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Útdráttur 

Margir hafa að öllum líkindum velt því fyrir sér af hverju kirkjubyggingin hefur svo sterk               

áhrif á okkur og hvað sé að valda þeim. Fyrstu kirkjur voru í raun ekkert nema                

samkomustaður fyrir kristna menn þar sem hægt var að tilbiðja Guð í návist náungans. Með               

vaxandi útbreiðslu kristinnar trúar urðu kirkjur stærri og glæsilegri. Í þessari ritgerð verður             

farið yfir sögu kirkjunnar og þróun og hvernig byggingin hóf að endurspegla orð Guðs með               

ólíkum aðferðum og hefðum. Horft er til þeirra áhrifa sem fólk verður fyrir þegar gengið er til                 

kirkju og hvort þau séu af trúarlegum forsendum eða ekki. Megináhersla er lögð á það hvernig                

arkitektúr getur stjórnað upplifun einstaklings, án hans vitundar, og hvernig slíkri aðferð er             

beitt í kirkju. Í lokinn koma fram hugmyndir um hvernig framtíðarkirkju gæti verið háttað í               

takt við samtímann. Stuðst verður við fræðilegar heimildir um kirkjur og heimspeki en einnig              

óformleg viðtöl og eigin reynslu enda byggist ritgerðin mikið á hugmyndum og vangaveltum             

frekar en staðreyndum. Niðurstöður leiða í ljós að kirkjan hefur ákveðna frásögn að færa og               

mikilvægt er að byggingin endurspegli og setji hana fram í sterkustu mynd. Arkitektúr og              

kristin trú haldast í hendur og í sameiningu gera kirkjuna að þeim heilaga stað sem hún er í                  

dag. Aldrei fær arkitekt fullt frelsi í hönnun en að sama skapi getur trúin ekki án hans verið.  
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Inngangur  

Kirkjan hefur verið að þróast í um 2000 ár og fylgt allskonar ólíkum stílum og hefðum. Það                 

er ekki fjarstæðukennt að halda því fram að kirkjan sé með mikilvægustu byggingum sem              

fylgt hefur mannkyninu. Kirkjan hefur verið samhliða þróun í arkitektúr frá upphafi en á              

sínum tíma var kirkjan miðpunktur samfélaga og borgarskipulagið myndað út frá henni. Í             

kirkjunni fóru ekki einungis fram trúarlegar athafnir heldur einnig menntun og hjúkrun fyrir             

særða og fátæka. Hún var einnig griðastaður gegn illum öflum og vörn gegn ýmsum vættum.               

Það er m.a. kirkjunni að þakka að saga Íslands hefur varðveist svo vel en mörg elstu rit okkar                  

voru skrifuð í klaustrum kirkjunnar. Þegar fyrsta kirkjan var hönnuð var mikilvægt að             

byggingin skyldi standa fyrir og endurspegla mátt Guðs. Í dag er kirkjan enn mikilvægur              

partur af borgarmyndun en þó oftast notuð einungis í athöfnum bæði á vegum kristinna              

manna og almennings. Í þessari ritgerð mun ég fjalla um sögu kirkjunnar, hönnun hennar og               

útlit. Markmið ritgerðarinnar er að skilja hvernig arkitektúr hefur áhrif á upplifun og             

andrúmsloft kirkjunnar og hvað hafa skal í huga þegar hún er byggð. Hvar byrja áhrif               

arkitektúrs og hvar enda áhrif trúarinnar? Hvað veldur þeim áhrifum sem við verðum fyrir              

þegar við göngum til kirkju? Getur arkitektúr haft áhrif á upplifun einstaklings í rými? 

Faðir minn er predikari og hefur starfað víða um heim sem slíkur. Fjölskyldan mín              

eyddi mörgum árum í ferðalög um heiminn þar sem við sóttum ýmsar athafnir og samkomur.               

Ég heimsótti margar kirkjur og bjó einnig í einni slíkri frá aldrinum 15 til 20. Á                

uppvaxtarárum lærði ég mikið um trúarlegu hliðar kirkjunnar en þegar ég hóf nám við              

arkitektúr vöknuðu margar spurningar. Með aldrinum hóf ég að gagnrýna stöðu trúarinnar í             

heiminum og mynda mér mínar eigin skoðanir. Ég velti því oft fyrir mér hvernig kristin trú                

getur sammælst okkar tíma og hvernig framtíðarkirkja hennar yrði reist til þess að höfða til               

allra.  
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1. Uppruni 

Um upphaf kirkjunnar er greint frá í Postulasögu í Biblíunni. Pétur Postuli sem hélt opinbera               

ræðu í Jerúsalem þar sem hann tilkynnir fólkinu að maðurinn sem þau höfðu nýlokið við að                

krossfesta hafi verið sjálfur sonur Guðs. 

 
Þennan Jesú reisti Guð upp og erum við allir vottar þess. Nú er hann hafinn upp til                 
hægri handar Guðs og hefur af föðurnum tekið við heilögum anda, sem fyrirheitið             
var, og úthellt honum eins og þið sjáið og heyrið... Með öruggri vissu viti þá öll                
Ísraels ætt að þennan Jesú, sem þið krossfestuð, hefur Guð gert bæði að Drottni og               
Kristi.   
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Það var á því augnabliki sem fólk hóf að trúa á Jesú Krist og tileinka lífi sínu honum.                  

Fylgjendum fjölgaði hratt og hittust þeir daglega í helgidóm þar sem borðað var og fagnað.               

Einnig þekktist það að meðlimir safnaðarins deildu eigum sínum sín á milli og má þar nefna                

mat, húsgögn og aðra muni.   2

Mér fannst við hæfi að byrja á því að fjalla í stuttu máli um uppruna kirkjunnar og                 

hvernig hún þróaðist á sínum fyrstu árum. Ef skoðað er orðið kirkja eru þar ýmsir               

áhugaverðir þættir sem koma til sögu. Í dag er orðið notað yfir þá byggingu sem hýsir                

samkomur og viðburði kristinnar trúar en upprunalega var orðið þó einungis notað yfir hóp af               

fólki. Réttast er að tala um heimskirkju þegar fjallað er um þann hóp sem er kristni trúað en                  

staðarkirkju þegar átt er við byggingu þeirra. Í þessari ritgerð mun ég þó notast við orðið                

kirkja yfir bygginguna sjálfa, líkt og flestum er kunnugt. Á grísku er talað um ekklesia en það                 

er samsett úr orðunum ek, sem þýðir útfrá og til, og kaleo, sem þýðir að kalla. Á tímum                  

Biblíunnar gekk hópur fólks undir nafninu Ekklesia og gegndu starfi boðbera. Þessi hópur var              

kallaður til Guðs, þ.e. kirkjunnar. Fyrstu kirkjur voru byggðar í Ísrael, þá allra helst              3

Jerúsalem. 

