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Útdráttur 
 

Það eru ekki einungis náttúruleg listaverk, eins og göt í klettum og fossar sem finna má í 

landslagi Íslands, heldur einnig umhverfisverk eftir þekkta myndlistarmenn, arkitekta og 

hönnuði sem falin eru á ólíklegustu stöðum í víðernum landsins. Í ritgerðinni verður skoðað 

hvaða eiginleika umhverfisverk þurfi að hafa til að bera svo þau geti notið sín í samspili við 

náttúruna og varpað er fram spurningunni hvort verk þurfi að ramma landslagið inn eða 

öfugt. Farið verður yfir tilgang listar og staðarval áður en kynnt verða til leiks valin 

umhverfisverk og hugmyndafræði þeirra, en mörg af verkunum hafa orðið til við samkeppni á 

vegum stórra fyrirtækja, eins og Landsvirkjunar, og bæjarfélaga. Lykilumhverfisverk, sem 

fjallað verður um, eru verkin Tíðni eftir Finnboga Pétursson, Þriðja hús eftir Hrein 

Friðfinnsson og tillögur að verkum sem unnar voru fyrir samkeppni um verk í náttúru 

Þeistareykja 2018. Með seinasta flokknum verður athyglinni beint að því hvort farið sé að 

þrengja að samkeppnislýsingum sem geti heft sköpunarkraft listamannsins. Farið verður yfir 

misnotkun á list og hvernig náttúrunni er ögrað með umhverfisspjöllum. Síðast verður gerð 

grein fyrir grafískum verkum Borghildar Óskarsdóttur en viðtal var tekið við hana og einnig 

við Finnboga Pétursson. Farið var að verkunum Tíðni og Þriðja húsi til þess að gera grein 

fyrir hughrifum í návist þeirra. Mörg verkanna eiga það sameiginlegt að vera gerð úr sama 

efninu, steinsteypu, líklegast vegna þess hversu endingargóð hún er. Þessi verk geta búið til 

nýjan stað og þess vegna geta umhverfisverk opnað augu fólks um staði og náttúruundur. Þau 

verða til þess að fleiri heimsækja staðinn en ella. Umhverfisverk eru lúmsk, búa yfir fleiri 

eiginleikum en þeim sjónræna. Hvort sem það er vindur, hljóð eða skuggamyndun þarf rétt 

augnablik að vera til staðar svo áhorfandi geti upplifað virkni verksins. Þau eru í samspili við 

nærumhverfi og eru í tengingu við það, efnislega og hugmyndalega séð. Fegurð 

umhverfisverka veitir almenningi ánægju og verk í íslenskri náttúru eru á heildina litið vel 

heppnuð og vel úthugsuð. Hins vegar má spyrja hvort verkin eigi rétt á sér í heimi þar sem 

stöðugt gengur á óspillta náttúru. 
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Inngangur  

Sumarið 2018 hélt ég í 10 daga ferð um Austur- og Norðurland með erlendu vinafólki. 

Ætlunin var að skoða og kynnast náttúru Íslands og töfrum Austfjarða. Þeir staðir, sem við 

heimsóttum, voru m.a. Hljóðaklettar, Melrakkaslétta, Langanes, Stórurð og fleiri fremur 

fáfarnir staðir með stórfenglegri náttúru. Þannig umhverfi höfðum við sérstakan áhuga á, 

staðir með óspilltri náttúru. Á heimleiðinni til Reykjavíkur var ákveðið með stuttum fyrirvara 

að beygja til hægri, inn svokallaðan Landveg til þess að komast að Heklurótum þar sem 

útsýnið var gott þann daginn. Gerð var tilraun til þess að athuga hversu langt við kæmumst til 

Landmannalauga, á fólksbíl. Við fórum fram hjá nokkrum stíflum og stöðuvötnum á þeirri 

leið. Okkur bar saman um það að hálendið og náttúra þess væri ólík í samanburði við strendur 

Íslands og umhverfis hringveginn.  

Við komumst ekki lengra en að Vatnsfellsvirkjun sem situr í svörtu 

eyðimerkurlandslaginu eins og höfðingjasetur úr James Bond kvikmynd. Við hlið 

Vatnsfellsvirkjunar er Vatnsfell sem við fórum akandi upp á. Þar komum við auga á steypt 

mannvirki sem við fyrstu sýn líktist rafstöð eða geymsluhúsnæði Vatnsfellsvirkjunar. Við 

lögðum bílnum og gengum að veðruðu skilti með óljósum útskýringartexta. Í ljós kom að 

mannvirkið var umhverfislistaverk eftir Finnboga Pétursson. Listaverkið var vígt árið 2005 

og nefnist Tíðni sem hefur skírskotun í orkuframleiðslu virkjunarinnar. 

Eftir að hafa lesið um hugmyndafræði verksins varð ég fyrir ákveðinni uppljómun. Það 

var í tengingu við nærumhverfi og frumlega útfært. Að rekast af tilviljun á verkið á svo 

handahófskenndum stað í auðninni langt frá byggðu bóli jók upplifun mína og skynjun á 

fegurð náttúrunnar. Þessi listaverkafundur gaf mér tækifæri á að skoða náttúruna frá öðru 

sjónarhorni, m.a. beint út úr verkinu sjálfu. Án listaverksins hefði ég ekki stigið út úr bílnum 

og í leiðinni fengið að njóta kyrrðarinnar og þess sem náttúran hafði að bjóða. Þó setti ég 

spurningamerki við siðfræði umhverfislistaverka almennt og spurði mig hvort náttúran þyrfti 

endilega á þeim að halda og þá hvernig umhverfislistaverk ættu mestan rétt á sinni tilveru. 

Það er hvetjandi fyrir listamenn að fá tækifæri til að sýna verk sín og viðringarvert að 

íslenskar stofnanir styðji við menningu í landinu, en allt sem staðsett er í náttúruna af 

mannavöldum þarf að vera vel ígrundað með tilliti til umhverfis- og náttúruverndar. 

Ónefndur leiðsögumaður sagði mér fyrir nokkru að hann felldi vörður sem væru augljóslega 

gerðar af ferðamönnum. Ef vörðurnar eru ekki sögulegar minjar fannst honum að þær gerðu 

upplifun í náttúrunni síðri. Á þetta við um umhverfislistaverk líka? 
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Vatnsfellsvirkjun lét gera verkið og íhugaði ég að tilgangur þess væri að styðja við 

íslenska myndlist og til þess að friða samvisku þeirra sem í upphafi áttu hugmyndina að því 

að skipta út listaverki náttúrunnar fyrir listaverk gert af mannavöldum. Er verið að réttlæta og 

fegra byggingu með listaverki eða er verið að leggja meiri áherslu á annan framandi veruleika 

en þann sem er til staðar, bygginguna sjálfa?1 Myndlist gæti dregið athyglina frá virkjuninni 

og vakið fólk til umhugsunar um mikilvægi landslagsins í kring og stutt við íslenska 

menningu. Raunin er hins vegar sú að ef um opinbera nýbyggingu á vegum ríkisins er að 

ræða skal alltaf eitt prósent af heildarbyggingarkostnaði renna til listaverka eða hönnunar sem 

styður við bygginguna eða nærumhverfi. Listskreytingasjóður ríkisins, sem stofnaður var árið 

1982, hefur það að markmiði að fegra byggingar og umhverfi og stuðla að listsköpun á 

Íslandi. Val á listaverkum fer einkum fram með samkeppni en líka af ákvörðun stjórnar 

félagsins í samráði við listamanninn, arkitekt eða hönnuð.2 Þó svo að tillaga lendi í fyrsta sæti 

þýðir það ekki endilega að hún verði framkvæmd.  

Í þessari ritgerð mun ég fara yfir umhverfislistaverk í náttúru, tilgang og notkun hennar af 

Landsvirkjun og einstökum listamönnum. Verkin Tíðni eftir Finnboga Pétursson, Þriðja hús 

eftir Hrein Friðfinnsson og grafísk verk Borghildar Óskarsdóttur verða tekin fyrir auk valinna 

áhugaverðra myndlistarverka í íslenskri náttúru. Fjallað verður um vinningstillögu 

arkitektsins Jóns Grétars Ólafssonar sem hannaði verk í nágrenni Þeistareykja árið 2018. Til 

þess að komast nær tilgangi þessara verka ræddi ég við listamennina Finnboga Pétursson og 

Borghildi Óskarsdóttur sem kynntu mér fyrir hugmyndafræði verka sinna og afstöðu til 

náttúrunnar og listarinnar.  

