðu, en vindurinn getur að einhverju leiti formað landslagið með tímanum ef 

eitthvað stendur í vegi þess þar sem hann er kraftmikill. Við höfum lært að þekkja hvernig 

vindurinn hagar sér á öllu landinu, hvar hann er mestur og hvar eru miklar hviður. Með því 

að vita hvernig landslagið hefur áhrif á vindinn getum við lært hvernig megi móta 

landslagið við mannvirki til að ná fram meira skjóli. Einnig höfum við  nýtt okkur vindafl 

með vindmyllum allt frá nítjánda áratuginum.4 Með vindum hefur okkur tekist að ferðast 

yfir heimshöfin með seglum, stökkva úr mörkum andrúmsloftsins og svífa um í uppstreymi 

vinda líkt og fuglar.  

 Á hálendinu má finna byggingar þar sem vindurinn hefur haft áþreifanlega mikil 

áhrif á húsin og þar eru sterkustu vindar sem mælst hafa á landinu. Stór hluti húsa þar eru 

fjallaskálar. Margir þeirra eru hannaðir og byggðir þannig að þeir geti tekist á við hvað sem 

er. Þeir geta heldur ekki verið lengi í byggingu þar sem ekki er hægt að reiða sig á veðrið 

haldist stöðugt, stundum eru þeir fluttir á staðinn tilbúnir eða hálfkláraðir en erfitt getur 

reynst að komast á þann stað sem hann væri best staðsettur. Þessir skálar eru uppá hálendi 

til þess að við getum ferðast þar um og haft eitthvert í að vernda til að skýla okkur frá 

náttúruöflunum ef með þarf. Staðsetning þeirra og lögun miðast að því að mynda skjól 

gegn helstu vindáttum við innganga og að þola þann vind sem geysar. Skálar 

Jöklarannsóknafélags Íslands eru allir staðsettir við eða á jöklunum og flestir þeirra á 

Vatnajökli.5 Grímsvatnaskálinn er sú bygging sem er staðsett hæst allra mannvirkja á 

Íslandi eða í 1719 metra hæð. Skálinn er teiknaður af  Sigriði Árnadóttur. Hann á að þola 

mikið álag þar sem áður höfðu allir skálar þar fokið. En eftir að skálinn á Grímsfjalli var 

reistur árið 1957 hefur hann ekki haggast, hann var hannaður þannig í laginu að hann þoldi 

allt veður og uppsöfnun íss. Hann lítur út fyrir að vera hluti af jöklinum, staðsetning hans 

er frábær en það er stórt hitasvæði undir skálanum og gufan sem kemur upp nýtist til að 

knýja litla túrbínu og gufubað fyrir gesti.6 Hann er gott dæmi um þor og dug margra 

ofurhuga sem reyna sig við þessa ofurkrafta á þessum stað og hvernig innsæi þeirra hefur 

                                                
4„Vindorka á íslandi í gegnum aldinar,“ Veðurstofa íslands, sótt. 8. desember 2017. 
http://www.vedur.is/vedur/vedurfar/vindorka/. 
5„Grímsfjall,“ Jöklarannsóknafélag Íslands, sótt. 8. desember 2017. http://jorfi.is/?page_id=33. 
6„Gímsvatnaskálinn,” Þjóðarviljinn 5. september 1981. bls. 2. sótt. 8. desember 2017. 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=223227&pageId=2878538&lang=is&q=Grimsfjall. 
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gagnast við hönnunina. Oft er fólk í beinni lífshættu þar og skálinn því bjargað 

mannslífum. 

 Okkur manneskjunum líkar flestum að halda hópinn og byggjum við því þyrpingar 

til að geta átt í samskiptum við hvort annað. Á norðlægum slóðum eins og hér á landi er 

gott að byggja þyrpingar húsa þar sem það brýtur upp vinda. Það getur átt við um form, 

staðsetningu, áttun og hæð byggingarinnar. Borgir og bæir brjóta upp vindinn og 

mannvirkin sem heild ná að hægja á vindinum og þannig bæta skilyrði innan byggðarinnar 

ef vandlega er farið að hönnun hennar. Algengt er að borgir séu með lágum húsum á 

jaðrinum og nær miðju hækka húsin og með því er vindinum beint til hliðar og uppyfir 

borgina. Byggðin tekst þá á við að brjóta upp sterkan vind sameiginlega, því hvert og eitt 

hús hefur áhrif á húsin í kring, og geta áhrifin verið neikvæð og jákvæð7. Vindurinn jafnar 

líka hitastig í bæjum og borgum og dreifir menguninni sem við myndum og við nýtum 

hann til að loftræsa húsin okkar.8 Hann hjálpar til við að losa raka úr þökum og er það ein 

meginástæðan fyrir því að oft endast tréhús betur ef það blæs vel um þau og þau haldast 

þurr.9 

 

„Vanmat eða vanþekking á vindaðstæðum og samspil vinds og bygginga er 
oft uppspretta alls kyns vandamála sem koma í ljós eftir að uppbyggingu 
svæðis eða einstakra mannvirkja er lokið.“10 

 

 Sem dæmi um þetta er Höfðartorg, sem teiknað er af Pálmari Kristmundssyni. 

Höfðatorg er torg með mörgum byggingum, meðal annars eru þar margar háar 

glerbyggingar sem standa nálagt hafinu, umkringdar lágri íbúðabyggð og standa því mjög 

uppúr borgarmyndinni. Við Katrínartún 2, það er að segja við Höfðartorgsturninn getur 

orðið svo hvasst að fólk kýs að fara aðrar leiðir þegar blæs. Vindur reynir að komast 

framhjá byggingunni, hluti hans þrýstist niður meðfram hornunum og myndar sterka 

strengi og sviptivinda. Í verstu veðrunum hafa myndir borist fjölmiðlum þar sem fólk 

                                                
7Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, Hönnun og skipulag vistvænni byggðar á íslandi: Veðurfar og 
byggt umhverfi, ritröð 3. Reykjvík: Vistment og Arkitektafélag Íslands, 2014, bls.102. 
8Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, Hönnun og skipulag vistvænni byggðar á íslandi: Veðurfar og 
byggt umhverfi, ritröð 3. Reykjvík: Vistment og Arkitektafélag Íslands, 2014, bls.19. 
9 „Ekki er sama, hvernig þök eru uppbyggð,“ Morgunblaðið, 25. janúar 2000, sótt. 8. desember 2017. 
www.mbl.is/greinasafn/grein/514961/. 
10Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, Hönnun og skipulag vistvænni byggðar á íslandi: Veðurfar og 
byggt umhverfi, ritröð 3. Reykjvík: Vistment og Arkitektafélag Íslands, 2014. 
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hangir í skiltum til þess að fjúka ekki11. 