Uppruna trúarinnar má rekja til þess tíma þegar Pétur Postuli og Páll Postuli héldu til               

Rómverska veldisins til þess að dreifa orði Guðs. Á þessum tíma var Rómverska veldið              

gríðarstórt en undir því lá bróðurpartur Evrópu, meirihluti N-Afríku, Balkanskaginn og partur            

1  Biblían, Postulasaga 2:33-34,36 (10. íslenska útgáfa). 
2  „When did the church begin? How did the church start?,” Compelling Truth, sótt 13. október 2019, 
https://www.compellingtruth.org/when-did-the-church-begin.html 
3  „What is the definition of ekklesia?,” Compelling Truth, sótt 13. október 2019, 
https://www.compellingtruth.org/definition-ekklesia.html 
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af Asíu. Þegar kristin trú fór að ná fótfestu í veldinu tók þáverandi keisari til þeirra ráða að                  4

refsa öllum þeim sem sýndu henni hollustu. Fólk þurfti að fela trú sína og tilbiðja Guð sinn í                  

heimahúsum, bakvið lokaðar dyr. Ofsóknir gegn kristnu fólki tók loks enda þegar            5

Constantine keisari komst til valda en hann skipaði kristna trú sem ríkistrú Rómaveldis. Við              6

það dreifðist trúin um rúmlega þriðjung heims enda Rómarveldi um 5,9 milljón m2 að stærð.  7

 

1.1 Ísland kristin þjóð  

Kristin trú var tekin upp sem þjóðartrú á Alþingi árið 999 eða 1000 en Ísland kristnaðist frá                 8

Noregi. Íslendingar áttu töluvert auðveldara með upptökuna en aðrar þjóðir þar sem þeir             9

sigldu gjarnan til Noregs og höfðu þar heyrt mikið um kristna trú og Jesú Krist. Það þótti                 

þeim þó erfitt að hafna Ásatrú en talið var að Kristur og Þór væru andstæðingar og ekki væri í                   

boði að tilbiðja þá báða. Árið 1110 hófst kennsla á kirkjusiðum og heiðnum siðum fargað.               10

Fólki voru kenndar bænir, þ.á.m. Faðir Vor, hvernig ætti að signa sig og hvernig haga sér ætti                 

innan kirkjudyra. Talið er að Ísland hafi tekið um 100 ár að taka upp trúnna og varð því ekki                   

kristið fyrr en um 1200.  11

 

1.2 Grunnmynd kirkjunnar 

Elsta kirkja sem vitað er um var svokölluð heimakirkja (e.house-church) og var staðsett í              

Dura Europos í Sýrlandi. Þar sem fólk þurfti að fela trú sína fyrir keisaranum var               12

bænastaður kirkjunnar lokaður frá öllum hliðum, gluggalaus og aðeins einn inngangur.           

Kirkjan hafði þó stórt miðrými þar sem opið var til himins og hleypti inn bæði ljósi og                 

4 „Roman Empire in Asia Minor,” All about Turkey, sótt 26. október 2019, 
http://www.allaboutturkey.com/romans.htm 
5 Bernard Green, „Persecution,” í Christianity in Ancient Rome: The First Three Centuries (New York: T&T 
Clark International, 2010) 120. 
6 Bernard Green, Christianity in Ancient Rome, 237. 
7 „Roman Empire in Asia Minor” 
8 Helgi Þorláksson, „Sögulegur inngangur,” í Kirkja og kirkjuskrúð: Miðaldarkirkjan í Noregi og á Íslandi 
samstæður og andstæður, ritstýrt af Lilju Árnadóttur og Ketil Kiran, (Reykjavík: Norsk Institutt for 
Kulturminneforskning Niku, Þjóðminjasafn Íslands, 1997), 7. 
9 Þóra Kristjánsdóttir, „Íslensk kirkjulist á miðöldum,” í Kirkja og kirkjuskrúð: Miðaldarkirkjan í Noregi og á 
Íslandi samstæður og andstæður, ritstýrt af Lilju Árnadóttur og Ketil Kiran, (Reykjavík: Norsk Institutt for 
Kulturminneforskning Niku, Þjóðminjasafn Íslands, 1997), 53. 
10 Helgi Þorláksson, „Sögulegur inngangur”, 7-9. 
11 Helgi Þorláksson, „Sögulegur inngangur”, 11. 
12 „Dura-Europos house church,” Wonder Mondo, sótt 20. október, 
https://www.wondermondo.com/dura-europos-house-church/ 
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súrefni. Þar hittist fólk áður en það hélt til bæna og má líkja þessu við anddyri kirkjunnar.                 13

Með breyttri trúarbragðastefnu í Rómarveldi fór kristinni trú hratt fjölgandi, bæði innan            

veldis og utan.  14

Samkomustaðir fóru að fyllast og því hófust fljótt smíðar á nýjum, útfærðum            

húsnæðum þar sem hægt var að tilbiðja þennan nýja Guð. Húsnæðið þyrfti að vera sniðið               

fyrir þann lífstíl sem táknar það að vera kristinn. Hönnuð var Basilika, hið klassíska útlit               

kirkjunnar sem við þekkjum að innan í dag, og þurfti hún að fylgja ýmsum reglum til þess að                  

fullnægja helstu prestum Rómar. Grunnmynd og uppbygging á innra rými kirkjunnar er svo:             15

Þegar gengið er inn um kirkjudyr tekur við anddyri sem leiðir inn í kirkjusal. Gönguleiðin               

meðfram kirkjubekkjum er miðjusett og táknar leiðina sem kristið fólk þarf að ganga á              

lífsleiðinni. Leiðin liggur að altari en altarið táknar leiðarenda, þ.e. aðkoma okkar að             

himnaríki. Innvols kirkjunnar er tileinkað málverkum og helgum hlutum en náttúruleg birta            

skín þó inn á vissum stöðum.  16

 

1.3 Efnisval 

Á þeim tíma sem kristin trú hófst í Evrópu var timbur ráðandi byggingarefni og því voru eldri                 

kirkjur iðulega úr timbri. Þegar skógar tóku að eyðast fór steinsmíði að verða algengari og þar                

með hófst smíði á steinkirkjum. Þegar trúin hafði náð fótfestu barst tilskipum frá páfadómi í               

Róm um hvernig kirkjur skyldu byggðar og háttaðar. Í þeirri tilskipun kom fram að kirkjan               

yrði að vera varanleg og glæsileg og þar með hentaði steinsmíðin betur. Þrátt fyrir þetta héldu                

Íslendingar sig þó við timbur eftir hefðum Norðmanna en oft voru þær byggðar þar í landi og                 

sendar til Íslands. Það var ekki fyrr en um miðaldir sem upphófst þróun á íslenskum stíl í                 17

kirkjusmíði. Torfklæddar timburkirkjur fóru að rísa og urðu þær ríkjandi frá og með 18.öld.              18

Í næsta undirkafla mun ég fjalla ítarlegar um fyrstu kirkjur Íslands og hvernig þróun þeirra               

var háttað.  

13 Bruce Wardell, „A short history of church building,” BRW-Architects, sótt 20. október 2019, 
http://www.brw-architects.com/wp-content/uploads/2011/11/BRW_Short-Church-History.pdf  
14 „The Catholic Church,” Lumen Learning, sótt 20. október 2019, 
https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-catholic-church/ 
15 „A short history of church building.”  
16 Richard Krautheimer, „The Aegan Coastlines,” í Early Christian and Byzantine Architecture (New Haven and 
London, Yale University Press, 1986), 102. 
17 Hjörleifur Stefánsson, „Íslenskar miðaldar kirkjur,” í Kirkja og kirkjuskrúð: Miðaldarkirkjan í Noregi og á 
Íslandi samstæður og andstæður, ritstýrt af Lilju Árnadóttur og Ketil Kiran, (Reykjavík: Norsk Institutt for 
Kulturminneforskning Niku, Þjóðminjasafn Íslands, 1997), 27. 
18 Hjörleifur Stefánsson, „Íslenskar miðaldar kirkjur,” 25. 
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1.4 Fyrstu kirkjur á Íslandi 

Talið er að kirkjur hafa komið fullsmíðaðar frá Noregi og reistar hér. Í gömlum ritum segir                

frá Gissuri hvíta og Hjalta Skeggjasyni og hvernig þeir reistu kirkju í Vestmannaeyjum á              

einungis tveimur dögum í kringum árið 1000. Slík smíði er með nokkru vissu ómöguleg og               

bendir því til þess að kirkjan hafi verið svokallað stafverkshús, þ.e. smíðuð á einum stað,               

léttlega tekin í sundur og komið fyrir á þeim næsta. Fyrstu kirkjur sem reistar voru frá                19

grunni hér á landi voru timburkirkjur. Seinna kom í ljós að slíkt efnisval hentaði illa íslensku                

veðurfari en urðu stærri kirkjur m.a. fyrir skemmdum í vindi, regni eða urðu eldi að bráð.                20

Fyrsta kirkja Íslands sem vitað er um var Gissurarkirkja hvíta en hún var reist í Skálholti.                

