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Ágrip 
Högna Sigurðardóttir arkitekt var fyrsta konan í stétt arkitekta til þess að teikna hús hér á 

landi svo vitað sé. Þó að hús Högnu á Íslandi séu ekki mörg eru þau einstök og verðmæt. Hún 

ruddi nýjum og framsæknum hugmyndum braut. Eina opinbera bygging Högnu á Íslandi er 

Sundlaug Kópavogs. Högna gerði tvær tillögur að sundlauginni, 1962 og 1985. Upprunaleg 

tillaga Högnu frá 1962 hefur ekki verið rannsökuð áður. Í þessari ritgerð leitast ég við að 

varpa ljósi á fyrri tillögu Högnu sem var aðeins byggð að hluta. Ég set verkið í listrænt 

samhengi við stefnur og strauma í byggingarlist á þessum tíma. Ég ber það jafnframt saman 

við seinni tillöguna frá 1985 til að sýna hvernig áherslur í byggingarlist Högnu þróuðust yfir 

20 ára tímabil. Auk frumteikninga af sundlauginni byggi ég rannsókn mína á óbirtum 

sendibréfum og ýmsum gögnum sem varðveitt eru á Héraðsskjalasafni Kópavogs, 

Borgarskjalasafni Reykjavíkur og Hönnunarsafni Íslands. Einnig átti ég samtöl við arkitekta, 

og las áður ritaðar og óritaðar heimildir, auk blaða- og tímaritsgreina. Færð verða rök fyrir 

því að báðar tillögurnar hafi hvor á sinn hátt verið einstæðar og ólíkt öðru sem hafði verið 

gert hér á landi, en meira í tengslum við nýjustu alþjóðlega strauma í samtímarkitektúr. Í 

upprunalegu tillögu Högnu að sundlaugarbyggingunni birtast ef til vill í fyrsta skipti á Íslandi 

grunnkenningar í nútíma arkitektúr sbr. Le Corbusier og Villa Savoy. Þegar fyrri tillagan að 

sundlauginni er borin saman við þá seinni má lesa ákveðna listræna þróun. Frá frumherjum 

nútímaarkitektúrs í Evrópu til greinilegra norrænna áhrifa og japanskra áhrifa frá arkitektúr 

Tadao Ando.  
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Inngangur  
Högna Sigurðardóttir varð snemma fyrirmynd mín í íslenskri byggingarlistasögu. Seinna, 

eftir að ég hóf sjálf nám í arkitektúr kynntist ég betur verkum hennar og sérstöðu þeirra. 

Högna ruddi brautir á sviði byggingarlistar á Íslandi. Verkin hennar eru einstök og hafa verið 

hvetjandi fyrir mig sem nema í arkitektúr. Högna hafði dálæti á Frakklandi og kallaði það 

land listanna.  

 

„Þar er allt svo vítt og breitt og andrúmsloftið svo létt, eins og maður gæti gengið 

svona í loftinu... þegar ég kem inn í borgina er alltaf sælutilfinning sem fer um 

mig, þó um tíma hafi ég ásakað mig fyrir það að vera ekki á Íslandi.”1  

 

Ég held sjálf mikið upp á Frakkland og París, borgina hennar Högnu, og finn sterkt fyrir 

lífinu og listinni þegar ég heimsæki borgina. Ég kveð hana forvitnari í hvert skipti og ákveð 

næsta stefnumót á heimleið.  

Högna bjó og starfaði mestan hluta ævi sinnar í Frakklandi. Hér á landi eru nokkrar 

byggingar eftir hana sem talist geta höfuðverk Högnu, auk tillagna að öðrum sem ekki voru 

reistar. Hún tók einnig þátt í norrænum samkeppnum um enduruppbyggingu Vestmannaeyja 

árið 1977 og byggingu Tónlistarhúss í Laugardalnum árið 1986, en tillögurnar hlutu ekki 

verðlaun.2 Tillaga Högnu að Sundlaug Kópavogs var valin á sérstaka sýningu „Spaces for 

Sports and Culture” sem var hluti af XIX Ólympíuleikunum í Mexíkó árið 1968.3 Árið 1992 

efndi Byggingarlistasafn Finnlands til sýningar á verkum arkitekta og nefndist hún „Fimm 

norrænir meistarar “. Högna varð fyrir valinu sem fulltrúi Íslands, en sýningin var sett upp á 

