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Útdráttur 

Þessi 60 eininga meistararitgerð í þjóðfræði veitir innsýn í viðhorf og upplifun nokkurra 

borgarbúa af efnislegum þáttum miðborgar Reykjavíkur. Ritgerðin byggir á eigindlegri 

rannsóknaraðferð og skynrænni aðferðafræði. Viðtöl voru tekin sumarið 2016 við 

einstaklinga sem hafa sérfræðiþekkingu um tiltekin málefni miðborgarinnar, 

hagsmunaaðila og nokkra almenna íbúa borgarinnar en viðtölin við þá síðastnefndu voru 

tekin í gönguferð um svæðið. Miðborgin hefur tekið ýmsum breytingum í gegnum tíðina 

en nú sem aldrei fyrr eru breytingar að eiga sér stað á svæðinu. Upplifun þátttakenda af 

svæðinu tekur því til ólíkra efnislegra þátta, meðal annars vegna framkvæmda, frá 

nýbyggingum og gömlum húsum, þar sem húsaflutningar, niðurrif, endurbætur, 

eftirlíkingar og friðunarmál koma við sögu.  

Í ritgerðinni er varpað ljósi á merkingu og gildi hlutlægra þátta miðborgarsvæðisins í 

hugum þátttakenda. Þeir eru bundnir svæðinu tilfinningaböndum heimamanns og eiga 

þaðan minningar sem margar eru dýrmætar. Staðartengsl þátttakenda við miðborgina er 

mikilvægur áhrifavaldur í allri upplifun af svæðinu og því viðhorfi sem þeir hafa tileinkað 

sér gagnvart henni. Tengslunum vilja þeir viðhalda og varðveita. Meðal þess sem kom 

fram er að gildismat og fegurðarskyn eru mikilvægir þættir í upplifun þátttakenda af 

efnislegum þáttum miðborgarinnar og einnig hvernig þeir skynja fortíðina í samtímanum. 

Áhrifin sem þeir upplifa er samspil margra þátta, þess sem býr með þeim og þess sem 

borgin geymir, áhrif sem öll vinna saman. Mikilvægi miðborgarinnar er ótvírætt í hugum 

þátttakenda því þar finna þeir kjarna eða hjarta borgarinnar.  
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Abstract 

This 60 ECTS master´s thesis in ethnology gives insight into how several residents in 

Reykjavík experience and view the city centre of their hometown, the oldest part of the 

city. The thesis and its data collection are based on qualitative research method and 

sensory ethnography. In the summer of 2016 in-depth interviews were conducted with 

specialists, stakeholders and several local residents of the city which were interviewed on 

a walking tour through the studied area. The city has developed and changed through the 

years but in the last several years the city centre has undergone a more pervasive 

transformation than ever before. Faced with these changes, the research participants' 

experience of the city centre draws on different perceptions of the material elements 

that constitute the centre. From grand new constructions to modest old houses that have 

been renovated, replicated or relocated, demolished or conserved, all contribute to 

people's understanding of the place. 

The thesis sheds light on how the participants value and add meaning to the city 

centre. They are emotionally attached to the area, it being fraught with precious 

memories. The participants place attachment is an important part in their experience and 

perception of the city centre, an attachment they want to maintain and conserve. It is 

concluded that value and aesthetic sense are important factors in the experience of the 

participants and how they perceive the past in the present. The affective experience is 

enhanced by the interplay between several factors, both personal and those embedded 

in the city structure, all of which work together. The value of the city centre in the minds 

of the participants is undisputed because there they find the city's heart.  
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Þakklæti 

Þakklæti er mér efst í huga á þessum tímamótum þegar meistararitgerð mín í þjóðfræði 

lítur dagsins ljós. Margt ber að þakka og listinn er langur en ofarlega í huga mínum er 

þakklæti fyrir að hafa fengið tækifæri til náms, þrátt fyrir að vera löngu búin að slíta 

barnsskónum. Ég er einnig þakklát fyrir allt það góða fólk sem hefur lagt hönd á plóg til 

að afrakstur meistararannsóknar minnar yrði að veruleika.  

Sérstakar og einlægar þakkir fær leiðbeinandi minn, Ólafur Rastrick, sem hefur veitt 

mér ómælda aðstoð, uppbyggilega gagnrýni og sýnt ótrúlega þolinmæði. Ég er meðvituð 

um að vera nemandi sem gerir ærnar kröfur til leiðbeinanda síns og hef miklar væntingar 

en þar sækir líkur líkan heim því Ólafur hefur einnig gert miklar kröfur til mín. Kröfur sem 

ég hef reynt af fremsta megni að uppfylla í þeirri von að takast að standa undir væntingum 

hans, eigin og annarra. Samstarf okkar hefur verið gott og hefur hann alltaf verið viljugur 

að gefa góð ráð og liðsinna mér þegar ég hef leitað til hans. Takk fyrir mig Ólafur.  

Þátttakendum rannsóknarinnar vil ég færa mínar innilegustu þakkir fyrir að gefa af 

tíma sínum til að veita innsýn í upplifun þeirra og viðhorf til miðborgarinnar. Systir mín, 

Björg Jóhannesdóttir, fær kærar þakkir fyrir prófarkalestur ritgerðarinnar. Sonur minn, 

Jóhannes Birgir Guðvarðarson, á heiðurinn af stórum hluta þeirra mynda sem birtast í 

ritgerðinni og færi ég honum kærar þakkir fyrir myndatökuna.  

Fjölskylda mín fær hjartans þakkir fyrir stuðninginn, þolinmæðina og umburðarlyndið 

á námstímanum. Það eru ekki einungis foreldrar sem hvetja börn til náms því börnin mín 

hafa hvatt mig áfram og haft fulla trú á því sem ég hef verið að fást við í náminu. Maðurinn 

minn hefur verið stoð mín og stytta og minn helsti bakhjarl. Takk elskurnar mínar, Dóri, 

Bergdís, Jói, Binni og Eiríkur Búi.  
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Formáli  

Smástelpa um þriggja ára aldur stendur fyrir framan gamla Búnaðarfélagshúsið við 

Tjörnina að virða fyrir sér fuglana. Pabbi stelpunnar, sem er ráðunautur Búnaðarfélagsins, 

er að störfum inni í húsinu. Hann hafði leyft henni að fylgjast með fuglunum, svona rétt á 

meðan hann kláraði verkefni áður en þau héldu heim á leið vestur á Mela. Eldri hjón ganga 

til smástelpunnar og byrja að spjalla við hana. Þeim hefur eflaust þótt nokkuð skrýtið að 

sjá þarna smákrakka aleinan í miðborginni. Sú stutta er málgefin og þykir athyglin ágæt. Í 

óspurðum fréttum tilkynnir hún gömlu hjónunum að pabbi hennar eigi allar endurnar á 

Tjörninni. Þetta er síður en svo meðvituð ósannsögli því henni þykir það rökrétt. Pabbinn 

ræður ríkjum í Búnaðarfélagshúsinu eða í það minnsta í herberginu sem hýsir skrifstofuna 

hans með útsýni yfir Tjörnina. Hann hlýtur að eiga endurnar! Gömlu hjónin draga 

fullyrðingu smástelpunnar í efa: „Ertu viss? Allar endurnar?“ Þá fer sú stutta einnig að 

efast, en eftir örstutta umhugsun svarar hún að bragði: „Nei, alveg rétt, hann Ólafur E á 

tvær!“ En sá var samstarfsmaður pabba hennar og deildi með honum skrifstofu. Þetta 

minningarbrot mitt frá því ég var lítill stelpukrakki hefur fengið stuðning frá sögunni, sem 

foreldrar mínir sögðu mér af þessum atburði. Pabbi hafði verið komin í dyrnar og heyrði 

orðaskiptin. Minninguna tengi ég við gamla Búnaðarfélagshúsið við Tjörnina sem færir 

mér minningu um horfinn ástvin, sem réði þar ríkjum. Eða það taldi ég.   

Í þessari 60 eininga ritgerð til MA gráðu í þjóðfræði er miðborgin í Reykjavík 

umfjöllunarefni og áhrif hennar á borgarbúa. Í upphafi skrifanna tel ég nauðsynlegt að 

gera grein fyrir mér sem rannsakanda og aðkomu minni að viðfangsefninu. Árið 2008 

markaði upphaf að erfiðum tímum hjá íslensku þjóðinni og er henni því í fersku minni. 

Margir misstu vinnuna í kjölfarið og er ég ein af þeim en ég hafði starfað í 

byggingageiranum í 30 ár við sölu og hönnun á innréttingum fyrir heimili. Ég ákvað 

fljótlega að líta á atvinnumissinn sem nýtt tækifæri og hóf nám í þjóðfræði við Háskóla 

Íslands haustið 2011 og útskrifaðist með BA gráðu í ársbyrjun 2015. Í beinu framhaldi hóf 

ég meistaranám í sömu fræðigrein. Um svipað leyti hóf byggingageirinn að blómstra á 

nýjan leik eftir þá lægð sem skapaðist í kjölfar efnahagshrunsins og tók ég upp fyrri iðju í 

hlutastarfi meðfram meistaranáminu. Á lokaspretti námsins ákvað ég að einbeita mér að 

því og sagði starfi mínu lausu, um tíma í það minnsta.  
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Bakgrunnur minn úr starfi innan byggingageirans og áhugasvið honum tengdum 

mótaði fljótlega þá leið sem ég hef farið í náminu og tengist efnislegum þáttum 

umhverfisins og þá sérstaklega húsbyggingum. Þær miklu framkvæmdir, sem eiga sér stað 

í miðborg Reykjavíkur, vöktu sérstaka athygli mína í upphafi meistaranámsins og langaði 

mig að fanga viðhorf borgarbúa til svæðisins, gömlu húsanna og nýbygginga sem eru að 

rísa og hafa risið á umliðnum misserum.  

Rætur mínar eru í Reykjavík en þar hef ég búið frá tveggja ára aldri og fram eftir aldri 

í mikilli nálægð við miðborgina. Þrátt fyrir að hafa búið í einum austasta hluta borgarinnar 

síðastliðin tuttugu ár hef ég enn sterk tengsl við miðborgarsvæðið eftir áralanga búsetu í 

námunda við það. Heimaslóðir mínar eru í höfuðborginni og miðborgin er í hjarta hennar. 

Miðborgin á því sérstakan sess í huga mínum og hjarta, enda er ég bundin svæðinu 

tilfinningaböndum heimamanns. Þaðan á ég minningar sem ég hef hengt á ákveðin svæði 

innan miðborgarinnar og á húsin í borginni. Ég kem því ekki fyllilega hlutlaus að 

rannsókninni, enda liggur það í hlutarins eðli að rannsakandi sýnir ákveðna hlutdrægni, 

þegar hann sýnir þann áhuga á viðfangsefni að velja það sem rannsóknarefni. Þetta er sá 

bakgrunnur, sem ég kem með mér inn í rannsóknina, og tengist áhugasviði mínu og 

tengslum við miðborgarsvæðið. 

Ég tileinka þessa ritgerð móðurömmu minni, Gyðu Þórðardóttur, því engan hef ég 

þekkt, hvorki fyrr né síðar, sem var meiri Reykvíkingur en hún. Móðir mín var í raun 

fósturdóttur ömmu Gyðu og eiginmanns hennar, Henriks W. Ágústssonar, prentara.  

Mamma fór til þeirra í fóstur eftir að hafa misst móður sína ung og stuttu seinna föður 

sinn og ólst upp hjá þeim hjónum sem eitt af börnum þeirra. Skyldleiki var til staðar því 

amma Gyða var föðursystir mömmu og lýsti ég því iðulega yfir að ég væri miklu skyldari 

henni en önnur barnabörn hennar, því hún væri bæði amma mín og frænka.  

Ömmu Gyðu var annt um borgina sína og var á heimavelli í miðborginni og 

vesturbænum. Hún sagði oft með miklu stolti að hún hefði aldrei sofið fyrir austan læk 

fyrir utan stuttan tíma sem hún þurfti að liggja inni á Borgarspítalanum. Hún naut þess að 

ferðast innan lands sem utan en Reykjavík var hennar heimili. 

 

Reykjavík 28. mars 2019 

Snjólaug G. Jóhannesdóttir
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1 Inngangur  

„Þér einum af öllum mínum get ég skrifað um bæinn, af því að þú hefur þekkt hann nógu 

vel til þess að elska hann“ skrifaði Jóhann Sigurjónsson (1968:89) árið 1906 í bréfi frá 

Kaupmannahöfn til Jóhannesar eldri bróður síns. Þeir tveir voru uppaldir í íslenskri sveit 

en höfðu ungir lagt land undir fót og dvalið langdvölum í erlendum borgum. Þeir höfðu 

báðir lært að meta og elska borgarumhverfið ekki síður en sveitina sem ól þá í æsku. 

Jóhanni þótti sveitungar sínir, sem heimsóttu borgina, ekki meta hana að verðleikum: 

„Þeir sáu ekki fegurð bæjarins [...], og sali listarinnar virtu þeir ekki meir en loftilla kjallara. 

Við, sem elskuðum blómin í okkar æsku, við vorum fæddir með fegurð í okkar sál, og 

fegurð er hátíð lífsins“ (Jóhann Sigurjónsson, 1968:89). Skrif Jóhanns sýna áhrif þess 

borgarumhverfis sem hafði tekið hann í fóstur. Í borginni sá hann fegurð og hafði tengst 

henni tilfinningaböndum. Á þeim tíma er Jóhann skrifaði þessar línur í bréfi til bróður síns 

var Reykjavík varla meira en þorp og fær ekki þann sess að vera talin með til hinna 

heillandi borga. Reykjavík hefur breyst mikið á þessum liðlega 100 árum, sem liðin eru frá 

bréfaskriftum Jóhanns og tekið á sig mynd borgar. Lítil borg á alþjóðlegum mælikvarða, 

en borg samt sem áður. Borg, sem hefur áhrif á íbúa hennar eins og gamla höfuðborgin 

Kaupmannahöfn hafði á Jóhann Sigurjónsson, sem flutti þangað ungur að árum og bjó þar 

allt til dauðadags.  

Heimaslóðir eru mikilvægar hverjum manni. Í því umhverfi er hrúga af tilfinningum, 

minningum og áhrifum sem einstaklingar skynja og upplifa í návist þess. Miðborg 

Reykjavíkur er hluti af heimaslóðum flestra, ef ekki allra borgarbúa. Staður sem gefur 

ákveðna festu í tilverunni. Breytingar á heimaslóðum hafa áhrif og vekja upp viðbrögð 

heimamanna, áhrif sem leggjast ofan á þau áhrif sem staðurinn hefur þegar haft á þá. Elsti 

hluti Reykjavíkur, miðborgin sjálf, hefur tekið ýmsum breytingum í gegnum tíðina og nú 

sem aldrei fyrr eru breytingar að eiga sér stað á svæðinu. Þær hafa leitt af sér mikla 

umræðu um miðborgina í fjölmiðlum og hinum ýmsu samfélagssíðum, þar sem sjónarmið 

uppbyggingar og varðveislu hafa tekist á. Í sjálfu sér er umræðan ekki ný af nálinni en 

hefur náð nýjum hæðum vegna þeirra miklu framkvæmda sem eru yfirstandandi eða 

fyrirhugaðar í miðborginni. Yfirvöld, stjórnmálamenn, verktakar, fasteignaeigendur og 
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hinir ýmsu sérfræðingar hafa verið ráðandi í þessari umræðu en minna farið fyrir 

sjónarmiðum almennra íbúa borgarinnar. Þeirra sem búa, starfa eða skemmta sér í 

miðborginni. Þeirra sem eiga sér þaðan persónulegar minningar og tengsl. Hver er þeirra 

aðkoma, upplifun, skilningur og tilfinningatengsl við þennan elsta hluta Reykjavíkur og þá 

gerjun sem þar á sér stað? Markmið rannsóknarinnar er að leita svara við þeirri spurningu 

sem hér er lagt upp með til að veita innsýn í viðhorf og upplifun íbúa af miðborginni, 

gagnvart gömlum húsum, nýbyggingum og svæðinu í heild til að varpa ljósi á merkingu og 

gildi þess á borgarbúa. Leitast er við að ljá almennum íbúum borgarinnar rödd og voru 

nokkrir borgarbúar fengnir til liðs við rannsóknina í þeim tilgangi.  

Það eru margar spurningar sem vakna og þarf að spyrja þátttakendur til að komast að 

markmiðum og takmarki rannsóknarinnar. Helstu spurningar eru um tengsl þátttakenda 

við miðborgarsvæðið, upplifun þeirra af fegurð svæðisins, af gömlum húsum og nýjum 

ásamt viðhorfi til þeirra. Það er ljóst að þátttakendur eru á heimavelli í miðborginni því 

svæðið er hluti af heimaslóðum þeirra. Þeir hafa því allir myndað tengsl við miðborgina 

og eiga sér þaðan minningar en í hverju liggur styrkur tengslanna eða veikleiki? Leitað er 

svara við þessum spurningum til að greina þau áhrif, sem tilfinningatengsl þátttakenda 

hafa á viðhorf þeirra og upplifun af efnislegum þáttum miðborgarinnar, nýrra jafnt sem 

gamalla bygginga og umhverfisins í heild. Umhverfis sem er að breytast hratt.  

Fegurðarskyn Jóhanns Sigurjónssonar (1968:89) hafði mikil áhrif á hvernig hann 

upplifði umhverfi sitt og hið sama má segja um flesta ef ekki alla aðra menn og konur. Sjá 

þátttakendur fegurð í miðborg Reykjavíkur? Fegurð, sem Jóhann taldi sveitunga sína ekki 

upplifa í gömlu höfuðborginni Kaupmannahöfn. Hvað er það þá sem gerir miðborg 

Reykjavíkur fallega í hugum þátttakenda og hvað hefur áhrif á fegurðarskyn þeirra? Í 

rannsókninni er leitað svara við áhrifum fegurðarskyns þátttakenda á upplifun þeirra og 

viðhorf til miðborgar Reykjavíkur, bæði í afstöðu þeirra til nýframkvæmda og til gömlu 

húsanna á svæðinu. Ásamt því hvernig þeir upplifa sambýli gamalla húsa og hinna nýju 

sem eru að rísa eða hafa risið á nýliðnum árum á svæðinu.  

Gömlu húsin í miðborginni eru einkennandi fyrir hana og því er leitað svara við 

afstöðu þátttakenda til varðveislumála. Eru þeir sáttir við að að breytingar séu gerðar á 

gömlum húsum til að uppfylla nútímaþægindi og -þarfir? Hvert er viðhorf þátttakenda til 

húsaflutninga, niðurrifs eða þegar hús eru endurgerð að gamalli fyrirmynd? Hvaða 
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skilning leggja þátttakendur í fortíðina og þá efnislegu þætti sem eiga uppruna sinn þar? 

Þær spurningar sem hér hafa verið settar fram leiða fram enn aðrar mikilvægar 

spurningar. Hvernig upplifa þátttakendur þær breytingar sem eiga sér stað eða hafa átt 

sér stað á nýliðnum árum í miðborg Reykjavíkur? Eru þeir sáttir við breytingarnar og þykir 

tími kominn til að hleypa nútímanum inn í miðborgina  eða finnst þeim of langt gengið? 

Markmið rannsóknarinnar er að greina tengsl þátttakenda rannsóknarinnar við 

miðborgina og þau áhrif (e. affect) sem þeir eru undir í viðhorfi sínu og upplifun af 

svæðinu. Sjónum er sérstaklega beint að áhrifum minninga, fegurðarskyns, gildismats og 

ímyndunarafls í upplifun þeirra og viðhorfi til svæðisins. Til að laða fram áhrif, sem 

þátttakendur verða fyrir, af hinum ólíku efnislegu þáttum í umhverfi miðborgarinnar, voru 

rannsókninni valdir áherslustaðir1 innan svæðisins til að draga fram ólíka þætti þess. 

Upplifun þátttakenda er undir áhrifum frá nýbyggingum og frá gömlum húsum þar sem 

húsaflutningar, niðurrif, endurbætur og friðunarmál koma við sögu. Áherslustaðir 

rannsóknarinnar útilokuðu á engan hátt önnur svæði eða byggingar í borginni sem 

þátttakendur voru undir áhrifum af í miðborg Reykjavíkur. 

Uppbygging ritgerðarinnar leiðir okkur héðan að rannsókninni sjálfri og þeim 

aðferðum sem voru notaðar til að nálgast markmið hennar. Þaðan yfir í 3. kafla  sem tekur 

fyrir þær kenningar sem lagðar eru til grundvallar við greiningu gagna. Í 4. kafla eru tengsl 

þátttakenda við miðborgina skoðuð. Umfjöllunarefni 5. kafla eru áhrif fegurðarskyns 

þátttakenda á upplifun þeirra og viðhorf til miðborgarinnar. Í 6. kafla eru gömlu húsin í 

borginni umfjöllunarefni, þar með talinn skilningur þátttakenda á upprunaleika í viðhorfi 

þeirra til friðunarmála, húsaflutninga, niðurrifs og endurgerða. Að endingu eru 

niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman í lokaorðum ritgerðarinnar. 

 

                                                      
1 Sjá kafla 2.3. 
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2 Rannsóknin 

Í rannsókninni er leitast við að fá innsýn í upplifun og viðhorf borgarbúa til miðborgar 

Reykjavíkur, gömlu húsanna og nýbygginga, sem hafa risið og eru að rísa á svæðinu. 

Gagnaöflun byggir að mestu á eigindlegri (e. qualitative) aðferð og skynrænni 

aðferðafræði (e. sensory ethnography), þar sem viðtöl voru tekin við tólf borgarbúa ásamt 

því að farið var í vettvangsferðir. Auk viðtalanna er notast við gögn úr fréttamiðlum af 

opinberri umfjöllun um miðborgarsvæðið. Í þessum kafla verður fyrst sagt frá 

rannsóknarnálgun og þeirri aðferðafræði sem var viðhöfð í rannsókninni. Þar á eftir er 

sagt frá viðmælendum og hvað stýrði vali á þeim. Í framhaldinu er greint frá 

áherslustöðum rannsóknarinnar. Það leiðir kaflann að framvindu viðtala og þaðan yfir í 

túlkun og greiningu. Að þessu sögðu er ekkert því til fyrirstöðu að greina frá 

rannsóknarnálguninni. 

2.1  Rannsóknarnálgun er ferðalag 

Rannsókn er í raun ákveðið ferðalag og þegar búið er að taka ákvörðun um hvert skal 

haldið þarf að velja leiðina á áfangastað. Oft er hægt að fara fleiri en eina leið og því þarf 

að finna þá braut sem getur uppfyllt markmið rannsóknar. Undirstaða í greiningu gagna 

þessarar rannsóknar tekur mið af áhrifakenningum (e. affect theory) sem leiddi 

rannsóknarnálgun að því að notast við hefbundna eigindlega aðferð og skynræna 

aðferðafræði, sem er ein tegund eigindlegra rannsóknaraðferða. Aðferðirnar taka tillit til 

mannlega þáttarins og gera rannsakanda kleift að rannsaka persónulega upplifun, 

viðhorf, reynslu og þekkingu einstaklings (Hennink o.fl, 2015; Pink, 2015). Þær eru því vel 

fallnar til að nálgast markmið rannsóknarinnar, að varpa ljósi á áhrifum efnislegra þátta 

miðborgarinnar á þátttakendur. 

Stuðst er við skynræna aðferðarfræði meðfram hefðbundnum eigindlegum aðferðum 

í ljósi aukins áhuga á skynjun og áhrifum í rannsóknum innan félags- og hugvísinda á 

undanförnum árum. Áhuganum fylgir viðurkenning fræðasamfélagsins á að skynjun og 

áhrif geti verið mikilvægur grundvöllur þess að öðlast skilning á fólki og lífi þess. Slíkur 

skilningur tekur mið af fortíð jafnt sem samtíð og því hvernig framtíðin birtist okkur (Pink, 

2015:3). Skynrænar aðferðir beina sjónum að skynjun og þeim áhrifum sem einstaklingar 

upplifa ásamt því að teygja sig í átt að hugmyndum áhrifakenninga sem eru, eins og fyrr 

segir, undirstaða í gagnagreiningu rannsóknarinnar. Aðferðirnar geta auk þess veitt 
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fræðilegan stuðning við hugtök eins og minni, stað og ímyndunarafl, sem eru á meðal 

þeirra hugtaka, sem hér er notast við í úrvinnslu gagna rannsóknarinnar (sbr. Pink, 

2015:xi-xii).   

Báðar rannsóknaraðferðirnar, þ.e. hefðbundin eigindleg aðferð og skynræn 

aðferðarfræði, sem leitast við að skilja félagsleg fyrirbæri og veruleika fólks, taka jafnt til 

gagnaöflunar og úrvinnslu gagna (Hennink o.fl., 2005; Pink, 2015). Þær aðferðir, sem 

notast var við í gagnaöflun fyrir þessa rannsókn, eru djúpviðtöl, vettvangsferðir og 

gönguferðir um miðborgina með hluta af þátttakendum. Viðtölin eru veigamikill þáttur í 

gögnum rannsóknarinnar en þau eru talin gefa færi á dýpri skilningi á viðfangsefni 

rannsókna en margar aðrar aðferðir bjóða upp á, s.s. spurningaskrár, sem afmarka viðfang 

rannsókna mun meira en hér er verið að leita eftir. Spurningaskrá má líkja við fastmótaða 

áætlunarferð sem býður upp á takmarkaða möguleika á breytingum á ferðaáætlun 

(Hennink o.fl., 2005:15-17). Viðtöl bjóða aftur á móti upp á þann sveigjanleika og 

gagnvirkni, sem leitað var eftir í ferðinni, því gert var ráð fyrir að ekki væri hægt að 

undirbúa ferðalagið fullkomlega (Pink, 2015:51; 74-5). Það var viðbúið að upp kæmu 

ýmsir ófyrirséðir þættir, því hver og einn þátttakandi kemur að rannsókninni á eigin 

forsendum.  

Gagnvirkni viðtalanna gáfu mér færi á að bregðast við hinu ófyrirséða og óvænta, sem 

ég þurfti að takast á við í flestum ef ekki öllum viðtölunum. Spurning getur til dæmis gefið 

svar sem leiðir af sér aðra spurningu og jafnvel áframhaldandi nýjar spurningar og svör. 

Viðtöl geta því fært rannsakanda skilning sem er umfram væntingar eða er annar en gert 

var ráð fyrir í upphafi. Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast skilning á tengslum 

þátttakenda við miðborgina, hvernig þeir upplifa svæðið og skilja í samhengi reynslunnar 

sem býr með þeim. Viðtölin opnuðu leiðina að þeim skilningi með gagnvirkni á milli mín 

og þeirra ásamt þeim sveigjanleika að geta brugðist við hinu ófyrirséða (Hennink o.fl., 

2015:15-17; Pink, 2015:74-5.).  

Skynrænar aðferðir eru oft þróaðar og aðalagaðar að þörfum rannsókna, allt eftir 

fræðilegu samhengi þeirra. Aðferðirnar innifela að mörgu leyti sambærilegar nálganir og 

í hefðbundnum eigindlegum rannsóknum eins og þeim, sem notaðar voru við gagnaöflun 

þessarar rannsóknar, þ.e. viðtöl og vettvangsferðir. Skynrænar aðferðir gefa þó færi á að 

ganga skrefinu lengra. Þær leiddu mig meðal annars að því taka viðtöl við hluta af 
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þátttakendum á gönguferð um miðborgina og opna þannig fyrir möguleikann á að setja 

skynjun og áhrif í fræðilegt samhengi (Pink, 2015:xi-xii; 111-116). Gönguferðirnar vöktu 

upp og virkjuðu áhrif miðborgarinnar á þátttakendur sem ég reyndi að fanga í leit minni 

að skilningi á tengslum þeirra við efnislega þætti svæðisins. Slíkur skilningur getur varpað 

ljósi á hvaða áhrif miðborg Reykjavíkur hefur á upplifun og viðhorf þátttakenda til 

svæðisins og gefur einnig færi á að öðlast vitneskju um hvernig og hvers vegna þau áhrif 

verða til (Löfgren, 2014:78; Frykman, 2014:38-9). Upplifun á umhverfinu fer fyrst í 

gegnum skynfærin, þar sem einstaklingur meðtekur umhverfi sitt með samspili tilfinninga, 

sjónar, heyrnar, lyktar og með snertingu (Bendix, 2011; Pink, 2015). Eftir sitja áhrif sem 

bætast við marglaga reynslu, smekk og merkingarsköpun einstaklings og sitja eftir bæði í 

huga hans og líkama, sem ekki verða aðgreind í þeirri heild sem manneskjan er (Pink, 

2015).  

Fararskjótar í þessu rannsóknarferðalagi eru, eins og hér hefur komið fram, 

hefðbundin eigindleg aðferð og skynræn aðferðarfræði sem þarf að vera sveigjanlegur 

ferill byggður á fenginni reynslu segir Sarah Pink (2015:4-5) og opinn fyrir tilraunum í 

leitinni að fræðilegum skilningi, vitneskju og þekkingu. Ferðalagið, sem lagt var í með 

rannsókninni, var ekki með fullmótaðan leiðarvísi, því gert var ráð fyrir þeim sveigjanleika 

að hægt væri að leggja lykkju á leiðina. Upplifun og viðhorf ólíkra einstaklinga er ekki alltaf 

hægt að sjá fyrir sem leiddi rannsóknina oft á ófyrirséðar en áhugaverðar slóðir. Á slóðir, 

sem ekki er hægt að undanskilja, því þær eru áhrifavaldar í upplifun þátttakenda af 

miðborginni.  

Rannsókn sem beitir eigindlegum og skynrænum aðferðum kannar persónulega 

upplifun og skynjun einstaklinga. Niðurstöður hennar byggja því á því sem þátttakendur 

leggja af mörkum (sbr. Hennink ofl., 2005; Pink, 2015), sem er fyrst og fremst að veita 

innsýn í áhrifin, sem þeir upplifa í miðborginni og viðhorf þeirra til hennar. Það er þess 

vegna ekki sérstakt markmið að yfirfæra niðurstöður hennar yfir á stærri hópa. Á það má 

jafnframt benda að rannsóknaraðferðirnar, sem hér er notast við, hafa sínar takmarkanir. 

Það er til dæmis ekki hægt að fanga alla áhrifavalda í upplifun þátttakenda af miðborginni 

né er hægt að útiloka mín eigin áhrif á þátttakendur eða rannsóknina í heild. Eftir sem 

áður eru aðferðirnar mikilvægt hjálpartæki í að veita áhugaverða innsýn í hvernig íbúar 

borgarinnar upplifa miðborgina og en slíkt eykur skilning á áhrifamætti svæðisins.  
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2.2 Þátttakendur tengjast allir miðborginni, á einn eða annan hátt 

Rannsóknin snýst um viðmælendur mína en þeir eru þó ekki rannsóknarefni heldur fyrst 

og fremst þátttakendur og koma að henni með því að deila hér viðhorfi sínu, upplifun og 

þekkingu. Auk mín tóku alls tólf einstaklingar þátt í rannsókninni á aldursbilinu frá 

rúmlega þrítugu upp í liðlega sjötugt. Flestir eru þeir á miðjum aldri en ekki var settur 

neinn rammi um aldursdreifingu né kynjahlutfall. Þegar rannsóknarspurning er mótuð 

þarf að íhuga hverjir séu færir um að veita þau svör sem leitað er eftir (Hennink o.fl., 

2015:86). Með það í huga var leitað til einstaklinga sem eiga sér persónulegar minningar 

og hefðu haft umtalsverð tengsl við miðborgina á einhverjum tímapunkti í lífi sínu, hefðu 

búið þar, sótt þangað reglulega vinnu eða verið þar tíðir gestir. Einstaklingar sem búa að 

slíkum tengslum við miðborgina voru taldir líklegir til að geta varpað ljósi á skilning 

borgarbúa og tilfinningatengsl við þennan elsta hluta Reykjavíkur og þá gerjun sem þar á 

sér stað.  

Viðmælendur skiptast í tvo hópa, annars vegar er hópur einstaklinga sem hefur 

hagsmuna að gæta eða búa yfir sérfræðiþekkingu á málefnum miðborgarinnar en hinn 

hópurinn samanstendur af almennum borgurum. Í báðum hópum eru einstaklingar sem 

hafa myndað margalaga tengsl við miðborgarsvæðið í sínu daglega lífi í fortíð og nútíð. 

Leitað var til þeirra einstaklinga sem skipa fyrrnefnda hópinn til að fá sjónarmið 

sérfræðinga og hagsmunaaðila en í þeim hópi er sagnfræðingur sem þekkir sögu 

borgarinnar vel og hefur verið ötull baráttumaður fyrir varðveislu gömlu byggðarinnar, 

sérfræðingur í endurbótum og viðhaldi gamalla húsa, embættismaður borgarinnar og 

eigendur friðaðra eða friðlýstra húsa. Auk hinna fyrrnefndu leitaði ég til fjölmiðlamanns 

sem hefur látið borgarmálin mikið til sína taka með skrifum sínum og vakið athygli 

meðborgara sinna á varðveislu- og framkvæmdamálum í miðborginni. Val á þessum 

einstaklingum til þátttöku í rannsókninni var ýmist vegna ábendinga frá kunnugum eða 

athygli mín hafði beinst að þeim vegna sérfræðiþekkingar sem þeir bjuggu yfir eða 

sérstakra hagsmuna sem þeir standa fyrir.  

Í leitinni að þátttakendum úr hópi almennra borgara beindi ég fyrst sjónum að 

nærumhverfi mínu. Ég hafði samband við nokkra vini og kunningja, sem ég vissi að 

uppfylltu þau skilyrði, sem þátttakendur þurftu að uppfylla. Þegar ég var orðin 

uppiskroppa með hugmyndir að viðmælendum setti ég inn auglýsingu á Fésbókina og 
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óskaði eftir tillögum að einstaklingum sem væru tilbúnir að deila með mér upplifun sinni 

og viðhorfi til miðborgarinnar. Auglýsingin skilaði góðum árangri því það bættust við 

nokkrir áhugasamir einstaklingar sem voru tilbúnir að veita rannsókninni lið. Í hópi 

almennra borgara eru leikari, innanhússhönnuður, þjóðfræðingur, kennari, meinatæknir 

og framkvæmdastjóri. Allt eru þetta einstaklingar sem hafa myndað tengsl við miðborgina 

sem ýmist spannar alla ævina eða hluta hennar. Í raun má segja að báðir hóparnir séu 

almennir borgarar, sem íbúar höfuðborgarinnar. Á sama hátt má segja að þeir 

einstaklingar, sem fall í hóp almennra borgara, eigi hagsmuna að gæta þegar kemur að 

sameiginlegri miðborg og margir þeirra lumi á sérþekkingu viðvíkjandi henni sem öðrum 

er hulin. 

2.3 Áherslustaðir í miðborginni 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina upplifun og viðhorf þátttakenda gagnvart 

miðborg Reykjavíkur. Á svæðinu eru ólíkar byggingar, nýjar jafnt sem gamlar og því voru 

valdir áherslustaðir til að laða fram áhrif húsa frá mismunandi tímaskeiðum í sögu 

borgarinnar. Áherslustaðir voru valdir, sem ná yfir nýbyggingar og einnig gömul hús til að 

fanga viðhorf þátttakenda til húsaflutninga, niðurrifs, endurbóta og friðunarmála. Með 

það í huga voru áherslustaðirnir valdir auk þess sem þeir höfðu allir verið áberandi 

umfjöllunarefni á opinberum vettvangi. Það dró athygli mína að þeim og kallaði fram þörf 

fyrir að fá afstöðu almennra borgarbúa til þessara bygginga og staða innan borgarinnar. 

Áherslustaðir voru þó fyrst og fremst ákvarðaðir til að fanga upplifun og áhrif, sem hinir 

ólíku þættir borgarumhverfis hafa á íbúa hennar, en útilokuðu á engan hátt önnur svæði 

eða byggingar í borginni sem þátttakendur rannsóknarinnar voru undir áhrifum af í 

miðborg Reykjavíkur. 

Áherslustaðir rannsóknarinnar eru Fríkirkjuvegur 11 ásamt Hallargarðinum, Casa 

Christi sem tilheyrir Menntaskólanum í Reykjavík, Landsímareitur ásamt Austurvelli,  

Exeter húsið við Tryggvagötu og Hafnartorg gegnt Arnarhóli. Í þessum kafla ritgerðarinnar 

verður greint nánar frá áherslustöðum rannsóknarinnar og hvað liggur að baki vali þeirra.  

Eitt reisulegasta og mest áberandi timburhús miðborgarinnar stendur við Fríkirkjuveg 

11 og má gera ráð fyrir að flestir borgarbúar þekki eitthvað til hússins. Athafnamaðurinn 

Thor Jensen lét reisa húsið fyrir sig og fjölskyldu sína á árunum 1907-08. Byggingin er 

friðlýst og þykir um margt merkileg en á vefsíðu Minjastofnunar segir: „Þegar það var 
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fullbúið þótti húsið eitt glæsilegasta íbúðarhús landsins. Auk fjölmargra atriða sem voru 

nýlunda á þeim tíma, s.s. vatns- og raflagnir, er innra byrðið vitnisburður um hið besta 

sem gert var á þessu sviði á fyrri hluta 20. aldar, hvort sem um er að ræða frágang á 

smíðum eða málun, sem unnin var af fyrstu lærðu íslensku málurunum“ (Minjastofnun-

c).  

Í langan tíma var starfsemi Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur starfrækt að 

Fríkirkjuvegi 11 en húsið komst í eigu borgarinnar árið 1963 (Hörður Ágústsson, 

2000b:206). Mikil umfjöllun varð um húsið í fjölmiðlum í kjölfar eigendaskipta þegar 

afkomandi þess er byggði húsið, Björgólfur Thor Björgólfsson, keypti það af 

Reykjavíkurborg árið 2007. Meðal annars var fjallað um framkvæmdir við endurbætur 

hússins og aðkomu Minjastofnunar sem og byggingarfulltrúa en vegna friðlýsingar þess 

þurfti að leita eftir samþykki stofnunarinnar fyrir öllum breytingum og framkvæmdum (sjá 

m.a. Andri Steinn Hilmarsson, 2015:2). Vegna fjölmiðlaumfjöllunar og þess hve hið 

aldargamla hús er eftirtektarvert og á áberandi stað innan miðborgarinnar var það valið 

sem einn af áherslustöðum rannsóknarinnar.  

Við val á eldri húsum miðborgarinnar, sem áherslustöðum, var það einnig markmið 

að ná fram viðbrögðum þátttakenda og viðhorfi gagnvart húsaflutningi og niðurrifi. Við 

upphaf rannsóknarinnar var töluverð umfjöllun í fjölmiðlum og samskiptamiðlum um 

fyrirhugaðan flutning húsbyggingar við Amtmannsstíg 2b sem gengur undir heitinu Casa 

Christi (sjá m.a. Atli Ísleifsson, 2016). Mér þótti ástæða til að fá fram álit þátttakenda 

rannsóknarinnar gagnvart þeirri fyrirætlan en einnig til að hefja máls á viðhorfi þeirra til 

húsaflutninga og áhrifa sem þeir upplifa við flutning húsa innan miðborgarinnar. Forsaga 

hússins er að hin kristilegu samtök KFUM og KFUK létu reisa það undir starfsemi sína og 

var það tekið í notkun árið 1907. Húsið komst seinna í eigu ríkisins og hin síðari ár hefur 

það verið notað undir skólastarf Menntaskólans í Reykjavík en það er nú friðað vegna 

aldurs (Valgeir Örn Ragnarsson, 2016).  

Þegar viðtöl við þátttakendur hófust árið 2016 hafði nýlega verið mikil umfjöllun í 

fjölmiðlum um Exeter húsið við Tryggvagötu 12, vegna þess að það hafði verið rifið þá um 

vorið að því sagt er fyrir misskilning (Húsið rifið án leyfis, 2016). Það lá því beint við að 

innlima húsið í rannsóknina sem áherslustað til umfjöllunar fyrir þátttakendur um 

upplifun þeirra af niðurrifi gamalla húsa. Forsaga hússins er að það var reist árið 1904 sem 
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geymsluhús en nokkrum árum síðar var það orðið að íbúðarhúsi. Ýmis starfsemi hefur 

verið í húsinu í gegnum árin og um tíma var það notað sem íbúðarhús jafnframt því sem í 

því voru skrifstofur (Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir, 2001:20).  Exeter 

húsið var aldursfriðað samkvæmt lögum um menningarminjar og var niðurrif þess 

framkvæmt án tilskilinna leyfa frá yfirvöldum.  

Landsímareitur var valinn sem áherslustaður vegna fyrirhugaðra nýbygginga á 

reitnum en einnig vegna þeirrar miklu umfjöllunar, sem hefur verið á opinberum 

vettvangi vegna framkvæmdanna, þar sem tekist hafa á sjónarmið varðveislu og 

uppbyggingar. Umfjöllunin hófst er breytingar á deiliskipulagi reitsins voru auglýstar árið 

2009 og nær allt fram á þennan dag (sjá m.a. Lóa Pind Aldísardóttir, 2009; Guðrún 

Erlingsdóttir, 2018). Framkvæmdunum hefur meðal annars verið mótmælt á grundvelli of 

mikils byggingarmagns, sem tekur ekki nægjanlegt tillit til þeirra bygginga, sem fyrir eru 

og þeirra opnu svæða er umlykja reitinn (sjá m.a. Torfusamtökin, 2009).  

Landsímareitur afmarkast af Aðalstræti, Vallarstræti, Thorvaldsensstræti og 

Kirkjustræti og liggur að þrem mikilvægum almenningsrýmum í miðborginni; Austurvelli, 

Ingólfstorgi og Víkurgarði. Við Austurvöll standa nokkur af merkustu húsum 

miðborgarinnar, þeirra á meðal Alþingishúsið og Dómkirkjan. Á þeim hluta Landsímareits, 

sem snýr að Austurvelli, stendur húsið sem reiturinn er kenndur við, Landsímahúsið, en 

það var byggt árið 1939. Við hlið þess stendur hús sem Páll og Thora Melsteð létu reisa 

árið 1878. Þar var í fyrstu Kvennaskólinn í Reykjavík til húsa ásamt heimili þeirra hjóna 

(Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 1987:173-6). Ýmis starfsemi hefur 

verið í húsinu í gegnum árin en hin síðari ár hefur það einna helst verið kennt við 

skemmtistaðinn Nasa, sem var í sal sem stóð fyrir aftan gömlu Kvennaskólabygginguna 

en ein hliðin sneri að Vallarstræti þar sem hluti af fyrirhugaðri hótelbyggingu á að rísa. Í 

þessari ritgerð verður gamla Kvennaskólabyggingin nefnd Nasa því það heiti á húsinu var 

ráðandi á meðal þátttakenda. Við Ingólfstorg standa einnig nokkur gömul timburhús en 

þriðja opna svæðið við Landsímareitinn er Víkurgarður sem var áður grafreitur borgarbúa. 

Þessi opnu svæði verða óneitanlega hluti af heildarmynd byggingarreitsins og þar af 

leiðandi hluti af upplifun og viðhorfi þátttakenda til breytinga á reitnum.  

Eins og hér hefur komið fram eru á Landsímareit sögulegar byggingar, sem hinar nýju 

byggingar þurfa að falla að, en í miðborginni eru einnig auð svæði. Hafnartorg er dæmi 
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um það en þar hafa nýlega risið byggingar á lóð sem til skamms tíma var lögð undir 

bílastæði. Svæðið hefur því lengi verið autt en þar voru á árum áður byggingar og 

mannvirki sem hafa verið flutt eða rifin til undirbúnings nýju skipulagi. Húsin á Hafnartorgi 

eru hrein viðbót við húsakost borgarinnar því engar breytingar þarf að gera á nálægum 

húsum vegna framkvæmdanna. Svæðið er þó ekki einangrað því það er staðsett í kjarna 

miðborgarinnar í nálægð við mörg af eldri húsum borgarinnar og í návígi við Arnarhól sem 

hefur verið einn af helstu samkomustöðum borgarbúa. Svæðið er samt sem áður um 

margt ólíkt Landsímareitnum og veitir frekari innsýn í upplifun og viðhorf þátttakenda til 

nýframkvæmda og breytinga í miðborginni.  

Markmið rannsóknarinnar er að fanga áhrif efnislegra þátta miðborgarinnar á 

þátttakendur og öðlast þannig innsýn í áhrifamátt hins byggða umhverfis á borgarbúa og 

varpa með því ljósi á merkingu og gildi svæðisins í huga þeirra. Í rannsókninni er miðborgin 

í heild sinni skoðuð með áherslu á þá staði, sem hér hafa verið nefndir, en útiloka á engan 

hátt aðrar byggingar eða staði innan svæðisins sem eru áhrifavaldar í upplifun og viðhorfi 

þátttakenda til miðborgar Reykjavíkur. 

2.4 Viðtöl á gönguför og yfir kaffibolla 

Viðtölin fóru fram á tilteknum stöðum og fjölluðu auk þess um ákveðinn stað, miðborg 

Reykjavíkur. Einnig má líta á viðtalið sjálft sem eins konar stað því þátttakendur eru 

staðsettir í umfjöllunarefni viðtalsins á meðan á því stendur. Hugmyndin kemur frá Pink 

(2015:73-93) en hún mælir auk þess með að nálgast viðtalsrannsóknir á þann hátt, að líta 

á viðtalið sem atvik, þar sem þátttakandi og rannsakandi skapi sameiginlegt rými. Viðtal, 

sem tiltekinn staður, segir hún innifela að skilningur hins talaða orðs sé ferli sem tekur 

tillit til og sameinar reynslu, tilfinningar og skynjun þátttakenda ásamt efnislegum og 

félagslegum þáttum úr umhverfi þeirra. Staðurinn er miðborgin og þátttakendur eru 

ferðafélagar mínir í rýminu sem svæðið afmarkar. Ferðalag okkar um miðborgina var ekki 

hið fyrsta né það síðasta. Þar af leiðandi voru áhrifin bæði úr fortíð, nútíð og framtíð.  

Uppbygging viðtalanna byggir á djúpviðtölum, sem eru eins konar samtöl með 

tilgangi, því markmiðið er að öðlast innsýn í umfjöllunarefni rannsóknarinnar sem 

afmarkast af rými miðborgarinnar. Viðtalsrammi var mótaður til að halda utan um tilgang 

viðtalsins en eins og nafnið bendir til er ekki um spurningaskrá að ræða heldur leiðarvísi 

að spurningum sem ég studdi mig við til að halda uppi flæði í samtalinu. Viðtalsramminn 
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var sniðinn að áherslustöðum rannsóknarinnar og aðlagaður að viðmælendum, þar sem 

við átti. Reynt var að forðast að hafa spurningar leiðandi, þær hafðar opnar, stuttar og 

einfaldar. Opnar spurningar eru byggðar þannig upp að þær laði ekki fram játandi eða 

neitandi svör frá viðmælendum og stöðvi þannig flæði samtalsins (Hennink o.fl., 

2015:108-118). Með opnum spurningum er viðmælendum veitt frelsi til að tjá sig á þann 

hátt sem þeir kjósa sjálfir og reyndi ég að gæta þess að hafa sem minnst áhrif á svör þeirra 

(sbr. Yow, 2005:5). Í einhverjum tilfellum þurfti að setja fram lokaðar spurningar til að 

byggja upp opna spurningu. Með rannsóknarspurninguna í huga var leitast við að fá 

þátttakendur til að tjá upplifun sína og viðhorf til miðborgarinnar til að fá innsýn í 

merkingu og gildi svæðisins í huga þeirra. Hvert svar er einstakt og bundið persónulegu 

viðhorfi hvers einstaklings sem er mótað af marglaga reynslu, merkingarsköpun, 

tilfinningum, smekk og skynjun en einnig háð bakgrunni hans, sem er að einhverju leyti 

sameiginlegur með öðrum borgarbúum, því allir eiga þeir sér rætur eða tengsl við þá 

sameign sem miðborgin er.  

Eins og fyrr segir er viðmælendum skipt í tvo hópa, annars vegar hóp almennra 

borgara og hins vegar hóp einstaklinga sem hafa hagsmuna að gæta eða hafa einhverja 

sérfræðiþekkingu á málefnum miðborgarinnar. Innblásin af skynrænni aðferðafræði kaus 

ég að taka viðtöl við þá einstaklinga, sem falla undir hóp almennra borgara, á göngu um 

miðborg Reykjavíkur (Pink, 2015:111-16). Af þeim tólf viðtölum, sem tekin voru fyrir 

rannsóknina, voru sjö gönguviðtöl. Viðtölin voru tekin árið 2016 á tímabilinu frá 9. maí til 

18. ágúst en gönguviðtölin í júní og júlí þetta sama ár. Af ýmsum hagkvæmnisástæðum er 

æskilegt að veður sé gott þegar gönguviðtal er tekið og því er sumarið ákjósanlegur tími. 

Áhrifin, sem veður getur haft á gönguviðtöl, eru meðal annars  af augljósum ástæðum að 

það er verra ef rignir á upptökutækið og rok getur auk þess haft truflandi áhrif á 

hljóðupptöku. Síðan er það hinn mannlegi þáttur en kuldi og leiðindaveður getur haft þau 

áhrif að þátttakendur fara að flýta sér til að komast sem fyrst í skjól og stytta þannig 

viðtalið um of.  

Gönguleiðin var fyrirfram ákveðin og tók mið af áherslustöðum rannsóknarinnar. 

Ferðalagið hófst við Fríkirkjuveg 11 og Hallargarðinn, þaðan sem gengið var að næstu 

áherslustöðum, svæðinu við Menntaskólann í Reykjavík, Landsímareit (Ingólfstorg, 

Vallarstræti og Nasa) og í gegnum Grjótaþorp að byggingarreitnum við Tryggvagötu þar 
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sem Exeter húsið stóð. Ef ástæða þótti til var staldrað við á öðrum stöðum á leiðinni, allt 

eftir áhuga þátttakenda og því sem á vegi okkar varð. Áður en eiginleg viðtalsrannsókn 

hófst var farið í vettvangsferð, gönguleiðin prófuð og aðstæður skoðaðar á staðnum. Í 

kjölfar vettvangsferðarinnar var ákveðið að stytta gönguleiðina frá upphaflegri áætlun og 

sleppa því að ganga að Hafnartorgi, því á þeim tíma, sem viðtölin voru tekin, var þar lítið 

annað að sjá en húsgrunna og byggingarkrana. Þrátt fyrir að hætt hefði verið við að ganga 

að Hafnartorgi var svæðinu haldið inni í rannsóknarrammanum og spurt út í það í lok 

göngunnar yfir kaffibolla á rólegu kaffihúsi eða öðrum þeim stað sem hentaði í hverju 

viðtali. Myndefni var með í för til að sýna þátttakendum fyrirhugað útlit nýbygginga á 

þeim svæðum, sem gerðu ráð fyrir breytingum, því ekki var hægt að gera ráð fyrir að þeir 

væru meðvitaðir um áætlaða mynd framkvæmdasvæða. Myndir, sem þátttakendum voru 

sýndar, eru staðsettar í ritgerðinni þar sem við á og sérstaklega merktar sem 

„þátttökumyndir“.  

Það reyndist erfitt að vera með minnisblað viðtalsrammans uppi við í gönguferðunum 

ásamt því að halda á upptökutæki. Ég treysti því að mestu á minnið sem fékk góðan 

stuðning frá húsunum í borginni. Viðmælendur mínir og göngufélagar fengu það hlutverk 

að gæta möppunnar, sem innihélt myndefnið, sem var notað til að sýna þeim fyrirhugaðar 

byggingar á svæðinu. Mappan var tekin upp þegar umræðan beindist að fyrirhuguðum og 

yfirstandandi framkvæmdum á þeim áherslustöðum sem við átti. Í fyrsta viðtalinu var 

slökkt á upptöku þegar gengið var á milli áningarstaða nema þegar gengið var um 

Grjótaþorpið áleiðis að Exeter reitnum. Að loknu viðtalinu gerði ég mér grein fyrir að það 

voru mistök að slökkva á upptöku á gönguleiðinni frá Fríkirkjuvegi að Menntaskólanum í 

Reykjavík, því viðmælanda lá mikið á hjarta, þar sem umhverfið virkjaði áhrif 

miðborgarsvæðisins. Í þeim gönguviðtölum, sem á eftir komu, var haft kveikt á upptöku 

á þeirri gönguleið nema rétt til að vista og kveikt strax aftur. Aftur á móti var ekki ástæða 

til að hafa kveikt á upptöku á gönguleiðinni frá Menntaskólanum í Reykjavík að 

Austurvelli, því á þeirri leið er farið yfir umferðargötu með mikilli umhverfistruflun. Ekki 

var neinn sérstakur viðtalsrammi mótaður fyrir gönguleiðir á milli áningarstaða heldur 

stýrðist umræðan þá yfirleitt af því sem viðmælanda lá á hjarta og því sem fyrir augu bar.  

Ég var óhjákvæmilega hluti af upplifun þátttakenda á gönguferðum okkar um 

miðborgina en erfitt getur reynst fyrir rannsakanda að einangra sig og gæta fulls hlutleysis 
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í þeirri sameiginlegu upplifun sem báðir þátttakendur verða fyrir (Pink, 2015:111-16). Það 

sýndi sig líka í gönguferðunum að viðtölin áttu það til að detta í spjall, sérstaklega þegar 

ég og viðmælendur mínir vorum að horfa í kringum okkur og meðtaka umhverfið og áhrif 

þess, því við vorum að upplifa þessa stund saman í miðborg Reykjavíkur. Gönguferð er 

félagsleg athöfn sem gefur rannsakanda tækifæri á ákveðinni nánd við þátttakendur. Þeir 

deila hrynjanda göngunnar og stíga báðir í fótspor liðinna gönguferða, eigin og annarra 

(Pink, 2015:111). Rannsakandi fær að sjá borgina með augum viðmælenda og þeir með 

augum rannsakanda. Sameiginleg upplifun beggja á lifandi borg með margvíslegum 

byggingum og iðandi mannlífi í öllum sínum margbreytileika. Með því að fara á vettvang 

næst að virkja samband einstaklingsins milli hins efnislega og þeirra tilfinninga og hughrifa 

sem býr í honum. Einstaklingur á sér minningar, hefur fegurðarsmekk, sögu- og 

staðarupplifun sem er ekki einungis bundinn í orð heldur helst í hendur við upplifunina á 

staðnum. Gönguferðirnar kölluðu fram þetta samband í samspili einstaklingsins við 

umhverfi sitt.  