Skoðað verður hvaða þætti þarf að uppfylla til þess að verk virki og nái að njóta sín innan 

um fjöll og firnindi. Þarf verk að ramma inn náttúruna? Má verk vera ótengt umhverfi og 

staðarvali og hvaða áhrif getur misnotkun á list haft í för með sér? 
  

                                                             
1 Kristinn E. Hrafnsson, „Landsvirkjunarlist,“ Lesbók Morgunblaðsins, 18. október 2005. 
2 Listskreytingasjóður ríkisins, „Markmið,“ Listskreytingasjóður, sótt 10. september 2018, 
http://www.listskreytingasjodur.is/Markmid/. 
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1. Tilgangur 

Til þess að komast nær skilningi umhverfisverka er hægt að velta fyrir sér hver tilgangur 

listarinnar er þó svo að spurningin veki upp heimspekilegar vangaveltur sem aldrei verður 

hægt að fá fullkomið svar við. Listin er tjáningarform og fær tilgang þegar hún gefur 

listamanninum og þeim sem nýtur listarinnar tækifæri á upplifun og að sjá dagleg augnablik í 

öðru og nýju ljósi ásamt því að vekja fólk til umhugsunar. List getur verið rannsókn og 

skrásetning sem sýnir annað sjónarhorn heldur en fræðarannóknir gera.3 Hún getur einnig 

verið hvorutveggja haft skemmtanagildi og eða pólitík, fer eftir tilgangi listamannsins og 

skynjun áhorfandans. 

 Samband listar og hönnunargreina hefur breyst og víkkað þar sem meira er um 

þverfaglega nálgun í listiðkun. Á síðustu áratugum hefur bilið milli listar og áhorfenda 

minnkað og sömuleiðis milli hlutarins og sköpunarferlisins. List hefur þróast úr því að snúast 

minna um að skapa hlut til að hugsa um eða horfa á, en meira yfir í hlut eða lífsreynslu til að 

hugsa með, t.d. með því að taka þátt í verkinu til þess að komast að ákveðnum skilaboðum.4  

Hugtakið list er flokkunarhugtak og matshugtak. Sumir myndu segja með fyrirlitningartón að 

gul sítróna í skærhvítu sýningarrými væri ekki list. Þá er talað um list sem matshugtak. Ef 

einhver spyrði hvaða hlutverki sítrónan gegndi gæti hann eða hún fengið svarið að líklegast 

væri þetta listaverk. Þá er talað um list sem flokkunarhugtak.5 

Stóll er hönnun sé hann settur í samhengi við borðstofuborð í stofu. Þegar stóllinn er 

boraður í grjótklöpp gæti hlutverk hans umbreyst í listaverk því hann er tekinn úr því 

samhengi sem flestir þekkja hann best í. Ef stóllinn væri stækkaður tífalt og fyllti íbúð í 

Reykjavík gæti hann flokkast undir list í ákveðnum tilfellum. Hér er hversdagslegur 

nytjahlutur séður í öðru ljósi.  

Það eru ekki einungis veraldlegir hlutir sem flokkast undir list því hún getur verið allt frá 

því að vera huglæg, ákveðið þema eða hugsun út í það að sjá náttúruna sjálfa sem listform. 

Þegar menn virða hana fyrir sér getur hún haft sömu áhrif og eiginleg listaverk, verið 

sjónarspil sem vekur áhorfandann til umhugsunar. Hin listræna fegurð hjálpar okkur að 

þroskast og auka skilning á því hvað er að vera manneskja í tengingu við aðrar manneskjur og 

náttúru. Ennfremur getur hún þróað djúpa siðferðiskennd 6 List finnst ekki einungis innandyra 

                                                             
3 Anna Líndal, Leiðangur (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 2017), bls. 82. 
4 Louise Emslie, „Art on the ground: an Exploration into Human–Nature Relationships,“ (meistararitgerð, 
Háskóli Íslands, 2015), bls. 12. 
5 Gunnar Harðarsson, „Hvernig er hægt útskýra list?“ Vísindavefurinn, 8. júní 2017, sótt 11. desember 2018, 
www.visindavefur.is/svar.php?id=73703. 
6 Guðbjörg S. Jóhannesdóttir, „Hugleiðingar um fegurð“, Ha - tímarit um hönnun og arkitektúr, 27. ágúst 2015, 
sótt 1. desember 2018, https://hadesignmag.is/2015/08/27/thoughts-on-beauty-gudbjorg-r-johannesdottir/. 
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því umhverfisverk má víða finna í villtri náttúru. Um leið og verkið er komið í almennt rými, 

verður verkið að umhverfisverki og gilda þá aðrar reglur um verkið heldur en á söfnum, en 

t.d. má snerta verkið ef það er sett í almannarými. Þeir sem fara ekki á söfn vanalega, gætu 

lent í því óvænt að koma auga á umhverfisverk. Þ.a.l. geta sprottið upp meiri umræður á 

meðal almennings í garð listaverka.7 

2. Staðarval 

Hvernig fólk skynjar landslagið er í beinum tengslum við heimsmynd mannsins á hverjum 

tíma. Skilgreining á stöðum og notkun þeirra ásamt verðmætum landslags hefur væntanlega 

breyst mikið frá aldamótunum 1900 en þá voru mannvirki fyrst og fremst gerð með það í 

huga að veita skjól. Túlkun og skynjun á því sjónræna, landslaginu, er þó sterklega háð 

hugarástandi þess sem horfir.8 

Staðarval verka skipta miklu máli og getur tekið góðan tíma af sköpunarferlinu, t.d. 

ferðaðist listamaðurinn Hreinn Friðfinnsson um allt landið til þess að finna hinn fullkomna 

stað fyrir verk sitt Þriðja hús sem staðsett er í litlum eldfjallagíg í miðju hrauni fyrir utan 

Hafnarfjörð. Finna má fjölda verka eftir þekktustu listamenn heims í íslenskri náttúru. Þessi 

verk geta verið í sterkri tengingu við landslagið í kring og leika sér gjarnan með það.9 

Umhverfi er því stór þáttur listaverks því umhverfi má skilgreina sem landslag skynjað 

fagurfræðilega og er því í miklum tengslum við listina. Samspil landslagsins (veruleikans) og 

verksins býr til andstæður og upplifun sem endurómar skynjun áhorfandans.10 

Verkin, sem verða tekin fyrir í þessari ritgerð, eiga það sameiginlegt að vera staðbundin 

verk gerð af mannavöldum. Það eru verk sem eru sérstaklega sköpuð inn í ákveðið umhverfi 

eða aðstæður og vinna yfirleitt með það. Þau eru bundin, föst við staðinn.11 Hugmynd að 

verki getur sprottið út frá staðnum þar sem verkið á að vera staðsett. Þegar verkinu er komið 

fyrir í náttúrunni verður nýr staður til í kringum verkið og hann fær nafn. Rýmið (sem býr til 

stað) á milli verksins og annarra staða verður mælanlegt og því hefur verkið búið til nýtt 

viðmið eða nýjan stað.12 Líklegast eru flest umhverfisverk í íslensku landslagi staðbundin 

verk. Mörg af þeim verkum eru í eigu stórra fyrirtækja. Þeim er ætlað að lifa lengi og aðlaga 

                                                             
7 Kristín Bridde, „Richard Serra - stál í vegi okkar,“ (BA ritgerð, Háskóli Íslands, 2013), bls. 9.  
8 Guja Dögg Hauksdóttir, „Landslag hugans - staðir og staðleysur,“ Tímarit Máls og menningar 63. árg., tbl. 2 
(2002): bls. 3. 
9 Kristján Guðjónsson, „Leynilistasafnið,“ Dv.is, 18. ágúst 2016, sótt 5. nóvember 2018, 
http://www.dv.is/fokus/menning/2016/08/18/leynilistasafnid. 
10 Guðbjörg S. Jóhannesdóttir, „Hugleiðing um landslag,“ Ha - tímarit um hönnun og arkitektúr, nr. 6 (2017): 
bls. 122-128. 
11 Miwon Kwon, One Place after Another, (Bandaríkin: Massachussets Institute of Technology, 2002),  
bls. 11-12. 
12 Tinna Gunnarsdóttir, „Efni á hreyfingu,“ Mæna, nr. 7 (2016): bls. 142-143. 
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sig að breytingum náttúrunnar, verða t.d. samlit náttúrunni með því að ryðga eða fara á kaf í 

sand. Þó eru til undantekningar um staðbundin verk. 