Ekki er nákvæmlega vitað hvað olli eyðileggingu hennar en miðað við leifar hefur hún              

einmitt verið hálfgrafin timburkirkja.   21

Fljótlega þar á eftir risu dómkirkjurnar á Hólum í Hjaltadal og í Skálholti. Voru þær               

mikil mannvirki, um 50 metrar á lengd, 14 metrar á hæð og 12-20 metrar á breidd. Kirkjur af                  

slíkri stærð voru því stærstu byggingar landsins fram að 19. öld og stóðu í um 100 ár.                 22

Dómkirkjan á Hólum var reist af Jóni Ögmundarsyni biskup um árið 1106. Talið er að Hólar                

hafi verið höfuðstaður Norðurlands og biskupssetur í yfir sjö aldir. Þar var einnig fyrsti skóli               

Íslands reistur og var Jón því oft kallaður dýrlingur Norðlendinga. Dómkirkjan var mikið og              23

voldugt mannvirki sem byggt var úr innfluttu timbri frá Noregi. Hún var full af gersemum og                

mjög dýr í uppbyggingu. Sagt er að þegar kirkjuklukkurnar ómuðu hafi kirkjan nötrað svo að               

hafa þurfti sérstakt eftirlit bæði á þaki og í klukkuturni. Dómkirkjan í Skálholti var reist árið                24

1153 og bar nafnið Klængskirkja. Það var Klængur Þorsteinsson biskup sem lét reisa hana og               

var hún því skýrð eftir honum. Klængskirkja var fyrsta dómkirkjan í Skálholti en var hún               

bæði kostnaðarsöm og erfið smíði. Hún var byggð úr rekaviði og innfluttu timbri frá Noregi               

og farið var eftir fornum hefðum Norðmanna við timburhúsagerð. Samkvæmt heimildum           

19 Hjörleifur Stefánsson, „Íslenskar miðaldar kirkjur,” 25. 
20 Hörður Ágústsson, „Yfirlit og niðurstöður,” í Staðir og kirkjur: Skálholt, Kirkjur, (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 1990), 301 
21 Hörður Ágústsson, „Gissurarkirkja hvíta 1000-+1082,” 299. 
22 Hörður Ágústsson, „Yfirlit og niðurstöður,” í Staðir og kirkjur: Skálholt, Kirkjur, (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 1990), 301 
23 Þorsteinn Gunnarsson, „Hólastsaður,” 159-160. 
24 Þorsteinn Gunnarsson, „Eldri kirkjubyggingar,” í Friðaðar kirkjur í Skagafjarðarprófastsdæmi, Barðskirkja, 
Fellskirkja, Grafarkirkja, Hofskirkja, Hofsstaðakirkja, Hóladómkirkja, Knappstaðakirkja, Viðvíkurkirkja, 6. 
bindi, Kirkjur Íslands, ritstýrt af Jóni Torfasyni og Þorsteini Gunnarsyni (Reykjavík: Húsfriðunarnefnd, 
Þjóðminjasafn Íslands og höfundar, 2005), 162-163. 
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rúmaði kirkjugólfið um 900 manns enda kirkjan nær 50 metra löng og 12 metrar á breidd.                

Hæð kirkjunnar var einnig 12 metrar. Hún var prýdd fögrum skreytingum og steindum             

gluggum en með því vildu biskupar kynna Íslendingum fyrir listheim Evrópu. Klængskirkja            

brann árið 1309 en heldur sínum stað í sögu Íslands sem eitt af stærstu mannvirkjum sem hér                 

var byggt á þessum tíma.  25

Dómkirkjurnar á Hólum og í Skálholti eru stór partur af sögu Íslendinga en þær voru               

stærstu mannvirki Íslands fram að 19.öld. Á Þjóðminjasafni Íslands má finna líkan sem             

dregur ályktun á útliti þeirra. Líkanið sýnir kirkju af gríðarlegri stærð sem myndar eitt helsta               

trúartákn heims, form krossins. Á þessum tíma voru stofnuð munka- og nunnuklaustur í             

fyrsta sinn og var þeim komið fyrir bæði í Skálholti og á Hólum og urðu miðstöðvar                

menntunar og menningarlífs. Með þeim hófst rík menning s.s. skrásettar sögur, söngvar og             

kirkjuleg rit. Þar var einnig umönnun sjúklinga og fátækra og sagt er að hafi verið gríðarleg                

þróun í landbúnaði. Í þessum kafla hef ég fjallað mikið um sögu kirkjunnar og uppruna en í                 26

næsta mun ég fjalla um kirkjur nútímans og hvernig hönnun og uppbyggingu þeirra er háttað. 

 

2. Kirkjur í dag 

Heilagt. Orð sem er að öllum líkindum það mikilvægasta þegar kemur að því að hanna kirkju.                

Hún á að tákna, endurspegla og minna okkur á heilagleika Guðs. Uppgangur byggingarlistar             

og skreytingaþátta skiptir þó sköpum í helgidómi. Þegar gengið er til kirkju fer hugurinn              

beina leið til Guðs, til hins guðdómlega og óendanlega. Reynt er að aftengja einstaklinginn              

frá hans daglega lífi og yfir í annan heim. Fyrir suma er áhrifin trúartengd en fyrir flesta er                  

hún þó aðallega friðsæl og falleg upplifun. Saga kirkjunnar einkennist af kraftaverkum,            

fórnum og þjáningu og vel er hægt að finna fyrir því í eldri kirkjum, þá sérstaklega erlendis.                 

Hver kirkja á sér sína sögu en hún hefur séð m.a. stríð, byltingar, fæðingar og giftingar. Sögur                 

af fólki sem hefur dáið fyrir trú sína og fórnað öllu til þess að þóknast Guði sínum. Einnig ber                   

trúin oft orsök fyrir stríðum og styrjöldum heimsins. Allt þetta þarf kirkjan að standa fyrir og                

endurspegla.  

 

25 Hörður Ágústsson, „Klængskirkja 1153-1309,” 287-96. 
26 „Ágrip af sögu Kaþólsku kirkjunnar á Íslandi,” Kaþólska kirkjan á Íslandi, sótt 26. október 2019, 
http://www.catholica.is/saga-katholksu-kirkjunnar-a-islandi 
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2.1 Að hanna kirkju 

Kirkjudyr snúa yfirleitt til vesturs. Í Biblíunni, og öðrum trúarbrögðum, er austrið tákn lífsins              

sökum þess að austur er átt rísandi sólar. Vestrið er tákn kvöldsins, næturinnar, dauðans og               

hins illa enda sú átt sem sólin sest. Til gamans má geta að samkvæmt Biblíunni plantaði Guð                 

aldingarði í austri, þ.e. í Paradís. Þegar gengið er til kirkju er gengið í austur, úr hinu illa í átt                    

til Guðs. Þar er iðulega hæsti tindur kirkjunnar, skreyttur hinum ýmsu dýrlingum og styttum.              