Viðtöl, sem tekin voru við einstaklinga í hópi sérfræðinga og hagsmunaaðila, fóru flest 

fram á kaffihúsum í miðborginni eða nálægð hennar en með undantekningum. Ekki var 

talið nauðsynlegt að fara með þá viðmælendur á göngu um svæðið þar sem tilgangur 

viðtalanna var að fá fram sérfræðiþekkingu þeirra eða hagsmunasjónarmið. Helstu 

undantekningar voru annars vegar í viðtali, sem var fyrirhugað sem hefðbundið 

gönguviðtal og var við eiganda friðlýstra húsa í miðborginni. Viðtalið hófst í Þingholtunum 

á æskuslóðum viðmælanda og var ætlunin að ganga að áherslustöðunum. Fljótlega varð 

ljóst að áhugasvið viðmælanda lá fyrst og fremst í að tjá sig um minningar sínar, vitneskju 

og þekkingu á svæðinu sem hann ólst upp í. Eftir nokkrar misheppnaðar tilraunir til að 

beina talinu að þeim svæðum, sem ég hafði rammað inn í rannsóknina, tók ég þá 

ákvörðun að láta hann stjórna gönguferðinni og nýta mér áhugasvið hans og þekkingu. 

Ákvörðunin leiddi mig að því að skoða friðlýstar húseignir hans ásamt því að fá innsýn í 

veruleika eiganda slíkra húsa. Ég þurfti því að vera, eins og Pink (2015) bendir á með 

skrifum sínum, tilbúin til sveigjanleika og vera viðbúin að gera breytingar í miðju viðtali, 

því viðmælendur eru lifandi fólk og margt óvænt og ófyrirséð getur komið upp á meðan 

á viðtali stendur. 
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Hins vegar var gerð undantekning á staðsetningu í viðtali við einstakling með 

sérfræðiþekkingu á viðhaldi og endurbótum gamalla húsa. Ég mætti til leiks við 

upphafsreit gönguviðtalanna fyrir framan Fríkirkjuveg 11, óráðin um hvort ég ætti að fá 

hann með mér í gönguferð um miðborgina eða hvort ég ætti að fara með honum á 

kaffihús. Þegar á hólminn var komið varð mér ljóst að besti staðurinn fyrir viðtalið var í 

Hallargarðinum sjálfum, enda dásamlegt sumarveður og margs að spyrja, sem sneri að 

sérfræðiþekkingu viðmælanda míns. Staðsetning viðtalsins reyndist betri en ég átti von á, 

því hann bauðst til að sýna mér Fríkirkjuveg 11 að innan og skoða yfirstandandi 

framkvæmdir vegna endurbóta á húsinu. Ég þáði boðið með þökkum en sérfræðingurinn 

hafði hæg heimatök, þar sem hann þekkti nánast alla sem unnu við húsið, auk þess sem 

verktakinn að framkvæmdunum er fyrrum lærlingur hans. „Sá næstbesti í faginu“ (Sgj11, 

2016) sagði hann og hló. Í viðtölum við einstaklinga seinni hópsins var leitað eftir 

sérfræðiþekkingu sem þeir bjuggu yfir eða þeim hagsmunum sem þeir höfðu að gæta 

ásamt því að reyna að fanga upplifun þeirra og viðhorf til miðborgarinnar eins og annarra 

almennra borgarbúa. Viðtalsrammar voru því sérsniðnir að hverjum og einum með tilliti 

til sérfræðiþekkingar viðmælanda eða hagsmunasjónarmiða hans auk þeirra áherslustaða 

sem rannsóknin tekur til.  

Þátttakendur voru almennt mjög áhugasamir um rannsóknina og umfjöllunarefni 

hennar. Einn þátttakandi hafði á orði í lok göngunnar að honum þætti „svo gaman að 

skoða borgina með nýjum augum eða frá öðrum sjónarhóli“ en hann væri vanur. Annar 

þátttakandi þakkaði mér fyrir að fara með sér „down the memory lane“ þegar við 

kvöddumst í lok göngunnar en gönguferðin hafði leyst út innistæður hans í 

minningarbankanum. Áhuginn, sem þátttakendur sýndu rannsókninni, gaf mér byr undir 

báða vængi og sannfærði mig um þörfina á að fanga áhrif miðborgarinnar á íbúa hennar, 

þeirra sem eiga sér þaðan minningar og tengsl. 

2.5 Túlkun og greining er „blanda af vísindum og listum“ 

Afritun viðtalanna og frumgreining þeirra átti sér stað veturinn 2016 til 2017. Ákjósanlegt 

er að skrifa upp viðtöl sem fyrst (Hennink o.fl., 2015:131) en það lá fyrir að ekki gæfist 

tími til þess fyrr en með haustinu en eins og fyrr segir voru viðtölin tekin á 4 mánaða 

tímabili vorið og sumarið 2016, meðal annars til að nýta góðviðrið. Viðtölin voru afrituð 

eftir hljóðupptöku frá orði til orðs og samhliða var frumgreining þeirra og hugleiðingar 
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mínar skráðar í handritin. Auk þess voru skráð ýmis umhverfishljóð og annað það sem 

kom upp á meðan á viðtölum stóð og heyrðist á upptöku. Meðfram viðtölunum var haldin 

dagbók og skrifaði ég hjá mér það sem ég taldi geta skipt máli en þar sem viðtölin voru 

ekki afrituð jafnóðum var enn brýnna en ella að skrá dagbók og vettvangsnótur, meðal 

annars til að finna út hvað betur mætti fara og ekki síður til að mikilvæg atriði féllu ekki í 

gleymskunnar dá.  

Gagnagreiningu eigindlegra rannsókna er stundum lýst sem blöndu af vísindum og 

listum (Patton, 1990; Corbin og Strauss, 2008) en með því er átt við að greiningin sé eftir 

ákveðinni formgerð en samt sem áður sveigjanleg (Charmaz, 2006) og ferillinn sé 

útreiknaður glundroði (e. calculated chaos) (Lofland, 1971). Þessi lýsing vísar til þeirra 

andstæðna sem felast í eigindlegum rannsóknum og greiningu gagna þeirra. Annars vegar 

eignar lýsingin vísindum gagnagreininguna en hins vegar listum sem oftar en ekki vísar til 

einhvers sem er skapandi, sveigjanlegt og inniheldur ákveðinn glundroða. Hið síðarnefnda 

vísar til þess hluta gagnagreiningar, sem snýr að túlkun rannsakanda á gögnunum, sem 

reynir að nota þau til að skilja og útskýra mannlega reynslu (Hennink o.fl., 2015:205). 

Greining gagna í rannsóknum, sem miða að skynrænni aðferð eða öðrum þeim sem taka 

á mannlegum þáttum, er ekki hrein og bein segir Pink (2015:142). Hún segir það vera 

grundvallaratriði að staðsetja gögn í ferli þekkingar áður en tekist er handa við túlkun 

þeirra. Skipulagið á þeim vinnubrögðum, sem unnið er eftir, megi skilja sem ferðalag 

áleiðis til þekkingar. Ferlið krefst oft mannlegs innsæis og felst í því að taka saman röð af 

hlutum á þann hátt sem gefur þeim merkingu (142). Gögnin voru staðsett innan 

áhrifakenninga en með blöndu af skipulögðum og skapandi vinnubrögðum í anda 

eigindlegra og skynrænna aðferða var tekist á við úrvinnslu gagna rannsóknarinnar.  

Unnið var eftir grundaðri kenningu við gagnagreininguna en aðferðin uppfyllir 

vísindalegar kröfur um nákvæmni ásamt því að viðurkenna skapandi og túlkandi eiginleika 

eigindlegra rannsókna (Hennink o.fl., 2015:207). Markmið grundaðrar kenningar er að 

þróa kenningar út frá rannsóknargögnum með skipulögðum og kerfisbundnum 

vinnubrögðum en þó sveigjanlegum. Mótuð eru þemu, hugtök og kenningar út frá 

gögnunum sjálfum. Þegar handrit viðtalanna voru tilbúin og útprentuð með þeirri 

frumgreiningu og athugasemdum, sem voru skráð í þau, fór næst fram opin kóðun. Orð 

voru dregin fram, atriði og hugmyndir sem voru síðan sett undir samheiti í nokkra 
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kóðunarflokka. Því næst var farið enn dýpra í viðtalið með markvissri kóðun sem þýðir að 

notaðir eru mikilvægir eða tíðir kóðunarflokkar úr fyrri umferð og einblínt á þemu sem 

komu fram í opnu kóðuninni (Charmaz, 2006:43;57). Hver kóðunarflokkur fékk sinn eigin 

lit í handritinu en með því urðu flokkarnir sjónrænni en ella og auðvelduðu mér leit í efni 

handritsins fyrir áframhaldandi greiningarvinnu. Helstu flokkar, sem urðu til í þessu ferli 

greiningarvinnunnar, eru: bakgrunnur, viðhorf, gildismat, tilfinningar, fegurðarskyn, 

byggingararfur ásamt persónulegum og sameiginlegum minningum. Flokkarnir, sem 

fundust í gögnunum, þróuðust síðan áfram við lestur handrita og greiningu viðtalanna. 

Þegar greiningarvinnu, sem hér hefur verið lýst, var lokið, skrifaði ég útdrátt úr hverju 

viðtali. Það var gert til að fá yfirsýn yfir hvert viðtal fyrir sig og einnig til að ná heildarsýn 

yfir öll viðtölin. Auk þess sem það auðveldaði aðkomu að gögnunum, því vinna við 

rannsóknina hefur verið unnin með nokkrum hléum. Greining gagna var unnin í anda 

grundaðrar kenningar með skipulögðum og sveigjanlegum vinnubrögðum, þar sem mínar 

eigin hugleiðingar, sköpun, innsæi, ímyndunarafl og túlkun urðu hluti af gögnunum. 

Rannsókn, sem er háð túlkun rannsakanda, þarf að viðurkenna að bakgrunnur hans, 

staða eða tilfinningar séu óaðskiljanlegur hluti rannsóknarferilsins (Hennink o.fl., 

2015:19; Pink, 2015:142) og þar af leiðandi aldrei fullkomlega hlutlaus. Tengsl 

rannsakanda við viðmælendur getur auk þess haft áhrif á viðtalið og úrvinnslu þess. 

Viðmælendur þessarar rannsóknar koma úr ýmsum áttum og þeirra á meðal eru 

einstaklingar sem ég þekki nokkuð vel en aðrir sem ég hitti í fyrsta (og jafnvel eina) sinn 

þegar viðtöl fóru fram. Eitt gönguviðtalið var tekið við æskuvinkonu mína og kom það oft 

fyrir að við rifjuðum upp sameiginlegar minningar í gönguferðinni. Pink (2015:62-3) bendir 

á að við úrvinnslu gagna þurfi rannsakandi að taka tillit til þess sambands og þeirra tengsla 

sem eru á milli hans og þátttakenda rannsókna. Sterk tengsl geta haft mikil áhrif á 

framgöngu viðtalsins, eins og í því sem hér var nefnt, en þrátt fyrir að ég hitti fyrrnefndan 

viðmælanda ekki nema nokkrum sinnum á ári þá eigum við djúpar rætur saman sem 

spanna yfir hálfa öld. Það kom líka oft fram í viðtalinu, þegar við gengum á milli staða og 

vorum ekki að fjalla um áherslustaðina að við rifjuðum upp og deildum minningum, sem 

eru skráðar í uppskrift viðtalsins og nýttust við gagnagreiningu. Þrátt fyrir að rannsakandi 

setji eigin hugmyndir og reynslu til hliðar er hann óneitanlega hluti af rannsókninni og 

hefur áhrif á hana á einn eða annan hátt. Meðvituð um eigin afstöðu og áhrif, bæði í 
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viðtölum og gagnagreiningu, gerði ég grein fyrir mér í formála ritgerðarinnar, enda kem 

ég að rannsókninni allt frá upphafi ferðalagsins og mun fylgja henni á leiðarenda. 

Framsetning ritgerðarinnar miðar að því að bjóða lesandanum í huglæga gönguferð 

um miðborgina með mér og þátttakendum rannsóknarinnar, þar sem þeim er gefið orðið. 

Markmiðið er að koma þannig á framfæri áhrifum hinna efnislegu þátta miðborgarinnar 

á upplifun þeirra og viðhorfum til hennar. Myndefni frá miðborginni er einnig stór þáttur 

í framsetningu efnisins sem styður við og miðlar til lesandans sjónrænum eiginleikum 

svæðisins meðfram hinu ritaða máli á ferð um miðborg Reykjavíkur (Pink, 2015:168-9). 

2.6 Samantekt 

Eins og hér hefur komið fram, var eigindlegum aðferðum og skynrænni aðferðafræði beitt 

í þessari rannsókn. Tekin voru viðtöl við nokkra borgarbúa til að nálgast markmið 

rannsóknarinnar auk þess sem farið var með hluta þeirra í gönguferð um miðborgina. 

Viðtöl rannsóknarinnar tóku mið af áherslustöðum hennar en einnig þeim stöðum sem 

voru þátttakendum hugleiknir og skiptu máli í upplifun þeirra og viðhorfi til 

miðborgarinnar. Viðtalsrammar veittu stuðning en njörvuðu ekki niður viðtölin, enda var 

leitað eftir þeim sveigjanleika að gefa þátttakendum færi á að koma að sínum 

hugðarefnum í málefnum miðborgar Reykjavíkur. Gönguferðirnar virkjuðu þá 

þátttakendur, sem tóku þátt í þessu ævintýri mínu á gönguför, á meðan aðrir 

þátttakendur voru virkjaðir yfir kaffibolla með því að staðsetja samræðurnar í 

umfjöllunarefni rannsóknarinnar, sjálfri miðborg Reykjavíkur.  

Þátttakendur voru áhugasamir um rannsóknina en þeir eru allir tengdir miðborginni 

og þekkja hana vel. Þeir eru allir almennir borgarar og leggja rannsókninni lið með því að 

deila þeim áhrifum sem efnislegir þættir miðborgarinnar hafa á þá eða þeirri 

sérfræðiþekkingu sem þeir búa yfir eða til að koma að þeim hagsmunum sem þeir standa 

fyrir. Úrvinnsla þeirra gagna, sem er afrakstur samstarfs míns við þátttakendur, krafðist 

skipulags en einnig innsæis auk skapandi og sveigjanlegra vinnubragða til að koma til skila 

áhrifum miðborgar Reykjavíkur á upplifun þeirra og viðhorf. 



30 

3 Áhrif 

Ó, borg mín, borg, ég lofa ljóst þín stræti, 

þín lágu hús og allt, sem fyrir ber. 

Og þótt svo tárið oft minn vanga væti, 

er von mín einatt, einatt bundin þér. 

(Vilhjálmur Björgvin Guðmundsson frá Skáholti, e.d.) 

Þannig hljóðar fyrsta erindið í gömlu og vinsælu dægurlagi sem Haukur Morthens söng 

við kvæði Vilhjálms frá Skáholti. Í kvæðinu má greina tilfinningar og áhrif 

Reykjavíkurborgar á skáldið en það eru einmitt áhrif miðborgarinnar á þátttakendur sem 

er viðfangsefni rannsóknarinnar. Það hvernig þeir upplifa svæðið, nýbyggingar, gömul hús 

og allt þar á milli. Leitast er við að greina áhrif umhverfisins á þátttakendur með því að 

taka tillit til ýmissa þátta, þeirra á meðal tilfinninga, minninga, fegurðarskynjunar, 

gildismats og ímyndunarafls. Nálgun rannsóknarinnar í gegnum áhrifakenningar (e. affect 

theory) gefur færi á og opnar leið að svari við rannsóknarspurningunum (m.a. Ahmed, 

2004; 2010; Anderson, 2009; Bendix, 2011; Löfgren, 2014; 2016; Wetherell, 2012). Þær 

styðja auk þess við önnur hugtök sem hér eru notuð við greiningu gagna. Þar ber 

sérstaklega að nefna staðartengsl, fegurðarskyn  og fortíðleika sem leggur til skilning á 

upprunaleika í viðhorfi til byggingararfsins. Hvert og eitt þessara hugtaka er lagt til 

grundvallar í síðari köflum ritgerðarinnar, þar sem nánar verður greint frá þeim. Við 

greiningu gagna eru áhrif samtvinnuð þeim hugtökum, sem hér hafa verið nefnd, til að 

nálgast hvernig þátttakendur upplifa miðborgina og hvert viðhorf þeirra til hennar er. 

Áhrifakenningar beinast að því að skilja hvað hreyfir við fólki og hvað það er sem laðar 

fólk að sér segir Margaret Wetherell (2012:2). Kenningarnar geta því verið hjálplegar við 

að veita innsýn í áhrif hins byggða umhverfis miðborgarinnar á upplifun og viðhorf 

þátttakenda til hennar.  

Það virðist eðlilegt að tala um áhrifakenningar í fleirtölu því þær eru margslungnar og 

langt frá því að vera auðveldar til skilgreiningar. Gregg og Seigworth (2010:1-3) segja að 

það sé í raun engin ein tæmandi skilgreining til á áhrifahugtakinu og verði auk þess aldrei 

til þrátt fyrir ýmsar tilraunir í þá átt en það megi þó segja að áhrif myndist í rými. Slíkt rými 

myndast á milli einstaklinga en einnig þegar þeir mæta efnislegum þáttum eins og 

borgarumhverfi. Áhrifin, sem rísa í rýminu, geta orðið til í árekstri augnabliksins eða verið 

mótuð af marglaga reynslu, smekk og merkingarsköpun (1-3). Þátttakendur, sem fóru í 
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gönguferðir, upplifðu áhrif á stað og stund sem bættist í forðabúr þeirra. Þar voru fyrir 

áhrifavaldar sem höfðu mótast með þeim og öðrum þátttakendum á mislangri ævi í 

viðhorfi þeirra og upplifun af miðborgarsvæðinu.  

Í rýminu á milli einstaklings og efnislegra þátta borgarinnar rísa áhrifin en þau má 

finna í þeim ómeðvitaða krafti sem líkami hleypir í gegnum sig. Krafti sem streymir þar 

um stund eða festist (Gregg og Seigworth, 2012:1-3). Áhrif geta því orðið límkennd en 

Sara Ahmed (2010:29) hefur sett fram þá nálgun á hugtakinu, að þau séu eitthvað sem 

festist og beri uppi eða viðhaldi sambandi á milli hugmynda, gilda og hluta. Þau geta því 

mótað tengsl fólks við umhverfi sitt og viðhaldið þeim. Áhrif geta verið viðvarandi en límið 

getur líka dofnað og misst límkenndan eiginleika sinn. Hver þekkir ekki umslag með 

sjálflímandi flipa sem hefur tapað límkenndum eiginleikum og nær því ekki lengur 

viðloðun. Eiginleikinn er horfinn, því límið hefur gufað upp eða safnað í sig ryki. Áhrif, sem 

einstaklingar upplifa, geta verið missterk, einhver þeirra streyma um stund en fjara síðan 

út á meðan önnur festast og viðhaldast af miklum styrk. Lím getur verið sett á hús í 

borginni en ef það er flutt getur límkenndur eiginleiki þess hugsanlega dofnað og safnað 

í sig ryki eða gufað upp. Einnig getur lím, sem sett er á hús, fengið á sig annan eiginleika 

en var upphaflega sett á það, því hús góðrar minningar getur breyst í hús slæmrar reynslu 

og þarf í raun ekki nema eitt atvik til að framkalla slíkar breytingar.  

Áhrif standa ekki ein og sér því í þeim er alltaf að finna einhverja gagnvirkni. Wetherell 

(2012:2-4) sér áhrif sem kraft eða afl, einhvers konar virkt samband á milli tveggja eða 

fleiri þátta mannlegs veruleika. Þrátt fyrir að skynjun sé persónuleg, þá sé alltaf einhver 

skörun eða gagnvirkni hluti af áhrifum sem einstaklingur verður fyrir (2-4). Áhrif snúast 

því um gagnverkun og samskipti, sem oft eru ómeðvituð, en leiðir okkur í átt að ákveðinni 

hreyfingu eða hugsun. Áhrifin geta verið eitthvað sem er yfirþyrmandi, spennandi, eða 

geta leitt af sér augnabliks hugarástand, óvænta tilfinningasemi, ógeð, pirring eða kvíða 

(Gregg og Seigworth, 2010:1; Löfgren, 2014:78). Með því að nálgast rannsóknarefnið með 

áhrifakenningar að vopni verður reynt að greina áhrif hins byggða umhverfis 

miðborgarinnar á þátttakendur í viðhorfi þeirra til svæðisins ásamt allri þeirri reynslu sem 

þeir koma með sér inn í rannsóknina.  

Í þessum kafla verður greint frá þeim þáttum innan áhrifakenninga sem gegna 

veigamiklu hlutverki í greiningu gagna og eru til umfjöllunar í síðari köflum riterðarinnar. 



32 

Þær snúa að skynjun, áhrifaríku andrúmslofti og tilfinningum. Í framhaldinu verður fjallað 

um tengsl áhrifa við byggingararfinn, því næst túlkun og framsetningu gagna og að lokum 

aðrar rannsóknir á borgarumhverfi. 

3.1 Festir eigi hönd á áhrifaríkt andrúmsloft né tilfinningar 

Upplifun þátttakenda rannsóknarinnar, sem og annarra einstaklinga, af borgarumhverfi 

er undir margslungnum áhrifum, þar sem skynjun og tilfinningar er veigamikill hluti af 

reynslunni. Þegar við snertum bárujárnsklætt hús á frostköldum degi og finnum kuldann 

leggja af því er skynjun okkar áþreifanleg. Einnig getur skynjun verið óáþreifanleg eins og 

þegar við göngum um miðborg Reykjavíkur á sólríkum degi og upplifum andrúmsloft sem 

er fullt af einhverri ólýsanlegri gleði. Það er ekki hægt að festa hönd á andrúmsloft en við 

skynjum það samt sem áður. Við grípum andrúmsloft staða áður en við berum kennsl á 

smáatriðin eða skiljum það á vitsmunalegan hátt, því andrúmsloft er skynjað með 

tilfinningalegri næmni okkar (Munteán, 2017:202). Skynjun andrúmslofts er persónuleg 

og einstaklingar geta upplifað það með mismunandi hætti. Það þýðir þó ekki að upplifun 

andrúmslofts sé alfarið óháð félagslegum þáttum, eða lærðum, vegna táknrænna gilda 

þess rýmis sem gefur af sér andrúmsloftið (sbr. Ahmed, 2004; Anderson, 2009). Einhverjir 

geta upplifað notalegt andrúmsloft vegna litlu krúttlegu timburhúsanna eða kuldalegt af 

völdum nýrra háhýsa. Aðrir geta upplifað eymdarlegt andrúmsloft vegna gamalla 

hrörlegra hjalla en velmegunar vegna glæsilegra nýtískulegra bygginga. Hver og einn setur 

sín eigin hughrif inn í andrúmsloft sem er skynjað og numið á óræðan hátt en samt sem 

áður afar raunverulegt og þáttur í upplifun þeirra (sbr. Ahmed, 2010:37).  

Hugtakið áhrifaríkt andrúmsloft (e. affective atmospheres) var sett fram af Ben 

Anderson (2009) sem segir það innihalda uppsöfnuð eða sameiginleg áhrif. Það innifeli 

ákveðna spennu, því það innihaldi röð andstæðra áhrifa, eins og viðveru og fjarveru, það 

er hlutlægt og huglægt, skýrt og óljóst, einstakt og almennt. Í miðborginni má finna 

margar andstæður, gamalt hús og nýtt, horfið hús og annað sem fær að standa. Lykillinn 

liggur í tvíræðni hugtaksins, sem Anderson telur gefa færi á að endurspegla áhrifaríka 

reynslu einstaklinga, sem umlykur mótun hugarástands þeirra og er tengt skynjun og 

lífsreynslu. Ekki einungis áhrif frá stað og stund heldur bætast þau við það sem við höfum 

innbyrt áður.  
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Áhrif, sem einstaklingur verður fyrir þegar hann mætir gömlu húsi í borginni og 

upplifir sem byggingararf þjóðarinnar, er ekki vegna þess að hann skynjar það, heldur 

hefur honum verið innrætt að líta á gamla timburhúsið sem byggingararf og fært það inn 

í meðvitaða og vitsmunalega þætti hugans (Valdimar Tr. Hafstein, 2006). Hugmyndin að 

baki áhrifaríku andrúmslofti er meðal annars að það býr til rými, sem yfirfyllir veröldina 

af táknum, sem er raðað í viðföng og hluti. Tákn hlutarins er meðtekinn í gegnum 

andrúmsloft og tekur á sig tiltekna merkingu (Anderson, 2009). Í hugum margra hefur 

gamalt hús í miðborginni hlotið þá merkingu að teljast til byggingararfs þjóðarinnar og í 

því liggur merkingarbær saga. Sögur húsa eru mislangar og geta innihaldið ólíka merkingu. 

Áhrifaríkt andrúmsloft blandar saman frásögn og merkingarbær efni en einnig 

frásagnarleysi og merkingarleysi efna. Eitt húsið getur verið yfirfullt af merkingarbærum 

efnum til frásagnar á meðan næsta hús er algjörlega merkingarlaust og engar frásagnir 

tengdar því. Andstæður eru ríkjandi sem hafa áhrif á upplifun þátttakenda á umhverfi 

miðborgarinnar (sbr. Anderson, 2009).  

Sophie Yarker (2017) hefur notast við hugmynd Anderson um áhrifaríkt andrúmsloft 

í tengslum við skrif sín um áhrif, minningar og byggingararf. Hún bendir á að mikilvægi 

rýmis og staða til að skapa minningar hafi lengi verið viðurkennt og að félagslegt eða 

persónulegt minni gegni lykilhlutverki í hvernig einstaklingur bregst við gagnvart 

byggingararfi. Mikilvægi minnis segir hún verða áberandi og þarfnist styrkingar við 

breytingar á borgarumhverfi, eins og á sér stað í miðborg Reykjavíkur, því bæði 

persónulegt og sameiginlegt minni er tengt við efniseiginleika hins byggða umhverfis 

borgarinnar. Spennan, sem myndast á milli viðveru og fjarveru við breytingar, eins og í 

miðborginni, telur Yarker (2017:237-9) geta endurstillt eða truflað samband fólks við 

staði. Breytingar á umhverfi borgarinnar krefjast endurstillingar á klukkunni, því nýjar 

minningar fæðast í tengslum við þær. Þátttakendur rannsóknarinnar eru hlekkjaðir í 

spennu andstæðna í upplifun sinni og viðhorfi til miðborgarinnar. Í þeim breytingum, sem 

eiga sér stað og eru yfirvofandi, má finna spennu vegna viðveru og fjarveru húsa í 

borginni. Spenna er einnig á milli hins hlutlæga og huglæga, húsa sem eru á svæðinu og 

þeirra sem eru enn ekki risin eða hafa verið fjarlægð eða flutt.  

Andrúmsloft og anda miðborgarinnar upplifa einstaklingar sem raunverulegt 

fyrirbæri þrátt fyrir hversu óljóst og órætt það er. Hver og einn setur sín eigin hughrif inn 
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í andrúmsloftið þegar þeir tengja það efnislegum þáttum borgarinnar í upplifun af 

umhverfinu. Þátttakendur eru fastir í spennu andstæðra áhrifa, þess sem var og þess sem 

er eða verður. Spennan í upplifun þátttakenda getur verið vegna sýnileika eða ósýnileika 

húsa innan miðborgarinnar eða í merkingunni sem þeir leggja í þau. Einhver hús hafa 

fengið á sig töluverða merkingu í huga einstaklings og eru tákn fyrir söguna, eða standa 

fyrir persónulegum tengslum hans við umhverfið. Önnur hús skipta litlu máli vegna 

merkingarleysis þeirra; engin saga, engin tengsl eða tilfinningar sem tengjast þeim. 

Spenna verður því á milli mikilvægis og lítilvægis. Það má finna spennuna í litlu sem stóru 

og því má segja að spennan sé ríkjandi í allri upplifun þátttakenda gagnvart miðborg 

Reykjavíkur.  

Áhrif og skynjun snúast ekki hvað síst um tilfinningar en þær eru veigamikill þáttur í 

allri upplifun þátttakenda af miðborg Reykjavíkur. Í skrifum Raymond Williams um 

formgerð tilfinninga segir að það sé í heildinni sem þær fyrirfinnist, í heild mannlegrar 

tilveru. Tilfinningar fylla allt svið lífsins á margslunginn hátt með geðslagi, hugarfari, 

viðhorfi, siðum og svo mætti lengi telja. Það er ekki hægt að slökkva á tilfinningum eða 

einangra þær til að setja þær undir smásjá skilgreiningar, né er hægt að aðgreina gildismat 

tilfinninga í já- eða neikvæðar þyrpingar, því þær eru heildarlífsmáti (e. whole way of life) 

(sjá Highmore, 2016:12-13;31). Í verkum sínum var Williams ekki að skilgreina tilfinningar 

eða áhrif, heldur miklu heldur að virkja allt svið fyrirbæranna til að auka við það sem þegar 

var til í aðferðum félagsvísinda og á vettvangi félagslegrar gagnrýni (Ngai, 2005). 

Tilfinningar snerta allt svið lífsins, þar með talda hina fjölmörgu þætti efnismenningar, 

eins og húsin í borginni, eða hverjum þeim efnislegu þáttum sem má finna í athöfnum 

daglegs lífs (sjá Highmore, 2016:2). Borgin er hluti af þeim efnisheimi, sem við búum við 

og lifandi umhverfi borgarbúa, þar sem þeir verða fyrir margháttuðum áhrifum í sínu 

daglega lífi sem getur ekki undanskilið tilfinningar þeirra.  

Það má finna tengsl á milli hugmyndafræði Williams og Sara Ahmed (2004:25-7) þegar 

hún í grein sinni „Collective Feelings“ færir rök gegn þeirri hugmynd að tilfinningar séu 

einkamál hvers og eins og segir að tilfinningar gegni þýðingarmiklu hlutverki í rannsóknum 

á einstaklingum og samfélögum. Tilfinningar séu ekki einkamál einstaklinga, því þær komi 

ekki einungis innanfrá og færast þaðan út í átt að öðrum. Tilfinningar séu þar af leiðandi 

ekki eitthvað, sem er einfaldlega að innanverðu (e. within) eða utanverðu (e. without), 
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heldur skilgreini þær útlínur í margþáttaðri veröld sem hefur innbyrt ógrynni af 

mismunandi efni (25-7). Samfélagið og umhverfið allt á stóran þátt í að búa til þær 

tilfinningar, sem við finnum innra með okkur og verður hluti af heild mannlegrar 

lífsreynslu, því enginn maður er eyland. 

Efnislegir þættir og tilfinningar mætast víða en Ahmed (2004:27-33) hefur sýnt fram 

á að tengsl okkar við hluti geta skipað þýðingarmikið hlutverk í því hvernig við mótum 

nærumhverfi okkar og hvernig við upplifum umhverfið. Hlutir geta framkallað 

hamingjusamar minningar og vellíðan eða farið yfir á hinn endann og kallað fram 

óþægindi eða sorg. Tilfinningin býr ekki í hlutnum sjálfum heldur í þeim áhrifum sem hann 

framkallar og tengslum okkar við áhrifavaldinn (27-33). Hús í miðborg Reykjavíkur getur 

til dæmis kallað fram tilfinningu, sem tengist persónulegum minningum eða þeim, sem 

eru sameiginlegar með samfélaginu. Það er ekki í húsinu sjálfu, sem tilfinningin liggur, 

heldur í þeim áhrifum sem það veitir. Tilfinningar liggja í heildinni, þar sem fátt eitt er 

undanskilið ef nokkuð. Þær tengja okkur við allt svið mannlegs veruleika, þar með talið þá 

efnislegu þætti sem umlykja okkur. 

3.2 Byggingararfur eða hrúgukast bygginga 

Í miðborg Reykjavíkur eru nýjar og nýlegar byggingar í bland við byggingararfleifð 

þjóðarinnar sem einna helst er talin felast í gömlum timburhúsum. Húsum eins og að 

Fríkirkjuvegi 11 sem er einn af áherslustöðum rannsóknarinnar. Í rannsókninni er tekist á 

við áhrif og upplifun þátttakenda gagnvart gömlu húsunum í miðborginni þar sem 

húsaflutningar, niðurrif, endurbætur og friðunarmál koma meðal annars við sögu. Þar af 

leiðandi er ekki hægt að undanskilja hugmyndir þátttakenda um byggingararf frá 

rannsókninni né ríkjandi hugmyndir í því umhverfi samtímans sem þeir lifa og hrærast í. 

Hugmyndum eins og að byggingararfurinn standi fyrir gildi fortíðar og birtist sem fulltrúi 

hennar í samtímanum (Valdimar Tr. Hafstein, 2006:314). 

Órofa tengsl virðast vera á milli varðveislu og byggingararfs. Valdimar Tr. Hafstein 

(2006) segir orðræðuna um menningararf hafa „yfirfært sjónarhorn og aðferðir 

minjasafnsins á daglegt líf“ (314). Á sama hátt er sjónarhorn varðveislu ráðandi í orðræðu 

um byggingararfinn sem er þörfin á að gæta hans fyrir komandi kynslóðir. Það er afstaða 

og sjónarhorn minjavarðarins sem samtímamönnum hefur verið innrætt eins og Valdimar 

bendir á: „Stöðugt er verið að kenna öllum almenningi að horfa á heiminn í kringum sig 
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frá þessu sjónarhorni. Því menningararfur er ekki hvað síst ákveðið sjónarhorn á 

tilveruna“ (314). Þátttakendur eru undir áhrifum af þeirri orðræðu, sem umlykur 

byggingararfinn í samtímanum, en einnig frá eigin tilfinningum og upplifun. Áhrif 

byggingararfs og viðhorf þátttakenda til hans gegnir mikilvægu hlutverki í upplifun þeirra 

af miðborginni vegna allra þeirra gömlu húsa sem eru á svæðinu. 

Byggingararfur er þar af leiðandi eitt þeirra hugtaka sem er sett í samband við 

áhrifakenningar í þessari rannsókn. Tengslin á milli hugtakanna teygja sig að því að 

sameina sögulegt samhengi, venjur, andrúmsloft og minningar (Hoskins, 2017:137). Allir 

þessir þættir eru hluti af upplifun þátttakenda gagnvart byggingararfinum í miðborginni. 

Gömul hús geyma sögur sem þeir þekkja, einhverjar venjur eða siðir geta verið tengd 

þeim, sem er hluti af áhrifum þeirra, og minningar eru hengdar á hús. Byggingararfurinn 

getur auk þess skapað ákveðið andrúmsloft með tilveru sinni sem hver og einn upplifir og 

meðtekur á eigin forsendum. Áhrifakenningar veita innsýn í virkni byggingararfs og geta 

aukið skilning á fyrirbærinu eða áhrifum hans (Hoskins, 2017:137). Merkingarsköpun 

menningararfs er þar að auki undir áhrifum og gegnir miklu máli í tengslamyndun, 

upplifun og viðhorfi þátttakenda til miðborgarsvæðisins.  

Í miðborg Reykjavíkur er ekki einungis samsafn af gömlum húsum heldur er þar 

hrúgukast (e. throwntogetherness) ólíkra bygginga. Í skrifum sínum um áhrifakenningar 

hefur Örvar Löfgren (2014; 2016) dregið fram hugtakið hrúgukast, sem var sett fram af 

Doreen Massey (2005), um hvernig fólk, hlutir, tilfinningar, skynjun og virkni vinna saman. 

Með hugtakinu hrúgukast er sjónarhorninu beint að því að skoða hvernig ólíkir þættir 

þarfnist hvors annars í umhverfinu eða við ýmsar aðstæður og hversu tilviljanakennt það 

sé hvernig hlutir raðast saman sem hafa áhrif hver á annan (Löfgren, 2014:81; 2016:126-

7). Marga óvænta og oft ólíka nágranna má finna í hrúgukasti miðborgarinnar. Þar má 

finna eldri byggingar sem eiga sér fastar rætur og aðrar með grunnar rætur eða hálf 

rótlausar vegna flutninga. Einnig eru á svæðinu nýjar byggingar með ferskum rótum á 

meðan aðrar hafa verið rifnar upp með rótum. Fjarverandi hús inn á milli þeirra sem eru 

á staðnum. Það má því horfa á miðborgarsvæðið sem hrúgukast ólíkra bygginga, hvort 

sem þær eru viðverandi eða fjarverandi, (sbr. Anderson, 2009; Löfgren, 2014; 2016) sem 

allar eiga þátt í upplifun þátttakenda af svæðinu og vekja upp áhrif ólíkra tilfinninga. 
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Hrúgukast er hægt að nálgast á ýmsa vegu og hefur Löfgren (2014:94) meðal annars 

sett það í samband við mismunandi tímaskeið, því fólk lifir samhliða í fortíð, nútíð og 

framtíð (94). Gömlu húsin í borginni voru þar í fortíðinni og eru þar núna og 

varðveislusinnum dreymir um að þau fái að standa um ókomna tíð. Tilfinningar er einnig 

hægt að færa á milli tímaskeiða í hrúgukasti tímans. Fortíðin getur bankað upp á með 

gömul ágreiningsefni eða gleðilegri minningu á meðan áhyggjur einkenna framtíðina. 

Barátta fyrir varðveislu gamalla húsa eru átök sem einkennast af sigrum og ósigrum, gleði 

og vonbrigðum. Hvað framtíðin ber í skauti sér er mörgum varðveislusinnum áhyggjuefni 

og viðheldur baráttu þeirra.  

Ef áhrifamáttur byggingararfs væri enginn þá væri ekki um neinn slíkan að ræða. Áhrif 

eru límd á byggingararf í gegnum marglaga merkingarsköpun í menningarlegu ferli 

fortíðar og minninga (Harvey, 2001:327). Áhrif gegna ríku hlutverki í skilningi okkar á rými 

á sama hátt og þau veita skilning á sjálfsmynd okkar og merkingarmyndun (Waterton og 

Watson, 2013:555). Þar af leiðandi gegna áhrif þýðingarmiklu hlutverki í allri mótun og 

upplifun einstaklinga á byggingararfi. Þar með talið þeim byggingararfi þjóðarinnar sem 

staðsettur er í hrúgukasti bygginga í miðborg Reykjavíkur.  

3.3 Túlkun og framsetning áhrifa: „Orðin eru sjöunda undur veraldar“ 

Áhrifakenningar færa fræðimönnum ýmsa möguleika á tilraunum til að þróa aðferðir sem 

eru utan við meðvitaðar væntingar. Það gefur fræðimönnum til dæmis færi á að lýsa 

hvernig skynfæri íbúa verða fyrir áhrifum af umhverfinu þegar þeir reika um borgina og 

hvernig þau verða ósjálfrátt undirrót þess hvernig borgarlandslag er ráðgert og byggt 

(Whetherell, 2012:19-20). Borgin er ekki vélræn heldur lifandi umhverfi íbúa, sem allir 

eiga þátt í mótun hennar á einn eða annan hátt, meðvitað og ómeðvitað. Áhrifakenningar 

gáfu mér færi á að þróa rannsóknina meðfram framvindu hennar. Margt óvænt kom upp 

á, bæði í gönguviðtölum sem og öðrum viðtölum, sem hafði áhrif á áframhaldandi vinnu. 

Breyttar gönguleiðir, nýjar spurningar eða gleymdar, óvæntir þátttakendur og 

áherslustaðir. Nýjar hugmyndir vöknuðu sem fengu að fljóta með á meðan öðrum var ýtt 

til hliðar. Þróun rannsóknarinnar hélt áfram meðfram túlkun og framsetningu á því sem 

fram kom hjá þátttakendum í viðhorfi þeirra og upplifun af miðborg Reykjavíkur.  

Bendix (2011:214-15) telur áhrifakenningar veita ýmsa möguleika og opna leiðir, sem 

geta leitt af sér ógrynni hugmynda, sem hægt er að byggja á. Áhrifakenningar leiddu mig 
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að þeirri hugmynd að tengja þær meðal annars við staðartengsl, fegurðarskyn, gildismat, 

skilning og ímyndunarafl þátttakenda. Það gefur kost á ýmsum svörum við spurningum 

eins og hvaða áhrif gamli miðborgarkjarninn í Reykjavík hefur á upplifun og viðhorf 

borgarbúa til umhverfis síns. Ásamt því að fræðast um hvernig og hvers vegna þau áhrif 

eru tilkomin (Löfgren, 2014:78; Frykman, 2014, 38-9). Áhrif færast ekki inn í tómið því það 

eru uppsöfnuð áhrif sem búa með einstaklingum sem hafa þegar færst inn í meðvitaða og 

huglæga þætti og hafa áhrif á svör þeirra við spurningum um upplifun og viðhorf þeirra 

til miðborgarinnar (sbr. Ahmed, 2004; Anderson, 2009). Í rannsóknum áhrifa er sjaldan 

um að ræða afdráttarlaust svar við spurningum, enda er þar fyrst og fremst verið að leita 

eftir skilningi á viðfangsefninu (Hennink o.fl., 2015; Pink, 2015). Í sjálfu sér má þó segja að 

skilningur sé einhvers konar svar.  

Eitt af vandamálum áhrifa er að það er oft á tíðum erfitt að koma þeim í orð. Skynjun 

er staðsett á milli hins líkamlega og vitsmunalega og því þarf að finna leiðir til túlkunar og 

framsetningu á viðfangsefni áhrifarannsókna, sem er ekki einfalt mál segir Bendix 

(2011:214-15). Áhrif innihalda svið, sem eru handan tals, orða og texta, handan 

þekkingar, meðvitaðrar túlkunar og vitsmuna (McCormack, 2003:488). Hvernig áttu að 

lýsa hrollinum sem læðist um þig vegna ósamræmis ósamstæðra bygginga í miðborginni? 

Hvers vegna truflar það þig? Eða ógeðinu sem hríslast um þig þegar þú uppgötvar að þú 

steigst í hundaskít? Ef engin eru orðin, hvernig á þá að setja fram lýsingu á viðfangsefni 

rannsókna eða setja þau inn í orðræðu fræða? (Wetherell, 2012:19). 

Wetherell (2012:51-2) gagnrýnir tilraunir til aðgreiningar á áhrifum og þáttum 

orðræðu í merkingarmyndun þeirra. Sambandið þar á milli segir hún vera óljóst en hvoru 

tveggja sé hægt að skilja með ýmsu móti. Orðræða á sér samsvörun við það sem er 

meðvitað, skipulagt og af ásetningi á meðan áhrif eru séð sem eitthvað ósjálfrátt, óviljandi 

og óhlutlægt. Andstæður eru ríkjandi og því gefur það auga leið að það er örðugt samband 

þarna á milli þegar orðræðan reynir að temja og kerfisbinda áhrif. Wetherell telur lítinn 

tilgang í að aðgreina áhrif í mismunandi þætti, annars vegar hins líkamlega og hins vegar 

orðræðunnar, því líkamar og merkingarmyndun orðræðu séu tvær hliðar á sama blaði. Í 

stað aðgreiningar telur hún þörf á að gaumgæfa allt blaðið og taka þessi tvö fyrirbæri 

saman, þar sem töluð orð standi ekki ein og sér, því mismunandi áherslur eða aðstæður 

geta breytt þeim eða sett í þau nýja merkingu (51-2). Orð geta verið tvíræð og haft 
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gjörólíka merkingu, allt eftir samhengi, þar af leiðandi þarf að taka tillit til aðstæðna, 

hljóm orðanna og tjáningu þátttakenda við greiningu gagna. Það getur verið háð í orði 

eða glettni eða full alvara á bakvið það en orðið samt sem áður hið sama (Pink, 2015:141-

61).  

Í skáldsögu Jóns Kalmans Stefánssonar (2009), Harmur englanna, segir: „Orðin eru 

sjöunda undur veraldar“ (230). Það má til sanns vegar færa, því orð eru máttug en það 

eru orð þátttakenda og tjáning sem túlka áhrif miðborgarinnar. Orð þeirra og tjáning var 

oft mjög tilfinningaþrungin en í fæstum tilfellum vafðist þeim tunga um tönn við að koma 

upplifun sinni og viðhorfi til skila. Áhrif miðborgarinnar og tilfinningar þátttakenda birtast 

í orðum þeirra, þar sem þau gægjast fram úr textanum í greiningu gagnanna. Hér er notast 

við orðin, orð þátttakenda þegar þeir tjá upplifun sína sína og viðhorf. Orðnotkun þeirra 

er í mörgum tilfellum mjög afgerandi sem gefur til kynna miklar tilfinningar og sterkar 

skoðanir gagnvart miðborginni. Víða er upphrópunarmerki sett í textann til að koma á 

framfæri áhersluþunga í tjáningu og orðum þátttakenda. Orðin fá stuðning 

áhrifakenninga ásamt öðrum þeim hugtökum sem styðja við kenningarnar við greiningu 

gagna og verða þær dregnar fram þar sem við á. Eins og áður segir eru hugtökin 

staðartengsl, fegurðarskyn og skilningur á upprunaleika byggingararfsins yfirskrift í 

sérstökum köflum, þar sem þau verða tekin sérstaklega fyrir. 

3.4 Borgarrannsóknir undir áhrifum 

Vægi áhrifa, skynjunar og tilfinninga hefur aukist í rannsóknum á borgarumhverfi með 

aukinni notkun áhrifakenninga innan félagsvísinda sem setur upplifun á því í persónulegt 

samhengi. Lítill gaumur hafði verið gefinn að skynjun í mörgum eldri rannsóknum, sem 

var þó ekki útilokuð frá þeim, heldur miklu fremur tekin sem sjálfsögðum hlut. Rannsóknir 

á borgarumhverfi hafa meðal annars tekið fyrir skipulagsmál, þéttleika byggðar og 

misleitni menningar og arkitektúrs. Þrátt fyrir að framan af hafi skynjun ekki fengið 

sérstaka athygli við greiningu rannsóknargagna þá eru flestir þættir borgarrannsókna 

þróaðir og flokkaðir í samhengi við skynjun áður en þeir eru túlkaðir inn í huglæga og 

menningarlega þætti (Bendix, 2011:213). Fram að þessu virðast tilfinningar og skynjun 

ekki hafa fengið sérstakt rými í hinum ýmsu rannsóknum sem hafa verið gerðar á umhverfi 

Reykjavíkur þó margar hverjar taki tillit til ýmissa þátta í mannlegum veruleika enda er 

borgin umgjörð utan um líf íbúa hennar. Rannsóknir hafa meðal annars verið unnar sem 
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taka á sálfræðilega þætti umhverfisins, lýðheilsu innan borgarinnar, samgöngumálum, 

borgarþróun og skipulagsmálum. Í þessum kafla verður greint frá nokkrum mismunandi 

rannsóknum á Reykjavík og hvernig rannsókn mín aðgreinir sig frá þeim sem undanskilur 

hvorki tilfinningar né skynjun í upplifun og viðhorfi þátttakenda til miðborgarinnar.  

Nálgun og áherslur í ólíkum borgarrannsóknum eru mismunandi, allt eftir tilgangi 

þeirra. Í þeim rannsóknum, sem taka á sálfræðilega þætti borgarumhverfis, er markmiðið 

að skoða samspil mannsins við hið byggða og náttúrulega umhverfi. Í einni slíkri rannsókn 

voru til dæmis skoðuð áhrif lokunar á bílaumferð á miðbæjarsvæðinu á mannlíf í borginni 

(Páll Jakob Líndal, 2014). Í þeirri rannsókn og öðrum, þar sem umhverfissálfræði er lögð 

til grundvallar, er sjónarhorninu einna helst beint að því hvernig umhverfið hefur áhrif á 

hegðum og hvernig hegðun er afleiðing af umhverfinu (Steg, van den Berg og de Groot, 

2012:5). Þau fræði og áherslur eru ekki undirstaða í þessari rannsókn, því ekki er verið að 

leita eftir hegðunarmynstri heldur áhrifum umhverfisins á upplifun og viðhorf 

þátttakenda.  

Margt þarf að taka til athugunar við skipulag borga og því liggur fjöldinn allur af 

rannsóknum til grundvallar að stefnumótun á því sviði. Þar er meðal annars tekið á 

samgöngumálum, borgarþróun, vistvænum áhersluatriðum, sögulegum þáttum og 

samspili borgar við náttúru (Trausti Valsson, 1999 og 2015). Alla þessa þætti og fleiri til 

þarf að taka til athugunar til að móta starfhæfa borg svo skipulag hennar þjóni íbúum sem 

best. Á vefsíðu Reykjavíkur kemur fram að markmið með aðalskipulagi borgarinnar sé  „að 

setja manneskjuna í öndvegi og forgangsraða í hennar þágu við stefnumótun til 

framtíðar“ (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2014:157). Það gefur til kynna að 

rannsóknir eru unnar til að hægt sé að uppfylla markmiðið, þegar unnið er að skipulagi 

borgarinnar. Slíkum rannsóknum virðist fyrst og fremst ætlað að bæta virkni borgarinnar 

með hag íbúa í huga en ekki er hugað sérstaklega að tilfinningatengslum þeirra við 

umhverfi sitt. Í rannsókn minni er tilfinningalegi þátturinn ekki undanskilin, enda hefur 

hann veigamikil áhrif á alla upplifun og viðhorf þátttakenda til miðborgarinnar. Á meðal 

þátttakenda má meðal annars merkja tilfinningar þeirra og tengsl við svæði 

miðborgarinnar vegna minninga sem ekki verða undanskildar við greiningu á viðhorfi 

þeirra og upplifun af svæðinu. Tengsl þátttakenda við svæðið liggur eins og silfurþráður í 

gegnum alla rannsóknina og eru þau tekin sérstaklega fyrir í 4. kafla.  
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Í þessari rannsókn á miðborg Reykjavíkur hefur fegurðarskyn þátttakenda töluvert 

vægi og er þungamiðjan í 5. kafla. Það virðist einnig áhrifavaldur í aðalskipulagi 

borgarinnar en þar er sérstaklega tiltekið að taka þurfi tillit til og virða að „[l]ágreist byggð 

einkennir Reykjavík. [...] Háhýsi, byggingar sem rísa upp úr umhverfi sínu, verða ekki 

heimiluð nema að uppfylltum ákveðnum skilyrðum“ (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-

2030, 2014:157). Þessi klausa gefur til kynna að fagurfræðilegar mælistikur séu að 

einhverju leyti lagðar til grundvallar því markmiði að samræmi sé í hæð nýrri og eldri 

bygginga, því hið sama mátti greina í viðhorfi þátttakenda en fegurðarskyn þeirra kallar 

eftir samræmi nýbygginga í borginni við þau sem fyrir eru.2  Í markmiðum aðalskipulags 

er óljóst í hverju fegurð borga liggur en markmiðið gagnvart miðborginni er engu að síður: 

„Tryggja á fallega og hreina miðborg þar sem fjölskrúðugt mannlíf blómstrar“ 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2014:160). Hvaða leiðir eru farnar til að tryggja þá 

fegurð eru óræðar, enda getur verið erfitt að tilgreina þær nákvæmlega því smekkur og 

fegurðarskyn getur verið ólíkt á milli einstaklinga. Fegurðarskyn þátttakenda í þessari 

rannsókn hefur mikil áhrif á upplifun þeirra og viðhorf til nýbygginga, gamalla húsa og 

miðborgarsvæðisins í heild.  

Stór þáttur rannsóknarinnar er viðhorf þátttakenda til eldri húsa í borginni. Margir 

áhuga- og fræðimenn hafa látið málefni þeirra til sín taka en finna má fjöldann allan af 

rituðu efni og bókum sem fjalla um gömul hús borgarinnar. Þeirra á meðal er Kvosin: 

Byggingarsaga miðbæjar Reykjavíkur en þar er leitast við „að rekja sögu byggðar í 

Kvosinni“ (Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 1987:11). Hörður 

Ágústsson hefur unnið og sett fram ágrip af húsagerðarsögu á Íslandi í bók sinni Íslensk 

byggingararfleifð, sem er í tveim bindum og spannar tímabilið frá 1750 til 1990. Í formála 

bókarinnar segir höfundur að bókin beri „þess nokkur merki að það er hluti 

varðveisluannáls en ekki sjálfstætt verk sem ella hefði verið öðruvísi uppbyggt“ (Hörður 

Ágústsson, 2000a:7). Í bók Guðjóns Friðrikssonar (2017), Litbrigði húsanna, er fjallað um 

sögu Torfusamtakanna og Minjaverndar auk þess starfs „sem þau hafa unnið í þágu 

húsverndar“ (14). Bókin 101 tækifæri er afrakstur vinnu Snorra F. Hilmarssonar (2010) og 

tekur einnig til gömlu húsanna í miðborginni en tilganginn með henni segir höfundur vera 

þá  von „að geta lagt gott til og opnað augu fólks fyrir því hvaða fjölmörgu tækifæri leynast 

                                                      
2 Sjá nánar í kafla 5.2. 
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í fjölbreyttri byggingararfleifð Reykjavíkur“ (5). Umrædd rit eru afrakstur rannsóknarvinnu 

höfunda og er tilgangur þeirra að setja niður sögulegt ágrip með varðveisluhugsjónina að 

leiðarljósi.  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið unnar að tilstuðlan Minjastofnunar til að meta 

varðveislugildi gamalla húsa. Slíkar rannsóknir eru nefndar húsakannanir og er tilgangur 

þeirra að gæta byggingararfsins með skráningu hans „áður en gengið er frá aðalskipulagi 

eða deiliskipulagi“ (Minjastofnun-a). Á vefsíðu Minjastofnunar segir: „Húsakönnun þarf 

að innihalda að lágmarki sögulegar staðreyndir um viðkomandi hús, lýsingu, ljósmynd/ir 

og varðveislumat“ (Minjastofnun-a). Þar segir ekkert um hinn mannlega þátt áhrifa, 

skynjunar eða tilfinningatengsla fólks við umhverfi sitt og gömlu húsin í borginni. Í þeirri 

rannsókn, sem hér er unnin, er ekki verið að rekja sögulega þætti miðborgarinnar eða 

gömlu húsanna né meta varðveislugildi þeirra, heldur er það viðhorf og upplifun 

þátttakenda gagnvart byggingararfinum sem er í forgrunni.  

