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Útdráttur 

Á landnámsreit Íslands spratt upp danskt verksmiðjuþorp sem óx í höfuðborg þjóðarinnar. 

Í örum vexti Reykjavíkur virtist hún ætla að glata tengingunni við uppruna sinn þegar fólk 

hafði hugann allan við metnaðarfull áform framtíðarinnar. Á meðan skapaðist sár í 

bæjarlandi Kvosarinnar og myndaðist þá staður í hjarta borgarinnar sem síðan hefur verið í 

ákveðinni kreppu eða óvissu ástandi í sambandi sínu við borgina.  

Í ritgerðinni verður þetta samband skoðað út frá Ingólfstorgi. Upplifun mín af staðnum er 

útlistuð og sögulegur bakgrunnur staðarins gerð skil.  Menningarlegur bakgrunnur er 

rakinn út frá atburðum sem hafa haft mótandi áhrif á sögu þess með samband mannlífs við 

borgina í huga. Að lokum er rýnt í Ingólfstorg út frá rannsóknum borgarfræðingsins 

William H. Whyte með hliðsjón af fræðum danska arkitektsins og borgarfræðingsins Jan 

Gehl. 

 Ingólfstorg er hjarta Reykjavíkur en margt bendir til þess að það slái ekki sem skyldi. Í 

daglegu lífi nýtur það lítils af líflegu mannlífi umhverfi síns og en hýsir fáeina jaðarhópa 

sem hafa skotið þar rótum. Sambandið borgarinnar við mannlíf sitt er vissum skilningi það 

hún samanstendur af, en í tilfelli Reykjavíkur er eins og sumstaðar hafi myndast rof í þessu 

sambandi og tengslin hafi glatast einhversstaðar á leiðinni. Borgin virðist á sumum stöðum 

ekki hlúa að mannlífi hennar. Ef að er gáð kemur í ljós að það er gerir hún svo sannarlega. 

Rofið má hinsvegar greina í þeirri forgangsröðun sem mannlífi borgarinnar virðist vera 

flokkað í þegar farsælast væri að öllum líkindum að leyfa flóru mannlífsins að blómstra 

óáreitt.   
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Inngangur  

Nýlega áttum við kærasta mín samræður um vinnudaginn hennar. Hún vinnur í fjölsóttri 

verslun í Austurstræti þar sem erlendir ferðamenn eru í meirihluta viðskiptavina eins og 

annarstaðar í miðbænum. Ferðamenn spyrja iðulega spurninga í sambandi við verðlag, 

vöruúrval og í hvaða átt Bæjarins Bestu er út frá versluninni. Ein af spurningum þeirra stóð 

þó upp úr fyrir mér en starfmenn verslunarinnar þurfa reglulega að svara því hvar miðbæ 

Reykjavíkur sé að finna.  

  Spurningunni er varpað fram af alvöru, og gefur væntanlega til kynna að sá sem 

spyr áttar sig ekki á þeirri staðreynd að hann standi í honum miðjum, nánast í hjarta hans. 

Hér tel ég eiga sér stað nokkuð áhugavert misræmi milli almennra væntinga margra til 

miðbæja annars vegar og hinsvegar þeirrar upplifunar sem eðli og útlit miðbær 

Reykjavíkur myndar. Þessi skemmtilega kaldhæðna þversögn varð jafnframt kveikjan að 

rannsókn minni. 

  Ef til vill kveikti þetta misræmi líka áhuga minn því ég tengi á ákveðinn hátt við 

það. Af eigin reynslu af miðbænum áfellist ég engan sem áttar sig ekki á aðstæðum þar 

sem viðkomandi virðir fyrir sér borgina. Slitrótt og tilviljanakennd heildin gerir það eflaust 

að verkum að upplifun mætir endilega ekki alltaf gefnum væntingum. Erfitt getur verið að 

treysta á umhverfið til að segja þér margt skýrt um borgina. 

  Miðbærinn er nefnilega flókinn og sérstakur ef þú nemur þar staðar og veltir honum 

fyrir þér. Sjálfur ber ég til hans nokkuð blendnar tilfinningar, sem ætla má að sé eðlilegt 

þegar heill borgarhluti er tekinn til skoðunar. Sé skoðað innan hans afmarkað svæði, þá 

kemur gjarnan enn heldur í ljós að miðbær Reykjavíkur er á vissan hátt blendinn staður í 

eðli sínu. Margslungin heild þar sem finna má hina notalegustu eiginleika og hina 

berangurslegustu, gjarnan á sama stað í einu.  

 Í landslagi miðbæjarins er ekki óalgengt að upplifa eiginleika af slíku tagi að þeir 

stillast ósjálfrátt upp í andstæður; hann getur verið eins hrífandi og hann er fráhrindandi, 

rúmar eyði innan um mannlífið, óreiðu innan skipulagsins, framsækni hlið íhaldsseminnar 

og virðist vettvangur sífelldrar togstreitu einkabílsins gagnvart mannlífinu svo nokkuð sé 

nefnt.  
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  Andstæður eins og þessar skapa í mínum augum þá margbrotnu heild sem 

miðbærinn er og gerir hann á sama tíma áhugaverðan. Reynsla mín af miðbænum eru 

eðlilega sprottin af ýmsu en einna þyngst vegur þar umgjörðin. Borgarumhverfið sjálft. Það 

er þó ekki eini þátturinn, því umhverfið hefði lítið að gera þarna ef ekki væri fyrir 

mannlífið sem það umlykur. Sambandið þarna á milli er á vissan hátt það sem borgin 

samanstendur af og segja mætti að mótað hafi borgina eins og hún kemur fyrir í dag. 

Nálgun fólks á þessu hefur þróast í gegnum árin í takt við tíðaranda líðandi stundar.  

  Í tilfelli Reykjavíkur er reyndar eins og sumstaðar hafi myndast rof í þessu 

sambandi og tengslin hafi glatast einhversstaðar á leiðinni. Borgin virðist á sumum stöðum 

ekki hlúa að mannlífi hennar. Í ritgerðinni verður þetta samband skoðað út frá Ingólfstorgi. 

Upplifun mín af staðnum er útlistuð og sögulegur og menningarlegur bakgrunnur rakinn. 

Með það í huga verður samband mannlífs við borgina skoðað og að lokum er rýnt í 

Ingólfstorg út frá rannsóknum borgarfræðingsins William H. Whyte með hliðsjón af 

fræðum danska arkitektsins og borgarfræðingsins Jan Gehl. 

1. Hjarta borgarinnar 

Leit erlendra ferðamanna að miðbæ Reykjavíkur í honum miðjum getur vissulega skýrst að  

einhverju leyti af smæð miðbæjarins samanborið stærð þeirra borga þaðan sem 

ferðamennirnir koma. Þó Laugavegurinn og framhald hans niður í Austurstræti sé í sjálfu 

sér hin fínasta borgargata með úrvali þjónustu og verslana, þá leiðir hún þó þann sem 

treystir borginni að öllum líkindum niður í hjarta hennar, á Ingólfstorg. Staður umvafinn 

viðamiklum gildum úr menningarsögu Íslensku þjóðarinnar. Torg tileinkað manninum sem 

fundið á að hafa landið okkar. Þarna hafa meðal annars varðveist elstu mannvistarleifar 

sem fundist hafa á Íslandi ásamt standandi húsi úr Innréttingunum, fyrsta vísi að 

borgarmyndun í Reykjavík frá 18. öld. Allt liggur þetta við Aðalstræti, fyrstu götu 

Reykjavíkur sem lengst af var heimreið hennar úr höfninni, þaðan sem öll húsnúmer 

höfuðborgarinnar eru talin.  