 Tengslin milli úrkomu og vindsins eru sterkari í eyjaloftslagi líkt og hér á Íslandi 

heldur en annar staðar á meginlandinu. Úrkoma í sjálfu sér er ekki sú erfiðasta að eiga við, 

við gerð og viðhald mannvirkja, en þegar að vindurinn er mikill getur það reynst erfitt, því 

þrýstingurinn á mannvirkið verður svo gífurlegur að vatn getur þrýst sér inn um hinar 

minnstu glufur.12 Þar sem mikið af byggingarvörum eru ekki í framleiðslu hér á landi þurfa 

byggjendur að vanda kaup sín að utan, því það eru til dæmis ekki allir gluggar sem standast 

íslenskar reglugerðir. Enda er það ekki nauðsynlegt að slagveðursprófa glugga í Hollandi 

eins og íslenskar reglugerðir gera ráð fyrir 

 

„Miklu munar á úrkomuálagi áveðurs á þeim hluta sem fellur hlémegin. 
Vegna mismunandi dreifingar vindhraða á byggingar er úrkomuálagið afar 
breytilegt. Á hornum bygginga og efst hluta veggja eða þakskeggs sem vísa 
á móti ríkjandi úrkomuátt er úrkomuálag margfalt á við það sem er neðar 
og nær miðju veggjar sem slagregnið fellur á. Þetta leiðir m.a. til þess að 
væta getur þrengt sér mun lengra inn í gljúpt eða óþétt efni. Þá er vel þekkt 
að vatn getur þrýst sér upp veggi og undir þakskegg. Oft skapast veruleg 
hætta á leka við þessar aðstæður sé frágangi og eða yfirborðsmeðferð 
ábótavant.“13 

 

Margt hefur gert það að verkum að panelklædd timburhús voru klædd bárujárni hér á landi. 

Um land allt í þorpum og bæjum eru bárujárnshús einkennandi í alls skyns litum og gera 

þau að verkum að skemmtileg og ljúf stemming myndast svo sem í miðborg Reykjavíkur. 

En auðvitað var og er bárujárn notað vegna þess að það þolir betur en flest annað efni, það 

veðurálag sem á undan er minnst.14  

                                                
11Jónas Haraldsson. „Manngert veðravíti: Veitingarmenn biðja gesti að skríða til sín.“ Fréttatíminn 23. 
janúar 2015. bsl. 6. sótt. 8. desember 2017. timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=6245612 
12Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, Hönnun og skipulag vistvænni byggðar á íslandi: Veðurfar og 
byggt umhverfi, ritröð 3. Reykjvík: Vistment og Arkitektafélag Íslands, 2014. 
13Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, Hönnun og skipulag vistvænni byggðar á íslandi: Veðurfar og 
byggt umhverfi, ritröð 3. Reykjvík: Vistment og Arkitektafélag Íslands, 2014, bls. 67. 
14Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, Hönnun og skipulag vistvænni byggðar á íslandi: Veðurfar og 
byggt umhverfi, ritröð 3. Reykjvík: Vistment og Arkitektafélag Íslands, 2014. 
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Mynd 3. Milli bæja 

Vindurinn er því eitthvað sem stanslaust þarf að taka tillit til en það er líka hægt að nýta sér 

vindinn til sparnaðar eins og Vegagerðin gerir þegar vegir eru hannaðir. Vegir fara oft um 

svæði sem erfitt er að eiga við vegna náttúruaflanna. Þeir grafast flestir í snjó á hálendinu 

yfir vetrartímann, en með því að móta landslagið og hanna vegina á réttan hátt er hægt að 

skapa aðstæður þar sem vindurinn heldur veginum auðum.15 En af slíkri landslagsmótun er 

oft talsvert rask á náttúru. Ef horft er til fjalla á veturnar þegar snjór byrjar að safnast fyrir, 

sjáum við hvar hann safnast saman og hvar auðir fletir eru á toppum fjalla og hóla en 

hlémegin fjalla er einkum mikil snjósöfnun.             

Vindurinn hefur mikil áhrif á íbúa þessa lands. Hvar fæ ég skjól til að njóta útiveru? 

Hvernig get ég gengið til þess að sleppa við að fá vindinn beint á mig? Hvernig legg ég 

bílnum svo ég ráði við hurðina? Þetta eru spurningar sem íbúar landsins þurfa að vera 

vakandi yfir og taka tillit til í sínu daglegu lífi og ekki eru líkur til að þar verði neinar 

breytingar á. 

 

 

 

 

 

 

                                                
15Skúli Þórðarson, „Snjó hönnun vega,” Vegagerðin, Reykjavík: Orion Ráðgjöf ehf,  2007. sótt. 8. desember 
2017. http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Snjohonnun_vega-
handbok/$file/Handbók%20um%20snjóhönnun%20vega.pdf. 
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3. Vatn 

 

„Yfir heim eða himinn 

hvort sem hugar þín önd, 

skreyta fossar og fjallshlíð 

öll þín framtíðarlönd. 

Fjarst í eilífðar útsæ 

vakir eylendan þín: 

nóttlaus voraldar veröld, 

Þar sem víðsýnið skín.“16 

Stephan G. Stephansson 

 Mynd 4. Reykjanes 

Hafið er ekki í nema í 5 mínútna göngu frá húsinu sem ég ólst upp í og ég fór oft 

niður að sjó í leit að áhugaverðum hlutum sem komu úr hafinu. Það eru nokkur skipsflök 

við ströndina og þau eru úr stærðarinnar stálskipum sem og minni bátum og ég hef alltaf að 

dáðst af kröftum hafsins, hvernig til dæmis skip úr járni verða eins og smjör í kröftum 

hafsins þegar þeir verða á vegi þeirra. 

  Máttur vatnsins er gríðarlegur. Ár, lækir, hafið og jöklar eru stanslaust að móta 

landslagið með tímanum og skilja eftir sig dali og skörð og naga burt strendur landsins. 

Vatnið er í endalausri hringrás og fer frá hafinu uppí himinhvolfin og fellur svo niður í 

fjöllunum og niður að strönd. Þarna eru miklir kraftar á ferð og skilja því eftir sig för í 

landslaginu. Sjórinn grefur í strendur landsins, ár grafa djúp skörð og jöklar ryðja dali. 

Vatnið hefur ætið verið okkur farartálmi, en í gegnum tíðina hefur okkur tekist að stýra og 

beina ám að einhverju leyti. Okkur hefur tekist að brúa öll bil á milli landshorna með 

varnargörðum og öðrum gríðarlegum mannvirkjum svo það sé hringvegur um landið. Ár 

eru nefnilega ekki eins einfaldar að reikna út og sumir gætu haldið. Vatn lifir sínu eigin lífi 

og hreyfir sig stanslaust, það fer sjaldan beina leið og getur breytt um farveg og það er 

einmitt það sem gerir okkur erfitt fyrir við að brúa á milliárbakka. 