Ýmis önnur skrif og rannsóknir má finna um borgina sem taka meðal annars á 

fagurfræði, arkitektúr og andrúmslofti borgarinnar. Hjörleifur Stefánsson (2008) tekur 

meðal annars fyrir anda eða andrúmsloft borgarinnar í bók sinni Andi Reykjavíkur en 

viðfangsefni hennar eru meðal annars varðveislumál, fagurfræði og borgarþróun. Í grein 

sinni „Borg minninganna“ fjallar Sigríður Björk Jónsdóttir (2003) um borgina út frá 

hugmyndum ítalska arkitektsins Aldo Rossi um sögulegt form sem hún tengir við þróun 

Reykjavíkur. Út frá þeim hugmyndum veltir höfundur fyrir sér hvort nauðsyn sé að 

varðveita söguna eða hvort það eigi að leyfa borginni að þróast óhindrað. Þrátt fyrir að 

rannsókn mín taki mið af andrúmslofti, fegurðarskyni og minningum, þá er nálgunin 

önnur en í fyrrgreindum skrifum. Það eru þátttakendur, sem eru í forgrunni, hvernig 

þeirra upplifun er gagnvart þeim þáttum sem hér hafa verið nefndir.  

Eins og hér hefur komið fram er rannsókn minni ekki ætlað að skoða áhrif borgarinnar 

á hegðunarmynstur fólks, né er henni ætlað að fjalla um skipulagsmál, vera sögulegur 

annáll borgarinnar eða varðveislumála. Í þessari rannsókn er skynjun, tilfinningar og áhrif, 

sem borgarbúar upplifa og móta viðhorf þeirra gagnvart miðborginni, sökkullin sem 

rannsóknin byggir á. Það útilokar ekki umræður um til dæmis skipulags- eða 

varðveislumál, því þeir þættir eru áhrifavaldar í upplifun og viðhorfi þátttakenda. 

Áherslan er fyrst og fremst á fólkið sjálft og áhrifin sem þeir grípa þegar þeir mæta 
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efnislegum þáttum borgarinnar og hafa safnað að sér í margþátta veröld. Það er upplifun 

þeirra sem er veigamikið atriði rannsóknarinnar, enda væri borgin líflaus ef ekki væri fyrir 

fólkið. Þátttakendur eru settir í forgrunn með því að setja sjónarhornið á tilfinningatengsl, 

fegurðarskyn og skynjun á upprunaleika í upplifun og viðhorfi þeirra til svæðisins í heild, 

nýbygginga jafnt sem gamalla húsa. 

3.5 Samantekt 

Eins og hér hefur komið fram eru áhrifakenningar lagðar til grundvallar við greiningu 

gagna í rannsókn minni um upplifun og viðhorf nokkurra borgarbúa til miðborgarinnar. 

Kenningarnar styðja auk þess við önnur hugtök sem gegna veigamiklu hlutverki í 

greiningunni. Hugtökin staðartengsl, fegurðarskyn og fortíðleiki, sem leggja til hugmyndir 

að skilningi á upprunaleika í viðhorfi þátttakenda til byggingararfsins, fá umfjöllun í 

sérstökum köflum. Önnur hugtök verða dregin fram þar sem við á.  

Engin einföld skilgreining er til á áhrifum eins og fram kemur í skrifum Gregg og 

Seigworth (2010:3), sem gera auk þess ekki ráð fyrir að það verði nokkurn tímann til. Af 

því sem hér hefur þegar komið fram má þó segja að áhrif séu afl sem rís í rýminu á milli 

einstaklings og þess sem mætir honum. Afl, sem er límkennt, en límið getur haft mismikla 

viðloðun. Skynjun áhrifa snýst ekki hvað síst um gagnverkun, því þau innihalda virkt 

samband í þeim áhrifamætti sem rís í rýminu. 

Áhrif eru víðtæk og undanskilja fátt í mannlegum veruleika. Borgin er ekki líflaust 

hrúgukast ósamstæðra bygginga heldur lifandi umhverfi íbúa sem þeir skynja með öllum 

sínum skynfærum, bæði á áþreifanlegan og óáþreifanlegan hátt. Þeir skynja umlykjandi 

andrúmsloftið í rýminu um leið og þeir meðtaka áhrifin og setja sín eigin hughrif út í 

gufuhvolfið. Skynjun, sem er óáþreifanleg, en samt sem áður raunveruleg. Tilfinningar eru 

stór þáttur í allri upplifun, enda fylla þær allt svið lífsins og hafa safnast í sarpinn í 

margþátta veröld. Þær skapa tengsl við umhverfið og efnislega þætti þess og móta viðhorf 

og upplifun þátttakenda.  

Menningararfur er fyrir mörgum tilfinningamál og tengist því óneitanlega 

áhrifakenningunum. Með límkenndum áhrifum hefur saga borgarinnar verið sett á 

byggingararf hennar að viðbættum minningum sem bæði eru persónulegar og 

sameiginlegar með öðrum borgarbúum. Tilfinning býr í þeim áhrifum, sem 

miðborgarsvæðið veitir borgarbúum, áhrifum sem rísa í rýminu á milli þeirra og efnislegra 
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þátta borgarinnar. Ofan á áhrifin bætist marglaga lífsreynsla, sem er heldur ekki hægt að 

undanskilja, því allt liggur í heildinni, heild mannlegrar tilveru. Framangreindir þættir eru 

allt áhrifavaldar sem geta aukið skilning á tengslum, upplifun og viðhorfi borgarbúa til 

miðborgar Reykjavíkur. Borg fortíðar, nútíðar og framtíðar. 
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4 Staðartengsl og minningar 

Þarna rata ég, þekki nánast hvern krók og kima. Þessi staður hefur verið órjúfanlegur hluti 

af lífi mínu svo lengi sem ég man. Ég hef átt þar heima, verið þar heimalingur en í dag fer 

ég um svæðið mun sjaldnar en áður. Kannski ekki sjaldséður hvítur hrafn en ekki lengur 

daglegur gestur. Tilfinningin gagnvart staðnum hefur þó ekki dvínað, því þegar ég 

heimsæki miðborgina er ég á heimavelli. Ég er ekki bara gestur.  

Sara Ahmed (2004:27-30) segir að tilfinningar séu það sem hreyfi við okkur auk þess 

sem þær snúist um tengsl, því þær móti tengsl okkar við annað fólk, hluti, byggingar og 

staði. Það sem hreyfir við okkur og veitir okkur tilfinningu er einnig það sem heldur okkur 

við staði, færir okkur heimili og heimaslóðir. Hlutverk tilfinninga getur því verið að tengja 

eða jafnvel aftengja einstaklinga við umhverfi sitt. Tilfinningar og skynjun er ekki hægt að 

aðskilja frá lífreynslu né undanskilja hana í tengslamyndun fólks við umhverfi sitt (27-30). 

Þátttakendur rannsóknarinnar hafa allir myndað tengsl við miðborgarsvæðið, sem á einn 

eða annan hátt er hluti af heimaslóðum þeirra. Tengslin eru missterk og samband þeirra 

við miðborgina mismikið. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir tengslum þátttakenda 

rannsóknarinnar við miðborg Reykjavíkur, því viðhorf þeirra eru undir áhrifum frá 

bakgrunni og tengslum við svæðið. Áður en greint verður frá tengslum þátttakenda 

verður fyrst gerð grein fyrir hvað felst í hugmyndinni um stað og staðartengsl.  

4.1 Staður er eitthvað meira en óskilgreint rými, því þangað liggja þræðir 
tengsla 

Miðborg Reykjavíkur er afmarkaður staður innan borgarmarkanna þó landamærin séu 

ekki niðurnegld, nema þau sem póstnúmerið 101 afmarkar. Miðborgin er tiltekinn og 

sérstakur staður en ekki eitthvað óskilgreint rými. Landfræðingurinn og hugsuðurinn Yi-

Fu Tuan (1977:4-11) hefur skilgreint muninn á rými og stað (e. space and place) sem hann 

segir liggja í merkingunni sem mannfólkið gefur tilteknu svæði. Rými er það svæði sem 

fólk hefur ekki myndað tengsl við, hvorki persónu- né félagsleg. Svæðið hefur því ekkert 

sérstakt gildi í hugum þeirra. Aftur á móti er staður eitthvað meira, því hann hefur gildi í 

hugum fólks. Staður verður til í rými þegar mannleg reynsla og merking hefur verið sett á 

það. Það er hægt að leggja skilning í svæði með nánum og beinum hætti í gegnum 

skilningarvitin segir Tuan en einnig er hægt að meðtaka það með óbeinum, huglægum 

hætti. Bendix (2011:213) aðskilur ekki skynjun frá hinu huglæga þegar hún bendir á að 
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áhrif svæðis eins og borgarumhverfis fari fyrst inn í samhengi skynjunar áður en hægt er 

að túlka upplifunina inn í huglæga og menningarlega þætti. Líkami og hugur einstaklings 

verða ekki aðskilin né aðgreind, því hann samanstendur af hvoru tveggja; líkama sínum 

og hugsunum (Pink, 2015). Áhrif miðborgarsvæðisins skynja þátttakendur, líkamlega og 

hugrænt, svæðis sem þeir hafa byggt upp marglaga tengsl við í gegnum huglæga og 

hlutlæga þætti þess.  

Hugmyndina um stað telur J. Nicholas Entrikin (1991:5-6) best að nálgast með því að 

sjá fyrir sér millibil (e. betweeness) þess huglæga og hlutlæga. Merking og hlutlægur 

raunveruleiki mætast í millibilinu, þar sem hið huglæga og hlutlæga kemur saman. Hið 

huglæga inniheldur þá merkingu, sem einstaklingar setja á staði, þar sem hið hlutlæga 

verður að tákngervingi fyrir gildi staðarins (5-6). Húsin í miðborginni eru dæmi um slíka 

ímynd, þar sem huglægir þættir merkingarmyndunar hafa verið hengdir á þau, eða eins 

og einn viðmælandinn orðaði það: „Það er enginn miðbær án húsanna og húsin eru 

kjarninn og gömlu byggingarnar og svona. Hús, húsin eru að mínu mati kjarninn“ (Sgj4, 

2016). Huglægt viðhorf hefur þarna verið sett á hlutlæga þætti miðborgarinnar.  

Staðir, sem hafa verið hlaðnir merkingu, verða mikilvægir í hugum fólks og 

staðarvitund þeirra markast af tengslum sem þeir hafa myndað við staði. Staðarvitund (e. 

sense of place) eða staðartengsl (e. place attachment) er í raun sama grunnhugtakið sem 

hefur verið skilgreint á ýmsan hátt út frá ólíkum áherslum fræðimanna. Fræðimennirnir 

Setha M. Low og Irwin Altman (1992) skilgreina staðartengsl sem sálrænt ferli, svipað og 

þegar smábörn tengjast foreldrum sínum. Þau benda einnig á að staðartengsl geti þróað 

félagslega, efnislega og hugmyndafræðilega vídd, líkt og þegar einstaklingar þróa tengsl 

við ættingja sína eða samfélag, eigið landsvæði og þátttöku í almennu eða opinberu lífi 

sem íbúar tiltekins samfélags. Tengslin segja þau vera táknrænt samband, sem inniheldur 

meira en tilfinningar og vitsmunalega reynslu, því við tengslin bætast menningarleg 

viðhorf og aðgerðir.  

Maria Lewicka, prófessor í sálfræði, (2014:49-51) grípur þá skilgreiningu Low og 

Altman (1992) að staðartengsl séu áhrifaríkt samband sem hún segir gefa til kynna 

sérstakt tilfinningasamband. Það gefi vísbendingu um tengsl tilfinninga við staði og 

tilfinningarnar séu akkerið sem tengi fólk við þá. Tilfinningin um að tilheyra ákveðnum 

stað, vilja til að dveljast þar löngum stundum og tilhlökkun eða löngun til að snúa til baka 
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eftir að hafa dvalið á öðrum slóðum er akkerið sem felst í staðartengslum. Ákveðin 

tímavídd felst í staðartengslum segir Lewicka, því þau gefa til kynna samfellu tíma í 

sambandi einstaklinga við þá staði sem þeir tengjast. Staðartengsl tengja nútíð við fortíð 

með von um að sambandið haldist um ókomin ár (49-51).   

Skilgreining Tuan (1974) á staðartengslum er náskyld hugtakinu topophilia sem hann 

setti fram til útskýringar á tengslunum. Topophilia gæti útlagst sem sterk staðartengsl og 

innifelur áhrifaríkt samband á milli fólks og staða. Slíkt samband segir Tuan vera 

breytingum háð í styrk, skynjun og tjáningu. Viðbrögð við umhverfinu geta verið 

fagurfræðileg, vegna líkamlegrar skynjunar eða tilfinningalegs eðlis. Staðartengsl eða 

staðarvitund einstaklinga birtist ekki allt í einu fullmótuð heldur verður hún til í ákveðnu 

ferli þar sem margt hefur áhrif, bæði persónulegir og félagslegir þættir.  

Einstaklingar mynda missterk sambönd við staði, en til þess að gera sér grein fyrir 

styrk tengslanna hefur félagsfræðingurinn Jennifer E. Cross (2001) skoðað staðartengsl og 

staðarvitund fólks með tvennum hætti. Annars vegar er um að ræða samfélagslega 

tenginu (e. community attchment) sem samanstendur af dýpt og gerðum tengsla við einn 

tiltekinn stað. Samfélagsleg tenging getur verið allt frá því að einstaklingar upplifi lítil sem 

engin tengsl við staðinn yfir í það að eiga þar djúpar rætur, hafa sterka staðarvitund og 

tilfinningatengsl. Þeir eiga aðild að samfélagi staðarins og  sjálfsmynd þeirra er tengd 

honum. Hins vegar er um að ræða samband við stað (e. realationship to place) sem 

samanstendur af ólíkum gerðum tengsla og hvernig fólk tengir sig á mismunandi hátt við 

staði. Sambandinu skiptir hún niður í sex flokka og gefur þeim eftirfarandi heiti sem vísa 

til þeirra gerða af tengslum sem fólk á við staði: ævisagnir, óáþreifanlegt, 

hugmyndafræðilegt, þekking, valkostur og skilyrt. Yfirleitt samanstendur samband fólks 

við staði af fleiri en einum þessara þátta sem geta síðan breyst með tímanum eða verið 

breytileg eftir tímabilum. Flokkur ævisagna segir Cross vera sterkasta og varanlegasta 

sambandið, því það innifeli tengsl við staði í gegnum persónulega sögu einstaklinga. Slíkt 

samband þróast með tímanum og einkennist af sterkri tilfinningu til staðarins sem 

heimaslóða (Cross, 2001).  

Rannsóknir gefa til kynna að meirihluti fólks upplifi sterk tengsl gagnvart þeim stað, 

þar sem þeir eru búsettir (Lewicka, 2014:50). Þátttakendur rannsóknarinnar sjá miðborg 

Reykjavíkur sem hluta af sínum heimaslóðum, sem nær allt frá barnæsku eða snemma á 
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fullorðinsárum fram á daginn í dag. Í þessum kafla verður hugað að sambandi þátttakenda 

rannsóknarinnar við miðborg Reykjavíkur með því að beina sjónum að bakgrunni þeirra 

og persónulegum minningum. Þessir þættir falla undir þann flokk sem Cross (2001) nefnir 

ævisagnir, auk þess sem þræðir úr hinum flokkunum fimm bæta lit í vefnaðinn sem 

sambandið samanstendur af. Fegurðarskyn, gildismat, tilfinningar, merkingarmyndun og 

öll upplifun er háð því sem þátttakendur taka með sér inn í rannsóknina og því er 

nauðsynlegt að gera grein fyrir tengslum þeirra við miðborgina. Fyrst verður fjallað um 

bakgrunn þátttakenda, hvaðan þeir koma og hvernig bakgrunnur þeirra og daglegt líf 

tengir þá miðborginni. Því næst verður skoðað hvernig þátttakendur tengjast miðborginni 

í gegnum persónulegar minningar. Í framhaldinu verður fjallað um staðartengsl með 

skírskotun til sameiginlegra eða miðlanlegra minninga en í lok þess kafla verður tekið 

saman hvaða meginþættir styrkja staðartengsl þátttakenda við miðborgina. 

4.2 Staðartengsl og bakgrunnur nokkurra almennra borgara: „Þetta er bara 
þorpið mitt“ 

Þeir þátttakendur, sem falla undir hóp almennra borgara, lögðu rannsókninni lið með því 

að deila upplifun sinni og viðhorfi til miðborgar Reykjavíkur. Þeir eiga það allir 

sameiginlegt að hafa dvalið þar löngum stundum, ýmist vegna eigin búsetu eða náins 

ættingja eða vegna vinnu á svæðinu. Bakgrunnur þeirra og tengsl við miðborgina er ekki 

einsleitur, enda um að ræða einstaklinga sem hver um sig hefur mótast af eigin reynslu.  

Sú gerð staðartengsla, sem Cross (2001) nefnir ævisagnir, fela í sér persónulega sögu 

einstaklinga og bera einkenni sterkra tilfinninga til staðarins. Tengslin eru 

langtímasamband sem hefur fengið tíma til að þróast og styrkjast við að verja tíma á 

staðnum. Tíminn er yfirleitt talinn vera mikilvægur þáttur í sterkum staðartengslum fólks, 

því staðir, sem fólk hefur búið á eða dvalið langdvölum, öðlast merkingu tengdum 

nokkrum stigum og atburðum lífsins. Tengsl þátttakenda þessarar rannsóknar ná allt frá 

bernskuárum eða snemma á fullorðinsárum og má því gera ráð fyrir að þar megi finna 

þéttriðið net staðartengdra atburða sem hafa öðlast merkingu í huga þeirra. Hér að neðan 

verður hugað að þætti þessa staðartengda minningasafns í að skapa og viðhalda 

tilfinningatengslum við miðborgina (sbr. Lewicka, 2011:224). 

Linda (Sgj1, 2016) hefur myndað mjög sterk tengsl við miðborgina en meðfram 

Laugarneshverfinu, þar sem hún sleit barnsskónum, var Grjótaþorpið og umhverfi þess 
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leiksvæði hennar á æskuárum. Á þeim tíma var fyrirtæki föður hennar staðsett á svæðinu 

og varði hún þar löngum stundum. Í dag er hún búsett í aldursfriðuðu húsi í nálægð 

miðborgarinnar innan þeirra landamæra sem póstnúmerið 101 markar. Aðspurð um hvað 

dró hana þangað til búsetu segir hún: „Veistu það, að ég held bara... ég er bara svona 

gömul sál. Og bara frá því ég var bara, ég man ég var bara 8 ára, þá var ég alltaf að skoða 

gömul hús. Þetta er bara eitthvað, [...] ég held bara eitthvað í sálinni“ (Sgj1, 2016). 

Áhuginn, sem kviknaði á æskuárum, hefur viðhaldist en Linda er sérstök áhugamanneskja 

um sögu borgarinnar, gömul hús og fólkið sem bjó í þeim. Tilfinningaleg tengsl hennar við 

svæði gömlu byggðarinnar styrkist vegna áhuga hennar og bætist við aðrar gerðir tengsla 

eins og þeirra að hún kýs búsetu í nálægð við miðborgina (sbr. Lewicka, 2014:55). Daglegt 

líf Lindu er á miðborgarsvæðinu og í gegnum Kvosina gengur hún iðulega til vinnu, þar 

sem hún þekkir hvern krók og kima. Þennan bakgrunn kemur Linda með  inn í rannsóknina 

sem litar alla hennar upplifun og viðhorf til miðborgarinnar. Hún er þar á heimavelli og 

sér fegurðina mesta í gömlu húsunum á svæðinu (Sgj1, 2016).  

Tengsl Sigrúnar (Sgj2, 2016) við miðborgina ná einnig til bernskuára því hún ólst upp 

í vesturbæ Reykjavíkur í göngufjarlægð frá svæðinu en ræturnar liggja einnig í sjálfri 

miðborginni. Leikhúsið er stór þáttur í lífi hennar, sem hún tengist alveg frá barnsaldri, 

auk þess sem hún hefur starfað sem leikari í áratugi. Hún hengir minningar sínar tengdar 

leiklistinni, sem og ýmsar bernsku- og æskuminningar, á húsin í miðbænum: „Allt hérna 

við Tjörnina er mér mjög kært, eru svona mínar bernskuslóðir, því ég er alin upp meira og 

minna í gamla Iðnó“ (Sgj2, 2016). Sambandið við miðborgina, sem mótaðist strax á 

bernskuárum, færði Sigrúnu heimaslóðir en hún er búsett í næsta nágrenni og hefur alla 

tíð gert. Glettin segir hún: „Það er bara búið að vera prinsipp, ekki fara austur fyrir 

Snorrabraut“ en bætir síðan við „ég er kannski ekki að segja, þú veist, en það hefur 

einhvern veginn hist þannig á í lífinu. Ég hef aldrei farið“ (Sgj2, 2016). Lengd búsetu á 

sama stað er talin segja til um styrk staðartengsla en Lewicka (2011:224) telur að einnig 

megi snúa hugmyndinni við, þannig að þeir sem eigi sterk tengsl við tiltekinn stað séu 

síður reiðubúnir til að flytja í burtu. Hvernig sem á það er litið þá er daglegt líf Sigrúnar í 

miðborginni, þangað sækir hún þjónustu, menningu og aðra afþreyingu:  
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Ég náttúrulega bý nánast í miðbænum og nýt þess að, að fara niður bæ. Mér finnst 

óskaplega gaman að fara á kaffihús og sérstaklega ef þau tengjast bókabúðum. Ég 

segi stundum við manninn minn að mig langi niður í bæ að klappa bókum (Sgj2, 

2016).  

Iðandi mannlíf miðborgarinnar hefur aðdráttarafl ekki síður en staðurinn sjálfur. Í 

miðborginni, sem er henni svo kær, er hún á leiksviði lífsins í hringiðu daglegs lífs og á 

heimaslóðum í kunnuglegu umhverfi.  

Minningar og reynsla verða til með því að verja tíma á stað sem verður þá hluti af 

persónu- og félagslegri sjálfsmynd einstaklings. Slíkt verður til bæði hjá þeim sem eiga 

rætur á staðnum en einnig geta aðfluttir þróað slíkt samband (Cross, 2001; Lewicka, 

2014). Fríða (Sgj3, 2016) er dæmi um aðfluttan einstakling, sem hefur mótað sterkt 

samband og fest djúpar rætur í miðborginni, en hún fædd og uppalin í litlu plássi úti á 

landi. Þegar hún kom til höfuðborgarinnar um 18 ára aldur var eins og hún tæki með sér 

hugmyndina um lítið samfélag: „Sko, mér finnst miðbærinn vera þorp. Þú veist, þetta er 

bara þorpið mitt, sem ég bý í. Alveg eins og ég hef búið í litlum bæ“ (Sgj3, 2016). Fríða er 

á heimavelli í sínu daglega lífi í afmörkuðu rými þorpsins og allt hennar viðhorf, gildismat 

og fegurðarsmekkur miðast við hið smáa. Litlu gömlu húsin í þorpinu heilla mest: „Mér 

finnst gömlu húsin yndisleg og vil helst bara búa í gömlu húsi“ (Sgj3, 2016). 

Æskuminningar tengdar miðborginni sjálfri skortir en það virðist sem hún taki með sér 

minningar um litla byggð með sýnilegu samfélagi og staðsetji í þorpinu sem hún hefur 

skapað. Minningar af fyrri stigum ævinnar getur verið ákveðin leið til að aðlagast nýjum 

stað (Lewicka, 2014:53). Fríða hefur í það minnsta aðlagast vel í miðborginni og sér mikla 

kosti við að búa á svæðinu, þar sem hún getur gengið flestra sinna ferða, því 

vegalengdirnar innan þorpsins eru stuttar. Mannlífið er litríkt sem skapar 

miðborgarstemmingu og tilfinningu fyrir þorpinu, eða „þorpsfílinginn“ eins og hún orðar 

það (Sgj3, 2016). Fríða hefur þróað sterkt samband við miðborgina á þeim árum, sem hún 

hefur búið í návist hennar, og þrátt fyrir að vera aðflutt er svæðið orðið að hennar 

heimaslóðum.  

Ólöf (Sgj4, 2016) er yngsti einstaklingurinn, sem tók þátt í rannsókninni, og er rúmlega 

þrítug. Hún er búsett í Vogahverfi en tengsl hennar við miðborgarsvæðið ná til æskuára 

þegar föðuramma hennar bjó á svæðinu. Þangað fór Ólöf iðulega í heimsóknir og kynntist 

svæðinu ung að árum. Seinna, eða um 18 ára aldur, fluttist hún í Þingholtin, þar sem hún 
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bjó um sjö ára skeið, auk þess sem hún sótti þá nám í Iðnskólanum í Reykjavík, sem var til 

húsa á Skólavörðuholtinu. Í dag segist Ólöf eiga „sorglega sjaldan“ erindi í miðborgina 

nema þá helst til að kíkja á kaffihús. Hún segist tengja miðborgina einna helst við gamlar 

og góðar minningar en bætir síðan við: „Í dag tengi ég miðborgina bara við ferðamenn“ 

(Sgj4, 2016). Það er því eins og sá fjöldi ferðamanna, sem nú gengur um götur 

miðborgarinnar, hafi hertekið svæðið í huga hennar. Mikilvægi svæðisins fyrir íbúa 

borgarinnar er þó ótvírætt í huga hennar: „Mér finnst að það þurfi að vera einhver svona 

skilgreindur kjarni sem að við förum á“, staður fyrir borgarbúa að koma saman við sérstök 

tækifæri (Sgj4, 2016). Þrátt fyrir lítil tengsl við miðborgina í daglegu lífi Ólafar eru 

staðartengsl fyrir hendi í gegnum fyrri tíma og persónulegar minningar ásamt 

sannfæringu um félagslega þörf borgarbúa fyrir samkomustað.  

Guðrún (Sgj5, 2016) er innanhússarkitekt að mennt og búsett í nágrannasveitarfélagi 

höfuðborgarinnar. Hún hefur lengst af ævinni búið í úthverfum borgarinnar en framan af 

bjó hún í nálægð miðborgarinnar, fyrst í Skerjafirði og seinna í Þingholtunum, uns hún 

fluttist þaðan um 10 ára aldur. Þrátt fyrir að hafa einungis búið í nánd við miðborgina á 

fyrstu árum ævi sinnar tengist Guðrún svæðinu sterkt og þá sérstaklega í gegnum 

æskuminningar. Þarna voru æskuleikir í notalegu umhverfi, þar sem allt var „svona gróið 

og trén og fuglalífið og kisurnar“ (Sgj5, 2016). Útileikir æskunnar eru henni minnisstæðir 

en margar rannsóknir hafa bent til þess að staðartengsl, sem myndast á barnsaldri, eru 

sterklega tengd við útiveru og könnun á útivistarsvæðum æskuáranna (Lewicka, 

2011:225).  

Guðrún flutti frá miðborgarsvæðinu yfir í Breiðholtið á unglingsárunum: „Ég segi ekki 

að líf mitt hafi verið búið, en það var bara einhvern veginn, ég veit það ekki. [...] Voru bara 

blokkir og mold og mér fannst þetta bara hryllilegt“ (Sgj5, 2016). Gróið umhverfi 

miðborgarsvæðisins var viðmiðið og fortíðarþráin gagnvart svæðinu fylgdi Guðrúnu eftir 

að hún flutti á brott. Að mati Lewicka (2014:53) felst aðlögunarhæfni í fortíðarþrá sem 

hjálpar til við að setja saman brotna hluti og byggja brýr á milli fortíðar og nútíðar. Auk 

þess eflir fortíðarþrá sjálfsvirðingu fólks ásamt sátt við lífið og tilveruna um leið og 

félagsleg bönd styrkjast. Guðrún reyndi að byggja brú og tengjast miðborginni á nýjan leik 

þegar hún á unglingsaldri ákvað að sækja um skólavist í MR, því hana „langaði [...] 

ógurlega að fara hérna. Mér fannst þetta hlyti að vera eitthvað svo rómantískt“. Hún 
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segist hafa fengið pabba sinn til að kippa í spotta til að greiða fyrir inngöngu í skólann en 

þegar á hólminn var komið þá fannst henni allt „svo gamaldags hérna og þungt í vöfum. 

Ég kláraði ekki. Ég var hérna í þrjú ár“ en menntaskólanáminu lauk hún í MH. Guðrúnu 

finnst ennþá gaman að heimsækja miðborgina þó hún komi þangað sjaldan núorðið nema 

þá helst til að fara út að borða en sjaldan segist hún hitta fyrir kunnuga. Hún lætur sig 

málefni miðborgarinnar varða og hefur meðal annars sett nafn sitt við mótmæli á 

skipulagstillögu á svæðinu sem hún taldi ganga of langt í breytingum (Sgj5, 2016). 

Tilfinningar hennar til miðborgarinnar eru sterkar og minningatengslin eru afar áhrifamikil 

í upplifun hennar af svæðinu þó það sé ekki lengur hluti af hennar daglega lífi.  

Eins og fram hefur komið verða minningar og reynsla til með því að verja tíma á stað 

(Cross, 2001; Lewicka, 2014) og þarf ekki búsetu til að hafa töluverða viðveru og ná 

staðartengslum á ákveðnu svæði. Halldór (Sgj6, 2016) hefur til dæmis aldrei búið í 

miðbænum né nánasta nágrenni heldur lengst af í úthverfum höfuðborgarsvæðisins. Í dag 

er miðborgin auk þess ekki hluti af hans daglega lífi en hann á þó oft leið um svæðið eins 

og svo margir aðrir borgarbúar. Halldór hefur samt sem áður myndað tengsl við 

miðborgina, sem ná til æskuára, í gegnum fyrirtæki fjölskyldu hans. Fyrirtækið var um 

tíma staðsett í Exeter húsinu, sem er á meðal áherslustaða rannsóknarinnar. Á þeim árum 

var Halldór sendill fyrirtækisins og þar af leiðandi átti hann oft leið um miðborgina á 

æskuárum sínum, heimsótti ýmis fyrirtæki og stofnanir á svæðinu og kynntist umhverfinu 

nokkuð vel (sbr. Lewicka, 2011:225). Þegar sendillinn ungi var á hlaupum um svæðið var 

þar „náttúrulega miðbær alls alheims“. Seinna, eða þegar Halldór var rétt rúmlega 

tvítugur, starfaði hann um tíma á einni af vinsælli krám miðborgarinnar: „Gaukurinn, minn 

annar vinnustaður, [var] við þessa götu. Þannig að hérna hef ég unnið, við þessa götu, á 

tveim stöðum. Þannig að maður er með miklar tilfinningar í þessari götu. En það kemur 

kannski ekkert málinu við“ (Sgj6, 2016). Jú, það kemur einmitt málinu við og skýrt dæmi 

er baklóðin við Exeter húsið sem hann saknar en finnst litlu máli skipta að hús hverfi af 

annarri baklóð sem hann er ekki kunnugur né bundinn tilfinningaböndum.3  Tilfinningar 

hans virðast því hafa áhrif á upplifun og viðhorf hans gagnvart umhverfi sínu (sbr. Ahmed, 

2004:30). Halldór tengir sig mjög sterkt við ákveðin svæði í miðborginni í gegnum 

minningar frá þeim tímabilum í lífi sínu, þegar hann varði þar löngum stundum. Tengslin 

                                                      
3 Sjá umfjöllun í kafla 6.3.2. 
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við þau svæði, sem hann þekkir vel, eru mun sterkari en við þau sem hafa sjaldan orðið á 

vegi hans og hafa þar af leiðandi minna vægi í staðartengslum hans við miðborgina (sbr. 

Cross, 2001; Lewicka, 2014).  

Tengslin, sem fyrrgreindir þátttakendur eiga við miðborgina, er langtímasamband, 

sem hefur þróast á löngum tíma og er samofið ævisögu þeirra. Á svæðinu eru þeirra æsku- 

og/eða heimaslóðir, hvort sem þeir hafa búið þar eða af öðrum ástæðum varið þar 

löngum stundum. Einnig má finna fleiri þræði í tengslavefnaðinum, sem Cross (2001) 

setur í flokkinn um samband við stað, eins og til dæmis það sem hún kallar valkost sem 

vísar til þess möguleika að velja sér stað til búsetu með eftirsóknarverðum eiginleikum. 

Linda, Sigrún og Fríða (Sgj1-3, 2016) hafa allar valið sér búsetu í nálægð miðborgarinnar 

og tekið þann valkost fram yfir aðra borgarhluta. Annar þráður í tengslavefnaðinum, sem 

má finna hjá þátttakendum, er meðal annars sá sem snýr að þekkingu, því áhugi og 

þekking á staðnum þéttir vefnaðinn. Tilfinning þátttakenda, úr hópi almennra borgara, til 

staðarins er rík og fortíðarþráin skín í gegn í tengslamyndun þeirra við svæðið. Mikilvægi 

miðborgarinnar er augljóst í hugum þeirra, bæði vegna persónulegra tengsla en einnig 

sem sameiginlegur vettvangur borgarbúa. 

4.3 Staðartengsl og bakgrunnur nokkurra sérfræðinga og hagsmunaaðila: „Tel 
mig þekkja hann ansi vel“ 

Þátttakendur rannsóknarinnar, sem falla undir hóp sérfræðinga og hagsmunaaðila, voru 

fengnir að rannsókninni vegna þeirra málefna sem þeir standa fyrir. Þeir eru einnig 

almennir íbúar höfuðborgarsvæðisins og litaðir af þeim bakgrunni sem þeir koma með sér 

að rannsókninni. Það var nokkuð misjafnt hversu mikið þátttakendur úr þessum hópi 

deildu með mér um staðartengsl sín við miðborgina. Mikilvægi svæðisins má þó greina í 

viðhorfi þeirra sem þeir tengjast tilfinningaböndum heimamanns (sbr. Ahmed, 2004). 

Tengsl Jakobs (Sgj7, 2016), embættismanns borgarinnar, við miðborgina eru sterk. Hann 

ólst upp í námunda við hana, starfar þar og hefur valið að búa í nálægð hennar. Eins og 

fleiri þátttakendur þykir honum miðborgin bjóða upp á eftirsóknarverða eiginleika. Þegar 

Jakob komst á fullorðinsár og gat valið sér sjálfur stað til búsetu varð miðborgin fyrir valinu 

vegna þeirra eiginleika sem hún býr yfir, auk þess sem honum finnst hann „eiga heima í 

Kvosinni, bókstaflega“ og tekur það svæði framyfir önnur í borginni (Sgj7, 2016; sbr. Cross, 

2001). Miðborgin er ekki einu heimaslóðir Jakobs því hann hefur búið víðar, meðal annars 
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í stórborgum erlendis, en enga miðborg metur hann „betur en miðborg Reykjavíkur“. 

Hann segist þó njóta þess að heimsækja sínar „gömlu heimaborgir“ en Reykjavík tekur 

hann samt sem áður fram yfir þær og þykir hún einstök „dásamlega sjarmerandi og falleg, 

skemmtileg, þægileg, þar sem allt er innan seilingar og stutt í allt“ (Sgj7, 2016). Jakob er 

tilfinningalega tengdur miðborginni og kýs frekar smæðina og nálægðina innan miðborgar 

Reykjavíkur en víðáttur erlendra stórborga. Þrátt fyrir að hann telji þær hafa ýmsa ágæta 

kosti þá „met ég þessa best“ (Sgj7, 2016), þar sem ræturnar eru (sbr. Cross, 2001).  

Guðmundur (Sgj10, 2016) er einn þeirra sem óhikað deildi með mér tengslamyndun 

sinni í gegnum minningar og fróðleik um svæðið en hann átti í fórum sínum ógrynni af 

frásögnum. Hann er sá eini úr hópi sérfræðinga og hagsmunaaðila, sem var fenginn í 

gönguviðtal um miðborgarsvæðið, en eins og áður hefur komið fram voru að öðru leyti 

ekki tekin gönguviðtöl við þennan hóp. Á göngu okkar um Þingholtin og miðborgina mátti 

merkja hversu mikið Guðmundur tengir sig svæðinu vegna æskuminninga og þekkingar á 

svæðinu. Hann rifjaði upp minningar um fólkið sem þar bjó og ýmsa horfna starfsemi sem 

var áður á svæðinu. Í dag er Guðmundur búsettur í nágrannasveitarfélagi 

höfuðborgarinnar en fæddur og uppalinn í Þingholtunum. Á þeim slóðum var hans 

„umráðasvæði, eða helgunarsvæði“ en svæðið allt þekkir hann eins og lófann á sér. 

Leiksvæðið var stórt og náði meðal annars til miðborgarinnar en auk æskuleikja fór hann 

um svæðið til að sendast ýmissa erinda fyrir móður sína og fyrirtæki fjölskyldunnar (Sgj10, 

2016). Staðartengslin við miðborgina eru ekki hvað síst vegna útileikja og könnunarferða 

æskuára um svæðið (Lewicka, 2011:225) en slík tengsl mátti greina hjá flestum 

þátttakendum sem höfðu dvalið þar löngum stundum á æskuárum sínum (Sgj1-2; 4-6; 8-

10; 12). Mótunartími æskuára og nálægðin við miðborgina „tengir mig mjög mikið 

miðbænum“ segir Guðmundur. Tengslin hafa ekki rofnað því enn þann dag í dag tengist 

hann miðborgarsvæðinu mjög sterkum böndum og gæti vel hugsað sér að flytja þangað 

aftur. Eignarhald hans á tveim friðlýstum húseignum í miðborginni styrkir tengslin (Sgj10, 

2016) en hann kemur að rannsókninni sem hagsmunaaðili slíkra húsa. 

Fjölmiðlamaðurinn, Egill, (Sgj12, 2016) þekkir einnig vel til friðlýstra húsa en hann er 

búsettur í einu slíku í miðborginni þar sem hann er á heimavelli í daglegu lífi. Tengsl og 

upplifun Egils af miðborginni eiga sér djúpar rætur og ná til æskuáranna en hann ólst upp 

í vesturbæ Reykjavíkur þaðan sem 
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stutt var að fara í miðbæinn og það var bara mikið flakk á mér þegar ég var strákur. 

[...] Ég var farinn að fara niður í miðbæ, þú veist einn, líklega bara, ég hef varla verið 

meira en 6 ára, þá var ég farin að þvælast einn um allan bæinn sko. Og svo er ég ekki 

meira en, ég er líklega 8 ára þegar ég sel fyrst Vísi niður í bæ eða eitthvað svoleiðis. 

[...] Þannig að miðbærinn hefur í rauninni alltaf verið mitt svæði meðfram 

vesturbænum og ég þekki hann, tel mig þekkja hann ansi vel (Sgj12, 2016). 

Miðborgin er hans en hann á hana ekki einn, því við erum mörg sem gerum tilkall til 

hennar. Egill hefur þó ákveðna sérþekkingu á borginni og málefnum hennar umfram hinn 

almenna borgara og hefur vakið athygli meðborgara sinna á ýmsu sem þar hefur verið að 

gerast undanfarin ár. Arkitektúr og skipulagsmál hafa alltaf verið eitt af áhugamálum hans 

án þess að hann hafi „nokkurn tíma hugleitt að fara út í þau fræði sjálfur“ (Sgj12, 2016).  

Á mótunartíma æskuáranna, eða eins og Egill orðar sjálfur „þegar ég var að komast 

til vits og ára“, voru húsafriðunarmál ofarlega á baugi. „Þessi húsafriðunarmenning að 

verða til í raun og veru. Þessi viðhorfsbreyting er að verða til og maður man náttúrulega 

tímana tvenna í miðbænum“. Egill hefur fylgst með þeim breytingum, sem hafa orðið á 

miðborginni síðustu áratugi, allt frá þeim tíma er „timburhúsin voru dæmd til niðurrifs og 

voru að grotna niður og voru að brenna“ til þess tíma er viðhorfsbreytingin4  hafði átt sér 

stað „þegar er búið að gera þetta allt upp svona fallega og er allt annað“ (Sgj12, 2016). 

Þetta er sá bakgrunnur, sem hefur mótað Egil ásamt sterkum staðartengslum, sem skín í 

gegn í öllu viðhorfi hans til miðborgarinnar. 

Gerð staðartengsla, innan þess ramma sem Cross (2001) nefnir samband við staði, 

eru tengsl sem hún kallar hugmyndafræðileg.5 Sambandið segir hún meðal annars 

grundvallað á meðvituðum gildum eins og siðferðilegri ábyrgðartilfinningu einstaklinga 

gagnvart umhverfi sínu. Það má heimfæra á þá sem telja sig vera siðferðilega ábyrga fyrir 

varðveislu gömlu byggðarinnar í miðborginni. Slík ábyrgðartilfinning hinna 

hugmyndafræðilegu tengsla gætu hafa leitt marga til þess að leggja varðveislubaráttunni 

lið sem hófst á áttunda áratug síðustu aldar.6  Helgi (Sgj9, 2016) er sagnfræðingur og einn 

þeirra sem lagði sitt af mörkum til baráttunnar. Varðveisla er honum hjartans mál og hefur 

hann verið virkur baráttumaður fyrir framhaldslífi gamalla húsa frá upphafi baráttunnar. 

Tvenns konar sjónarmið komu fram segir Helgi, þegar ljóst var að eitthvað þyrfti að gera 

                                                      
4 Sjá umfjöllun í kafla 5.1 um viðhorfsbreytinguna. 
5 Sjá kafla 4.1. 
6 Sjá kafla 5.1. 
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til að koma miðborgarsvæðinu til bjargar: „Annars vegar að rífa gömul hús og byggja 

eitthvað nýtt eða þá aðlaga gömlu húsin. Einhvern veginn að koma þeim í sómasamlegt 

horf“. Gamla borgarlífið er Helga hugleikið sem segist vera það gamall að hann eigi 

minningar frá þeim tíma „þegar miðbærinn var miðbær. Áður en hann dó á áttunda 

áratugnum“. Á ungdómsárum Helga var alltaf múgur og margmenni í miðborginni, 

þangað sem fólk sótti þjónustu og afþreyingu. Það hallaði undan því borgarlífi, sem ríkti á 

þessum árum, en mikilvægi miðborgarinnar er ótvírætt í huga Helga sem þætti skrýtið að 

búa í borg sem hefði ekki slíkan kjarna: „Það var einmitt þessi tilfinning þarna á áttunda 

áratugnum sem var svo óbærileg að miðbærinn væri að deyja“. Miðbærinn lifði af þó í 

breyttri mynd sé því hann „finnur sitt hlutverk“, segir Helgi (Sgj9, 2016).  

Rætur Helga eru í og við miðborgina innan um gömlu húsin og lágreistu byggðina. 

Þaðan koma áhrifin sem leiddu hann til þess að leggja varðveislubaráttunni lið en viljinn 

til slíkrar baráttu segir Stedman (2002:577) tengjast stöðum sem hafa mikið vægi fyrir 

sjálfsmynd einstaklinga og hafa mikilvæga táknræna merkingu í hugum þeirra. Þær 

aðstæður skapast einna helst ef með einstaklingum ríkir sterk staðarvitund gagnvart 

staðnum ásamt þeirri trú að barátta þeirra geti skilað þeim árangri (Devine-Wright, 

2014:171). Slíkar aðstæður sköpuðust með Helga en mikill styrkur er í staðarvitund hans 

gagnvart miðborginni vegna þekkingar á svæðinu, úr daglegu lífi og vegna þeirra minninga 

sem þar hafa skapast. Hann hafði einnig trú á árangri varðveislubaráttunnar: „Náttúrulega 

við sem að stóðum í baráttunni trúum því að við höfum gert eitthvað gagn með þessu“ 

(Sgj9, 2016). Þessari rannsókn leggur Helgi lið með þekkingu sinni á baráttumálum 

verndunarsinna, þróun varðveislustefnu, ásamt þróun miðborgarinnar auk eigin 

persónulegrar afstöðu.  

Með varðveislustefnunni varð til sérhæfing í viðhaldi gamalla húsa. Stórsmiðurinn, 

Einar, (Sgj11, 2016) er einn þeirra sem hafa sérhæft sig í þeirri vinnu. Hann leiddist inn á 

svið sérhæfingar í viðhaldi gamalla húsa í samstarfi við Magnús Skúlason, arkitekt, þegar 

sá síðarnefndi hafði nýlega bjargað Bernhöftstorfunni ásamt félögum sínum í 

Torfusamtökunum á áttunda áratugnum (sjá m.a. Guðjón Friðriksson, 2017). Samstarf 

þeirra Einars og Magnúsar hefur meðal annars leitt af sér námskeiðahald, þar sem þeir 

hafa leiðbeint um viðhald og viðgerðir á gömlum húsum. Einar er mjög virtur innan fagsins 
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eins og ég varð vitni að þegar hann bauð mér að skoða Fríkirkjuveg 117 sem er einn af 

áherslustöðum rannsóknarinnar. Honum var fagnað af félögum sínum, sem voru þar að 

störfum, og einn þeirra kallaði upp: „Nei sko, kemur ekki hurðahvíslarinn“ (Snjólaug G. 

Jóhannesdóttir, 2016). Orðið hurðahvíslarinn vísar þarna til hestahvíslarans, sem er 

einstaklingur sem hefur sérstakt lag á að vinna með hestum (eða öðrum dýrum). 

Sérstakalega þeim hestum sem eiga við einhver vandamál að stríða sem er ekki á allra 

færi að leysa. Á sama hátt hafði Einar verið fenginn í verkefni, sem krefst sérstakrar 

verkþekkingar og vandvirkni sem er ekki á allra færi, þegar hann var fenginn til að rétta af 

nokkrar af upprunalegum hurðum hússins að Fríkirkjuvegi 11.  

Einar er aðfluttur Reykvíkingur, fæddur og uppalinn í Norðurárdal í Mýrasýslu en flutti 

til höfuðborgarinnar í kringum tvítugt. Á fyrstu árum sínum í borginni leigði hann íbúð í 

Þingholtunum, sem færði honum nýja og sérstaka upplifun, því þar „var alltaf mígandi 

blíða“ þó hann væri þar að vetrarlagi og snjór í borginni „þá var alltaf snjólaust þar. [...] 

Þetta var svo skrýtið“ (Sgj11, 2016). Hvort sem minningin hefur eitthvað afbakast eða ekki 

þá var upplifun hans þessi en eflaust hefur það haft áhrif að hann kom úr 

Norðurárdalnum, þaðan sem engin hús né tré drógu úr veðurhamnum eins og í 

Þingholtunum. Það má einnig leiða getum að því að þessi hlýlega minning hefur haft áhrif 

á viðhorf hans til gamalla húsa sem hafa gefið honum ævistarf og einkenna svo mjög 

þennan hluta borgarinnar.  

Það eru ekki allir fylgjandi varðveislustefnunni og telja jafnvel of langt gengið í þeim 

málum á meðan margir varðveislusinnar telja að það mætti ganga lengra. Friðjón (Sgj8, 

2016) er einn þeirra, sem telja oft of langt gengið í varðveislumálum, en hann er uppalinn 

í nálægð miðborgarinnar í póstnúmeri 101. Ásamt systkinum sínum erfði hann húsið sem 

hann ólst upp í en fyrir lá samþykki til að rífa það og byggja annað stærra á lóðinni. Þegar 

lög um aldursfriðun húsa voru sett árið 2012 féll byggingarleyfið úr gildi og hafa þau 

systkinin barist fyrir að fá leyfið endurnýjað. Friðjón telur að með breyttum tímum séu 

breytingar eðlilegar á miðborgarsvæðinu og virðist ekki tengjast svæðinu né húsinu, sem 

hann ólst upp í, sterkum böndum:  

 

                                                      
7 Sjá kafla 2.4. 
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Þessi klassíska saga í svona tilfellum er að maður ber einhverjar tilfinningar til hússins 

sem maður ólst upp í. En með okkur öll systkinin að þá er ekki um neitt þannig að 

ræða. [...] Ég meina við áttum góðar stundir í húsinu og allt þannig. En, en við erum 

eiginlega öll sammála um að þetta er bara hús. Og þetta er dauður hlutur og mamma 

okkar er ekki húsið (Sgj8, 2016).  

Friðjóni var að öðru leyti ekki tíðrætt um tengsl sín við miðborgina né húsin á svæðinu en 

hann kemur að rannsókninni með sjónarhorn hagsmunaaðila friðaðs húss.  

Þetta er sá bakgrunnur og staðartengsl við miðborgina, sem hópur sérfræðinga og 

hagsmunaðila koma með inn í rannsóknina að viðbættu því, sem þeir standa fyrir gagnvart 

rannsókninni. Sérfræðiþekking þeirra snýr að ýmsum þáttum borgarmála, meðal annars 

vegna sögunnar, skipulagsmála, nýframkvæmda, varðveislu- og friðunarmála. 

Hagsmunaaðilar voru fengnir til að koma með sjónarhorn eigenda friðaðra eða friðlýstra 

húsa inn í umræðuna. Miðborgin er hluti af heimaslóðum þeirra, eins og annarra 

þátttakenda, og allir tengjast þeir svæðinu á einn eða annan hátt en böndin eru missterk. 

Tengslin ná til æskuára eða snemma á fullorðinsárum og spannar í öllum tilfellum langt 

tímabil í ævi þeirra. Miðborgin hefur öðlast merkingu í hugum þátttakenda, merkingu sem 

er áhrifavaldur í upplifun þeirra og viðhorfi til svæðisins.  

4.4 Persónulegar minningar þátttakenda: „Sko, minningar, hús!“ 

Staður, eins og miðborg Reykjavíkur, sem er uppfullur af merkingum í hugum þátttakenda 

rannsóknarinnar, getur orðið að áhrifamikilli uppsprettu minninga, eins og þegar 

sjávaröldur falla að landi hver á eftir annarri (Hayden, 1997:18). Áhrifaríkir staðir, sem fólk 

hefur myndað sterk tengsl við, verða þannig að minningarbanka sem það getur tekið út 

vexti án þess að innistæðan skerðist. Heimspekingurinn Edward S. Casey (1987:186-7) 

hefur notað hugtakið staðarminni (e. place memory) til að skýra hvernig staðir stuðla á 

áhrifaríkan hátt að uppsprettu minninga. Það sé vegna stöðugleika staða, því þeir fara 

ekkert (þó þeir geti breyst), og hinu mikla geymslurými sem staðir innihalda, því þeir geta 

tekið endalaust við nýjum minningum. Það megi jafnvel segja að staðir tengist minni á 

náttúrulegan hátt eða í það minnsta með stuðningi frá stað (186-7). Sá stuðningur var 

greinilegur í flestum gönguviðtölum rannsóknarinnar. Húsin og staðurinn, miðborg 

Reykjavíkur, virkjuðu persónulegar minningar þátttakenda sem nokkrir þeirra deildu með 

mér um leið og þær rifjuðust upp í leiftri augnabliksins. Minningarleiftur, sem staðurinn 

og húsin í borginni kveiktu, voru ótalmörg: „Sko, minningar, hús!“ (Sgj2, 2016) sagði 
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Sigrún þegar minning, sem lá í dvala, um gamla frænku rifjaðist upp fyrir henni, þar sem 

hún stóð andspænis húsi nokkru í miðborginni. Staðurinn og húsið kallaði fram 

minninguna og varð þannig að uppsprettu hennar (sbr. Casey, 1987). 

Staðir og efnislegir hlutir þeirra gegna því mikilvægu hlutverki að minna okkur á liðna 

tíma. Með minningum eykst mikilvægi staða í hugum margra og fjarlægðin í tíma bætir á 

vogarskálina að mati Sigrúnar: „Það er svo merkilegt eða það er bara þannig að þegar 

maður eldist þá kann maður alltaf betur og betur að meta staði sem geyma minningar. Þá 

skynjar maður hvað það er mikilvægt. Líka bara út frá sko vellíðun“ (Sgj2, 2016). 

Æskuminningar voru áberandi meðal þátttakenda rannsóknarinnar sem rifjuðust upp fyrir 

þeim á göngu okkar um miðborgina. Minningar hafa mikil áhrif í tengslamyndun 

einstaklinga við staði eða eins og Lewicka (2014:51) segir, þá er í minningum falið 

aðdráttarafl sem tengir fólk við staði. Aðdráttaraflið getur þó verið misöflugt, því hver 

minning er einstök og mis veigamikil fyrir þann sem hefur hana í fórum sínum (51). Þær 

minningar, sem þátttakendur deildu með mér á göngu okkar um miðborgina, sýndu áhrif 

þeirra á staðartengsl viðkomandi einstaklings þegar hann rifjaði upp liðna tíma og fólkið í 

lífi hans. Mikilvægi miðborgarinnar lýsti sér fyrst og fremst í þeim minningum, sem svæðið 

kallaði fram, en ekki vegna þeirrar einföldu staðreyndar sem felst í tilveru þess (Smith, 

2006:46).  

Það var mjög áberandi á göngu okkar Guðrúnar að umhverfið og húsin, sem urðu á 

leið okkar, virkjuðu minningar um fólkið hennar. Hún sagði meðal annars sögur af því er 

amma hennar fylgdi henni í forskóla úr Skerjafirðinum norður í Slipp. Þegar þær gengu  

eftir Suðurgötunni og hérna niður eftir. Og ég man svo eftir þessu. Gamla konan, hún 

var einmitt alltaf að láta okkur labba, hélt í okkur, og lét okkur labba [...] fyrir aftan 

sig. Til að skýla okkur fyrir muggunni og og norðanáttinni, þegar maður var að labba 

hérna niður eftir. Alltaf! (Sgj5, 2016).  

