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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um þátt upplifunar á grunni fyrirbærafræði í tengslum við manngert 

umhverfi, einkum byggingar. Þá staðreynd að fleira hefur áhrif á notagildi og líðan en 

mælanlegir eða staðlaðir þættir. Höfundur beitir þeirri aðferð að nota sig sjálfa og sína reynslu til 

að greina tilfinningar sínar og upplifanir gagnvart mismunandi byggingum í sínu hversdagslega 

lífi á Íslandi. Sem drög að persónulegum greiningarlykli tekur hún fyrir æskuheimili sitt og þá 

reynslu sem þar situr eftir sem sterk minning. Vitnað er til kenninga fræðimanna á þessu sviði og 

leitast við að máta þær við persónulega reynslu. Helstu niðurstöður þessarar skoðunar eru í stuttu 

máli þær að hinn huglægi þáttur sem tengist hönnun og sköpun yfirhöfuð sé mikilvægur og 

kannski það sem mestu skiptir. Hins vegar verður það eilíft viðfangsefni sem ávallt verður eins 

og innan seilingar en næst samt aldrei að fanga til fulls. Hver einstaklingur er einstakur og 

reynsla hans og túlkun á veruleikanum verður aldrei alveg felld í sameiginlegt mót. 
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Inngangur  

 

Maðurinn veit að hann veit en hvernig veit hann? Lifandi manneskja meðtekur stöðugt áreiti frá 

umhverfi sínu. Hugurinn vinnur úr, velur, hafnar og geymir upplýsingar sem skynfæri okkar 

senda til hans. Fæstar af þessum upplýsingum enda í meðvitund okkar eða eins og hún er 

stundum kölluð, toppur ísjakans. Eitthvað í hug okkar myndar tengingar frá skynjunum til 

minninga sem draga þær upp á yfirborðið.  

Hvað er það við okkar manngerða umhverfi sem gerir það að verkum að við tengjum við 

það og höfum skoðun á því? Samkvæmt arkitektinum Juhani Pallasmaa liggur hin listræna vídd 

ekki í því áþreifanlega heldur aðeins í vitund manneskjunnar.  Það má því segja að það sé ekki 1

endilega röklegt samhengi á milli upplifun byggingarinnar og byggingarinnar sjálfrar. 

Tilfinningin sem býr að baki ræður meiru en hin hlutlægu form sem fyrirbærið samanstendur af.  

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um mínar persónulegu minningar af byggingum sem hafa 

skilið eftir í huga mér sterkar upplifanir. Þær byggingar sem ég vel að fjalla um spanna vítt svið, 

bæði úr æsku minni og sömuleiðis víðsvegar að af landinu og loks byggingar sem ég hef haft 

fyrir augum eftir að nám mitt á sviði arkitektúrs hófst. Allar þessar byggingar hafa á einhverjum 

tíma haft sinn stað og hlutverk í mínu hversdagslega lífi á Íslandi og haft áhrif á mína sýn á 

mannbyggt umhverfi. Út frá þessum upplifunum mun ég bera saman umfjallanir og fræðigreinar 

frá öðrum og kanna hvernig þær kallast á við eða eru ef til vill í andstöðu við það sem aðrir hafa 

skrifað og rannsakað á þessu sviði. Þannig vonast ég til þess að skilja betur sjálfa mig sem 

einstakling í samhengi þeirrar greinar sem ég hef ákveðið að leggja fyrir mig í lífinu. Í framhaldi 

af því að greina frá þessum byggingum sem hafa haft áhrif á mig vil ég leitast við að skilja betur 

ástæður þessara áhrifa. Hvað er það í mínu uppeldi, menningarlega umhverfi og ásköpuðu 

tilfinningum sem kallar fram mín viðbrögð? Til þess að greina þessar upplifanir mun ég byrja á 

því að fjalla um skynjun almennt út frá fyrirbærafræðinni.  

1 Juhani Pallasmaa, „The Geometry of Feeling: A Look at the Phenomenology of Architecture,“ í Theorizing a new 
agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995, ritstj. Kate Nesbitt (New York, Princeton 
Architectural Press, 1996), 449. 
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Ég vonast til að umfjöllunarefni þessarar ritgerðar verði til að vekja í huga lesandans 

persónulegar upplifanir af sambærilegum toga og þeim sem ég er hér að fjalla um og sýni fram á 

hversu flókið fyrirbæri upplifanir eru, hversu marglaga skynjun okkar er á umhverfinu. Ekki síst 

vonast ég til að varpa ljósi á mikilvægi þess að leitast við að gera sér grein fyrir  þeim hughrifum 

sem mannvirkjagerð getur haft á hvern þann sem þau skoðar eða notar og hve mikilvægt sé að 

taka mið af þeim eiginleika við hönnun og endurbætur bygginga.  

1. Skynjun 

Arkitektúr er á sérsviði. Hann hefur sérstakt áþreifanlegt samband við lífið. Hann er ekki 

skilaboð eða tákn heldur umslag og bakgrunnur fyrir lífið sem er innan hans og utan. Byggingar 

sem hafa sterk áhrif bera alltaf nána tilfinningu af rýmisgæðum. Þær dásama leyndardómsfulla 

tómarúmið sem við köllum rými á sérstakan hátt. Það er máttur í hversdagslegu hlutunum í 

lífinu. Við þurfum bara að kafa dýpra inn í þá til þess að sjá hann.  2

Yfirgripsmesta og kannski mikilvægasta upplifunin á sviði arkitektúrs er vitundin um hið 

einstaka, sú tilfinning að vera á stað sem er engum öðrum líkur. Hús gæti virst vera byggt fyrir 

praktískan tilgang en er í raun frumspekilegt verkfæri sem við reynum að nota til að endurvarpa 

eilífðinni inn í okkar stuttu tilveru.  3

Hinn þekkti þarfapíramídi Maslows gengur í stórum dráttum út á þá hugmynd að það sé 

ekki fyrr en ákveðnum grunnþörfum mannsins hefur verið fullnægt sem hann fari að hugleiða og 

láta sig varða önnur gildi sem ekki tengjast á sama hátt lífsbaráttunni sjálfri.  Á sama hátt má 4

hugsa sér að grunntilgangur þess að byggja hús sé að skapa öryggi og skjól. En um leið og hið 

tæknilega úrlausnarefni er leyst þá vaknar krafan um hið fagurfræðilega samræmi og samspil 

ljóss og skugga. Kannski má þá hugsa sér að spurningin um upplifun sé eins konar æðsta stig 

hönnunar, toppur píramídans. 