   Af eigin reynslu af Ingólfstorgi áfellist ég hinsvegar engan sem áttar sig ekki á vægi 

staðarins. Berangurslegt tómlegt plan, skilið frá mannlífi í umhverfi sínu með hlöðnum 

steinveggjum, bílastæðum og bílaumferðargötum. Lokað að hluta til frá sólinni af 

stórhýsum upp við það í suðri sem snúa í það auðri bakhliðinni. Tvennir stórgerðir 
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skyndibitaskálar loka torginu úr norðri frá annars líflegum enda Hafnarstrætis.  

  

 Milli skálanna er skilgreind leið með rauðbrúnum hellum. Leiðin liggur þráðbein 

frá skálunum í suðurátt undir reisulegt hlið, niður aflíðandi ramp með flæðandi vatni 

samsíða sér beggja vegna. Rampurinn skilar þér mitt á meginsvæði torgsins þar sem leiðin 

heldur áfram inn á milli stuðlabergssúlna sem rísa þar samsíða gufuspúandi málmstaurum. 

Þaðan leiðir hún þig suður og skilar þér framan í gríðarstóra tóma húsgaflinn nefndan hér 

áður, aðeins með ruslatunnur í húsasundi þér á hægri hönd til samlætis. 

  Gamla Morgunblaðshöllin trónir svo yfir svæðinu og tekur á móti þér í enda 

Austurstrætis eins og Hallgrímskirkja gerir við enda Skólavörðustígs. Hvoru tveggja eins 

og einsteinungar, margfalt stærri en flest í nærliggjandi byggð, á reitum hlöðnum gildi 

vegna miðlægs skipulagsins og sögu staðanna. Önnur byggingin er dramatískur og 

expressjónískur trúarstaður, hin er hinsvegar skrifstofubygging, sviplítil og hversdagsleg á 

að líta. 

  Í þessari vöggu Reykjavíkur skortir þó ekki mannlíf þrátt fyrir allt. Eins og oft með 

staði sem bægja frá megni almennings, veitir það jaðarhópum samfélagsins rúm. Þarna 

hittist mótorhjólafólk borgarinnar sem skipt hafa torginu á móti hjólabrettafólkinu og 

virðist henta þeim prýðilega. Þau sem umgangast miðbæinn hvað mest, útigangsfólkið, 

hafa kosið sér ákveðna bekki torgsins þar sem það hópast öðru hverju og ver sínum 

stundun. Þessi menning staðarins er honum samofinn í sögu hans og er vissulega ósvikið 

mannlíf. 

2. Úr bæ í borg 

2.1 Lifað af landinu 

Reykjavík er ung borg. Hún samanstendur að mestu leiti af úthverfum byggðum eftir 

seinnipart síðustu aldar og er gríðarlega dreifð í samanburði við íbúafjölda. Miðbærinn er 

nánast eini hluti hennar sem býr yfir þéttri sögu aftur fyrir heimsstyrjöld og hægt er að 

segja að hafi borgarmynd á borð við þær borgir sem risið hafa í löndum í kringum okkur. 

Sú mynd hefur skýr en flókin einkenni sökum þess óreglulega eðlis sem borgin hefur 

öðlast á stuttri og áþreifanlegri sögu sinni. 

  Elsti hluti og kjarni Miðbæjarins er Kvosin. Nafnið er dregið af lögun landsins en 

kvos er dæld eða bolli í landslagi. Mörk sjálfs Miðbæjarins víkka stöðug með hverju ári en 
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Kvosin er mörkuð af Grjótaþorpinu að vestanverðu og Lækjargötu við rætur Þingholtanna 

að austanverðu. Tjörnin og Reykjavíkurhöfn eru mörk hennar í suðri og norðri. Í Kvosinni 

stóð sveitabærinn Reykjavík allt frá landnámi Ingólfs Arnarsonar fram á seinni hluta 

átjándu aldar. Árið 1750 snerti þar niður atburðarrás sem þegar hafði undið rækilega upp á 

sig úti í heimi og átti eftir leiða af sér djúpstæðar breytingar á Íslensku samfélagi til 

frambúðar.  

  Upplýsingin var komin á fullt skrið á meginlandinu og mikill uppgangur var í 

efnahag Danaveldis sem þá réði Íslandi. Birtist þetta til að mynda í miklum áhuga hins 

nýstofnaða Danska vísandafélags á náttúru Íslands. Aukið ráp Dana til landsins vakti vilja 

þeirra til að bæta bág kjör Íslendinga og hæfni til að nýta auðlindir landsins. 

Innréttingarnar varð nafn þessa framtaks og eru þær kenndar við Skúla Magnússon 

landfógéta. Innréttingarnar héldu til að mynda utan um jarðræktun, námuvinnu og ýmsa 

framleiðslu útbúinni talsvert betri aðbúnaði en fyrr þekktist hérlendis.1  

  Hús Innréttinganna voru reist við slóðina úr fjörunni að Reykjavíkurbænum í 

Kvosinni. Slóðin hlaut nafnið Hovedgade en gengst í dag undir nafninu Aðalstræti. Nýju 

húsin voru átta talsins auk gömlu Reykjavíkurkirkju og Reykjavíkurbæjarins, sem að öllum 

líkindum var nýttur í Innréttingarnar líka.2 Kaupstaður var stofnaður í Reykjavík þegar 

einokunarverslun Dana leið undir lok árið 1787. 

  Þegar verslun varð frjáls urðu kaupstaðir fyrst stofnaðir á Íslandi. Þeir voru sex í 

upphafi og þeirra á meðal var Reykjavík. Til að tryggja vöxt Reykjavíkurkaupstaðar fengu 

allir sem settust þar að ókeypis borgararétt, byggingarstyrk, ókeypis lóð og voru lausir við 

opinber gjöld í 20 ár. Vöxtur Reykjavíkur tók vitanlega kipp.3 Um aldarmótin 1900 var 

Reykjavík tekin að teygja sig austur í Þingholt, suður með Tjörninni og vesturbærinn var 

byrjaður að myndast.  

  Úr litlu dönsku verksmiðjuþorpi var Reykjavík nú vaxin í höfuðborg Íslands og 

náði íbúatala um 7.000. Um leið og borgin dreifði úr sér einangraðist þungamiðjan ekki 

lengur við Aðalstrætið og nærumhverfi þess. Höfninni var gerður staður á landfyllingu fjær 

                                                 
1 Anna G. Ólafsdóttir, „Fimm hús endurbyggð í Aðalstræti,“ Morgunblaðið , 1. mars 1992, bls. 14. 

Sótt 11. desember 2017 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=124602&pageId=1760520&lang=is&q=Ingólfstorg. 
2 Hjörleifur Stefánsson, Kvosin: Byggingarsaga miðbæjar Reykjavíkur, Reykjavík: Torfusamtökin, 1987, bls. 