Þetta táknar að kirkjan er heilagur staður og vörn gegn utanaðkomandi hættum. Kirkjudyrnar             

eru oftast mjög þungar og stórar. Slíkt er ekki af tilviljun heldur táknar þröskuldinn milli               

helgidóms og amstri hins hversdagslega lífs.  27

Þegar inn kemur tekur við anddyri kirkjunnar eða forkirkjan. Þaðan er gengið í             

kirkjusal þar sem flestar athafnir eiga sér stað s.s. jarðaför, brúðkaup eða ferming. Innst í               

salnum er altarið og þar í kring liggur helgidómur (e.sanctuary). En hvað er helgidómur? Öll               

helstu trúarbrögð heims eiga sér helgidóma. Þá er átt við staði sem taldir eru heilagir en                

þónokkrir staðir Biblíunnar eru helgidómar í dag. Slíkir staðir eru oft leiðarendi            

pílagrímsferða þar sem fólk ferðast langar leiðir til þess að staðfesta trú sína en má þar nefna                 

Jakobsveginn. Í stuttu máli má segja að helgidómur sé sá staður sem tileinkaður er              

samskiptum einstaklings og Guðs. Í kirkju fer fólk að helgidómi til þess að fá oblátur, þ.e.                

líkama Krists.  

Safnaðarheimili kirkjunnar er sá staður þar sem félagslegi þáttur trúarinnar fer gjarnan            

fram. Oft er það staðsett inn í kirkjunni sjálfri en stundum þó á öðrum stöðum.               

Safnaðarheimili er stundum notað sem veislusalur, samkomuhús eða kaffistofa. Einnig er þar            

aðstaða til safnaðarstarfs á virkum dögum. Kristin guðsþjónusta leggur mikla áherslu á            

samfélag meðal manna. „Því að hvar sem tveir eða þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er                  

ég mitt á meðal þeirra.” Undanfarna áratugi hafa arkitektar leitað í frumkirkjuna við vinnu              28

sína, hinnar einföldu kirkju, en þar er einmitt megináherslan lögð á samfélag. Einnig kemur              

vitund á félagslegt hlutverk kirkjunnar.  

Það fyrsta sem arkitekt þarf að spyrja sig að þegar hanna á nýja kirkju er: Hvað er                 

kirkja og hvernig á hún að líta út? Á þessari spurningu veltur allt. Það eru ýmsar reglur sem                  

þarf að fylgja til þess að þessari spurningu sé svarað en sem flestar koma frá trúnni og hennar                  

27 Séra Gunnar Kristjánsson, „Kirkjudyr,” í Gengið í Guðshús: Kirkjur og kirkjulist á Íslandi (Reykjavík: 
Almenna bókafélagið, Iceland Review, 1988), 18-21. 
28 Biblían. Matteusarguðspjall 18:20. 
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táknrænu þáttum. Fyrst má þar nefna kirkjubekkina en ekki er gert ráð fyrir að þeir séu                

þægilegir. Það þarf að vera auðvelt að komast að þeim og úr ásamt því að vera auðvelt að                  

komast að altari. Gestum er þó ekki ætlað að vera áhorfendur heldur er viðvera þeirra               

nokkurskonar fórn til Guðs enda einstaklingur að fórna bæði tíma og þægindum fyrir trú sína.               

Einnig er mikilvægt að gestir logni ekki útaf. Víða í hinum kristna heimi eru kirkjur þó                

bekkjarlausar. Kirkjusalur þarf einnig að geta þjónað öllum athöfnum sínum þ.á.m. giftingum            

og jarðaförum en ekki væri rétt að hanna byggingu sem virkaði aðeins til fagnaðar og hátíðar.                

Slíkar kirkjur hafa þó þekkst hér á landi en þar má nefna m.a. Krossinn, en þar var áherslan                  

lögð á mikla tónlist og höfðaði mikið til ungu kynslóðarinnar. Til þess að undirstrika hið               

heilaga á listrænan hátt hefur arkitekt ýmsar leiðir. Frá fyrstu öldum kirkjunnar eru til ýmis               

dæmi um það hvernig söfnuðir nota ljósið á ekki aðeins gagnlegan hátt heldur einnig              

táknrænan. Einnig notaði Jesú ljósið á mjög táknrænann hátt og kallaði sig ljós heimsins. „Nú               

talaði Jesús aftur til þeirra og sagði: „Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í                   

myrkri heldur hafa ljós lífsins.“ Tákn ljóssins er þekkt í flestum trúarbrögðum og hefur             29

sannað gildi sitt sem trúartákn. Ýmsar leiðir eru til þess að nota tákn ljóssins en allir kannast                 

við steindu glugga kirkjunnar sem umbreyta öllu utanaðkomandi ljósi, hvergi litlaus flötur.            

Hins vegar má á sumum stöðum finna glugga sem einungis hafa það hlutverk að hleypa birtu                

inn í kirkjusal. Í mörgum tilvikum eru þó gluggar sem koma í veg fyrir að gestir geti horft út                   

og byggist það á þeirri hugmynd að söfnuðurinn þurfi að vera aftengdur hinu veraldlega              

þegar á athöfn stendur. Í næsta kafla hef ég valið mér tvær íslenskar kirkjur til þess að fjalla                  30

ítarlega um sökum þess að þær bera ólíkan uppruna og ólíkan stíl. Ég heimsótti báðar               

kirkjurnar til þess að styrkja mál mitt og fá betri og dýpri sýn á viðfangsefnið.  

 
2.2 Landakotskirkja - Kaþólsk kirkja  

Landakotskirkja er eina steinsteypta gotneska kirkjan sem finnst hér á landi en slíkar kirkjur              

eiga uppruna frá Frakklandi aftur til ársins 1100. Þar má finna sumar ef merkustu og               

áhrifamestu kirkjum heims og má þar nefna Notre-Dame í París. Landakotskirkja flokkast            

undir kaþólska kirkju og á margt sameiginlegt með slíkum kirkjum erlendis frá. Í kaþólskum              

kirkjum má finna ýmsa muni sem tilheyra ekki lúterskum hefðum t.d. biskupssæti, dýrlinga             

líkneski, skriftarstól og háaltari. Áhugaverðast er þó að þar má finna líkneskju Krists sem              

29 Biblían, Jóhannesarguðspjall 8:12 
30 Séra Gunnar Kristjánsson, „Helgidómur,” 18-23. 
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varðveitt er í guðslíkamahúsinu við altarið. Kirkjan var teiknuð af Guðjóni Samúelssyni eftir             

útskrift hans úr Listaháskóla Kaupmannahafnar. Hægt er að spyrja sig af hverju sú ákvörðun              

að teikna gotneska kirkju hafi átt sér stað en má það rekja til rómverska kardínálans Willem                

van Rossum og heimsóknar hans til Íslands sumarið 1923. Það var að hans ósk að kirkjan                

yrði kirkja Krists konungs og byggð í veglegum ný-gotneskum stíl. Sá stíll er örlítið              31

ferkantaðri og stílhreinni en hann þróaðist frá oddboganum sem var byltingarkennd           

uppgötvun frá miðöldum. Sú uppgötvun einkenndist af sérstakri steinhleðslu sem gerði           

mönnum kleift að byggja breiðari hvelfingar og stærri glugga. Stíllinn er því þekktur fyrir              

háar bogadregnar línur sem teygja sig upp með hurðaopum og gluggafögum. Einnig eru             

aðalrými kirkjunnar bæði stór og helliskennd og skreytt með ýmsu veggskrauti.           