 

2 Peter Zumthor, Thinking Architecture (Basel: Birkhauser, 2006), 12-22. 
3 Pallasmaa, „The Geometry of Feeling,“ 452. 
4 Sigurlína Davíðsdóttir, „Gætuð þið sagt mér frá Abraham Maslow og kenningu hans um þarfapíramídann?,“ 
Vísindavefurinn, 16. febrúar 2006, sótt 1. desember 2018 af https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5647. 
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1.1. Fyrirbærafræði 
Sú hugmynd um að heimspekin eigi upphaf sitt að rekja til hæfni okkar til þess að undrast kemur 

frá Grikklandi hinu forna. Samband okkar við heiminn er svo sjálfsagt að við leiðum sjaldan 

hugann að því. Aristóteles hélt því fram að manneskjan gæti ekki öðlast dýpri skilning á 

heiminum ef hún tæki honum sem sjálfgefnum.  Upplifun einstaklingsins er hans frumlæga 5

reynsla af heiminum. Án hennar væri enginn grundvöllur fyrir rannsóknum á sviði vísindanna. 

Markmið fyrirbærafræðinnar er að hverfa aftur til heimsins eins og hann er skynjaður, þess 

heims sem vísindin byggjast á. Eðliseinkenni fyrirbærafræðinnar er að hún er linnulaus íhugun 

og getur því aldrei verið til endanlegt svar.   6

Fyrirbærafræði í samhengi við rýmisupplifun fjallar um það hvernig við skynjum rými. 

Það að er ekki nóg að mæla, greina eða skrá niður tölur um stærðir og hlutföll til þess að komast 

að sannleikanum heldur þurfum við líka að kafa ofan í okkur sjálf, minningar og ímyndunarafl 

með notkun skynfæranna. Þannig getum við upplifað rýmið til fulls og í leiðinni skilið okkur 

sjálf og tilvist okkar í umhverfinu.  7

 

1.2. Hin margslungna skynjun 
Upplifun okkar er marglaga og fremur flókið fyrirbæri. Oft eru tilfinningar flokkaðar í þrjá 

flokka: „Feeling, emotion, affect“:  8

„Feeling“: er einstaklingsbundin tilfinning vegna þess að hver og ein manneskja hefur 

einstakt sett af fyrri upplifunum sem hún tengir við eitthvað sem hún mun upplifa seinna meir. 

Ungbarn upplifir ekki „feeling“ vegna þess að það er hvorki með orðaforða né reynslu. 

„Emotion“: er sú tilfinning sem við tjáum okkur með í návist annarra. Ólíkt „feeling“ 

getur „emotion“ verið annað hvort sönn eða uppgerð. Munurinn á milli „feeling“ og „emotion“ 

kom vel í ljós eftir tilraun sem sálfræðingurinn Paul Ekman gerði sem fólst í því að myndband 

var tekið af amerískum og japönskum þátttakendum á meðan þau horfðu á myndbönd sem sýndu 

5 Will Buckingham, Heimspekibókin, Egill Arnarson þýddi, (Reykjavík: Mál og menning, 2013), 274. 
6 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, Björn Þorsteinsson þýddi, (Reykjavík: Heimspekistofnun HÍ, 2008), 43. 
7 Zahavi, Fyrirbærafræði, bls. 15. 
8 Þessi þrjú hugtök eru öll þýdd sem tilfinning á íslensku máli. Vegna skorts á íslenskum orðum til þess að gera 
skýran og lýsandi greinamun á þessum þremur hugtökum verður notast við þau á ensku í þessari umfjöllun. 
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andlitsaðgerðir. Þegar þau horfðu ein sýndu báðir hópar svipaða tjáningu. Þegar þau horfðu í 

hópum var tjáningin misjöfn. Stundum tjáir fólk þær tilfinningar sem það raunverulega upplifir 

en stundum gerir það þær upp til þess að uppfylla ákveðnar félagslegar væntingar. Ungbörn sýna 

„emotion“ jafnvel þó þau séu ekki með reynslu eða talgetu til að upplifa „feeling“. „Emotion“ 

ungbarnsins er bein tjáning af „affect“.  

„Affect“: verður alltaf áður eða fyrir utan meðvitundina og því ekki hægt að átta sig á eða 

útskýra það hugtak að fullu. „Affect“ er leið líkamans til að undirbúa sig fyrir það sem gerist 

næst í ákveðnum aðstæðum. Líkaminn hefur sína eigin málfræði sem ekki er hægt að fanga 

almennilega í tungumálinu. Ungbörn geta aðeins reitt sig á „affect“ einmitt vegna þess að þau 

hafa ekki reynslu til þess að vega og meta aðstæður. Ungbarn upplifir „affect“ sem „emotion“. 

Fyrir fullorðinn einstakling er „affect“ sú tilfinning sem leyfir okkur að upplifa „feeling“.  9

Til þess að setja þessi hugtök í samhengi skulum við ímynda okkur að við séum að ganga 

inn í ákveðið rými í fyrsta sinn. Á sekúndubroti getur hugurinn verið búinn að mynda tilfinningu 

fyrir því. Við skynjum andrúmsloft í gegnum okkar andlega tilfinninganæmi - þessi tegund af 

skynjun virkar leifturhratt og er eitt af því sem mannkynið hefur þróað með sér til að lifa af. Þetta 

er dæmi um „affect“. Eitthvað innra með okkur segir okkur ótrúlega mikið á þessu eina 

augnabliki. Nógu mikið til þess að í sumum tilfellum getum við verið búin að mynda okkur 

skoðun á því í ósjálfráðu, tilfinningalegu viðbragði - sem myndi þá flokkast sem „feeling“. Við 

getum haldið okkur við þá skoðun sem við mynduðum okkur við fyrstu kynni eða beitt línulegri 

hugsun, sem við erum jafn fær um, þar sem við vegum og metum aðstæður frá A til B í andlega 

skipulagðri leið til þess að komast að niðurstöðu - sem væri þá dæmi um „emotion“. Ætli 

skoðunin eða tilfinningin fyrir rýminu geti samt verið sú sama og í upphafi?  10

 