Kjarvalsstöðum árið 1993.4 Fimm einbýlishús voru reist á 7. áratugnum eftir teikningum 

Högnu og eru þau einstök og verðmæt fyrir íslenska byggingarlistasögu 20. aldar.5 Kunnast 

þeirra er húsið að Bakkaflöt 1 í Garðabæ, en það var valið ein af 100 merkustu byggingum 

 
1 Ragnhildur Ásvaldsdóttir. Í skjóli fyrir vindum. Heimildamynd um byggingarlist Högnu Sigurðardóttur arkitekts. Háskóli 
Íslands, Reykjavík 2015. 
2 Pétur H. Ármannsson, „Líf og starf Eyjakonunnar Högnu Sigurðardóttur, arkitekts: Ofanleitiskapella er byggingin sem svo 
lengi hefur vantað hér á landi,“ Eyjafréttir, 30. september 2010, bls. 8.  
3 Bréf Ólafs Sigurðssonar til Högnu Sigurðardóttir 16. maí, 1968 Héraðsskjalasafn Kópavogs 2006. 
4 Norri, Marja-Riitta og Maija Kärkkäinen, Högna Sigurðardóttir -Anspach Revealing the social content. (Helsinki: Museum 
of Finnish architecture,1992), bls.10. 
5 Fimm einbýlishús Högnu. Bústaðabraut 11,Vestmannaeyjum, (rifið), Brekkugerði 19, Reykjavík, Sunnubraut 37, 
Kópavogi, Hrauntunga 23, Kópavogi, Bakkaflöt 1,Garðabæ. 
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20. aldar í norður- og miðhluta Evrópu í alþjóðlegu yfirlitsriti um byggingarlist 20. aldar.6 

Auk þess var húsið valið eitt af 400 áhugaverðustu húsum heims í nýlegri bók um arkitektúr.7  

Þrátt fyrir ótvíræða hæfileika og alþjóðlegt orðspor þá var aðeins einu sinni leitað til 

Högnu af opinberum aðila með að teikna verkefni hér á landi, þ.e. Sundlaug Kópavogs. 

Högna gerði tvær tillögur að sundlauginni. Fyrri tillöguna gerði hún árið 1962 sem var byggð 

að hluta, og samanstóð af óyfirbyggðri kennslulaug sem var tekin í notkun árið 1968, auk 

búningsaðstöðu sem var sett til bráðabirgða í kjallara. Árið 1984 ákváðu bæjaryfirvöld 

Kópavogs að hefjast handa um sundlaugarbyggingu að nýju. Vegna breyttra aðstæðna var 

óskað eftir nýjum teikningum frá Högnu. Seinni tillagan gerði m.a. ráð fyrir keppnislaug, 

vaðlaug og heitum pottum. Laugarhúsið var að mestu á einni hæð og mjög ólíkt hinu fyrra 

bæði að innra skipulagi og formrænni mótun í arkitektúr. Búningsklefar voru á aðalhæð, og í 

kjallara var gert ráð fyrir gufuböðum, nuddstofu o.fl.8 Fyrirhugað var að byggja mannvirkið í 

fjórum áföngum, en aðeins var fyrsti áfanginn byggður eftir teikningum Högnu.  

Færa má rök fyrir því að báðar tillögurnar hafi hvor á sinn hátt verið einstæðar og ólíkt 

öðru sem hafði verið gert hér á landi, en meira í tengslum við nýjustu alþjóðlegu strauma í 

samtímaarkitektúr. Upprunaleg tillaga Högnu að Sundlaug Kópavogs hefur ekki verið 

rannsökuð áður og er því áhugavert að draga fram í dagsljósið framúrstefnulega hugmynd 

Högnu.  

 Í þessari ritgerð leitast ég við að varpa ljósi á fyrri tillögu Högnu að Sundlaug 

Kópavogs sem aðeins var byggð að hluta. Ég set verkið í listrænt samhengi við stefnur og 

strauma í byggingarlist á þessum tíma. Ég ber það jafnframt saman við seinni tillöguna til að 

sýna hvernig áherslur í byggingarlist Högnu þróuðust á 20 ára tímabili. Einn kennari minn í 

listfræðinni sagði að það væri ekkert sem kæmi í staðinn fyrir að skoða frumgögn þegar 

greina á list. Það er einstakt tækifæri að hafa fengið að rýna í og „lesa“ upprunalegar 

teikningar Högnu af fyrstu hugmynd hennar að Sundlaug Kópavogs í rannsóknarvinnu minni 

fyrir þessa ritgerð.9 Auk frumteikninga af sundlauginni byggi ég rannsókn mína á óbirtum 

sendibréfum og ýmsum gögnum sem varðveitt eru á Héraðsskjalasafni Kópavogs, 

Borgarskjalasafni Reykjavíkur og Hönnunarsafni Íslands. Einnig átti ég samtöl við arkitekta 

og las áður ritaðar birtar og óbirtar heimildir, auk blaða- og tímaritsgreina.  