30. 
3 Hjörleifur Stefánsson, Kvosin: Byggingarsaga miðbæjar Reykjavíkur, bls. 38 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=124602&pageId=1760520&lang=is&q=Ingólfstorg
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gamla kjarnanum og verslunin fyrir löngu fallin í flóru byggðarinnar sem óx eftir götunum 

sem spunnust við borgina með árunum.4  

 

2.2 Vaxtaverkir 

Heildrænni stefnumótun í skipulagi borgarinnar hafði ekki formlega verið komið á legg 

fram að þessu. Borgin hafði byggst á tiltölulega lífrænan hátt og samanstóð að mestu úr 

lágreistum timburhúsum. Bruninn mikli 1915 gerbreytti svip Kvosarinnar og setti tóninn 

fyrir byggðarmótun borgarinnar í framtíðinni. Á þessum tímamótum fór af stað markvissari 

umræða um skipulagsmál og öld steinsteypunnar gekk í garð.5  

  Afstaða Íslendinga gagnvart Reykjavík var lengi ekki sérlega jákvæð, það er til að 

mynda ekki fyrr en um miðja öldina að hún verður yrkisefni skálda eða myndefni málara.6 

Í grein sinni Hugleiðing um Kvosina bendir Garðar Snæbjörnsson á að „Reykjavík hafði 

löngum það orð á sér að vera úrkynjað útibú danskra nýlenduherra. Fyrir vikið báru menn 

takmarkaða virðingu fyrir bæjarlandslaginu eins og það var um aldamótin. Danskur bær 

skyldi víkja fyrir íslenskri borg.“7 

  Upphafsreit Reykjavíkur var meira og minna gerð lítil skil í skipulagsáætlunum 

komandi áratuga. Fram yfir miðja öld stefndu flestar þeirra að því að ryðja leifum fortíðar 

Reykjavíkur úr vegi fyrir stórhuga áformum um borg framtíðarinnar. Margar þessara 

metnaðarfullu áætlana voru reyndar, en strönduðu gjarnan af ýmsum ástæðum skömmu 

eftir að hafa verið hrint í framkvæmd. 

  Í skipulagsuppdrætti Reykjavíkur 1927 var gert ráð fyrir að í Kvosinni og þar um 

kring yrði nær allt rifið og timburhúsabyggðin viki fyrir stórgerðri steinsteyptri randbyggð. 

Skipulagið náði aðeins innan Hringbrautar og ætlað að það dygði borginni næstu 

áratuginna.8 Fólksfjölgun sprengdi skipulagið innan fárra ára og Kreppan mikla setti allt úr 

skorðum þegar hún skall á um 1930.  

  Á stríðsárunum þandist Reykjavík gríðarlega út um leið og fólk streymdi í borgina 

úr sveitinni. Þrátt fyrir hina ýmsu fjötra stríðsins fylgdi því fjármagn, vinna og fólksfjölgun 

                                                 
4 Hjörleifur Stefánsson, Kvosin: Byggingarsaga miðbæjar Reykjavíkur, bls. 21. 
5 Trausti Valsson, Vaxtarbroddur, Reykjavík: Fjölvaútgáfan, 1986, bls. 39. 
6 Ingibjörg Sólrún, „Höfuðborgin – samviska þjóðarinnar.“ Í Borgarbrot: Sextán sjónarhorn á 

borgarsamfélagið, Páll Björnsson, 135-143, Reykjavík: Borgarfræðasetur og Háskólaútgáfan, 2003, bls. 27. 
7 Garðar Snæbjörnsson, „Hugleiðing um Kvosina.“ Arkitektúr: tímarit um umhverfisskipulag, 1. tölublað 

september 2012, bls. 18. 
8 Trausti Valsson, Vaxtarbroddur, bls. 42. 
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slík að ekki gafst færi á að skipuleggja þenslu borgarinnar nema í stórum dráttum.9 

Skipulags-uppdrættir voru gerðir upp úr stríðsárunum sem einungis var gróflega fylgt eftir. 

Sá fyrri setti varanlega mark sitt á Kvosina. Í honum eru kynntar til sögunnar hraðbrautir 

yfir þökum miðbæjarins og breiðgötur milli módernískrar randbyggðar um borgina. 

Morgunblaðshöllin og Tollhúsið eru helstu leifar þessa skipulags. Í Kvosinni og 

Grjótaþorpinu viku eldri hús fyrir fyrirhuguðum áætlunum sem varð síðan ekki úr.10  

  Fyrsta formlega aðalskipulag Reykjavíkur kom út árið 1966. Skipulagið var það 

ýtarlegasta til þessa, unnið í samstarfi við Danska sérfræðinga og einkenndist af ámóta 

stórhug og undanfarar þess. Enn var bíllinn í fyrirrúmi; hraðbrautir með allt að átta 

akreinum  fléttuðust í umferðarslaufur við helstu gatnamót borgarinnar. Nýr miðbær 

Reykjavíkur átti að rísa á þeim reit sem Kringlan stendur í dag, og virðist hafa átt að taka 

við af þeim gamla sem verslunarkjarni höfuðborgarsvæðisins. Framkvæmdir við nýja 

miðbæinn í Kringlunni töfðust í fjölda ára og hafði í för með sér að verslun dreifðist í 

staðinn um borgina og búðir spruttu upp á víð og dreif.11  

  Sem fyrr voru samt mörg hús rifin í miðbænum til að mynda pláss fyrir nýju 

umferðaræðarnar. Þessar æðar leiddar inn í miðbæ sem augljóslega virtist eiga eftir að 

verða úreltur innan skamms vegna Kringlunnar. Skipulagið ofreiknaði meira en umferð 

einkabílsins, fólksfjölgun náði aðeins hluta þess sem gert var ráð fyrir og fór því fljótt að 

bera á vanköntum í skipulaginu.  

  Þróunarstofnun var stofnuð 1972 til að mæta þessu, og lagði fram nýtt aðalskipulag 

seinna á áratugnum sem var að vísu aldrei samþykkt.12 Þó að svo hafi farið var stofnunin 

komin til af mikilli viðhorfsbreytingu í samfélaginu og kom ýmsu í verk í friðunarmálum 

og afturköllun þeirra hluta skipulagsins 1966 sem þóttu hvað gallaðastir. Þróunarstofnun sá 

til þess að framkvæmd fyrirhugaðs umferðakerfis gamla skipulagsins miðaði ekki lengra 

og fólst í því að hætt var við hraðbraut yfir Grjótaþorpið úr Reykjavíkurhöfn. Í skipulaginu 

sem Þróunarstofnun gerði var mikil áhersla lögð á gróður og græn svæði og lagði það 

farveginn fyrir það sem koma skyldi í skipulagsmálum í borginni.13 

                                                 
9 Trausti Valsson, Vaxtarbroddur, bls. 47-49. 
10 Trausti Valsson, Vaxtarbroddur, bls. 56. 
11 Trausti Valsson, Vaxtarbroddur, bls. 68. 
12 Aðalskipulag Reykjavíkur 1984-2004, Reykjavík 1988, bls. 9. 
13 Trausti Valsson, Vaxtarbroddur, bls. 71. 
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3. Sár í bæjarlandinu 