  Breytingar eiga sér stað á flæði áa með tímanum en það eru líka tímabundnar 

breytingar á vatnsmagni sem fara um árnar. Leysingar er eitthvað sem gerist á hverju ári 

eftir að vatn fer að þiðna úr jarðveginum eftir veturinn. Allt eru þetta eðlilegar breytingar 

                                                
16 Stephan G. Stephansson, Skólaljóð: Úr Íslendingadags ræðu,  þriðja útgáfa, Rykjavík: Námsgagnastofnun, 
2010. 
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en svo geta hlaup átt sér stað og það getur verið óvenjulegt veðurfar sem veldur flóðum 

vegna mikilla rigninga. Jökulhlaup eru skyndiflóð sem koma undan jöklum með 

gífurlegum hraða og krafti. Þau eiga sér stað vegna kviku sem bræðir ísinn og vatnið 

safnast upp þar til vatnsþunginn er orðinn það mikill að jökullinn lyftist upp og rís og 

hleypir vatninu fram undir sér og það eru oft stórir jakar sem brotna af jökulröndinni og 

koma fljótandi niður í hlaupinu. Þetta eru hamfarahlaup sem eira engu. 

 Mynd 5. Lækur  

 Að byggja brýr á sandsléttu, þar sem búast má við að áin sé á mikilli hreyfingu og 

jökulhlaup tíð, er erfitt en það hefur náðst á suðurströndinni. Sem dæmi má nefna hina 

alþekktu Skeiðarárbrú sem var eitt síðasta púslið í hringveginum og líklega það erfiðasta á 

þeim tíma sem hún var byggð árið 1974. Brúin er sú lengsta á landinu og var það vegna 

þess hve erfitt reyndist að halda ánni í föstum farvegi, en varnargarðar hafa verið byggðir 

til þess. Undan Skeiðarárjökli mátti svo búast við gríðarlega stórum flóðum svo stærð 

brúarinnar sakaði ekki. Brúin hefur þurft að standa af sér hin ýmsu flóð en hún eyðilagðist 

að hluta ásamt varnargörðum í gífurlegu jökulhlaupi árið 1996 í kjölfar eldgoss i 

Grímsvötnum. Eftir það var hluti hennar endurbyggður.17 En árið 2009 breytti áin 

algjörlega um farveg og liggur nú saman við Gígjukvísl og áin Morsá rennur nú ein undir 

brúnna en hún er minniháttar á. Skeiðarárbrú var svo tekin úr notkun 2017 þegar minni brú 

tók við af henni, svo nú stendur hún sem minnismerki um baráttu við Skeiðará og öll þau 

                                                
17 Sveinn Þórðarson, Brýr að baki: Brýr á Íslandi í 1100 ár, ritröð VFÍ: 4. Reykjvík: Verkfræðifélag Íslands, 
2006. 
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jökulhlaup sem herjað hafa á hana.18 En flestar ár enda í hinu ólgandi hafi sem er annað 

dæmi um stórkostlegan mátt vatnsins. 

Hafið er svo stórt að þegar maður horfir út eftir sjóndeildarhringnum er létt að tína 

sér í  óendanleikanum. Og það er hafinu að þakka að við lifum ennþá hér á þessari eyju þar 

sem við höfum náð að veiða fisk úr þessu hafi, en það hefur hins vegar verið stór 

fórnarkostnaður þar sem margt fólk hefur horfið í sjó í baráttu um að komast heim með 

fiskinn. Hin ýmsu skip, bryggjur og heilu mannvirkin við ströndina og út á hafi hefur hafið 

hreinlega gleypt. En hafið laðar og þeir sem alast upp við strendur landsins eru oft með 

sterka tengingu við það. Það er bæði hægt að hrífast og hræðast hafið þegar stormar geysa 

og öldurnar ganga yfir allt en einnig er það eins og hluti af manni að vilja horfa endalaust á 

hafflötinn sem er stanslaust að breyta um lit og áferð þegar hann er lygn. 

 

Nándin við hafið er alveg ótrúleg í sundlauginn á Hofsósi eftir arkitektastofurnar 

VA arkitekta og  Basalt.19 Laugin virðist tengjast hafinu og þegar maður er ofan í vatninu 

þá upplifir maður virkilega hafflötinn allt í kring, og það er eins og  maður syndi í hafinu í 

áttina að sjóndeildarhringnum. Það er líkt og fjaran hafi verið færð ofar í brekkuna því 

sjálft þjónustuhúsið tengist stuðlabergsklettunum niður við ströndina, og húsið fellur inní 

landslagið. Framhliðin er eins og niðurgrafin inn í hól en bakhliðin opin út í útsýnið. 

Einnig er þessi klettaupplifun inni í fataklefum með fallegum svörtum steinflísum upp alla 

veggi og einfaldleika og smá myrkri. Arkitektúrinn er teygður inn í náttúruna og náttúran 

teygð inn í arkitektúrinn. Þessi nánd sundlaugarinn við hafið kemur kannski í staðinn fyrir 

þessa upplifun sem í heitari löndum fæst með því að synda í hafinu.  

              Við tengjum oftast vatn við góða upplifun og einnig snjó sem gefur marga 

möguleika til að vera úti í náttúrunni en snjór í miklu magni er kraftur sem erfitt er að 

hemja og það höfum við upplifað hér á landi undanfarna öld þar sem ótal snjóflóð hafa 

kostað mannslíf og m.a. gríðarlegt tjón á mannvirkjum. Þó nokkur kunnátta hefur safnast 

síðast liðin ár og margir sérfræðingar eru starfandi hjá hinum ýmsu stofnunum svo sem á 

                                                
18 Anna Elín Jóhannsdóttir. „Skeiðarárbrú öll: umferð um Morsárbrú.” Vegagerðin 1. september 2017. sótt. 
8. desember 2017. http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/frettir/skeidararbru-oll-umferd-um-
morsarbru 
19 Ásta Björg Pálmadóttir, „Verðmæti góðrar hönnunar: Sveitarstjóri Skagafjarðar skrifar um sundlaugina á 
Hofsósi,“ HA magazine árgangur, 1. tbl., 2015. bls. 119. 
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Veðurstofu Íslands, Almannavörnum, Vegagerðinni, í Ofanflóðasjóðnum og í hinum ýmsu 

björgunarsveitum. Reynt er að koma í veg fyrir snjóflóð, finna út hvenær mesta hættan er 

og vara við henni. Eðli hinna ýmsu aðstæðna er mikilvæg til dæmis þegar hugað er að 

staðsetningu vega og mannvirkja.   