 

 

 

9 Eric Shouse, „Feeling, Emotion, Affect,“ M/C Journal, 8. júní 2005, sótt 4. nóvember 2018 af 
http://journal.media-culture.org.au/0512/03-shouse.php.  
10 Peter Zumthor, Atmospheres (Basel: Birkhauser, 2006), bls. 13. 
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2. Greining persónulegra upplifana 

 

2.1. Hruni 
Eitt af mikilvægustu atriðunum í greiningu fyrirbærafræðinnar í tengslum við arkitektúr eru 

minningar úr barnæsku. Margir hugsa um minningar úr barnæsku sem afurðir einfaldrar 

meðvitundar og ónákvæmrar minnisgetu barns, sem einhvers sem hefur mikið ákall en jafn 

merkingarsnautt og draumar. En báðar þessar fyrirfram mótuðu hugmyndir eru rangar. Sú 

staðreynd að ákveðnar barnæskuminningar sitji ljóslifandi í minninu í gegnum ævigönguna er í 

sjálfu sér sönnun á mikilvægi og áreiðanleika þessara upplifana. Rétt eins og draumar og 

dagdraumar afhjúpa það raunverulegasta, sjálfssprottna efni hugans.  Heimilið er okkar fyrsti 11

alheimur. 

Minningar úr umheiminum munu aldrei hafa sömu tóntegund eins og minningarnar frá heimilum 

okkar og með því að minnast þeirra bætum við í bú minninganna. Við erum aldrei alvöru 

sagnfræðingar en alltaf næstum því skáld, og okkar tilfinningar kannski ekkert annað en tjáning á 

týndu ljóði.   12

Það er því alþekkt staðreynd að minningar birtast og upplifast tilviljanakennt og á þann hátt er 

ekki hægt að líta á minnið sem einhvers konar upptökutæki. Engu að síður eru minningar frá 

æskuárum mikilvægur grunnur sjálfsvitundarinnar og þess hvernig fólk metur og túlkar það sem 

það mætir í lífinu. 

Ég ólst upp á prestsetri í Hrunamannahreppi. Þegar horft er heim að staðnum þá er 

íbúðarhúsið í forgrunni, reisulegt hús á tveimur hæðum með risi. Til hægri handar má sjá gamla 

hefðbundna kirkju sem stendur í miðjum kirkjugarði og á bak við hana ofurlítið fjær nýlegt 

safnaðarheimili byggt í svipuðum hlutföllum og kirkjan. Vinstra megin getur að líta stórt bílaplan 

og norðan við það standa útihúsin, gamalt fjós sem móðir mín notaði sem keramík vinnustofu. 

Rétt hjá því var lítið hús sem byggt var fyrir okkur systurnar að leika okkur í. Norðan við fjósið 

stendur svo hlaða og fjárhús þar sem haft var sauðfé, hænur og hross. Allar þessar byggingar sem 

11 Pallasmaa, „The Geometry of Feeling,“ 450. 
12 Memories of the outside world will never have the same tonality as those of home and, by recalling these 
memories, we add to our store of dreams; we are never real historians, but always near poets, and our emotion is 
perhaps nothing but an expression of a poetry that was lost.  
Neil Leach, „Gaston Bachelard,” Í Rethinking Architecture (London: Routledge, 1997), 82-83. 
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ég lifði og hrærðist í á æskuárunum gegndu ólíku hlutverki, voru ólíkar í forminu og hafði hver 

þeirra sitt einstaka andrúmsloft sem ég í mínum barnslega hugarheimi sá fyrir mér sem ólíka 

persónuleika í sömu fjölskyldunni.  

Af byggingunum á staðnum má segja að kjarninn í mínum alheimi hafi verið íbúðarhúsið. 

Hreiðrið og öryggið. Í því voru 25 hurðir sem gefur lesanda þessarar ritgerðar mögulega til 

kynna að þarna var ekki um neina smásmíði að ræða fyrir aðeins 4 íbúa. Í huga mér sem barns 

var þetta hús heill ævintýraheimur af ótal felu- og leynistöðum. Öll mín skynfæri eru enn í dag 

svo tengd þessu húsi að þegar ég loka augunum og geng um það í huga mér finnst mér ég nánast 

geta verið þar stödd í raunveruleikanum.  

 Jafnvel þótt staðurinn hafi á vissan hátt verið utan alfaraleiðar þá bjó hann yfir 

margvíslegum tengingum við menningu, mannlíf og sögu. Þegar ég horfi til baka má segja að 

fortíðin og sagan hafi verið eðlilegur hluti af uppvexti mínum. Kirkjugarðurinn var einn af 

mínum leiksvæðum þar sem ég faldi mig í djúpum geilum á milli krossmerktra leiða og fann 

hvernig jörðin faðmaði mig að sér á meðan ég horfði upp undir dillandi greinar reynitrjánna fyrir 

ofan mig. Í safnaðarheimilinu héngu gamlar myndir af staðnum frá því fyrir aldamótin 1900 sem 

sýndu byggingar og torfbæi sem ég þekkti ekki í sama landslagi og heimili mitt var. Sem barni 

olli þetta mér heilabrotum en fékk mig á sama tíma til þess að skilja að á þessari sömu grundu og 

ég stóð á hafði fólk fæðst, lifað og dáið í margar aldir á undan mér. Kirkjan var grundvöllur þess 

að ég ólst upp á þessum stað. Heimili mitt var því ekki aðeins heimili heldur opinber stofnun og 

samkomustaður fyrir fleiri en bara mig og mína. Það gerði það að verkum að á þessum bæ 

upplifði ég líklega meira og fjölbreyttara mannlíf heldur en aðrir á öðrum hefðbundnum 

sveitabæjum. Auk annars konar arkitektúrs og táknræns umhverfis sem fylgir gjarnan trúarlegum 

byggingum. Ljósblátt, rúðustrikað loft kirkjunnar situr fast í minni mínu þar sem litlar, gylltar 

stjörnur höfðu verið negldar markvisst í miðju hvers fernings. Þetta átti líklega að minna helst á 

stjörnubjartan himinn en þar sem maðurinn kemst ekki nálægt því að líkja eftir verki skaparans 

hefur hógværð mannsins notað sitt einlæga ferkantaða form til að minna okkur á hið upprunalega 

meistaraverk.  