3.1 Upphafning miðbæjarins 

Sem fyrr segir var Aðalstræti aldrei beint í brennidepli skipulagsáætlana borgarinnar fram 

eftir öldinni. Þrátt fyrir það má samt í dag finna þar ummerki þeirra helstu meðfram allri 

götunni og er um leið töluvert lýsandi fyrir borgarmynd miðbæjarins. Undir henni liggja 

leifar landnámsbæjarins, sjáanlegar gegnum rúðu af gangstéttinni. Í miðju Aðalstræti er 

hús úr Innréttingunum og við suðurenda götunnar er hús Hjálpræðishersins reist úr steypu 

vegna Brunans mikla 1915.14 Morgunblaðshöllin gnæfir yfir sem minnisvarði stórhuga 

áætlananna um miðja öldina og við hlið hennar eiginlegar málamiðlanir frá níunda 

áratugnum. Þá voru reist hús samsíða Morgunblaðshöllinni til að brúa bilið milli hennar og 

lágreistu byggðarinnar í kring þegar ýmsar umbætur hófust á miðbænum.15 

   Þar sem í dag er Ingólfstorg voru lóðir og hús allt frá upphafi byggðar í 

Reykjavík. Plássið sem torgið spannar voru lengst af tveir reitir meðfram Austurstræti, 

afmarkaðir af sömu götum og torgið í dag. Á fjórða áratugnum stóðu þar enn gömul 

timburhús þar til um það leiti sem Steindór nokkur eignaðist reitinn milli Austurstrætis að 

Hafnarstrætis. Þá voru eldri húsin á þeim reit rifin og Steindór reisti sér lítið tvílyft hús og 

rak bílaviðgerðarþjónustu á lóðinni sem varð nefnt Steindórsplan.16 Á reitnum sunnan við 

Austurstræti stóð Hótel Reykjavík sem brann árið 1944. Bruninn skildi eftir sár í hjarta 

bæjarins og varð bílastæði sem hlaut nafnið Hallærisplanið og hefur staðið óbyggt síðan. 

  Aðalskipulag Reykjavíkur 1984 markar breytta tíma. Þar er lögð áhersla á að gera 

Kvosina að betri stað og hefja hana upp úr ástandi sem þá þótti orðið slæmt.17 Áform voru 

um að gera stóran hluta Kvosarinnar að göngusvæði, minnka umferð bíla og skapa 

fjölskrúðugra götulíf. Það skyldi gert með hönnun torga og göngugatna, gróðursetningu 

trjáa og þétta byggð.18 Hugmyndir voru um að endurreisa söguleg hús við Aðalstræti til að 

hýsa sögusýningu með bækistöð í Geysishúsinu og að færa borgarbókarsafnið yfir í 

Morgunblaðshöllina.19  

  Í skipulaginu var gert ráð fyrir að torg yrði á reit Steindórsplans og Hallærisplans. 

Staðurinn þótti búa yfir miklum möguleikum. Mikið af sögufrægum húsum umkringdu 

                                                 
14  Hjörleifur Stefánsson, Kvosin: Byggingarsaga Reykjavíkur, bls. 206. 
15 Aðalskipulag Reykjavíkur 1984-2004, Reykjavík 1988, bls. 133 
16 Hjörleifur Stefánsson, Kvosin: Byggingarsaga Reykjavíkur, bls. 96.   
17 Magnús Sigurðsson, „Miðbærinn endurheimti sinn sess.“ Bls. 12. Sótt 9. Desember 2017 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=125297&pageId=1778518&lang=is&q=Ingólfstorg. 
18 Aðalskipulag Reykjavíkur 1984-2004, bls. 135. 
19 Anna G. Ólafsdóttir, „Fimm hús endurbyggð í Aðalstræti.“ bls. 14.  
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svæðið sem var sólríkt og skjólsælt og því kjörinn vettvangur fyrir hverskyns uppákomur. 

Torgið skyldi tengja saman Grófina og hafnarsvæðið, Fógétagarðinn og Austurvöll.20 

Torgið var nefnt Ingólfstorg til að minna á „að Ingólfur hafi gengið þar um forðum á leið 

til sjávar.“21 

 Árið 1991 var haldin lokuð hugmyndasamkeppni um Ingólfstorg og niðurstaða 

kynnt í júní 1992. Elín Kjartansdóttir, Haraldur Örn Jónsson og Helga Benediktsdóttir hjá 

stofunni Verkstæði 3 unnu fyrstu verðlaun og hófust þegar handa við að útfæra 

hugmyndina. Dómnefndin sagði tillöguna hafa látlaust yfirbragð og samsamast umhverfi 

sínu vel.22 Að sögn höfunda var markmið tillögunnar að gamli miðbærinn endurheimti sinn 

gamla sess sem hjarta borgarinnar og vettvangur iðandi mannlífs. Stórt heilsteypt torg í 

miðbænum sem yrði hið opinbera torg borgarbúa og um leið vettvangur fyrir útisamkomur 

í framtíðinni.23 

  Miklar væntingar voru til þessa nýja aðaltorgs borgarinnar. Formaður 

skipulagsnefndar borgarinnar sagði torgið hafa alla möguleika á að verða „miðpunktur sem 

allir landsmenn skynji sem hjarta höfuðborgarinnar.“ 24 Í Morgunblaðinu er greint frá því 

að Ingólfstorg komi til með að vera „veigamesta útisvæði í gamla miðbænum.“ 25 

Ingólfstorg opnaði 4. desember 1992 við hátíðlega athöfn. 

 

3.2 Torgið og borgin 

 
Erfitt væri að bera rök fyrir því að á Ingólfstorgi hafi á einhverjum tímapunkti verið 

miðpunktur mannlífs miðbæjarins frá opnun þess. Miðað við þann fjölda sem nýtir sér það 

dags daglega um þessar mundir mætti ætla að svo hafi aldrei orðið. Torgið hefur sinnt 

                                                 
20 Arnar Guðmundsson, „Austurstræti.“ Helgarblaðið, 12. júní 1992, bls. 11. Sótt 11. desember 2017 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=226802&pageId=3056637&lang=is&q=Ingólfstorg. 
21 „Veiðileyfi í Elliðaám hækka um sex prósent.“ Morgunblaðið, 4. desember 1991, bls. 33. Sótt 9. desember 

2017 af http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=124418&pageId=1755375&lang=is&q=Ingólfstorg. 
22 „Borgartorg Ingólfs.“ Tíminn, 17. júní 1992, bls. 2. Sótt 9. desember 2017 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=281494&pageId=4068391&lang=is&q=Ingólfstorg.  
23 Magnús Sigurðsson, „Miðbærinn endurheimti sinn sess.“ Morgunblaðið, 15. Janúar 1993, bls. 12. Sótt 9. 