 
6 Pétur H. Ármannsson, „Högna Sigurðardóttir arkitekt FAÍ handhafi heiðursorðu sjónlistar 2007,“ AT Tímarit arkitekta,  
2tbl. nóvember 2007, bls. 50-54. 
7 Gil, Paco Pepe, „Las 400 casas más espectaculares e innovadoras del planeta,“ El Periódico, 2019, Sótt 13. september 
2020. 
8 Bréf Högnu Sigurðardóttur til Þorsteins Þorsteinssonar, 22.febrúar 1990, Hönnunarsafn Íslands, óbirt gögn. 
9 Halla Harðardóttir, „Mikilvægur fundur á frumteikningum Högnu,“ Viðtal við Pétur H. Ármannsson, Víðsjá, 
Ríkisútvarpið, Rás 1, 7. desember 2018.  
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1. Högna Sigurðardóttir 
Högna Sigurðardóttir fæddist 6. júlí 1929 í Birtingarholti í Vestmannaeyjum. Hún lést 10. 

febrúar 2017. Foreldrar hennar voru Sigurður Friðriksson (1898-1980), útgerðarmaður í 

Vestmannaeyjum og Ísleif Elísabet Hallgrímsdóttir (1905-2004).10 Högna minnist þess að á 

bernskuheimilinu hafi ávallt verið gestkvæmt þrátt fyrir að pláss hafi verið takmarkað. Á 

uppvaxtarárunum risu ný hús í Vestmannaeyjum og heimsótti Högna oft byggingarstaðina 

þegar að smiðirnir höfðu lokið dagsverkinu.11 „Þetta var mín fyrsta íkveikja að húsagerðarlist. 

Ég veit ekki hvort húsið var listrænt en okkur fannst þetta spennandi. Þetta var upphafið að 

því sem varð.“12 Þannig var hún snemma forvitin um gerð húsa og byggingu þeirra. Högna 

ólst upp í Vestmannaeyjum til tólf ára aldurs. Hún flutti þá til Reykjavíkur og hóf nám fyrst í 

Ingimarsskóla og síðan í Menntaskólanum í Reykjavík. Högna var afburða námsmaður og 

lauk stúdentsprófi frá máladeild Menntaskólans í Reykjavík árið 1948 og frá stærðfræðideild 

sama skóla ári síðar.13 

Í ungri stúlku úr sjávarþorpi bjó viss þrá til þess að fara utan til náms að loknu 

stúdentsprófi. Högna stefndi á nám við arkitektaskóla í Þrándheimi, Noregi, en hann tók ekki 

á móti erlendum nemendum á þessum tíma. Hún sótti um skólavist í Konunglega 

tækniháskólanum í Stokkhólmi (KTH) en ákvað að reyna fyrir sér í frönskum arkitektaskóla. 

Frakkland fannst henni merkilegt land, listarinnar land, og fannst henni það mikils virði fyrir 

norræna hugsun að kynnast rómanskri menningu.14 Högna stundaði nám fyrst Íslendinga við 

hinn virta École des Nationale Supérieure des Beaux Arts í París á árunum 1949-1960 og 

útskrifaðist úr skólanum sem arkitekt árið 1960.15 Hún hlaut sérstaka viðurkenningu fyrir 

besta útskriftarverkefni skólans það ár, svonefnd Guadet verðlaun, fyrir hugmynd sína að 

Garðyrkjubýli í Hveragerði. Auk þess hlaut Högna heiðursverðlaun Félags franskra arkitekta, 

sem veittu henni starfsréttindi í Frakklandi og Bretlandi.16 Námsafrek Högnu þótti tíðindum 

sæta hér á landi sem og í Frakklandi. Fjallað var um íslenska konu og glæsilegan árangur 