Gott dæmi um staðbundið verk, sem ferðast um landslagið, er Hringur og kúla (vígt 

2017) nyrst á Grímsey eftir Kristinn E. Hrafnsson og Stúdíó Granda. Verkið, sem er átta 

tonna steinsteypt kúla og þrír metrar í þvermál, er kennileiti fyrir heimskautssbaug sem færist 

14,5 metra á ári vegna pólriðu jarðar. Kúlan á að færast á hverju ári í samræmi við tilfærslu 

baugsins og árið 2047 falla út í sjó af nyrstu klöpp Grímseyjar.13 Akureyrarbær efndi til 

samkeppni um verkið og segir í samkeppnislýsingu að staðsetning verksins sé valin út af 

nálægð við bauginn en einnig nálægð við flugvöllinn þar sem gestir, sem heimsækja eyjuna í 

stuttu stoppi, fái færi til að virða kennileitið fyrir sér.14   

 

  
Mynd 1: Verkið Hringur og kúla í Grímsey með Norður-Atlantshafið í bakgrunni. 

 

Listamenn koma og fara með verkum sínum, rétt eins og sum verk sem taka sífelldum 

breytingum í takt við umhverfið. Þess vegna geta tilteknir staðir átt sér mörg líf.15 Verkin geta 

verið skúlptúrar og innsetningar en einnig verk sem ekki er hægt að sjá nema þau séu skoðuð 

á réttum tíma dags. Þannig list getur verið hljóðverk, gjörningaverk eða ljósverk sem birtist á 

ákveðnum augnablikum eins og í verki Gjörningaklúbbsins, Móðir jörð, sem rétt eins og verk 

Finnboga Péturssonar, Tíðni, er staðsett í nágrenni Vatnsfellsvirkjunar. Verkið myndar stóran 

                                                             
13 Sunna Karen Sigurþórsdóttir, „Heimskautsbaugurinn í Grímsey fær nýtt kennileiti,“ Vísir.is, 11. mars 2014, 
sótt 5. desember 2018, http://www.visir.is/g/2014140319775. 
14 „Kennileiti fyrir heimskautsbauginn í Grímsey,“ Hönnunarmiðstöð, sótt 9. desember 2018, 
http://www.honnunarmidstod.is/Frettir/Samkeppnir/skodasamkeppnir/3283. 
15 Guja Dögg Hauksdóttir, „Landslag hugans - staðir og staðleysur,“ bls. 5. 



 

 6 

þríhyrning úr gróðri sem er vökvaður með vatni virkjunarinnar og táknar ,,play-takka“. Þar er 

vísun í rafmagnstæki sem ganga einmitt á orkunni sem virkjunin framleiðir. Þegar rökkva 

tekur sést þríhyrningurinn betur þar sem ljós birtist í útlínum verksins.16  
 

 
Mynd 2: Verkið Móðir jörð staðsett á milli tveggja árfarvega við Vatnsfellsvirkjun á mismunandi tíma dags. 

3. Frá styttum til umhverfisverka 

Almenningslist er skilgreind sem opinber list sem almenningur hefur greiðan aðgang að og er 

styrkt af opinberum aðilum. Fram að lýðveldisstofnun hafði einungis verið settur upp einn 

tugur verka og voru þau mestmegnis höggmyndir og minnismerki um látna karlmenn, staðsett 

á torgum þar sem fólk kom saman. Í kringum 1955 var byrjað að listskreyta almenningsgarða 

og voru þá sett upp 60 verk í viðbót fram til ársins 1980. Almenningur hafði sterkar skoðanir 

á list í almenningsrýmum og er verkið Vatnsberinn eftir Ásmund Sveinsson besta dæmið um 

verk sem skapaði harðar deilur og skoðanir meðal almennings. Var verkið meðal annars 

uppnefnt „skrímsli með selshaus“17  

Með opnun Búrfellsstöðvar í eigu Landsvirkjunar árið 1965 komst á sú hefð að láta gera 

listaverk þegar bygging með lykilhlutverk var byggð á vegum fyrirtækisins.18 Framan á 

stöðvarhúsi Búrfellsstöðvar er veggskreyting eftir Sigurjón Ólafsson og við stöðvarhúsið er 

skúlptúrinn Hávaðatröllið, einnig eftir hann.19 List í opinberu rými, sem tekur tillit til 

umhverfisins eða er nátengd eiginleikum tiltekins staðar, hefur verið nefnd umhverfislist og 

er vinsælt form listar sem hefur verið í hraðri þróun seinustu áratugi.20 Með góðum verkum 

geta listamenn skapað fyrirtækjum sterka menningarlega ímynd en mikill áhugi er á 

umhverfislist á meðal almennings sem vill sjá formið þróast og dafna.21 

                                                             
16 Inga M. Leifsdóttir, „Móðir Jörð er að tæknivæðast,“ Lesbók Morgunblaðsins, 7. september 2003.  
17 Gunnar J. Árnason, Íslensk listasaga II. bindi (Reykjavík: Forlagið, 2011), bls. 237-242. 
18 „Verk í náttúru Þeistareykja,“ Landsvirkjun, 9. október 2018, sótt 4. nóvember 2018, 
https://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/fjolmidlatorg/frettir/frett/verk-i-natturu-theistareykja/.  
19 „Dv.is.“ 
20 Æsa Sigurjónsdóttir, Vatn á landi (Reykjavík: Borghildur Óskarsdóttir, 2018), bls.2. 
21 Kristinn E. Hrafnsson, „Góður hlutur er líka vondur hlutur,“ Lesbók Morgunblaðsins, 29. október 2005. 
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Verkið Sólalda (vígt 1999) varð til þannig að efnt var til lokaðrar samkeppni á vegum 

Landsvirkjunar þar sem leitað var eftir tillögum að listaverki á vegg efst á Sultartangavirkjun. 

Áhugaverð staðreind um verkið er sú að það var sett upp á sama tíma og byggingin var byggð 

en yfirleitt verða byggingarnar tilbúnar á undan listaverkunum sem skreyta þær.  

Sigurður Árni Sigurðsson er höfundur verksins sem samanstendur af 17 járnplötum sem 

halla misjafnt út úr vegg virkjunarinnar og mynda orkubylgju eða ölduform. Á enda 

járnplatnanna er gat. Þegar sólin er hæst í suðri í kringum Jónsmessu, myndar hún lóðrétta 

skugga undir járnplötunum. Saman mynda þeir lárétta skuggalínu. Þessi virkni er einungis 

sýnileg einn dag á ári, eða á Jónsmessunótt, þó svo að efnislega verkið sé sýnilegt allan ársins 

hring. Hér er verk Sigurðar táknmynd fyrir samspil manns og náttúru. Sólin er eilífðarvélin 

sem knýr vatnið áfram og orku þess. Verkið sýnir fullkomið vald á aðstæðum rétt eins og 

virkjunin.22  

 

 
Mynd 3: Sólalda Sigurðar Árna Sigurðssonar á stöðvarhúsi Sultartangavirkjunnar. 

  

 Bæjarfélög hafa einnig verið dugleg að móta menninguna með umhverfislist. Svo dæmi 

sé tekið, fékk Reykjavíkurborg hinn þekkta listamann Richard Serra til þess að gera 

umfangsmikið umhverfisverk í Viðey í tengslum við Listahátíð í Reykjavík árið 1990.23 

Verkið heitir Áfangar og samanstendur af háum stuðlabergssúlum sem standa saman í pörum 

eða hliðum sem dreifast alls 18 talsins yfir eyjuna og mynda hring. Hæðarlínur súlnanna eru 

allar jafnar og standa í 13 metrum yfir sjávarmáli.24  

                                                             
22 Gísli Sigurðsson, „Sólalda á Sultartangavirkjun,“ Lesbók Morgunblaðsins, 8. júlí 2000. 
23 Kristinn E. Hrafnsson, „Steinsúlur - níu staðir - tvær hæðarlínur,“ Lesbók Morgunblaðsins, 15. maí 2004. 
24 „Dv.is.“ 
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Mynd 4: Hér sést vel jöfn hæð stuðlabergssúlnanna í verkinu Áfangar eftir Richard Serra. 