Desember 2017 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=125297&pageId=1778518&lang=is&q=Ingólfstorg. 
24 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, „Ingólfstorg.“ Dagblaðið Vísir, 18. mars 1993, bls. 14. Sótt 9. desember 

2017 af http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=194606&pageId=2610229&lang=is&q=Ingólfstorg 

Ingólfstorg. 
25 „Framtíð Austurstrætis ekki ákveðin að sinni.“ Morgunblaðið, 19. júní 1992, bls. 2. Sótt 9. desember 2017 

af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=124823&pageId=1766592&lang=is&q=Ingólfstorg. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=226802&pageId=3056637&lang=is&q=Ingólfstorg
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=124418&pageId=1755375&lang=is&q=Ingólfstorg
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=281494&pageId=4068391&lang=is&q=Ingólfstorg
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=194606&pageId=2610229&lang=is&q=Ingólfstorg
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=124823&pageId=1766592&lang=is&q=Ingólfstorg
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skyldu sinni vel sem svið viðburða, en utan hátíðarhalda er þar ekki margt um manninn í 

samanburði við aðra fjölfarna staði í miðbænum.  

  Af umfjöllun frá aldamótunum að dæma virðast mótorhjóla og hjólabretta fólk 

fljótlega hafa tekið að sér að nýta þetta hjarta borgarinnar. Sléttir granít fletirnir henta 

prýðilega hjólum af hvaða tagi, en að öllum líkindum hefur tómið sem torgið skapaði rutt 

þeim veginn. Jaðarmenning á Ingólfstorgi er líka ekki sprottin úr engu. Hallærisplanið 

hafði verið samkomustaður unglinga og endastöð rúntsins allt frá sjötta áratugnum fram að 

tilurð torgsins.26 Hallærisplanið hafði að einhverju leiti verið litið hornauga á sínum tíma 

en engu að síður var það rótgróinn samastaður ungs fólks og jaðarhópa fram eftir öldinni.27 

Ekki er úr vegi að arfleið þess hafi haft áhrif á mannlíf Ingólfstorgs síðar meir.  

  Viðtal við tvo hjólabrettastráka í blaðinu Fókus árið 1999 varpar ljósi á þá þýðingu 

sem Ingólfstorg hefur fyrir þeim. Viðtalið er titlað Við munum stofna fríríki á Ingólfstorgi 

og þar nefna þeir Ingólfstorg heimili hjólabrettafólks en finnst sem samfélagið vilji helst 

losna við veru þeirra. Annar strákanna, kallaður Haddi Gunni í viðtalinu segir: „Það er 

traðkað á okkur, við erum minnihlutahópur sem öllum er sama um. Við erum vandamál 

sem borgin getur greinilega ekki leyst.“28 Strákarnir lýsa erfiðri sambúð á torginu með 

mótorhjólafólkinu sem þeir kalla „svínin.“ Þessir hópar viðhafast enn á torginu og virðist 

sambúðin þeirra á milli hafa batnað. Raunin er samt að enn í dag virðist þetta mannlíf 

torgsins vera nokkuð í ónáð borgarinnar ef litið er á atburði nýliðinna ára.  

 TM setti athyglisvert fordæmi þegar fyrirtækið setti upp skautasvell yfir torgið í 

desember 2006. Í síðari tíma hefur færst í aukana torginu sé umbreytt á hina ýmsu máta. 

Reykjavíkurborg stóð fyrir tilraunum á torginu árunum 2011 til 2013 í samstarfið við 

rekstraraðila umhverfis Ingólfstorg. Borgin vildi lífga upp á torgið og gerði það með því að 

bæta á það hlutum eins og grasblettum, blómakerjum og útistólum. Þetta framtak vakti 

áberandi mótmæli hjólabrettafólks sem fannst enn og aftur eins og verið væri að reka þau 

af torginu.29 Í mínum augum sýnir þetta ákveðnar vísbendingar um viðhorf borgarinnar til 

torgsins og menningar þess.  

  Velgengni karlalandsliðsins í fótbolta á EM sumarið 2016 hafði athyglisverð áhrif á 

                                                 
26 „Hallærisplanið: Ólæti og árás á lögreglumann.“ Vísir, 30. janúar 1967, bls. 10. Sótt 5. desember 2017 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=184155&pageId=2390332&lang=is&q=Hallærisplanið. 
27 „Stelpurnar koma fyrr, fara fyrr og eru yngri.“ Dagblaðið Vísir, 10. nóvember 1982. Sótt 5. desember 2017 

af http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=189136&pageId=2468903&lang=is&q=Hallærisplanið 
28 „Við munum stofna fríríki á Ingólfstorgi.“ Fókus, 18. júní 1999. Sótt 5. desember 2017 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=198771&pageId=2985899&lang=is&q=hj%F3labretti. 
29 Þórhildur Þorkelsdóttir, „Hjólabrettakappar mótmæla á Ingólfstorgi.“ Vísir, 1. júlí 2013. Sótt 

5. desember 2017 af http://www.visir.is/g/2013130709921. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=184155&pageId=2390332&lang=is&q=Hallærispla
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=198771&pageId=2985899&lang=is&q=hj%F3labret
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hlutverk torgsins. Leikir á mótinu voru sýndir á gríðarstórum skjá fyrir framan fjölda 

bekkja sem dreift var yfir Ingólfstorg. Eftir það hafa hinum ýmsu viðburðum verið 

sjónvarpað á torginu og fylgdi velgengni kvennalandsliðsins hefðinni eftir ári seinna. 

Þessir viðburðir hafa verið samstarf borgarinnar við íþróttafélög og einkarekin fyrirtæki. 

Athyglisvert hlýtur að teljast hvernig þetta virðist á vissan hátt marka frjálsari aðkomu 

einkarekinna fyrirtækja að almenningsrými miðbæjarins. Á sama tíma virðist þetta gefa til 

kynna að torgið sé opin tilraunastofa borgarinnar til að umbreyta menningu þess, tilgang og 

notkun.30 

  Verkefnið Torg í biðstöðu á vegum Reykjavíkurborgar hófst árið 2011 og er enn í 

gangi. Verkefnið gengur út á að hleypa lífi í vannýtt almenningssvæði í borginni og hvetja 

borgarbúa til þess að taka virkari þátt í nýtingu borgarumhverfisins. Nafnið á verkefninu er 

nokkuð lýsandi en að Ingólfstorg hafi verið hluti af því hlýtur einnig að teljast markvert.31 

Margt virðist benda til þess að í augum borgaryfirvalda slái hjarta miðbæjarins ekki 

endilega sem skyldi. 

  Árið 2010 var efnt til opinnar samkeppni um endurskipulag þess svæðis sem 

afmarkast af Aðalstræti, Thorvaldsensstræti og Kirkjustræti. Tveimur árum áður höfðu 

verið auglýstar breytingar á deiluskipulagi lóðanna sunnan Ingólfstorgs og vestur að 

Austurvelli þegar eigandi þeirra lóða vildi fullnýta byggingaheimildir sínar. Auglýstar 

tillögur féllu í grýttan jarðveg, svo borgin brá á það ráð að efna til samkeppni um svæðið í 

heild. Áhersla var meðal annars lögð á almenningsrými svæðisins, frumhönnun hótels, 

eflingu mannlífs í borginni og virðingu fyrir sögulegri arfleið svæðisins sem upphaf 

byggðar á Íslandi.32  

  Fyrsta vinning hlutu Ask arkitektar. Hvað Ingólfstorg varðar gerði tillaga þeirra ráð 

fyrir að torgið í núverandi mynd yrði rifið og suðurhluti þess, gamli Hótel Íslands reiturinn 

yrði byggður á ný. Þar með myndi torgið minnka um helming og það sem eftir yrði af því 

útfært á nokkuð látlausan hátt. Austurstræti myndi tengjast Aðalstræti á ný og hið nýja 

Ingólfstorg væri í beinni tengingu við jarðhæðir Veltusunds og Hafnarstrætis. 