 
10 Haraldur, Helgason, Arkitektatal, Reykjavík: Þjóðsaga, 1997, bls. 315. 
11 Kristín Marja Baldursdóttir, „Viðtal við Högnu Sigurðardóttur“, Morgunblaðið, 26.september 1993, bls.2b. 
12 Ragnhildur Ásvaldsdóttir. Í skjóli fyrir vindum. Heimildamynd um byggingarlist Högnu Sigurðardóttur arkitekts. Háskóli 
Íslands, Reykjavík 2015. 
13 „Högna Sigurðardóttir, “ Morgunblaðið, 19.ágúst 1960, bls. 5. 
14 Ragnhildur Ásvaldsdóttir. Í skjóli fyrir vindum. Heimildamynd um byggingarlist Högnu Sigurðardóttur arkitekts. Háskóli 
Íslands, Reykjavík 2015. 
15 Guja Dögg Hauksdóttir, „Högna Sigurðardóttir Ansphach (1929-2017)“, Artforum.com, Sótt 10. Ágúst 2020.  
16 Pétur H. Ármannsson, „Líf og starf Eyjakonunnar Högnu Sigurðardóttur, arkitekts: Ofanleitiskapella er byggingin sem 
svo lengi hefur vantað hér á landi,“ Eyjafréttir, 30. september 2010, bls. 8. 
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hennar í dagblaði á Íslandi og Arkitektafélagið í Frakklandi gerði útskriftarverkefni hennar 

skil í mánaðarriti sínu.17  

 

 

 
 

 

1.1. Námsárin í Frakklandi 

Arkitektanámið við École des Beaux Arts tók um tíu ár og stór hluti þess var vinna á 

vinnustofum leiðbeinanda. Skólinn var stofnaður árið 1648 og var um árabil einn virtasti 

listaskóli heims. Á 19. öld varð til sérstakur stíll, „Beaux Arts“, kenndur við skólann, sem 

hafði mikil áhrif um allan heim. Fyrstu árin stunduðu nemendur fornám og þurftu að standast 

próf til þess að komast inn í arkitektadeildina. Áhersla í fornámi og fyrstu verkefnum var 

kennsla í klassískri byggingarlist sem þótti grundvöllur arkitektanámsins. Högna segir:  

 

„Ég hafði ímyndað mér að ég færi að læra nútíma byggingarlist þegar í upphafi - 

ég vissi auðvitað ekkert um hana - en kennslan fyrstu árin í Beaux Arts var 

algerlega klassísk. Þrjú ár liðu án þess að það væri einu sinni leyft að nefna 

módernisma; það var næstum bannað að horfa á nútíma byggingar. “18  

 

Högna lýsir skólanum sem miklu karlaveldi. Nemendur í skólanum voru um þrjú þúsund en á 

vinnustofum voru um tvöhundruð nemendur þar af aðeins fimm stúlkur. Almennt álit 

karlkyns nemenda við skólann var að konur væru í skólanum til þess að ná sér í mann. Það 

 
17 „Högna Sigurðardóttir, “ Morgunblaðið, 19.ágúst 1960, bls. 5.  
18 Norri, Marja-Riitta og Maija Kärkkäinen, Högna Sigurðardóttir -Anspach Revealing the social content. (Helsinki: 
Museum of Finnish architecture,1992), bls.46. 

Mynd 1. Högna Sigurðardóttir, arkitekt.  



 6 

var ekki einungis hátt hlutfall karla sem leiddi til þess að námið var oft á tíðum áskorun en 

skýr greinarmunur var gerður á milli eldri og yngri nemenda. Högna segir yngri nemendur 

hafa verið busa sem oft hafi búið við þrengingar og píslir. En þegar horft er til baka segir hún 

það hafi verið ágætt að hafa fengið þessa reynslu sem veganesti út í lífið.19 

 

1.2 Starfsferill 

Stuttu fyrir námslok lauk Högna við teikningar af fyrsta verki sínu, íbúðarhúsi við 

Búastaðabraut 11 í Vestmannaeyjum. Þar var Högna undir beinum módernískum áhrifum, t.d. 