Endurminningin kallaði ekki einungis fram notalega minningu Guðrúnar um ömmu 

hennar heldur einnig hversu nöpur norðanáttin getur verið í miðborginni. Skynjaður 

kuldinn á æskuárum virtist sitja í líkamsminni Guðrúnar (sbr. Pink, 2015:44) en í viðalinu 

var henni tíðrætt um þörfina á að búa til skjólbelti í miðborginni. Hún vill auka gróður og 

telur æskilegt að nýbyggingar á svæðinu séu hannaðar á þann hátt að af þeim hljótist skjól 

og að þær virki sem vindbrjótur. Minningin um kalda norðanáttina, sem beit litlu stelpuna, 
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gæti verið áhrifavaldur í hversu miklu máli hún telur það skipta að búa til skjólbelti á 

svæðinu. 

Fleiri minningarbrot rifjuðust upp fyrir Guðrúnu, eins og til dæmis kaffihúsaferðir sem 

hún fór með föður sínum en minningar tengdar honum rifjuðust margoft fyrir henni á 

gönguferð okkar. Hún segist tengjast svæðinu tilfinningaböndum því hún „var svo mikið 

hérna, líka með pabba og á Hótel Borg í kaffi og hitta karlana. Það var ekki hægt að labba 

sko fimm metra sko, þá hitti hann einhvern sem hann þekkti. Reykjavík var svo lítil á sínum 

tíma“ (Sgj5, 2016). Minningin dregur fram smæð borgarinnar í þá daga en núna segist hún 

varla sjá kunnuglegt andlit þegar hún á leið um miðborgina sem dregur fram stærð 

borgarinnar í dag. Slík upplifun getur litað viðhorf þátttakanda til miðborgarsvæðisins, þar 

sem angurvær minning fortíðar dró fram lítið samfélag með mikilli nálægð á milli staða. 

Fleiri þátttakendur rifjuðu upp minningar af svæðinu sem tengdust fólkinu í lífi þess 

og voru feður þeirra nokkuð áberandi. Sigrún rifjaði til dæmis upp minningar af 

heimsóknum á Hressó: „Þá á maður svona góðar minningar með pabba. Fá sér sjeik“ (Sgj2, 

2016). Minningar Halldórs um föður hans flæddu fram þegar við stóðum við Exeter 

reitinn: „Hérna var fyrsta skrifstofubyggingin sem pabbi var með. [...] Þannig að þetta 

hefur mikið tilfinningalegt gildi“ (Sgj6, 2016). Tilfinning þátttakenda til miðborgarinnar er 

því ekki einungis vegna hennar sjálfrar eða húsanna sem þar eru, heldur tengist hún einna 

helst samferðarfólki. Fólkinu sem hefur verið hluti af lífi þátttakenda til lengri eða 

skemmri tíma.  

Flest minningarbrotin, sem Guðmundur deildi með mér frá æskuárum sínum, 

tengdust konunum í lífi hans, mömmu hans, ömmu og frænku. Einn staðurinn á göngu 

okkar um Þingholtin kveikti þó á ljúfsárri minningu um föður hans sem hann deildi með 

mér:  

Pabbi, sem var útfarastjóri, og ef ég horfi hérna niður eftir þá var... Ég á mjög fáar 

minningar um hann. En ég man einu sinni eftir því að hann tekur mig með, hérna í 

hús og ég vissi ekkert erindið. [...] Þá voru þar hjón sem bjuggu líklega í eitthvað af 

þessum húsum. Þau höfðu misst barn. Þegar hann var að tala við fólkið þá tekur hann 

mig með sér. Og ég man að konan strauk mér svo ofboðslega mikið sko. Ég var á 

sama, væntanlega á sama aldri og barnið sem, sem dó sko (Sgj10).  

Þrátt fyrir sorglegar kringumstæður er minningin þýðingarmikil fyrir Guðmund, því hún 

tengir hann við þá fortíð þegar faðir hans var enn á lífi. Minningar um mikilvæga 
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einstaklinga í lífi þátttakenda komu endurtekið upp á yfirborðið og drógu fram tengsl 

þeirra við húsin og staðina á miðborgarsvæðinu.   

Þrátt fyrir að upprifjun æskuminninga hafi verið í forgrunni í flestum viðtölum við 

þátttakendur þá voru það ekki einu minningarnar, sem þeir rifjuðu upp og deildu með 

mér, enda eignumst við minningar svo lengi sem okkur endist aldur til. Fríðu skortir 

æskuminningar tengdar höfuðstaðnum en þangað flutti hún snemma á fullorðinsárum. 

Búsetan í borginni hefur nú varað í áratugi og því orðin að uppsprettu fyrir stóran hluta 

æviminninga hennar (sbr. Lewicka, 2014:53). Fríða segist vera orðin rótföst í 

höfuðstaðnum og miðborgin er hennar svæði. Minningatengslin eru sterk, sérstaklega frá 

fyrstu búsetuárum hennar í borginni sem hún deildi með mér á gönguferð okkar um 

svæðið. Fríða rifjaði meðal annars upp þegar hún var ung kona á faraldsfæti í miðborginni. 

Þá var „partý á hverjum degi að hitta vinina og svona“. Austurvöllur er henni sérstaklega 

kær: „Mér þykir ofboðslega vænt um þetta svæði hér. Þarna var maður á Hótel Borg að 

djamma hérna alveg á fullu þegar maður var ungur. Og það vekur upp góðar minningar“. 

Þar var hús sem „var eiginlega fyrsta hérna bakaríið eða kaffihúsið sem að setti borð og 

stóla út. Og þarna sátum við yfir einum kaffibolla í svona fimm, sex klukkutíma. Þegar við 

vorum að jafna okkur eftir djammið“, sagði Fríða hlæjandi (Sgj3, 2016). Gönguferðin og 

spjallið virkjuðu minningarbanka Fríðu: „Þú veist bara þegar við förum að tala saman þá 

koma upp minningarnar. En þær eru ekki svona í daglegu lífi eitthvað, sko. Þær eru þarna 

undir og maður þarf aðeins að toga þær upp sko“ (Sgj3, 2016). Hið sama var upp á 

teningnum hjá fleiri þátttakendum (Sgj1-6, 2016) því margar minningar, sem lágu í dvala, 

rifjuðust upp fyrir þeim á göngu okkar um miðborgina eins og Pink (2015:111-16) gerir 

grein fyrir í umfjöllun sinni um gönguviðtöl, þá virkja þau skilningarvitin.  

Fortíðarþráin var áberandi hjá mörgum þátttakendum við upprifjun þeirra á horfnum 

tímum eins og hjá Sigrúnu, þegar við rifjuðum upp sameiginlegar minningar á göngu okkar 

um miðborgina: „Það er þetta sem ég er að tala um þegar maður er að heimsækja gamlar 

slóðir, allar svona litlu sögurnar sem að maður heimsækir í fortíðinni“ (Sgj2, 20016). 

Eiginleikar frá aðdráttarafli minninganna voru augljósir þegar þær rifjuðust upp 

andspænis hlutlægum þáttum miðborgarinnar, þó aðdráttaraflið væri misöflugt (sbr. 

Lewicka, 2014:51). Minningar fengu styrkan stuðning frá stöðum og húsum á svæðinu, 

þar sem fólkið í lífi þátttakenda var í forgrunni. Hlutlægir þættir miðborgarinnar studdu 
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við minningarnar, sem gerðu þá mikilvæga í hugum þátttakenda, auk þess sem þeir 

viðhalda fortíðarþrá með brú milli fortíðar og nútíðar (sbr. Lewicka, 2014:53). 

4.5 Sameiginlegt, miðlanlegt, menningarlegt minni: „Hér bjó fólk í kofum“ 

Staðartengsl eru ekki einungis vegna persónulegra tengsla einstaklinga, heldur eiga þeir 

einnig í samfélagslegu sambandi við staði. Þátttakendur rannsóknarinnar eiga allir 

samfélagsleg staðartengsl við miðborgina en Cross (2001) segir að mesti styrkur slíkra 

tengsla sé hjá þeim einstaklingum sem finnist þeir eiga rætur á tilteknum stað. Hún vill 

skipta samfélagslegum staðartengslum í tvo flokka. Flestir þátttakendur myndu trúlega 

falla í flokk einstaklinga sem eiga rætur á einum stað en slík rótfesta gefur þeim sterka 

tilfinningu fyrir staðartengslum sínum. Þeir telja sig tilheyra staðnum og staðurinn tilheyri 

þeim auk þess sem þeir eiga aðild að samfélaginu sem hann tilheyrir. Hins vegar eru þeir 

sem eiga rætur á tveimur stöðum. Slíkir einstaklingar hafa sterk tengsl við staðinn og 

samfélagið, sem þeir ólust upp í, en hafa einnig myndað slík tengsl á búsetustað 

fullorðinsára. Fríða (Sgj3, 2016) og Einar (Sgj11, 2016) eiga bæði slíkar rætur, úr 

smábænum og sveitabýlinu en einnig í og við miðborg Reykjavíkur. Á staðnum, þar sem 

þau hafa alið manninn öll sín fullorðinsár og þaðan eiga þau sínar persónulegu minningar. 

Þau ásamt öðrum borgarbúum deila einnig með sér fjöldanum öllum af samfélagslegum 

minningum úr sameiginlegum minningarbanka. 

Miðborg Reykjavíkur geymir fjöldann allan af sameiginlegum minningum 

samfélagsins, sem tengir fólk ekki síður við svæðið en persónulegar minningar. 

Félagsfræðingurinn Maurice Halbwachs (1992) setti fram þá skilgreiningu á sameiginlegt 

minni (e. collective memory) að einstaklingar hlytu í arfleifð sameiginlegar minningar úr 

fortíðinni frá þeim hópum sem þeir tilheyrðu. Hver einstaklingur getur tilheyrt mörgum 

hópum sem geta verið fjölskyldur, nágrannar, vinir eða íbúar á tilteknu svæði eins og 

Reykjavíkurborg. Innan hópsins er minningum miðlað ásamt því sem þær mótast í 

samskiptum manna á milli. Fræðimennirnir Jan og Aleida Assman þróuðu hugmyndir 

Halbwachs enn frekar og settu fram skilgreiningu á hugtökin miðlanlegt minni (e. 

comunicative memory) og menningarlegt minni (e. cultural memory). Þau töldu ýmsa 

annmarka á að notast við hugmyndina um sameiginlegt minni, þar sem erfitt gæti reynst 

að gera greinarmun á einstaklingsminni og sameiginlegu minni, því hið fyrrnefnda væri 

„alltaf að miklu leyti félagslegt, rétt eins og tungumálið og almenn meðvitund“ (Assman, 
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2006:3). Miðlanlegt minni væri aftur á móti mun gleggra hugtak „til að lýsa þeim 

félagslega þætti einstaklingsminnis sem Halbwachs bar kennsl á“ (Assman, 2006:3). 

Miðlanlegt minni geymist í munnlegri sögu og hefur því takmarkaðan sjóndeildarhring en 

er þó á sífelldri hreyfingu. Þegar minningarmörk (e. figures of memory) eða staðir eru 

færð í miðlanlegt minni stækkar sjóndeildarhringurinn til muna og færist í menningarlegt 

minni, þar sem það getur varðveist í hundruðir ára (Assman, 2006:8-9); (sjá Jón Karl 

Helgason, 2013). Gömlu húsin í miðborg Reykjavíkur gætu verið dæmi um slík 

minningarmörk sem hafa færst í menningarlegt minni borgarbúa. 

Hvaða hópur sem er getur átt sameiginlegar minningar sem er miðlað með sögum á 

milli kynslóða og þarf hópurinn ekki að vera fjölmennur. Styrkur staðartengsla Lindu við 

miðborgina er ekki hvað síst í gegnum sameiginlegar fjölskylduminningar auk hennar eigin 

persónulegu minninga. Sameiginlegar minningar, sem hefur verið miðlað í fjölskyldu 

hennar með sögum á milli kynslóða, setja sterkan svip á sjálfsmynd hennar. Ætt föðurafa 

hennar á rætur í Reykjavík sem hægt er að rekja til ársins 1650. Þegar við gengum saman 

um miðborgina benti hún mér á hvar hús forföður hennar Jóns Guðmundssonar (1807-

1875) hafði staðið við Aðalstræti (Sgj1, 2016). Staðurinn, sem húsið stóð á, er 

minningarmark og eykur mikilvægi hans í huga Lindu og fjölskyldu hennar. Húsið er horfið 

en staðurinn geymir minninguna með styrk frá öðrum gömlum húsum sem minna á 

horfna tíma. Minningin er ekki hennar en þó á hún hlutdeild í henni sem hluti af hóp sem 

hafði miðlað henni til hennar (sbr. Assman, 2006).  

Sigrún vill styrkja sameiginlegt minni borgarbúa og álítur að hinir hlutlægu þættir 

miðborgarinnar, sem felast í gömlum timburhúsum, séu augljós menningarverðmæti. 

Henni er tíðrætt um þörfina á að styrkja miðborgarkjarnann og upphefja sérstöðuna, sem 

liggur í timburhúsunum, með því að efla meðvitund fólks fyrir fortíðinni og þar með 

sameiginlegu minni borgarbúa:  

Við eigum að hlúa að þessum verðmætum og bara og vera stolt af þessum forverum 

okkar sem börðust hér í litlu kofunum sínum til að koma okkur á þennan stað sem 

við erum á í dag. Og við erum að njóta afrakstur erfiðis þeirra. [...] Já og við eigum 

bara að upphefja það. Hér bjó fólk í kofum (Sgj2, 2016).  

Í huga Sigrúnar hafa sögurnar um fólkið, sem barðist fyrir okkur, hlotið minningarmörk í 

gömlu timburhúsunum. Húsin gætu færst yfir í menningarlegt minni ef staða þeirra myndi 

styrkjast með aukinni meðvitund borgarbúa fyrir fortíðinni (sbr. Assman, 2006). Sigrún er 
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sjálf mjög meðvituð um fortíð borgarinnar og tengist kjarnanum sterkum 

tilfinningaböndum. Tuan (1977:99) segir að meðvitund um fortíðina sé þýðingarmikill 

þáttur í þeim kærleik og tilfinningum sem fólk ber til staða. Slíkar tilfinningar má finna í 

öllu viðhorfi Sigrúnar til miðborgarinnar sem og annarra þátttakenda rannsóknarinnar 

(Sgj1-12, 2016).  

Borgarbúar búa yfir og deila að einhverju leyti sameiginlegum minningum eða 

miðlanlegu minni tengdu miðborginni. Minningum um fólkið, sem á undan er gengið og 

atburði, sem tengjast miðborginni. Það geta verið atburðir úr fjarlægri fortíð, sem hefur 

verið miðlað til þeirra, en einnig tekið úr öðrum minningarbanka með heldur nýlegri 

sameiginlegri innistæðu. Efnahagshrunið er til dæmis ennþá mjög ríkt í sameiginlegu 

minni þjóðarinnar þó það hafi ekki oft komið til tals í viðtölum mínum við þátttakendur. 

Guðrún hafði þó orð á því þegar hún sagðist á seinni árum einna helst fara í miðborgina 

þeirra erinda „að mótmæla“ og vísaði til þess tíma, þegar landsmenn fylktust niður á 

Austurvöll til að láta í sér heyra í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 (Sgj5, 2016). 

Sameiginlegu minningarnar eru margbreytilegar sem hafa hlotið minningarmörk á 

svæðum miðborgarinnar og húsunum sem þar eru.  

Flestir þátttakendur vilja halda í gömlu borgarmyndina en framkvæmdirnar í miðborg 

Reykjavíkur breyta því borgarlandslagi sem þeir þekkja og tengja minningar sínar við, 

bæði hinar persónulegu en einnig þær sameiginlegu. Ný ókunnug hús eru að rísa, sem 

enn hafa ekki tekið minningar í fóstur, á meðan hætta steðjar að þeim gömlu sem fóstra 

minningarnar. Breytingarnar á hinu byggða umhverfi miðborgarinnar veldur 

óhjákvæmilegri röskun á staðartengslum borgarbúa (sbr. Devine-Wright 2014:168) en 

breyting síðustu ára er ekki einungis bundin við efnislega þætti svæðisins. Aukin 

ferðamennska hefur haft töluverðar afleiðingar í för með sér á mannlíf borgarinnar sem 

þátttakendur telja bæði hafa kosti og ókosti í för með sér. Helsta umkvörtunarefnið er að 

hitta sjaldan kunnuga á ferð um miðborgarsvæðið, því „ferðamenn eru búnir að hernema 

Ísland“ (Sgj7, 2016). Það vantar fólkið, sem þátttakendur deila með sameiginlegum 

minningum úr borginni, kunnuglegu andlitin, þá sem rata með þeim um svæðið og tala 

sama tungumál (sbr. Stedman, Amsden, Beckley og Tidball, 2014:119). Guðmundur 

(Sgj10, 2016) segist oft eiga erindi í miðborgina og sjaldan hitta kunnuga en aftur á móti 

hittir Sigrún (Sgj2, 2016) oft kunningja á ferð sinni um svæðið. Upplifun þátttakenda af 
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mannlífi miðborgarinnar er því ekki einsleit. Annað umkvörtunarefni á meðal 

þátttakenda, sérstaklega þeirra sem eiga sitt daglega líf í miðborginni, er að verslun á 

svæðinu væri of mikið miðuð við ferðamenn og lítið um almenna verslun sem þyrfti því 

að sækja út fyrir miðborgina. Kostirnir við ferðamannastrauminn eru þeir helstir, að mati 

þátttakenda, að meira líf hefur færst í miðborgina. Breytingin veldur þó truflun á 

staðartengslum þeirra með fjölgun á ókunnugum andlitum og fækkun á kunnuglegum.  

Lítið er vitað um ferlið, sem tengir fólk við staðina í lífi þeirra, enda margir áhrifavaldar 

í þeirri upplifun (Lewicka, 2011:224). Styrkur staðartengsla þátttakenda þessarar 

rannsóknar gagnvart miðborginni liggur meðal annars í hlutdeild hennar í lífsferli þeirra. 

Þeir eiga bæði samfélagsleg tengsl við miðborgina, sem gefur þeim rótfestu og eiga einnig 

í sambandi við staðinn, sem á þátt í ævisögu þeirra (sbr. Cross, 2001). Tíminn er talinn 

einn af lykilþáttum í styrk staðartengsla og hafa allir þátttakendur átt í löngu sambandi 

við miðborgina, þar sem fjöldinn allur af merkingarbærum staðartengdum atburðum 

kemur við sögu og veitir þeim tilfinningatengsl við svæðið. Innan tímarammans má meðal 

annars finna daglegt líf þátttakenda, skemmtanir, æskuleiki og könnunarferðir æskuára 

ásamt fjöldanum öllum af öðrum atburðum tengdum ævi þeirra í miðborginni (sbr. 

Lewicka, 2014). Í tengslaneti þátttakenda má finna marga þræði eins og meðvitund um 

fortíð, áhuga, þekkingu og vitneskju um svæðið. Einnig má finna þræði, sem lúta að 

hugmyndafræðilegum tengslum, því á meðal þátttakenda má greina ábyrgðartilfinningu 

gagnvart miðborginni og efnislegum þáttum hennar (sbr. Cross, 2001). Allir þessir þræðir 

styrkja vefnað tengslanetsins í staðartengslum þeirra við miðborgina. Minningar eru 

veigamikill þáttur í því hvernig tengsl þátttakenda við miðborgina birtast en staðartengdar 

minningar, sérstaklega þær sem tengjast æskuárum, eru mikilvæg uppspretta 

persónulegrar sjálfsmyndar og samfellu í tilfinningasambandi þátttakenda við staðinn. 

Miðborgin er hluti af sjálfsmynd þeirra, því hún gegnir mikilvægu hlutverki í lífi þeirra en 

einnig samfélagsins sem fóstrar þá (sbr. Lewicka, 2014). 

4.6 Samantekt 

Eins og hér hefur komið fram er staður „eitthvað meira“ en óskilgreint rými, því á hann 

hefur verið sett mannleg reynsla og merking. Miðborg Reykjavíkur er slíkur staður, því 

þátttakendur rannsóknarinnar hafa gætt hlutlægum þáttum hennar huglægri merkingu. 

Þeir tengjast allir miðborginni böndum heimamanns og eiga í langtímasambandi við 
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svæðið sem nær allt frá bernskuárum eða snemma á fullorðinsárum fram á daginn í dag. 

Það má greina sterk tilfinningatengsl á meðal þeirra við miðborgina og ýmsa þræði tengsla 

sem styrkja sambandið þó á einstaka stað megi sjá örlitlar gloppur í vefnaðinum. Tengslin 

eru þó mismikil og missterk auk þess sem sambandið er breytilegt í styrk og tíma.  

Mikilvægi miðborgarinnar kemur fram í minningum, sem svæðið kallar fram, þegar 

þátttakendur mæta efnislegum þáttum hennar. Miðborgin geymir minningar fortíðar, 

bæði persónu- og sameiginlegar og tengir nútíð við fortíð. Minningarnar gegna veigamiklu 

hlutverki í að viðhalda sambandi þátttakenda við miðborgina og geymslurýmið er mikið. 

Innistæður í minningarbankanum eru margar dýrmætar og tengjast í ófáum tilfellum 

samferðarfólki. Áhrifin, sem þátttakendur upplifa í miðborginni, eru lituð af merkingunni, 

sem þeir hafa sett á staðinn og innistæðunni í minningarbankanum sem er með 

endalausri úttektarheimild.  

Staðartengsl þátttakenda rannsóknarinnar við miðborg Reykjavíkur er stór þáttur í 

allri upplifun af svæðinu og því viðhorfi sem þeir hafa tileinkað sér. Staðurinn er hluti af 

sjálfsmynd þeirra og leikur stórt hlutverk í lífi þeirra. Tengsl þátttakenda við miðborgina 

hafa mótast á lífsferli þeirra með margþættum áhrifavöldum og þéttriðnu neti 

staðartengdra atburða sem hafa öðlast merkingu í huga þeirra. Upplifun af svæðinu hefur 

farið gegnum skynjun þeirra, með því að verja þar tíma, anda að sér andrúmsloftinu, 

snerta húsin, klifra í trjánum, finna kuldann í borginni á eigin skinni eða ylinn á hlýjum 

sumardegi og ræturnar eru þar. Þegar öllu hefur hefur verið hrært saman verður úr því 

tengslagrautur sem ber vott um sterk tilfinningatengsl þátttakenda við miðborg 

Reykjavíkur. Tengsl sem þeir vilja varðveita.  
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5 Fegurðarskyn í hrúgukasti áhrifa 

Það er einhver fegurð yfir byggðinni í miðborg Reykjavíkur sem heillar marga gesti og 

gangandi. Ekki eru það glæsihallir fyrri tíma, sem einkenna svæðið, eins og má finna í 

mörgum erlendum stórborgum. Nei, það eru litlu gömlu timburhúsin, sem eru sérkenni 

miðborgarinnar og sambýli þeirra við önnur ný og nýlegri hús. Kannski er það þetta 

sambýli ólíkra húsa í samspili við legu svæðisins, þar sem Esjan rís í norðri og víðáttan er í 

suðri, sem gerir miðborgina fagra í augum einhverra. Fegurð má finna í svo ótalmörgu í 

lífi okkar og umhverfi. Það væri óðs manns æði að ætla að reyna að lista upp hvar fegurð 

er að finna enda eru skynfæri okkar fullfær um að nema hana. Okkar er að fanga þá 

upplifun og njóta. Upplifun fegurðar er afar persónubundin en hana getum við öll fundið 

allt í kringum okkur, stóru sem smáu, hversdagslegu sem listrænu. Litlu krúttlegu 

timburhúsi alþýðukonunnar ekki síður en glæsihöll drottningar. Það sem einum þykir 

fagurt getur öðrum þótt lítilsvert. Það er ekki hægt að setja neinar reglur um hvað öðrum 

eigi að þykja fagurt. Það er engin röksemdarfærsla sem getur þvingað einhvern til að þykja 

tiltekið torg, blóm eða hús fallegt. Hver og einn virðist vilja meðtaka fegurðina í gegnum 

eigin skynjun eins og ánægjan sé háð því (Berleant, 2005:23). Fegurð staða eins og 

miðborgarinnar þarfnast einstaklings til að meðtaka hana, skynja og skilja, því fegurðin, 

eða ljótleikinn, er fólgin í áhrifunum sem staðurinn veitir (Haapala, 2005:41). 

Fegurðarskyn þátttakenda hefur áhrif á alla upplifun þeirra af miðborginni. Þar af 

leiðandi vaknar sú spurning hver áhrif þess eru á upplifun þeirra af svæðinu, afstöðu til 

nýframkvæmda og eldri bygginga? Í hverju liggur fegurð miðborgarinnar og hvað hefur 

áhrif á fegurðarskyn þátttakenda? Til að leita svara við þessum spurningum var farið í 

gönguferðir með hluta af þátttakendum um miðborgina til að kalla fram viðbrögð 

fegurðarskynjunar þeirra. Í viðtölum við þá, sem og aðra þátttakendur, var leitast við að 

fá þá til að tjá sig um hvað heillaði en einnig það sem höfðaði ekki til þeirra. Þátttakendum 

voru einnig sýndar myndir af fyrirhugðum byggingum á svæðinu til að vekja viðbrögð 

gagnvart þeim og áhrifum breytinga á upplifun þeirra af svæðinu (sbr. Pink, 2014:113-

14).8 Þær byggingar, húsin sem urðu á vegi okkar sem og önnur, sem þátttakendur þekktu 

og þótti ástæða til að nefna vegna eiginleika fegurðar eða ljótleika, voru sett undir áhrif 

fegurðarskynjunar. Gömul hús og ný eru í miðborginni, falleg hús og ljót en hver dæmir 

                                                      
8 Sjá nánar í 2. kafla. 
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um það? Hér er ekki verið að skilgreina fegurð né leggja dóm á hvað sé fallegt og hvað 

ekki, heldur að greina áhrif fegurðarskyns þátttakenda á upplifun þeirra af miðborginni.  

Fegurð þykir eftirsóknarverð og margir sækjast eftir fögru umhverfi. Það er takmarkið 

en í raun ekki endastöð þó óljós munur sé þar á milli. Fegurðarskyn einstaklinga tekur 

breytingum og væntingar verða aðrar, því þróunin heldur áfram. Það, sem þótti fallegt 

áður fyrr, getur þótt ljótt í dag eða öfugt (Pink, 2015:63). Margir þrá að upplifa fegurð í 

umhverfi sínu vegna þeirra tilfinninga sem það veitir. Fegurð getur veitt ánægjutilfinningu 

eins og fram kom hjá einum þátttakenda rannsóknarinnar sem hefur „yndi af fallegum vel 

uppgerðum húsum“ (Sgj9, 2016). Sterk tengsl má finna á milli fegurðarskyns einstaklinga 

og þeirra tilfinninga sem hlutir veita þeim. Í grein sinni „Happy Objects“ fjallar Sara Ahmed 

(2010) um hluti sem veita okkur hamingju, ekki vegna hlutarins sjálfs heldur sambands 

okkar við hann, þeim áhrifum og tilfinningum sem hann vekur með okkur. Hamingjan 

virkar sem fyrirheit segir hún, á þann hátt að það stýrir fólki í áttina að þeim hlutum sem 

veita þeim ánægjutilfinningu. Ef hamingjuna er að finna í fegurð húsa í miðborginni, þá 

getur það gegnt lykilhlutverki í því hvernig fólk vill hafa svæðið og hvað það vill hafa í því. 

Það geta verið hlutir eða hús, sem þeir tengjast tilfinningaböndum og geyma minningar, 

en einnig það sem þeim þykir bara fallegt, en er eitthvað bara fallegt? 

Sigrún er ein þeirra sem þykir hamingjutilfinning eftirsóknarverð: „Ég hef þá trú að ef 

að umhverfið hlúir að þér þá bara líður þér miklu betur bara sem manneskju. 

Sköpunarkrafturinn verður meiri og krafturinn þinn verður meiri, þar sem fagurfræðin 

ríkir. Hún tekur þig með sér sko“ (Sgj2, 2016). Fagurt umhverfi þykir henni geta kallað 

fram hina eftirsóknarverðu tilfinningu og vellíðan. Á sama hátt og hlutir geta veitt 

hamingju, þá geta þeir einnig kallað fram andstæðar tilfinningar eins og sorg eða reiði. 

Hamingjutilfinning er eftirsóknarverð, andstætt við neikvæðar tilfinningar, og mátti 

greina á meðal þátttakenda að þeir leitast eftir þessari jákvæðu tilfinningu í 

fagurfræðilegri upplifun sinni af miðborg Reykjavíkur.  

Upplifun fegurðar er undir margslungnum áhrifum og samspil margra þátta. Ben 

Highmore (2010:121-3) segir að í grunninn sé fagurfræði reynsla, þar sem veröldin 

umfaðmar hinn skynjum gædda líkama með áhrifaríku afli. Upplifun einstaklinga af fegurð 

segir hann vera stillta á skynjun, skilning, tilfinningar, eftirtekt og athygli á veröldina 

umhverfis okkur (121-3). Þegar fegurðarskyni þátttakenda eru gerð skil er tekið tillit til 
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allra þessara þátta, því erfitt getur reynst að aðskilja þá í fagurfræðilegum áhrifum 

miðborgarinnar á upplifun þeirra og viðhorf. Inn í fegurðarskynjun þátttakenda fléttast 

meðal annars staðartengsl, tilfinningar, gildismat, félagslegt umhverfi, óskir, vonir og 

væntingar ásamt almennri upplifun af svæðinu með öllu því mannlífi sem þar er að finna. 

Hrúgukast áhrifa sem öll vinna saman (sbr. Löfgren, 2014; 2016; Massey, 2005). 

Í áhrifum miðborgar Reykjavíkur á fegurðarskyn og upplifun þátttakenda er gagnvirkt 

samband á milli þeirra og svæðisins (sbr. Wetherell, 2012). Þar eru þeirra heimaslóðir 

með húsum, sem eru góðir vinir eða kunningjar, en einnig má þar finna hús sem eru þeim 

nánast ókunnug (sbr. Haapala, 2005). Í miðborginni eru opin svæði og torg, sem rúma 

mannlífið, og gegna veigamiklu hlutverki í upplifun þátttakenda af fegurð hennar, því 

borgin byggir ekki einungis á húsum, en þau ramma hana inn á leiksviði borgarlífsins. 

Pauline von Bonsdorff (2007:68) segir að umræðan um margbreytni borga sé ætlað að 

færa sönnur á þá hugmynd að fagurfræði hins byggða umhverfis sé ekki einungis vegna 

umfangs, rýmis, lögunar eða hinna efnislegu þátta. Fagurfræðileg umræða borga snýst 

einnig um lífið. Hvernig lífið birtist hér og nú, hvernig því hefur verið lifað og hvernig lífið 

gæti verið í borginni (68). Upplifun og fegurðarskyn þátttakenda er undir áhrifum alls þess 

sem finna má á svæðinu; húsbygginga, umhverfis, opinna svæða og mannlífsins í borginni. 

Allir þessir þættir vinna saman og þarfnast í raun hvors annars í hrúgukasti áhrifa á 

upplifun þátttakenda, sem meðtóku kunnuglegt umhverfi miðborgarinnar og tjáðu 

upplifun sína undir áhrifum frá staðnum að viðbættu hrúgukasti alls þess sem þeir komu 

með sér á vettvang miðborgarinnar (sbr. Löfgren, 2014; 2016; Massey, 2005). 

Í þessum kafla verður fegurðarsmekkur fyrst tekinn fyrir og í hverju þátttakendur 

finna fegurð miðborgarinnar. Kaflinn þar á eftir tekur á sambýli gamalla og annarra nýlegri 

húsa. Þaðan er stefnan tekin á fyrirhugaðar framkvæmdir í miðborginni á Landsímareit og 

Hafnartorgi. Lokakaflinn fjallar um áhyggjur þátttakenda vegna þeirra framkvæmda sem 

eru yfirstandandi eða fyrirhugaðar í miðborginni.   
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5.1 Fegurðarsmekkur: „Ljótt! Fallegt!“ 

Fegurðin er í auga sjáandans, segir máltækið. Fegurðarskyn einstaklings er persónulegt, 

undir einstaklingsbundnum áhrifum eigin upplifunar og smekks. Fegurðarsmekkur 

einstaklinga er engin tilviljun segir Ahmed (2010:35), heldur hefur hann áunnist og fengið 

að þróast yfir tíma. Hún vísar þar í skrif Pierre Bourdieu (1984) sem sýndi fram á að 

smekkur sé fyrirfram mótaður í veruhætti einstaklings sem er það sem hann hefur 

meðtekið úr umhverfi sínu meðal annars í gegnum uppeldi, skólagöngu og þátttöku sinni 

í samfélaginu. Veruháttur einstaklings er bundinn félagslegum samböndum, ásamt stétt 

hans og stöðu. Samfélag, sem fóstrar einstakling, hefur áhrif á þróun fegurðarskyns hans 

og alls þess sem hann meðtekur og upplifir á æviferli sínum. 

Í hverju samfélagi eru margir hópar og innan þeirra getur verið tekin félagsleg 

ákvörðun um hvað eigi að þykja gott og fagurt en þannig aðgreina hópar sig hvor frá 

öðrum (Bourdieu, 1984). Félagslegur hópur, sem hefur tekið ákvörðun um að gamalt 

timburhús sé fallegt, aðgreinir sig þannig frá hóp sem er á öndverðum meiði. Slík 

aðgreining getur átt við hóp verndunarsinna gagnvart hóp sem vill auka vægi nýbygginga 

í borgarlandinu. Fyrrnefndi hópurinn sér fegurðina mesta í notalegu litlu gömlu 

timburhúsi á meðan síðarnefndi hópurinn sér meiri fegurð í glæsilegri nýbyggingu. 

Ákveðinn félagslegur dómur getur falist í að falla í flokk þeirra sem hafa ekki viðurkenndan 

smekk hópsins og þeim jafnvel sýnd lítilsvirðing eða útskúfun (Ahmed, 2010:35). Í öllum 

samfélögum má finna félagslega stýringu sem beinir fólki að því sem er ákjósanlegt að 

þykja fagurt, ef þeir vilja falla inn í hópinn.  

Miðborgin umvefur líf borgarbúa og hringrás hversdagsins. Barbara Kirshenblatt-

Gimblett (1995) segir fagurfræði hversdagsins vera að miklu leyti bundna nytsemishyggju, 

sem tekur á sig merkingarbært form gildis og tilgangs. Nytjahyggja er áhrifavaldur á 

fegurðarskyn þátttakenda gagnvart borginni og húsunum því þau hafa tilgang. Þau eru 

ekki einungis falleg eða ljót, það þarf að vera hægt að nota þau. Friðlýstu húseignir 

Guðmundar við Laugaveg þóttu hafa lélegt notagildi þegar faðir hans, í félagi við annan 

mann, keyptu þær um árið 1930. Á þeim árum þótti fjárfestingin glapræði: „Það var hlegið 

að þeim að vera kaupa þessa bárujárnskofa. Þeir voru taldir bárujárnskofar á sínum tíma“. 

Guðmundur segir viðhorfsbreytingu hafa átt sér stað frá þeim tíma er félagarnir tveir 

keyptu gömlu húsin við Laugaveg til dagsins í dag. Nú þykir æskilegt að sýna gömlum 
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húsum virðingu og fara „þessa réttu leið“ eins og Guðmundur kemst að orði (Sgj10, 2016); 

gæta þess að þau grotni ekki niður með því að leggja alúð í viðhald þeirra og endurbætur 

svo þau sómi sér vel í borgarumhverfinu.  

Rætur þátttakenda eru í miðborg Reykjavíkur, í borg þar sem oft hefur verið tekist á 

um skipulags- og varðveislumál. Virðing fyrir gömlum húsum var ekki mikil á fyrri hluta 

síðustu aldar en á síðustu áratugum hefur viðurkenning fyrir fegurð þeirra náð að festast 

í sessi í samfélagslegu viðhorfi borgarbúa sem hefur haft áhrif á viðhorf og alla umræðu 

um miðborgarumhverfið. Breytt afstaða gagnvart gömlum húsum er yfirleitt rakin til þess 

tíma er Bernhöftstorfunni var bjargað frá niðurrifi á áttunda áratug síðustu aldar. 

Skipulagstillaga, sem tók gildi á sjöunda áratugnum, gerði ráð fyrir að fjöldinn allur af 

gömlum húsum í miðborginni þyrfti að víkja fyrir nýjum byggingum og til að greiða fyrir 

aukinni bílaumferð á svæðinu. Mörgum borgarbúum blöskraði fyrirætlunin sem leiddi til 

að þess að gerð var úttekt á varðveislugildi gamla miðbæjarins. Úttektin gaf til kynna 

mikilvægi varðveislu gamalla húsa og þyrfti því að taka fyrri skipulagsákvarðanir til 

endurskoðunar. Áður en ákvörðun var tekin um hvort gera ætti breytingar á skipulagi 

borgarinnar, sem tæki tillit til varðveislu gamalla húsa, hófst húsverndarbarátta vegna 

fyrirhugaðs niðurrifs Bernhöftstorfunnar. Torfusamtökin voru stofnuð í framhaldinu en 

árangur baráttu þeirra er talin hafa „valdið hugarfarsbreytingum hjá mörgum 

landsmönnum“ (Guðjón Friðriksson, 2017:13-14). 

Nýr félagslega samþykktur smekkur mótaðist í viðhorfsbreytingunni á meðal þeirra, 

sem studdu baráttuna, sem hefur smitað út frá sér og haft mikil áhrif. Veruháttur og 

smekkur manna er ekki óbreytanlegur né festist á tilteknu tímabili í lífi þeirra, því þeir 

aðlagast nýjum aðstæðum eftir því sem lífið færir þeim (Bourdieu, 1984). Í félagi við aðra 

verndunarsinna hafði Helgi bein áhrif á viðhorfsbreytinguna með þátttöku sinni í 

baráttunni fyrir verndun Bernhöftstorfunnar. Aðrir þátttakendur eru undir áhrifum 

þeirrar baráttu sem hefur síast inn í félagslegt viðhorf og umræðu. Það er þó ekki þar með 

sagt að raddir þeirra séu algjörlega samhljóma, því allir hafa þeir sína sérstöðu og eftirtekt 

þeirra mismunandi. Fegurð, sem þátttakendur sjá í gömlu húsi, er meðal annars undir 

margslungnum áhrifum frá fegurðarsmekk sem hefur áunnist og þróast með þeim í því 

félagslega umhverfi sem þeir hafa alið manninn (Ahmed, 2010).   
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Það voru ekki höfð mörg orð um hvað gerir gömul hús falleg, þau eru bara falleg. 

Nokkrir þátttakendur bentu á tiltekin atriði, sem þeir töldu skipta máli í fegurð gamalla 

húsa og höfðu til dæmis orð á að gluggar skipta miklu máli í heildarútliti þeirra. Um tíma 

tíðkaðist að augnstinga gömul hús og setja í þau nýtískulegan gluggaumbúnað án þeirra 

ramma og pósta sem einkenndu gömlu gluggana (Minjastofnun-e). Helga þótti sú stefna 

„skelfileg“ og „óþolandi“ og vill að þau hús, sem fengu slíka yfirhalningu, fái sitt 

upprunalega yfirbragð, því gamla „húsið er svo miklu fallegra með þessum gömlu 

gluggum, [...] þegar gluggarnir setja þennan svip á þau“ (Sgj9, 2016). Einhver hús má finna 

í gömlu byggðinni, sem eru enn með gluggaumbúnað sem samræmist ekki aldri þeirra, en 

afturhvarf varð frá þeirri stefnu eða tísku að setja slíka glugga í gömul hús með aukinni 

meðvitund um varðveislugildi þeirra (sbr. Minjastofnun-e). Gluggar skipta óneitanlega 

miklu máli í heildarútliti þeirra og sú samlíking að gluggar séu augu húsa samræmist 

upplifun Lindu en fyrir henni eru þeir „svo mikið andlit hússins“ (Sgj1, 2016). Hvort sem 

fólk upplifir glugga sem andlit eða augu húsa þá er ljóst að þeir skipta miklu máli og hafa 

töluverð áhrif á hvernig fegurðarskyn fólks meðtekur og upplifir fegurð þeirra. Augun eru 

sögð spegill sálarinnar og hús eru ekki bara einhver dauður hlutur, þau eru umbúnaður 

um líf fólks. Það er líf í húsum og út um gluggana speglast lífið. Sálin í húsinu. Lífið sem 

húsin umvefja er mikilvægur þáttur í fegurð þeirra í samspili við ótal aðra þætti.  

Önnur atriði, sem fram komu og þátttakendum þykir heillandi við gömlu húsin í 

borginni, er hversu lágreist og fíngerð þau eru, hvernig fletir eru brotnir upp á ótal 

mismunandi vegu og hve fjölbreytnin er mikill. Fjölbreytileika gamalla húsa má ekki hvað 

síst sjá í litaflóru þeirra. Litagleði eigenda húsanna er oft mikil og tekur Egill dæmi af 

Grettisgötu og Njálsgötu en þar er nokkuð heilleg samfella gamalla húsa sem hefur fengið 

upplyftingu á umliðnum árum. Svæðið þykir honum heillandi því „þær götur eru orðnar 

litríkar og skemmtilegar. Svona smágerð hús, litrík“ (Sgj12, 2016). Guðrún hefur einnig 

orð á litaflórunni en henni finnst „skipta máli líka litavalið“ (Sgj5, 2016). Eftirtekt hennar 

á litavali húsa er eflaust undir áhrifum frá bakgrunni hennar sem innanhússhönnuðar, það 

er í veruhætti sem hefur haft mótandi áhrif á fegurðarskyn hennar (sbr. Bordieu, 1984). 

Litaval er óneitanlega veigamikill þáttur í allri innanhússhönnun, sem og annarri hönnun, 

og hefur mikil áhrif á allt heildarútlit rýmis hvort heldur er innan- eða utandyra. Eftirtekt 

þátttakenda er háð skynjun þeirra, persónulegri upplifun og skilningi, það sem einum 

þykir veigamikið atriði getur virkað léttvægt hjá öðrum (sbr. Highmore, 2010). Það er alltaf 
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samspil margra og jafnvel ólíkra þátta, sem gerir hús fallegt í augum þeirra, ekki eitthvað 

eitt úrslita atriði heldur hrúgukast áhrifa (sbr. Löfgren, 2014; 2016; Massey, 2005).  

Á meðal þátttakenda má greina að þeir hrífast af gömlum húsum miðborgarinnar, 

þau falla að smekk þeirra og fegurðarskyni. Gömlu húsin eru auk þess kunnugleg því þau 

hafa alltaf verið þarna og þátttakendur þekkja þau, því þau tilheyra heimahögunum (sbr. 

Cross, 2001; Lewicka, 2014). Staðartengsl segir Arto Haapala (2005:49-51) vera lykilinn að 

skilningi á fagurfræði kunnuglegra slóða, vegna þess sambands sem finnst í formgerð 

okkar og þess umhverfis sem við gerum að heimili okkar. Skilningurinn liggur í að 

einstaklingar njóta heimaslóða, því þeir þekkja þær vel og þar eiga þeir rætur. Yfirleitt eru 

tengslin sterk við þann stað sem við teljum til heimahaga eins og á við um þátttakendur 

rannsóknarinnar. Linda er á meðal þeirra en hún hrífst af gömlum húsum og vill halda í 

gömlu borgarmyndina sem hún þekkir svo vel. Ástæðuna segir hún vera  

oft bara tilfinningin og tengslin. Mér finnst þetta eitthvað bara. Þetta er notalegt, 

þetta gamla. Mér finnst það notalegt. [...] Þetta tengir mig við þetta gamla og fólkið 

mitt sem bjó hérna í borginni. [...] Maður á að virða það sem er gamalt og gott. Maður 

á ekki alltaf að horfa bara á eitthvað nýtt, að það sé alltaf betra en þetta gamla (Sgj1, 

2016). 

Röksemdir Lindu fyrir því að gamla borgarmyndin eigi að halda sér vísar fyrst og fremst til 

tilfinninga hennar og tengsla við gömlu húsin. Hún kýs notalegt andrúmsloft þeirra og vill 

að þeim sé sýnd virðing og tillitsemi. Orð Lindu gefa innsýn í áhrif staðartengsla á 

fegurðarskyn hennar, sem tengjast meðal annars ævisögu hennar, hugmyndafræðilegu 

gildismati og meðvitund um fortíð (sbr. Cross, 2001; Haapala, 2005; Lewicka, 2014). 

Það var oft mikil tilfinning í upplifun og fegurðarskynjun þátttakenda í gönguferðum 

okkar um miðborgina, enda snerta þær allt svið lífsins (Williams hjá Highmore, 2016). 

Undir áhrifum frá stað og stund mátti greina tilfinningaleg viðbrögð Sigrúnar, þar sem við 

stóðum á gatnamótum Aðalstrætis og Bröttugötu. Með Fógetahúsið, elsta hús 

borgarinnar, á aðra hönd en nýlega byggingu á hina, þar sem áður stóð Fjalakötturinn, 

sagði Sigrún: „Ef við stöndum hérna á milli. Þetta hérna, hvað er þetta? Eða þetta hérna? 

Bara tilfinningin af þessu. Ljótt! Fallegt!“ (Sgj2, 2016). Engar útskýringar fylgdu en gamla 

Fógetahúsið þykir henni fallegt en nýlega húsið ljótt. Fyrir henni er fegurð í húsinu, sem 

hún þekkir allt frá barnæsku, en í nýja húsinu sér hún enga fegurð. Það fellur ekki að 

kunnugleika svæðis, þar sem áður stóð timburhús og myndar rof við tengsl æskuáranna 
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(sbr. Devine-Wright 2014). 

Samt sem áður hefur gamla 

Fógetahúsið undirgengist 

töluverðar breytingar á 

umliðnum árum. Á æskuárum 

Sigrúnar hafði því verið breytt 

frá fyrri tíð til að uppfylla þarfir 

nýlenduvöruverslunar sem var 

í húsinu og seinna var þar krá 

til húsa. Nú hefur húsið verið 

fært nær upprunalegu útliti en 

með seinni tíma viðbyggingu á bakhliðinni. Þetta er enn sama húsið, á sama stað þó það 

hafi undirgengist þessar breytingar en nýja húsið við hliðina ýtti öðru eldra í burtu, sjálfum 

Fjalakettinum (Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 1987:71-6).  

Annað hús í borgarlandinu, sem þátttakendur þekkja vel, stendur við Fríkirkjuveg 11. 

Húsið er eftirtektarvert, því það er á áberandi stað innan miðborgarinnar og mikilvægur 

hluti af staðartengslum þátttakenda (sbr. Cross, 2001; Lewicka, 2014). Húsið er 

bárujárnsklætt timburhús, sem var reist á árunum 1907-08, og þótti þá eitt af glæsilegustu 

húsum borgarinnar, stórt og reisulegt.9  Á nútíma mælikvarða er ekki um stóra byggingu 

að ræða. Það er heldur ekki 

dæmigert fyrir timburhús 

miðborgarinnar, þar sem 

það er stærra og íburðar-

meira en flest þeirra en 

ágætt, kannski örlítið ýkt, 

dæmi um gamalt hús í 

miðborginni. Húsið heillar 

marga borgarbúa og þykir 

Lindu það „sko, ofboðslega 

fallegt“ (Sgj1, 2016). Sigrún 

                                                      
9 Sjá nánar í kafla 2.3. 

Mynd 1: Fógetahúsið á vinstri hönd og nýleg bygging á þá 
hægri við gatnamót Bröttugötu og Aðalstrætis. 

Mynd 2: Fríkirkjuvegur 11. 
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hrífst einnig að húsinu og þar sem hún stóð fyrir framan það í Hallargarðinum sagði hún: 

„Hérna til dæmis, þetta hús sem við stöndum við núna, sem er alveg stórkostlega, bara 

ótrúlega fallegt“ (Sgj2, 2016). Hún vildi ekki gera lítið úr öðrum gömlum húsum 

miðborgarinnar og bætti við: „Þú sérð náttúrulega glæsihýsi hér. Auðvitað eigum við 

minni útgáfur af svona húsi“ (Sgj2, 2016). Fegurðin liggur ekki einungis í glæsileika og 

íburði bygginga á borð við Fríkirkjuveg 11, heldur einnig í gömlum húsum sem eru minni 

og látlausari. Það má finna fegurð í þeim öllum eða í það minnsta flestum. 

Stíllinn á húsinu að Fríkirkjuvegi 11 þykir þátttakendum afar fallegur en eflaust hefur 

það áhrif á fegurðarskyn þeirra að húsið hefur undirgengist gagngerar endurbætur á 

nýliðnum misserum.10 Þátttakendur eru almennt á því að vel hefði tekist til við 

endurbætur hússins. Að þeirra mati fær hinn upprunalegi glæsileiki hússins að njóta sín 

en einhverjum þykir reyndar full langt gengið í endurbótum og hefðu viljað halda „meira 

í þetta gamla“ (Sgj1, 2016).11  Egill er meðal þeirra sem er ánægður með hversu vel virðist 

ætla að takast til við endurbætur hússins að Fríkirkjuvegi 11, sem honum þykir fallegt og 

„stendur á svo áberandi stað og [...] er svo sérstakt“. Hann er þó ekki fullkomlega sáttur 

við að húsið sé ekki lengur í opinberri eigu því hann vill „hafa svona hús opið fyrir 

borgarbúa. Helst! Eða það nýtist einhvern veginn“. Persónuleg tengsl Egils við húsið eru 

augljós þegar hann rifjar upp minningar frá æskuárum þegar Íþrótta- og tómstundaráð 

hafði aðstöðu í húsinu. Þangað sótti hann skátafundi, spilaði borðtennis og tefldi skák 

(Sgj12, 2016). Samband Egils við húsið, sem nær allt til æskuára, er því veigamikill þáttur 

í ævisögulegum tengslum hans við það (sbr. Cross, 2001). Húsið að Fríkirkjuvegi 11 er ekki 

bara eitthvað fallegt og áberandi hús heldur tákn um æskuminningar og því finnst Agli 

hann eiga eitthvað í því. Minningarnar eru hans sem hann á að hluta til sameiginlega með 

öðrum ungmennum þess tíma og áttu stundir í húsinu. Ungmennastarfsemi viðlík þeirri, 

sem fór fram í húsinu á æskuárum Egils, þykir honum hæfa húsinu sem stendur líka „í 

svona fallegum garði“ (Sgj12, 2016). 

Þátttakendur sjá ekki einungis fegurð í stökum húsum miðborgarinnar heldur einnig í 

heild gamalla húsa og þegar varðveislubaráttan hófst á áttunda áratugnum segir Helgi að 

verndunarsinnar hafi snemma gert sér grein fyrir að „það eru ekki bara einstök hús sem 

                                                      
10 Sjá nánar í kafla 2.3. 
11 Sjá nánar í 6. kafla. 
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að eru verðmæt heldur heildin“ (Sgj9, 2016). Hið sama má greina í viðhorfi Halldórs, sem 

dáist að Fríkirkjuvegi 11, en horfir einnig til sambýlis þess við umhverfið og önnur nálæg 

hús því honum þykir „mjög mikilvægt [...] að viðhalda þessari línu hérna af gömlum 

húsum. Kvennó hérna, Fríkirkjan og þessi hús sko. Viðhalda þessu útliti og og hérna gera 

fallegt“. Honum þykja há trén í Hallargarðinum, sem standa við Fríkirkjuveg, jafnvel 

skyggja fullmikið á húsin og loka garðinum of mikið. Húsunum vill hann gera hærra undir 

höfði og gera þau sýnilegri ásamt því að opna garðinn með því að bæta við bekkjum í 

Hallargarðinn. Á þann hátt væri fólki boðið velkomið í garðinn (Sgj6, 2016). Umhverfið allt 

hefur áhrif á upplifun og fegurðarskyn þátttakenda, ekki einungis húsin í borginni. Jafnvel 

veðrið er áhrifavaldur, því hvað er dásamlegra en að setjast niður í fallegum garði og njóta 

umhverfisins og veðurblíðunnar? Fáum dytti aftur á móti í hug að fá sér sæti í einhverjum 

garði í roki og rigningu. Þegar við Halldór stóðum í Hallargarðinum var fallegur sólríkur 

dagur sem gæti haft áhrif á upplifun hans og viðbragði gagnvart umhverfi húsanna (sbr. 

Pink, 2015). Garðurinn er óneitanlega hluti af heildinni ásamt mannlífinu, sem hann getur 

fóstrað, og því þáttur í upplifun einstaklinga af fegurð miðborgarinnar (sbr. von Bonsdorff, 

2007).  

Miðborg Reykjavíkur byggir ekki einungis á gömlum timburhúsum, þar sem „er bara 

sjarmi í hverri báru“ (Sgj7, 2016), því steinhús hafa verið byggð í borginni í yfir 100 ár 

(Hörður Ágústsson, 2000b:320). Bárujárnsklædd timburhús eru þó ákveðið sérkenni á 

borginni, enda illfinnanleg utan Íslands nema þá helst á Falklandseyjum, þar sem einnig 

hefur tíðkast að bárujárnsklæða hús (Bárujárn hefur staðið af sér veður og vinda og 

tískubylgjur, 1995:3). Í byggingarstíl eldri húsa liggur fegurð, sem fellur að smekk 

þátttakenda, hvort heldur er um að ræða gamalt timburhús eða eitthvað af eldri 

steinhúsum borgarinnar eins og til dæmis Landsímahúsið og Hótel Borg. Klassískur 

arkitektúrinn heillar, það er sá stíll sem þátttakendur þekkja úr miðborgarumhverfinu og 

vilja viðhalda. Þeir vilja halda í sérstöðu miðborgar Reykjavíkur en Jakob telur að margar 

stór- og höfuðborgir séu að tapa sérkennum sínum með „einhvers konar alþjóðlegum 

valtara“. Þær séu að verða hver annarri líkari en „sérkenni okkar sem betur fer hafa nú 

ekki flast út. [...] Sjarminn er hér enn til staðar“ (Sgj7, 2016). Helgi vill ganga alla leið til að 

viðhalda sérstöðu og ásýnd miðborgarinnar: „Gamli byggingarstíllinn, nýklassík eða hvað 

við köllum það, Reykjavíkur apótek, Þórshamar, það er sá stíll sem á að ráða ferðinni í 

miðbænum gamla. Þetta eru bara augljós sannindi“ (Sgj9, 2016) segir hann og hlær. 
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Ásamt Helga eru aðrir þátttakendur almennt á því að stíll gamalla húsa eigi að vera 

ráðandi í borginni, hvort heldur er um að ræða lítið sætt timburhús eða glæsilegt steinhús 

í klassískum stíl. Þeir njóta fegurðar gamalla húsa, því þeir þekkja þau og tengjast þeim 

sterkum tilfinningalegum böndum (sbr. Haapala, 2005:51).  