Eftir hamfarir þar sem margir týndu lífi bæði á vestur- og austurlandi var farið í að 

meta hættu og merkja hættusvæði. Á nokkrum svæðum var heilu fjallshlíðunum breytt í 

snjóflóðagarða til verndar byggð. Dæmi um þetta eru snjóflóðavarnagarðarnir ofan við 

byggðina á Flateyri og á Siglufirði. Þar eru margar mismunandi hannanir eftir aðstæðum en 

þar hefur jörðinni í raun verið lyft upp til varnar og til að stýra flóðum frá. Þessi 

manngerðu virki úr jarðefnum hafa svo sannarlega sannað gildi sitt hér á landi.20 Þetta er 

gott dæmi um samvinnu verkfræðihönnunar og landslagsarkitektúrs þar sem hannað er til 

að ráða við kraft snjóflóða sem eru í eðli sínu vatnskraftur. Nauðsynlegt er að þekkja til 

kraftanna, svo sem hvernig vatn eða snjór hegðar sér, þar sem við nýtum okkur þá til 

daglegra þarfa og þurfum að m.a. að ferðast og búa í nánd við hættur sem þessar.21 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
20 Jón Júlíus Karlsson. „Stórt snjóflóð féll á Flateyri“  Vísir 28. desember 2013. sótt 8. desember 2017. 
http://visir.staging.is/g/2013131229335/stort-snjoflod-fell-a-flateyri. 
21Vantar heimild 
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Eldur 

 

„Ár var alda 

Þat er ekki var 

Vara sandur né sær 

né svalar unnir 

Jörð fanst æva 

né upphiminn 

Gap var ginnunga 

en gras hvergi“22 

 

 Mynd 6. Framkvæmdir við Bláa Lónið 

 

Ég hef gengið mikið yfir úfið og slétt hraun á Reykjanesinu, enda óx ég þar úr grasi 

. Úr fjarska virðist hraunið ein svört eyðimörk þar sem lítið er um gróður, vatn og líf og er 

eins og við upphaf sköpun jarðar. Erfitt er að fóta sig í úfnu hrauni og margar dökkar gjótur 

sem þarf að varast. En þegar maður gengur yfir hraunið upplifir maður margt annað og þá 

sérstaklega á sumrin og haustin. Litadýrð mosa og lyngs er ómótstæðileg og býður manni 

að setjast niður og jafnvel leggjast í mjúkan mosann og þar er alltaf eitthvert skjól jafnvel í 

miklum vindi. Og ekki spilla bláber og krækiber fyrir að hausti. Upplifunin í hraunhelli er 

einstök þar sem hægt er að sjá hraunrennsli og litur hraunveggja er eins og hann sé ný 

storknaður. Ég á auðveldara með að upplifa þessa streymandi krafta þar, sem haga sér að 

mörgu leyti eins og vatn og eira ekki neinum mannvirkjum, heldur flæða um og eigna sér 

landið eins og vel sést á öllu Reykjanesinu og höfuðborgarsvæðinu.  

Ísland er eldfjallaeyja með mörgum virkum eldfjöllum sem hafa valdið miklum 

erfiðleikum á landinu í tímans rás. Eldfjöllin hafa öll sinn eigin hrynjanda og gjósa til 

dæmis á um  50 ára eða 100 ára fresti þó það er að sjálfsögðu ónákvæmt og alls ekki víst. 

Mörg eldfjöllin eru undir jöklum og geta valdið flóðum og mikilli ösku. Þrátt fyrir að hér á 

Íslandi sé miklum tíma og fjármagni varið í að fylgjast með eldstöðvunum til að skilja þær 

betur og til að geta reiknað þær út, þá getum við aldrei spáð fyrir um eldgos með mikilli 

vissu eða fyrirvara. Sem hefur leitt til þess að byggt hefur verið í nýlegum hraunum og 

                                                
22„Völuspá,“ Snerpa, sótt. 8. desember 2017. https://www.snerpa.is/net/kvaedi/volospa.htm. 
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byggðir, svo sem þar sem ég ólst upp í Þórkötlustaðarhverfinu,  byggjast upp þrátt fyrir að 

vera á svæði sem hefur vissa áhættu hvað þetta varðar.23 

Í Vestmannaeyjum gerði fólk sér ekki grein fyrir eða reiknaði ekki með að gos gæti 

orðið og hvað þá að hraun gæti gleypt hluta bæjarins, en þetta afl er óútreiknanlegt. 

  

„Eitt fjallið á hrauninu sem fljótlega varð að kennileiti var ,,Flakkarinn”. 

Hann hafði klofnað úr gígbarmi Eldfells í mikilli sprengingu um hánótt 

undir lok febrúar. Svo tók hann að sigla eftir hrauninu, líkast því að hann 

hefði stolið sjálfum sér eins og steinarnir sem hlupu niður brekkurnar í 

Suðursveit samkvæmt frásögn Þórbergs Þórðarsonar. Einhverjir 

björgunarmanna tóku sér far með Flakkaranum - og mynduðu nýtt og 

sérkennilegt jarðsamband. Fjallið hökti áfram undir þeim, sögðu þeir, eins 

og stíflaður mótor réði ferð. Á miðöldum var talað um homo viator, 

pílagrímar sem leituðu Guðs og blessunar; hér var heilt fjall á ferðalagi, að 

því er virtist án fyrirheits.“24 

  

Í Vestmannaeyjum voru settar í framkvæmd hugmyndir manna um kælingu hrauns 

til að að hafa áhrif á rennsli nýja hraunsins sem ógnaði bæði mannvirkjum og höfninni og 

reyna að bjarga byggðinni. Það var reynt að laga hraunið að þörfum mannsins og það tókst 

og hraunstraumurinn rann að lokum í átt til sjávar og innsigling í höfnina og hluti þorpsins 

var bjargað.25 Gosið varð einnig til þess að hægt var að leggja hituveitu í hús vegna hitans í 

hrauninu og höfnin varð öruggari gagnvart vondum veðrum vegna hraunveggsins í 

innsiglingunni. Hluti byggðar fór undir hraun og ösku en í dag er safn þar sem hús hefur 

verið grafið undan ösku og hrauni og hægt er sjá og því að upplifa sjálfur hvað byggingar 

eru varnarlausar gagnvart þessum kröftum.  