í notkun á Modulor kerfi Le Corbusier.20 Það hús skemmdist mikið í gosinu á Heimaey árið 

1973 og var rifið.21 Með því varð hún fyrsta konan í stétt arkitekta á Íslandi til þess að teikna 

hús hér á landi svo vitað sé.22 Högna vann mestan hluta starfsævi sinnar í Frakklandi. Hún 

vann við borgarskipulag í úhverfum Parísar og tók þátt í fjölda samkeppna um opinberar 

byggingar á árunum 1960-1996, oftast með öðrum arkitektum. Mest voru það skólabyggingar 

frá fyrsta skólastigi til háskóla. Hún stofnaði eigin arkitektastofu í París árið 1962. Árið 1972 

hóf Högna samstarf við franska arkitektinn Jean-Pierre Humbaire og tveimur árum síðar 

André Crespel. Árið 1988 tók Bernard Ropa að starfa með Högnu og félögum. Helstu verk 

Högnu í Frakkalandi eru The René Cassin School of Technology, 1981 (með Yves og 

Jacquline Poinsot), viðbygging við René Cassin skólann, 1989 - 1990, og The Francois 

Truffaut Secondary School í Bondoufle, Evry, 1987-1991.23 Þrátt fyrir að stærsti hluti 

starfsferils Högnu hafi verið í Frakklandi þá vann hún einnig að verkefnum á Íslandi. Hér á 

landi ruddi hún nýstárlegum hugmyndum í arkitektúr á braut og vakti hún strax frá upphafi 

athygli sem framúrstefnumaður í faginu. Þegar verk hennar í Frakklandi eru borin saman við 

húsin hennar á Íslandi má greina ákveðið frjálsræði og meiri ljóðrænu í verkum hennar hér á 

landi.24 Hér vann hún í minni skala, í náinni samvinnu við húseigendur sem hún þekkti og 

treysti. Auk þess vann hún sjálfstætt að húsunum á Íslandi og ekki í samvinnu við arkitektana 

sem hún vann með í Frakklandi. Það væri áhugavert að skoða betur þennan samanburð á 

ævistarfi hennar á Íslandi og í Frakklandi en slík rannsókn bíður betri tíma. Í hönnun Högnu 

 
19 Kristín Marja Baldursdóttir, „Viðtal við Högnu Sigurðardóttur“, Morgunblaðið, 26.september 1993, bls.2b. 
20 Modulor er málkerfi sem Le Corbusier þróaði 1942-1945, leitt út frá stærðum mannslíkamans. Steinþór Kári Kárason, 
arkitekt, Högna, Kahn og Herbergið - fyrirlestur 2009.  
21„Þess virði að kíkja á sýningu áverkum Högnu,arkitekts: Afar stolt af því að eiga Högnu,“ Eyjafréttir, 8. júlí 2010, bls. 7.  
22Halldóra Briem er fyrsta íslenska konan sem lauk prófi í arkitektúr árið 1940 frá Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) í 
Stokkhólmi. Halldóra bjó alla starfsævina í Svíþjóð og vann ekki að verkefnum á Íslandi. Haraldur, Helgason, Arkitektatalið, 
Reykjavík: Þjóðsaga, 1997, bls. 283.  
23 Norri, Marja-Riitta og Maija Kärkkäinen, Högna Sigurðardóttir -Anspach Revealing the social content. (Helsinki: 
Museum of Finnish architecture,1992), bls.41. 
24 Guja Dögg Hauksdóttir, „The search for meaning through concrete: matter and mind in the work of Högna Sigurðardóttir 
architect,“ The Journal of Architecture, júní 2015, bls. 491. 



 7 

fléttast saman sterk rýmiskennd og næm tilfinning fyrir samveru íbúanna, íslensku veðurfari, 

formi, mismunandi blæbrigðum birtu, efni og áferð. Húsin eru hugsuð sem heilsteypt 

listaverk (þ. Gesamtkunstwerk) þar sem efnum með ólíka áferð er teflt saman, t.d. grófri 

ómálaðri steypu og ljósum, fínlegum við.25 Í byggingum sínum leitast Högna við að tengja 

saman íslenskar aðstæður og byggingararf við tækni og byggingaraðferðir nútímans.26 Í 

hennar kunnasta verki, einbýlishúsinu við Bakkaflöt 1, er húsformið byggt inn í landið og 

verður þannig hluti af því. Greinilega má sjá áhrif frá fornri byggingarhefð Íslands án þess þó 

að það hafi verið markmið í sjálfu sér. Aðspurð um húsið við Bakkaflöt talar Högna um að 

skapa hreiður og skýli fyrir óblíðum veðrum, að húsið sé eitt með landinu. Húsið myndar 