Eins og fram hefur komið var lítill kofi sem smíðaður var fyrir mig og systur mína þegar 

við vorum börn. Í þessum kofa upplifðum við okkur sem fullorðnar. Ekki einungis með 
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ímyndunaraflinu einu og sér heldur var rýmið þannig að líkamleg skynjun barns var í „réttum“ 

hlutföllum. Þessi litli kofi stóð steinsnar frá gömlu fjósi sem móðir mín hafði gert upp sem 

keramík vinnustofu. Þar má segja að hafi verið önnur pláneta í mínum alheimi. Á vinnustofunni 

var framandi lykt sem að mestu leyti stafaði af leirnum og glerungunum. Þar upplifði ég 

skapandi andrúmsloft þar sem ég horfði á móður mína móta hin ýmsu geometrísku form úr 

lífrænni leirklessu. Rétt fyrir neðan vinnustofuna var síðasta plánetan í sólkerfinu, útihúsin. 

Bygging þar sem menn og dýr koma saman undir sama þaki. Þar eru þarfir skepnanna í forgangi 

og aðgengi mannsins til að athafna sig gott. Það má segja að þarna séu skynfærin í öðrum heimi í 

samanburði við fyrrnefnda staði. Snerting við gróft fax hestsins og sætur ilmurinn af heyinu úr 

nýopnaðari heyrúllu á dimmu vetrarkvöldi. Eftirvæntingarfullt jarmið í ágengum rollunum og 

sjónræn upplifunin í nánast fagurfræðilega snauðu, mannbyggðu umhverfi.  

Þó að ég hafi líklega aldrei velt því fyrir mér á meðan ég bjó á þessum stað þá má eftir á 

að hyggja segja að heimili æsku minnar, minn fyrsti alheimur, hafi fært mér gríðarlega 

fjölbreytta arkitektóníska fjölbreytni. Sagan, trúin, heimilið, sköpunin, búskapurinn og náttúran. 

Allir þessir mikilvægu þættir mannlífsins eiga sinn sterka stað í mínu æskuumhverfi. Án efa 

hefur þessi reynsla haft gríðarleg áhrif á mína mótun sem einstakling og tilvonandi arkitekt, frá 

lífrænu formi í geometrískt. Arkitektinn Peter Zumthor talar um eldhúsið hjá frænku sinni í bók 

sinni Thinking Architecture sem hann man eftir úr æsku. Þar talar hann um að andrúmsloftið í 

þessu tiltekna herbergi sé tengt við hans hugmynd um það hvernig eldhús eigi að vera og segist 

hann geta lýst hverju einasta smáatriði enn þann dag í dag. Hann telur að minningar af þessari 

gerð innihaldi dýpstu arkitektónísku reynslu sem hann geti ímyndað sér. Þær séu uppsprettur 

andrúmslofts í arkitektúr sem hann vinnur með í starfi sínu sem arkitekt.  13

Því meira sem ég hugsa um það því betur átta ég mig á hversu djúpt æskuheimili mitt 

liggur í meðvitund minni. Þó að ég velti umhverfi mínu meira fyrir mér nú meðvitað en ég gerði 

áður, á ég auðveldara með að rifja upp hin minnstu smáatriði frá æskuheimilinu heldur en á 

staðnum sem ég hef búið á síðustu ár. Ég get nánast sagt að hver einasti krókur eða kimi í 

þessum byggingum sé ljóslifandi í mínu minni. Hvort sem það er hátt ískrið í kirkjuhliðinu, 

stingandi þefurinn í útihúsunum eða hrjúf áferð gólfteppisins. Þó svo að ég hafi ekki komið á 

13 Zumthor, Thinking Architecture, bls 7-8 
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æskuslóðirnar í mörg ár eru þær leiksvið nánast allra drauma sem mig dreymir á 

fullorðinsárunum.  

 

2.2. Sundhöll Reykjavíkur 
Sundlaugar eru mikilvægur partur af íslenskri menningu og segja má að þær eigi sér stað í hjarta 

þjóðarinnar. Þar kemur fólk saman af öllum stærðum og gerðum, flettir af sér öllum veraldlegum 

táknum um eignir og stöðu og stendur þannig berskjaldað frammi fyrir öðrum. Þar er enginn 

grundvöllur til þess að fela sig á bakvið skjáinn sem aftengir það frá líkamlegri nærveru annars 

fólks og enginn klæðnaður sem segir með afgerandi hætti til um samfélagsstöðu. Það má því 

segja að í sundlauginni séu allir jafningjar. Í vatninu kemur fólk saman eins og það er skapað. Í 

þessu ferli, þessari andlegu og líkamlegu hreinsun, fer fram ákveðin núllstilling.  

Þegar ég var barn fannst mér Sundhöll Reykjavíkur vera framandi en um leið og 

aðlaðandi staður. Miðað við aðrar laugar í Reykjavík var Sundhöllin þó ekkert sérlega 

barnvænleg. Fyrir utan stökkbrettið var til dæmis engin rennibraut eða leiktæki eins og ég sóttist 

vanalega eftir. Ég man hvað mér fannst gaman að fara í búningsklefana sem voru ólíkir öllum 

öðrum búningsklefum sem ég hafði áður farið í, meðal annars vegna þess að þar gat maður haft 

lítið herbergi útaf fyrir sig. Búningsklefinn var klæddur beinhvítum flísum þar sem öll horn voru 

rúnuð og gaf það rýminu mjúkan blæ á móti kaldri áferð flísanna og krómuðum hurðarhúnunum. 

Það var eitthvað einstakt, fágað og gamalt við andrúmsloft rýmisins. Þó að rýmið væri stílhreint 

var eitthvað ævintýralegt við það sem orsakaðist líklega af ferðalaginu í gegnum það sem minnti 

á völundarhús.  