 

„Ein afleiðing af hraunkælingunni var sérstök tegund af manngerðu grjóti: 

,Þetta grjót skar sig úr, varð allt öðruvísi en náttúrulega hraunið umhverfis. 
                                                
23 Mathiesen, Arna. Scarcity in exess: The built environment and the economic crisis in Iceland, New York: 
Actar publishers, 2014. 
24 Gísli Pálsson.  Fjallið sem yppti öxlum: maður og náttúra, Reykjavík: Forlagið, 2017. 
25 Gísli Pálsson.  Fjallið sem yppti öxlum: maður og náttúra, Reykjavík: Forlagið, 2017. 
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Strangt til tekið var það mannanna verk(...)Ekki er með nokkru móti hægt 

að segja að þetta landslag sé algerlega náttúrlegt.“26 

  

Heita vatnið kemur oft upp af sjálfu sér ef réttar aðstæður eru til staðar, því djúpt i 

jarðskorpu jarðar er afar heitt. Vatn sem safnast hefur í berginu hitnar og þrýstist þess 

vegna upp á yfirborð og myndar hverasvæði eða goshveri. Þessir hverir koma stundum upp 

á óheppilegum stöðum líkt og gerðist í gróðurhúsi í Reykjakoti. Reykjakot liggur upp við 

Hveragerði en bærinn var reistur við hverina og fyrr á tíðum var hann fjölsóttur þar sem 

hægt væri að nýta hitann til suðu, þvotta, baksturs, húsupphitunar og baða. Það sem var 

ekki tekið nógu mikið tillit til var að þetta var lághitasvæði og sprungu svæði.27  Það hefur 

reynst íbúunum vel að hafa byggt á þessu svæði og hagstætt vegna nýtingu vatnsins til 

upphitunar gróðurhúsa og í dag er mikið af þeim í miðjum bænum. Helstu erfiðleikarnir 

hafa verið heit gufa sem kemur upp úr jörðinni þó þar væri ekki hver, hafa því mörg hús 

verið rifin vegna þess hve rakinn fór illa með þau. Seinna meir voru húsin byggð með 

skriðkjallara þar sem gufan gat komið úr jörðinni inn í kjallarann og síðan út um loftop og 

þannig haldið húsinu þurru. Nú er bannað að byggja á þeim örfáu lóðum þar sem virkni er 

sem mest, það er þó ekki auðvelt að gera ráðstafanir vegna þessara vegna þess að hitinn 

getur færst við miklar náttúruhamfarir.28  

 

Heitt vatn og gufa koma æðandi upp ef við borum á réttum stöðum og við nýtum 

það til framleiðslu rafmagns og til upphitunar húsa, en það sem tengir okkur best við þetta 

heita vatn er hvernig við höfum nýtt okkur þetta vatn til baða. Ég tel að heitar laugar hafi 

átt stóran hluta í því að móta samfélagið á Íslandi, en í heitu laugunum tengjum við einna 

best við hvaðan vatnið kemur. Við höfum lítið þurft að hafa áhyggjur af stærð húsa eftir að 

hitaveita barst nánast öllum landsmönnum, en síðan þá má telja að fólk gerir sér ekki grein 

fyrir orkutapi húsa þar sem svo auðvelt er að nálgast þessa orku og beina henni inn til 

okkar. Ef of heitt er orðið í húsum á Höfuðborgarsvæðinu velur fólk oft frekar að opna  

gluggann heldur en að lækka hitann á ofninum. 

                                                
26 Gísli Pálsson.  Fjallið sem yppti öxlum: maður og náttúra, Reykjavík: Forlagið, 2017. 
27 „Ágrip af sögu Hveragerðisbæjar,“ Hveragerðisbær, 2016. sótt. 8. desember 2017.  
http://www.hveragerdi.is/Mannlif/Agrip_af_sogu_Hveragerdisbaejar/. 
28 Viðtal Höfundar við Guðmund Baldursson, skipulags fulltrúa hveragerðis, föstudaginn  8. Desember 2017. 
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Mynd 7. Svarteingi 

  Við vitum oft hvar hægt er að ná í heitt vatn en stundum kemur það okkur á óvart 

hvar það er og við þekkjum oft ekki kraftana eða orkuna fyrr en að við erum með hana í 

höndunum hvort sem hún er til húshitunar eða sem orkugjafi. Við rennum frekar blint í 

sjóinn með hversu lengi við getum notið orkunnar og hvort einhverjar hliðarverkanir komi 

upp líkt og brennisteinsmengunin frá Hellisheiði sem ógnaði byggð í nokkurn tíma áður en 

tímabundin lausn fannst.29 En lausnin núna er að hreinsa gufuna með vatni og dæla því svo 

aftur niður í jörðina þar sem það breytist í steinefni.30 Við gerð Vaðlaheiðargangana var 

búist við, eins og við allar gangnagerðir, að finna eitthvert kalt vatn en allt annað gerðist. 

Þar var grafið inná heita vatnsæð og hluti ganganna fylltist af heitu vatni.31 Ekki var vitað 

hvað átti að gera við þetta vatn sem olli töluverðum erfiðleikum og seinkunum við 

byggingu ganganna, en nýlega var eflt til samkeppni um notkun þess og margir 

skemmtilegir nýtingarmöguleikar í boði.32 Þetta er gott dæmi um að jafnvel erfiðleikar 

okkar í baráttunni við öflin geta reynst mikill fengur. 

                                                
29Vilborg G Hansen, „Loftmengun frá Hellisheiðarvirkjun ógnar tilveru Waldorfskóla: formaður bæjarráðs 
Kópavogs vill ekki taka sénsa með heilsu fólks,“ Umhverfisfrettir, 31. mars 2014. sótt. 8. desember 2017. 
https://umhverfisfrettir.is/2014/03/31/loftmengun-fra-hellisheidarvirkjun-ognar-tilveru-waldorfskola-
formadur-baejarrads-kopavogs-vill-ekki-taka-sensa-med-heilsu-folks. 
30 Sunna Ósk Loga-dótt-ir, „Ekki þarf að virkja allt sem „renn-ur og kraum-ar.“ Morgunblaðið 16. oktober 
2017. sótt. 8. desember 2017. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/10/16/varasamt_ad_blodmjolka_audlindir/. 
31 „43° heitt vatn í Vaðlaheiðargöngum,“ Ruv 17. febrúar 2014. sótt. 8. desember 2017. 
http://www.ruv.is/frett/43deg-heitt-vatn-i-vadlaheidargongum. 
32„Efna til keppni um nýtingu hitans í Vaðlaheiði,“ Ruv 6. mars 2017. sótt. 8. desember 2017. 
www.ruv.is/frett/efna-til-keppni-um-nytingu-hitans-i-vadlaheidi. 
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  Eldfjallamiðstöðin, teiknuð af Basalt arkitektum  2017,33 er dæmi um að 

staðsetning getur verið einstök og verðmæt en hún er miðstöð sem fræðir ferðamenn um 

virkni eldfjalla á Íslandi. Hún er staðsett á Hellu, en þaðan er hægt að sjá Heklu, 