Landakotskirkja er þó ekki steinhlaðin enda var ekki talið raunhæft að reisa slíka kirkju hér á                

landi vegna jarðskjálftahættu og skorts á efni. Í staðin var hún byggð úr steinsteypu en slíkt                

var nýjung í gotneskum byggingum.   32

 
Tæplega getur hjá því farið að bygging Landakotskirkju verði til að marka djúpt             
spor í sögu íslenskrar byggingarlistar. Þar er í fyrsta sinn byggð kirkja úr varanlegu              
efni í hinum sanna kirkjustíl. Byggingarstaðurinn er valinn svo að best má verða…             
En við þetta hefir Guðjóni Samúelssyni tekist að bæta tveimur uppgötvunum, sem            
eru sérstaklega þýðingarmiklar hér á landi.  33

 

Hér að ofan er fjallað um tvær uppgötvanir en þar er átt við burðarsúlur hússins. Þegar                

hvelfing byggingar er reist með oddboga verður gífurlegt álag á ytri veggi hússins og því þarf                

mikla styrkingu til þess að samsvara því átaki. Það er gert með því að reisa burðarsúlur að                 

innan- og utanverðu húsinu sem styrkja útveggi og þak. Óttast var að steinsteyptar súlur              

myndu draga úr glæsileika kirkjunnar og lagði því Guðjón á það ráð að reisa þær líkt og                 

stuðlaberg. Þetta gerði kirkjuna mjög glæsilega og gaf henni íslenskt útlit í erlendum stíl. Í               34

Landakotskirkju má sjá stóra glugga og glæsilegar hvelfingar. Einnig eru kverkar fallega            

skreyttar en allar skreytingar fylgja svipuðu mynstri. Landakotskirkja stendur efst á           

Landakotshæð og hefur útsýni yfir gamla Vesturbæinn. Útidyrnar snúa til norðurs sem er             

31 Gunnar F. Guðmundsson, „Þættir úr byggingarsögu Kristskirkju,” í Fornar kirkjur í Reykjavík, Dómkirkjan, 
Fríkirkjan, Kristskirkja, 18. bindi, Kirkjur Íslands, ritstýrt af Jóni Torfasyni og Þorsteini Gunnarsyni (Reykjavík: 
Húsfriðunarnefnd, Þjóðminjasafn Íslands og höfundar, 2012), 196. 
32 „Saga kirkjunnar,” Kirkjukort, sótt 26. Október 2019, http://kirkjukort.net/kirkjur/landakotskirkja_0308.html 
33 Jónas Jónsson, „Landakotskirkja,” Tíminn, 23. desember 1927, 213. 
34 Pétur H. Ármannsson, „Byggingarlist kirkjunnar,” í Fornar kirkjur í Reykjavík, Dómkirkjan, Fríkirkjan, 
Kristskirkja, 18. bindi, Kirkjur Íslands, ritstýrt af Jóni Torfasyni og Þorsteini Gunnarsyni (Reykjavík: 
Húsfriðunarnefnd, Þjóðminjasafn Íslands og höfundar, 2012), 218-219. 
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þvert á móti skýrum reglum kirkjunnar en hefðin er að kirkjur snúi frá austri til vesturs.                

Undanþágan var einfaldlega vegna þess að samkvæmt götumynd svæðisins var þessi hlið            

talin rómantískari.  35

 

2.3  Neskirkja - Lúthers kirkja 

Neskirkja markar mikilvægt tímabil í sögu arkitektúrs á Íslandi en hún er fyrsta kirkjan til               

þess að vera frábrugðin hinu klassíska útliti kirkjunnar. Haldin var samkeppni árið 1943 og              

var það arkitektinn Ágúst Pálsson og hönnun hans sem hlutu þar fyrstu verðlaun.   36

 
Uppdráttur sá, er hlaut 3. verðlaun, er að mínum smekk langfegurstur og            
kirkjulegastur. Verði Neskirkja byggð eftir þeim uppdrætti, munu allir sjá að þar            
er kirkja. Hinir uppdrættirnir eru máske mikil listasmíði, en þeir minna lítið á             
kirkjuhús, nema ef litið er nógu hátt og kross markið sést.   

37

 

Ágúst fékk þónokkuð frelsi til þess að hanna kirkjuna þó haldandi í trúartákn og aðrar               

heilagar reglur. Kirkjan var ólík öllum öðrum kirkjum á landinu og fólk hafði sterkar              

skoðanir, líkt og sjá má í grein Morgunblaðsins frá árinu 1944: „Hvers vegna má ekki byggja                

litlar og fallegar kirkjur í þeim stíl, sem við erum vanir hjer á landi?… Hvers vegna þarf að                  

breyta til nú?” Neskirkja er byggð í módernískum stíl, ólíkt fyrrþekktum kirkjum. Það sem              38

einkennir módernismann í arkitektúr er að inn kemur notagildi og hagkvæmni í stað hefða.              

Einblínt er meira á hlutverk byggingar fremur en fagurfræði og stíl. Kirkjan gefur þó ekki frá                

sér minni trúarleg áhrif þrátt fyrir nýja nálgun í útlitshönnun. 

Neskirkja er staðsett hjá Hagatorgi í Vesturbænum og nýtur sín vel þar. Áhersla er              

lögð á altari og gluggar notaðir til þess að lýsa það upp. Innst í samkomusalnum er stór og                  

mikill gluggi sem beinir sólarljósi á altarið og kór. Einnig eru gluggar samhliða             

kirkjuveggjum sem snúa í átt að altari. Athygli er því beint að altari og kirkjusalur aldrei í                 39

beinu dagsljósi, þó lýstur upp með loftljósum. 

 

35 Pétur H. Ármannsson, „Lýsing kirkjunnar,” í Fornar kirkjur í Reykjavík, Dómkirkjan, Fríkirkjan, Kristskirkja, 
18. bindi, Kirkjur Íslands, ritstýrt af Jóni Torfasyni og Þorsteini Gunnarsyni (Reykjavík: Húsfriðunarnefnd, 
Þjóðminjasafn Íslands og höfundar, 2012), 209. 
36 Pétur H. Ármannsson, „Byggingarsaga og lýsing kirkjunnar,” í Fornar kirkjur í Reykjavík Laugarneskirkja, 
Neskirkja, Safnkirkjan í Árbæ, Viðaeyjarkirkja, 19.bindi, Kirkjur Íslands, ritstýrt af Jóni Torfasyni og Þorsteini 
Gunnarsyni (Reykjavík: Húsfriðunarnefnd, Þjóðminjasafn Íslands og höfundar, 2012), 55-56. 
37 „Hannes á horninu: gráskeggur skrifar um Neskirkju,” Alþýðublaðið, 7. mars 1944, 5. 
38 „Víkverji skrifar: Úr daglega lífinu,” Morgunblaðið, 4. mars 1944, 6. 
39 Pétur H. Ármannsson, „Byggingarsaga og lýsing kirkjunnar,” 58. 
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3. Ábyrgð og máttur arkitektúrs 