Upplifun og fegurðarskyn þátttakenda er undir áhrifum af viðhorfsbreytingunni, sem 

átti sér stað á áttunda áratug síðustu aldar. Á fyrri hluta síðustu aldar þóttu gömlu 

timburhúsin í borginni hvorki fugl né fiskur en í viðhorfsbreytingunni varð til nýr félagslega 

samþykktur smekkur sem viðurkennir fegurð gömlu húsanna í borginni. Þátttakendur eru 

hluti af þessu samfélagi og innan þess hefur fegurðarsmekkur þeirra áunnist og þróast. 

Þeir finna fegurð í lágreistri byggð miðborgarinnar og fínlegum húsunum. Fegurðina finna 

þeir einnig í mannlífinu, ýmsum smáatriðum, fjölbreytileika húsanna og umhverfi þeirra. 

Allt vinnur þetta saman í hrúgukasti áhrifa í upplifun þátttakenda af fegurð í miðborginni 

(sbr. Löfgren, 2014; 2016; Massey, 2005). 

Fegurðarskyn þátttakenda er einnig undir hrúgukasti áhrifa af þeirri reynslu sem þeir 

koma með sér inn í rannsóknina og viðbættri upplifun á stað og stund (sbr. Löfgren, 2014; 

2016; Massey, 2005). Þeir eru bundnir miðborginni tilfinningaböndum heimamanns en 

staðartengsl gegna lykilhlutverki í skilningi á upplifun fegurðar kunnuglegra slóða. 

Miðborgin á hlut í ævisögu þátttakenda og í sambandi þeirra við staðinn má greina áhrif 

frá hugmyndafræðilegu gildismati og meðvitund um fortíð. Allir þessir þættir vinna saman 

í upplifun þátttakenda af fegurð miðborgarinnar sem þeir finna í gömlum kunnuglegum 

húsum og tengjast tilfinningaböndum.  

5.2 Sundurlaust samræmi: „Það má náttúrulega ekki vera of frekt á gamla 
húsið“ 

Fagurfræði getur verið ástríðuþrungin segir Highmore (2010:121), þar sem til dæmis 

hræðsla, sorg eða hrifning kemur við sögu. Hræðslu sem gæti verið vegna ótta við að tapa 

staðartengslum og minningum eða að nýbyggingar munu gleypa þær gömlu. Sorg vegna 

horfinna tíma og breyttrar borgar eða hrifning vegna vel heppnaðra framkvæmda. 

Fegurðarskyn getur einnig verið undir hógværum eða sterkum áhrifum og tilfinningum, 

svo sem frá öfund, kvíða, fyrirlitningu, reiði eða undrun. Á meðal þátttakenda má greina 

að fegurðarskyn þeirra er undir áhrifum alls þess, sem hér hefur verið nefnt í upplifun 

þeirra gagnvart þeim miklu breytingum, sem hafa átt sér stað í miðborginni auk margra 
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annarra þátta sem hver og einn kom með sér inn í rannsóknina. Upplifun þeirra og 

fegurðarskyn er í raun undir hrúgukasti áhrifa sem öll vinna saman og kalla fram 

einstaklingsbundin viðbrögð (sbr. Löfgren, 2014; 2016; Massey, 2005). Áhrifa sem eru 

meðal annars vegna staðartengsla, gildismats, tilfinninga og upplifunar á stað og stund.  

Fegurðarskyn þátttakenda kallar eftir samræmi sem felst ekki í að allt sé eins heldur 

þvert á móti. Samræmið felst í sundurlausum stíl miðborgarinnar, því „sjarminn [er] við 

þetta sundurlausa“ (Sgj10, 2016) eins og Guðmundur orðar það. Sundurlausan stíl má 

meðal annars finna í sambýli eldri stein- og timburhúsa í miðborginni. Landsímahúsið og 

Nasa eru dæmi um ólíkar byggingar að stærð, lögun og efni en enginn þátttakenda sér 

neitt athugavert við sambýli þeirra, því það er hluti af sjarmanum. Halldóri þykir að vísu 

Landsímahúsið „kannski ekkert fallegt en þetta er náttúrulega orðið gamalgróið hús. Og 

hérna hluti bara af sögunni og útlitinu hérna. Þarna Nasa, jú þetta er gamalt og fallegt 

hús“ (Sgj6, 2016). Nasa fellur 

að þeim fegurðarsmekk, sem 

hefur mótast með Halldóri í 

því félagslega umhverfi, sem 

hann býr við og viðurkennir 

fegurð gamalla timburhúsa 

(sbr. Ahmed, 2010). Land-

símahúsið fær einnig náð fyrir 

augum hans, því það er löngu 

orðið fast í sessi á svæðinu og 

hluti af kunnugleika um-

hverfisins í sambýlinu við Nasa. Það virðist sem hann finni eitthvað samræmi í þeim 

sundurlausa stíl sem þessar ólíku byggingar móta. Í sundurleysinu sér hann fegurð sem 

tilheyrir og samræmist kunnugleika svæðisins (sbr. Haapala, 2005).  

Algengt viðhorf á meðal þátttakenda er þörf fyrir jafnvægi á milli eldri byggðarinnar 

og nýbygginga. Linda telur „í sumum tilfellum [...] þegar verið er að blanda einhverju nýju 

og gömlu alveg geta heppnast. Í sumum tilfellum er það bara fallegt. En það má 

náttúrulega ekki vera allt of frekt á gamla húsið“ (Sgj1, 2016). Gamla byggðin virðist henni 

rétthærri og nýbyggingar þurfa að lúta lögmálum þeirra sem eldri eru. Í þeim miklu 

Mynd 3: Við Austurvöll um 1937. Landsímahúsið og gamli 
Kvennaskólinn, sem margir kalla Nasa í dag. 
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framkvæmdum, sem hafa átt sér stað og eru yfirstandandi í miðborginni, er skilningur hjá 

þátttakendum á þörfinni fyrir þéttingu byggðar og reisa þurfi ný hús á svæðinu. Öll hafa 

þau skoðanir á slíkum framkvæmdum og setja tilfinningar sínar í þær eins og Fríða sem er 

„ekki sama um hvernig það er gert“ og hefur „alveg hrikalega miklar skoðanir á því“ (Sgj3, 

2016). Hið sama má segja um Lindu sem „finnst húsin sem er verið að byggja ekki passa 

inn í miðbæinn“ því henni „finnst ekki fallegt [...] að blanda svona rosalega mörgum stílum 

saman“ (Sgj1, 2016). Þar vísar hún í mismun á klassískum byggingarstíl eldri húsa og þeim 

stíl sem er nú ráðandi í nýbyggingum. Sá stíll er af mörgum kallaður „kassastíll“ eða 

„gámastíll“. Sigrún vill einnig sjá nýbyggingar samræmast gömlum húsum miðborgarinnar 

og veltir fyrir sér um leið og hún bendir á nokkur timburhús við Kirkjustræti: „Af hverju 

má ekki kalla í þau? Þú veist, það er eitthvað sem ég vil sjá, að við köllum fram fegurð 

þessara húsa og bætum í“ (Sgj2, 2016). Gömlu húsin eru viðmiðið, í þeim liggur fegurð, 

sem fellur að kunnugleika miðborgarinnar ásamt staðartengdu gildismati þátttakenda 

(sbr. Cross, 2001; Haapala, 2005). Nýbyggingar þurfa að samræmast þeim gömlu í 

sundurlausum stílnum sem einkennir svæðið.  

Tillitssemi og virðing fyrir gömlum húsum eru orð sem oft heyrðust í viðtölum við 

þátttakendur. Það er engin ein rétt leið að því takmarki enda svæði miðborgarinnar mörg 

hver innbyrðis ólík. Þátttakendur vilja til dæmis 

samræma nýbyggingar við eldri byggð með uppbroti 

á „ríkjandi kassastíl“ samtíma arkitektúrs og leita í 

þann sígilda  byggingarstíl sem fyrir er. Fríða nefnir 

dæmi um nýbyggingar, sem henni finnst falla 

skemmtilega að gömlu byggðinni og af þeirri 

virðingu, sem henni finnst tilheyra: „Þarna á 

Hljómalindareitnum, [...] það eru ekki eintómir 

kassar þar. [...] Með þú veist svona kvistum og þú 

veist falla alveg rosaleg vel inn í umhverfið (Sgj3, 

2016). Umræddar byggingar og aðrar sambærilegar 

kallar Egill: „Einhvers konar steinsteypuklassík“. 

Honum finnst sá byggingarstíll „geta farið ágætlega 

inn í göt“ og vísar til byggingalóða með aðliggjandi 

húsum sem eru komnar til ára sinna. Hann tekur 

Mynd 4: Hverfisgata, dæmi um 
nýbyggingar í samræmi við eldri 

byggingarstíl. 
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undir með Fríðu að vel hafi tekist til við Hljómalindareit og upp með Hverfisgötu, því það 

er „erfitt að sjá hvað er nýtt og hvað er gamalt“ en bætir við að reyndar komist upp um 

aldurinn, því „menn klikki nú reyndar alltaf á gluggaumbúnaðinum“ (Sgj12, 2016). Gluggar 

setja sterkan svip á hús, sem líkt hefur verið andlit þeirra og augu, og mikilvægi þeirra 

endurspeglast í viðhorfi Egils. Þrátt fyrir fyrrnefndan ágalla telur hann „ef þú ert að prjóna 

inn í þessar götumyndir“ þá er „betra að það sé gert í þessum stíl en í sko kassastíl“ (Sgj12, 

2016). Fyrir þeim myndast með því samþykkt samræmi og eldri húsum sýnd virðing og 

tillitsemi. Viðmið samræmisins liggur í fegurð gamalla húsa en meðvitund um fortíð er 

ríkur þáttur í tengslum þeirra við miðborgina sem hefur áhrif á fegurðarskynið (sbr. Cross, 

2001; Lewicka, 2014; Haapala, 2005). 

Það er ljóst að samræmi byggðarinnar í miðborg Reykjavíkur skiptir miklu máli í allri 

upplifun og fegurðarskyni þátttakenda. Þar skiptir miklu máli það gildismat þeirra að 

nýbyggingar séu ekki með yfirgang og frekju í sambýli við eldri hús borgarinnar. Á 

gönguleið rannsóknarinnar var gengið fram á gamla Naustið við Vesturgötu. Þar er 

nýbygging, nefnd Svarta perlan, sem rís fyrir aftan gamla húsið. Við upphaf rannsóknar 

var ekki gert ráð fyrir 

að fjalla sérstaklega 

um sambýli þessara 

tveggja bygginga en 

undir áhrifum frá 

stund og stað kölluðu 

þær fram afar sterk 

viðbrögð hjá göngu-

félögum mínum (sbr. 

Pink, 2014). Þar af 

leiðandi eru þær 

teknar sérstaklega 

fyrir sem dæmi um hvernig þátttakendur upplifa sambýli gamals húss og nýbyggingar. 

Dæmi um byggingar sem Helga finnst í „æpandi ósamræmi“ því honum þykir Svarta 

perlan skyggja á gamla Naustið (Sgj9, 2016).  

Mynd 5: Sambýli gamla Naustsins og Svörtu perlunnar. 
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Miklar tilfinningar brutust fram á meðal þátttakenda gagnvart sambýli húsanna 

tveggja eins og greina má í orðum Lindu: 

Þá verður Naustið gamla, [...] það verður eins og eitthvað spýtnahús í andskotanum 

hérna. Það er alveg upp að! Það er alveg upp að! Svörtu perlunni þarna. Hún er svo 

frek, hún er svo agressív að gömlu húsin þau verða sko eiginlega hálf feimin hérna. 

Mér finnst þetta ekki fallegt. Mér finnst þetta sko eitt af ljótustu húsum sem ég bara 

veit um (Sgj1, 2016). 

Svarta perlan fær á engan hátt náð fyrir fyrir augum hennar, ekki frekar en Fríðu sem vill 

endurnefna bygginguna og kalla Svörtu ekkjuna með vísun til eitraðrar 

kóngulóategundar.12 Fríða tjáði sig einnig af mikilli tilfinningu: „Ég skal bara segja það 

strax. Ég hata Svörtu perluna, þetta er hræðilegasta bygging sem að hefur verið byggð 

hérna á síðustu árum“ (Sgj3, 2016). Fegurðarskynjun þeirra er ástríðuþrungin og má 

greina áhrif sorgar vegna horfinna tíma og breyttrar borgar (sbr. Highmore, 2010).  

Ekki eru allir þátttakendur ósáttir við sambýli húsanna tveggja. Guðrúnu þykir Naustið 

njóta sín vel í sambúðinni: „Líka af því að [...] þessi grái litur, hann myndar í rauninni bara 

svona bakgrunn þannig að hitt húsið [...] í rauninni sker sig meira úr“ (Sgj5, 2016). Hér 

kemur aftur fram hversu mikil áhrif litaval hefur á fegurðarskyn Guðrúnar.13 „Það skiptir 

nefnilega svo miklu máli finnst mér sko, líka klæðningin og liturinn“ (Sgj5, 2016). Þrátt 

fyrir að sjá fegurð í sambýli húsanna tveggja og telja að oft geti nýtískulegar byggingar 

sómt sér vel inn á milli hinna gömlu í miðborginni, vill hún halda að mestu í gamla stílinn 

og yfirbragðið á svæðinu: „Þetta á bara að vera svona“ (Sgj5, 2016). Þar með dregur hún 

fram það viðhorf sitt, sem hún deilir með flestum öðrum þátttakendum, að eldri byggðin 

sé rétthærri en nýbyggingar og í þeim liggur viðmið fegurðar miðborgarinnar.  

Á meðal annarra þátttakenda má greina að þeim þykir Svarta perlan síður en svo ljót 

bygging og arkitektúrinn á henni reyndar afar fallegur. Húsið þykir þeim aftur á móti ekki 

eiga heima á þessum tiltekna stað, þar sem Naustið falli í skuggann því. Byggingarmagnið 

telja þeir of mikið á nýbyggingunni gagnvart fínlegu, lágreistu húsunum í nágrenni þess 

og furðar Egill sig á arkitektum „sem láta sér detta í hug að það sé góð hugmynd að troða 

                                                      
12 Það heiti á byggingunni virðist sveima um í borginni því það kom oft upp í samræðum mínum við ýmsa 
borgarbúa og margir þekktu hana undir því nafni.  
13 Sjá einnig kafla 5.1. 
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svona ofan í gamla byggð. Sko þú veist af ofsalegu tillitsleysi“ (Sgj12, 2016). Sigrún er ekki 

sátt við staðsetningu Svörtu perlunnar þrátt fyrir að þykja arkitektúrinn á því fallegur:  

Það er svo frekt, það er svo mikill yfirgangur í þessu. Svona fallegt hús eins og Naustið 

og þessi brekka hérna. Og þarna er bara svona mikið byggingarmagn, því er bara 

svona tjöslað upp. Og bara þú sérð ekki lengur himininn, þú sérð ekki lengur húsið, 

þú sérð ekki lengur Naustið (Sgj2, 2016).  

Svarta perlan skyggir ekki einungis á Naustið heldur einnig víðsýni svæðisins sem er hluti 

af fegurð þess. Lágreista byggðin er viðmiðið, í henni liggur fegurð borgarinnar og 

viðheldur víðsýni hennar. Eins og hér kemur fram, þá eru skiptar skoðanir um fegurð, eða 

ljótleika, Svörtu perlunnar. Nokkrir þátttakenda telja arkitektúrinn á byggingunni fallegan 

en flest eru þau ósátt við staðsetningu hennar, innan um lágreistu byggðina sem fyrir er, 

en telja hana geta sómt sér vel í öðru umhverfi. Lágreistu byggðinni virðist þeim standa 

ógn af miklu byggingarmagni nýbygginga sem geti gleypt litlu húsin sem eru þeim svo kær 

(sbr. Highmore, 2010).  

Sambýli nokkurra annarra nýlegra bygginga við gömlu húsin í miðborginni urðu að 

umræðuefni í viðtölum við þátttakendur. Ráðhús Reykjavíkur kom meðal annars til tals 

en sú bygging var mjög umdeild á sínum tíma (sjá m.a. Tjörnin lifi: Borgarráði afhentar 

10.000 undirskriftir, 1988:4). Ráðhúsbyggingin hefur nú öðlast þann sess að margir af 

yngri borgarbúum þekkja ekki Tjarnarsvæðið án hennar. Sigrún hefur, allt frá barnæsku, 

haft mjög sterk tengsl við umhverfi Tjarnarinnar og man vel eftir því fyrir byggingu 

Ráðhússins:  

Þetta er ótrúlega flott hús, glæsilegt hús. En ég get ekki af því gert í hvert skipti sem 

ég labba og horfi yfir Tjörnina þá stingur það í stúf. Það er svona fagurfræðilega, þá 

einhvern veginn kemur svo mikil þyngd og verður slagsíða á hringnum. Ef þú horfir á 

hringinn í kringum tjörnina. Ég er ekki að setja út á arkitektúrinn, hann er frábær, 

fallegur. Það er gaman að koma inn í Ráðhúsið. Mér finnst ekki eins gaman að horfa 

á það, svona í samræmi... (Sgj2, 2016).  

Togstreita myndast í fegurðarskyni Sigrúnar. Falleg bygging en skortur á samræmi. Fleiri 

tóku undir orð hennar um fegurð hússins sem Egill telur dæmi um vel heppnaðan 

arkitektúr á nýlegu húsi í miðborginni. Þrátt fyrir að Ráðhús Reykjavíkur sé nokkuð stór 

bygging á mælikvarða miðborgarinnar er Egill afar sáttur við hana, því þar sé „einhver 

fagurfræðileg hugmynd að baki“ (Sgj12, 2016). Guðrún tekur undir það og hefur „aldrei 
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skilið hvað fólk var á móti því“ 

og er ósammála Sigrúnu um 

ósamræmi þess við þá byggð 

sem fyrir er, því henni þykir 

það „mjög vel heppnað innan 

um gömlu húsin“ (Sgj5, 2016). 

Viðhorfið er ekki einsleitt 

gagnvart byggingarmagni á 

Ráðhúsi Reykjavíkur en öll eru 

þau hrifin af arkitektúrnum á 

húsi sem hefur fest sig í sessi á áberandi stað í borgar-umhverfinu. Breytingar á 

umhverfinu valda röskun á staðartengslum en afleiðingarnar geta bæði haft jákvæð eða 

neikvæð áhrif á fólk eða sitt lítið af hvoru (Devine-Wright, 2014:168).  

Þátttakendur krefjast þess ekki að einungis séu reistar nýbyggingar í þeim sígilda stíl, 

sem einkennir mörg af eldri húsum miðborgarinnar, en þeir vilja að samræmis sé gætt af 

virðingu við gömlu byggðina. Með tillitsemi telur Fríða „hægt að gera göturnar fallegri 

með nýjum húsum. Ef það er rétt gert“. Hún er á því að ákjósanlegt sé að viðhalda sígildum 

byggingarstíl á svæðinu „eða gera bara eitthvað rosalega nýtt og flott. Eins og ég er alltaf 

að tala um, þarna hús Hæstaréttar, þarna upp á Arnarhóli. Þetta er mjög nýtískulegt hús. 

Ógeðslega flott. Fellur alveg hrikalega vel inn í umhverfið“ (Sgj3, 2016). Egill er sama sinnis 

og telur hús Hæstaréttar 

dæmi um byggingu sem 

sé byggð „af svolítilli 

tillitssemi“, enda sé það 

„arkitektúr á aðeins 

hærra plani“ en til dæmis 

fúnksjónalískur einsleitur 

„kassastíllinn“, þar sem 

„er ekkert verið að reyna. 

Ekkert gert til að brjóta 

upp fletina“ (Sgj12, 2016). 

Mynd 6: Ráðhús Reykjavíkur og Tjarnarsvæðið. 

Mynd 7: Hús Hæstaréttar og nokkrir sambýlingar. 
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Einar, sérfræðingur í viðhaldi og endurbótum gamalla húsa, hefur haldið námskeið í 

samvinnu við Magnús Skúlason, arkitekt, þar sem sambýli gamalla og nýrra húsa er tekið 

sérstaklega fyrir. Ýmsir þættir skipta máli, segir Einar, þegar samræma á ný hús við eldri 

byggð. Í húsi Hæstaréttar telur hann að arkitektinum hafi tekist að sýna tillitssemi við 

umhverfið, því arkitektúrinn sé „ekkert að frekjast. [...] Hann kemur ekki út. [...] Hann er 

sko rólegur í sömu hæð [...] og þetta er bara hluti af þessari byggð“ (Sgj11, 2016). Þrátt 

fyrir nýtískulegan byggingarstíl næst samræmi með slíkri tillitsemi og virðingu fyrir gömlu 

byggðinni. Samræmi sem þau leita eftir og finna í húsi Hæstaréttar í sambýli þess við eldri 

byggð.  

Fyrrgreind dæmi sýna að þátttakendur eru jákvæðir fyrir nýjungum, ef þeim finnst að 

virðing og tillitssemi sé höfð í fyrirrúmi. Sigrún, leikarinn í þátttakendahópnum, er hlynnt 

því að styðja við listrænan sköpunarkraft arkitekta: „Biðjum til guðs að þau fái að leika sér 

eins og þeim sýnist. Eins og upp í Borgartúni og þar sem allt er í gangi skilurðu“ (Sgj2, 

2016). Hinn skapandi listamaður vill ekki hefta sköpunargáfu annarra listamanna, en samt 

vill hún ekki leyfa þeim að leika algjörlega lausum hala. Það þarf leikstjóra til að stýra 

verkinu og hún vill helst takmarka nýtískulegar byggingar í miðborginni. „Við getum byggt 

flott hús hérna sko. Nútíminn [...] má kannski bara hreyfa sig aðeins, fara aðeins út úr 

þessum kjarna“ (Sgj2, 2016). Spennu andstæðna í áhrifaríku andrúmslofti miðborgarinnar 

má finna í viðhorfi Sigrúnar 

(sbr. Anderson, 2009), því það 

er ekki þar með sagt að hún 

vilji útiloka nýbyggingar innan 

svæðisins og tekur dæmi af 

viðbyggingu við Alþingishúsið 

sem henni finnst „afskaplega 

vel heppnuð. Hún er nútíma-

leg, en hún komplímenterar 

húsið. [...] Það er virðing fyrir 

húsinu og umhverfinu. Það er ekki svona klossað. Af því að þessi stíll, sem er hérna í 

þessum gömlu húsum, hann er fínlegur“ (Sgj2, 2016). Þrátt fyrir að Alþingishúsið og 

viðbyggingin séu í gjörólíkum stíl þá virðist fegurðarskyn Sigrúnar finna samræmi á milli 

þeirra sem felst í fínleikanum.  

Mynd 8: Gamla Alþingishúsið og nýleg viðbygging. 
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Einar er á sama máli og Sigrún, því hann telur vel hafa tekist til með viðbyggingu 

Alþingishússins og ítrekar hversu miklu máli skiptir hvernig staðið er að því að láta 

nýbyggingar falla að eldri byggð. Hann segir heildargötumyndina mikilvæga  og hvernig 

nýbyggingar falla að henni:  „Ef að húsið kemur út í götuna og er til ófriðs, þá þarf það að 

passa við hin húsin“ þannig að samræmi sé í stílnum. 

En eins og viðbyggingin sem var gerð við Alþingishúsið. Hún var dregin til hliðar og 

aftur, þannig að hún er alveg til friðs. [...] Ef þetta kemur út og er að frekjast í link 

eftir línunni, þá þarf að harmonera við hin húsin. Þá finnst mér þetta mega vera alveg 

í gömlum stíl. Ekki bara mega, mér finnst bara eiga vera það. Það á bara að falla að 

(Sgj11, 2016). 

Það er engin ein rétt leið að því að samræma nýbyggingar að eldri byggð en með tillitssemi 

virðist hægt að finna jafnvægi þeirra við umhverfið.  

Samræmi er lykilorð og heildarsamræmi byggðarinnar hefur þungavigt í 

fegurðarskyni þátttakenda gagnvart miðborginni. Í hugum þeirra skiptir máli að stíll og 

arkitektúr nýbygginga falli að gömlu byggðinni. Nýbyggingar megi ekki yfirkeyra gömlu 

byggðina og því þurfi að stilla byggingarmagni í hóf til að viðhalda fínlegu, lágreistu 

borgarmyndinni. Samræmið, sem þátttakendur kalla eftir, er fjarri því að vera ósk um 

einsleitni heldur vilja þeir þá fjölbreytni, sem einkennir gömlu byggðina, á svæði sem þeir 

hafa tengst sterkum böndum heimamanns. Samræmi sem miðar að gömlu húsunum.  

Í hrúgukasti áhrifa má greina félagslega mótaðan smekk í upplifun og fegurðarskynjun 

þátttakenda ásamt staðartengdu verðmæta- og gildismati. Áfram má greina margþætt 

áhrif frá staðartengslum í upplifun þátttakenda af fegurð í miðborginni, upplifun sem er 

undir áhrifum tilfinninga til heimaslóða. Tilfinningum sem brutust fram í fagurfræðilegri 

upplifun þegar þeir  gengu um kunnuglegt svæði miðborgarinnar eða rifjuðu upp breytt 

umhverfi. Breytingarnar höfðu átt sér stað á sama tíma og þátttakendur áttu í sambandi 

við miðborgina. Sambandi sem er hluti af ævisögu þeirra en hvernig upplifa þátttakendur 

fyrirhugaðar breytingar í miðborginni. Breytingar sem hafa ekki enn átt sér stað.  

5.3 Borg í þróun: Ný hús á gömlum grunni 

Miðborg Reykjavíkur er stöðugt að breytast, stundum hægt en á öðrum stundum hratt. 

Svæði miðborgarinnar hefur óneitanlega tekið miklum og örum breytingum á síðustu 

misserum sem hafa ekki farið framhjá þátttakendum fremur en flestum öðrum 

borgarbúum. Skynjun okkar eru yfirleitt vökulli í ókunnugu umhverfi en kunnuglegu, segir 
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Haapala (2005:44-5). Á heimaslóðum vaknar athyglin aftur á móti við breytingar. Þegar 

nýjungar hafa rofið kunnugleikann förum við að horfa í kringum okkur og veita athygli því 

umhverfi sem við þekkjum vel (44-5). Nýlegar eða fyrirhugaðar breytingar á miðborginni 

höfðu þegar vakið athygli þátttakenda og viðbrögðin gagnvart þeim oft á tíðum sterk. Eins 

og áður hefur komið fram má greina í viðhorfi þátttakenda að þeim þykir ýmislegt vel gert 

í þegar breyttu umhverfi miðborgarinnar en annað megi betur fara. Áhrif nýlegra 

breytinga í miðborginni er meðal þess sem þátttakendur taka með sér í upplifun sinni og 

viðhorfi til fyrirhugaðra breytinga. 

Í upphafi rannsóknar voru fyrirhugaðar nýbyggingar á nokkrum af áherslustöðum 

hennar. Þeirra á meðal eru Hafnartorg og Landsímareitur. Þegar þetta er skrifað hafa 

nýlega risið hús á Hafnartorgi, sem var til langs tíma lagt undir bílastæði og því engar 

byggingar fyrir á svæðinu. Á Landsímareit eru aftur á móti eldri byggingar, einhverjar 

þeirra fara og nýjar koma í staðinn en síðan verður byggt við nokkrar þeirra. 

Þátttakendum voru sýndar teikningar af fyrirhuguðum breytingum og nýbyggingum, því 

þegar viðtöl voru tekin voru framkvæmdir ekki hafnar á Landsímareit nema að litlu leyti 

og Hafnartorg undirlagt framkvæmdasvæði, því byggingar voru ekki farnar að rísa upp úr 

grunninum. Teikningar geta aldrei gefið nákvæma mynd af raunverulegri lokaútkomu og 

jafnvel virkað blekkjandi eins og mér var bent á af manni nokkrum. Myndirnar af breyttri 

ásýnd Hafnartorgs sagði hann svo fallegar að fólk gæti varla sett sig upp á móti þeim. 

Myndirnar, sem sýna sólríkan dag og léttklætt fólk á ferli, gætu því stýrt skoðun fólks á 

fyrirhuguðum framkvæmdum. Á þeim tímapunkti, sem viðtölin voru tekin, voru 

myndirnar þær sem næst komust að sýna þátttakendum hvernig útkoma 

Mynd 9-þátttökumynd: Teikning af byggingum Hafnartorgs á sólríkum degi. 
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byggingarreitanna yrði en ljóst er að upplifun þeirra gæti verið önnur þegar breytingar 

hafa átt sér stað. 

Reitirnir tveir, sem hér hafa verið nefndir, hafa fengið töluverða umfjöllun í 

fjölmiðlum og getur það haft áhrif á upplifun og viðhorf þátttakenda. Um er að ræða reiti, 

sem eru um margt ólíkir, en eiga það sameiginlegt að vera staðsettir í miðborg Reykjavíkur 

og við samkomustaði borgarbúa. Landsímareitur stendur við Austurvöll, sem fyrir löngu 

hefur fest sig í sessi í hugum landsmanna, bæði sem samkomustaður borgarbúa en ekki 

síður vegna þess að við hann stendur Alþingi Íslendinga og Dómkirkjan. Byggingar, sem 

fyrir löngu hafa öðlast mikilvægan sess í hugum margra íbúa. Hafnartorg er gegnt 

Arnarhóli, sem einnig hefur fengið mikilvægt hlutverk samkomustaðar fyrir íbúa, 

sérstaklega hin síðari ár þegar von er á miklum mannfjölda í miðborgina. Spurning vaknar 

um hvort staðsetning og umhverfi nýbygginga á þessum tveim ólíku reitum hafi áhrif á 

fegurðarskyn og viðhorf þátttakenda til framkvæmdanna undir því hrúgukasti áhrifa sem 

upplifun þeirra er (sbr. Löfgren, 2014; 2016; Massey, 2005). 

5.3.1 Landsímareitur: „Við eigum ekki að umgangast Austurvöll á þennan hátt“ 

Töluverð umfjöllun hefur verið á opinberum vettvangi um fyrirhugaðar nýbyggingar á 

Landsímareit allt frá því breytingar á deiliskipulagi reitsins var auglýst árið 2009. Ýmsar 

athugasemdir komu þá fram meðal annars frá Torfusamtökunum sem sendu frá sér 

ályktun um mótmæli á deiliskipulaginu (Torfusamtökin, 2009). Verndunarsinnar höfðu 

áhyggjur af þeim afleiðingum sem breytingin á deiliskipulaginu myndi hafa á svæðið. 

Nokkrir þeirra tóku höndum saman og mynduðu þrýstihóp, sem kallaði sig BIN-hópinn 

eða Björgum Ingólfstorgi og Nasa. Helsta áhyggjuefni hópsins og annarra verndunarsinna 

var hið mikla byggingarmagn, sem var fyrirhugað á reitnum, ásamt þeim fyrirætlunum að 

rífa Nasa og færa gömul timburhús út á Ingólfstorg. Afleiðing slíkra breytinga töldu þeir 

skerða almannarými, valda skuggamyndun og rjúfa sögulegt samhengi. Mótmælin skiluðu 

þeim árangri að Skipulagsráð Reykjavíkur efndi til opinnar hugmyndasamkeppni um 

uppbyggingu á reitnum (Torfusamtökin, 2009; Björn B. Björnsson o.fl., 2011). 

Vinningstillagan hlaut ekki hljómgrunn á meðal verndunarsinna og söfnuðust um 

átjánþúsund undirskriftir sem mótmæltu framkvæmdunum. Auk þess sem Alþingi lagði 

fram kæru á hendur borginni árið 2013 vegna samþykktar á deiliskipulagi reitsins. 

Áframhaldandi vinna var lögð í vinningstillöguna, sem tók mið af þeim mótmælum og 
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athugasemdum, sem höfðu verið gerðar vegna framkvæmdanna (ASK arkitekar, 2013; 

Birta Björnsdóttir, 2016). 

Árið 2016, þegar viðtöl voru tekin við þátttakendur rannsóknarinnar, lágu fyrir 

teikningar á vefsíðu vinningshafa sem höfðu tekið breytingum frá fyrstu tillögum (ASK 

arkitektar, 2013). Þær miðuðu meðal annars að minnkuðu byggingarmagni, auk þess sem 

horfið hafði verið frá því að rífa salinn sem hýsti skemmtistaðinn Nasa og húsin við 

Ingólfstorg fengu að standa áfram á sínum gamla grunni. Umræddar teikningar voru 

lagðar til grundvallar í viðhorfi þátttakenda til fyrirhugaðra breytinga á Landsímareit. 

Þátttakendur voru meðvitaðir um forsögu málsins og þeirra mótmæla sem höfðu átt sér 

stað vegna framkvæmdanna. Helgi (Sgj9, 2016) var auk þess meðlimur BIN-hópsins og í 

framvarðarsveit hans þegar mótmælin stóðu sem hæst en formlegt starf hópsins hefur 

verið aflagt þó nokkrir meðlimir hans láti ennþá eitthvað í sér heyra.  

Helgi er á því að samtíma arkitektar eigi að teikna hús í samræmi við ríkjandi stefnur 

hvers tíma en telur að gallinn sé sá að byggingarfyrirtæki ráði ferðinni og setji arkitektum 

ýmsar skorður. Arkitektar séu í vinnu hjá byggingaraðilum og fái því ekki „að teikna hús 

eins og þeim finnst falla best inn í umhverfið“. Byggingarfyrirtækin vilji sem mest 

byggingarmagn „þannig að þau sækja á af miklum þunga og byggja stórt og mikið alls 

staðar. Af því að þau græða mest á því“ (Sgj9, 2016). Helgi telur byggingarfyrirtæki komast 

upp með allt of mikið byggingarmagn, sem sé í engu samræmi við byggðina, sem fyrir er 

í miðborginni. Grunsemdir segir hann hafi vaknað hjá ýmsum aðilum um að farið sé af 

Mynd 10-þátttökumynd: Teikning af fyrirhuguðum framkvæmdum við Landsímareit. 
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stað með hugmyndir að meira byggingarmagni en ætlunin sé í raun að byggja. Það sé gert 

til að friða mótmælendur sem telja sig þá hafa gert eitthvert gagn þegar dregið er úr 

umfangi bygginga. Helgi segist hafa heyrt þessum grunsemdum einna best lýst á 

eftirfarandi hátt: „Byggingarfyrirtækin koma fram með hugmyndir um alltof stór hús. Og 

síðan er byrjað að semja og það er farið að minnka húsið og farið að teikna aðeins minna. 

En að lokum að þá er húsið samt risa stórt. Fellur alls ekki inn í gamla umhverfið“. Dæmi 

um slíka byggingu telur Helgi nú vera fyrirhugaða á Landsímareitnum, því þrátt fyrir að 

dregið hafi verið úr umfanginu telur hann byggingarmagnið enn of mikið (Sgj9, 2016). 

Baráttan, sem skilaði sér í minnkuðu byggingarmagni, skilur eftir þá ósvöruðu spurningu, 

sem hefur verið á sveimi í borginni, um hvort alltaf hafi verið ætlunin að byggja á 

Landsímareit af þeirri stærðargráðu og nú hefur verið samþykkt?  

Baráttu varðveislusinna lýkur seint og þegar þetta er ritað sér ekki fyrir endann á 

mótmælum vegna framkvæmda á Landsímareit. Í vetrarbyrjun árið 2018 mátti lesa 

greinar í blöðunum um mótmæli, vegna þess að hluti fyrirhugaðra bygginga á 

Landsímareit koma til með að rísa í Víkurgarði sem er gamall kirkjugarður (sjá m.a. Auður 

Aðalsteinsdóttir, 2018). Helgi hefur verið ötull í baráttunni gegn byggingum í Víkurgarði 

en í greininni „Menningarminjar“, sem hann skrifaði í Sögu, tímarit Sögufélags í flokknum 

um „Álitamál“, færir hann rök fyrir því að samþykktin fyrir skipulaginu, sem leyfði 

byggingu á gamla kirkjugarðinum, hafi verið án lagastoða um varðveislu menningarminja. 

Hann segir staðinn þrungin sögu og með samþykktinni hafi ekki verið gætt að sögulegri 

arfleifð né þeim staðaranda sem fylgi gamla bænum. Litið sé framhjá friðhelgi kirkjugarða 

og þeirri sögulegu helgi sem hann segir bundna staðnum (Helgi Þorláksson, 2017:38-52). 

Hin sögulega helgi og friðhelgi kirkjugarðsins telur hann hafa verið vanvirta þegar beinin 

„eru bara mokuð í burtu“ en „náttúrulega með fornleifafræðilegum aðferðum og 

rannsökuð“ (Sgj9, 2016) bætir hann við og vill ekki gera lítið úr þeim vísindamönnum sem 

verkið vinna. Linda tekur undir með Helga og „þykir náttúrulega afleitt að byggja á 

gömlum kirkjugarði“ en hún er afar meðvituð um forfeður sína sem hvíla í kirkjugarðinum 

(Sgj1, 2016). Virðing fyrir forfeðrunum og sögunni er ríkt í gildismati þeirra og hefur 

yfirhöndin í viðhorfi til þeirrar byggingar, sem áætlað er að rísi á þessum gamla kirkjugarði 

(sbr. Cross, 2001; Lewicka, 2014).  
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Í stað bygginga á reitnum segist Helgi miklu fremur vilja halda garðinum og gera 

honum hærra undir höfði af þeirri virðingu sem gömlum kirkjugarði sæmir. Gera garðinn 

að stað, þar sem borgarbúar geta sest niður og átt rólega stund. Hann telur 

gróðasjónarmið ráða ríkjum hjá framkvæmdaraðilum í miðborginni á meðan 

verndunarsinnar finni verðmætin í mannlífinu og sögunni (Sgj9, 2016). Halldór er 

sammála að óvirðing fylgi því að byggja á gamla kirkjugarðinum en hann hefur einnig 

áhyggjur „ef öll litlu svæðin eða litlu torgin hverfa sko. Það er svona ákveðinn sjarmi í því. 

[...] Bara svona vin, innan um allar þessar byggingar, þessi litlu torg“ (Sgj6, 2016). Borgin 

byggir ekki einungis á húsum heldur einnig þeim opnu svæðum sem rúma mannlífið og er 

hluti af fegurð hennar (sbr. von Bonsdorff, 2007).  

Á Austurvelli er skjólsæll reitur með samliggjandi byggingum sem mynda skjól 

gagnvart norðanáttinni og staðurinn því oft auðugur af mannlífi borgarinnar. Byggingar 

geta valdið skugga ekki síður en skjól. Þegar fyrstu tillögur að Landsímareit komu fram og 

efnt var til mótmæla segist Guðrún hafa skrifað undir mótmælaskjalið, bæði vegna þess 

að hún var ósátt við útlit þeirra en „líka útaf skuggamyndun“. Umfang bygginga í eldri 

tillögunni þótti henni varpa of miklum skugga á opnu svæðin umhverfis þær og þar með 

draga úr sólarljósinu en er nokkuð sátt við þá tillögu sem lá fyrir þegar viðtalið var tekið 

(Sgj5, 2016). Í viðhorfi Lindu til fyrirhugaðra bygginga á Landsímareit má greina mikilvægi 

opinna svæða og þá sérstaklega Austurvallar fyrir fjölskrúðugt mannlíf miðborgarinnar. 

Margt þykir henni ágætt við þær teikningar, sem henni voru sýndar af fyrirhuguðum 

breytingum, en byggingarmagnið telur hún enn of mikið. Hún hefur áhyggjur af áhrifum 

þess á mannlífið á Austurvelli, eins og kom fram  á göngu okkar um miðborgina, snemma 

á sólríku sumarkvöldi í júní. Við tylltum okkur á bekk á Austurvelli til að virða fyrir okkur 

mannlífið, byggingarnar og umhverfi þeirra. Linda benti í vesturátt, þar sem fyrirhugað er 

að bæta við þann hluta Landsímahússins sem snýr að Kirkjustræti: „Sko eins og núna, ef 

við horfum... Að bara seinna á haustin, þá er sólin komin svo neðarlega að þá kemur ekki 

sól hérna á kvöldin inn á torgið“ (Sgj1, 2016). Á sólríkum dögum eykst mannfjöldinn á 

Austurvelli og því er hætta á að aukin skuggamyndun dragi úr honum. Í huga Lindu er það 

ekki hvað síst í gildi mannlífsins, sem mikilvægi og fegurð miðborgarinnar er fólgin, en ekki 

einungis í stökum húsum (sbr. von Bonsdorff, 2007). 
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Fjölskrúðugt mannlífið, sem Lindu þykir tilheyra á Austurvelli, hefur önnur áhrif á 

Ólöfu og tengsl hennar við svæðið annars eðlis. Á göngu okkar um miðborgina sátu 

nokkrir ógæfumenn að sumbli á bekk við Austurvöll:  

Mér finnst þetta alltaf rosalega fallegur reitur, en tengist því ekki beint. [...] Það er 

náttúrulega oft svona fólk kannski sem að hertekur þennan stað. Svona sem að 

maður... Ég er ekkert að koma með dóttur mína hingað eða neitt... Ekkert neitt af 

óvild við þau eða neitt. Heldur bara, þannig að það hefur auðvitað dálítið litað (Sgj4, 

2016). 

Vera ógæfumannanna á Austurvelli hefur neikvæð áhrif á upplifun Ólafar af svæðinu, 

bæði á göngu okkar sem og vitneskjan eða tilhugsunin um að þeir sækja í staðinn sem 

hindrar þar af leiðandi heimsóknir hennar þangað. Ógæfumennirnir trufla Lindu aftur á 

móti ekkert, en nokkrir sátu einnig að sumbli þegar við gengum saman um miðborgina. 

Henni finnst þeir vera hluti að miðborgarlífinu: „Alveg frá því að ég var smá krakki þá hafa 

alltaf verið rónar hérna í miðborginni“ (Sgj1, 2016). Afstaða þessara tveggja kvenna af 

veru ógæfumanna á Austurvelli er gjörólík en áhrifavaldur á upplifun af svæðinu, því 

mannlíf er hluti af borgarumhverfi (sbr. von Bonsdorff, 2007). 

Fegurðarskyn er undir sterkum áhrifum staðartengsla í upplifun þátttakenda gagnvart 

nýbyggingum sem fyrirhugað er að reisa á Landsímareit. Við skoðun á teikningum af 

fyrirhuguðum byggingum á reitnum segist Ólöf vera „mjög ánægð með þessa niðurstöðu“ 

en hún er „sérstaklega ánægð að Nasa fái að halda sér“ (Sgj-4, 2016) en skemmtistaðurinn 

Nasa, tengir hana einna sterkast við svæðið sem sést best á því að Landsímareit kallar hún 

„Nasareit“. Sá misskilningur virðist vera á sveimi á meðal borgarbúa að staðið hafi til að 

rífa gömlu Kvennaskólabygginguna en hin síðari ár hefur húsið iðulega verið kennt við 

skemmtistaðinn Nasa, því gamla húsið var í forgrunni og salur skemmtistaðarins bakvið 

það. Í huga Ólafar eru í það minnsta sterk tengsl á milli gamla hússins og skemmtistaðarins 

og ef ekki hefði komið til mótmæla vegna lokunar hans segist hún „örugglega aldrei [hafa] 

pælt í þessum reit. Ég hefði örugglega aldrei haft skoðun á því“ (Sgj4, 2016). Það færir 

Ólöfu sátt við framkvæmdir á reitnum að Nasa salurinn verður endurbyggður og húsið 

sem er í forgrunni verður áfram á sínum stað. Byggingarnar geta þar með haldið áfram að 

varðveita minningar hennar (sbr. Lewicka, 2014).  

Sterk áhrif frá verðmæta- og gildismati á fegurðarskyn (sbr. Haapala, 2005) komu 

berlega í ljós í upplifun Sigrúnar þegar við stóðum á Austurvelli, andspænis fyrirhuguðu 
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framkvæmdasvæði á Landsímareit og skoðuðum teikningar af byggingum sem áætlað er 

að reisa þar: „Þetta er svolítið svona græðgislegt. Og hérna, ég sé ekkert fallegt við þessi 

hús. [...] Við eigum ekki að umgangast Austurvöll á þennan hátt“ (Sgj2, 2016). Hún sér 

enga fegurð í fyrirhuguðum nýbyggingum, því henni finnst þær bera vott um græðgi og 

um leið er nægjusemin, dyggð forfeðranna, fótum troðin. Það finnst henni bera vott um 

skilnings- og virðingarleysi við fortíðina. Í sögulegu tilliti er Austurvöllur þýðingarmikill í 

huga hennar en einnig sem samkomustaður þjóðarinnar (Sgj2, 2016). Persónuleg tenging 

Sigrúnar við svæðið er afar sterk en hlaut eflaust aukið vægi þegar hún steig í fótspor 

móður sinnar, Guðrúnar Ásmundsdóttur, leikkonu, og stóð á Austurvelli á 

þjóðhátíðardaginn þann 17. júní síðastliðinn (2018) sem Fjallkona þjóðarinnar, og flutti 

ljóð eins og hefð hefur verið fyrir frá upphafi lýðveldis (Fjallkona ársins, 2018:1). Ekki eru 

allir jafn viðkvæmir fyrir breytingum á reitnum og þykir Halldóri fyrirhuguð breyting 

jákvæð, sérstaklega ef það eykur „notagildi húsanna sem fyrir eru“ en byggingarmagni þó 

stillt í hóf (Sgj6, 2016). Þrátt fyrir að Austurvöllur hafi töluverða þýðingu í huga hans má 

finna í gildismati hans að verðmæti liggja einnig í nýtingu húsanna sem hefur þar með 

áhrif á fegurðarskynjun hans (sbr. Kirsenblatt-Gimblett, 1995). Bæði vilja þau ganga 

varlega til jarðar en sjá má að verðmæta- og gildismat hefur töluverð áhrif á fegurðarskyn 

þeirra og viðhorf til breytinga á Landsímareit, sem tekur tillit til persónulegra tengsla, 

sögulegs arfs (sbr. Cross, 2001; Haapala, 2005; Lewicka, 2014) og aukinnar nýtingar á 

byggingunum sem innifelur nytjahyggju, fegurðina í hversdeginum (sbr. Kirsenblatt-

Gimblett, 1995). 

Samhljómur er ekki á meðal þátttakenda um útlit fyrirhugaðra bygginga á 

Landsímareit en flestir eru nokkuð sáttir við útlit þeirra og stíl, miðað við þær teikningar 

sem þeim voru sýndar. Þrátt fyrir að Fríðu þykir, eins og öðrum þátttakendum, 

byggingarmagnið fullmikið, segist hún sátt við útlitið: 

Hérna er sko brot, kassinn brotinn upp, þú veist. Þú færð á tilfinninguna að þetta séu 

mörg hús þó það sé í raun og veru eitt hótel. Og það vekur einhvern veginn upp allt 

aðra tilfinningu og maður verður sáttari við þetta. Vegna þess að manni finnst þetta 

einhvern veginn svona kallast á við umhverfið og svona. Já, ég er sátt við þetta. Ég er 

það (Sgj3, 2016).  

Sjónrænar blekkingar þykir Fríðu ásættanlegri en stórar og yfirþyrmandi byggingar. 

Stíllinn á fyrirhuguðum byggingum finnst henni kallast á við eldri byggingar og þar með sé 
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fortíðinni sýnd sú virðing sem henni þykir nauðsynleg og er rík í gildismati hennar. Auk 

þess segist Fríða vera með óþol fyrir „kassasniði“ nútímaarkitektúrs en með því að brjóta 

upp fleti  kemur „þessi virðing sko og ekki bara gróði og kassi“ og með því að sýna virðingu 

„þá hérna getum við gert borgina fallegri sko“ (Sgj3, 2016). Það má sjá áhugaverða 

mótsögn í viðhorfi Fríðu þegar hún segist hafa áhyggjur af því að hús í módernískum stíl 

séu að hverfa. Það sé ekki vegna þess að þau séu svo falleg heldur að þau séu partur af 

menningarsögunni. Á sama tíma hugnast henni ekki „kassastíll“ samtímaarkitektúrs (Sgj3, 

2016), sem er auðvitað einnig partur af menningarsögunni og verður eflaust skoðaður 

sem slíkur eftir einhverja áratugi.  

Mótmæli, sem brutust út þegar fyrstu tillögur voru kynntar af breytingum á 

Landsímareit, geta hafa haft áhrif á fegurðarskyn og viðhorf þátttakenda. Þeir eru allir 

meðvitaðir um baráttu verndunarsinna og undir áhrifum viðhorfsbreytinga sem urðu í 

samfélaginu þegar Bernhöftstorfunni var bjargað frá niðurrifi. Það þarf að passa upp á 

gömlu húsin í borginni og umhverfi þeirra. Mikilvægi opinna svæða borgarinnar, sem 

umvefja mannlífið, er veigamikill þáttur í upplifun þátttakenda af fegurð miðborgarinnar. 

Austurvöllur er einn þeirra staða, sem er auk þess þýðingarmikill í hugum þátttakenda og 

því mikill áhrifavaldur í viðhorfi gagnvart nýbyggingum, sem eiga að rísa við hann. Það er 

misjafnt hvað tengir þátttakendur við Landsímareit og Austurvöll eða hver þau gildi eru 

sem þeir hafa í fyrirrúmi í viðhorfi sínu til svæðisins. Tilfinningar, gildismat og staðartengsl, 

sem hver og einn hefur í fórum sínum, er áhrifavaldur á fegurðarskyn og upplifun af 

svæðinu og þeim breytingum sem fyrirhugaðar eru á reitnum. Það má greina sátt við 

framkvæmdirnar en einnig óánægju vegna virðingarleysis við fortíð. Þátttakendur setja 

sig almennt ekki upp á móti framkvæmdum við Austurvöll en hefðu viljað draga enn frekar 

úr umfangi þeirra. Samhljómur er ekki á meðal þeirra gagnvart útliti viðbygginga sem 

áætlað er að rísi við Austurvöll. 

5.3.2 Hafnartorg: „Náttúrulega skelfilegt og í rauninni er allt skárra“ 

Viðhorf til nýbygginga við Hafnartorg eru annars eðlis en á Landsímareit, enda um ólík 

svæði að ræða. Öfugt við Landsímareit  eru þátttakendur almennt sammála um nauðsyn 

breytinga við Hafnartorg, því eins og Sigrún kemst að orði þá er „svæðið eins og það er, 

náttúrulega skelfilegt og í rauninni er allt skárra“ (Sgj2, 2016). Engar gamlar byggingar 

trufla viðhorf þátttakenda til framkvæmda á byggingarreitnum eins og Linda bendir á: 
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„Þetta er búið að vera bílastæði mjög lengi. [...] Þarna hafa eiginlega ekki verið neinar 

merkilegar byggingar sko, mjög lengi.“ (Sgj1, 2016). Svæðið telur hún vera veðurfarslega 

nokkuð erfitt:  

Það er mikill vindur oft þarna og það er oft kalt á þessu svæði. [...] Það kemur kaldur 

vindur þarna af sjónum. Þannig að ég held [...] að byggja þarna sé ekkert vitlaust. Því 

að ég held að þetta myndi nýtast illa undir útivistarsvæði. [...] Og ég held það sé 

ekkert vitlaust sko að koma með einhverjar skemmtilegar búðir hérna og byggingar 

sko (Sgj1, 2016).  

Byggð á Hafnartorgi virðist vera ákveðin lausn á þessu vandræðasvæði í miðborginni en 

Guðrún vonar að byggingarnar, sem eru að rísa, geti virkað sem vindbrjótur, því „það 

vantar alveg skjól þar. Alltaf vindur. Opið fyrir Esjunni og norðanáttinni“ (Sgj5, 2016). 

Henni er mjög umhugað um að mynda skjólbelti í miðborginni, meðal annars með því að 

auka gróður til að skapa notalega stemmningu og telur að nýjar byggingar geti verið önnur 

fær leið að skjólmyndun í miðborginni.14  Þátttakendur eru sammála um að rétt hafi verið 

að byggja á Hafnartorgi og húsin, ásamt starfsemi þeirra og íbúum, geti virkað sem 

lyftistöng fyrir svæðið en ekki eru allir á eitt sáttir um útkomuna (Sgj1-7; 12). 

Það eru skiptar skoðanir á meðal þátttakenda um útlit bygginga á Hafnartorgi og sitt 

sýnist hverjum. Þrátt fyrir að telja byggingarmagn þeirra fullmikið eru þær Guðrún (Sgj5, 

2016) og Ólöf (Sgj4, 2016) nokkuð sáttar við fyrirhugað útlit þeirra en Halldór (Sgj6, 2016) 

segist eiga erfitt með að meta fegurð þeirra eða ljótleika. Aðrir þátttakendur eru heldur 

gagnrýnni á byggingarnar og telja stílinn í litlu samræmi við eldri byggð miðborgarinnar. 

Lindu finnst þær „ekkert sérstaklega heillandi [...] og ég segi ekki vá þetta er flott bygging. 