Þegar ég frétti af því að stækka ætti Sundhöll Reykjavíkur fylltist ég eftirvæntingu. Ég 

var spennt fyrir því að fá útisundlaug í nágrenni við heimili mitt sem myndi eflaust auka ferðir 

mínar í þessa einstöku byggingu. Þegar ég gerði mér ferð í Sundhöllina í fyrsta sinn eftir 

breytingarnar varð ég þó vonsvikin. Ekki hafði ég neitt út á ásýndina að setja og var það ekki 

ástæða líðan minnar. Búið var að koma fyrir nýjum búningsklefum sem voru á engan hátt 

samanburðarhæfir þeim gömlu. Ég var sár vegna þess að héðan í frá myndi ég aldrei fá að fara í 

gömlu klefana eins og ég hafði áður gert og það eina sem kom í veg fyrir það var sú staðreynd að 

ég var ekki karlkyns. Engin bygging hefur sært mína réttlætiskennd á jafn djúpstæðan hátt eins 
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og Sundhöll Reykjavíkur í sínu núverandi formi. Ég tel mig tilheyra þjóðfélagi þar sem lögð er 

áhersla á jafnrétti kynjanna í öllum kimum samfélagsins. Ég spyr mig þess vegna hvers vegna 

arkitektúr hafi í þessu tilviki skapað svo skýra mismunun, þar sem fólki er boðið upp á gjörólíka 

rýmisupplifun á grundvelli kynferðis. 

Sundhöll Reykjavíkur var teiknuð af Guðjóni Samúelssyni, húsameistara ríkisins og var 

tekin í notkun árið 1937. Hún var þá fyrsta sundlaugin sem byggð hafði verið í Reykjavík. Árið 

2013 var efnt til samkeppni um endurbætur og stækkun Sundhallarinnar. Ýmsar áherslur voru 

settar fram af Reykjavíkurborg fyrir þátttakendur samkeppninnar. Þar má nefna að mikilvægt 

þótti að bera virðingu fyrir byggingarlist hússins, að bæta við útisundlaug ásamt nýjum pottum 

og eimbaði. Að auki átti að fjölga búningsklefum karla og bæta við nýjum búningsklefum 

kvenna en aðgengi þeirra var ábótavant fyrir fatlaða og hreyfihamlaða.  14

Vinningstillagan var gerð af VA Arkitektum ehf. og nú er framkvæmdum lokið 

samkvæmt tillögu þeirra. Þó að áherslur samkeppninnar hefðu verið lagðar að því að gera ráð 

fyrir nýjum búningsklefum fyrir konur ákvað tillaga stofanna Kurt og Pí og T.ark að hunsa þá 

áherslu og fara aðra leið. Lenti sú tillaga í 3. sæti. Í þeirra eigin lýsingu af tillögunni stendur: 

Gestir Sundhallarinnar upplifa fallegt ferðalag, allt frá inngangi og ofan í laug og þar leika 

búningsklefarnir, á báðum hæðum, fyrir bæði kynin, lykilhlutverk. Klefarnir eru eins konar 

völundarhús sem hefur yfir sér ævintýraljóma og eru ómissandi hluti af heimsókn í Sundhöllina 

og þeirri upplifun sem gestir hennar verða fyrir. Allir gestir Sundhallarinnar eiga að fá að upplifa 

menningararf okkar, sem Sundhöllin er svo sannarlega hluti af, á jafnréttisgrundvelli. Því eiga 

bæði konur og karlar að fá að taka þátt í ævintýrinu um að rata um búningsklefana.  15

Arkitektúr snýst ekki bara um smekk eða fegurðargildi. Það sem hann skapar er einstakan 

eiginleika til þess að láta fólki líða eins og það skipti máli og að það sé virt. Hann mótar 

hugmyndir okkar um hver við erum í heiminum og hvað við eigum skilið. Það er undirstaða 

virðingar. Það mætti jafnvel halda því fram að virðing í arkitektúr sé samanburðarhæf við réttlæti 

í lögfræði og heilsu í læknisfræði.  16

 

14„Sundhöllin í Reykjavík,“ Reykjavík, Nóvember 2013, 4. Sótt 10. nóvember 2018 af 
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/sundhollin_highres.pdf. 
15 „Sundhöllin í Reykjavík,“ 17. 
16 John Cary, „How Architecture can Create Dignity for all,“ TED, Nóvember 2017. Sótt 15. nóvember 2018 af 
https://www.ted.com/talks/john_cary_how_architecture_can_create_dignity_for_all. 
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2.3. Stykkishólmskirkja 
Stykkishólmskirkja stendur á fallegri klettahæð við sjóinn í Stykkishólmi. Kirkjan var vígð árið 

1990 og var teiknuð af Jóni Haraldssyni, arkitekt. „Jón mótaði sterk persónueinkenni með 

byggingarlist sinni sem einkenndist af kröftugri og tjáningarríkri formnotkun. Byggingar hans 

eru sagðar vitna um næmi fyrir íslensku landslagi. Þær hafa þann eiginleika að falla að náttúrunni 

sem er ekki það sama og að falla inn í hana, svo vitnað sé í orð Jóns.“  17

Ég á sterka minningu frá því að hafa staðið fyrir framan Stykkishólmskirkju. Það var 

seint á fögru lygnu sumarkvöldi þar sem allt var kyrrt og enginn á ferli. Þetta var ekki í fyrsta 

skiptið sem ég kom á Stykkishólm né í fyrsta skiptið sem ég hafði séð þessa kirkju enda er hún 

mjög áberandi í umhverfi sínu og ákveðið kennileiti fyrir bæinn. Þetta var þó í fyrsta skipti sem 

ég hafði komið að henni í návígi og leitt hugann að henni yfirhöfuð. Þessi bygging vakti hjá mér 

einstaka tilfinningu sem ég hef aldrei, hvorki fyrr né síðar fundið í þessu samhengi. Mér finnst 

erfitt að reyna að koma upplifun minni í orð vegna þess hve sérstök þessi bygging er og erfitt 

fyrir mig að tengja við mína fyrri reynslu af arkitektúr. Framandi formin létu mér líða eins og ég 

væri stödd í vísindaskáldsögu. Þegar ég stóð fyrir framan kirkjuna fann ég til víðáttufælni sem ég 

tengdi helst við að halda í flugdreka sem svífur hátt upp í loftinu. Frampartarnir tveir standa 