Það má líta svo á að stórt partur af þeirri upplifun sem felst í því að ganga til kirkju komi frá                     

sögu og trú. Það má velta því fyrir sér hvenær áhrif arkitektúrs og hönnunar tekur við en sá                  

sem hannar kirkju þarf að leggja mikla áherslu á að hanna ákveðið andrúmsloft. Í upphafi var                

kirkjan ekkert nema heilagt mannvirki notað til þess að yrkja trú og tilgangur útlits einungis               

táknrænn. Með áralangri þróun hefur hún gengið í gegnum ýmsar breytingar og uppfæringar             

og tekið upp allskonar hefðir. En hvers vegna breytum við og uppfærum? Alltaf er hægt að                

betrumbæta og er þar hönnun kirkjunnar ekki frábrugðin. Markmið breytinga er að áhrifin             

skili sér betur og upplifun verða meiri. Í þessum kafla ætla ég að velta fyrir hinum ýmsu                 

leiðum til þess að hafa áhrif á upplifun almennings við ólíkar aðstæður. Ég mun taka nokkur                

dæmi þar sem slík áhrif eiga sér stað, jafnvel án þess að viðkomandi taki eftir þeim. Oftar en                  

ekki eru þau hins vegar ákveðin fyrirfram af þeim sem hannaði svæðið eða rýmið. Ég mun                

fjalla um bæði huglæg áhrif og hugræna stjórnun og hvernig slíkt er notað til þess að ákveðin                 

upplifun eigi sér stað.  

 

3.1  Huglæg áhrif arkitekúrs 

Í gegnum tíðina hefur arkitektúr fundið upp nýjar leiðir til þess að hanna rými og byggingar                

sem hafa skýran tilgang og fyrirframákveðið andrúmsloft s.s. verslunarklasa, sjúkrahús og           

heilsulindir. Á slíkum stöðum er áherslan fremur lögð á upplifun einstaklings heldur en             

fagurfræði eða útlit og hefur það gífurleg áhrif á hegðun og andlega líðan. Þessi tiltekna               

aðferð ber nafnið huglæg áhrif (e.subjective effect). Líkt og nafnið gefur til kynna er þarna               

verið að nota hönnun og arkitektúr til þess að beina einstaklingnum í ákveðna sérskipaða              

upplifun án þess að hann endilega geri sér grein fyrir. Að mínu mati er þetta einn af                 40

merkilegri áhrifum arkitektúrs. Til þess að útskýra hugtakið betur er hægt að skoða hvernig              

verið er að nota slík áhrif á byggingum spítala í dag. Áður en byggingin er reist er mikilvægt                  

fyrir arkitektinn að þekkja og skilja hugarheim viðfangsins. Þegar sjúklingur er lagður inn á              

spítala líður honum oftast ekki vel. Það er því mikilvægt fyrir arkitektinn að hanna rými þar                

sem áreiti verður lítið. Stuðlað er að mikilli dagsbirtu og blíðu útsýni sem gefur ró og                

afslöppun. Einnig fer fram nokkurskonar félagsleg hönnun sem stýrir sjúklingi í gegnum            

40 Ann Petermans, Anna Elisabeth Pohlmeyer, „Design for subjective well-being in interior architecture,” í 
Proceedings of the 6th Symposium of Architectural Research 2014: Designing and Planning the Built 
Environment for Human Well-Being, (2014): 207-210, sótt 3. nóvember 2019, 
https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/17824/1/ATUT%202014.pdf 
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bygginguna, þ.e. auðvelt er að fá næði en einnig stutt í félagskap. Fallegur garður og mikil                

víðátta eru einnig mikilvægir þættir. Svefnherbergi sjúklinga eru höfð heimilisleg og áhersla            

lögð á að ekki sé augljóst að um stofnun sé að ræða. Þau eru ljós að lit svo rýmið sé bjartara                     

en rannsóknir hafa sýnt að fölir og dökkir litir framkalla oft daprar tilfinningar en ljósir litir                

framkalla hamingju. Þessi aðferð hefur stuðlað að miklum breytingum innan spítalans en            41

vert er að taka fram að hún hefur bæði minnkað lyfjagjöf og meðferðartíma sjúklinga víða um                

heim. Líklegast er ástæðan sú að þegar andleg líða sjúkling bætist þá bætist einnig líkamleg               42

heilsa. Þetta er eitt þekktasta dæmið um huglæg áhrif innan arkitektúrs en velta má fyrir sér                

hvort slík áhrif eiga sér einnig stað í kirkju.  

 

3.2.  Hugræn stjórnun - Michel Foucault 

Hugræn stjórnun er notað yfir fyrirfram hannaða upplifun, þ.e. þegar rými hefur fulla stjórn.              

Ólíkt huglægum áhrifum þegar einstaklingur er leiddur í átt að ákveðnu andrúmslofti er             

honum hér einfaldlega komið fyrir inn í sérstakri upplifun sem hefur verið fyrirfram ákveðin.              

Ein leiðin er að spila á skynfæri mannsins enda ekki hægt að hafa stjórn á eigin skynfærum.                 

Slíkt þekkist þegar tilraunir eru gerðar á fólki varðandi taugarenda m.a. með sítrónutilraun.             

Sú tilraun fer þannig fram að þátttakandi hlustar á lýsingu frá því þegar sítróna er skorin                

niður, varlega komið fyrir við varir og loks biti tekinn. Í nærri öllum tilvikum fær þáttakandi                

vatn í munninn. Þetta er dæmi um hugræna stjórnun. Einnig hafa margar kenningar um              43

hugræna stjórnun komið frá heimspeki. Heimspekingurinn Michel Foucault kom með          

kenningar sem snúa að tengslum valds og þekkingar sem ber nafnið alsæishyggja. Sú kenning              

byggist á því að vald er á fólki án þess að neinn beri sjálft valdið. Hún átti sér upptök á 17.                     

öld þegar valdhafar hófu að taka eftir því að bera mætti meira vald á bakvið lokaðar dyr.                 44

Fangar voru læstir inni í lokuðum rýmum í stað þess að þeim yrði refsað fyrir framan                

41 Kathleen Conellan, Mads Gaardboe, Damien Riggs, Clemence Due ,Amanda Reinschmidt, Laura Mustillo, 
„Stressed Spaces: Mental Health and Architecture,” Sage Journals: HERD: Health Environments Research & 
Design Journal, (2013) sótt 3. nóvember, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/193758671300600408 
42 University of Gothenburg, „Architecture and design help the brain to recover,” Medical Press (2011) sótt 3, 
nóvember 2019, https://medicalxpress.com/news/2011-11-architecture-brain-recover.html 
43 Mark Baker, „The Power of the Lemon,” Possible Mind, 3. febrúar 2013, sótt 27 október 2019, 
http://possiblemind.co.uk/the-power-of-the-lemon/  
44 Michel Foucault, „Alsætt líkamsvald: Um Michel Foucault,” í Alsæi, vald og þekking, ritstýrt af Garðari 
Baldvinssyni, (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2005), 27. 
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almenning. Það olli því að fólk fór að ímynda sér það versta enda engin leið til þess að sjá                   

hvað fram fór inní fangaklefanum.   45

Einnig hafa hringlaga fangelsi verið reist og í þeim má sjá dæmi um slíka stjórnun. Þá eru                 

fangaklefar staðsettir við ystu mörk byggingar sem liggur í hring. Í miðju hringsins er              

varðturn en sá sem þar situr hefur alla fangaklefa fyrir augum sér. Þessi tegund byggingar               

kallast alsæisbygging (e.panopticon). Rúður í varðturni eru varðar með filmum sem sjá til             

þess að verðir sjá út en fangar sjá ekki inn. Þetta er kallað Guðs auga og er þar átt við þann                     

sem sér allt en enginn sér. Fangar haga sér þar með betur enda alltaf möguleiki á því að verðir                   

séu að fylgjast með. Svipuð aðferð er einnig notuð á fólk á vinnustað í dag. Þegar                46

myndavélum er komið fyrir á vinnustöðum er líklegt að starfsfólk vinni betur og slugsi síður.               