 

Hugmynd verksins er að súlurnar rammi inn landslagið og afmarki svæði auk þess að notast 

við efnisvið úr eyjunni sjálfri, stuðlabergið. Hægt er að ganga á milli súlnanna sem eru 

áfangar þar sem hægt er að staldra við og líta til baka um farinn veg. Verkið vinnur með 

endurtekningu og speglun og er verk um sig sjálft, listaverk í landslagi og áhrif þess á 

umhverfið. Verkið hefur félagslega virkni og er inngrip í umhverfið sem mótar sýn okkar á 

það. Verkið hefur fengið misgóð viðbrögð á meðal almennings og opnað á skoðanir um verk í 

opinberu rými. Í kringum þá umræðu sagði Richard Serra: 

 
Vissulega er sagan um list á almannafæri hörmungarsaga, en það þýðir samt sem áður 
ekki að hér skuli staðar numið. Eina leiðin er að halda áfram að skapa verk fyrir 
almannarými. Ef það er ekki gert er þetta vonlaust strögl. Ég kýs fremur að heyra rödd 
misskilnings og afskiptasemi en að heyra ekki bofs í nokkrum manni.25 

 

Á sama tíma og það sé ánægjulegt að opinberar stofnanir styðji við menningu og listir er 

hefðin umdeild á meðal listunnenda. Kristinn E. Hrafnsson, myndlistarmaður, hefur til að 

mynda sett út á samkeppnislýsingar Landsvirkjunar og sett spurningarmerki við það hvort 

þær séu of strangar. Gott dæmi er samkeppnislýsing um verk við Kárahnjúkavirkjun 

(steinlagt spíralform) en þar var nefnt að listaverkið þyrfti að móta ásýnd mannvirkisins og 

                                                             
25 Kristinn E. Hrafnsson, „Steinsúlur - níu staðir -  tvær hæðarlínur,“ 15. maí 2004. 
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nánasta umhverfis. Landsvirkjun segir samt sem áður að hún vilji ekki takmarka nálgun 

viðfangsefnis listamanna. Kristinn spyr hvers vegna stærsta mannvirki á Íslandi þurfi á 

listaverki að halda til að móta ásýnd sína og af hverju hún geti ekki staðið fyrir sjálfa sig. Af 

hverju þarf listaverkið að vera í návígi við virkjunina en ekki þar sem listamaðurinn vill að 

það sé og af hverju þarf það að geta staðið um ókominn tíma?26 Þess vegna getur verið að 

virkjanir hafi átt sinn þátt í því að móta umhverfislistaverk í almannarými.  

T.a.m. varð íslensk myndlist pólitískari sem aldrei fyrr þegar deilurnar um 

Kárahnjúkavirkjun stóðu sem hæst. Meðal mótmælenda virkjunarinnar voru helstu listamenn 

þjóðarinnar.27 Þessar deilur opnuðu aðra vídd í náttúru Íslands og þær urðu uppspretta nýrra 

verka á íslenskum og alþjóðlegum vettvangi.28  

4. Verk Finnboga Péturssonar, Tíðni 

Finnbogi Pétursson vinnur aðallega með hljóð, skúlptúra og arkitektúr. Í sinni listrænu iðkun 

nálgast Finnbogi verk sín með vísindalegri forvitni í bland við sögulega og menningarlega 

rannsókn.29 Finnbogi Pétursson vann lokaða samkeppni Landsvirkjunar um verk við 

Vatnsfellsvirkjun með verkinu Tíðni (vígt 2005). Verkið er steypt göng og stendur á hæð við 

Vatnsfell sem er svæði stutt frá vikjuninni. Göngin eru 20 metra löng frá norðri til suðurs. 

Finnbogi leitaðist eftir því að hafa verkið á sem hæstum punkti, sem lengst frá virkjuninni og 

á horni þar sem Sprengisandur og Landmannalaugar mætast. 

 Hægt er að fara inn í göngin sem þrengjast eftir því sem gengið er lengra inn. Þau eru 

fjögurra metra há við innganginn en enda í tveggja metra hæð. Á endanum er orgelpípa úr 

tekki með krossviðarfjöður innan í, eins konar flauta. Þegar norðanvindurinn blæs, hitnar 

loftið sunnan megin við verkið og myndar sog, gegnumtrekk sem býr til vindhljóð með 50 

riða tíðni. Það er svipað því og þegar vindurinn gnauðar í opnum glugga á íbúðarhúsi, fremur 

dramatískt og drungalegt hljóð. Í afhjúpun verksins sagði Finnbogi í ræðu sinni að vindurinn, 

sem knýr pípuna, sé táknrænn. Vindurinn hefur ferðast yfir norðanvert hálendið og er því 

rödd norðursins eða jafnvel rödd Kárahnjúka. Raddbönd vindsins eru yfirhalning eða 

reiðilestur sem hver og einn getur túlkað á sinn máta. Tengingin við virkjunina er mikil en 

hún myndar einnig rafmagn á 50 riða tíðni þegar vatn rennur í gegnum hana.30  

                                                             
26 Kristinn E. Hrafnsson, „Landsvirkjunarlist,“ 18. október 2005. 
27 Indriði Aðalsteinsson, „Kárahnjúkavirkjun - rýtingsstunga í hjarta landsins,“ Mbl.is, 9. maí 2003, sótt 17. 
október 2018, https://www.mbl.is/greinasafn/grein/729486/. 
28 Æsa Sigurðardóttir, Draumar um ægifegurð í íslenskri samtímalist (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 2008), 
bls. 6.  
29 Halldór Björn Runólfsson og Christian Schoen, Icelandic Art Today (Ostfildern, Þýskalandi: Hatje Cantz, 
2009), bls. 90. 
30 Viðtal 1. (15. október 2018). Viðtal höfundar við Finnboga Pétursson.  
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Orkufyrirtækið Landsvirkjun vinnur rafmagn úr vatnsafli, jarðvarma og vindi en 73% 

allrar raforku í landinu kemur frá Landsvirkjun.31 Hér býr Finnbogi til sína eigin orkustöð úr 

sama efni, steinsteypunni. Þegar áhorfandi stendur inni í verkinu vill Finnbogi að hann upplifi 

kraftinn og orkuna í líkamanum, 50 riða tíðni sem virkjunin framleiðir, en bara í gegnum 

hljóð vindsins. Finnbogi lýsir þessari ákveðnu tíðni sem hjartslætti rafmagns. Íslendingar ættu 

ómeðvitað að vera vanir þessari tíðni þar sem öll rafmagnstæki í umhverfinu ganga á 50 riða 

tíðni. Þessi tíðni virkar bara á Íslandi og er ljóð frá norðanvindinum til sunnanvindsins. 

Verkið gæti því hugsast sem hlið milli átta.32  

  

 
Mynd 5: Verk Finnboga Péturssonar, Tíðni, er einfalt í útliti en með flókinni hugmyndafræði. 