útskeifir en sameinast á toppnum þar sem kirkjuklukkurnar eru staðsettar. Þessi formnotkun talar 

til mín eins og verið sé að vitna í himnastigann sjálfan sem býður mann hjartanlega velkominn á 

dramatískan hátt. Eitthvað sem ég kann ekki skil á fékk mig til þess að upplifa melankólíu. Þessi 

tilfinning minnti mig á þegar ég las söguna Palli var einn í heiminum sem barn. Einhvers konar 

einmanaleg dómsdagstilfinning. Kannski var það tilfinningin um að framandi arkitektúr væri 

staðsettur þar sem hann væri illskiljanlegur í umhverfi sem rímaði ekki við hann. Svolítið eins og 

geimskip hefði lent tignarlega á hæðinni eða að sjá hvíta rjúpu á grænu túni. Gott er þó að benda 

á að einn og sami hluturinn birtist jafnvel sama einstaklingnum á marga og ólíka vegu.  Þannig 18

væri hvíta rjúpan mögulega ekki jafn framandi staðsett í hvítri fönn um miðjan vetur.  

Samkvæmt Pallasmaa er það að upplifa einmanaleikann ein af grunn tilfinningum sem 

arkitektúr getur framkallað. Sterk upplifun af arkitektúr vekur upp einmannaleika og þögn óháð 

17 Árni Matthíasson, „Sterk persónueinkenni,“ Morgunblaðið, 1. október 2010. 
18 Zahavi, Fyrirbærafræði, bls. 14. 

14 



ytra áreitis. Að upplifa list er prívat samtal milli verksins og manneskjunnar sem upplifir hana og 

útilokar þar með allt annað.  19

Í þessu samhengi mætti líka hugleiða þá staðreynd að hér er um kirkju að ræða, hús sem 

ekki gegnir eingöngu hefðbundnu praktísku hlutverki heldur er það í sjálfu sér ákveðið tákn um 

þann andlega veruleika sem því er ætlað að þjóna. Í bók sinni Gengið í guðshús fjallar séra 

Gunnar Kristjánsson meðal annars um þann nýja stíl sem fram kemur í kirkjubyggingum á síðari 

hluta tuttugustu aldar. Telur hann að oft hafi skort skýra stefnu og skilgreiningu á þeim þörfum 

sem þeim var ætlað að uppfylla. Á hinn bóginn má einmitt velta því fyrir sér hvort margar 

þessara kirkna beri því ekki vott að arkitektinn, svo sem eins og í tilviki Stykkishólmskirkju, hafi 

ekki einmitt leitast við að fanga á einhvern hátt hið trúarlega táknmál sem að baki býr. Það vakti 

athygli mína að á kirkjunni er hvergi að sjá hefðbundið krosstákn. Þannig má því fremur líta á 

húsið í heild sinni sem trúarlegt tákn. „Tákn eru rótfest í langri sögu mannsins, vitundalífi hans 

frá einni kynslóð til annarrar, þau skírskota til mannlegrar skynjunar með ótrúlega svipuðum 

hætti á ólíkum tímum.“  20

 

2.4. Harpa 
Ólíkt öðrum byggingum sem ég fjalla um í þessari ritgerð á ég enga sérstaka minningu frá 

mínum fyrstu kynnum við Hörpu. Tel ég að umræðan sem fylgdi í kjölfar framkvæmda þessa 

húss hafi ef til vill komið í veg fyrir að ég gæti upplifað og myndað mér ómengaða skoðun á 

byggingunni. Enginn vafi er á því að Harpa er mikilfenglegt samansafn stórkostlegra rýma þar 

sem líkt er eftir eða vitnað í íslenska náttúru.  

Fyrir ekki svo löngu síðan upplifði ég nýja sýn á þessari byggingu sem var fylgifiskur 

þess að ég gerðist þar starfsmaður. Við það opnaðist fyrir mér hinn faldi heimur Hörpu, innyflin 

og líffærin sem fyrir almenningi eru falin á bakvið fagra skel. Ég veitti því eftirtekt að þessi tveir 

vinklar á sama húsinu eru útlitslega verulega andstæðir. Almenningsrými Hörpu einkennast af 

dökkum sjónsteyptum veggjum og glerjuðum fasöðum sem hafa það að markmiði að valda sem 

mestum hughrifum hjá fólki. Innri starfsmannarýmin eru hins vegar hvítmáluð og gluggalaus þar 

19 Pallasmaa, „The Geometry of Feeling,“ 452. 
20 Gunnar Kristjánsson, Gengið í guðshús (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1988), 33. 
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sem praktíkin virðist hafa ráðið för. Þegar gengið er um Hörpu spilar ferðalagið stórt hlutverk í 

upplifun einstaklingsins þar sem farið er upp ótal tröppur sem liggja víðsvegar um bygginguna 

og sýna hana frá hinum ýmsu sjónarhornum. Starfsmönnum byggingarinnar býðst hins vegar að 

fara aðra styttri leið á milli hæða byggingarinnar. Að mínu mati er sú leið jafnvel áhugaverðari. 

Þar er farið upp hvítmálaðan, raflýstan stigagang. Hver hæð lítur nánast eins út og erfitt er að 

greina hvar stiginn endar. Ferðalagið upp virðist endalaust þangað til komið er að dökkgrárri 

hurð merktri 5. hæð. Þegar hurðin opnast er gengið inn í lítið gluggalaust herbergi alklætt 

dökkgráu flísefni. Þaðan er beygt til hægri að annarri sambærilegri hurð. Hurðin opnast og 

skyndilega blasir við stórkostlegur, blóðrauður Eldborgarsalurinn í allri sinni dýrð séður frá efstu 

hæð svo maður kiknar nánast í hnjánum við óviðbúna lofthæðina.  

Í skiptinámi mínu í Berlín var ég í áfanga hjá virtum arkitekt og prófessor að nafni 

Jean-Philippe Vassal. Man ég eftir því þegar hann útskýrði fyrir mér og öðrum samnemendum að 

stundum gætu andstæður hjálpað til við að gera rými áhugaverð. Hann tók dæmi frá sinni 

persónulegu reynslu af ferðalaginu sem leiddi hann í íbúð sína í París. Hann lýsti því að þurfa að 

ganga fremur óspennandi, þröngt og dimmt stræti þar sem fjölbýlishúsið hans var staðsett. 