Þetta eru eiginlega bara gluggar“ (Sgj1, 2016). Það eru einmitt gluggar gömlu húsanna, 

sem Lindu þykir liggja hvað mest fegurð í, þar sem þeir séu andlit hússins en „fésið“ á 

nýbyggingum Hafnartorgs fær ekki náð fyrir augum hennar.15  

Fríða vill afturhvarf til fortíðar og bendir á gamla mynd frá svæðinu sem sýnir útsýni 

frá Arnarhóli: „Sko, ég er ekki að grínast að ég myndi vilja sjá þetta svæði svona ennþá“ 

(Sgj3, 2016). Fortíðarþráin er mikil og orðin tilfinningaþrungin þegar hún skoðar myndir 

                                                      
14 Sjá einnig í kafla 4.4. 
15 Sjá í kafla 5.1. 
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af þeim byggingum sem eru að rísa við Hafnartorg: „Sko manni bara langar til að fara að 

grenja þegar maður sér þetta“. Hún vill frekar sjá tengsl við sundurlausan stíl gömlu 

húsanna í miðborginni: „Sko ég myndi vilja búa til einhverja svona heildarlínu hérna frá 

Lækjartorgi og alveg að hérna, heitir þetta ekki Geirsgata? Af bara alls konar húsum sem 

að eru þá líka náttúrulega bara íbúðir og verslanir“ (Sgj3, 2016). Sigrún er sama sinnis og 

vill sjá meiri tengsl við þá byggð sem er fyrir í miðborginni: „Ég verð að segja eins og er. 

Mér finnst að við eigum að vanda okkur meira. Og mér finnst ég vera kannski að endurtaka 

sömu tugguna en við eigum að upphefja okkar byggingarmenningu og taka tillit til þeirrar 

menningar“. Arkitektúrinn á nýbyggingunum þykir henni „ofboðslega lítið spennandi“ og 

byggingarmagnið óhóflegt:  

Þarf allt að vera svo stórt! Ég meina það er alveg hægt að hafa hús og íbúðir. Það 

þurfa ekki endilega vera tíu íbúðir í húsinu. Það er allt í lagi kannski að hafa fjórar. 

[...]Þetta er allt svo stórt, miðað við hvað í rauninni grunnurinn á þessu svæði er 

fínlegur. Mér finnst að við eigum svolítið að fylgja þeim þræði, þessum fínlega þræði 

(Sgj2, 2016). 

Byggingararfurinn, sem einkennir miðborgina, er í fjölbreyttri, lágreistri byggð gamalla, 

fínlegra húsa, sem eru andstæð þeim byggingum sem eru að rísa við Hafnartorg. Í 

gagnrýnisröddum þátttakenda má sjá að viðmiðið í fegurðarskyni þeirra tengist 

fortíðarþrá og staðartengdu gildismati sem felst í meðvitund um fortíð og 

byggingarmenningu þjóðarinnar (sbr. Cross, 2001, Haapala, 2005; Lewicka, 2014).  

Mynd 11-þátttökumynd: Útsýni frá Arnarhóli yfir hafnarsvæðið á fjórða áratug síðustu aldar. 
Myndin sem framkallaði fortíðarþrá Fríðu. 
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Byggingarmagn og stíll húsanna við Hafnartorg er það sem þátttakendur gagnrýna 

einna helst og hefðu kosið að fara aðra leið en raunin er. Óskastaða Sigrúnar er „að við 

hefðum kannski hlúð að [...] okkar tradisjón í byggingarlist“ og þykir „menn vera full 

gráðugir varðandi byggingarmagn“ (Sgj2, 2016). Við skipulagningu á Hafnartorgi varð 

samtíma arkitektúr ofan á sem þátttakendur kalla ýmist „gámastíl“ eða „kassastíl“. Þeim 

finnst vanta uppbrot á fletina og hefðu viljað sjá meiri fjölbreytni í arkitektúrnum (Sgj1-3; 

12). Egill telur gróðasjónarmið hafa orðið ofan á þegar reiturinn var skipulagður og finnst 

það sem á honum er að rísa „ofsalega stórt. [...] Það er ekkert gert til að brjóta upp fletina, 

sem þarf að gera. [...] Þetta er náttúrulega bara fúnk. Menn ætla bara að reyna að ná eins 

miklu byggingarmagni út úr þessu og hægt er. [...] Þetta snýst bara um peninga (Sgj12, 

2016). Gagnrýnin beinist ekki að því að byggt sé á Hafnartorgi heldur að gróðasjónarmið 

virðast ráða fremur en virðing fyrir byggingarlist í fortíð og nútíð (sbr. Cross, 2001).  

Auk viðhorfs til útlits bygginga við Hafnartorgs komu ýmsar áhyggjur fram á meðal 

þátttakenda um áhrif þeirra á umhverfið og þá sérstaklega vegna hugsanlegra áhrifa 

þeirra á mannlífið á Arnarhóli og sem samkomustað borgarbúa (sbr. Devine-Wright, 2014; 

von Bonsdorff, 2007). Ólöf hefur áhyggjur af því að íbúar og fyrirtæki í nýju húsunum setji 

sig upp á móti samkomum á svæðinu. Mikilvægi miðborgarinnar í huga hennar er ekki 

hvað síst vegna þess að þar er „einhver svona skilgreindur kjarni sem að við förum á“. 

Arnarhóll hefur verið einn af þeim stöðum „þar sem fólk safnast saman. Eins og þegar við 

Mynd 12-þátttökumynd: Teikning af byggingum Hafnartorgs séðar frá Arnarhóli. 
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vorum að taka á móti landsliðinu um daginn.16 Og þá þurfti ekki að segja fólki að við 

ætluðum að hittast í miðbænum. Það einhvern veginn bara vissu það allir“ (Sgj4, 2016).  

Guðrún tekur ekki undir þessar áhyggjur Ólafar að íbúar og fyrirtæki muni setja sig 

upp á móti samkomum á Arnarhóli:  

Þeir geta ekkert mótmælt því. [...] Þeir eru að kaupa sér á þessum stað. Bara hluti af 

því. Og ég held að fólk sem er á annað borð að kaupa sér íbúð á svona stað í miðbæ 

borgar, og ég tala nú ekki um höfuðborgar, þeir geta ekki verið að ætlast til þess. Og 

ég held einmitt þvert á móti séu að sækjast í (Sgj5, 2016). 

Linda tekur aftur á móti undir áhyggjur Ólafar af áhrifum bygginga við Hafnartorg á 

Arnarhóli. Mikilvægi hans fyrir borgarbúa er ótvírætt í huga Lindu: „Ég sé þetta svæði fyrir 

mér alltaf á 17. júní eða menningarnótt, þar sem að er svið og fólk er að spila og það sitja 

allir þarna á Arnarhóli og horfa á einhverja menningu“. Hún telur að erfitt geti verið að 

viðhalda þeirri stemmningu, sem þar hefur myndast, því byggingarnar séu of stórar til að 

hægt sé að rúma svið með góðu móti fyrir framan þær svo fólk geti áfram safnast saman 

á Arnarhóli til að fylgjast með viðburðum. Í hennar draumsýn á skipulagningu svæðisins 

hefði verið gert ráð fyrir  

einhverju sviði eða einhverju sko sem hægt væri að setja þarna. Þannig að fólk sem 

að kemur þarna, þegar að verið er að skemmta sér, þarna í bænum eins og 

menningarnótt, að það geti tyllt sér þarna á túnið, og horft og verið þarna og notið 

þess bara. Í staðinn fyrir, ég veit það ekki (Sgj1, 2016).  

Nýbyggingar þurfa ekki einungis að vera í samræmi við eldri byggðina, þær mega heldur 

ekki raska mannlífinu. Áhrif nýbygginga á mannlífið og samkomusvæði borgarbúa við 

Arnarhól á eftir að koma í ljós en þar til það skýrist munu einhverjir hafa áhyggjur af því 

og ýmsu öðru. Þrátt fyrir að tengslin séu ekki sterk við sjálft Hafnartorgið, þá er 

staðsetning þess í miðborginni í miðju tengslaneti þátttakenda og við sjálfan Arnarhól. 

Mikilvægt opið svæði innan miðborgarinnar sem hefur áhrif á heildarupplifun 

þátttakenda gagnvart Hafnartorgi (sbr. von Bonsdorff, 2007). 

Byggingareitirnir tveir, sem hér hefur verið fjallað um, Landsímareitur og Hafnartorg, 

eru ekki á allan hátt sambærilegir. Annars vegar er verið að byggja við og í kringum eldri 

byggingar og hins vegar verið að byggja á auðri lóð. Það sem reitirnir eiga sameiginlegt er 

                                                      
16 Sumarið 2016 eftir EM í fótbolta þegar íslenska karlalandsliðið tók í fyrsta sinn þátt í mótinu. 
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að þeir eru báðir í miðborginni, þar sem opin útivistarsvæði borgarbúa liggja að þeim. 

Svæði sem eru mikilvæg í hugum þátttakenda. Opin svæði, sem rúma mannlíf 

miðborgarinnar, gegna veigamiklu hlutverki í upplifun þeirra og viðhorfi til 

nýframkvæmda og hefur veigamikil áhrif á upplifun og viðhorf þátttakenda til breytinga í 

miðborginni.  

Fegurðarskyn þátttakenda er undir áhrifum af staðartengdu gildismati, sem krefst 

virðingar við fortíð, en ekki gróðasjónarmiða. Nýbyggingar, sem eru fyrirhugaðar í 

miðborgarkjarnanum, eru í of mörgum tilfellum of kassalagaðar fyrir þeirra smekk auk 

þess sem þeim finnst oft vanta þann frumleika í arkitektúr sem lætur nýbyggingar falla að 

eldri byggð. Þeir segjast ekki vera á móti samtíma arkitektúr en gera miklar kröfur til 

starfsstéttarinnar þegar kemur að hönnun húsa sem á að reisa í miðborg Reykjavíkur. 

Ríkjandi byggingarstíl kalla þeir „kassastíl“ eða „gámastíl“ sem Egill er síður en svo hrifinn 

af og telur að „eftir tuttugu ár eigum við eftir að hrista hausinn og segja: Ansi, þetta var 

nú ekki gott tímabil í byggingarlistinni“. Stílinn segir hann vera „bara einsleitur arkitektúr 

samtímans. Og eins og ég segi, ég hef á tilfinningunni að muni ekki eldast neitt sérstaklega 

vel“ (Sgj12, 2013). Í þeim byggingarstíl, sem virðist ráðandi í samtímanum, telja 

þátttakendur skorta samband við það sem fyrir er í miðborginni og ótta gætir við 

yfirvofandi mistök (sbr. Devine-Wright, 2014; Highmore, 2010). Fegurð borgarinnar 

virðist þeim í húfi  ásamt heillandi sérstöðu hennar.  

5.4 Mistök og áhyggjur eða vaxtaverkir: „Þeir áttu að banna þessa helvítis 
turna“ 

Af hverju skiptir það þig máli hvernig staðið er að framkvæmdum í miðborginni? spurði 

ég konu eina sem ég átti spjall við um yfirstandandi breytingar á svæðinu. „Nú, þetta er 

miðborgin mín!“ var svarið sem er lýsandi fyrir viðhorf þátttakenda þessarar rannsóknar. 

Þeir telja sig eiga hlutdeild í miðborg Reykjavíkur sem sameign borgarbúa og þeim stendur 

ekki á sama hvernig hún þróast. Flestir telja þeir æskilegt að þétta byggð á 

miðborgasvæðinu og gera sér jafnframt grein fyrir að því fylgja vaxtaverkir meðan á 

framkvæmdum stendur. Áhyggjur eru samt sem áður sjaldan langt undan, því þeir telja 

ýmis mistök hafa þegar verið gerð í skipulagsmálum miðborgarinnar (Sgj1-6; 9-12). 

Fegurðarskyn þeirra er því undir áhrifum hræðslu við að fleiri slík séu í uppsiglingu í 

fyrirhuguðum framkvæmdum á svæðinu og ógni þeirri miðborgarmynd sem þeir þekkja 
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(sbr. Devine Wright, 2014; Highmore, 2010). Linda bendir á nýlega húsbyggingu í nágrenni 

Ingólfstorgs sem dæmi um það sem henni virðist aðskotahlutur á heimahögunum og 

fagurfræðileg mistök: 

Sko þetta hús hefur mér alltaf þótt rosalega ljótt. Það er einhvern veginn eins og stór 

dimmur kassi bara hérna.[...] Alveg skelfilegur. Þetta er svona eins og stór svartur 

pappakassi! [...] Eins og geimskip [sem hefur] bara lent hérna og svo fer það ekki aftur 

(Sgj1, 2016).  

Þetta tiltekna hús þykir 

Lindu úr öllu samræmi við 

umhverfi sitt eins og kemur 

skýrt fram þegar hún líkir því 

við hlut utan úr geimnum og 

mistökin virðast henni 

óafturkræf.  Þarna gætir 

spennu andstæðna í 

áhrifaríku andrúmslofti 

miðborgarinnar, spenna á milli kunnuglegra bygginga og annarra sem virðast jafn 

ókunnugar og hlutur úr geimnum (sbr. Anderson, 2009).   

Eins og margoft hefur komið fram er mikið byggingarmagn nýbygginga á 

miðborgarsvæðinu þyrnir í augum þátttakenda og ekki hvað síst hversu háar margar 

þeirra eru. Staðsetning háhýsa telja þátttakendur ekki eiga heima í nálægð miðbæjarins, 

meðal annars vegna skerðingar á víðsýni borgarinnar. „Þegar menn byggðu Hús 

verslunarinnar, þá áttu þeir að sjá þetta. Þetta klauf allt og klippti. Og þá áttu þeir að 

banna þessa helvítis turna. Þeir gátu bara sett þá suður í Hafnarfjörð eða Kópavog eða 

einhvers staðar“ segir Einar hlæjandi en með alvarlegum undirtón. Eins og fleiri saknar 

hann víðsýnis miðborgarinnar og hefði helst  

náttúrulega viljað fá þá vera þarna niður í bæ og sjá Esjuna bara áfram. En [...] ef þú 

átt að horfa á hús í staðinn fyrir Esjuna nú þá verður bara að hafa það. En Esjan er 

náttúrulega hluti af Reykjavík og það er búið að klippa hana margsundur. Hún er 

ekkert orðin sko (Sgj11, 2016).  

Það er ákveðinn tregi í orðum Einars sem sýnir hversu miklu máli skiptir hið náttúrulega 

umhverfi í upplifun hans af fegurð borgarinnar. Hann gerir sér grein fyrir breyttum tíma 

Mynd 13: "Geimskip" í bakgrunni. 
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og þörf fyrir aukið byggingarmagn í nýbyggingum en vill þær „ekki hér“ í miðborg 

Reykjavíkur (Sgj11, 2016).  

Þátttakendum er umhugað um að lærdómur verði dregin af þeim mistökum sem þeir 

telja þegar hafa verið gerð í miðborginni í nýlegum framkvæmdum. Halldór telur að gæta 

þurfi þess, þegar nýjar byggingar rísa á svæðinu, að ekki verði endurtekið sams konar „slys 

eins og Skuggahverfið“ (Sgj6, 2016). „Mistökin“ eða „slysið“ telur Fríða beinast gegn 

almennum íbúum borgarinnar. Gildismati hennar er ofboðið og er mikill tilfinningahiti í 

orðum hennar þegar hún vísar í háhýsabyggðina við Skúlagötu:  

Þetta er ekki fyrir Íslendinga, við höfum ekki efni á að kaupa þessar íbúðir. Og það 

tekur útsýnið af öllum hinum. Og þú veist það er verið að einkavæða útsýni og græða 

á því náttúrulega líka. Fyrir betur borgandi. Sko, betur borgandi! Það er ekki íslenskur 

almenningur. Þetta er ekki fyrir okkur (Sgj3, 2016).  

Í viðhorfi Fríðu má greina að hún óttast tap á þeirri sameign almennings, sem liggur í 

útsýni borgarinnar og víðum sjóndeildarhring. Umhverfinu sem er hluti af fegurð 

borgarinnar. Fegurðarskynið er undir gildismati hennar og hræðslu við breytingar vegna 

skerðingar á þessum eignarhluta (sbr. Highmore, 2010). Áhyggjur Ólafar eru sama eðlis 

en hún óttast að með þeim nýbyggingum, sem eru að rísa í miðborginni, sé verið að „búa 

til stéttskiptingu og þetta verði svo ógeðslega dýrar íbúðir að það býr ekki Reykvíkingur 

þarna“ (Sgj4, 2016). Þessar áhyggjur virðast ekki vera úr lausu lofti gripnar, því 

fermetraverðið í miðborginni er orðið töluvert hærra en víða annars staðar á 

höfuðborgarsvæðinu (sjá m.a. Haraldur Guðmundsson, 2017).  

Það liggja margar ástæður að baki þeim áhyggjum þátttakenda að mikið 

byggingarmagn leiði af sér mistök í borgarumhverfinu. Það er bæði vegna áhrifa á 

heildarásýnd miðborgarinnar en einnig vegna hugsanlegra áhrifa á mannlífið á svæðinu 

(sbr. von Bonsdorff, 2007). Til dæmis hefur Ólöf áhyggjur af að byggingarnar við 

Hafnartorg „kannski breyti því hvernig maður notar borgina og í hvaða tilgangi. Maður fer 

ekki lengur niður á höfn og til að anda af því að það er ekki pláss til þess“. Það er ekki 

einungis víðsýni og andrými borgarinnar, sem eru í hættu, heldur hin opnu svæði sem 

fóstra mannlífið en Ólöfu þætti „sorglegt ef það hverfur“ (Sgj4, 2016). Halldór hefur einnig 

áhyggjur af mannlífinu þegar hann bendir á fyrirhugaða hótelbyggingu við Hörpuna: 

„Kemur hér hótel á sjö hæðum og það tekur þúsund manns. Þá er það bara eins og að 

troða litlu þorpi“ inn á takmarkað svæði miðborgarinnar. Mannfjöldi og umferð eykst en 
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hann telur að „miðbærinn bara þolir ekkert mikið meira. [...] Þá verður þetta bara eins og 

miðbærinn í London sem er óverkráded og alltof troðið. Allt of mikið af fólki. Alltof mikið 

af trukkum“ því það þurfi að flytja vistir á hótelin og fyrir nýja íbúa miðborgarinnar (Sgj6, 

2016). Litla þorpið er í hættu en með auknu byggingarmagni og þeim mannfjölda, sem því 

fylgir, telur Halldór hættu á að svæðið breytist frá því sem við þekkjum í dag í eitthvað 

sem líkist erlendum stórborgum, sem honum virðist ekki fýsilegur kostur. Hann vill halda 

í smæðina, lágreistar byggingar með mannfjölda sem hann telur svæðið geta annað (Sgj6, 

2016). Áhyggjur þátttakenda af því, sem ekki hefur enn átt sér stað, eru kannski ekki alveg 

úr lausu lofti gripnar, í það minnsta ekki frá þeirra bæjardyrum séð, en þróunin heldur 

áfram og sjaldan er hægt að gera svo öllum líki.  

Því sem þegar er orðið verður ekki breytt en áhyggjur þátttakenda beinast áfram að 

yfirstandandi og fyrirhuguðum breytingum. Heildarsamræmi byggðarinnar í miðborginni 

skiptir miklu máli í fegurðarskyni þeirra og telur Egill skorta fagurfræðilega ábyrgð 

Reykjavíkurborgar: „Borgin hefur engar fagurfræðimælistikur og eiginlega [...] telur ekki 

að hún megi það“. Hann bendir á að víða erlendis séu slíkar mælistikur um fagurfræðileg 

viðmið sem mætti taka upp hérlendis til að gæta samræmis við eldri byggðina (Sgj12, 

2016). Framkvæmdum við þéttingu byggðar í miðborg Reykjavíkur fylgja „óhjákvæmilega 

vaxtaverkir“ (Sgj7, 2016) að mati embættismanns borgarinnar og undir það tekur Egill 

sem er almennt hlynntur þéttingu byggðar. Hann telur borgina verða „betri þegar byggðin 

þéttist“ en því fylgja „hrikalegir vaxtaverkir [og] átök“. Verktakaræðið telur hann til dæmis 

hafa verið stórt vandamál og mikið vanta upp á kynningar. Borgarbúar fái auk þess afar 

lélegar viðtökur við umkvörtunum sem veldur því að „manni [finnst] eins og borgin sé 

alltaf að draga taum verktakanna“. Nágrannar framkvæmdasvæða þurfi iðulega að þola 

mikið ónæði meðan á framkvæmdum standi, því oft virðist skorta tillitssemi 

framkvæmdaraðila. „Þetta eru vaxtaverkir en ég held sko að borgin hafi að sumu leyti 

misst völdin í hendurnar á verktökum“. Það eru miklir peningar í húfi og þegar „menn eru 

einu sinni komnir með einhvern byggingarrétt þá virðist mega versla með hann villt og 

galið“ og því virðist erfiðleikum bundið að endurskoða gildandi deiliskipulag (Sgj12, 2016). 

Burtséð frá þessum vaxtarverkjum  er staðreyndin sú að borgin er að stækka og því telur 

Egill nauðsynlegt að sætta sjónarmið og menn þurfi að gefa eftir því „þú býrð í borg með 

öðru fólki“. Oft sé einnig erfitt að greina hvað séu „eðlileg umkvörtunarefni og hvað af 
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þessu er bara nimbíismi, not in my backyard þú veist“. Þegar upp verður staðið telur hann 

flestar breytingarnar til bóta með þéttari og mannvænni borg (Sgj12, 2016). 

Þróun borgarinnar heldur áfram og breytingar eru óhjákvæmilegar, því tíminn 

stendur ekki í stað heldur er hann á stöðugri hreyfingu út í hið óendanlega og afmörkuð 

miðborgin kemst ekki undan breytingum tímans. Á meðal þátttakenda má greina ótta við 

að breytingar, sem eru gerðar í miðborginni, leiði af sér „óafturkræf mistök“ í 

borgarlandslaginu. Ótta við að útsýni borgarinnar og víðsýni hverfi. Þeir vilja halda í 

kunnugleikann í miðborginni, sem þeir þekkja svo vel og felst í lágreistri, fjölbreyttri 

byggð, þar sem er andrými og pláss fyrir mannlífið. Óttann má meðal annars rekja til 

mistaka sem þátttakendur telja þegar hafa verið gerð í miðborginni. Gagnvart 

framkvæmdum, sem eru áætlaðar eða yfirstandandi, gæti sá ótti verið ástæðulaus og 

einungis um „eðlilega vaxtarverki“ að ræða sem fylgja þróun borgarinnar. Tíminn einn 

mun leiða það í ljós. 

5.5 Samantekt 

Í þessum kafla er farið yfir áhrif fegurðarskyns á upplifun þátttakenda af 

miðborgarsvæðinu. Til að greina áhrif miðborgarinnar á fegurðarskyn þeirra er 

fegurðarsmekkur fyrst skilgreindur, sem er undir margslungnum áhrifum úr því félagslega 

umhverfi, sem fóstrar einstaklinga og hefur mótandi áhrif á reynslu þeirra. Í samfélagi 

þátttakenda má greina samfélagslega samþykktan smekk sem viðurkennir fegurð gamalla 

húsa. Það er ekki hvað síst í gömlu húsunum sem þátttakendur telja að fegurð 

miðborgarinnar sé falin. Í upplifun þeirra af sambýli gamalla og nýlegri húsa kallar 

fegurðarskyn þeirra eftir samræmi á milli eldri byggðar og nýframkvæmda, þar sem gömlu 

húsin eru viðmiðið. Virðing og tillitsemi eru þau gildi sem þeir vilja að séu í hávegum höfð 

með því að draga úr umfangi nýbygginga. Þátttakendur telja ýmis mistök hafa verið gerð 

í skipulagsmálum borgarinnar og greina má ótta á meðal þeirra um áframhaldandi mistök. 

Þeir hræðast meðal annars að tapa kunnugleikanum, að víðsýni borgarinnar hverfi og að 

skerðing verði á mikilvægum opnum svæðum sem umvefja mannlífið.  

Upplifun af fegurð miðborgarinnar er ekki kalt mat á að eitthvað sé fallegt eða ljótt. 

Fegurðarskynjun þátttakenda er undir hrúgukasti áhrifa af því sem býr með þeim og þess 

sem borgin geymir. Allt vinnur þetta saman í upplifun þátttakenda af fegurð í borginni 

sem þeir finna meðal annars í fjölbreytileika hennar og lágreistum húsum. Fegurðina finna 
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þeir einnig í umhverfinu, legu svæðisins, opnum rýmum og mannlífi miðborgarinnar. 

Fegurðarskyn þátttakenda gegnir veigamiklu hlutverki í upplifun þeirra og viðhorfi til 

nýframkvæmda og eldri húsa. Það sem býr með þátttakendum og þeir hafa meðtekið í 

gegnum skynjun sína, reynslu og merkingarmyndun er þáttur í fegurðarskyni þeirra og 

upplifun af miðborg Reykjavíkur. Það er sá þráður, sem liggur í gegnum allan kaflann, 

áhrifin sem þátttakendur koma með sér og byggir meðal annars á tilfinningum þeirra, 

staðartengslum, marglaga reynslu, smekk og merkingarsköpun. 
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6 Í hrúgukasti tímans 

Gömul hús miðborgarinnar eru í hrúgukasti tímans, þau voru til í fortíðinni, þau eru hér 

núna og einhver þeirra verða til um óákveðinn tíma framtíðar (sbr. Löfgren, 2014). Þau 

eru í misgóðu ástandi, því viðhald þeirra krefst getu, vilja, vinnu og fjármagns. Í borginni 

má finna fallegt, gamalt, nýuppgert hús og við hlið þess getur staðið annað hrörlegt. Hið 

fyrrnefnda gætu einhverjir sagt vera byggingararfinum til sóma á meðan hitt væri ein 

hryggðarmynd. Bæði húsin eru þó dæmi um byggingar, sem verndunarsinnar telja veita 

miðborginni þá sérstöðu, sem þeim þykir ástæða til að halda í og varðveita, því þau eru 

hluti af byggingararfleifð þjóðarinnar. Afstaða þátttakenda til varðveislu á gömlum húsum 

hefur sterk áhrif á alla upplifun þeirra og viðhorf til miðborgarinnar. Þrátt fyrir að ljóst sé 

að þeir vilja flestir halda í gömlu miðborgarmyndina vakna spurningar um í hverju afstaða 

þeirra felst og hvers vegna? Að hvaða leyti eru hugmyndir þátttakenda litaðar af 

viðtekinni orðræðu um byggingararf, þar sem sjónarhornið er sett á varðveislu?17 Hvert 

er sjónarmið þeirra til þess að hleypa nútíma tækni og þægindum inn í gamalt hús? Hver 

er afstaða þeirra til húsafriðunar, -flutninga, niðurrifs og endurgerða? Leitast er við að afla 

svara við þessum spurningum ásamt því að skoðaðar verða hugmyndir þátttakenda um 

upprunaleika auk þeirra áhrifa sem svæðið og húsin í miðborginni hafa á alla upplifun og 

tengsl þeirra við svæðið. Eins og húsin í borginni er upplifun og viðhorf einstaklinga til 

varðveislumála í hrúgukasti tímans. Þeir eru hér og nú undir áhrifum sameiginlegrar 

fortíðar borgarbúa, forfeðranna og sinnar eigin. Í farteskinu eru tilfinningar þeirra, 

staðartengsl, reynsla og marglaga merkingarsköpun sem allt hefur áhrif á upplifun þeirra, 

vonir og væntingar til þess sem framtíð ber í skauti sér.  

Í hugmyndum verndunarsinna er verið að leitast eftir að halda í einhvern 

upprunaleika gömlu byggðarinnar í miðborginni en hvað felst í hugtakinu? Upprunaleiki 

tengist enska hugtakinu authenticity, en íslensk tunga nær ekki fullkomlega utan um 

hugtakið. Án þess að merkja nákvæmlega það sama og ósvikinn (e. genuine), frummynd 

(e. original), ósnert (e. untouched) eða óbreytt (e. unchanged) inniheldur hugtakið 

samblöndu af öllu því sem hér er nefnt (Mattinen, 2005:81). Tilraunir hafa verið gerðar til 

að þýða enska hugtakið yfir á íslensku, segir í grein eftir Önnu Karlsdóttur (2005:182) en 

                                                      
17 Sjá í kafla 3.2 um sjónarhorn varðveislu. 
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hún telur orðið sanngildi ná einna best yfir merkingu þess. Það að sannleiksgildi og 

áreiðanleika megi finna í gömlu byggðinni tengda uppruna hennar. 

Í grein sinni „On Pastness: A Reconsideration of Materiality in Archaeological Object 

Authenticity“ segir Cornelius Holtorf (2013:428) frá þeim ágreiningi sem hefur verið á milli 

ýmissa fræðimanna um fræðilega nálgun á hugtaki upprunaleika eða sanngildis. Annars 

vegar þeirra, sem hallast að því að grunnurinn að skilningi þess liggi í efnislegum þáttum 

og hins vegar þeirra, sem benda á breytileika hugtaksins, sem liggi því í félags- og 

menningarlegu samhengi efnisins og sé einvörðungu í augum sjáandans (428). Er það svo 

einfalt, annað hvort eða? Hús eru svo miklu meira en efnislegir þættir, því þeim fylgja 

meðal annars saga þeirra og lífið sem þau fóstra. Fólk býr í húsum, þau eru notuð og efnið 

slitnar. Hús fylgir þróun tímans og tekur ýmsum breytingum, bæði vegna eðlilegs viðhalds 

eða til að undirgangast breytingar til að fullnægja breyttum þörfum íbúa sinna. Á veggjum 

eru mörg lög af málningu, ný spýta hefur leyst þá fúnu af hólmi og vatnssalerni verið 

komið fyrir í því til að koma til móts við þarfir íbúa. Samt sem áður er húsið gamalt. Við 

hlið þess getur staðið glænýtt hús sem er byggt að fyrirmynd annars eldra eða í gömlum 

stíl. Bæði húsin geta virkað gömul í augum leikmanns. Aldur húsa sést meðal annars á 

efnislegum þáttum, sem tíminn hefur farið höndum um, en hús getur einnig virkað gamalt 

sé það fært í stíl sem minnir á gamla tíma. Viðtaka einstaklinga á upprunaleika og aldri 

húsa getur því bæði verið vegna efnislegra og huglægra þátta. 

Holtorf (2013) hefur sett fram annað sjónarhorn á sanngildi, en hefur lengst af 

viðgengist í fræðunum, sem setur það í nýtt samhengi. Hann vill losa hluti úr efnislegri 

ánauð og beina sjónum að aldursgildi þeirra fremur en aldri. Það er að eiginleikar eða 

ástand hlutar gefi til kynni að hann komi úr fortíðinni, að hluturinn innifeli fortíðleika (e. 

pastness). Holtorf segir að fortíðleiki sé afleiðing ákveðinnar reynslu, skynjunar og 

upplifunar sem er staðsett í menningarlegu samhengi hlutarins. Fortíðleiki þarfnast 

vísbendinga til að fullnægja þeirri virkni sem lætur hann virðast koma úr fortíðinni. 

Merkjanlegra efnislegra vísbendinga sem gefa til kynna að hluturinn sé gamall. 

Vísbendingarnar gætu verið slit, rotnun, eyðing eða til dæmis byggingarstíll. Slíkar 

vísbendingar geta látið hlut virðast koma úr fortíðinni þrátt fyrir að vera afurð samtímans.  

Efnið eitt og sér dugar ekki, því einstaklingar þurfa einnig að þekkja og skilja þær 

hugmyndir sem liggja að baki því að hlutur virðist gamall. Hluturinn verður að standa undir 
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væntingum þeirra og hugmyndum sem hafa verið skapaðar um fortíðina í samtímanum. 

Fortíðin býr í ímyndunarafli einstaklings fremur en að vera staðsett á tilteknum tíma. 

Einstaklingurinn er hér og nú en þarf að ímynda sér hvernig fortíðin var. Hluturinn verður 

einnig að innihalda merkingarbæra sögn sem þarf að innihalda trúverðugleika. Sögnin 

tengist félagslegu umhverfi og skilst í því menningarlega samhengi sem hluturinn er 

staðsettur í. Bárujárnsklætt timburhús virðist gamalt í menningarlegu umhverfi 

borgarinnar, það gæti hafa verið byggt nýlega en í gömlum stíl. Hvort einstaklingur upplifi 

að húsið komi úr fortíðinni er undir því komið að það innihaldi eiginleika sem honum 

virðast koma þaðan. Það að hlutur innihaldi eiginleika, sem virðast koma úr fortíðinni, 

skiptir höfuðmáli í hvernig einstaklingar meðtaka aldur hans og hvort hann virðist þeim 

gamall.  

Upplifun og viðhorf þátttakenda til gömlu húsanna í borginni er viðfangsefni þessa 

kafla. Viðhorf þeirra til varðveislumála er undir margslungnum áhrifum marglaga reynslu 

og merkingarsköpunar sem vísar meðal annars til tilfinninga þeirra, fegurðarskyns, 

staðartengsla og upplifunar á stað og stund. Til að greina viðhorf og upplifun þátttakenda 

er tekið tillit til þeirra ólíku þátta sem eru áhrifavaldar í afstöðu þeirra. Til að leita svara 

við þeim spurningum, sem lagt er upp með í þessum kafla, verður fyrst tekið á málefnum 

húsafriðunar, því næst viðhorfi þátttakenda til varðveislu, niðurrifs, endurgerða og 

húsaflutninga.  

6.1 Friðun: „Ég er nú ekki alltaf ofsalega skoðanafastur“ 

Um svipað leyti og vitundarvakningin fyrir varðveislu gamalla húsa var að hefja sitt skeið 

á Íslandi þótti tímabært að lögfesta varðveislu á byggingararfi þjóðarinnar. Í ársbyrjun 

1970 var Húsafriðunarnefnd ríkisins stofnuð með þjóðminjalögum nr. 52 frá 19. maí 1969. 

Frá upphafi starfsemi nefndarinnar „hefur það verið meginverkefni hennar að meta hvaða 

hús sé rétt að friða hverju sinni og gera um það tillögur til menntamálaráðherra“ (Magnús 

Skúlason og Þorsteinn Gunnarsson, 2003). Húsafriðunarnefnd ríkisins starfaði allt þar til 

nefndin var aflögð og önnur stofnuð undir merkjum Minjastofnunar Íslands, sem tók þá 

við yfirstjórn á hlutverki hennar með nýjum lögum um menningarminjar nr. 80/2012. 

Skilgreining laganna á því, sem telst til byggingararfs, eru „hús og önnur mannvirki og 

einstakir hlutar þeirra sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi“ (Lög 

nr. 80/2012, 4. gr.). Til að varðveita byggingararfinn eru friðunarákvæði í lögunum en þar 
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segir: „Friðun felur í sér sjálfkrafa verndun fornminja, húsa og mannvirkja á grundvelli 

aldurs þeirra, samkvæmt nánari fyrirmælum laga þessara“ (Lög nr. 80/2012, 5. gr.). Nánari 

fyrirmæli eru meðal annars þau að: „Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri eru 

friðuð“ (Lög nr. 80/2012, 29. gr.). Í lögunum getur einnig um friðlýsingar húsa, sem gengur 

skrefinu lengra og „getur falið í sér kvöð sem þinglýst er á fasteign og hefur þann tilgang 

að tryggja sem best varðveislu menningarminja“ (Lög nr. 80/2012, 5. gr.). Mörg af eldri 

húsum miðborgarinnar falla undir friðunarákvæði laga vegna aldurs, auk þess sem nokkur 

þeirra hafa verið friðlýst vegna sérstöðu þeirra. 

Þátttakendur eru meðvitaðir um lögin en misjafnt er hversu vel þeir þekkja til þeirra, 

enda skiptir sú þekking ekki sköpum fyrir rannsóknina heldur viðhorf þeirra til 

húsafriðunar á gömlum húsum borgarinnar, byggingararfi þjóðarinnar. Það eru oft miklar 

tilfinningar að baki viðhorfs verndunarsinna til friðunarmála eins og hjá Helga sem er 

„algerlega fylgjandi því að friða hús sem eru merkileg“ (Sgj9, 2016) og er aldur þar 

veigamikill þáttur, enda skilgreina lögin að 100 ára aldur húsa geri þau nægjanlega 

merkileg til þess að friða þau. Þetta ákvæði í lögunum kom Halldóri á óvart að ekki þyrfti 

að koma meira til en aldur húsa sem grundvöllur friðunar. Honum þykir það full langt 

gengið og telur enga ástæðu til að „friða gamalt þó það sé gamalt og kannski ekki alveg 

það sniðugasta“. Hann segist hlynntur húsafriðun upp að vissu marki en telur að eitthvað 

meira þurfi að koma til en aldurinn sem tilefni friðunar. Hús þurfa í það minnsta að vera 

„falleg“ eða hafa „sögulegt gildi“, það þarf saga að fylgja húsinu. Honum þykir auk þess 

ekki ástæða til að friðun nái inn fyrir dyrnar ef það skerðir nýtingarmöguleika húsa og 

telur eðlilegt að eignarétturinn sé virtur svo fremi sem virðing sé borin fyrir því sem fyrir 

er (Sgj6, 2016). Viðhorf Halldórs endurspeglar gildismat sem virðir fortíð og sameinast 

fegurðarskyni hans og nytjahyggju (sbr. Cross, 2001; Haapala, 2005; Lewicka, 2014; 

Kirsehenblatt-Gimblett, 1995).  

Innanhússarkitektinn Guðrún telur einnig erfiðleikum bundið að friðlýsa innviði húsa, 

því þau þurfi að fylgja „nútímavæðingu og öryggiskröfum“  samtímans. Fólk verður að 

geta búið í húsum með þeim þægindum sem krafist er í dag. Húsafriðun telur hún aftur á 

móti eiga „rétt á sér, alveg sérstaklega utanhúss“. Því út frá „sögulegu gildi þá verðurðu 

að rauninni að halda í horfinu utanhúss. Held ég“ (Sgj5, 2016) segir hún og dregur þar 
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með úr alhæfingu í lokaorðum sínum. Egill segist vera húsafriðunarsinni en vill ekki heldur 

alhæfa:  

Sko ég verð að viðurkenna ég sveiflast svolítið til og frá eins og í mörgu. Ég er nú ekki 

alltaf ofsalega skoðanafastur. En í grundvallaratriðum er ég nú bara á þeirri skoðun 

að menn eigi að rífa eins lítið og hægt er á miðbæjarsvæðinu. Menn eigi bara að láta 

nánast götumyndina algjörlega í friði (Sgj12, 2016).  

Þátttakendur eru ekki allir jafn ákafir í viðhorfi sínu til húsafriðunar en telja ríka ástæðu 

til að halda í gömlu borgarmyndina. Viðhorf þeirra endurspeglar sjónarhorn 

minjavarðarins að varðveita beri byggingararf þjóðarinnar (Valdimar Tr. Hafstein, 2006)18 

en einungis upp að vissu marki, því fæstir vilja þeir alhæfa um að friða eigi öll gömul hús 

og gætir varkárni á meðal þeirra. Tilfinningar, gildismat og staðartengsl eru allt 

áhrifavaldar í viðhorfi þátttakenda til friðunar gamalla húsa sem vísar meðal annars til 

hugmyndafræðilegra tengsla og meðvitundar um fortíð (sbr. Cross, 2001; Lewicka, 2014).  

Tilgangur með húsafriðun er að mati verndunarsinna eins og Fríðu að halda 

menningarsögunni á lofti: „Vegna þess að þetta er bara partur af sögunni okkar. Þetta er 

bara menningarsagan okkar“ sem henni finnst brýnt að hlúa að (Sgj3, 2016). Linda óttast 

þá sem ekki eru hlynntir varðveislu og hefur áhyggjur af því að ekki sé nóg gert til að 

varðveita gömlu húsin í miðborginni, því: „Ef við eyðum öllu þessu gamla þá höfum við 

eiginlega enga sérstöðu lengur“ (Sgj1, 2016). Sigrún er mikill verndunarsinni og hefur 

sterkar skoðanir sem hún tjáir af mikilli tilfinningu: „Bara það að vera Íslendingur! [...] Við 

skiljum ekki alveg þessi menningarverðmæti. Við erum ekki að átta okkur á hvað þetta er 

dýrmætt að eiga söguna í kringum sig“ (Sgj2, 2016). Hún tengir sig sterkt við sögulegan 

arf þjóðarinnar og fyrir henni er tilgangur friðunar að bjarga þeirri ásýnd miðborgarinnar 

sem viðheldur sameiginlegu minni þjóðarinnar. Minningum um forverana „sem börðust 

hér í litlu kofunum sínum til að koma okkur á þennan stað sem við erum á í dag og við 

erum að njóta afrakstur erfiðis“ (Sgj2, 2016). Tilgang með húsafriðun sjá þær meðal 

annars í því að gæta sérstöðu borgarinnar, halda menningarsögunni á lofti og viðhalda 

minningum um upprunann. Sá tilgangur er ekki kalt mat, því húsafriðun virðist vera þeim 

mikið tilfinningamál. Gömlu húsin í borginni eru staðsett á heimaslóðum, þar sem 

marglaga tilfinningatengsl liggja (sbr. Ahmed, 2004; Cross, 2001; Lewicka, 2014). 

                                                      
18 Sjá nánar í kafla 3.2. 
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Byggingararfurinn í miðborginni er ekki einungis sameign borgarbúa né á fullri ábyrgð 

yfirvalda því það eru eigendur að sérhverju húsi sem þurfa að sjá um kostnað við viðhald 

þeirra og varðveislu. Hagsmunir þeirra fara ekki alltaf saman við tilfinningaríka 

varðveisluhugsjón hins almenna borgara en ábyrgðin er í höndum eigenda húsanna. 

Friðjón, ásamt systkinum sínum, er eigandi að aldursfriðuðu húsi og vill aðgreinda 

umræðu í húsafriðunarmálum eftir því hvort verið er að ræða húseign í opinberri eigu 

samfélagsins eða einkaeigu. Inn í umræðuna þykir honum vanta hver eigi að borga fyrir 

varðveislu gamalla húsa, því mörg þeirra þurfa á töluvert kostnaðarsömu viðhaldi og 

endurbótum að halda. Hann telur ekki réttmætt að skella friðun á einkaeigur fólks, eins 

og gert var með setningu nýju laganna um menningarminjar, án alls undirbúnings eða 

aðlögunar. Það sé annað mál þegar fólk kaupi hús, sem það veit að er friðað, því þá sé það 

meðvitað um þær kvaðir sem það undirgengst. Friðjón segist skilja það sjónarmið að 

réttmætt sé að friða ákveðin hús, sem hafi menningarsögulegt gildi, en honum finnst 

almennt of langt gengið í húsafriðunarmálum. Hann segist ekki vilja gera lítið úr sögunni 

heldur að „við eigum að læra af henni en ekki lifa í henni“. Hvert tilvik þurfi að meta 

sérstaklega og ekki sé þörf á að geyma alla söguna, valdir kaflar duga (Sgj8, 2016). 

Varðveisla snýst að miklu leyti um að geyma minningar fyrir framtíðarkynslóðir en á sama 

hátt og ekki er hægt að muna allt getur verið erfiðleikum bundið að varðveita öll hús. Það 

verða alltaf einhver eyðileggingu að bráð eða þurfa að víkja á meðan önnur halda áfram 

að gegna því hlutverki að varðveita minningar (Holtorf og Kristensen, 2014:313). 

Gömlu húsin í miðborginni og næsta nágrenni hennar eru langflest enn í notkun í 

daglegu lífi fólks og nokkrir af þátttakendum rannsóknarinnar eiga eða búa í slíku húsi. 

Linda er ein þeirra sem er bæði íbúi og eigandi að aldursfriðuðu húsi. Hún er „bara mjög 

hlynnt húsafriðun. Og finnst í rauninni lögin í húsafriðun vera allt of veik“ (Sgj1, 2016). 

Lögin setja ramma fyrir eigendur friðaðra húsa til að fara eftir en Linda sér ekkert 

athugavert við það að „eiga gamalt hús og fara eftir reglunum“ (Sgj1, 2016). Viðhorf 

hennar er annað en Friðjóns (Sgj8, 2016) sem bendir á þær skorður sem lagasetningin geti 

haft á mögulega nýtingu friðaðra húsa. Meðal annars hefur hún áhrif á nýtingu lóðar sem 

hið friðaða hús stendur á. Ef byggingarleyfi er á lóðinni, samkvæmt gildandi deiliskipulagi, 

fellur byggingarleyfið úr gildi nema til komi affriðun hússins. Það er undir ákvörðun og 

mati Minjastofnunar hvort affriðun er samþykkt en samkvæmt lögunum er stofnuninni 

„heimilt að afnema friðun sem byggist á aldursákvæðum“ (Lög nr. 80/2012, 29. gr.). 
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Friðjón og systkini hans, sem erfðu gamalt hús eftir móður sína, standa frammi fyrir slíkum 

vanda.  

Samkvæmt gildandi deiliskipulagi er byggingarleyfi á lóðinni, þar sem hið aldurfriðaða 

hús Friðjóns og systkina hans stendur. Áður en lögin um aldursfriðun tóku gildi höfðu þau 

gert áætlanir og látið fara fram frumvinnu að byggingu nýs húss á lóðinni sem hefði skilað 

þeim miklum fjárhagslegum hagnaði. Fyrir systkinin er afleiðing friðunar hússins 

„tugmilljóna skaði“ og því líta þau á friðun hússins sem „eignaupptöku“. Friðjón bendir á 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar sem leyfir eignarnám að uppfylltum ströngum 

skilyrðum og gerir ráð fyrir fjárhagslegum bótum til þeirra sem aðförin beinist að. Ekki er 

gert ráð fyrir þeim skilningi þegar hús eru friðuð og því er ekki um skaðabótaskyldu að 

ræða. Systkinin sjá því fram á að væntanlegur hagnaður verði að engu gerður nema að til 

komi affriðun á húseign þeirra. Friðjóni þykir ekki réttlátt að eigendur friðaðra húsa séu 

„skikkaðir til að lúta opinberu valdboði“ um leyfilega nýtingu á eign sinni. Slíkt valdboð 

álítur hann ekkert annað en „valdníðslu og þjófnað“ af hálfu hins opinbera (Sgj8, 2016). 

Hagsmunir systkinanna fara ekki saman með lögum, sem er ætlað að varðveita 

byggingararfinn, né þeim verndunarsinnum sem vilja halda í gömlu húsin í borginni. 

Guðmundur á einnig hagsmuna að gæta þegar kemur að skipulagsmálum borgarinnar 

og friðunarákvæðum laga um menningarminjar en húseignir hans tvær við Laugaveg eru 

friðlýstar með lögum. Hann er hlynntur því að viðhalda gömlu borgarmyndinni en 

varðveisluhugmyndir hans eru bundnar við hagkvæmissjónarmið kaupsýslumanns. Hann 

telur auðveldara að láta hús standa undir sér sem eru á fjölförnum stöðum, eins og raunin 

er með húseignir hans, en þeim sem eru á jaðarsvæðum líkt og hús Friðjóns. Guðmundur 

telur það skipta miklu máli að í húsum hans sé arðbær starfsemi enda fylgi því mikill 

kostnaður að sinna viðhaldi þeirra og varðveislu og forsendan fyrir því er að þau standi 

undir sér fjárhagslega. Mikil vinna liggur að baki í viðhaldi og endurbótum á húseignum 

Guðmundar við Laugaveg, enda eru þær orðnar „svo mikill hluti af sjálfum mér sko“. Hann 

hefur fengið ýmis tilboð í gegnum tíðina en „fjárfestar djöfluðust mjög á mér í leit að 

fjárfesti[ngu] hérna við Laugaveginn, að koma í kompaní með sér. Og láta rífa húsin og 

byggja stórt skrifstofu, verslunarhús hérna. En ég gaf mig aldrei og fór þessa eðlilegu leið“ 

(Sgj10, 2016). Fyrir Guðmundi er varðveisla gömlu byggðarinnar eðlilega leiðin en hún 

hefur þó verið grýtt á köflum. Þegar vinna hófst við endurbætur var ekki búið að friða 
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húsin og framan af var töluvert óvissuástand um framtíð þeirra. Borgaryfirvöld vildu láta 

rífa annað húsið, þar sem þau töldu það ganga of langt inn í götuna og vildu að það myndi 

víkja fyrir gangstéttinni. Það varð ekki úr og húsin standa þar enn þrátt fyrir að „enn eru 

menn að bjóða manni og það eru margir sem vilja kaupa af manni og maður þorir ekki 

orðið út á götu. Það er alltaf verið að henda á manni tilboðum“ (Sgj10, 2016). Guðmundur 

hefur hug á að halda friðlýstu húsunum sínum við Laugaveg í þeirri mynd sem þau eru, 

enda lagt líf sitt og sál í þau og er tengdur þeim sterkum böndum. 

Framtíðin er óráðin þar sem rekstrargrundvöllur fyrirtækjanna, sem eru starfrækt í 

húsum Guðmundar, gæti breyst með fyrirhugaðri hótelbyggingu við hlið þeirra, sem mun 

ná inn á baklóð, sem liggur upp að húseignunum. Hann stendur frammi fyrir annars konar 

eignaskerðingu en Friðjón og fjölskylda vegna hinna fyrirhuguðu bygginga. Væntanlega 

nýbyggingu telur Guðmundur muni valda skerðingu á eign sinni vegna mikils 

byggingarmagns. Til stendur að láta framhliðina vera í stíl gamla hússins sem fyrir er og 

„hún er ekkert ljót“ því hún virðist gömul (Sgj10, 2016). Hægt er að framleiða fortíð og 

láta nýja framhlið virðast gamla með því að setja eiginleika fortíðar á bygginguna til 

viðtöku fyrir þá sem um svæðið fara (Holtorf, 2013:437-8). Byggingarmagni er aftur á móti 

bætt við á baklóðinni alveg upp að lóðarmörkum húsa Guðmundar sem mun valda 

töluverðri skerðingu á eignunum og bera „bakhliðina hjá mér algjörlega ofurliði og rekstur 

þessa staða“ (Sgj10, 2016). Sýnileikinn er settur í forgang. Það sem verður sýnilegt gestum 

og gangandi við Laugaveginn virðist gamalt hús en raunveruleikinn falinn á bakvið, 

ósýnilegur öðrum en þeim, er heimsækja hús Guðmundar. Spenna andstæðna myndast 

þá í áhrifaríku andrúmslofti hússins og svæðisins umhverfis það. Í sama húsinu eru settir 

eiginleikar samtímans og um leið fortíðar. Fortíðin er gerð sýnileg á meðan samtíminn er 

gerður ósýnilegur (sbr. Anderson, 2009).  

Dæmin, sem hér hafa verið nefnd, sýna að varðveisla á byggingararfi þjóðarinnar 

snýst ekki einungis um að gæta almannahagsmuna og því markmiði að varðveita arfinn 

fyrir komandi kynslóðir að njóta. Að baki hverri húseign eru eigendur, oftast einkaaðilar, 

en ætlast er til af þeim að þeir gæti byggingararfsins. Einhverjir sjá hag sínum borgið með 

varðveislu og viðhaldi á eignum sínum en aðrir sjá hag sínum betur borgið með því að 

skipta gömlu húsi út fyrir nýju. Einkahagsmunir húseigenda fara ekki alltaf saman með 

hagsmunum almennra borgara sem telja sig eiga hlut í byggingararfinum. Gömlu húsin 
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geta verið svo illa farin að leggja þarf út í mjög kostnaðarsamar aðgerðir til að viðhalda 

þeim, þau þurfa að uppfylla nútíma kröfur en með virðingu fyrir aldri þeirra. 

Með friðun og varðveislu gamalla húsa telja þátttakendur mögulegt að varðveita 

byggingararf þjóðarinnar en eru misjafnlega meðvitaðir um virkni laganna, sem er ætlað 

að gæta hans. Það má greina mismunandi sjónarmið á meðal þátttakenda og áhrif sem 

liggja að baki viðhorfi þeirra. Hagmunir þeirra, sem ætlast er til að gæti byggingararfsins, 

fara ekki alltaf saman með þeim sem sem vilja varðveita hann. Fyrir verndunarsinnum 

virðist tilgangur friðunar að halda í gömlu borgarmyndina, sérstöðu borgarinnar og halda 

menningarsögunni á lofti. Með því að varðveita gömlu húsin er fortíðinni og fólkinu, sem 

á undan gekk, þá sýnd tilheyrandi virðing. Það má einnig greina efasemdaraddir á meðal 

verndunarsinna, því framþróun heldur áfram og því ekki hægt að frysta gömul hús í tíma 

og rúmi. Það veltir því fram þeirri spurningu hversu langt þátttakendur vilja ganga í að 

viðhalda gömlu borgarmyndinni og húsunum í miðborginni? Í næstu þrem köflum verður 

leitað svara við þeirri spurningu og skoðað viðhorf þátttakenda til varðveislu húsa, 

niðurrifs, endurgerða og húsaflutninga. 

6.2 Viðhald, varðveisla og endurbætur á gömlum húsum: „Ég vildi ekki búa í 
húsi sem væri ekki með klósetti og rafmagni skilurðu“ 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá þeim tíma er baráttan hófst fyrir verndun 

Bernhöftstorfunnar og þeirri almennu vitundarvakningu sem varð í kjölfarið.19 Gömlu 

húsin í miðborginni hafa hlotið ákveðinn virðingarsess í hugum margra sem hluti af 

byggingararfi þjóðarinnar. Viðhorf þátttakenda til þeirra virðist að einhverju leyti litað af 

viðtekinni opinberri orðræðu um byggingararf sem þarf að varðveita fyrir komandi 

kynslóðir. Hér er leitað í hugmyndir Emma Waterton og Steve Watson (2013) sem telja 

áhrifakenningar geti gefið innsýn í hvernig hægt sé að takast á við þá þætti, sem eru utan 

orðræðunnar um menningararf og að þeim áhrifum, sem arfurinn hefur á hinn almenna 

borgara. Rýmið á milli líkama og efnislegra þátta menningararfs getur fyllst af krafti áhrifa 

af upplifun, skynjun og  tilfinningum einstaklings, auk alls þess sem hann hefur með sér 

inn í rýmið. Með því að nálgast hugmyndir þátttakenda um byggingararf í gegnum 

áhrifakenningar er tekið tillit til tilfinninga og tilveru manna sem mikilvæga hlekki í 

                                                      
19 Sjá í kafla 5.1. 
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tengslum þeirra við arfinn (Tolia-Kelly, Waterton og Watson, 2017:4). Áhrifin geta verið 

vegna ólíkra tilfinninga og tilvera hvers manns er undir hrúgukasti af áhrifum alls þess sem 

þeir hafa meðtekið á æviferli sínum.   