 

Þegar komið er akandi að verkinu sést ekki hvar hægt er að ganga inn í verkið og því kom 

inngangurinn skemmtilega á óvart. Innan í verkinu fann ég smávegis innilokunarkennd, þar 

sem dýnamískar línur sjónarhornsins þrengjast eftir því sem gengið er lengra inn. Ég tók eftir 

því að myndavél var fest upp í lofti verksins og það skapaði hjá mér ónotatilfinningu um að 

einhver væri að fylgjast með. Myndavélin skapaði tengingu við tækni og varð verkið 

ónáttúrulegra í mínum augum fyrir vikið. Ég komst síðar að því að gagnvirk tækni og 

myndlist var nýstárleg á þeim tíma sem verkið var í framleiðslu og að myndavélin hefði átt að 

gera fólki kleift að upplifa verkið í gegnum netið. Finnbogi áttaði sig þó fljótt á því að þessi 

viðauki verksins myndi falla úr tíðarandanum og setti myndavélina aldrei í gang og vill hann 

taka hana burt við fyrsta tækifæri.33 

                                                             
31 Landsvirkjun, „Starfsemin,“ Landsvirkjun, sótt 4. nóvember 2018, https://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid. 
32 Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, „Hlustað á tímann,“ Fréttablaðið, 4. júní 2005. 
33 Viðtal 1. (15. október 2018). Viðtal höfundar við Finnboga Pétursson.  
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Þennan dag var enginn vindur og því heyrðist ekki einn af eiginleikum verksins, 50 riða 

hljóð norðanvindsins. Þar af leiðandi er hljóðið aðeins til í minni ímyndun og virkar eins og 

dularfullur lottóvinningur sem væri að vinna. Þegar gengið er til baka út úr verkinu koma upp 

öðruvísi huglæg tengsl. Við blasir fjallið Loðmundur í Landmannalaugum, umvafið 

stöðuvatni í forgrunni og bláum himninum í bakgrunni. Verkið rammar inn þessa sýn frelsis 

og innilokunarkenndin hverfur. Upplifunin er súrrealísk og absúrd og líðanin um stund mætti 

líkja því við að ganga út úr geimskipi inn í nýja veröld. Þar sem verkið er ekki í alfaraleið, og 

líklegast ófært þangað á veturna, eru fáir sem fá tækifæri til þess að líta verkið augum en 

verkið birtist á skemmtilega óvæntan hátt í landslagi sem er að mestu auðn.  

Að kynnast verkinu Tíðni var óvænt og skemmtileg reynsla sem vakti upp tilfinningalegt 

samband milli mín og náttúrunnar og lagði áherslu á öflin sem náttúran framleiðir. Upp 

spruttu vangaveltur um hvort vatnsaflið sé besti kosturinn til þess að virkja og hvort það sé 

gert í sátt við náttúruna. Ég spurði sjálfan mig þeirrar spurningar hvort ég væri hugsanlega 

virkjunarsinni eða ekki, ég sé virkjunarsinni eða ekki, eða öllu heldur hvort ákveðnar gjörðir í 

sambandi við virkjanir séu réttmætar. 

5. (Mis)notkun á list 

Listamaðurinn getur unnið með það sem fyrir er, umbreytt því og vakið athygli á staðnum eða 

búið til verk óháð umhverfinu. Hann getur unnið með hugmyndir og skapað list sem hverfur 

með tíma og veðurfari og varðveitist ekki nema með heimildarskráningu. Í sumum tilvikum 

er náttúrunni ögrað og slíkt getur valdið reiði meðal náttúruunnenda sem hafa jafnvel farið í 

mál við sjálfan listamanninn, sbr. listamanninn Marco Evaristti frá Síle sem hellti rauðum 

matarlit í goshverinn Geysi. Þar er markmiði listamannsins til umróts náð. 

Á mínum barnsárum fór ég oft um helgar í bíltúr með foreldrum mínum til Selfoss til 

þess að heimsækja fjölskylduna. Út um bílgluggann sá ég mosavaxið landslagið líða fram hjá 

og beið alltaf eftir því að fara fram hjá fjallinu þar sem búið var að skrifa í mosann. Sárin 

mynduðu textalínur sem mér fannst alltaf erfitt að lesa og fólst leikurinn í því að ná að lesa 

dularfullu skilaboðin áður en við fórum framhjá þeim. Eftir því sem árin liðu varð textinn 

alltaf óskýrari þar sem að sárin í mosanum gréru saman. Foreldrarnir létu mig vita þegar við 

keyrðum fram hjá fjallinu en kipptu sér ekki upp við það að náttúruspjöll hefðu átt sér stað, 

hvað þá barnið ég. Í okkar augum var náttúran breiður af endurtekningu – mosa, hrauni og 

fjöllum. 

Eflaust hafa ekki margir gert sér grein fyrir því hversu sérstök og óspillt náttúra Íslands 

er, sérstaklega ekki þeim sem tóku upp mosann. Ég komst að því síðar að skátar hefðu reitt 
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hann úr berginu sér til skemmtunar og kannski til þess að marka sér spor – merkja sér staðinn 

sem þeir voru á. Einnig hefur komið fyrir að ferðamenn aki utan vegar og myndar þessi 

akstur ákveðna grafík í landslagið sem í dag veldur mörgum náttúruunnendum miklum 

vonbrigðum.  

Hreint og óhreint eru hugtök sem fylgja flóknu flokkunarkerfi. Letrið eftir skátana og 

hringlaga línur eftir utanvegsakstur má líta á sem veggjakrot. Ef líta má á það sem óhreinindi 

þá eru skemmdarverkin talin vera hlutir á röngum stöðum. Þau eru gerð í leyfisleysi og eru 

brot á reglum sem hafa fengið félagslegt samþykki.34 Í listasafni væri veggjakrotið talið vera 

hlutur á réttum stað.  

Það eru ekki bara skátar sem hafa markað náttúruna heldur einnig listamenn eins og 

Julian von Bismarck og Julian Charriére sem fönguðu einfaldar athafnir með staðbundinni 

heimildaljósmyndun í Mývatnssveit árið 2013. Ljósmyndirnar sýndu skemmdarverk þar sem 

úðuð voru orðin crater og lava á eldfjallagíg og mosavaxið hraun. Verkið hét því 

kaldhæðnislega nafni LIST og endaði gjörningurinn á kæru. Ljósmyndir af stöðunum hafa 

verið sýndar víða á sýningum listamannanna, nú síðast í Gerðarsafni á Cycle Festival árið 

2018 ásamt haturstölvupóstum sem listamaðurinn fékk frá ævareiðum Íslendingum og víðar 

að úr heiminum. 35 

 

 
Mynd 6: Verkið LIST í Mývatnssveit má líta á sem hryðjuverk við náttúruna. 

6. Samkeppni um verk í náttúru Þeistareykja 

Árið 2018 efndi Landsvirkjun í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands til samkeppni um 

verk í nágrenni Þeistareykjastöðvar á Norðurlandi. Til að skoða núverandi strauma í gerð 

umhverfislistaverka er áhugavert að skoða þessa keppni þar sem hún stendur okkur næst í 

                                                             
34 Valdimar Tr. Hafstein, „Graffítí: List á röngum stað.“ Lesbók Morgunblaðsins, 25. janúar 2003. 
35 Julius von Bismarck og Julian Charriére, Gígur og Hraun úr seríunni LIST, upplýsingatexti verks á sýningunni 
Þjóð meðal þjóða á vegum Cycle Festival, Gerðasafn, 25. október 2018.  
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tíma þegar þetta er ritað. Listamenn, hönnuðir, arkitektar og landslagsarkitektar gátu tekið 

þátt í keppninni. Keppnin fór fram í tveimur hlutum. Í fyrri hlutanum valdi dómnefnd allt að 

fimm verk úr innsendum tillögum. Í seinni hlutanum var hægt að vinna áfram með verkin og 

sýna betur hvernig lokaniðurstaðan yrði ef verk skyldi vera valið.  

Í reglum keppninnar var tekið fram að verk þyrftu að falla vel að umhverfinu og ekki 

væri síðra ef verkin tengdust náttúru og sögu staðarins. Það þyrfti að vera áhugavert og 

sjónrænt fyrir þá sem ættu leið um og undirstrika sérstöðu og vekja athygli á svæðinu. 