Lyftan í húsinu var gömul og ótraustvekjandi. Þegar hann kom á efstu hæð stakk hann lyklinum í 

skránna á íbúðinni og það fyrsta sem tekur á móti honum er stórkostlegt útsýni á Eiffel turninn 

sjálfan. Með þessu vildi hann meina að arkitektónískar upplifanir gætu verið áhrifaríkari ef 

ferðalagið að þeim væri það ekki.  21

 

2.5. Eyland 
Þegar ég var barn byggðu foreldrar mínir sumarbústað við Laugarvatn. Þau fengu arkitektinn 

Hörð Harðarson til þess að teikna hús sem myndi henta og höfða til þeirra. Ég man hvað mér 

fannst spennandi að skoða smíðateikningarnar og fylgjast með því smám saman taka á sig mynd. 

Einhvern tímann man ég eftir því að faðir minn hafði sagt mér að hann hefði hitt fólk sem hann 

kannaðist við í búðinni á Laugarvatni sem hefði í kaldhæðni sinni spurt hvort að hann ætti 

nokkuð „ljóta húsið“. Hann sagði að svo væri. Ekki vegna þess að hann var sammála þeim heldur 

vegna þess að húsið okkar var nefnilega ekkert í líkingu við hinn dæmigerða íslenska 

21 Jean-Philippe Vassal, áfanginn Living II sem höfundur sótti við Universität der Künste Berlin, sumar 2018.  
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sumarbústað. Bæði var efnisnotkunin ólík auk þess að óvenjuleg gluggasetningin var ekki í 

samræmi við það sem fólk átti að venjast. Þetta vakti furðu mína. Hvernig gat einhverjum fundist 

húsið sem að foreldrar mínir fengu færan arkitekt til að teikna og góða smiði til að smíða, ljótt? 

Fyrir mér var þetta draumahúsið okkar.  

Ég get nánast fullyrt að á þessum stað líður mér hvergi betur. Þar upplifi ég einskæra ró og 

öryggistilfinningu í skjóli frá amstri borgarinnar. Þar verð ég fyrir stöðugum hughrifum í beinni 

tengingu við náttúruna með sýn yfir fjöllin, vatnið og móinn þar sem upplifunin er gjörólík frá 

degi til kvölds og á milli árstíða. Ég spyr mig hvort að í þessu tilviki sé það náttúran ein og sér 

sem heillar mig eða er það umslagið sem ég er stödd innan í sem rammar inn og upphefur 

umhverfið í kringum mig. Væri það að standa inní glerhjúpi sem veitti mér skjól, þar sem ég sæi 

allan sjóndeildarhringinn óhindraðan, jafn áhrifaríkt? 

Líta má á glugga sem eins konar augu byggingar. Þegar gler yfirtekur eða myndar rými 

verða skilin á milli þess sem er inni og úti óljós og draga þar með úr tilfinningunni um skjól eða 

utanumhald. Við það verður ekki til eitt afmarkað útsýni heldur víðsýn í margar áttir þar sem 

ramminn hverfur. Að mati arkitektsins Adolf Loos var glugginn aðeins til þess gerður að koma 

birtu inn í rými en ekki til þess að stara út um og má segja að þetta viðhorf til glugga hafi verið 

einkennandi fyrir 19. öldina. Tækniframfarir í byggingariðnaði svo sem eins og framleiðslu á 

stærri glerflötum sköpuðu möguleika í hönnun sem ekki höfðu áður verið mögulegir. Arkitektinn 

Mies Van der Rohe var einn þeirra sem nýttu sér þessa nýju möguleika. Gólfsíðir gluggar urðu 

nú algengir og jafnvel heilir glerveggir. Mest alla tuttugustu öldina hefur glerið og stórir 

glerfletir verið ráðandi í hönnun en nú má greina visst endurmat á þessu sviði.  Arkitektinn 22

Christopher Alexander túlkar ákveðið sjónarmið í bók sinni A Pattern Language þar sem að hann 

lýsir því að fallegt útsýni sem er án vandlega úthugsaðs ramma missir fljótt mikilvægi sitt og 

verði smám saman líkt og veggfóður. Við það hverfi fagurfræðilegur styrkur útsýnisins. Hann 

leggur fram þá spurningu um að ef allt ytra umhverfið er sjáanlegt frá öllum hlutum byggingar 

hvaðan myndi þá kvikna forvitnin eða löngunin til þess að fara út og skoða umhverfi sitt betur?  23

22 Beatriz Colomina, Privacy and Publicity (Cambridge/MA: MIT Press, 1996), 332. 
23 Christopher Alexander, Sara Ishikawa og Murray Silverstein, „Zen View,“ Í A Pattern Language (New York: 
Oxford University Press, 1977), 641-643. 
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Fyrir mér nær sumarhúsið með einstökum hætti að ramma inn og fanga ákveðin 

sjónarhorn í umhverfi sínu og upphefja þau. Þegar ég geng inn í húsið tekur á móti mér fögur 

fjallasýn. Þegar ég sit við matarborðið er ég með ósnortinn móann og birkið við fætur mér, ég 

leggst upp í sófa og sé siglingu skýjanna út um lítinn glugga hátt uppi á vegg. 

 

2.6. Rif 
Árið 1911 var reistur viti á nyrsta tanga Íslands, Rifstanga á Melrakkasléttu. Síðar, árið 1928 var 

á vegum Vitamálasjóðs reist stórt, steinsteypt íbúðarhús. Á Rifi var allstórt og grasgefið tún sem 

gjöreyðilagðist í stórbrimi árið 1934. Má segja að það hafi átt sinn þátt í því að bærinn lagðist í 

eyði árið 1947.  Á þessum stað lifðu og hrærðust mínir forfeður í nokkrar kynslóðir sem má 24

segja að geri mína upplifun af staðnum persónubundnari.  