Helgi telur að í kjölfarið af viðhorfsbreytingunni hafi menn áttað sig á möguleikum 

gamalla húsa og „að fólki vildi vera í svona húsum“ (Sgj9, 2016). Það sækjast reyndar ekki 

allir eftir því að vera í gömlum húsum á meðan þau draga aðra að sér eins og Fríðu sem 

„finnst gömlu húsin alveg yndisleg og vill helst bara búa í gömlu húsi“ (Sgj3, 2016). Það er 

eitthvað við gömlu húsin sem heillar marga og veldur því að þeim þykir nauðsynlegt að 

varðveita þau. Kannski fylgir þeim heillandi andrúmsloft en Guðmundur telur það vera 

sérstakt, eins og á skemmtistaðnum sem er rekinn í einu af húsum hans „svona 

stemmning hún myndast ekkert í nýjum húsum“ (Sgj10, 2016). Andrúmsloft gamalla húsa 

stendur ekki eitt og sér, því eigin afstaða og hugarástand spilar inn í upplifun á því. Það er 

ekki eitthvað fyrirbæri, sem gefur okkur tilfinningu án eigin aðkomu, því að meðtaka áhrif 

andrúmslofts er einnig að gefa af sér og búa það til (Ahmed, 2010:37). Afstaðan gagnvart 

gömlu húsi er því veigamikill þáttur í að skapa það andrúmsloft sem sóst er eftir í gömlu 

húsi eða ekki. Það er einnig afstaðan gagnvart gömlum húsum sem er veigamikill þáttur í 

varðveisluhugmyndum fólks. Verndunarsinnar vilja varðveita þau og vernda en hversu 

langt vilja þeir ganga í varðveislunni og hvers vegna? Til að fá innsýn í hugmyndir 

þátttakenda um varðveislu er greint hvað þeim þykir í lagi að breytist og hvað þeir vilja 

halda í heiðri þegar gamalt hús fer í gegnum endurbætur, varðveislu og viðhald. Hvar telja 

þeir að mörkin eigi að liggja?  

Þátttakendur þekkja misvel þær aðferðir, stefnur og strauma sem unnið er eftir þegar 

gömul hús eru gerð upp, enda er ekki verið að leitast eftir þekkingu þeirra, heldur viðhorfi 

til varðveislu gamalla húsa ásamt þeim áhrifum sem liggja þar að baki. Einar sker sig úr 

hópnum varðandi þekkingu á varðveislu gamalla húsa en eins og fram hefur komið hefur 

hann varið starfsævi sinni í að gera þau upp svo byggingararfurinn fái notið sín í 

umhverfinu, verndunarsinnum til ánægju. Hann segir að varðveisla sé ekki enn orðin 

fullmótuð hugmynd, sem allir eru sammála um. Það sé „ennþá þessi ágreiningur. Sko hvað 

á að varðveita? Það er náttúrulega saga hússins“, um það eru flestir verndunarsinnar 

sammála. Einar segir að slagurinn sé enn um hvort það megi halda spýtum, sem voru 

settar árið 1970 í hús, sem var byggt árið 1890 eða hvort það þurfi að setja upprunalegt 
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efni, sem enginn myndi nota í dag, þar sem að reynslan hafi sýnt að um lélegt efni sé að 

ræða (Sgj11, 2016). Viðhorf og sjónarmið Einars gagnvart gömlum húsum eru háð 

sérfræðiþekkingu hans á framkvæmd varðveislunnar, ásamt persónulegri afstöðu, á 

meðan aðrir þátttakendur koma að sem leikmenn, áhugamenn, hugsjónamenn eða 

hagsmunaaðilar í hugmyndum sínum um varðveislu þeirra. Á meðal þátttakenda má finna 

sambland af öllu þessu eins og hjá Helga sem hefur auk þess helgað sig baráttu fyrir 

varðveislu gömlu byggðarinnar og þekkir vel sögu hennar (Sgj9, 2016). Meðal annarra má 

einnig má finna alla fyrrgreinda þætti hjá Lindu, sem er leikmaður, en sem eigandi að 

aldursfriðuðu húsi er hún einnig hagsmunaaðili. Varðveisla er henni hugsjón, auk þess 

sem hún hefur sérstakan áhuga á gömlu húsunum í borginni og er alltaf að „skoða [...] 

húsin. Og ég er að skoða hvernig fólk er að gera upp. Og hvort búið sé að mála gluggana 

og hvort gluggarnir séu eins og þeir voru upprunalega eða hvort búið sé að stinga þá út. 

Og hvernig er þakið?“ (Sgj1, 2016). Áhugi hennar er ótvíræður en sjónarmið hennar sem 

og annarra þátttakenda er háð því sem þeir koma með sér inn í rannsóknina ásamt 

upplifun á stað og stund af gömlum húsum í borginni. 

Frá þeim tíma, er Húsafriðunarnefnd ríkisins hóf starfsemi sína og verndun 

byggingararfsins var lögfestur, hafa sjónarmið og stefnur í varðveislumálum tekið ýmsum 

breytingum. Grundvallarreglur og viðmið í varðveislu byggingararfs hafa verið að 

breytast, þar sem hver kynslóð setur fram gagnrýni á það sem áður hefur verið gert 

(Mattinen, 2005:80). Hér á landi hefur þróunin verið innan ramma laga um byggingararf 

en með tímanum hafa nýjar aðferðir bæst við; tækni, hugmyndir og reynsla þeirra sem að 

málum koma. Verndunarsinnar  hafa löngum spurt sig hvort rétt sé að færa gamalt hús í 

upprunalegt horf eða hvort það eigi að „varðveita það í einhverri samræmdri mynd frá 

síðara tímaskeiði þess?“ (Þorsteinn Gunnarsson, 1986:18). Helgi telur 

upprunasjónarmiðið geta verið erfiðleikum bundið:  

Gömul hús hafa verið að breytast. Það er bætt við,  þau hækkuð og svo framvegis. 

[..] Það verður þá að líta til þess sko að þau hafa haft frelsi í þróun sinni. [...] Kannski 

vandmeðfarið og kannski ekki ástæða alltaf til þess að rífa allt sem að er ekki 

upprunalegt sko. Það er ekki rétt sjónarmið (Sgj9, 2016).  

Hann tiltekur dæmi um breytingar sem nú tíðkast og honum þykja réttmætar. Framan af 

voru gluggar gamalla húsa með einföldu gleri  en Helga þykir rétt að setja tvöfalt gler í 

glugga þeirra enda voru vetrargluggar notaðir hér áður fyrr, þar sem lausum gluggum var 
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komið fyrir að innanverðu til að ná betri einangrun (Sgj9, 2016). Sagnfræðingurinn finnur 

sögulega samsvörun og fordæmi fyrir tvöföldum gluggum þó tækni og aðferðir hafi breyst 

frá því gömlu húsin voru byggð. Hann telur það því ásættanlega málamiðlun að setja 

tvöfalt gler í glugga gamalla húsa. 

Einar telur óraunhæft að færa hús í upprunalegt horf og „í rauninni ekki hægt“. Því til 

staðfestingar nefnir hann dæmi um hús nokkurt við Þingholtsstræti sem hann vann við 

fyrir nokkrum árum. Þegar hann kom að verkefninu var búið að lyfta húsinu, bæta við það 

kjallara, aukahæð og lyfta þakinu. Sú framkvæmd var gerð árið 1952 en húsið sjálft var 

byggt árið 1886: „Þetta er náttúrulega aldrei hægt að færa [...] til upprunalegs horfs“.  Þær 

framkvæmdir, sem voru unnar á húsinu eftir að Einar kom að endurbótum þess, er að 

samræmi var sett á húsið, sem miðaði við aldamótin 1900, en hluti af sögu þess fékk að 

halda sér (Sgj11, 2016). Hið sama var upp á teninginn í friðlýstu húseignum Guðmundar 

við Laugaveg en hann segist hafa fengið ýmis gagnleg ráð frá fagaðilum þegar hann hóf 

framkvæmdir við endurbætur, meðal annars frá Árbæjarsafni og Húsafriðunarnefnd 

ríkisins. Hornhúsið við Laugaveg hafði tekið útlitsbreytingum í tímans rás og gluggar verið 

síkkaðir til að mæta þörfum verslunar sem var starfrækt þar til langs tíma. Guðmundur 

hafði hugsað sér að færa gluggana í upprunalegt horf en Nikulás Úlfar Másson, 

byggingarfulltrúi og þáverandi nefndarmaður í Húsafriðunarnefnd ríkisins, ráðlagði frá 

því: „Ekki vera að færa upp gluggana því að þetta er saga Laugavegs. [...] Þannig hafðu þá 

óbreytta“. Guðmundur segist hafa farið að þessum ráðum og því hafi gluggarnir fengið að 

halda þeirri stærð og lögun sem þeir höfðu fengið einhvers staðar á leiðinni í sögu hússins 

(Sgj10, 2016). Í þessu tilfelli töldu þeir að saga hússins eða í raun götunnar allrar skipti 

meira máli heldur en upprunalegt útlit hússins. Upprunaleikinn einn og sér er ekki það 

sem þeir vilja eltast við heldur láta sögu og líf hússins fylgja með í frásögninni.  Ekki bara 

fyrsta blaðsíðan í bókinni heldur öll sagan eða í það minnsta valdir kaflar.  

Tímarnir breytast og mennirnir með og samfara því breytast kröfur þeirra til hýbýla 

sinna. Í mörgum af elstu húsum borgarinnar var ekki gert ráð fyrir baðherbergi, sem 

engum nútímamanni þætti boðlegt, eða eins og Fríða kemst að orði: „Ég vildi ekki búa í 

húsi sem væri ekki með klósetti eða rafmagni skilurðu“. (Sgj3, 2016). Hún telur að mörg 

gömul hús þurfi að taka breytingum, ef það á að vera hægt að nota þau. Mörg af eldri 

húsum borgarinnar hafa til dæmis verið stækkuð til að fullnægja þörfum íbúa sinna eins 
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og dæmið hér að ofan sýnir. Á gönguferðum mínum með hluta af þátttakendum var 

gengið fram á gamalt, nýuppgert hús í Grjótaþorpinu sem hefur verið stækkað með því 

að byggja við það. Húsið vakti athygli þátttakenda og kallaði fram áhrif á stað og stund.  

Lindu þykir vel hafa hafa tekist til við framkvæmdirnar á húsinu, því þær hafi verið 

gerðar af ástúð með virðingu fyrir fortíðinni og umhverfinu sem henni þykir „skipta 

nefnilega máli“ (Sgj1, 2016). Glöggt auga getur þó séð hvar skilin eru á milli gamla og nýja 

hlutans. Linda er vel kunnug í Grjótaþorpinu og gerir sér vel grein fyrir hvar nýbyggingin 

tekur við af gamla húsinu: „Þú sérð hvað þetta er pínulítið hús. Hér í rauninni gæti enginn 

almennilega búið“ (Sgj1, 2016). Kröfurnar hafa breyst og margir hafa þörf fyrir aukið rými 

frá því sem áður var. Linda er ein þeirra: „Ég hef búið í húsi sem var 75 fermetrar og þar 

voru þrjár fjölskyldur. Og svo fór maður að spá í vá hvað [...] manni finnst þetta lítil íbúð. 

En hér gátu þrjár fjölskyldur búið!“ (Sgj1, 2016) sem henni þykir nokkur ráðgáta miðað við 

eigin þarfir. Sigrún hefur einnig skilning á þörfum fólks á auknu rými og þykir „náttúrulega 

skemmtilegast þegar það er líf í húsunum. Við getum ekki búið til söfn alls staðar“. Ef 

þörfin er að stækka hús til að halda því í „lifandi notkun“ þá geti það verið ásættanlegt 

eins og í Grjótaþorpinu. „Þarna er húsið köflótt og bara þú finnur ekki fyrir því. [...] En 

íbúunum líður betur að hafa þetta svona“ (Sgj2, 2016). Allt hefur þetta áhrif á viðhorf til 

framkvæmda á gömlu húsi. Þær þurfa að sýna ástúð, virðingu fyrir fortíð og umhverfinu 

en einnig er nauðsynlegt að fólki líði vel í húsum sínum.  

Eins og hér kemur fram er ein af óskum þátttakenda að halda gömlum húsum í „lifandi 

notkun“ án þess að skerða gamalt útlit þeirra. Húsin þurfa að innihalda eiginleika úr 

fortíðinni, sem eru trúverðugir auk merkingarbærra sagna, sem tengja uppruna úr fortíð 

við samtíma viðveru (Holtorf, 2013). Með því að halda húsi í lifandi notkun myndast 

tilfinning fyrir samfellu í sögu þess og trúverðugleika ef aðrar vísbendingar eru til staðar 

sem gefa til kynna aldursgildi þess (sbr. Holtorf, 2013). Til að hægt sé að viðhalda samfellu 

í sögu húsa telur Fríða óraunhæft að frysta þau í tíma og rúmi. „Það er ekki hægt að gera 

kröfu um það“ (Sgj3, 2016), því þróunin heldur áfram.  

Þrátt fyrir nýlega viðbyggingu upplifa þátttakendur að litla gamla húsið í 

Grjótaþorpinu sé gamalt. Upplifun þeirra af aldri þess þarfnast efnislegra vísbendinga úr 

fortíðinni sem samsvarar væntingum þeirra eigin hugmynda (sbr. Holtorf, 2013). Í 

umræddu tilfelli stenst breytingin væntingar þátttakenda því nægar efnislegar 
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vísbendingar eru til staðar sem gefa þeim til kynna að húsið sé gamalt. Efnislegar 

vísbendingar finna þeir í stíl hússins, lögun þess, gluggum og sambærilegu efni í klæðningu 

og var notað í upphafi. Hluti af uppruna hússins er einnig að það er í „lifandi notkun“ og 

það er sá upprunaleiki, sem þátttakendum þykir ekki síður vert að halda í, þó það kosti 

einhverjar breytingar á húsum, en það virðist auka trúverðugleika þess. Fortíðinni er í það 

minnsta sýnd virðing og saga hússins fær að halda áfram göngu sinni.  

Skilningur þátttakenda á þörfinni fyrir breytingum gamalla húsa er ýmsum skilyrðum 

háð. Guðrún telur breytingar í lagi með fyrirvara um að „viðkomandi virðir sögu hússins 

og er ekki að skemma það. [...] Það er það sem er svo mikilvægt (Sgj5, 2016). Það gætir 

einnig mótsagna á meðal þátttakenda, því sátt við breytingu eða stækkun á einu húsi þarf 

ekki endilega að yfirfærast á það næsta. Linda er til dæmis mjög ánægð með að við 

endurbætur Fríkirkjuvegs 11 hafi „einmitt [verið] farið eftir eins og þessu upprunalega. 

Að það sé ekki verið að byggja við eða stækka húsið eða breyta sko þaki eða gluggum“ 

(Sgj1, 2016). Hún sér enga ástæðu til breyta því húsi eða stækka en sýnilegar endurbætur 

telur hún bera vott um að eigandanum „þyki greinilega vænt um húsið“ (Sgj1, 2016) og 

beri þá virðingu fyrir því sem hún telur það eiga skilið. Fríða er einnig á því að takmarka 

breytingar á gömlum húsum en þykir „allt í lagi sko að breyta svona gömlum húsum að 

innan. Að vissu marki!“ (Sgj3, 2016). Henni þykir oft of langt gengið í breytingum 

innanhúss og segist vera 

algjörlega á móti því að kaupa gamalt hús og reyna að gera það eins og nýtt með því 

að brjóta niður alla veggi. Búa til svona einhver opin rými sem að bara klæða ekki 

húsin að innan. En auðvitað þarf að gera alls konar breytingar, sem að bara þú veist, 

eru bara þægindi (Sgj3, 2016).  

Fríða telur þörf á að tekið sé tillit til stíla á húsum við endurbætur og endurskipulagningu 

en sé það ekki hægt til að fullnægja kröfum íbúa „þá bara flytur maður í nýtt hús“ (Sgj3, 

2016). Breytingar þurfa að vera takmarkaðar við það sem hún telur aukin þægindi en það 

má ekki ganga of langt, því það má ekki raska hugmyndum hennar og væntingum um 

fortíðina (sbr. Holtorf, 2013). Stíllinn á húsinu þarf að halda sér en ekki setja inn í það 

nýjan stíl, þar sem allt rýmið flæðir saman. Það er skilningur á breyttum þörfum en ekki 

hvaða þörfum sem er, heldur er það háð persónulegu mati í hverju tilfelli fyrir sig. Skilyrði 

þeirra er að virðing og tillitsemi sé viðhöfð en gera ekki kröfu um að farið sé til baka í 

söguna til að ná í upprunalega gerð hússins. 
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Þátttakendur leita ekki allir eftir sömu efnislegu vísbendingunum sem gefur þeim til 

kynna að hlutir komi úr fortíðinni. Á meðan einn er sáttur við nýtt efni, svo framarlega 

sem stíllinn sé gamall, getur öðrum þótt of langt gengið í endurbótum þegar gömlu efni 

er skipt út fyrir nýtt. Húsið getur þá skort eiginleika úr fortíðinni sem liggja í ummerkjum 

öldrunar í gamla efninu og gefur vísbendingu um að það eigi rætur að rekja til fortíðar 

(Holtorf, 2013:432). Linda vill halda í gamla efnið sé þess nokkur kostur en þrátt fyrir að 

þykja endurbætur við Fríkirkjuveg 11 að mörgu leyti vel heppnaðar finnst henni vera full 

langt gengið í endurbótum: „Það hefði mátt bara halda meira í þetta gamla“ (Sgj1, 2016).  

Einar (Sgj11, 2016) er einnig á þeirri skoðun og vill nýta upprunalegt efni sé þess nokkur 

kostur en hann horfir á efnið með augum sérfræðings sem er meðvitaður um möguleika 

þess. Faglegt viðhorf hans samræmist þeirri þróun sem hefur verið í varðveislumálum þar 

sem upprunaleiki efnisins hefur hlotið aukið vægi og orðið mikilvægara en áður var 

(Mattinen, 2005:81). Einari þykir oft þurfa að eiga meira við gömul hús en æskilegt er til 

að uppfylla þarfir, kröfur og reglugerðir samtímans: „Það er ekkert sem fer sko verr með 

gömul hús heldur en iðnaðarmenn, húseigendur og arkitektar“ segir hann. Vegna þess að 

margir hverjir eru ekki samstíga honum því þeir „varðveita ekki nóg“ og henda „of miklu 

af gömlu“ (Sgj11, 2016). Gömlu efni sem hægt er að endurnýta.  

Einar telur að æskilegt hefði verið að endurnýta umdeildan og friðlýstan stiga að 

Fríkirkjuvegi 11 (sjá m.a. Andri Steinn Hilmarsson, 2015:2). Við breytingar á húsinu var 

ákveðið að loka stigaopi á milli 1. og 2. hæðar en opna stigaop á öðrum stað frá 1. hæð 

niður í kjallara. Einar segir að það hefði verið hægt að nýta gamla stigann og breyta honum 

þannig að hann hefði passað á nýja staðnum og haldið þar með áfram að þjóna 

upprunalegum tilgangi sínum. Að undirlagi Minjastofnunar var stiginn þess í stað tekinn í 

sundur og settur til geymslu undir súð í húsinu en nýr stigi smíðaður að fyrirmynd þess 

gamla. Gamli stiginn hefur því ekki neinn tilgang annan en þann að „safna ryki“ á næstu 

árum en samkvæmt friðlýsingarskilmálum ber að setja hann upp að nýju ef breyting 

verður á eignarhaldi hússins (Minjastofnun Íslands-d; Sgj11, 2016). Ekki telja allir 

þátttakendur þörf á að ganga svo langt að varðveita upprunalegt efni ef annað og betra 

er fáanlegt. Halldór telur það „ömurlegt að vera með fúnar spýtur og lélegan stiga, bara 

af því að hann er gamall“ (Sgj6, 2016). Fyrir honum er ekki þörf á að varðveita upprunalegt 

efni heldur skiptir hann máli að útlit nýja stigans að Fríkirkjuvegi 11 sé að fyrirmynd þess 

gamla og virðist gamall. Það er lokaútkoman sem er mikilvæg, að í nýja stiganum megi 
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finna eiginleika úr fortíð sem lætur hann virðast gamlan en engin þörf á gamla efninu (sbr. 

Holtorf, 2013). Það þyrfti hvort eð er að laga og snyrta gamla stigann svo hann liti 

sómasamlega út (Sgj6, 2016). Aftur á móti er Einar hallur að því að nota sem mest af 

upprunalegu efni enda mun meðvitaðri um möguleika á nýtingu þess en aðrir 

þátttakendur auk þess sem sérfræðiaugun sjá það sem aðrir sjá ekki.  

Saga sérhvers húss inniheldur handverk þeirra, sem unnu að því, en það er eitt af því 

sem varðveisla snýst um (Mattinen, 2005:50). Húsið að Fríkirkjuvegi 11 og mörg önnur 

hús á miðborgarsvæðinu þykir Sigrúnu „bara svona minnismerki um svona ótrúlega flott 

handverk“ frá fyrri tíð (Sgj2, 2016). Einar ber einnig mikla virðingu fyrir góðu handverki 

eins og var oftast „hjá körlunum sem voru hérna í gamla daga“ en sér enga ástæðu til að 

varðveita lélegt handbragð eða notast við aðferðir sem er hægt að betrumbæta. Þegar 

fagmenn koma að endurbótum gamalla húsa er yfirleitt unnið með þeim aðferðum sem 

voru notaðar á árum áður og notast við sams konar efni og þá var gert. Góð 

handverkskunnátta samtímamanna þykir Einari ekki síður verðmæt, sérstaklega ef hún 

getur aukið nýtingu á upprunalegu efni gamalla húsa. Það hefur hann að leiðarljósi í þeim 

verkefnum sem hann tekur að sér eins og til dæmis í viðgerðum á gömlum gluggum „þá 

tökum við bara fúann“. Við gluggaviðgerðir megi í raun notast við sömu „aðferðir og hjá 

tannlækni. Það er bara tekin skemmd í burtu og sett nýtt í staðinn“.  Það er af sem áður 

var að öllu gömlu sé fleygt og nýtt sett í staðinn á sama hátt og tannlæknar eru hættir „að 

rífa úr og setja stell upp í fólk“ (Sgj11, 2016). Viðhorf Einars til varðveislu gamalla húsa 

miðar að sterkri varðveisluhugsjón og er háð sérfræðiáliti manns sem þekkir og kann 

vinnubrögðin. Auk þess er hann sem fagmaður undir áhrifum af opinberlega 

viðurkenndum aðferðum. Gott handverk frá fyrri tíð þykir honum verðmætt en ekki síður 

handverk þeirra, sem vinna að endurbótum gamalla húsa, en leiðin að varðveislu þeirra 

er einnig mikilvæg á vettvangi friðunarmála (Mattinen, 2005:50). Hjá öðrum 

þátttakendum virðist minna máli skipta hver aðferðin er eða hvaða leiðir eru farnar í 

varðveislu húsa. Það er lokaútkoman sem skiptir þá máli í minnisvarða um handverk 

gömlu handverksmennina.  

Viðhorf þátttakenda til varðveislu gamalla húsa miðast að miklu leyti að því að halda 

þeim í „lifandi notkun“ fremur en að gera þau að safngripum. Þeir gera sér því grein fyrir 

nauðsyn þess að leyfa húsum að þróast í takt við tíðarandann svo notagildi þeirra 
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viðhaldist. Ásættanlegar breytingar telja þátttakendur felast í að bæta við nútíma 

þægindum sem enginn vildi vera án í dag. Þeir hafa til dæmis skilning á þörf fyrir aukið 

rými og telja viðunandi að gömul hús séu stækkuð ef virðing sé höfð í fyrirrúmi með því 

að viðhalda stíl hússins. Það skiptir samt máli um hvaða hús er að ræða, því sátt við 

stækkun á einu húsi yfirfærist ekki sjálfkrafa yfir á það næsta. Á meðal þátttakenda má 

aftur á móti greina að tískubylgjur fá ekki náð fyrir augum þeirra. Almennt virðast 

þátttakendur sætta sig við breytingar á gömlum húsum en ekki alltaf og einungis upp að 

vissu marki. Það þarf að skilja eitthvað eftir, einhverjar efnislegar vísbendingar sem þeir 

bera kennsl á að komi úr fortíðinni. Stíllinn á húsinu, lögun þess, gluggar og  sambærileg 

efnisnotkun og var notuð í upphafi, virðast mikilvægir eiginleikar úr fortíðinni til að 

uppfylla væntingar þátttakenda um að húsið komi úr fortíðinni (Sbr. Holtorf, 2013).   

Einar (Sgj11, 2016) hefur sérstöðu á meðal þátttakenda. Hann þekkir handbragðið og 

kýs að notast við gamlar aðferðir við framkvæmdir á endurbótum gamalla húsa sé þess 

kostur en telur betrumbættar aðferðir geta komið að góðu gagni. Hann er einnig 

meðvitaðri um möguleika efnisins en aðrir þátttakendur og leitar að öðrum vísbendingum 

en flestir þeirra sem sannfæra hann um aldurinn. Efnið þekkir hann og getur séð hvort 

það nýtt eða gamalt. Hann vill því ganga lengra í varðveislunni en almennt er á meðal 

þátttakenda, sem fæstir eru að leita eftir sliti, sem sanni fyrir þeim að húsið sé gamalt. 

Mörgum dugar að sjá gamla stílinn eða hafa vitneskjuna um að húsið sé úr  fortíðinni, 

eitthvað sem samræmist hugmyndum þeirra. Gamalt, nýuppgert hús heillar þá fremur en 

gamall, ryðgaður hjallur og því er krafan ekki sú að sýna þurfi eyðingu tímans á efninu. 

Tilgangur með varðveislu gamalla húsa er til að gömlu borgarmyndinni sé viðhaldið, sem 

er það sem verndunarsinnar á meðal þátttakenda óska eftir. Það er eitthvað sem heillar 

við gömlu húsin og þátttakendum dugar í flestum tilfellum tilfinningin fyrir fortíðinni en 

síðast ekki síst að í húsunum sé framhaldssaga en ekki smásaga og notalegt andrúmsloft.  
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6.3 Óstöðugleiki: „Húsaþyrping er hvorki varanleg, stöðug né óhreyfanleg“ 

Borgarumhverfi hefur áhrif á líf þess sem lifir þar og hrærist og hefur Edensor (2011) fært 

rök fyrir því að efniseiginleikar og þyrping bygginga móti leið til áhrifa á tilveru manna. 

Leiðin er þó ekki bein og breið heldur skrykkjótt því húsaþyrping er hvorki varanleg, 

stöðug né óhreyfanleg heldur stöðugt flæði og ferli breytinga sem oft eru ófyrirséðar 

(Light og Watson, 2017:156) eins og mörg dæmi úr miðborg Reykjavíkur sanna. Gömul 

hús eru færð úr stað eða rifin upp með rótum, önnur hafa brunnið og nýjar byggingar rísa 

á gömlum grunni eða á auðum svæðum eins og Hafnartorgi. Það vekur upp spurningar 

um viðhorf þátttakenda til húsaflutninga, niðurrifs gamalla húsa og endurgerða eða 

eftirlíkinga þeirra á miðborgarsvæðinu? Hvað liggur að baki viðhorfi þeirra og 

hversvegna?  

Opnað var fyrir umræðu um niðurrif og húsaflutning með því að setja inn í 

rannsóknina áherslustaði þar sem hús þurfa, eða hafa þurft, að víkja til að rýma fyrir 

nýbyggingum. Þegar rannsóknin fór af stað í ársbyrjun 2016 var töluverð umfjöllun í 

fjölmiðlum um flutning eða niðurrif húsbyggingar, sem gengur undir heitinu Casa Christi, 

á lóð Menntaskólans í Reykjavík og stuttu seinna varð mikið fjölmiðlafár um óleyfilegt 

niðurrif Exeter hússins við Tryggvagötu sem nú hefur verið endurbyggt að fyrirmynd þess 

gamla. Vegna hinna miklu fjölmiðlaumfjöllunar um þessar tvær byggingar var ákveðið að 

velja þær sem áherslustaði rannsóknarinnar því athygli margra borgarbúa hafði þegar 

beinst að þeim. Gengið var að þessum áherslustöðum með þeim þátttakendum, sem fóru 

í gönguferðir með mér, en aðrir voru spurðir út í viðhorf sitt í viðtölum. Þessar tvær 

byggingar, Casa Christi og Exeter húsið, opnuðu fyrir umræðuna um niðurrif, endurgerðir 

og flutning húsa en útilokuðu á engan hátt aðra staði eða hús, sem voru á gönguleið 

rannsóknarinnar eða komu upp í hugann hjá þátttakendum og hafa verið flutt eða látin 

víkja fyrir nýframkvæmdum. Hér á eftir í kafla 6.3.1 verður fyrst fjallað um niðurrif húsa 

og endurgerðir eða eftirlíkingar á horfnum húsum og frá þeirri umræðu í kafla 6.3.2 verður 

sjónum beint að viðhorfi þátttakenda til húsaflutninga. 
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6.3.1 Niðurrif og endurgerðir: „Sennilega almestu mistökin sem hafa verið gerð í 
miðbænum" 

Gömul hús miðborgarinnar eru hluti af byggingararfi þjóðarinnar og því hluti af 

menningararfleifð hennar. Eru þá horfin hús fjarverandi menningararfur? Rodney 

Harrisson (2013:169) segir fjarverandi menningararf  (e. absent heritage) vera 

minningarmörk staða og hluta sem hafa hlotið mikilvægi sitt vegna eyðileggingar og 

fjarveru. Mörg hús hafa horfið af sviði miðborgarinnar og telur Egill eitt sorglegasta 

dæmið um eyðileggingu vera þegar iðnaðarhúsin við Skúlagötu voru rifin og „menn 

eyðilögðu Skuggahverfið“ (Sgj12, 2016). Viðhorf hans er ekki hvað síst vegna sterkra 

staðartengsla í gegnum minningar en eins og Lewicka (2014:51) segir felst í þeim 

aðdráttarafl sem tengir fólk við staði. Það er tregi í orðum Egils þegar hann rifjar upp þann 

tíma er iðnaðarhúsin stóðu meðfram Skúlagötunni fremst í Skuggahverfinu, frá þeim tíma 

er hann sem ungur drengur starfaði í blikksmiðju á svæðinu og segist hann fá „bara svona 

nánast kökk“ þegar hann hugsi til þess sem var. Byggingarnar sem risu í stað 

iðnaðarhúsanna þykja honum vera of nútímalegar og svæðið „ansi ljótt og ansi illa 

heppnað“ (Sgj12, 2016). Efnið er horfið en eftir standa minningar um hús sem áður stóðu 

í borgarlandinu. Það er fátt sem minnir á gömlu iðnaðarbyggingarnar sem stóðu við 

Skúlagötuna annað en staðurinn sjálfur sem geymir minningar. Þeir sem muna geta því 

upplifað svæðið sem fjarverandi menningararf þó ekki sé það heiðrað með því að viðhalda 

fjarveru gömlu iðnaðarhúsanna. Eitt af því sem einkennir fjarverandi menningararf segir 

Harrison (2013:170) er að viðhalda fjarveru hans.  

Samkvæmt opinberri skilgreiningu myndu hin horfnu hús við Skúlagötuna varla falla 

undir menningararf en í þeim ramma hugsunar, sem Waterton og Watson (2013) hafa 

sett fram um áhrif arfsins á hinn almenna borgara, eru tilfinningar og minningar 

mikilvægur þáttur. Með þeim má meðal annars útskýra þau tengsl, sem eru í huga og 

hjarta fólks gagnvart menningararfi, því þær laða fram áhrif hans. Sjálfsmynd, minningar 

og áhrif er allt samhangandi menningararfi, því sem við geymum úr fortíðinni fyrir okkur 

sjálf, aðra og kynslóðir framtíðar. Minningar viðhaldast með tilfinningum (Tolia-Kelly, 

Waterton og Watson, 2017:5-6) og skapa þannig tengingar. Þær gegna því mikilvægu 

hlutverki í upplifun og viðhorfi einstaklinga til umhverfisins, bæði þess sem er og þess sem 

var. Staðartengsl eru einnig ríkur þáttur í viðhorfi þátttakenda til byggingararfsins en 

Lewicka (2014:51) segir þau gefa í skyn samfellu í sambandi fólks við þann hlut sem 
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tengslin eru við. Staðartengsl tengir samtímann við fortíðina, með von um að sambandið 

haldi áfram í framtíðinni.  

Gamla borgarmyndin er Lindu kær enda mátti greina sterk tengsl og mikinn 

tilfinningahita í orðunum þegar hún greindi frá söknuði til horfinna húsa um leið og 

minningar rifjuðust upp af þeim sem áður stóðu á miðborgarsvæðinu. Á gönguferð okkar 

um Grjótaþorpið, á svæði sem geymir margar æskuminningar, benti hún meðal annars á 

lóð með nýlegu húsi en áður stóð þar gamalt timburhús: „Ohh, veistu það, ég grét þegar 

það var rifið hérna á horninu. Mér fannst það ótrúlega fallegt hús“ (Sgj1, 2016). Ennþá 

lifir minning hússins sem í huga Lindu gæti verið fjarverandi byggingararfur. 

Minningarmörk horfinna húsa má finna á staðnum þar sem þau stóðu áður í 

borgarlandinu eða í öðrum gömlum húsum sem eru þar enn og minna á þau sem hafa 

horfið (sbr. Harrison, 2013). 

Uppbyggingu og varðveislu menningararfs hefur oft verið teflt fram sem andstæðum 

pólum. Harrison (2013:170) segir að í gegnum söguna hafi eyðing og eyðilegging samt 

sem áður mótað forsendu fyrir nýtt fyrirkomulag á félagslegu og pólitísku valdi. Mótað 

þannig vettvang fyrir ráðandi öfl að setja fram nýjung á sameiginlegum skilningi á 

fortíðinni, til að endurstilla samtímann og skapa nýja ímynd framtíðar. Líkt og varðveisla 

getur eyðilegging oft á tíðum falið í sér úrskurð á gildismati sem er stýrt af ráðandi öflum 

í samfélaginu, um hvað skuli fjarlægja og hvað skuli varðveita (170). Iðnaðarhúsin við 

Skúlagötu hafa verið sniðin af byggingararfinum, þau eru ekki heiðruð með því að ýta 

undir minningar af svæðinu eins og það var. Fátt minnir á gömlu húsin og fjarveru þeirra 

er ekki viðhaldið því nýbyggingar leystu þau af hólmi en slík niðurrifsmistök telur Egill 

engum myndi detta í hug að gera í dag. Hann telur viðhorfsbreytingar hafa orðið síðan 

iðnaðarhúsin voru rifin og líklega hefði fremur verið „reynt að nýta þau, byggja einhvern 

veginn í kring um þau og þannig að þau hefðu nýst sem yndisstarfsemi“ (Sgj12, 2016). Það 

er ekki hægt að fullyrða um hvað yrði gert í dag á svæðinu, hvort ráðandi yfirvöldum 

þættu iðnaðarhúsin hafa varðveislugildi eða ekki. 

Harrison (2013:192) bendir á að frá seinnihluta síðustu aldar hafi orðið töluverð 

þróun á hugmyndum um varðveislu og framsetningu á fjarverandi menningararfi. 

Ummerki um fjarverandi menningararf hefur orðið mikilvægur þáttur í tilurð hans til að 

ýta undir sameiginlegt minni samfélaga með einhvers konar minnisvarða. Nýlegt dæmi 
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um slíkt gæti verið gamalt hús 

við Klapparstíg, sem lengi var 

kennt við skemmtistaðinn 

Sirkus, en minnisvarði um það 

hefur verið látinn falla að 

nýrri byggingu sem hefur 

verið reist þar sem gamla 

húsið stóð. Hugmyndin að 

baki virðist vera að í stað þess 

að horfa á uppbyggingu og 

varðveislu sem andstæða 

póla þá er þeim teflt saman með minnisvarða um hús sem yfirvöldum þótti ástæða til að 

varðveita en þó er gamla húsið fjarverandi.  

Þegar nýju húsin við Klapparstíg voru reist þá virðast varðveisluhugmyndir úr 

samtímanum hafa orðið til þess að minnisvarði um gamla húsið varð hluti af byggingunni. 

Í núgildandi stefnu Minjastofnunar Íslands er lögð áhersla á mikilvægi þess að 

menningarminjar séu hafðar í huga allt frá fyrstu stigum framkvæmdaáætlana: „Þannig 

er hægt að nýta menningarminjarnar til hins ýtrasta fyrir svæðið en einnig gera ráð fyrir 

þeim takmörkunum á framkvæmdum sem tilvist þeirra kann að hafa í för með sér“20 

(Minjastofnun-b). Takmörkunin eða tillitsemin er í raun á báða bóga. Gamla húsið 

takmarkar hugsanlega möguleika þess nýja með því að gera ráð fyrir sýnileika fortíðar á 

byggingunni og nýja húsið getur einnig haft takmarkandi áhrif á tilveru þess gamla. Fortíð 

og samtíð þurfa því að taka tillit til hvors annars ef sameina á hugmyndir varðveislu og 

uppbyggingar í áframhaldandi þróun borgarinnar.  

Hin síðari ár hefur þróun orðið á varðveisluhugmyndum í borginni sem setur annað 

sjónarmið í forgrunn en þegar Fjalakötturinn við Aðalstræti var rifinn árið 1985 eftir langa 

baráttu varðveislusinna sem ekki bar tilætlaðan árangur (Hörður Ágústsson, 2000b:242-

5). Nýtt hús var byggt á lóðinni án nokkurra ummerkja um það sem áður var en um það 

bil tveimur áratugum seinna var reist eftirlíking af framhlið Fjalakattarins á  öðrum stað 

við Aðalstræti. Í gamla Fjalakettinum, húsinu sem varðveislusinnum tókst ekki að bjarga, 

                                                      
20 Áhersluskáletrun höfundar. 

Mynd 14: Minnisvarði um gamalt hús settur á nýbyggingu. 
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er talin hafa verð starfræktur elsti kvikmyndasalur í heimi en ekki tókst að færa sönnur 

fyrir því (Hörður Ágústsson, 2000b:243). Helgi, sem barðist gegn niðurrifi hússins, telur 

ólíklegt að það hefði breytt því sem varð. Hann segir að verndunarsinnar hafi mætt mikilli 

andstöðu sérstaklega frá 

borgarstjórn en einnig hafi verið 

almenn samúð með eiganda 

Fjalakattarins, því hann „þyrfti að 

greiða svo há gjöld af þessu og 

græddi ekkert á þessu og svona. 

Og þannig að þetta var rifið og 

þetta eru nú sennilega almestu 

mistökin, sem hafa verið gerð í 

miðbænum!“ (Sgj9, 2016) segir 

Helgi með miklum áhersluþunga. Hann tregar gamla húsið og bætir við að ekki hafi liðið 

á löngu þar til „það var komin almenn eftirsjá“. Hin almenna eftirsjá eftir gamla húsinu 

telur hann hafa leitt til byggingar á eftirlíkingunni og með því reynt að bæta fyrir þau 

mistök sem áttu sér stað þegar húsið var rifið sem „er skandall“ (Sgj9, 2016). Tilraunin til 

að sýna því virðingarvott með eftirlíkingu þykir honum ekki bæta fyrir tjónið af hinu 

horfna húsi.  

Gerð eftirlíkingar af framhlið gamla Fjalakattarins var þáttur í samkomulagi sem 

Reykjavíkurborg og Minjavernd gerðu með sér um deiliskipulag reitsins Aðalstræti 1-18 

og Túngötu 2-4 með það að markmiði „að byggð við Aðalstræti fengi heillegt yfirbragð og 

gæti jafnframt endurspeglað sögu borgarinnar frá upphafi byggðar í Reykjavík til okkar 

daga“ (Minjavernd). Eftirlíkingin sem reis nálægt tuttugu árum eftir niðurrif gamla 

Fjalakattarins er í raun hægt að líta á sem minnisvarða um fjarverandi byggingararf (Ólafur 

Rastrick, 2016). Þróun hafði átt sér stað í varðveisluhugmyndum frá þeim tíma er gamla 

húsið var rifið en með því að reisa því minnisvarða virðast ráðandi öfl í samfélaginu hafa 

úrskurðað að það sé byggingararfur sem er ástæða til að varðveita með ummerkjum um 

það sem áður var (sbr. Harrison, 2013).  

Þrátt fyrir viðhorfsbreytingu, hin síðari ár, gagnvart varðveislu byggingararfsins ásamt 

nýlegum lögum, sem eru ætluð til að varðveita hann, standa verndunarsinnar ennþá 

Mynd 15: Eftirlíking af gamla Fjalakettinum. 
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frammi fyrir niðurrifi gamalla húsa eins og dæmið um Exeter húsið sannar sem var rifið 

vorið 2016 að því sagt er fyrir misskilning. Exeter húsið, sem stóð við Tryggvagötu, var 

aldurfriðað en rifið þrátt fyrir að ekki hefði verið veitt leyfi til þess af yfirvöldum. Á lóðinni 

umhverfis húsið hafa staðið yfir framkvæmdir við nýbyggingar og gamla húsið átti að falla 

að þeim en leyfi hafði verið gefið fyrir því að hækka það um eina hæð, breyta formi á þaki 

og byggja við það. Til undirbúnings þeirri framkvæmd hafði verið veitt byggingarleyfi sem 

leyfði niðurrif hluta hússins (Húsið rifið án leyfis, 2016). Verktakarnir, sem standa að 

framkvæmdum á reitnum, gáfu frá sér yfirlýsingu þar sem fram kom að þeir töldu sig hafa 

unnið innan ramma byggingarheimilda og sögðu að um misskilning hafi verið að ræða 

þegar allt húsið var rifið. Í yfirlýsingunni kemur einnig fram að þeir munu endurbyggja 

húsið að fyrirmynd þess gamla (Rifu húsið „í góðri trú“, 2016).  

Þegar viðtöl voru tekin við þá þátttakendur, sem fóru með mér í gönguferð, var 

reiturinn rústir einar og svæðið undirlagt af framkvæmdum. Það mátti greina sterkar 

skoðanir í viðhorfi þátttakenda til atburðarins og andspænis framkvæmdasvæðinu tjáði 

Sigrún sig af mikilli tilfinningu: „Þetta er glæpsamlegt!“ (Sgj2, 2016). Mikinn tilfinningahita 

mátti greina í orðum fleiri þátttakenda þegar þeir tjáðu sig um gjörninginn eins og Lindu 

sem „finnst þetta bara skandall!“ (Sgj1, 2016) og Fríðu þegar hún sagði: „Sko þetta er 

náttúrulega bara hneyksli!“ (Sgj3, 2016). Sitjandi yfir kaffibolla á Háskólatorgi var Helgi 

heldur ekki að skafa af hlutunum þegar tal okkar barst að niðurrifi Exeter hússins: „Bara 

algerlega blygðunarlaust! Bara refsa mönnum fyrir þetta! Harkalega bara! Skelfilegt alveg! 

Menn mega ekki komast upp með svona!“ (Sgj9, 2016). Almennt telja þátttakendur að 

um refsvert athæfi hafi verið að ræða sem ekki eigi að láta óátalið. 

Það mátti greina viðhorf á meðal þátttakenda um nauðsyn þess að fylgja málinu eftir 

og setja fordæmi. Sigrún er á þeirri skoðun og vonar  

að það verði tekið sko hart á þessu.[...] Minjastofnun [...] hefur metið þetta hús til 

menningarverðmæta og við eigum voða lítið af svoleiðis. Og ég vona að menn fari 

ekki stunda þetta. Af því að auðvitað er dýrara að gera upp [...] heldur en að byggja 

nýtt. Og þannig að við verðum að hafa fulla virðingu fyrir þessu mati Minjastofnunar. 

Og ég vona bara að þeir fái góðar sektir þannig að það endurtaki sig aldrei (Sgj2, 

2016).  

Áhyggjur lágu í orðum hennar og er Linda sama sinnis: „Þetta er bara prinsipp mál! Ég 

meina þá getur þú bara gert þetta allsstaðar. Rifið bara gömlu húsin og byggt nýtt eins og 
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þetta gamla“ (Sgj1, 2016). Þátttakendur voru undir áhrifum framkvæmdasvæðisins og 

nýafstöðnu niðurrifi hins aldursfriðaða húss sem gæti hugsanlega haft áhrif á upplifun 

þeirra. Viðhorf þeirra er samofið opinberum hugmyndum um varðveislu á byggingararfi 

en inn í það fléttast tilfinningar þeirra til arfsins og því gildismati að fylgja skuli lögum og 

reglum (sbr. Waterton og Watson, 2013). Húsið var friðað og að þeirra mati er niðurrif 

þess lögbrot en ekki einungis óheppilegur gjörningur.  

Það voru miklar efasemdaraddir á meðal þátttakenda að um misskilning hafi verið að 

ræða hjá verktökunum þegar þeir rifu Exeter húsið. Það var háð í tjáningu og orðum 

Guðrúnar þegar hún setti sig í hlutverk verktakans: „Bara mjög, mjög óheppilegt slys sko. 

Úbbs! Missti mig aðeins á gröfunni“ (Sgj5, 2016). Hún hefur litla trú á að að um misskilning 

hafi verið að ræða ekki frekar en Fríða því „maður rífur ekki heilt friðað hús fyrir 

misskilning“ (Sgj3, 2016). Linda telur að um skipulagða aðgerð hafi verið að ræða: „Ég lít 

þannig á að þeir gerðu það af ákveðnum ástæðum eða semsagt þeir ætluðu sér að gera 

þetta. [...]  Mér finnst þetta hljóma þannig í mín eyru. [...] Og eru bara að láta reyna á það 

að þeir verði ekki kærðir eða neitt“ (Sgj1, 2016). Ólöf tekur undir þetta en hún segist 

„vantreysta öllum í byggingabransanum“ og „finnur peningalykt“ af aðgerðinni þegar 

Exeter húsið var rifið (Sgj4, 2016). Eins og Linda álítur hún að verktakarnir „hafi ætlað sér 

bara að rífa það og vonast svo til þess að þeir gætu þá bara byggt það sem þeir vildu“ 

(Sgj4, 2016). Misskilningur eða ekki þar liggur efinn.  

Eins og fram hefur komið lýstu verktakarnir því yfir að þeir myndu endurbyggja Exeter 

húsið að fyrirmynd þess gamla. Það komu ýmis sjónarhorn fram hjá þátttakendum þegar 

þeir voru inntir að því hvort þeir teldu eftirlíkingu af húsinu geta bætt fyrir gamla húsið. 

Hugsjónamaðurinn og verndunarsinninn Helgi, hefur ekki mikla trú á að eftirlíkingin geti 

komið í staðinn fyrir gamla húsið ekki frekar en honum finnst eftirlíking Fjalakattarins hafa 

bætt tjónið af fjarveru hans. Það sé einnig spurning um hvert viðmiðið sé fyrir 

eftirlíkingunni, hvort það sé hin upprunalega mynd hússins eða sú mynd sem var á því 

þegar það var rifið. Auk þess veltir hann fyrir sér hvort verktakarnir hafi í fórum sínum 

„nákvæmar myndir eða teikningar“ af húsinu en dregur það mjög í efa (Sgj9, 2016). Eins 

og fram kemur hér að framan var búið að gefa leyfi fyrir breytingum á húsinu og því var 

það ekki endurreist að nákvæmri fyrirmynd úr fortíðinni heldur með þeim breytingum 

sem leyfi hafði verið gefið fyrir (sbr. Húsið rifið án leyfis, 2016).  
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Helgi er á engan hátt sáttur við örlög Exeter hússins og telur eftirlíkingu bara 

eftirlíkingu hvert sem viðmiðið er. Undir það tekur Linda, sem er mikil áhugamanneskja 

um gömlu húsin í miðborginni. Hún telur þó endurbygginu Exeter hússins að einhverju 

bæta skaðann en síður en svo að öllu leyti: „Ég meina gamla húsið hafði ákveðna sál, það 

voru ákveðnir bitar og það var í því gluggar og það var í því eitthvað gamalt. Nýtt er bara 

nýtt!“ (Sgj1, 2016). Varðveisluhugsjónir Helga og Lindu er afgerandi í þá átt að halda að 

mestu í upprunaleika efnisins því í því eru sögurnar og sálin. Fyrir þeim er það mikið 

tilfinningamál að þannig sé staðið að varðveislu gamalla húsa og viðhorf þeirra undir 

áhrifum þess (sbr. Waterton og Watson, 2013).  

 

Annað sjónarhorn kom fram hjá öðrum þátttakendum eins og Guðrúnu en með 

byggingu á eftirlíkingu Exeter hússins telur hún verktakann ná að bæta fyrir „slysið“ en 

bætir við: „Nú er ég enginn sagnfræðingur eða neitt svoleiðis. Útlitslega, þetta er bara 

mjög vel heppnuð lausn“ (Sgj5, 2016). Þar með gefur innanhússarkitektinn í skyn að útlitið 

skiptir hana meira máli en sögulegt gildi, enda virðist hún tengja sig lítið við söguna í 

upplifun sinni á miðborginni. Hún vill þó halda í yfirbragð gömlu byggðarinnar og finnur 

þann eiginleika úr fortíðinni sem hún leitar eftir í byggingarstílnum en krefst ekki að notast 

sé við upprunaefni (sbr. Holtorf, 2013). Halldór er sama sinnis en þrátt fyrir að telja að 

verktakarnir hafi gengið of langt með niðurrifi hússins telur hann loforðið um 

endurbyggingu þess „bara hið besta mál“ (Sgj6, 2016). Eins og fleiri þátttakendur telur 

hann nauðsynlegt að setja fordæmi svo verktakar fari ekki um borgina og rífi niður gömlu 

húsin án þess að bæta skaðann á einhvern hátt: „Þá verður að vera hægt benda á þetta: 

Heyrðu ykkar mistök byggið þetta aftur! Punktur! Þó þetta [...] sé í raun ekkert merkilegt 

Mynd 17: Gamla Exeter húsið. Mynd 16: Eftirlíking Exeter hússins. 
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hús nema útaf aldri. En fordæmið verður að vera til staðar. Láta menn byggja þetta aftur“ 

(Sgj6, 2016). Eins og áður hefur komið fram þá telur Halldór aldur efnisins ekki skipta öllu 

máli, heldur miklu fremur gamli stíllinn, yfirbragðið og kannski andrúmsloftið.21 Í því 

finnur hann þá eiginleika úr fortíðinni sem uppfylla væntingar hans (sbr. Holtorf, 2013). 

Endurbygging og eftirlíking gamla hússins þykir honum koma fyllilega í stað þess gamla 

þrátt fyrir sterk tilfinningatengsl við Exeter húsið en fjölskyldufyrirtæki hans var staðsett 

í því þegar hann var ungur drengur.22  

Friðjón telur oft farið offari í varðveislumálum en er á því að verktakarnir „gengu 

kannski aðeins of langt með því að rífa allt húsið“ (Sgj8, 2016). Hann er sama sinnis og 

þeir þátttakendur sem telja eftirlíkingu Exeter hússins bæta niðurrif þess: „Því að ég held 

að þegar húsið verði byggt aftur þá verður það áreiðanlega mjög líkt og í upprunalegri 

mynd“. Hægt verði að bera kennsl á fortíðina í stílnum (sbr. Holtorf, 2013) og við upprisu 

þess veltir hann fyrir sér hvort það  

skipti þá einhverju máli hvort að fjalirnar [...] á þakinu séu akkúrat upphaflegi 

viðurinn frá því nítjánhundruð eða hvort það er eitthvað sem var ræktað hérna í 

Finnlandi núna eftir tvöþúsund. Skiptir það einhverju máli þegar upp er staðið? Fyrst 

og fremst það sem að húsafriðun gengur út á er að við erum að tjá virðingu okkar 

fyrir fortíðinni (Sgj8, 2016). 

Virðingu telur hann felast í þessari eftirlíkingu fortíðar og er sáttur er við þá lausn á annars 

óheppilegum atburði. 

Eftirlíking líkir eftir einhverri fyrirmynd og getur verið nákvæm, ónákvæm, gróf, léleg 

(Jón Hilmar Jónson, 2005:132) eða jafnvel áætluð. Húsið sem reis að fyrirmynd Exeter 

hússins er hægt að kalla lélega eða góða eftirlíkingu, minnisvarða um fjarverandi 

byggingararf eða leikmynd á sviði miðborgarinnar, allt eftir því hvernig litið er á það.  Hluti 

þátttakenda vill halda í uppruna efnisins á meðan aðrir eru sáttir við að finna eiginleika úr 

fortíðinni í stílnum sem var sóttur í fyrirmynd gamla hússins. Styrkur staðartengsla við 

húsið og svæðið umhverfis er mestur hjá Halldóri sem er sáttur við endurgerðina og finnst 

hún heiðra minningu þess. Exeter húsið var á áberandi stað í borginni og því hafa flestir 

þátttakendur einhver tengsl við svæðið eða þekkja það vel. Viðhorf þeirra til niðurrifs 

hússins virðist fyrst og fremst bundið áhrifunum sem gjörningurinn hafði á þau en staður 

                                                      
21 Sjá kafla 6.2. 
22 Sjá í kafla 4.2 og 4.4. 
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og stund er einnig áhrifavaldur því 

þegar göngufélagar mínir komu að 

staðnum gripu þeir í tómt, húsið 

var horfið, og svæðið undirlagt 

framkvæmdum og rústum (sbr. 