Jafnframt skyldi tillagan taka tillit til viðhalds, vera umhverfisvæn og vera raunhæf með tilliti 

til fýsileika og uppsetningar.36 Innan myndlistar er mikið talað um mikilvægi sjálfstæðis 

listamannsins. Spurning er hvort farið sé að þrengja að frelsi listamannsins þegar svo þröng 

og nákvæm fyrirmæli eru gefin. Verkin fjögur, sem komust í úrslit, nefnast Einkennilegir 

steinar, Römmuð sýn, Móri og Inn í. Römmuð sýn eftir Jón Grétar Ólafsson bar sigur úr 

býtum. Dómnefndin sagði um verkið: 
 

Römmuð sýn er kröftug og djörf tillaga sem vekur athygli á Þeistareykjum sem 
áningarstað. Í verkinu er landslagið hafið upp og rammað inn á skemmtilegan hátt. 
Verkið býr yfir aðdráttarafli og vekur forvitni þeirra sem leið eiga um svæðið. 
Upplýsingar um nærumhverfið auka á upplifun verksins. Verkið er ekki tæknilega 
flókið og vel framkvæmanlegt. Dómnefnd veltir þó fyrir sér hvort einfalda megi 
efnisval á torginu.37 
 

 Verkið samanstendur af 4 römmum (3x7m) úr kortenstáli sem snúa í áttirnar 

fjórar. Innan rammanna er torg með Íslandslíkani úr hraunhellum. Upp úr líkaninu 

rísa rauðar stálsúlur sem tákna há- og lághitasvæði Íslands. Þær eru jafnframt til 

heiðurs þeim dropasteinshellum sem finna má á svæðinu. Bergið umhverfis líkanið er 

skírskotun í landhelgi Íslands. Steypta bekki má nota til þess að njóta Íslandslíkansins 

og náttúrunnar sem römmuð er inn af stálrömmunum sem eru í rauðappelsínugulum 

lit, rétt eins og leir- og brennisteinshverir á svæðinu. Möguleiki er á að láta gufu koma 

upp úr stálsúlunum og talar hönnuðurinn um á ljóðrænan hátt að gufan myndi vera 

sem lifandi dans náttúrunnar með orku sinni og fegurð. Upplýstir rammar og dansandi 

gufan heilsa nótt og vetri með hlýju sinni.38  
 

                                                             
36 Samkeppnislýsing, verk í náttúru Þeistareykja. Texti tekinn af sýningu um tillögur að verki í náttúru 
Þeistareykja, Hönnunarsafn Íslands, 14. október 2018. 
37 Úr umsögn dómnefndar, verk í náttúru Þeistareykja. Texti tekinn af sýningu um tillögur að verki í náttúru 
Þeistareykja, Hönnunarsafn Íslands, 14. október 2018. 
38 Tillagan Römmuð sýn, verk í náttúru Þeistareykja, Jón Grétar Ólafsson, texti tekinn af sýningu um tillögur að 
verki í náttúru Þeistareykja, Hönnunarsafn Íslands, 14. október 2018.    



 

 14 

 
Mynd 7: Vinningstillagan Römmuð sýn í nágrenni Þeistareykja. 

 

Ég er sammála vangaveltum dómnefndar um að einfalda mætti efnisval á torginu 

en að mínu mati skiptist verkið í nokkur minni verk, rammana, bekkina, torgið, 

súlurnar og Íslandslíkanið. Þó svo að höfundur hafi eftir bestu getu reynt að tengja 

eiginleika verksins og skapa heildarmynd virðist það ekki hafa tekist. Mín skoðun er 

sú að verkið hefði verið sterkara og sveipað meiri dulúð ef annaðhvort rammarnir, 

bekkirnir eða torgið hefðu fengið að missa sín. Verk með meiri naumhyggju hefði 

virkað meira sannfærandi í samspili við einfaldleika náttúrunnar og notið sín betur. 

Verkið er áberandi og stingur í raun of mikið í stúf við umhverfið. Það er of mikið 

mannanna verk þarna í miðri náttúrunni. Því finnst mér einkennilegt að dómnefndin 

skildi leggja til að þetta verk yrði fyrir valinu.  

Hönnuður verksins er arkitekt og virðist sem hann hafi gefið praktískum atriðum 

meiri athygli en listrænum frumleika. Um þetta má deila og er þetta algert 

smekksatriði. Ef til vill hefur dómnefndin sett of ákveðnar forsendur fyrir verkinu, 

eins konar verklýsingu. 

Tillagan Móri á það sameignlegt með Rammaðri sýn að verkið rammar inn 

landslagið og er gert út sama efnisviði, viðhaldsfríu kortenstáli. Verkið er tilvitnun í 

borholuhús og er áningarstaður með útsýni í nokkrar áttir. Tillagan Einkennilegir 

steinar samanstendur af 6 mismunandi bergtegundum sem mynda hring og rammar 

inn landslagið þó svo að hönnuðir hafi ekki nefnt það sérstaklega í sinni útskýringu á 

verkinu. Bergið er óður til starfs mynhöggvara en form hringsins er opið til túlkunar. 

Tillagan Inn í lýtur að léttleika og er upplifunarverk úr lóðréttum og misháum 

stálvinklum sem raðast saman. Verkið er í samtali við náttúruna og er „gegnsætt“, 

tekur breytingum í takt við hana þar sem stálvinklarnir spegla umhverfið.39  

                                                             
39 Samkeppnislýsing, verk í náttúru Þeistareykja, 14. október 2018. 
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Mynd 8: Tillögur að verkunum Móri, Einkennilegir steinar og Inn í.  

7. Þriðja hús eftir Hrein Friðfinnsson  

Þegar fjallað er um myndlistarverk í náttúru Íslands er ekki annað hægt en að fjalla um verk 

Hreins Friðfinnssonar, Fyrsta hús, Annað hús og Þriðja hús en með Fyrsta húsinu (1974) 

stimplaði Hreinn sig inn sem lykillistamaður í mótun samtímalistar á Íslandi.40 Þegar Hreinn 

fékk heiðursverðlaun Myndstefs árið 2017 lýsti dómnefnd verkum hans þannig:  
 

Hrífandi og einföld, full af ljóðrænum vísunum og heimspekilegum vangaveltum. Ásýnd 
hlutanna skiptir ekki höfuðmáli heldur andinn og hin tæra hugsun. Verkin snúast um eitthað 
loftkennt og ósnertanlegt eins og ljósið, vindinn eða það sem ekki er. Fyrir þessa 
naumhyggju búa þau yfir ákveðnum þokka.41   

 

Hreinn fékk hugmyndina að Fyrsta húsi þegar hann las Íslenskann aðal eftir Þórberg 

Þórðarson sem kom fyrst út árið 1939. Í bókinni er fjallað um mann að nafni Sólon sem 

byggði sér hús og var líklegast fyrsti íslenski hugmyndalistamaðurinn án þess að vita það 

sjálfur: 
Fyrst reisti hann [Sólon] uppistöður úr viði á venjulegan máta og festi síðan bárujárnið innan 
á grindina og fór að búa í húsinu á þessu byggingarstigi. [...] Sólon vildi byggja húsið sitt 
ranghverft við gildandi byggingarhefðir, það er að setja bárujárnið innst og enda síðan á 
veggfóðri yst. „Veggfóður er til að gleðja augað, minn kæri, svo það er rökrétt að hafa það 
að utanverðu þar sem fleiri geta notið þess.“ Sólon komst reyndar ekki langt með þessi áform 
sín.42 

 
Árið 1974 ákvað Hreinn að byggja lítið hús svipað því sem Sólon ætlaði sér að byggja. Hús á 

röngunni sem hann kallaði Fyrsta hús. Hreinn talaði um að húsið innihéldi allan heiminn 

nema sjálft sig þar sem „úti“ hafði skroppið saman í lítið afgert rými sem veggir hússins 

                                                             
40 Halldór Björn Runólfsson, Christian Schoen, Icelandic Art Today, bls. 14. 
41 „Hreinn fær heiðursverðlaun,“ Morgunblaðið, 16. nóvember 2017. 
42 Hreinn Friðfinnsson, Fyrsta hús, Annað hús, Þriðja hús (Reykjavík: Crymogea, 2012), bls. 10. 
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afmörkuðu.43 Húsið var eins og áður sagði staðsett úti í miðju hrauni ekki langt frá 

Hafnarfirði, en Hreinn gaf aldrei upp nákvæma staðsetningu á húsinu þar sem hann vildi að 

fólk myndi ramba á staðinn óvænt. Húsið átti að vera á svæði sem væri ósnortið þar sem ekki 

væri hægt að sjá neitt sem gert hefði verið af mannavöldum.  

 

  
Mynd 9-10: Myndir af Fyrsta húsi teknar um 1974. Á nærmyndinni sést veggfóðrið á utanverðu húsinu.  