Í 70 ár hafa veður og vindar fengið að vinna óáreittir við niðurbrot þessa mikilfenglega 

húss sem hefur skilið það eftir eins og sandslípaða beinagrind stórhvelis. Auðir gluggarnir stara 

með sínum holu tóftum í gegnum hráa steypuna. Þar sem að tröppurnar sem leiða að 

innganginum eru horfnar verð ég að skríða inn um eitt opið í kjallaranum. Inni er skuggsýnt og 

lygnt þó að úti sé bjart og stinningskaldi. Skrefin eru mjúk þar sem sandurinn hefur flætt um 

kjallaragólfið. Öldugjálfrið frá fjörunni virðist undarlega fjarlægt innan um veggi hússins þó að 

sjávarilmurinn berist óhindraður. Ég minnist þess að hafa heyrt það sagt um eina langömmu 

mína sem bjó öll sín fullorðinsár á heiðarbýli að hún hafi alltaf saknað þess að finna ekki lyktina 

frá sjónum sem hún ólst upp við sem barn. Ég skildi hvað hún átti við. Það er eitthvað svo 

ævafornt og djúpstætt við saltan ilm hafsins. Inni í húsinu eru ummerki um mannlíf. 

Timburhúsgögnin og innréttingarnar eru gráar eins og rekaviðsdrumbarnir sem liggja á víð og 

dreif í fjörunni. Á veggnum í stofunni sjást leifar af málningarlögum í bláu, grænu og rauðu. Ég 

sé fyrir mér rýmið sem nú er grátt eins og svarthvít mynd, í öllum þessum skæru litum. Ég fer 

upp þröngan stiga á efstu hæðina. Gólfið er ótraust og dúar undan skrefum mínum. 

Timburveggirnir eru klæddir örþunnri, grænni slikju. Út um hurðarop kvistherbergisins flæðir út 

risavaxin hrúga af beinum, sprekum og fjöðrum sem hrafninn hefur safnað saman í hreiður. Í 

öðru herbergi er fúin rúmgrind þar sem birtan skín beint á í gegnum gat á ryðguðu 

24 Níels Árni Lund, Sléttunga II (Reykjavík: Skrudda 2016), 230. 
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bárujárnsþakinu. Ég geng út og finn fyrir söknuði liðins tíma þó svo að ég hafi engu að sakna 

nema þess sem ég hef aldrei þekkt.  

Hinn tilfinningalegi máttur sem fylgir yfirgefnum stöðum á rætur sínar að rekja til þeirrar 

staðreyndar að þau fá mann til að ímynda sér og setja sig í spor fyrri eigenda. Þau tæla 

ímyndunarafl okkar og fá mann til þess að hverfa frá raunveruleikanum.  25

Margir hafa mikinn áhuga fyrir eyðibýlum og fjöldi bóka verið gefnar út með myndum af þeim. Í 

mörgum þeirra eru myndir af Rifi. Það er eins og þessi yfirgefnu hús veki eins konar nostalgíu í 

huganum um leið og ímyndunaraflið fer á kreik og fólk setur ósjálfrátt sér fyrir hugskotsjónir 

hvernig hafi verið umhorfs þarna þegar allt iðaði af lífi. Að sumu leiti er eins og tíminn hafi 

staðið í stað en samt er um leið augljóst hvernig náttúran í tímans tönn hefur unnið sitt verk hægt 

og örugglega. Svo vaknar oft í huga hönnuðarins löngun og endalausar vangaveltur um það 

hvernig væri hægt að nýta það sem eftir stendur og byggja upp að nýju. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

25 Pallasmaa, „The Geometry of Feeling,“ 452. 
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Lokaorð 

 

„Maðurinn er mælikvarði allra hluta“. Þessi setning er höfð eftir heimspekingnum Prótagórasi 

sem uppi var í Grikklandi á 5. öld fyrir Krist.  Í þessari ritgerð hef ég tekið fyrir ólíkar 26

byggingar sem tengjast mínu hversdagslega lífi og leitast við að greina upplifanir mínar af þeim 

og hvernig þessar upplifanir tengjast minni mótun, uppeldi og tilfinningum. Þannig nota ég sjálfa 

mig sem eins konar mælikvarða um leið og ég kanna hvernig það sem ég skynja kemur heim og 

saman við kenningar fræðimanna á sviði arkitektúrs.  

Hver upplifun hefur í sér þema sem ég tek með mér í áframhaldandi vegferð mína að 

verða arkitekt. Ég fjallaði um vöðvaminnið og hve fastgróið það er í minninu sem og hve 

ljóslifandi barnsheimilið stendur mér fyrir hugskotssjónum. Ég fjallaði um það hversu einföld 

klausa í samkeppnisskilyrðum við endurbætur húss getur látið mér og mögulega öðrum líða eins 

og annars flokks. Ég lýsti upplifun af stað sem ferðamanni þar sem formnotkunin er svo sterk og 

tjáningarrík að hún virðist úr öðrum heimi, aftengd frá náttúru og nánasta umhverfi. Ég sagði frá 

áhrifum andstæðna í ferðalaginu í gegnum byggingu og hvernig þær geta breytt hughrifunum. 

Einnig kom ég inn á innrömmun umhverfis og hversu mikilvægu hlutverki hún þjónar við 

upplifun á umhverfi. Síðast en ekki síst fjallaði ég um stað sem er svo snertur af áralangri 

nærveru fólks að ímyndunaraflið fer af stað við að sjá fyrir sér hvernig lífið var - sem birtist sem 

óútskýranlegur söknuður eftir einhverju sem var.  

En hvernig nýtast þessar upplifanir öðrum? Eins og heimspekingurinn Dan Zahavi segir: 

“Aðgangur minn að vitund annarra liggur ætíð um líkamlegt atferli þeirra. En hvernig getur 

reynsla mín af líkama annarrar persónu veitt mér aðgang að vitund viðkomandi persónu?“  Í 27

framhaldi af þessu mætti varpa fram þeirri spurningu hvort yfirhöfuð sé mögulegt að hanna eða 

skapa upplifun.  Kannski má segja að flestir skynji umhverfi sitt í grófum dráttum á svipaðan 

hátt, rétt eins og flestir skynja liti nokkurn veginn eins og finna sömu lykt. En um leið er 

spurningin sú hvort það verði ekki á endanum fínni blæbrigði og tengslin við eigin sögu það sem 

á endanum vegur hvað þyngst. 

26 Buckingham, Heimspekibókin, 42-43 
27 Zahavi, Fyrirbærafræði, 75. 
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