Eyjafjallajökul og Mýrdalsjökul og jafnvel Vestmannaeyjar frá útsýnispalli. Þessi 

staðsetning er valin vegna þessarar tengingu við eldfjöllin og er miðstöðin hönnuð í 

samræmi við það og gert ráð fyrir að ef gos yrði í einhverri af þessum eldstöðvum þá 

myndi skapast í því tækifæri til sterkrar tengingar og upplýsingamiðlunar og þá sérstaklega 

fyrir ferðafólk við eldgos.34 

  Bláa Lónið, teiknað af VA Arkitektum 1999, er einnig dæmi um vandræðagang 

sem endar vel því að vatnið varð til sem útfall þar sem heit sjávargufa er notuð til 

rafmagnsframleiðslu og til húshitunar.35 En vatnið  reyndist innihalda frábær efni fyrir hina 

ýmsu húðkvilla og einnig sem baðvatn, enda heitur sjór og einn vinsælasti 

ferðamannastaður landsins í dag.36 Lónið og hús Blálónsins eru svo sannarlega mjög tengd 

náttúröflunum í sjónrænu og efnislegu formi.  Vatnið í sínum náttúrulega og undurfagra 

hvít bláa lit sem liggur í kolsvörtu hrauninu. Gangan í gegnum hraunið frá bílastæðinu 

fræðir mann sjónrænt um hreyfingu og eðli hins brothætta hrauns. Sérstaklega skemmtilegt 

er að koma að vetri til þar sem þessi stutti kaldi göngutúr kælir mann og er því enn 

þægilegra að komast ofaní lónið og andstæður hitans gera mann svo meðvitaðan um 

umhverfið. Og þegar komið er að byggingu Bláa lónsins er eins og  að hraunveggir stígsins 

haldi áfram inn í húsið, og ef nánar er að gáð sést greinilega að margir veggir hússins eru 

gerðir úr hraunsteini. Á leiðinni ofan í lónið þarf maður ekki að fara berskjaldaður út og 

ofan í vatnið heldur fer maður ofan í vatnið inni og syndir svo út. Fyrst kemur maður að 

manngerðum hraunstafla sem myndar helli og síðan syndir maður út í lónið sem er hannað 

þannig að sem mest tenging sé við náttúruna allt í kring. 

                                                
33 Reynir Örn Jóhannesson, „Eldfjallamiðstöðin Lava opnar á Hvolsvelli“ Liska 21. júní 2017. sótt. 8. 
desember 2017. http://www.liska.is/eldfjallamidstodin-lava-opnar-hvolsvelli/. 
34 Sigurður Bogi Sæfarsson, „Gagnvirkt ferðalag“ Morgunblaðið 19. júní 2017, bsl. 10. sótt. 8. desember 
2017. http://arc.ci.x-cago.net/data/mbl/20170619/pages/01010/articles/MBL-20170619-01010005.pdf. 
35 „Bláa Lónið“ ÍAV, sótt. 8. desember 2017. http://www.iav.is/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-
verslunarhus/blaa-lonid/. 
36 „Bráðabirgðaaðstaða sett upp við Bláa Lónið,“ Auðlindagarðurinn, sótt. 8. desember 2017. 
https://www.audlindagardurinn.is/sagan/. 
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Það mætti segja að eldurinn sé allt í kringum okkar daglega líf þó að það sé nokkuð 

ómeðvitað en hann hefur gert það að við búum við góðar aðstæður og þrátt fyrir ógnandi 

eldfjöll og heitt vatn þá hafa þau reynst okkur mikill hagur. 
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4. Jörð 

 

 

„ Jörð sem elur jurtaher  

Sól sem öllum birtu ber 

Ljúfa sól og ljúfa jörð 

Lof sé þér með þakkargjörð.“ 
37 

 

 

Mynd 8. Kerlingarfjöll 

 

Ég hef upplifað allnokkra skjálfta bæði litla og örfáa stóra. Flesta skjálftana hef ég 

upplifað heima í Grindavík. Mér finnst landslagið hreyfast í mjúkum bylgjum en það 

hræðir mig ekki - allavegana hef ég enn ekki haft þörf til að forða mér vegna ótta um að 

húsið myndi hrynja. Þó ég kippi mér ekki upp við litla skjálfta, þá geri ég mér grein fyrir 

því að lítill skjálfti gæti verið forboði sterkari skjálfta, eldgosa og jafnvel flóða. 

Jörðin er það sem við reiðum okkur á til að vera okkar fasti punktur, þegar að við 

erum týnd eða erum óörugg þá leitum við til jarðar til að ná tökum á sjálfum okkur. 

Mannvirki sitja stöðug á góðri klöpp eða þá í stöðugum jarðvegi niður fyrir frost og okkar 

mannvirki eru mótuð af okkar glímu við náttúruna hér á þessari eyju í norðri. 

 

„Híbýli eru alls staðar gerð til að skapa sem besta umgjörð um líf manna. 

Um alla jörð er glíman við náttúruöflin snar þáttur í lífsbaráttunni. Sums 

staðar eru sólarhiti og þurrkur helsta ógnin en annars staðar eru það 

kuldinn og vætan.“ 38 

 

Jarðvegur er nauðsynlegur til ræktunar og þegar reisa á bóndabæ þá leitum við eftir 

besta jarðnæðinu og besta jarðveginum, og þannig var það einnig við landnám. Við bætum 

                                                
37 Matarvers sem ég sem krakki fór með í Waldorfskólanum í Lækjarbotnum. http://www.solheimar.is/wp-
content/uploads/2017/01/Sólheimar-starfsmannahandbók-loka.pdf 
38 Hjörleifur Stefánsson. „Af jörðu.“ Ritstjórn, Mörður Árnason. Reykjavík: Crymogea, 2013. 
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einnig jarðveg til að rækta okkar fæðu og erum bundin honum þegar við leitum okkur að 

landi.  

 

„Landnámsmaður sem kom til Íslands með það litla hafurtask sem rúmaðist 

á skipi hans stóð frammi fyrir því að þurfa sem fyrst að reisa sér hús til 

varnar veðri og vindum. Verkfæri hans voru einföld og byggingarefnið var 

af skornum skammti og verkfærin til að vinna úr þeim viði sem þó var fyrir 

hendi voru frumstæð, einkum axir.“39 

 

Landnámsmenn notuðu því það sem var fyrir hendi þegar komið var á land, og 

reistu sér torfhús úr landslaginu sjálfu, líkt og torfinu hafi bara verið lyft upp eins og sæng 

og maðurinn skriðið undir til skjóls.  