 

Hreinn byggði fyrsta húsið í þeim tilgangi að taka ljósmyndaröð sem var listaverkið sjálft en 

ekki húsið. Það var látið standa og átti seinna meir eftir að setja mark sitt á náttúruna sem 

umvafði húsið. Veggfóðrið utan á húsinu flettist af, hurðin fauk upp einn veturinn og skyttur 

virtust hafa notað húsið sem skotskífu. Spónarplöturnar grotnuðu niður og árið 2005 sprakk 

húsið í stormi og fauk brakið á víð og dreif. Einhverjar leifar stóðu eftir af húsinu næstu fimm 

árin eða þangað til kveikt var í þeim. Eldurinn fór í trjágróður, lyng og mosa sem vaxið hafði 

um árabil á svæðinu. Slökkviliðið réð ekkert við eldinn þannig að þyrlur þurftu að sleppa 

vatni úr stórum sekk yfir eldinn. Það var augljóst að langan tíma tæki fyrir gróðurinn að ná 

sér.44 Það er spurning hvort leyfi fengist til að setja upp Fyrsta húsið í dag.  

Í öðrum hluta verksins, Annað hús, 2008 notaði Hreinn ljósmyndir sem hann tók við gerð 

Fyrsta hússins. Annað húsið er staðsett í garði við listamiðstöð í Frakklandi og var húsið í 

sömu stærð og Fyrsta húsið nema ekki á röngunni heldur hefðbundið. Í gegnum glugga 

hússins mátti sjá ljósmyndirnar sem Hreinn tók af Fyrsta húsinu auk vírlíkans af húsi án 

útveggja. Líkanið sat ofan á loftsteini sem hékk í glærum þræði. Húsið inniheldur því 

sögulegar heimildir, sig sjálft í nútíð og e.t.v. skírskotun í framtíðina (vírhúsið á lofsteini).45  

Þriðja húsið, sett upp árið 2012 og seinsti kaflinn í húsaröðinni má líta á sem litla 

vírhúsið sem staðsett var innan í Öðru húsinu í Frakklandi. Þriðja húsið snéri því aftur til 

                                                             
43 Sama heimild. 
44 Jónatan Garðarsson, „Hús - House Project,“ Hraunavinir, 27. desember 2009, sótt 7. nóvember 2018, 
http://www.hraunavinir.net/456/. 
45 Hreinn Friðfinnsson, Fyrsta hús, Annað hús, Þriðja hús, bls. 34. 
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heimahaganna og var staðsett á sama stað og Fyrsta húsið. Húsin þrjú spegla hvert annað og 

umbreytast. Fyrsta húsið hvarf smátt og smátt með veðrum og vindum en ljósmyndirnar lifa 

enn. Þriðja húsið, sem stendur enn, er gert úr stálgrind og því rennur úti og inni saman í eitt.46  

 

 
Mynd 11: Þriðja hús eftir Hrein Friðfinnsson situr í litlum eldfjallagíg stutt frá Hafnarfirði. 

 

Þó svo að Hreinn hafi ekki viljað gefa upp um nákvæma staðsetningu Þriðja húss er hægt að 

finna vísbendingar á heimasíðu Hraunavina. Það er staðsett í Smalaskálakeri suðvestarlega í 

Smalaskálahæð í Hraunum, suðvestur af Straumsvík, stutt frá Óttastaðafjárborg.  

Þrátt fyrir leiðbeiningar um staðsetningu Þriðja húss á heimasíðu Hraunavina er samt 

erfitt að finna verkið. Eftir að hafa fengið ítrarlegar upplýsingar hjá Jónatan Garðarssyni (sem 

setti húsið upp) um staðsetningu hússins ákvað ég að heimsækja staðinn einn heiðskíran 

laugardagseftirmiðdag. Jörð var frosin og hafði myndast fögur hvít héla á jarðvegi og lyngi. 

Ég var ekki bjartsýnn á að finna húsið á stað sem virtist valinn af jafnmiklu handahófi og 

líkur bentu til, en eftir 25 mínútna göngu frá bílnum sá ég glitta í stóran gíg. Ég fann fyrir 

spennu, sem líktist kannski því að finna óvæntan fjársjóð, og jók hraðann. Það fyrsta, sem ég 

sá, var þak hússins gægjast upp úr gígnum. Staðurinn, sem húsið stendur á, er stórbrotinn og 

fallegur, mun fallegri en á myndum og líklegast hefur verkið fengið mikla athygli á 

                                                             
46 Sama heimild, bls. 58. 
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heimsvísu vegna þeirrar staðreyndar að það stendur úti í miðju hrauni, á stað sem líkist 

tunglinu.  

Ég gekk hringinn í kringum gíginn til að sjá húsið úr öllum áttum. Þegar staðið var 

ofarlega í gígnum féll húsið vel að litum umhverfisins. Þennan dag var náttúran í sömu litum 

og málmur hússins. Þegar ég virti húsið fyrir mér neðan frá sást formsterk grind hússins mun 

betur með sólsetrið í bakgrunni. Ég fór inn í húsið sem virtist hafa heilagan brag yfir sér, eins 

og í hofi. Þar sem húsið er lítið og persónulegt fannst mér um stund eins og ég væri að 

brjótast inn í eyðibýli. Húsið situr einmana en yfirvegað í litla gígnum sem er eins og gamalt 

virki. Hrím var á grind hússins sem var stærri en ég hélt. Það sem gerði gönguna að verkinu 

spennandi, var að ekkert upplýsingaskilti var við húsið og þurfti að hafa svolítið fyrir því að 

finna það. Engar örvar eða stikur vísuðu að húsinu heldur þurfti heppni til þess að ramba á 

það, einmitt það sem Hreinn vildi. Ég tel að sjónrænt séð þá sé þetta best heppnaða húsið þar 

sem það æpir ekki, er látlaust og í náttúrulegum litum sem falla vel að nærumhverfi. Það er 

gaman að sköpunargleði sérvitrings eins og Sólon geti verið uppspretta verka sem hefur átt 

mikilli velgengni að fagna hér heima og víðar.  

8. Grafísk verk Borghildar Óskarsdóttur 

Borghildur Óskarsdóttir listakona hefur skapað tvö verk fyrir náttúruna sem eiga það 

sameiginlegt að nota letur og texta. Árið 1998 gerði hún verkið Flæðisker sem unnið 

var fyrir Strandlengjuna, sýningu sem Myndhöggvarafélagið skipulagði í samstarfi 

við fjölda listamanna við strandlínu Reykjavíkur. Markmið sýningarinnar var að brúa 

bilið milli mannsins og náttúrunnar og gefa þeim sem koma til að njóta náttúrunnar 

tækifæri til að sjá list í leiðinni. Listin í verkinu einskorðast ekki við efnislega hluta 

verksins heldur líka við það sem listamaðurinn fær áhorfandann til gera, sem sagt að 

skoða list og umhverfi í samhengi.47   

Flæðisker var staðsett mitt á milli hæstu og lægstu sjávarstöðu í sandinum í fjöru 

norðan Skerjafjarðar í Reykjavík og samanstendur af stórum steypustöfum sem 

mynda 15 metra langt orðið, náttúra. Af þeim 16 verkum, sem voru á sýningunni, 

standa aðeins 4 verk eftir og er Flæðisker þar á meðal. Ekki er hægt að sjá verkið 

lengur þar sem verkið hefur grafist niður í sandinn.48 Þessi einfaldi skúlptúr er ekki 

allur þar sem hann er séður og hefur vísun í tvöfalda nálgun á því sem umlykur okkur. 

Formin í verkinu eiga uppruna sinn í þróunarsögu mannsins: stafrófinu þar sem 

                                                             
47 Jóhann Hjálmarsson, „Brú milli manns og náttúru,“ Lesbók Morgunblaðsins, 21. mars 1998. 
48 Viðtal 2 (17. Október 2018). Viðtal höfundar við Borghildi Óskarsdóttur.  
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leturgerðin á rætur sínar að rekja til Rómar. Efni verksins er steypt í þessi nákvæmu 

mót en steypa er tiltölulega nútímalegt efni og hugleiknasta byggingarefni 

Íslendinga.49  

 Verkið er opið fyrir túlkun áhorfandans, fer allt eftir hugarástandi þess sem 

horfir. Sumir gætu litið á verkið sem merkimiða eða skilti, áminningu um að náttúran 

sé allt um kring. Þar sem verkið er horfið undir sand má líta á það sem svo að náttúran 

hafi unnið, náð að gleypa manngert efni sem tók náttúruna úr sínu samhengi. 