þannig skjól og leitar á móti ljósinu og umheiminum með rifum í veggjunum. Í viðtali segir 

Högna: „[Birtan] er sérstök og stórkostleg á Íslandi. Hún getur verið svo tær, svo grá....hún 

getur allt.”27 Högna hannaði einnig húsgögn sem voru steypt með húsunum og voru hluti af 

arkitektúr þeirra. Þau sýna djúpan skilning á því hvernig Högna sá fyrir sér notkun þeirra, en 

þau bjóða upp á mikla nánd og samveru fjölskyldunnar. Þannig fengu bekkir, borð og jafnvel 

rúm samhengi og fullkomið notagildi í takt við arkitektúrinn.   

Árið 1992 tók Högna sæti í akademíu franskra arkitekta og 2007 hlaut hún heiðursorðu 

Sjónlistar fyrir framlag sitt til íslenskrar nútímabyggingarlistar.28 Árið 2008 var hún kjörin 

heiðursfélagi Arkitektafélags Íslands. Auk þess hlaut hún fjölda annara viðurkenninga fyrir 

verk sín á Íslandi og í Frakklandi.29 

Högna giftist árið 1953 Gerald Anspach, listaverkasala. Í Frakklandi bar hún jafnframt 

eftirnafn hans, Anspach, einnig eftir að leiðir þeirra skildu.30 Högna og Gerald eignuðust tvær 

dætur, Sólveigu kvikmyndaleikstjóra (1959–2015) og Þórunni Eddu kvikmyndasölustjóra 

(1964-). Eftir að Högna hætti rekstri teiknistofu í París fluttist hún til Reykjavíkur og bjó þar 

seinustu ár ævi sinnar, fyrst í íbúð við Laufásveg 25 og síðan í húsi í eigu Þórunnar Anspach, 

dóttur sinnar við Tjarnarstíg 16 á Seltjarnarnesi.31 

Síðasta verkefnið sem Högna vann að var nánari útfærsla á Ofanleitiskapellu í 

Vestmannaeyjum, sem hún hafði gert tillögu að árið 1981, að beiðni Árna Johnsen 

 
25 Helga Björg Guðbrandsdóttir, „Stóri róttæklingurinn Högna. Viðtal við Hildigunni Sverrisdóttur,“ Morgunblaðið, 18. 
febrúar 2017, bls. 30. 
26 Gísli Sigurðsson, „Mér er hugstæðust birtan heima. Rætt við Högnu Sigurðardóttur í París,“ Lesbók Morgunblaðsins, 8. 
janúar 1983, bls. 8-11. 
27 Ragnhildur Ásvaldsdóttir. Í skjóli fyrir vindum. Heimildamynd um byggingarlist Högnu Sigurðardóttur arkitekts. Háskóli 
Íslands, Reykjavík 2015. 
28 Pétur H. Ármannsson, „Högna Sigurðardóttir arkitekt FAÍ handhafi heiðursorðu sjónlistar 2007,“ AT Tímarit arkitekta, 
2tbl. nóvember 2007, bls. 50. 
29 „Verðlauna arkitektinn Högna Sigurðardóttir,“ Fréttatíminn, 23. janúar 2015, bls. 28 
30 Sigríður Thorlacius, „Hiklausar og ótrauðar hafa þær farið út í heim til að leita sér menntunar,“ Tíminn, 19. nóvember 
1958, bls.7. 
31 Haraldur, Helgason, Arkitektatal, Reykjavík: Þjóðsaga, 1997, bls. 315.  
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alþingismanns. Í hönnuninni sótti Högna í íslenska arfleifð. Kapellan átti að byggjast inn í 

landið og var felld í torf. Inngangur var inn um dimm göng á móti útsýninu, opnu hafinu. 

Högna sagði sjálf að kapellan væri ljóð til heimaslóða sinna og leið sín til að ná sáttum við 

Eyjarnar, æskuslóðirnar, eftir hörmungar eldgossins, sem hún hafði upplifað sterkt sjálf sem 

sjálfboðaliði í björgunarstarfi á fyrstu dögum gossins.32 Högna átti samstarf við arkitektana 

Hólmfríði Ósmann Jónsdóttur og Hrefnu B. Þorsteinsdóttur við að gera verkteikningar að 

kapellunni, ákveða staðsetningu hennar og taka endanlegar ákvarðanir um allar útfærslur, 

stórar sem smáar.33 Kapellan er enn óbyggð. 