Enginn vill taka áhættuna á því að standa sig illa ef möguleiki er á því að yfirmaður gæti                  

verið að horfa. Í næsta kafla ætla ég að rannsaka hvort huglæg áhrif og hugræn stjórnun eigi                 

sér stað innan kirkjunnar og ef svo, hvernig.  

 

3.3.  Faðir vor, þú sem ert himnum 

Eftir fyrri lestur má nú spyrja sig hvenær áhrif arkitektúrs tekur við af áhrifum trúarbragða               

innan kirkjunnar. Hægt er að draga ályktanir en sjaldan er eitt rétt svar. Ef skoðað er betur þá                  

þætti sem hafa þegar komið fram sést að í mörgum tilvikum er fyrirframákveðið andrúmsloft              

haft í huga þegar kirkja er hönnuð. En er slíkt dæmi um huglæg áhrif eða hugræna stjórnun?                 

Hver hannar andrúmsloftið? Er það gert á vegum trúarinnar eða er arkitektinn með meira              

vald? 

Þegar sólin er hátt á lofti skín hún iðulega inn um fallega, steinda glugga og birtir upp                 

kirkjusalinn í öllum regnbogans litum. Líkt og áður kom fram er ómögulegt að sjá út um                

gluggana og vekur það upp spurninguna hvort slíkt sé gert til þess að halda umheiminum úti.                

Guð segir að maðurinn skuli biðja í einrúmi og þú skulir ekki vera eins og hræsnarar sem                 

sýna öllum að þeir séu á bæn. 

 
Og þegar þér biðjist fyrir þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst              
standa og biðjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá.               
Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú biðst fyrir skaltu                
ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leynum.               

45 Michel Foucault, „Alsætt líkamsvald: Um Michel Foucault,” 30. 
46 Michel Foucault, „Alsætt líkamsvald: Um Michel Foucault,” 28. 
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Faðir þinn, sem sér í leynum, mun umbuna þér….En þannig skuluð þér biðja:             
Faðir vor, þú sem ert á himnum…..  

47

 

Sá sem sækir messu tekur að flestum líkindum eftir þessum fallegu gluggum en áttar sig               

líklegast ekki á tilgangi þeirra. Hann heillast af litunum og fegurðinni og verður því nokkuð               

blindur fyrir takmörkun hans á útsýni. Þetta er hægt að flokka sem hugræna stjórnun.  

Kirkjubekkir eru oftast óþægilegir og harðir viðarbekkir. Þeir tákna fórnina sem við            

færum þegar við höldum í kirkju t.d. tími og þægindi. Hér er ekki um neina augljósa stjórnun                 

að ræða en velta má fyrir sér táknrænum gildum. Líklegast mætti frekar flokka þetta sem               

huglæg áhrif, enda hefur óþægileg seta áhrif á upplifun, en mögulega eru eingöngu trúarlegar              

hefðir sem bera þarf að fylgja. Í Neskirkju eru bekkirnir þó bólstaðir og nokkuð þægilegir svo                

kannski eru reglur ekki eins strangar og áætla mætti.  

Það er ekki alltaf hægt að greina hefðir kirkjunnar útfrá því hvort um sé að ræða                

huglæg áhrif eða hugræna stjórnun. Stærð og þyngd kirkjuhurðar er dæmi um slíka hefð. Oft               

eru kirkjudyr svo stórar að í þeim er komið fyrir minni hurð sem auðveldara er að opna.                 

Stærri hurðin er nær óopnanleg. Þetta táknar stærð og mátt Guðs. Hins vegar eru              48

kirkjudyrnar oft minni en táknræn eigi að síður enda á leið til Guðs að vera opin hverjum sem                  

er viljugur að ganga þá leið. Jesú sagði: „Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun                  

frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga.” Kirkjudyrnar hafa hins vegar lítil áhrif                 49

á það hvernig einstaklingurinn upplifir andrúmsloft kirkjunnar og því eingöngu um trúarlega            

hefð að ræða. 

Hæð kirkjunnar er oftast mjög mikil en bæði í Landakotskirkju og Neskirkju er hæsti              

punktur yfir 15 metra. Hæðin gerir bygginguna bæði glæsilega og sjáanlega. Á sínum tíma              

þurfti kirkjan að vera glæsilegasta hús byggðar en slíkt þekkist þó minna í dag. Hús af slíkri                 

stærð gefa oft tilfinningu fyrir þeim skala sem við tilheyrum ekki og býr þannig til ótta. Há                 

lofthæð kirkjunnar táknar því mikilfengni og mátt Guðs. Kirkjan er há til þess að gestum               

hennar finnist þeir smáir og býr til meiri virðingu gagnvart Guði og hans þegnum. Hér mætti                

segja að um huglæg áhrif sé að ræða enda býr kirkjan og stærð hennar til upplifun hjá fólkinu. 

Í Landakotskirkju er kirkjugólfið þakið flísum sem eru gular, brúnar og hvítar að lit.              

Við altarið er hins vegar gólfið hlaðið rauðum og hvítum marmara. Þar er mikið um glæsilega                

47 Biblían, Matteusarguðspjall 6:5-9. 
48 Barry Waugh, „Designing Churches - Entrance Doors,” Presbyterians Of The Past, 8. apríl 2016, sótt 28, 
október 2019, https://www.presbyteriansofthepast.com/2016/04/08/designing-churches-entrance-doors/ 
49 Biblían, Matteusarguðspjall 10:7-10. 
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liti og gull. Í kaþólskum kirkjum, líkt og Landakotskirkju, er altarið talið heilagasti staður              

kirkjunnar. Hvernig litur og efnisval er notað í þessu tilviki gefur gestum kirkjunnar             

tilfinningu fyrir því hvar þeim er ætlað að vera. Flísar í daufum litum eru notaðar til þess                 

túlka þann stað sem gestum skulu halda sig en glæsilegi marmarinn er frátekinn fyrir prest og                

kristna dýrlinga. Hér hefur rýmið fulla stjórn og nokkuð augljóst að um hugræna stjórnun sé               

að ræða.  

Þegar gengið er til kirkju er oft gengið beint inn í grafarþögn. Í kaþólskum kirkjum er                

oftast gífurleg þögn og ástæða hennar líklega vegna þess hve rýmið er stórt og nánast tómt.                

Er þögnin táknræn fyrir Guð eða er hún eingöngu gerð svo að heyrist betur í presti eða kór?                  

Að flestum líkindum er ástæðan tengd virðingu við Guð og þá sem liggja við bæn en ýtir hún                  

þó ekki undir upplifun einstaklings á þessu heilaga rými? Þögnin innan kirkjunnar er mjög              

táknræn en hefur einnig áhrif á upplifun. Hér er því hægt að spyrja sig hvort þögnin flokkist                 

sem huglæg áhrif eða hugræna stjórnun en mögulega flokkast hún undir bæði.  