 

„Oft renna torfhúsin saman við landslagið og verða hluti af því. Algengustu 

hús nú á dögum eru hins vegar sjaldan hluti af landslaginu í sama skilningi, 

heldur nær að segja að þau séu framandi .“ 40 

 

Nokkur dæmi eru til um hús sem tengjast jörðinni á fallegan hátt - og minna að 

einhverju leyti á byggingararfinn okkar; torfbæinn. Fyrra dæmið sem ég ætla að nefna eru 

Garðar, hús við Rangá Eystri. Það hús er teiknað af Studio Granda 2014.41 Húsinu hefur 

verið komið fyrir á milli tveggja hóla eða í gili og fylla upp á milli þeirra. Þakið tengir 

saman hólana eða gilið og fer yfir húsið þannig að það virðist ofan í jörðinni og er torf á 

þakinu og til hliðanna. Hliðarnar sem snúa út eru einungis gler og gluggalistar og ramma 

inn útsýni yfir Heklu og gefa húsinu birtu og léttleika. Nútímatorfhús sem að mér finnst 

tengjast virkilega inn í jörðina. Annað hús og öllu frægara er Bakkaflöt, hús í Garðabæ, 

sem teiknað er af Högnu Sigurðardóttur. Bakkaflatarhúsið mætti kalla nútímalega útgáfu af 

torfhúsi og margir upplifa jarðtenginguna vegna þess jörðin með torfi leggst upp á miðja 

                                                
39 Hjörleifur Stefánsson. „Af jörðu.“ Ritstjórn, Mörður Árnason. Reykjavík: Crymogea, 2013, bls. 290. 
40 Hjörleifur Stefánsson. „Af jörðu.“ Ritstjórn, Mörður Árnason. Reykjavík: Crymogea, 2013, bls. 287. 
41 „Garður,“ Stúdíó Granda, sótt. 8. desember 2017. https://www.studiogranda.is. 
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veggi sem umlykja húsið og það er því eins og grafið niður en aðal byggingarefni hússins 

er steypa. Húsið rís því upp úr jörðinni á svipaðan hátt og torfhúsin gera.42 

Gróður er mikilvægur hluti  jarðvegs en án hans skolast jarðvegurinn eða jafnvel 

blæs í burtu út í sjó, því er það mikilvægt að halda gróðri til þess að festa jarðveginn og í 

dag eru margir nýir skógar ræktaðir til þess og einnig til að geta nýtt tré sem byggingarefni 

og m.a.lækkað þar með kostnað við innflutning á timbri. Skógar á Íslandi teljast ekki stórir 

en sögur segja að skógur hafi verið meiri við landnám. Nú eru allnokkur hús að rísa úr 

íslensku timbri og gefur það merki um að staða skógræktar á Íslandi sé að verða betri. 

Dæmi um það er Asparhúsið sem stendur á Vallanesi í Fljótsdalshéraði og var byggt 2016 

og er hið fyrsta hús á Íslandi sem er alfarið úr íslenskum við. Hjónin sem eiga á húsið hafa 

ekki bara byggt húsið heldur ræktuðu sjálfan viðinn, en fyrir 30 árum gróðursettu þau þessi 

tré sem nú eru hliðar og þak yfir kaffihús og verslun. Þetta er í fyrsta sinn sem íslenskur 

viður var vottaður sem burðarviður en það er gert til að ganga úr skugga að hús á Íslandi 

þoli þær aðstæður sem fyrir eru.43 Einnig er verið að reisa þjónustuhús þjóðskóga í 

Laugarvatnsskógum teiknað af Arnari Þór Jónssyni og Birgi Teitssyni arkitektum. Húsið 

hefur verið í byggingu síðan 2016 en byggingarstjóri er Ívar Örn Þrastarson, skógfræðingur 

og húsasmiður. Ívar telur að nytjaskógar á Íslandi séu að ná að verða sambærilegir 

nytjaskógum í Svíþjóð og að notkun íslensks timburs til mannvirkja eigi eftir að aukast 

hratt.44  

 

Sum svæði á landinu sýna merki um síendurteknar hamfarir og gróðureyðingu en 

sums staðar má segja að hamfarir breyti svæðum einnig til góðs.  Það má nefna til dæmis  

Skeiðarársand sem er hluti af Öræfum en Öræfi fékk nafnið eftir heljarinnar eldgos sem var 

1362 úr Öræfajökli sem breytti landslaginu í eyðimörk.45 En í dag má telja að landið sé 

orðið frjósamt aftur þar sem einn athyglisverðasti birkiskógur landsins er að spretta á 

                                                
42 Kristjana Guðbrandsdóttir „Stóri róttæklingurinn Högna.“ Vísir 18. mai 2017. sótt 8. desember 2017.  
http://www.visir.is/g/2017170218913 
43 Þórgunnur Oddsdóttir. „Ræktaði sitt eigið hús.“ Landinn Myndband 6. november 2016. sótt. 8. desember 
2017. http://ruv.is/frett/raektadi-sitt-eigid-hus?utm_expid=13040578-12.AIF7P1H-
Rp2t8VWvvm4Mqw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F 
44 Ágúst Ingi Jóns-son. „Úrvals-efni úr ís-lensk-um skóg-um.“ Morgunblaðið 11/12/2016.  sótt. 8. desember 
2017. http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/12/19/urvalsefni_ur_islenskum_skogum_2/ 
45 „Um skaftafell.“ Vatnajökulsþjóðgarður. sótt. 8. desember 2017. 
https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/is/svaedin/skaftafell/natturutulkun-og-fraedsla/um-skaftafell. 
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Skeiðarársandi. Það sést við myndatöku úr lofti og einnig við skráningu að þar er mikill 

vöxtur birkitrjáa og einnig dreifing fræja sem mynda nú ansi góðan tilvonandi skóg.46  

Úr frjósamri jörð vex gróður vel, en frjósöm jörð er eitthvað sem við höfum leitað 

uppi frá landnámi til að byggja þar bóndabæi og rækta jörðina. Hugmyndir manna um skjól 

og einnig um hversu gefandi það er að vera umkringdur gróðri og öllu því stússi sem því 

fylgir hefur breytt hugmyndum m.a. um staðsetningu húsa. Í dag er mikið algengara en 

áður að gróður og tenging við náttúruna sé eitt af lykilatriðum í góðum húsum. Jafnvel 

þegar hús er inni í byggð. Segja má að byggðakjarnar á landsbyggðinni hafi tekið stórum 

breytingum og nú sé þessi tenging við umhverfið og þá sérstaklega við gróður orðin 

algeng. Fólk hefur viðað að sér þekkingu um hvernig bæta megi jarðveg til að gera hann 

frjósamari og þar með náð betri tökum á ræktun. 