Gregg og Seigworth, 2012). Fyrstu 

viðbrögð voru reiði sem bráði af 

einhverjum þeirra við vitneskjuna 

um væntanlega endurgerð Exeter 

hússins. Þrátt fyrir að greina megi sátt á meðal þeirra vegna endurbyggingar hússins 

hræðast þeir endurtekinn gjörning sem þeir telja refsiverðan. Fordæmi verði því að setja 

svo viðlíka atburðir endurtaki sig ekki í gömlu byggðinni í borginni.  

Í miðborginni hafa verið 

reistar nokkrar eftirlíkingar auk 

þeirra sem hér hefur verið fjallað 

um, framhlið Fjalakattarins við 

Aðalstræti og hið endurreista 

Exeter hús. Við Aðalstræti er til 

dæmis blanda af húsum sem eru 

aðflutt, endurgerðir, eftirlíkingar 

og nýbyggingar með vísun í 

horfnar byggingar sem urðu að 

umræðuefni á meðal þátt-

takenda. Egill er ekki fyllilegar 

sáttur við útkomuna: 

Af hverju þurftu þeir að blanda saman þarna til dæmis eitthvað sem lítur svona 

pínulítið út eins og Uppsalir en er samt ekki Uppsalir. Með bara svona dálítið 

kuldalegum flötum sem snúa út í Túngötuna. Þetta er einhverskonar hrærigrautur og 

[...] þetta hefur ekki alltaf verið að heppnast vel og eldist ekkert sérlega vel heldur 

(Sgj12, 2016).  

Mynd 18: Framkvæmdasvæðið rústir einar eftir 
niðurrif Exeter hússins. 

Mynd 19: Gömlu Uppsalir en turninn einkenndi húsið.  
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Egill telur húsið sem vísar til gömlu Uppsala skorta 

samræmi við önnur í lengjunni og hefði fremur viljað gera 

eftirlíkingu af raunverulegu húsi en láta ekki vísun í það 

duga. Ná þannig fram samræmi og samfelldu útliti gamalla 

húsa sem innihéldu trúverðuga eiginleika úr fortíðinni sem 

stæðu undir væntingum hans (sbr. Holtorf, 2013). 

Sigrún er hrifin af „leikmyndinni“ við Aðalstræti og 

þegar við gengum þar að sagði hún af mikilli innlifun: 

„Sérðu þetta! Heldurðu að þetta sé amalegt, þetta er 

yndislegt“ (Sgj2, 2016). Leikarinn í hópi þátttakenda er 

almennt hlynnt „leikmyndagerð“ í miðborginni og vill auka 

hana eða að öðrum kosti að nýbyggingar taki mið af 

gömlum húsum. Henni þykir það „til dæmis fallegt skref, þó að það sé umdeilt, þegar 

menn fóru að hérna byggja gömul 

timburhús semsagt eftir forskrift 

eða semsagt í líkingu við önnur“ 

(Sgj2, 2016). Með þeirri stefnu væri 

byggingararfinum gert hátt undir 

höfði og fortíðinni sýnd tilhlýðileg 

virðing. Hún er ósammála þeirri 

stefnu að nýbyggingar þurfi ætíð að 

taka mið af samtíma arkitektúr til að 

vera sögunni samkvæmur:  

Þú veist, það er alltaf verið að segja okkur að það sé sögufölsun að halda í eitthvað 

sem er gamalt. En þetta er samt svona okkar sérstaða. Mér finnst svolítið spennandi 

að halda í sérstöðuna okkar frekar en að hérna fara bara út í eitthvað (Sgj2, 2016).  

Egill og Sigrún eru bæði hlynnt leikmyndagerð í formi eftirlíkinga en annað þeirra lét 

ósamræmi í sviðsmyndinni trufla sig á meðan hitt kaus að horfa framhjá því og dáðist að 

þeim hluta hennar sem heillaði.  

Í umræðum um eftirlíkingar og endurgerðir var oft talað um að þær væru 

„leikmyndir“. Leiksviðið er sýnilegt áhorfendum á leiksýningu en baksvið er einungis fyrir 

Mynd 20: Nýbygging á lóð 
gömlu Uppsala. Turninn vísar 

til hins horfna húss. 

Mynd 21: Aðalstræti. 
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þá er starfa í leikhúsinu og skiptir því litlu máli í viðtöku á sýningunni. Á sama hátt virðist 

sýnileiki leikmyndar af gömlu húsi vera það sem Fríðu þykir skipta mestu máli: „Það er 

enginn að tala um að hús þurfi að vera gamalt að innan þótt að ytra byrðið kannski taki 

einhvern keim, þú veist. Það má gera einhverjar útfærslur á þessu“ (Sgj3, 2016). Áhyggjur 

eru víðsfjarri af því sem er baksviðs í leikmyndinni. Sýningin sjálf skiptir höfuðmáli. Ólöf 

hefur heldur ekki stórar áhyggjur af baksviðinu en spenna andstæðna kemur fram er hún 

veltir fyrir sér hvort umgjörðin hefði takmarkandi áhrif á nýtingu húss sem væri 

„leikmynd“ af gömlu húsi (sbr. Anderson, 2009). Hvort hið sýnilega gæti virkað hamlandi 

á ósýnileikann, á notagildið? (sbr. Kirsenblatt-Gimblett, 1995).  Það er auðvitað einnig 

spurning um hversu langt er óhætt að ganga í smíði „leikmyndar“ á sviði miðborgarinnar? 

Hugmyndir um varðveislu hafa tekið breytingum á umliðnum árum og munu eflaust 

halda áfram að þróast um ókomin ár. Vægi byggingararfsins í skipulagsmálum borgarinnar 

virðist hafa aukist en ýmsar breytingar hafa samt sem áður orðið á ásýnd hennar. Hús 

hafa horfið af sviði miðborgarinnar en á meðal þátttakenda má greina trega vegna þeirra. 

Húsa sem voru hluti af byggingararfi þjóðarinnar, húsa sem þeir þekktu, húsa sem geymdu 

minningar, húsa sem eru fjarverandi byggingararfur í hugum þeirra sem enn muna. 

Endurgerðir og eftirlíkingar, sem hafa verið gerðar af horfnum húsum, eru ýmist 

„ásættanlegur virðingarvottur“ eða „léleg tilraun“ til að bjarga fyrri mistökum því í þau 

vantar gömlu sálina og gömlu andarnir hafa horfið á braut. Samt sem áður telja 

þátttakendur fulla ástæðu til að endurgera horfin hús og byggja raunverulegar 

eftirlíkingar þó þau innihaldi einungis nýja sál og anda. Sérstaklega þegar verið er að 

bjarga ásýnd svæðisins með endurreisn húsa sem hafa horfið. Eftirlíkingarnar þurfa að 

innihalda eiginleika úr fortíð til að uppfylla væntingar þátttakenda. Hálfkveðin vísa fellur 

ekki að væntingum þeirra, það þarf að kveða hana alla. Að baki viðhorfi þátttakenda má 

greina marglaga staðartengsl og hrúgukast áhrifa meðal annars frá tilfinningum til 

horfinna tíma og til byggingararfsins. Áhrifa frá gildismati, minningum, fegurðarskyni og 

fortíðarþrá.  

6.3.2 Húsaflutningur: „Ég myndi ekki kasta mér fyrir gröfuna“  

Í gegnum tíðina hafa húsaflutningar talsvert verið tíðkaðir í eldri hluta Reykjavíkurborgar 

og mörg gömul hús fengið flutningsskírteini til að rýma fyrir nýbyggingum. Einhver þeirra 

hafa gengið í endurnýjun lífdaga í nýju umhverfi en önnur orðið að safngripum á 
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Árbæjarsafni og öðlast tækifæri til framhaldslífs með öðrum hætti (Kirshenblatt-Gimblett, 

1998:157). Safninu er ætlað að varðveita þau hús sem hafa verið látin víkja fyrir 

nýframkvæmdum en dregið hefur úr flutningi húsa á safnið. Samkvæmt gildandi 

Aðalskipulagi Reykjavíkurborgar (2014) samræmist það varðveislustefnu yfirvalda: 

„Gamlar byggingar skulu varðveittar á sínum stað. Ef hreyfa á við eldri byggingum skal 

færa fyrir því sterk rök í tillögu að deiliskipulagi og gera grein fyrir því hvernig hin nýja 

byggð samræmist markmiðum borgarverndarstefnu“ (43). Samkvæmt stefnu borgarinnar 

er flutningur húsa innan borgarmarka ekki fyrsti kostur en fremur en að gera þau að 

safngripum er húsaflutningur ákveðin leið til varðveislu. Húsin öðlast framhaldslíf þó 

rætur þeirra fái nýjan jarðveg. Þau geta áfram sinnt sínu hlutverki að umvefja líf fólks á 

meðan safngripir festast í tíma og rúmi en líf þeirra einskorðast þá við safngesti. Opinber 

stefna er að viðhalda áframhaldandi nýtingu húsa, sem í einhverjum tilfellum innifelur 

húsaflutning, en hvert er viðhorf þátttakenda til þeirra? Hvers eðlis eru áhrif breytinga af 

völdum húsaflutninga á meðal þeirra? Er viðhorf þeirra vegna varðveislusjónarmiða eða 

staðartengsla eða liggur eitthvað annað að baki?  

Viðhorf þátttakenda til breytinga, sem húsaflutningar valda, er margþætt og í raun 

ekki hægt að segja að eitt viðhorf gildi um þá alla. Annað viðhorf gildir til dæmis um 

safngripi en hús sem fær áfram það hlutverk að umvefja daglegt líf fólks. Helgi telur 

húsaflutninga hafa verið „náttúrulega bara vandræðalausn í upphafi“, ein leið til að losna 

við gömul hús. Tilurð Árbæjarsafnsins, sem afrakstur slíkra flutninga, og sú stefna sem þá 

varð til er honum ekki að skapi en segist virða það sjónarmið að æskilegt sé að varðveita 

ákveðinn stíl, tímabil eða þjóðfélagshópa á slíku safni (Sgj9, 2016). Fríða vill helst sjá 

gömlu húsin í borginni uppfylla það hlutverk sem þeim er ætlað en telur nauðsyn að halda 

uppi safni áþekku Árbæjarsafni: „Sko það eru náttúrulega hús sem er ekki hægt að búa í 

og þar er svona ákveðin saga sem að er sögð“. Það sé auk þess skárri kostur að setja 

gamalt hús á safn heldur en láta það algjörlega hverfa. Byggingarsögunni er þá viðhaldið 

á safninu (Sgj3, 2016). Linda er sammála því sjónarmiði en hefur blendnar tilfinningar til 

Árbæjarsafnsins. Það gætir hjá henni trega: „Sko, eins og húsin sem eru í Árbæ, þau 

náttúrulega voru öll hérna í miðbænum“. Safnið telur hún ekki alslæmt því „hefðu þau 

ekki verið flutt þá hugsa ég að þau hefðu bara verið skemmd á sínum tíma“ (Sgj1, 2016). 

Í viðhorfi þeirra má greina ákveðna togstreitu því á safninu er byggingararfurinn hólpin 

en í öðru samhengi en áður og finna þau í því bæði kosti og galla. Einn af kostunum, sem 
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er mörgum mikilvægur, er sá að hægt er að heimsækja húsin á safninu og fara þar með í 

ferðalag til fortíðar (Kirshenblatt-Gimblett, 1998:130-5).  

Á meðal þátttakenda má greina að þeim þykir margir húsaflutningar, sem hafa tíðkast 

í gegnum tíðina, bæði eðlilegir og vel heppnaðir. Nokkrir þeirra höfðu orð á þeirri hefð 

sem þeir fundu í húsaflutningum því þær væru ekki nýtilkomnar aðgerðir né einungis til 

að setja hús á söfn (Sgj3; 5; 11). Í hefðinni finnur Guðrún sátt við slíkar aðgerðir en hún 

hefur afar jákvætt viðhorf til húsaflutninga. Hún rifjar upp að það hefði tíðkast að flytja 

hús úr Skerjafirðinum, þegar hún bjó þar á æskuárum, sem hluti  af einhverri hefð í mótun 

borgarinnar: „Því húsin sem voru færð. Þau voru flutt yfir í Lauganesið til að rýma fyrir 

flugbrautinni“. Það finnst henni nokkuð kaldhæðnislegt í ljósi stöðu flugvallarmála 

borgarinnar í dag því hringrás hafi myndast í mótun borgarinnar (Sgj5, 2016). Breytingar 

eru hluti af þróun borga og hér á landi hafa húsaflutningar verið hluti af þeirri þróun 

(Hörður Ágústsson, 2000:213). 

Húsaflutningar eru breytingar á umhverfinu þó húsin séu ekki fjarlægð af yfirborði 

jarðar með óafturkræfum hætti. Húsin eru ekki fjarverandi byggingararfur,23 einungis 

fluttur og minnisvarðinn er enn til staðar þó á öðrum stað sé (sbr. Harrison, 2013). Eftir 

stendur að á upprunastað hússins er það fjarverandi. Eins og fram hefur komið er ákveðin 

tegund af varðveislu innifalin í húsaflutningum og byggingararfinum er borgið á öðrum 

stað. Afleiðingin er breyting á báðum stöðum, þar sem húsið var og einnig á nýja staðnum. 

Patrick Devine-Wright (2014:168) segir að óhjákvæmilega hafi breytingar á umhverfinu 

afleiðingar fyrir tilfinningaleg tengsl fólks við staði. Breytingar þurfi ekki alltaf að hafa 

neikvæð áhrif því þær geti ekki síður haft jákvæð áhrif á fólk þó tengsl við staði breytist 

og margir eru beggja blands vegna þeirra áhrifa.  

Þrátt fyrir að telja húsaflutninga vera „vandræðalausn“ þá er Helgi á því að þeir geti 

verið réttlætanlegir eins og þegar gamla Ísafoldarhúsið var flutt úr Austurstræti yfir í 

Aðalstræti. Nýlegu steinhúsin í Austurstrætinu þrengdu að gamla húsinu og voru í 

„æpandi ósamræmi“ við það. „Þannig að það var búið að dæma það eiginlega til einhverra 

örlaga“ (Sgj9, 2016). Örlaga sem lét það virðast aðskotahlut á meðal nýrra bygginga en 

ekki rótfast hús á heimaslóðum. Á nýja staðnum  þykir Helga húsið falla vel að umhverfi 

                                                      
23 Sjá kafla 6.3.1. 



135 

sínu og samræmi vera í götumyndinni (Sgj9, 

2016). Einar telur einnig ásættanlegt að flytja 

gömul hús  en það er háð í orðum hans þegar 

hann bætir við: „Ef það passar ekki lengur í 

umhverfi sitt. Það eru önnur hús búin að 

skemma [fyrir því]“ (Sgj11, 2016). 

Húsaflutningar geta því verið réttlætanlegir þó 

þeir séu ekki æskilegir og hafa óhjákvæmilegar 

afleiðingar. Breyting verður á borgarlandslaginu 

því upprunastaður hússins er ekki lengur sá 

sami. Það veldur röskun á staðartengslum íbúa 

en innifelur einnig inngrip í sögulegt samhengi 

hússins. Hús, sem hefur lengi verið hluti af 

götumynd, verður að öllum líkindum samofið 

skilningi íbúa á umhverfi borgarinnar og sögu 

hennar og þar með verið óaðskiljanlegur hluti af sjálfsmynd þeirra. Ákveðið rof myndast í 

merkingu húss við flutning samhliða rofi í samhengi sögu þess þegar það er ekki lengur 

tengt upprunastað (Ólafur Rastrick, 2016). 

Hús eru sjaldnast eitthvað líflaust fyrirbæri, því flest eru þau umgjörð utan um tilveru 

fólks sem skapar því líf. Mörg hús er sögð hafa sál og góðan anda eða á hinn veginn að 

andinn í þeim er sagður slæmur. Michael Mayerfeld Bell (1997) sér staðartengsl sem 

umhverfi yfirfullt af öndum. Þar vísar hann til nálægðar þeirra sem eru ekki líkamlega á 

staðnum, nokkurs konar fjarverandi viðvera þeirra og er hluti af fyrirbæri staða, þar með 

húsa. Í öndunum finnum við fyrir merkingu staða því þeir skapa þeim sérstöðu í huga 

okkar. Hvað verður um þessa anda þegar hús eru flutt? Verða þeir heimilislausir og hverfa 

á brott eða fylgja þeir staðnum eða elta þeir jafnvel húsið? Friðjón er ekki hlynntur 

húsaflutningum og telur þá bera vott um „kjarkleysi“. Það sé mun „heiðarlegra að leyfa 

bara niðurrif á þessum húsum“ og gefa þar með öndunum hvíldina. Hann telur ekki þörf 

á „að geyma alla söguna“ en viðurkennir að æskilegt sé að varðveita valda kafla sögunnar 

með því það „uppstoppa“ valin hús og koma þeim fyrir á safni eins og gert er við „dauð 

dýr“ (Sgj8, 2016). Það er ákveðið háð í orðum Friðjóns þegar hann líkir húsi á safni við 

uppstoppuð dýr sem gefur til kynna það álit að húsin séu ekki lengur lifandi þegar þau eru 

Mynd 22: Gamla Ísafoldarhúsið á nýju 
heimilisfangi. 
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orðin að safngripum. Þau eru ekki lengur nothæf fyrir það hlutverk, sem þeim er ætlað, 

að vera umgjörð utan um líf fólks. Þau eru jafn dauð og uppstoppuð dýr á safni. Eins og 

Valdimar Tr. Hafstein (2006) kemst að orði þá hefur þeim verið „stillt upp sem sínum eigin 

táknmyndum, sem ímyndun sjálfs sín“ (315) og þannig fengið framlengingu á tilveru sinni.   

Þróun borgarinnar heldur áfram sem hefur í för með sér niðurrif og áframhaldandi 

húsaflutninga og nú liggur fyrir að fjarlægja eigi húsbygginguna Casa Christi af lóð 

Menntaskólans í Reykjavík til að rýma fyrir nýbyggingum skólans. Húsið er aldursfriðað 

með lögum um menningarminjar og hefur hin síðari ár verið notað undir skólastarf 

Menntaskólans í Reykjavík. Eftir gildistöku laganna eða í lok árs 2015 samþykkti 

Reykjavíkurborg niðurrif hússins til að rýma fyrir nýbyggingum, sem eiga að rísa á lóðinni, 

samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Þar sem húsið er friðað hefur Minjastofnun lagt til að 

byggingin verði reist í upprunalegri mynd á nýjum stað en telur sig ekki geta krafist þess 

að húsið verði varðveitt á upprunastað á baklóð Menntaskólans í Reykjavík. Tilgreind 

ástæða er rakin til fyrri afgreiðslu á deiliskipulagi reitsins, sem var unnin árið 2009, fyrir 

gildistöku laga um menningarminjar. Í þeirri afgreiðslu gerði Húsafriðunarnefnd ríkisins 

enga athugasemd við fyrirhugað niðurrif á húsinu (Ingvar Haraldsson, 2015 ; Valgeir Örn 

Ragnarsson, 2016).  

Þegar viðtöl voru tekin og þegar þetta er skrifað liggur ekki fyrir hvert skuli flytja húsið 

sem gæti haft áhrif á viðhorf þátttakenda. Breytingar eru yfirvofandi en ekki afstaðnar né 

sýnilegar. Það verður því að taka tillit til þess að viðhorf þátttakenda er enn huglægt um 

það sem verður en ekki það sem er orðið. Staðartengsl hafa ekki enn verið trufluð en því 

meiri og hraðari sem breytingar eru því meiri áhrif hafa þær á tengslin (Devine-Wright, 

2014:168-9). Byggingararfurinn er enn sýnilegur á upprunastað en gengið var að honum 

með þann hóp þátttakenda sem fór í gönguferð um miðborgarsvæðið. Viðhorf þeirra til 

flutnings á þessu tiltekna húsi var fangað á staðnum undir áhrifum frá því og sögulegu 

umhverfi þess. Aðrir þátttakendur tjáðu skoðun sína án þeirra áhrifa en undir áhrifum frá 

kunnuglegu svæði innan miðborgarinnar. 

Skoðanir eru skiptar og hægt að merkja ýmsar ástæður að baki viðhorfi þátttakenda 

til flutnings á Casa Christi. Sigrún og Egill eru fyrrum nemendur Menntaskólans við 

Reykjavík en fyrir þann tíma er Casa Christi var innlimað í húsakost skólans. Þau eru bæði 

nokkuð mótfallin því að flytja húsið og er Sigrúnu umhugað um að húsið haldi sér eða að 
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öðrum kosti að fyrirhugaðar nýbyggingar „taki mið af því sem fyrir er og verði hreinlega 

það sem ég kalla leikmynd“ (Sgj2, 2016). Það er umhverfi hins sögulega skóla, sem virðist 

ráða viðhorfi hennar, ekki hvert á að flytja Casa Christi heldur hvernig staðið er að 

breytingum á svæðinu og hvað eigi að koma í staðinn fyrir gamla húsið: „Þetta er jú 

Menntaskólinn í Reykjavík og hann á skilið flotta hluti“ (Sgj2, 2016). Merking staðarins er 

fólgin í aðalbyggingunni sem er samofin honum og sögu miðborgarinnar. 

Gegnumgangandi í öllu viðhorfi Sigrúnar sjást hin sterku tengsl við miðborgarsvæðið sem 

tengist ekki einungis ævisögu hennar heldur einnig gildismati og meðvitund um fortíð 

(sbr. Cross, 2001; Lewicka, 2014).  

Egill segist hafa taugar til Casa Christi frá þeim tíma er KFUM var þar starfrækt og 

hann sótti þangað fundi á sínum æskuárum en „ég myndi ekki kasta mér fyrir gröfuna“. 

Honum finnst samt „skelfileg hugmynd“ að byggja stórar byggingar á lóðinni. Menn verði 

bara að sætta sig við að skólinn sé lítill og verði aldrei stór. Auk þess hefur hann áhyggjur 

af því raski sem byggingarframkvæmdir myndu hafa „í þessu pínulitla hverfi“ þar sem 

mörg af elstu húsum 

borgarinnar eru og óvíst 

„hvernig húsgrunnarnir, sem 

þar eru, standa af sér svona 

framkvæmdir. Mér finnst 

þetta bara vitleysa“ (Sgj12, 

2016). Þrátt fyrir að vera 

mótfallinn fyrirhuguðum 

framkvæmdum á MR reitnum 

hefur Egill lítið tjáð sig um 

þær opinberlega sem hann 

segir vera af persónulegum ástæðum. Í fyrsta lagi sé það vegna þess að hann býr nánast 

við hliðina á skólanum en í öðru lagi vegna þess „sko rektorinn kenndi mér stærðfræði í 

MR og ég var svo lélegur nemandi að ég skammast mín ennþá“. Þetta situr í Agli, sem 

finnst að hann „eigi ekkert að vera ibba gogg við þennan mann“, og heldur sig því til hlés 

en lætur aðra um mótmæli framkvæmda á umræddum reit (Sgj12, 2016). Húsið kallar 

fram ólíkar tilfinningar og gætir spennu andstæðna í viðhorfi Egils til flutnings þess. Hann 

Mynd 23: Casa Christi á baklóð Menntaskólans í Reykjavík. 
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er ekki fyllilega sáttur við flutninginn en vill samt sem áður ekki gera mikið mál úr því (sbr. 

Anderson, 2009).  

Það virðist fylgja Casa Christi eitthvað óorð á meðal nemenda, sem hafa sótt 

Menntaskólann í Reykjavík, eftir að húsið varð hluti af húsakosti skólans eins og fram 

kemur í grein sem var birt á Vísi  í ársbyrjun 2016. Þar er haft eftir þáverandi forseta 

nemendafélagsins Framtíðarinnar að nemendur geti vart beðið eftir að losna við húsið: 

„Það vill enginn nemandi vera í þessari byggingu þegar stofuskipan er birt á haustin“ 

(Bjarki Ármannsson, 2016). Lítill eða enginn söknuður virðist vera á eftir húsinu á meðal 

nemenda sem telja það afar óhentugt til kennslu. Þegar það var keypt átti það einungis 

að vera notað í nokkur ár til bráðabyrgða en sá tími er orðinn heldur lengri en til stóð í 

upphafi (Bjarki Ármannsson, 2016). Mörgum nemendum til ama.  

Óorð hússins hefur farið víða og segist Ólöf hafa „heyrt alveg sögur af nemendum 

sem bara þola ekki þetta hús og barma sér ef þeir sjá það á stundatöflunni“ (Sgj4, 2016). 

Linda afsakar sig og segist „þekkja voða lítið þetta hús“ en hefur einnig „heyrt marga tala 

um að þetta sé mjög leiðinlegt hús. Ég veit að manninum mínum finnst það“ en hann er 

fyrrum nemandi gamla menntaskólans (Sgj1, 2016). Þær eru á þeirri skoðun að almennt 

eigi að forðast húsaflutninga því Ólöfu þykir tilgangslaust að „rífa hús til að rífa hús“ (Sgj4, 

2016) og Lindu þykir tengslin við upprunastað skipta máli því „þar er einhvern veginn sko 

sálin“ en einnig finnst henni „það líka skipta máli hvar það er sett“ (Sgj1, 2016). Verðmæti 

hússins, sem hluti af byggingararfi þjóðarinnar, er lýsandi í viðhorfi Lindu þegar hún 

tiltekur mikilvægi áfangastaðar hússins við flutning þess en það lá ekki fyrir þegar viðtölin 

voru tekin. Hvorugar þessara kvenna tengja sig sterkt við Casa Christi og óorðið sem af því 

fer virðist ekki hafa mikil áhrif á viðhorf þeirra en samt sem áður töldu þær ástæðu til að 

nefna það að fyrra bragði. Það er eins og þær séu að leita leiða til að sættast við flutning 

hússins. Varðveisluhugsjón virðist fyrst og fremst móta viðhorf þeirra til fyrirhugaðs 

flutnings á Casa Christi og mikilvægi tengsla þess við upprunastað eða að öðrum kosti að 

það fái viðeigandi umgjörð á nýjum stað svo andarnir geti flutt með því og blómstrað (sbr. 

Bell, 1997).  

Casa Christi er á baklóð Menntaskólans í Reykjavík og því ekki mjög áberandi í 

borgarlandinu sem Fríða telur skipta máli gagnvart almennu viðhorfi til flutnings hússins: 

„Sko, það eru bara fæstir eiginlega sem vita um þetta nema þeir sem að hafa verið í MR 
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og þeir sem búa hérna“. Hún er yfirleitt jákvæð gagnvart húsaflutningum og telur Casa 

Christi geta „sómt sér vel einhvers staðar annars staðar“. Staðsetning þess á baklóð valdi 

því að það „sér enginn þetta hús. Þú þarft að vera kunnug sögunni til að vita um það“. 

Fríða tengir sig ekki við svæðið og telur að „öllum borgarbúum er alveg skítsama um þetta 

svæði hérna á milli“ (Sgj3, 2016). Jakob segist einnig geta sætt sig við að Casa Christi verði 

látin víkja af lóðinni til að rýma til fyrir nýjum byggingum. „Það alla vega særir mig ekki 

[...] neinu varanlegu sári“ því húsið er lítt áberandi. Hin sýnilega götumynd skiptir meira 

máli því segist hann sáttur „svo framarlega sem MR og Íþaka fá að vera bara þar sem snýr 

að okkur í götumyndinni“ (Sgj7, 2016). Hið falda skiptir minna máli en hið sýnilega í 

viðhorfi þeirra til húsaflutnings og spenna andstæðna verður til. Spenna á milli sýnileika 

og ósýnileika, viðveru og fjarveru, sem hefur áhrif á upplifun þeirra af svæðinu. Húsin sem 

þau þekkja verða veigameiri heldur en hið ókunnuga því í þeim liggur merkingarbær saga 

og þar liggja tengslin (sbr. Anderson, 2009).   

Spennu andstæðna má einnig greina í viðhorfi Halldórs. Ósýnileiki Casa Christi gerir 

það að verkum að hann þekkir ekki til hússins því það „er á bakvið fullt af öðrum húsum. 

[...] Aldrei tekið eftir þessu fyrr og mætti alvega rífa það mín vegna. [...] Þetta er ekkert 

fallegt og sakna þess ekki neitt.“ (Sgj6, 2016). Í viðhorfi hans til þess að húsið víki af lóðinni 

skiptir sýnileiki þess eða öllu heldur ósýnileiki miklu máli. Þegar við gengum stuttu seinna 

að Exeter reitnum kom fram annað sjónarmið. Honum var tíðrætt um hvernig baklóðin 

við Exeter húsið var á þeim tíma sem hann var mest á svæðinu og hversu mikið hann 

saknaði hennar enda þekkti hann sig mjög vel til á þeim slóðum.24 Gamla baklóðin er 

sýnileg í minningunni en bakhús við gamla menntaskólann er ósýnilegt og má því missa 

sín. Andstæður eru ríkjandi í viðhorfi Halldórs sem endurspeglar reynslu hans (sbr. 

Anderson, 2009). Þekking á umhverfinu í gegnum daglegt líf, minningar eða sögulega 

skírskotun eykur verðmætið í huga hans auk þess sem fegurðarskynið er sterkur 

áhrifavaldur í viðhorfi hans (sbr. Cross, 2001; Haapala, 2005; Lewicka, 2014).  

Eins og ósýnileiki getur sýnileiki einnig haft áhrif á viðhorf fólks til húsaflutninga. Á 

gönguleið rannsóknarinnar var gengið fram á Gröndalshús sem þá hafði nýlega verið flutt 

af baklóð við Vesturgötu yfir á mun sýnilegri stað í borgarumhverfinu, við Fischersund í 

Grjótaþorpinu. Fríða telur að húsbyggingar, sem séu faldar inn á milli annarra húsa í 

                                                      
24 Sjá í kafla 4.2, 4.4 og 6.3.1. 
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borgarlandslaginu, nái fremur að halda gildi 

sínu ef þau eru gerð sýnilegri en áður eins og 

henni finnst raunin ætla að verða með 

flutningi Gröndalshúss (Sgj3, 2016). Þrátt fyrir 

að hún sé búin að búa í miðborginni í áratugi 

virðist sem hana vanti tengsl við minna sýnileg 

hús, því hún þekkir þau ekki. Kannski er það 

vegna þess að hún hefur ekki rætur æskunnar 

inn á milli húsanna á miðborgarsvæðinu 

(Lewicka, 2014:52-3). Linda telur 

húsaflutninga neyðarúrræði því söguleg tengsl 

húsa séu sterk við upprunastaði. Hún segist 

hafa velt flutningi á Gröndalshúsi mikið fyrir 

sér því helst vilji hún að hús fái að vera þar sem þau eru byggð: „En það var náttúrulega 

þar sem það var, það sást voða lítið. Það var náttúrulega á bakvið nýtt stórt steinhús eða 

nýrra að minnsta kosti. Og maður eiginlega var aldrei almennilega var við þetta hús“ (Sgj1, 

2016). Hún telur að húsið njóti sín mun betur á nýja staðnum, því það falli mun betur að 

því umhverfi og húsunum sem þar eru fyrir. Hin breytta staðsetning hússins gefur því 

ferskar rætur og andinn í formi staðartengsla virðist elta það yfir á nýjan stað (sbr. Bell, 

1997). Það má einnig merkja það viðhorf að með því að gera húsið sýnilegt sé því sómi 

sýndur auk þess sem gæti að virkjað sameiginlegt minni borgarbúa eða þeirra sem eiga 

leið um miðborgina.  

 Eins og fram hefur komið er Ólöf mótfallin húsaflutningi og vill meðal annars að Casa 

Christi fái að standa áfram á upprunastað. Hún segist því að vera farin að „tala í hringi“ 

þegar hún viðurkennir að hafa „séð það heppnast alveg vel að flytja hús, færa þau“ en 

flutningur á Gröndalshúsi þykir henni afar vel heppnaður (Sgj4, 2016). Sigrún er ekki alveg 

á sömu skoðun varðandi þetta tiltekna hús:  

Af því að þetta hús hefur svo mikla sögu, að það hefði átt að vera þar sem það var. 

[...] Þetta er náttúrulega sögufrægt hús og það á að standa í sínu umhverfi. Vegna 

þess að þegar þú ert í umhverfinu og stendur við húsið sérðu, ertu á svipuðum 

slóðum og skáldið“ (Sgj2, 2016).  

Mynd 24: Gröndalshús á nýjum slóðum. 
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Hún hefur áhyggjur að með flutningnum myndist rof í sögu hússins en viðurkennir að það 

sómi sér vel á nýja staðnum. Það hefði mátt slá tvær flugur í einu höggi og byggja 

eftirlíkingu í Grjótaþorpinu en leyfa gamla húsinu að vera áfram á sínum upprunastað 

(Sgj2, 2016). Gamla húsið hefði þá haldið sínum gamla anda og getað haldið áfram að 

segja sögu sína í beinum tengslum við upprunalegt umhverfi. Eftirlíking hefði þess í stað 

bætt nýjum anda við í borginni (sbr. Bell, 1997).   

Andstæður eru ríkjandi í viðhorfi þátttakenda til flutnings á Casa Christi og 

Gröndalshúsi. Á meðan einn vill alls ekki að fyrrnefnda húsið víki er öðrum nákvæmlega 

sama þó það hverfi. Að baki viðhorfi þeirra, sem vilja halda húsinu á sínum upprunastað, 

má meðal annars greina sterk staðartengsl, hugmyndafræðilegt gildismat, meðvitund um 

fortíð og ríka varðveisluhugsjón (sbr. Cross, 2001; Lewicka, 2014). Á meðal þátttakenda 

má einnig greina spennu andstæðna í viðhorfi þeirra. Spennu sem er meðal annars á milli 

kunnugleika og ókunnugleika, sýnileika og ósýnileika, og ólíkra minninga. Andstæðurnar 

endurspegla þeirra eigin reynslu og þá upplifun sem þeir verða fyrir gagnvart breytingu á 

borgarlandinu (sbr. Anderson, 2009). Spennu má einnig finna á milli viðhorfs til flutnings 

húss af lítt sýnilegri lóð yfir á aðra sem er mun meira áberandi. Hið ósýnilega má fara en 

það virðist jákvætt ef það er gert sýnilegra en áður. Einnig myndast togstreita um hvort 

rétt er að flytja hús því þó það sómi sér vel á nýjum stað, jafnvel enn betur en á 

upprunastað, þá myndast rof í sögu þess og merkingu sem veldur einhverjum hugarangri.   

Í viðhorfi til húsaflutninga kemur fram að almennt telja þátttakendur nauðsynlegt að 

halda uppi safni sem varðveitir byggingarsöguna. Í flestum tilfellum vilja þeir samt sem 

áður halda gömlum húsum innan borgarmarka þar sem þau geti sinnt því hlutverki sem 

þau eru gerð fyrir, að umvefja líf fólks. Húsaflutningar eru ein leið til varðveislu og með 

því að flytja hús á milli staða innan borgarinnar tekst að nýta þau áfram í stað þess að gera 

þau að safngripum. Í viðhorfi þátttakenda til húsaflutninga má merkja sátt við þá aðgerð 

vegna hefðar sem hefur myndast, að þeir geti verið réttlætanleg björgunaraðgerð eða 

hreinlega að þeir beri vott um kjarkleysi því miklu heiðarlegra sé að leyfa niðurrif. Kostir 

húsaflutninga innan borgarinnar virðast einna helst þeir að húsið heldur áfram að gegna 

hlutverki sínu en ókostir þeir helstir að rof verður í samhengi hússins og þeirra svæða sem 

verða fyrir röskun vegna flutninganna. Það leiðir af sér röskun á staðartengslum íbúa með 

misjöfnum afleiðingum, sem þeir geta ýmist upplifað jákvæðar eða neikvæðar, eða sitt 
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lítið af hvoru. Hvort andarnir flytji með húsinu eða verða eftir á upprunastaðnum er allt 

undir aðstæðum komið og tekur eflaust breytingum eftir því sem tími líður.   

6.4 Samantekt 

Í upplifun og viðhorfi þátttakenda til gömlu byggðarinnar í miðborg Reykjavíkur má greina 

að þátttakendur hafa tileinkað sér sjónarhorn minjavarðarins en með sínum eigin 

áherslum. Þeir eru almennt hlynntir friðun húsa vegna þess tilgangs sem það innifelur að 

viðhalda gömlu borgarmyndinni, sérstöðu hennar og til þess að sögulegur arfur gleymist 

ekki en forðast alhæfingar. Húsin þurfa að halda áfram að þjóna þeim tilgangi að umlykja 

daglegt líf fólks fremur en að festast í tíma og rúmi. Framþróun krefst þess að gömul hús 

gangi í gegnum breytingar, sem þátttakendur sætta sig við, en einungis upp að vissu 

marki. Breytingarnar verða að vera innan ákveðins ramma. Innan rammans þarf að vera 

hægt að merkja efnislegar vísbendingar, sem þátttakendur bera kennsl á að komi frá fyrri 

tíð, séu trúverðugar og uppfylli væntingar þeirra. Úr þeirri fortíð sem ímyndunarafl þeirra 

hefur skapað í samtímanum í þeirra menningarlega og félagslega umhverfi.  

Trega gætir vegna horfinna húsa og sjónarhorn minjavarðarins birtist þegar gömul 

hús eru rifin í borginni. Sátt myndast ef þeim er sýndur virðingarvottur með endurgerð 

eða eftirlíkingum á meðal einhverra á meðan aðrir telja þær lélega tilraun til að klóra yfir 

fyrri mistök. Spenna andstæðna verður áberandi í viðhorfi þátttakenda til húsaflutninga, 

þar skiptir miklu máli sýnileiki eða ósýnileiki húsa og kunnugleiki eða ókunnugleiki. 

Almennt gætir þess viðhorfs að húsaflutningar innan borgarmarka séu skárri kostur en að 

gera hús að safngripum. Flutningurinn getur jafnvel verið betri kostur en heima setið. 

Afleiðingarnar valda samt sem áður röskun á staðartengslum, orsaka tilfinningarót og 

framkalla rof í sögu húsa.  

Að baki viðhorfi þátttakenda má greina að þeir eru undir áhrifum frá 

viðhorfsbreytingunni sem varð á áttunda áratug síðustu aldar og hafa tileinkað sér 

virðingu fyrir byggingararfinum. Hversu langt þeir vilja ganga í varðveislumálum er undir 

bakgrunni þeirra komið, hagsmunum, gildismati, tilfinningum og marglaga reynslu sem 

þeir hafa safnað að sér. Að baki viðhorfi þeirra má einnig merkja marglaga staðartengsl, 

fegurðarskyn og fortíðarþrá. Allt safnast þetta saman í hrúgukast áhrifa í upplifun 

þátttakenda af gömlu húsunum í miðborginni, sem eru þar staðsett í hrúgukasti tímans. 
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7 Lokaorð 

Í fjarska, á bak við allt, sem er, 

býr andi þess, sem var. 

Og andi þess, sem enn er hér, 

er ekki þar. 

(Steinn Steinarr, 1991) 

 
Andi miðborgar Reykjavíkur býr í hrúgukasti tímans. Hann er aldrei einn ferð né 

óbreytanlegur því hann þarfnast gagnverkunar frá þeim sem eru hér og nú. Á sama hátt 

þarfnaðist hann slíkrar gagnverkunar í fortíðinni og mun þurfa á að halda í framtíðinni. Í 

þessari rannsókn var lagt var af stað í ferð, með aðstoð nokkurra borgarbúa, til að fanga 

áhrif efnislegra þátta miðborgarinnar. Andi svæðisins er hluti af upplifuninni í 

gagnverkandi áhrifum þess anda sem býr með einstaklingnum í formi tengsla, tilfinninga 

og minninga. Farið var í gönguferðir um miðborgina, spjallað og tekin viðtöl sem voru 

innrömmuð inn í svæði miðborgarinnar. Ferðast var um í tíma og rúmi, hér og nú, þar og 

þá eða þegar. Leitast var við að ljá almennum borgarbúum rödd til að bæta inn í ráðandi 

umræðu á opinberum vettvangi um miðborgina og þær miklu breytingar sem eiga sér 

stað eða hafa átt sér stað á svæðinu. Markmiðið var að fanga áhrif efnislegra þátta 

miðborgarinnar á nokkra borgarbúa og öðlast þannig innsýn í áhrifamátt svæðisins til að 

varpa ljósi á merkingu þess og gildi í huga þeirra. Áhrif miðborgarinnar eru margþætt en 

staðartengsl, fegurðarskyn, gildismat og skilningur á fortíðinni eru á meðal áhrifavalda í 

því hvernig þátttakendur upplifa svæðið. Orðið var þeirra og með mátt orðanna í 

farteskinu komu þeir upplifun sinni og viðhorfi til skila. Þátttakendur virðast flestir heillast 

af svipaðri miðborgarmynd þrátt fyrir að þeir noti ólík orð til að tjá tilfinningar sínar, 

upplifun, viðhorf, vonir og væntingar. Með því að setja orðfæri nokkurra þeirra saman í 

tvær setningar má finna hjá þeim sameiginlega skoðun og upplifun af svæðinu: Miðborgin 

er kjarninn og dásamlega sjarmerandi þar sem allt er svona gróið. Hið gamla heillar mest 

sem og sundurlaus stíllinn í litla þorpinu. Nærvera miðborgarinnar á lífsferli þátttakenda 

hefur mótað þetta viðhorf. Það ber vott um um hlýjar tilfinningar til staðarins sem er hluti 

af heimaslóðum þeirra og ævisögu í fortíð, nútíð og ófyrirséðri framtíð. 

Fegurðarskyn þátttakenda er veigamikill þáttur í upplifun þeirra og viðhorfi til 

miðborgarinnar. Fegurðarskynjun er áhrifarík upplifun og hafa flestir ef ekki allir einhvern 
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tíma orðið fyrir sterkum áhrifum af fegurð ókunnugra slóða. Áhrifum af einhverju nýju og 

spennandi hvort heldur er í fyrstu ferð á hálendi Íslands, til framandi eyju í Suðurhöfum 

eða í heimsókn til erlendra stórborga með glæsihöllum og litskrúðugu mannlífi. Þegar 

kemur á heimaslóðir þá liggur skilningur í fagurfræðilegri upplifun einstaklinga í 

staðarvitund þeirra eða staðartengslum við svæðið því hverjum og einum þykir sinn fugl 

fagur eins og segir í máltækinu. Miðborgina upplifa þátttakendur eins og fuglinn sinn fagra 

en á meðal þeirra má greina að fegurð miðborgarinnar liggur í því sem þeir þekkja, í 

kunnugleika húsanna og umhverfisins. Viðmiðið í upplifun þeirra af fegurð 

miðborgarinnar liggur því í gömlu kunnuglegu húsunum á svæðinu og ný hús þykja þeim 

fegurri en ella ef þau mynda samræmi við þau gömlu en gleypa þau ekki með „yfirgangi 

og frekju“.  

Í staðartengslum þátttakenda við miðborg Reykjavíkur er hrúgukast áhrifa meðal 

annars frá tilfinningum og minningum, bæði persónu- og samfélagslegum. Hlutlægir 

þættir miðborgarinnar hafa hlotið merkingu og gildi svæðisins virðist ótvírætt í hugum 

þeirra, bæði fyrir þá persónulega og samfélagið í heild. Áhrif staðartengsla á fegurðarskyn 

er margþætt því tengslin byggja á marglaga reynslu einstaklingsins; persónulegri reynslu, 

ekki einangraðri heldur undir áhrifum frá því félagslega umhverfi sem hann lifir og hrærist 

í. Úr samfélagi sem viðurkennir að gömul hús geti verið falleg. Hús sem hafa „alltaf“ verið 

þarna og geyma sameiginlegar minningar borgarbúa auk hinna persónulegu. Angurværar 

persónulegar minningar frá æskuleikjum eða um horfna ástvini fegra umhverfið og húsin 

í borginni. Það er ekki hvað síst vegna þeirra sem þátttakendur upplifa fegurð 

miðborgarinnar. Fegurð umhverfis og húsa sem mynda lágreista byggð, fínlegra, 

fjölbreyttra húsa í samræmdu sundurleysi miðborgarinnar.  

Upplifun þátttakenda af fegurð húsa á miðborgarsvæðinu er ekki einungis vegna 

þeirra sjálfra, eða áhrifa frá þeim, heldur einnig svæðisins í heild. Þar gætir áhrifa meðal 

annars frá legu miðborgarinnar þar sem kunnugleg Esjan mætir borgarbúum í norðri og 

gefur fyrirheit um víðsýni til ýmissa átta. Áhrifa gætir einnig frá opnum svæðum 

innrömmuðum af byggingum, frá görðum og torgum sem rúma mannlíf miðborgarinnar. 

Mannlífið er hluti af fegurð svæðisins og ekki er verra ef þar megi finna kunnugleg andlit, 

því á heimaslóðum er kunnugleikinn hluti af fegurðinni. Miðborgin iðar af mannlífi og er 

staður þar sem borgarbúar koma saman til að fagna, gleðjast, halda hátíð eða ef þörf 
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krefur til að mótmæla. Svæði miðborgarinnar rammar inn litskrúðugt og fjölbreytt 

mannlíf, sem þátttakendum þykir ástæða til að vernda, eða jafnvel bæta í því heillandi 

miðborgarlífið þarfnast fólksins sem býr í borginni. 

Staðartengsl, með sínum margþættu áhrifavöldum, liggja eins og silfurþráður í 

gegnum allt viðhorf þátttakenda og upplifun af svæði miðborgarinnar. Fegurðarskyn og 

staðartengsl vinna saman en einnig gildismat í hrúgukasti áhrifa og þarfnast í raun hvors 

annars því ekkert af þessu stendur eitt og sér né án áhrifa frá hvort öðru. Algengt viðhorf, 

á meðal þátttakenda, er að þeir vilja halda í gömlu miðborgarmyndina. Áhrifa gætir meðal 

annars frá gildismati þeirra, sem gæti lýst virðingu fyrir fólkinu, sem bjó þar áður í kofum, 

eða í það minnsta í litlum timburhúsum á svæðinu. Ágæti hógværðar er það gildismat sem 

virðist vera ríkjandi á meðal þátttakenda og hræðsla við þá græðgisvæðingu, sem þeim 

finnst einkenna margar af framkvæmdum þeim, sem eru yfirstandandi eða standa fyrir 

dyrum í miðborginni. Það viðhorf gæti bæði verið litað af virðingu fyrir fortíðinni en einnig 

tekið úr minningarbanka með heldur nýlegri sameiginlegri innistæðu úr efnahagshruninu 

árið 2008. Hógværð og lítillæti eru mannkostir sem þátttakendur virðast vilja flytja yfir á 

húsin í borginni og hlutgera þannig gildismat sitt.  

Breytingar á heimaslóðum valda röskun á staðartengslum því þær virðast ógna 

minningum og tilfinningasambandi einstaklinga við svæðið. Ótta gætir á meðal 

þátttakenda að kunnugleiki miðborgarinnar sé að glatast í þeim breytingum sem hafa átt 

sér stað og eru fyrirhugaðar á svæðinu. Það hefur áhrif á upplifun þeirra og viðhorf til 

nýframkvæmda innan miðborgarinnar. Þeir telja þörf á að áhersla verði sett á gömlu húsin 

og þau sett í forgrunn eða í það minnsta að þeim sé gert hátt undir höfði í sambýli við ný 

og nýleg hús. Breytingar orsakast einnig vegna húsaflutninga, niðurrifs, eftirlíkinga eða 

jafnvel þegar hrörlegur hjallur undirgengst viðhald og endurbætur. Breytingar orsaka 

tilfinningarót á meðal þátttakenda en hafa ekki alltaf neikvæð áhrif á staðartengsl þeirra 

eða upplifun því breytingar vekja í einhverjum tilfellum hjá þeim jákvæð viðbrögð og oft 

á tíðum blanda af hvorutveggja en því meiri og hraðari sem breytingarnar eru því meiri 

ógn við staðartengslin. 

Varðveisluhugsjónin er ríkjandi á meðal þátttakenda og límkennt áhrif sögunnar hafa 

þeir sett á byggingararfinn í miðborginni. Þeir hafa lært að meta gildi hans og  tileinkað 

sér sjónarhorn minjavarðarins en gera sér grein fyrir að allt er breytingum háð því eins og 
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skáldið sagði: „Tíminn er eins og vatnið“ (Steinn Steinarr, 1991) á stöðugri hreyfingu. Hús 

þurfi auk þess að uppfylla þann tilgang að þjóna því hlutverki, sem þeim er ætlað, að 

umvefja lífið. Breyttar þarfir hvers tíma krefjast breytinga á húsum, sem þátttakendur 

telja eðlilegar, til að halda þeim í lifandi notkun en einungis upp að því marki að gömlu 

húsi sé sýnd viðeigandi virðing. Að baki varðveisluhugsjóninni er hugmyndin að varðveita 

byggingararfinn fyrir komandi kynslóðir. Það er þó ekki alltaf einfalt því að baki 

byggingararfinum eru eigendur sem þurfa að gæta hans og sinna kostnaðarsömu viðhaldi 

og endurbótum. Kostnaður við byggingar í opinberri eigu deilast á skattgreiðendur en 

kostnaður við þær sem eru í einkaeigu falla á einstaklinga sem geta verið misjafnlega undir 

það búnir að takast á við slíkar framkvæmdir. Forsendan fyrir því að hægt sé að varðveita 

byggingararfinn er að hann standi undir sér að mati Guðmundar sem hefur haft tækifæri 

og getu til að leggja sitt af mörkum varðveislunnar. Í einhverjum tilfellum telja 

hagsmunaaðilar hag sínum best borgið með því að skipta gömlu húsi út fyrir nýju. 

Hagsmunir eigenda byggingararfsins fara því ekki alltaf saman með varðveisluhugsjóninni 

þar sem tvær ef ekki fleiri hliðar eru á málunum.  

Skilningur á fortíðinni býr í ímyndunarafli einstaklings því hann þarf að ímynda sér 

fortíðina í því menningarlega samhengi sem hann býr í. Það er ímyndunarafl hans sem 

veitir samþykki fyrir ásættanlegum breytingum á gömlum húsum eða eftirlíkingum af 

horfnum. Í ímyndunaraflinu setur hann saman þau áhrif sem mæta honum í líki fortíðar 

og ber saman við þær væntingar sem hann hefur og eru mótaðar af marglaga reynslu og 

merkingarsköpun. Trúverðugleika fortíðar finna þátttakendur í því, sem þeir upplifa eða 

hafa tilfinningu fyrir að komi þaðan, en misjafnt er að hvaða vísbendingum þeir leita. 

Einhverjir svipast um eftir efnislegum vísbendingum s.s. frá sliti en aðrir eru sáttir ef 

stíllinn kemur úr fortíðinni eða er eftirlíking fortíðar samkvæmt þeirra skilningi, þrátt fyrir 

að efnið sé nýtt.  

Andrúmsloftið sem umlykur miðborgina meðtaka þátttakendur í gegnum eigin 

hughrif með gagnverkandi áhrifum umhverfisins og þess sem býr með þeim. Í áhrifaríku 

andrúmslofti miðborgarinnar gætir spennu vegna andstæðra áhrifa frá gömlum eða 

nýjum húsum á svæðinu. Sambýli gamalla og nýrra húsa kalla fram ólík viðbrögð á meðal 

þátttakenda en upplifunin af húsunum er háð samræmi þeirra. Einnig gætir spennu frá 

þeim húsum sem hafa horfið og eru jafnvel treguð eða eftirlíkinga sem veita sátt eða þykja 
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lélegt yfirklór yfir mistök. Spenna andstæðna er sérstaklega áberandi í viðhorfi 

þátttakenda til húsaflutninga en þar skiptir sköpum sýnileiki eða ósýnileiki húsanna, 

vitneskja eða þekkingarleysi um sögu þeirra eða tilveru. Í hugum þátttakenda virðast hús 

sem eru lítt sýnileg ekki hafa sama vægi í borgarlandinu og þau sem eru áberandi. Meiri 

sátt virðist ríkja um flutning slíkra húsa en þeirra sem eru fyrirferðarmeiri og vel sýnileg í 

umhverfinu þrátt fyrir að rof myndist í sögu þeirra við flutninginn. Þegar falið hús er flutt 

yfir á sýnilegri stað í borginni virðist mikilvægi þess aukast, þrátt fyrir að það skapi 

tilfinningarót á meðal einhverra og valdi truflun á staðartengslum. Með því að færa hús í 

sviðsljósið á leiksviði borgarinnar myndast sátt á meðal þátttakenda. Húsinu eru þá gert 

hátt undir höfði og leggur áherslu á mikilvægi byggingararfsins.  

Upplifun og viðhorf þátttakenda til miðborgar Reykjavíkur er undir hrúgukasti áhrifa 

af því sem býr með þeim og þess sem borgin geymir. Ekki er hægt að undanskilja mín eigin 

áhrif á þátttakendur í viðtölum og gönguferðum, vegna eigin tilfinninga, staðartengsla og 

áhuga á svæðinu. Undir margslungnum áhrifum lögðu þátttakendur rannsókninni lið. Þeir 

lögðu meðal annars til tilfinningar sínar, skynjun, ímyndunarafl, minningar og tengsl við 

svæðið. Þar eiga þeir rætur og svæðið er hluti af sjálfsmynd þeirra. Miðborgin tilheyrir 

þeim og þeir tilheyra henni. Í þéttriðnu tengslaneti þátttakenda við miðborgina eru 

þræðirnir misjafnlega áberandi og missterkir en einnig má sjá rifur hér og hvar. Styrkur 

tengslanetsins byggir einna helst á þátt tengslanna í ævisögu þátttakenda. Í miðborginni 

hafa þeir varið tíma og þaðan eiga þeir minningar sem margar eru dýrmætar. Tengslanetið 

hlýtur einnig styrk frá hugmyndafræðilegum gildum, ásamt ábyrgðatilfinningu og 

þekkingu á svæðinu. Miðborgin hefur hlotið marglaga merkingu sem bæði eru 

persónulegar en einnig samfélagslegar. Upplifun þátttakenda er að í miðborginni sé kjarni 

borgarinnar eða hjarta hennar. Mikilvægi miðborgar Reykjavíkur er ótvírætt í hugum 

þeirra og er ekki hvað síst vegna þess að þar upplifa þeir hjartslátt borgarinnar. Hjartslátt 

borgarbúa. 
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