  Þegar úrslit samkeppninnar höfðu verð kynnt þáttakendum gaf einn dómaranna, 

Kristín Þorleifsdóttir álit. Þar greindi hún frá því að eftir mikla ígrundun telji hún enga 

                                                 
30 Birkir Blær Ingólfsson, „EM torgið snýr aftur á EM kvenna.“ Fréttastofa Rúv, 14. júlí 2017. Sótt 5. 

desember 2017 af http://www.ruv.is/frett/em-torgid-snyr-aftur-a-em-kvenna. 
31 „Stytturnar af stallinum.“ Fréttablaðið, 24. ágúst 2011, bls. 28. Sótt 5. desember 2017 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=328805&pageId=5159047&lang=is&q=Torg í biðstöðu 
32 „Ingólfstorg Kvosin: Samkeppni um uppbygginu í miðborg Reykjavíkur – Dómnefndarálit.“ Reykjavík: 

Reykjavíkurborg, 2012, bls. 12. 
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innsenda tillögu leysa kröfur samkeppninnar á sannfærandi hátt. Í því ljósi átti hún 

sérstaklega við útfærslu almenningsrýma, götumynda og útlitslegrar hönnunar nýbygginga. 

Hennar mat var að allar vinningstillögurnar fimm væru annmörkum háðar og lagði til að 

borgaryfirvöld héldu áfram leit til betri heildarlausnar á skipulagi svæðisins.33 

 

4. Maður er manns gaman 

Ef rýnt er í skipulag Ingólfstorgs eins og það er í dag vakna ef til vill ýmsar spurningar. Til 

að skilja örlög þess er vert að virða fyrir sér eðli hönnunar þess í ljósi þess hlutverks sem 

það átti að þjóna frá upphafi. Eins og fram hefur komið átti torgið að verða menningarlegt 

hjarta borgarinnar. Eftir að hafa skoða raunir þess síðan það var opnað virðist sem að ekki 

hafi farið sem til skyldi, í það minnsta í augum ýmissa hópa innan samfélagsins. Í leit að 

skýringum er athyglisvert líta aðeins á torg á Íslandi almennt. 

  Nokkuð frjálslega er farið með orðið torg í íslenskri tungu og virðist það ekki hafa 

neina ákveðna merkingu. Lækjartorg er opinn afkimi Lækjargötu, Óðinstorg er bílastæði 

meirihluta ársins og væntanlegt Hafnartorg kemur til með að vera nafn á heilum 

borgarhluta innan Kvosarinnar. Að hringtorg séu líka nefnd torg einfaldar ekki málið. Í 

íslensku orðabókinni er orðið torg einfaldlega skilgreint sem óbyggt svæði í borg eða bæ. 

Torg gæti því verið nánast hvað sem er. Erlendis hafa torg oft hinsvegar mun ríkari 

þýðingu í menningu borga sem kærkominn miðpunktur samfunda, samkoma og athafna 

borgaranna, eins og Ingólfstorg átti alltaf að verða frá upphafi.34 35 

  Í bók sinni The Social Life of Small Urban Spaces greinir William H. Whyte frá 

rannsóknum sem hann gerði á borgarrýminu í New York og öðrum borgum víðsvegar um 

heiminn á áttunda áratugnum. Þar leiðir hann lesendum fyrir sjónir hvers vegna ákveðin 

almenningsrými í borgum eru vinsæl en önnur ekki, út frá eigin athugunum frá fyrstu 

hendi. Whyte greinir þau grundvallar skilyrði sem gera torg fjölsótt og þar nefnir hann sem 

grundvallaratriði nærliggjandi götur, setuaðstöðu, sólarljós og önnur gæði eins og mat, 

trjágróður og vatn. Milli torga hvarvetna í heiminum samvara gildi þessara skilyrða sér 

almennt nokkuð reglulega sem og hegðunarmynstur fólks og þau gæði sem það sækist 

                                                 
33 „Ingólfstorg Kvosin: Samkeppni um uppbygginu í miðborg Reykjavíkur – Dómnefndarálit.“ Bls. 13. 
34 Jan Gehl, Life Between Buildings: Using Public Space, Skive: The Danish Architectural Press: 2001, bls. 

43. 
35 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, „Ingólfstorg.“ bls. 14. 
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eftir.36  

  Vel heppnuð torg eru félagslegir staðir. Þar fæst fólk við það sem það myndi annars 

gera í almenningsrými borgarinnar. 37 Í bókinni Cities for People kemur Jan Gehl inná í 

hverju þessi notkun felst og tekur sem dæmi lystigöngur, erindagjörðir, stutt stopp, lengri 

dvalir, búðarráp, samræður og samfundi, líkamsrækt, dans, dægrastyttingu, götumarkaði, 

barnaleiki, betl og hverskyns viðburði.38 Hversdagslegir hlutir sem maður gefur sjaldan 

mikinn gaum í daglegu lífi. 

  Notkun fólks yfir daginn svipar nokkuð til milli fjölsóttra torga. Á morgnanna hefst 

umgangur fólks, fáir í fyrstu en fjöldinn eykst svo fram að hádegi og nær þá vanalega 

hámarki. Þegar líða tekur að eftirmiðdegi fækkar aftur á torginu og eru fáir eða enginn eftir 

um kvöldmatarleyti ef engin þjónusta stendur við torgið. Þessi lýsing á við um tiltölulega 

milt veðurfar, en takturinn yfir daginn og mannfjöldi breytist síðan eftir veðri og árstíðum. 

Hvernig fólk notar sameignleg rými borgarinnar breytist í sjálfu sér á hinn bóginn 

lítillega.39  

  Rannsóknir Whytes sýna kannski að vissu leyti atriði sem manni þætti liggja í 

augum uppi, en þjóna þar af leiðandi sem skýr leiðarvísir til að rýna í almenningsrýmið. Ef 

aðalatriðin eru tekin fyrir hvert fyrir sig og færð yfir á Ingólfstorg, má varpa ákveðnu ljósi 

á í hverju kostir þess og gallar felast og fá kannski skýringu á stöðu torgsins gagnvart 

mannlífi borgarinnar í dag. 

   Í rannsóknum Whyte kom í ljós að stærð og lögun torga höfðu ekki úrslita áhrif. 

Útlit og fagurfræði virtust heldur engin áhrif hafa á mannlífið. Bæði torg sem voru ljót eða 

fögur í augum Whyte gátu verið alveg jafn fjölsótt. Útlit umlykjandi bygginga þar með 

talið.40  

  Aðal forsenda þess að torg virki yfir höfuð segir Whyte að sé ekki undir torgunum 

sjálfum komið. Það ræðst af götunum í kring, því göturnar í kring þurfa að vera gæddar 

mannlífi svo að líf þrífist á torgunum sjálfum.41 Að frátöldu Vallarstræti uppfyllir umhverfi 

Ingólfstorgs prýðilega þessar kröfur. Að torginu liggur ein fjölfarnasta verslunargata 

landsins og allt um kring er fjölbreytt líf á jarðhæðum, frá morgni til kvölds alla daga 

vikunnar.  