Manngerð steypan í dularbúningi náttúru. 
 

 
Mynd 12: Verk Borghildar Óskarsdóttur, Flæðisker í fjöru og flóði. 

 

 Árið 2019 á að byggja við ströndina íbúðarblokkir sem eiga að ná alveg út í sjó. 

Með þeim áætlunum verður grafið og rótað og þá mun verkið eyðileggjast því að 

gröfur munu búta verkið í sundur. Borghildur talaði um að þetta finndist sér leiðinlegt 

og hefur því talað við borgina og athugað hvort hægt sé að bjarga verkinu en 

Listasafn Reykjavíkur keypti verkið á sínum tíma. Það að verkið sé ekki sjáanlegt 

finnst henni vera í lagi, náttúran tók verkið og í því er fólgin ákveðin fegurð að mati 

Borghildar. Ef hins vegar mennirnir ætla að taka verkið er það annað mál og þá er 

þess virði að berjast fyrir verkinu.50 

Annað verk Borghildar, Þræðir á landi, fjallar um forfeður hennar sem bjuggu á sjö 

bæjum í uppsveitum Rangárvallasýslu á árunum 1760-1941 við hörð náttúruskilyrði, 

bæði sandfok og eldgos. Verkið samanstendur af sjö steintöflum sem segja sögu 

fólksins og eru staðsettar nálægt bæjartóftum. Þess vegna teygir verkið sig yfir þó 

                                                             
49 Guja Dögg Hauksdóttir, „Landslag hugans - staðir og staðleysur,“ bls. 2. 
50 Viðtal 2 (17. október 2018). Viðtal höfundar við Borghildi Óskarsdóttur.  
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nokkuð stórt svæði. Töflurnar eru úr graníti og notar Borghildur leturgerðina 

Helvetica sem hún hefur beitt mikið í sínum verkum. 51  

Um staðina segir Borghildur: „Að vissu leyti eru sögustaðir heilagir staðir. Saga 

fólksins eru rætur okkar og ræturnar liggja um landið. Ef við þekkjum söguna og 

virðum hana flyst sú virðing yfir á staðina, yfir á náttúruna.“52 Það gerðist nýlega að 

Borghildur vitjaði einnar töflunar. Kom þá í ljós að önnur alveg eins tafla hafði verið 

gerð og sett við hliðina. Eftir að hafa rannsakað málið komst Borghildur að því að 

bændur á svæðinu höfðu útbúið töfluna til þess að segja nánar frá sögunni sem 

Borghildur sagði frá á sinni töflu. Þetta var gert án þess að tala við Borghildi og er um 

höfundaréttabrot á verki Borghildar að ræða. Bændurnir vildu ekki taka niður töfluna 

og því var ákveðið að fara með þetta leiðindamál fyrir dóm þar sem nú er beðið eftir 

niðurstöðu máls.53 Hér sést vel hvernig almenningur getur séð list en í þessu tilviki 

var listaverk Borghildar sett undir sama hatt og upplýsingaskilti og fékk verkið ekki 

þá virðingu sem það átti skilið. 
 

 

Mynd 13: Ein af sjö steintöflum Borghildar minnir á legstein. Fjallið Hekla í bakgrunn.  

                                                             
51 Borghildur Óskarsdóttir, Sögustaðir - þræðir á landi (Reykjavík: Borghildur Óskarsdóttir, 2017), bls. 4. 
52 Viðtal 2 (17. október 2018). Viðtal höfundar við Borghildi Óskarsdóttur. 
53 Sama heimild. 
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Lokaorð 

Umhverfisverk í náttúru Íslands eru ekki auðfundin. Þau eru ekki í alfaraleið og þarf 

þolinmæði til þess að finna þessi földu leyndarmál í náttúrunni. Minna hefur verið fjallað um 

umhverfisverk í villtri náttúru heldur en verk í borgarlandslagi, en um seinni flokkin hefur 

verið skrifaður hafsjór með heimspekilegum vangaveltum. Munurinn er sá að mjög oft vilja 

listamenn skapa umhverfisverk sín með það í huga að koma með meiri náttúru inn í borgina á 

meðan verk þeirra í villtri náttúru leggur áherslu á tengsl við umhverfið í kring eða vinnur 

með það. Þó eru til undantekningar eins og verk Hreins Friðfinnssonar, Þriðja hús, sem 

tengist náttúrunni ekki beint þó svo að það upphefji umhverfið og hafi áhrif á staðinn sem 

slíkann. 

 Þó svo að verk geti verið vel heppnuð fagurfræðilega og hugmyndalega séð spurði ég 

samt stöðugt sjálfan mig hvort verk í náttúrunni eigi rétt á sér. Því meira sem ég kynntist 

hugmyndfræði listamannsins á bak við verkið, því meiri tilverurétt fannst mér verkið eiga sér. 

Góðar hugmyndir að baki verkum geta breytt hugsunarhætti áhorfandans þannig að hann taki 

verkið í sátt þó svo að verkið sé ekki í tengslum við umhverfið eða falli að því. En þetta gerist 

ekki nema að kynna sér verkið því flest samtímalistaverk í dag eru ekki sköpuð með 

fagurfræðilegt gildi í huga heldur er tilgangur þeirra að koma með skilaboð og leggja áherslu 

á ákveðið málefni.  

 Mörg umhverfisverk á Ísland eru gerð úr steinsteypu og stáli, líklegast til þess að þola 

harðneskjulega veðráttu Íslands. Þau eru yfirleitt í jarðtónum til þess að falla betur að 

umhverfinu þó svo að lögun þeirra geri það ekki alltaf, sem þarf ekki að vera slæmt, sé 

hugmynd verksins góð. Verkin eru flókin í úrvinnslu og uppsetningu og þarfnast 

stærðfræðilegra útreikninga þó svo naumhyggja sé ríkjandi í útliti. Flest verkanna gera 

náttúruna sjálfa að umfjöllunarefni og eru í mikilli tengingu við nærumhverfi en geta líka 

verið hverful og fjallað um þá eiginleika jarðarinnar sem eru manneskjunni ekki sýnilegir.  

 Frá 1982 hefur Listskreytingasjóður ríkisins veitt fjármagn til opinberra stofnana og 

fengið listamenn til þess að skapa verk inni í byggingu eða nærumhverfi hennar. Þar sem 

óspillt náttúra hér á landi er í sífellt meiri útrýmingarhættu má setja spurningamerki við það 

hvort hefðin sé úrelt svo ekki sé minnst á samkeppnislýsingar stærri stofnana.  

 Mörg af verkunum ramma inn landslagið á mismunandi vegu en mögulega er það ekki 

nauðsynlegt þegar sjóndeildarhringur mannsins er besti ramminn.  Umhverfisverk geta búið 

til nýjan stað þannig að almenningur, sem vissi ekki af honum áður, sæki hann meira sér til 

yndisauka. Þannig geta umhverfisverk verið góður kynningarfulltrúi náttúrunnar. Áhrifaríkt 

sjónarspil dýpkar siðferðiskennd okkar og gegnir mikilvægu hlutverki í skynjun á 
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veruleikanum. Þess vegna getur gildi umhverfisverka aukið þekkingu okkar, líðan og 

lífsgæði.54  

 Það er ekki hægt að komast að einu svari um það hvort umhverfisverk eigi rétt á sér og 

þarf að skoða hvert verk fyrir sig. Verk í almannarými þurfa samt að bera ákveðna eiginleika 

eins og að vera með tilgang.  Þau mega helst ekki valda hræðslu, móðga eða koma fólki í 

uppnám. Í nútíma heimi þar sem harkalega er gengið á íslenska náttúru, er þó vert að gera 

málefnið að umfjöllunarefni en eins og listamaðurinn Richard Serra sagði, „þó svo að sagan 

um list á almannafæri sé hörmungarsaga, þýðir það samt sem áður ekki að hér skuli staðar 

numið.“55  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 „Ha - tímarit um hönnun og arkitektúr.“ 
55 Kristinn E. Hrafnsson, „Steinsúlur - níu staðir - tvær hæðarlínur,“ 15. maí 2004. 
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