 
Mynd 9. Flekaskil 

Jarðskjálftar geta leitt okkur í fullkomna örvæntingu og ótta. Hvert getum við leitað  

ef jörðin virðist ætla að hrynja? Kraftarnir sem leysast þegar jarðskjálfta reiðir yfir eru 

alltaf jafn óvæntir því allt virðist bogna og missa sitt upprunalega form í þær örfáu 

sekúndur eða mínútur sem skjálftinn stendur yfir.  Steypan og stálið virðist allt mýkjast 

upp og sveiflast til. Á Íslandi eru jarðskjálftar tíðir þar sem við erum á flekaskilum 

jarðskorpunnar, en þeir eru frekar smáir og losa spennu í jörðinni jafnt miðað við önnur 

svæði á flekaskilum sem hafa harkarlegri jarðskjálftavirkni. Þessi jarðskjálftasvæði á 

Íslandi hafa verið kortlögð og svæðum gefin ákveðin gildi sem mannvirki þurfa að 

uppfylla til að standast skjálfta væntingar. Helstu svæðin sem þurfa sérstaklega að horfa til 

                                                
46  Gísli Einarsson, „Ótrúlegur vöxtur á eyðisandi“  Landinn Myndband 24. júní 2017. sótt. 8. desember 
2017. http://www.ruv.is/frett/otrulegur-voxtur-a-eydisandi. 
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þessa eru Norðurland, vesturhluti Vatnajökuls og vesturhluti Suðurlands.47 Það fer eftir því 

hvar þú ert að byggja á landinu hversu sterkt eða hvaða gerð burðavirkis er æskilegt að 

hafa. Suðurlandsskjálftinn sem reið yfir 29. maí 2008, var 6,3 stig á Richter-kvarða og því 

allsterkur. Þónokkur hús skemmdust og voru sum húsin dæmd ónýt en engin íbúðarhús 

féllu, en þónokkur útihús hrundu, því voru eingöngu kindur sem drápust.48 

  

Flekar jarðskorpunnar sem valda eldgosum og jarðskjálftum er eitthvað sem maður 

nær ekki utan um í huganum til að skilja að fullu. Ég hef lært að þekkja eiginleika jökla 

sem hefur  breytt minni upplifun á hreyfingum jarðarkraftanna. Það er svakaleg ferð á jökli 

miðað við jarðskorpu jarðarinnar en samt getur maður ekki fundið þá hreyfingu frá degi til 

dags, en með veru minni á skriðjöklum sem leiðsögumaður þá hef ég séð og upplifað 

hreyfinguna á þessum risamassa. Hraði náttúruaflanna er því allt annar en okkar, áhrifa 

þeirra gætirt oftast á löngum tíma en svo stundum á gríðarlegum hraða líkt og þegar jörðin 

skelfur.   

Flestir eru kannski ekki mikið að hugsa um jörðina í daglegu amstri en hún eitthvað 

sem við reiðum okkur á. Ég er sjálfur alinn upp við mikla útiveru og lærði að eftir góða 

göngu er best að leggjast á jörðina og velta sér. Láta þreytuna líða úr sér og fá kraft úr 

jörðinni. Þetta kenndi langafi minn Eysteinn Jónsson henni mömmu minni og ég og bróðir 

minn gerðum þetta alltaf eftir göngu þegar við vorum litlir. Og með því síaðist inn 

virðingin fyrir jörðinni sem við göngum á og áhugi á að vera í sem mestri tengingu við 

hana. 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Valur Arnarson. „Háhýsi á jarðskjálftasvæðum.“ meistararitgerð, umhverfis- og byggingarverkfræðideild, 
2013, bsl. 15. https://skemman.is/bitstream/1946/15311/1/ritgerd_Valur.pdf 
48 „Útihús hrundu á nokkr-um bæj-um.“ Morgunblaðið 29. mai 2008. sótt. 8. desember 2017. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/05/29/utihus_hrundu_a_nokkrum_baejum/ 
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Niðurlag  

 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að finna út hvað frumkraftarnir standa fyrir hér á 

landi, reynt að skilgreina þá, og finna heimildir um áhrif þeirra á mannvirki og nýtingu í 

daglegu lífi okkar.  Áhrif þeirra eru margþætt, enda erum við í stanslausu sambandi við 

þessa umliggjandi krafta í okkar daglega lífi og mér fannst mjög áhugavert og skemmtilegt 

að skoða mína eigin tengingu við þá. Það kom mér á óvart hversu margt þarf að hafa í huga 

við gerð mannvirkja og einnig hversu mikil þekking á eðli frumkraftanna er til staðar og 

hvernig bæði vísindaleg- og staðarþekking kemur saman við hönnun mannvirkja.  

Ég lærði að vanþekking á kröftunum getur leitt til áhættu í daglegu lífi svo sem að 

fjúka í vindi við Höfðatorg vegna þess að hönnun byggingar tók ekki nóg tillit til 

nærumhverfis og veðráttu. Og hvernig staðsetning og staðarþekking getur gert okkur kleift 

að vera í Grímsvatnaskála upp á miðjum Vatnajökli. Mjög áhugavert var að læra um um 

erfiða baráttuna við árnar á Skeiðarársandi og þær breyttu forsendur sem breyta 

Skeiðarárbrú í minnismerki um baráttu manna við jökulár og jökulhlaup og hvernig 

hamfarir hafa eytt mannvirkjum en síðan orðið til hagsældar líkt og gerðist í 

Vestmannaeyjum.  

Ég hef öðlast mikinn áhuga á þessu samspili náttúru og arkitektúrs og vil gjarnan 

vinna áfram með það bæði í námi, vinnu og í áhugamálum. Það var afar fróðlegt að finna 

út að óvænt samspil frumkrafta getur leitt til þess að áhugavert svæði myndast og orðið 

innblástur til tengingu mannvirkja og náttúru, eins og bygging Bláalónsins sem gefur 

gestum tækifæri til að skilja og upplifa náttúrukraftana betur. Mannvirki eru oftast byggð 

til að skýla sér frá frumkröftunum en að njóta þeirra er ekki síður mikilvægt og það veitir 

okkur innblástur og leiðir til betri skilnings og skynjunar á umhverfinu.  

 Ég áttaði mig á að í mannvirkjagerð reynum við á margan hátt að taka yfir 

náttúruna en verðum að bakka fyrir hinum ýmsu kröftum eða alla vega að rannsaka 

kraftana áður til að geta tekist á við þá. Hér á landi erum við að vakna upp við að meta þá 

að verðleikum og jafnvel í peningum, samanber ferðamannastrauminn hingað og ný 

verndunarsjónarmið. Frumkraftarnir eldur, jörð, vatn og loft eru kraftar sem ég gæti verið 

meðvitaður um á hverjum degi því að nýting þeirra og áhrif eru samofin minni daglegu 

tilveru.  
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