                                                 
36 William H. Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, New York: Project for Public Spaces, bls. 22. 
37 Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, bls. 22.  
38 Jan Gehl, Cities for People, Washington: Island Press, 2010, bls. 19. 
39 Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, bls. 18. 
40 Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, bls. 25. 
41 Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, bls. 57. 
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  Annmarkinn er sá að torgið sjálft sér lítið af þessu lífi. Sem fyrr segir er Ingólfstorg 

lokað frá umhverfi sínu með hinum ýmsu hindrunum og sker þannig mikið á stefnur 

fótgangandi umferðar um miðbæinn. Þar sem torgið opnast fyrir þér virðist það gera það 

óháð umferð fótgangandi. Vegleg opun er frá enda Austurstrætis, en henni er svarað með 

annarri opnun að gömlu Morgunblaðshöllinni, þangað sem sárafáir eiga leið í stóra 

samhenginu. Mest umferð um svæði torgsins virðist vera milli Austurstrætis og Vesturgötu 

en þar á milli er nærrum engin sjónlína.  

  Á þessari 50 metra vegalengd standa í veginum bílar, veggir, súlur, skálar, trjábeð, 

auglýsingaskilti og fleira. Torgið er í raun fyrirstaða því það býður ekki upp á greitt flæði 

um sig. Mín reynsla er sú að flestir kjósi að ganga fram hjá því, um Veltustund, 

Vallarstræti og Hafnarstræti til að komast leiðar sinnar. Þetta er annmarki, því að 

samkvæmt rannsóknum Whyte, þá berst líf inná torg á þeim forsendum að fólk staldri við 

og nemi staðar við straum fótgangandi umferðar um borgina. Fáir dvelja fjarri straumnum 

nema að fjöldi fólks hafi þegar safnast á torginu.42 

  Í árdaga Ingólfstorgs var litið á þetta öðrum augum. Staða þess sem eiginleg 

einangruð umferðareyja virtist þykja styrkja stöðu þess frekar enn nokkuð annað. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson sem var borgarfulltrúi á þeim tíma kom inn á þetta í grein sem 

birt var í DV um þær mundir sem torgið var í byggingu:  

 

Með því að hita upp „gólf“ torgsins, reisa skjólveggi og skjólþök er tekið 

mið af aðstæðum okkar og veðurfari og ekki vafi að torgið getur nýst og 

verður vinsælt allt árið um kring. Bílaumferð er allt í kringum torgið og 

bílastæði og bílastæðahús í næsta nágrenni. Flestir almenningsvagnar 

borgarinnar munu fara um Aðalstræti að nýrri miðbæjarmiðstöð SVR í 

Tryggvagötu. Allt þetta mun augljóslega styrkja starfsemi á torginu og 

við það.43 

 

Auk þess að torg reiði sig á umhverfið í kring greindi Whyte aðra þýðingamikla forsendu. 

Vinsælustu torgin sem hann rannsakaði voru nær undantekningalaust þau sem höfðu mest 

af hentugri setuaðstöðu. Gæði ísetunnar í hefðbundnum skilningi virtist litlu máli skipta. 

Mótaðir fletir voru jafn þétt setnir og sléttir, steypa var jafn vinsæl timbri og járni og svo 

framvegis. Ýtarlegar rannsóknir hans leiddu pínlega einfalda niðurstöðu í ljós: fólk átti það 

                                                 
42 Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, bls. 21. 
43 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, „Ingólfstorg.“ bls. 14. 
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til að setjast mest þar sem að hentug setuaðstaða var fyrir hendi.44  

  Til að teljast hentug þarf setuaðstaða hinsvegar að búa yfir gæðum sem ekki eru svo 

augljós. Líkamleg þægindi skipta semsé ekki öllu máli, en það gera félagsleg þægindi svo 

sannarlega. Þetta þýðir til að mynda að setuaðstaða þarf helst að vera staðsett í samhengi 

við umferð gangandi vegfaranda. Öll setuaðstaða Ingólfstorgs er á því innanverðu, utan 

straums fótgangandi. 

  Setuaðstaða þarf líka að hafa rúm fyrir valkosti. Samkvæmt rannsóknum Whytes 

virtist fólki líða best þegar það hafði úrval valmöguleika í afstöðu setu sinnar gagnvart 

umhverfinu; fremst, aftast, til hliðanna, í skugga eða sól, í hópum eða út af fyrir sig og 

síðast en ekki síst að geta haft um sig nægt rými. Að sögn Whyte virðist fólki líða betur 

með gefnar aðstæður ef það veit að getur hagað þeim eftir eigin hentugleika. Möguleikinn 

á vali er mjög mikilvægur þótt hann sé oftast ekki nýttur. 

  Hefðbundnir bekkir eru í þessu ljósi hreint ekki kjörin setuaðstaða. Of takmarkaðir 

í stærð, njörvaðir við jörðu og oftast einangraðir hver frá öðrum. Stólar duga vel séu þeir 

lausir frá jörðinni, en langsamlega farsælust voru sætin sem innbyggð voru í umhverfið. 

Innbyggðir fletir í þægilegri hæð og dýpt eins og tröppur, kantar og syllur eru einmitt oft 

við jaðra torga og í stærðum sem veita fólki mikið rými til að haga sér eftir eigin höfði. Ef 

þessi fletir eru of háir eða lágir lítur fólk ekki við þeim og handrið bæta ekki úr skák.45  

  Á Ingólfstorgi er tröppugangur sem fellur mjög vel að þessum skilyrðum en hann er 

utan umferðar flestra eins og fram hefur komið. Veggir torgsins eru aðeins of háir og 

megin setuaðstaða torgsins felst í þremur bekkjum á hvorri hlið þess eftir því endilöngu að 

innanverðu. Þeir eru stakir og er sökkt inn í sömu veggi og loka torgið frá umhverfi sínu. 

Þetta veldur því að þó að sé þétt setið á þeim öllum virðist torgið samt nærri mannlaust.  

  Í verkefninu Torg í Biðstöðu sumarið 2011 var hópur sem tók að sér Ingólfstorg og 

tæklaði nákvæmlega þetta. Hópurinn hannaði innsetningu sem var byggð yfir einn bekkja 

torgsins og teygði sig út á torgið. Innsetningin myndaði þannig marghliða setuaðstöðu á 

mörgum plönum og uppfyllti þannig nær öll þau skilyrði rannsóknarniðurstaðna Whyte og 

vakti lukku meðal gesta og gangandi.46  

  Það er líka með öllu óvíst að nokkurt torg yrði vinsælt sé það ekki svo búið að það 

fangi geisla sólarinnar. Að torg opnist til suðurs er því dýrmætt, ef mið eru tekin af 

                                                 
44 Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, bls. 28. 
45 Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, bls. 34. 
46 Borghildur, „Borgarstiklur – Ingólfstorg og Bernhöftstorfa.“ Myndband, 07:37, sótt 18. nóvember 

2017 á https://vimeo.com/28816232. 
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algengasta tíma notkunar torga um og upp úr hádegi. Sólskynið virtist þó í rannsóknum 

Whyte ekki endilega þurfa að vera beint, því endurskin af stærri flötum getur fært annars 

dimmum stöðum óbeina birtu og dugað til að stuðla þannig að einhverju mannlífi.47   

  Sólarljósið er í sjálfu sér heldur ekki nóg til, heldur er það hitinn sólargeislanna sem 

fólk sækist í. Skjól frá vindum og súgi skipta þar af leiðandi jafn miklu máli og geislarnir. 