 

3.4 Framtíðarkirkja Íslands 

Í lokinn langar mig til þess að fjalla örlítið um það hvernig kirkju framtíðarinnar yrði háttað,                

hvernig hún gæti sammælst nútímanum og hvernig áhrifum hennar yrði beitt. Eins og áður              

hefur komið fram var Neskirkja framtíðarkirkja síns tíma og fór hún framhjá mörgum reglum              

m.a. varðandi kirkjubekki. Það má því gefa í skyn að okkar framtíðarkirkja gæti gert slíkt hið                

sama. Nýjustu fréttir benda til þess að dómsmálaráðherra hyggst aðskilja ríki og kirkju á              

næsta ári. Töluverðar líkur eru á því að slíkt muni eiga sér stað og þarf þá kirkjan að                  50

aðlagast samfélagsbreytingum til þess að draga til sín komandi kynslóðir. Réttast væri ef             

kirkjan myndi opna enn betur dyr sínar öllum burtséð frá kyni, kynhneigð og kynþáttar. Að               

kirkjan yrði vettvangur þar sem allir eru velkomnir og öllum líði vel. Slíkar breytingar yrðu               

fyrst og fremst að eiga sér stað innan safnaðarins. Huglæg áhrif og hugræn stjórnun              

kirkjunnar þyrfti einnig að gangast undir ýmsar breytingar en m.a. hefur sú kenning um              

glugga kirkjunnar ekki áhrif í dag sökum farsíma. Hugmyndin var að aftengja kirkjugesti frá              

umheiminum en í dag er slíkt ómögulegt þar sem nær allir hafa snjallsíma við hendina. Væri                

hér réttast að fjarlægja símann af gestum áður en haldið væri í messu? Eða væri kannski betra                 

að gera hið gagnstæða? Áhugavert væri ef framtíðarkirkjan yrði reist með fallegri náttúru allt              

50 Sigríður Dögg Auðunsdóttir, „Dómsmálaráðherra vill hefja vinnu við aðskilnað,” 7. nóvember 2019, sótt 10, 
nóvember 2019, https://www.ruv.is/frett/domsmalaradherra-vill-hefja-vinnu-vid-adskilnad 
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í kring sem hægt væri að njóta í miðri messu, sætin væru þægileg og andrúmsloftið               

huggulegt. Hægt væri að mæta með teppi eða jafnvel nesti. Kirkjan gæti einnig þróast í               

samkomuhús fyrir öll trúarbrögð enda stendur húsið að miklu leyti fyrir fegurð, ást og trú.               

Ljós má alltaf túlka sem hið góða og hæð kirkjunnar má alltaf túlka sem hið mikilfenglega,                

óháð trúarbragði. Önnur leið fyrir framtíðarkirkjuna til þess að þróast með okkar tímum væri              

að fylgja stefnu nútímans um hlýnun jarðar. Gott væri ef kirkjan yrði sjálfbær og myndi               

stuðla að endurnýtingu m.a. notast við gamlar og notaðar bækur. Einnig þyrfti að endurskoða              

efnisval byggingar. Velja þyrfti annað efni en steypuna sem notuð er í dag enda steypan               

töluvert óumhverfisvæn. Mögulega hafa sumar kirkjur þegar tekið sín fyrstu skref í átt að              51

framtíðarkirkju en m.a. hefur Neskirkja bæði opnað kaffihús og gallerí innan kirkjudyra sem             

er opið almenning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 India Block, „Architects should give up concrete say experts at Architecture of Emergency climate summit,” 
Dezeen, 20. september 2019, sótt 7. nóvember 2019,  
https://www.dezeen.com/2019/09/20/concrete-climate-change-architecture-emergency/?fbclid=IwAR2ruIiem1a
VJG1DMKvaiXVO8B_bja5netGsWDez9ZSbNBdvs5VLhV6L4lY 
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Lokaorð 

Lengi hef ég haft áhuga á sögu kirkjunnar og hvernig henni er háttað en síðustu ár hafa                 

margar spurningar vaknað. Nám mitt við arkitektúr hefur þar mikil áhrif og hefur gefið mér               

vettvang til þess að svara slíkum spurningum. Síðustu mánuði hef ég skoðað margar kirkjur              

og átt samtöl við fólk úr ýmsum áttum. Ég átti löng samtöl við föður minn, ræddi við                 

starfsmenn Þjóðminjasafnsins og átti samræður við ólíkt fólk utan trúarbragða. Þrátt fyrir að             

hafa eytt miklum hluta æsku minnar í kirkju, og hafa því líklega töluvert meiri þekkingu á                

henni en flestir jafnaldrar mínir, hef ég þó lært mikið og fengið útskýringu á ýmsum               

vangaveltum. Eins og áætla mátti hefur kirkjan ólík áhrif á ólíkt fólk. Sá sem er langt kominn                 

í trú sinni finnur líklega fyrir sterkari nærveru Guðs heldur en sá sem er utan trúarbragða. Sá                 

síðarnefndi fær örugglega meiri tengingu við sögulegt gildi og fegurð byggingarinnar. Þó            

hefur trúin auðvitað áhrif á okkur sem samfélag enda hefur hún fylgt okkur alla tíð og þar                 

með mótað samfélagið að einhverju leyti. Arkitektúr hefur haft gríðarleg áhrif á þróun             

kirkjunnar frá því að fyrsta kirkjan var reist. Fyrst og fremst þarf að hanna byggingu sem                

hefur ákveðna frásögn. Alltaf þarf hönnunin að vinna samhliða trúnni enda kirkjan full af              

táknrænum hefðum sem þurfa að komast til skila. Það má því segja að arkitektúr og trú                

haldast í hendur og í sameiningu gera kirkjuna að þeim heilaga stað sem hún þarf að vera.                 

Aldrei fær arkitektinn fullt frelsi en að sama skapi getur trúin ekki án hans verið. Margar                

hefðir og trúarleg tákn valda þeim áhrifum sem við verðum fyrir þegar við göngum til kirkju                

og hefur verið farið yfir þær helstu hér á undan. Stundum er þó ýtt undir áhrifin með ýmsum                  

leiðum í hönnun og rýmisnotkun. Huglæg áhrif og hugræn stjórnun eru dæmi um slíkar leiðir.               

Arkitektúr getur bæði beint einstaklingi í átt að ákveðinni upplifun en einnig getur hann              

stjórnað upplifun upp að ákveðnu marki. Oftast tekur einstaklingur ekki eftir þessu heldur             

færist ómeðvitað í átt að þeirri fyrirfram ákveðinni upplifun. Það má færa rök fyrir því hversu                

mikil áhrif arkitektúr hefur á tilfinningar fólks en fullyrða má þó að þau eru þónokkuð mikil.                

Auðvitað er aldrei hægt að stjórna upplifun að öllu leyti enda hefur reynslan og líðan mikið                

vægi að hverju sinni. Til dæmis þegar ég sjálfur fer í kirkju finn ég mikið fyrir áhrifum                 

arkitektúrs og trú en einnig koma til mín margar góðar minningar úr æsku og mér finnst ég                 

nær fjölskyldu minni og uppruna. Hins vegar má áætla að ef einstaklingur upplifir sig              

óvelkominn í kirkjuna eða hefur slæmar minningar af henni mun honum að öllum líkindum              
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líða illa og finna neikvæðar tilfinningar. Sá einstaklingur mun líklegast ekki stjórnast af             

arkitektúr né verða fyrir áhrifum hans.  

Framtíð kirkjunnar á Íslandi er nokkuð óljós en áhugavert verður að fylgjast með             

þróun hennar miðað við nútímasamfélag. Mun hún fylgja þeim stefnum sem þekkjast í dag og               

þróast samhliða samfélaginu til hins betra? 
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