Sérstaklega í köldu loftslagi eins og hér á Íslandi. Sólarglæta á réttum stað getur úrskurðað 

um hvort fólk sitji í makindum sínum eða sitji ekki yfir höfuð. Því kaldara sem loftslagið 

er, því ákafara er fólk að nýta sólargeislana þegar þeir láta loks sjá sig. Í Danmörku komst 

Jan Gehl að svipuðum niðurstöðum.48 

  Ingólfstorg er sólríkt á sumrin fram eftir vetri og þar að auki nokkuð skjólgott. Að 

vetri til varpa stórgerðar byggingar sunnan við torgið skugga á stóran hluta þess, á þeim 

tíma sem birtan er hvað dýrmætust mannlífi þess. Þetta er athyglisvert því önnur þessara 

bygginga reis á sama tíma og torgið, og stóðu borgaryfirvöld á einn eða annan hátt á 

bakvið báðar framkvæmdirnar.49 

  Önnur mikilvæg atriði úr rannskónum Whytes sem bæta á gæði torga eru tré, vatn 

og matur. Tré sem veita skjól og öryggi í kringum setuaðstöðu fólks. Vatn sem fólk getur 

heyrt í, snert og buslað í. Ekki einungis til að virða það fyrir sér utan aðgengis og innan 

lokaðra marka. Matur getur gætt eyðilegustu stöðum í borginni lífi, ef vel er farið að. Þá 

laðar matur að fólk, sem laðar að fleira fólk og verður þannig kveikja að hinum líflegustu 

stöðum. Í góðu veðri þarf ekki annað en matvagna. Framtak Reykjavíkurborgar með 

matvagna víðsvegar um miðbæinn sem og Hlemmur Mathöll sanna gildi þessa atriðis.50 

  Á Ingólfstorgi má bæði finna tré, mat og vatn í formi gufu og vökva. Trén eru utan 

torgsins, innlimuð í veggi þess og í beð við hlið skyndibitaskálanna. Í skálunum er seldur 

matur en ætla má að þunglamaleg og afmörkuð hönnun þeirra loki þá af frá torginu. Vatn 

flæðir niður tröppugang í mjóum og djúpum rennum meðfram rampi á torginu og þjónar 

litlu í sambandi við mannlífið. Gosbrunnur er að vísu við Hafnarstræti en utan um hann eru 

stórgerðir bekkir sem snúa að skyndibitaskálnum, með bakið í Hafnarstræti. 

  Aðstæður Ingólfstorgs búa í raun yfir ótvíræðum gæðum í ljósi þessara rannsókna. 

                                                 
47 Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, bls. 43. 
48 Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, bls. 44. 
49 „Miðborg í uppnámi.“ Alþýðublaðið, 15. september 1993, bls. 5. Sótt 5. desember 2017 af    

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=246121&pageId=3342656&lang=is&q=Ingólfstorg. 
50 Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, bls. 48. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=246121&pageId=3342656&lang=is&q=Ingólfstorg
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Hönnun torgsins virðist hinsvegar verða til þess að þau sleppi úr greipum megni 

almennings í daglegu lífi.  
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Niðurlag 

Í örum vexti Reykjavíkur virtist hún ætla að glata tengingunni við uppruna sinn þegar fólk 

hafði hugann allan við metnaðarfull áform framtíðarinnar. Á meðan skapaðist sár í 

bæjarlandi Kvosarinnar og myndaðist þá staður í hjarta borgarinnar sem síðan hefur verið í 

ákveðinni kreppu eða óvissu ástandi í sambandi sínu við borgina.  

  Borgin samanstendur á vissan hátt af sambandi hennar við mannlífið. Við mótum 

kannski borgarumhverfið en mannlífið afhjúpar alltaf á endanum gæði þess, kosti og galla. 

Við mótum borgina en síðan mótar borgin okkur eins og sagt er. Mannlíf blómstrar þar 

sem skilyrði eru rétt og flóra þess ræðst umfram allt af gæðum borgarumhverfisins.51  

  Reykjavík hlúir sannarlega að mannlífi sínu. Í tilraunum sínum til þess virðist henni 

samt geta yfirsést þetta mikilvæga orsakasamband og miðað til skammvinnra lausna sem 

eiga til vinna gegn þeirri menningu sem sprottið hefur á eigin forsendum innan hennar. Á 

Ingólfstorgi má í þessu ljósi tala um að myndast hafi rof í sambandi borgarinnar og 

mannlífsins, þar sem staðsprottið mannlíf er ítrekað látið víkja fyrir tilraunum borgarinnar 

til að koma á fót mannlífi sem þykir hugnast af einhverjum ástæðum betur.  

  Þetta má sjá á þeim tilraunum, samstarfs- og úrbótaverkefnum sem komið hefur 

verið á legg á torginu. Lítið ber á vilja til að vinna með þeirri menningu torgið hefur alið af 

sér og sést kannski einna best á úrslitum samkeppninnar um torgið 2011. Allar 

vinningstillögurnar þrjár ráðgerðu að tæra upp torgið í núverandi mynd og byggja yfir 

stóran hluta þess. Vera má að miklir kostir liggi í umræddum hugmyndum en mínum huga 

myndi þá glatast verðmætt tilefni til að snúa þeirri þróun sem viðgengist hefur frá tilurð 

staðarins í borginni.  

  Í dag markast saga staðar Ingólfstorgs ekki lengur einungis af landnáminu og 

Innréttingunum. Svo virðist sem að það sé vinsælt viðhorf en til að mynda varði skeið 

Hallærisplansins álíka lengi og Innréttingarnar gerðu. Staðurinn er svo ríkur að búa líka 

bæði yfir borgarsögu Reykjavíkur fram á þessa öld og rótgrónu mannlífi komið til af 

einstökum staðarháttum torgsins.  

 

 

 

                                                 
51 Gehl, Life Between Buildings: Using Public Space, bls. 13. 
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Saga borgarinnar ætti að hafa kennt okkur að besta lausnin felst ekki alltaf í að 

afmá með öllu það sem fyrir er svo hægt sé að bæta borgina. Í mínum augum er lítilla 

breytinga þörf til að Ingólfstorg vaxi í það hlutverk sem vænst var til í árdaga þess fyrir 

nær þrjátíu árum. Breytinga sem vel gætu stuðlað að heilbrigðu sambandi borgar og 

mannlífs. Hver veit nema að torgið taki þá að lokum á sig þýðingameiri merkingu í 

íslensku orðabók framtíðarinnar.   
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