 

  

 
32 Pétur H. Ármannsson, „Líf og starf Eyjakonunnar Högnu Sigurðardóttur, arkitekts: Ofanleitiskapella er byggingin sem svo 
lengi hefur vantað hér á landi,“ Eyjafréttir, 30. september 2010, bls. 8. 
33 Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir og Hrefna B. Þorsteinsdóttir, Fyrirlestur í LHÍ, haust 2018. 
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2. Aðdragandi að Sundlaug Kópavogs  

2.1 Sund á Íslandi 
Allt frá Landnámsöld hafa Íslendingar nýtt sér heitavatnsauðlindir landsins. Talið er að 

jarðhiti sé á um 700 stöðum á Íslandi og eru þá einungis taldir staðir þar sem margar 

uppsprettur er að finna.34 Fyrsta laugin sem heimildir geta um er Snorralaug í Reykholti en í 

Landnámu segir að laug hafi verið í Reykholti frá árinu 960. Smám saman var mikilvægi 

sundkennslu viðurkennt og var ungmennum kennt að synda í vaxandi mæli í sjó, 

náttúrulegum laugum og síðar í manngerðum laugum. Árin 1730 - 1740 var kennt sund í 

heitu sjávarlóni við Reyki fyrir áeggjan Steins Hólabiskups en regluleg sundkennsla hófst hér 

á landi árið 1821 við Reistarlaug í Eyjafirði. Árið 1824 hélt Jón Kærnested sundnámskeið í 

heitri laug í Laugardal og var þá fyrsta sundfélag landsins, Sundfélag Reykjavíkur, stofnað. 

Laugin var fyrir neðan Þvottalaugarnar, norðan við Sundlaugaveg í Reykjavík.35 Gömlu 

laugarnar voru í fullri notkun þar til Laugardalslaug tók til starfa árið 1968. Tímamót urðu 

1937, þegar Sundhöll Reykjavíkur opnaði, fyrsta nútímalega íþróttamannvirkið sem reis hér á 

landi.36  

Í upphafi 20. aldar var sundkennsla ekki síst liður í að tryggja öryggi sjómanna og 

draga úr tíðum mannsköðum af völdum drukknunar í sjó og vötnum. Lög voru sett árið 1925 

þar sem kveðið var á um að nú mættu bæjar- og sveitastjórnir gera skylt sundnám í allt að 

fjóra mánuði fyrir 12 - 16 ára nemendur sem búsettir voru í bæjar- eða sveitarfélaginu. Þetta 

var upphafið að almennri sundnámsskyldu á Íslandi. Þannig byggðu kaupstaðir á landinu 

smám saman sundlaugar fyrir skólasund.37 Hvarvetna þar sem hiti var í jörðu risu útilaugar 

og í nokkrum bæjum risu yfirbyggðar sundlaugar (sundhallir). Þrátt fyrir mikinn metnað og 

stór áform varðandi sundkennslu á fyrri hluta 20. aldar, ríkti nokkur fábreytni í hönnun 

sundlauga til að byrja með.38  

 

2.2 Bærinn sem kona stjórnar - Kópavogur  

Kópavogur var lengi hluti af Seltjarnarneshreppi og var oft nefndur upphreppurinn. Í kringum 

aldamótin 1900 bjuggu þar innan við fimmtíu manns. Með hernáminu 1940 varð mikil 

breyting á. Fólk flutti á þéttbýlissvæði við Faxaflóa vegna hervinnunnar og vantaði húsnæði. 

Í Kópavogi var mikið landrými og tók fólk að flytja þangað. Árið 1946 fluttist ábyrgð og 

 
34 Jón G. Snædal og Þóra Sigurbjörnsdóttir, „Heitar laugar á Íslandi,“ Skrudda, 2009 bls. 7. 
35 Hjörleifur Stefánsson, „Álitsgerð drög að sundlaugarsögulegu samhengi,“ 2018, bls. 25. 
36 Pétur H. Ármannsson, Guðjón Samúelsson húsameistari, (Reykjavík: Forlagið, 2020), bls. 243. 
37 Ársrit Héraðsskjalasafns Kópavogs 2006-2007, (Kópavogur: Skjalasafn Kópavogs, 2008), bls.193. 
38 Hjörleifur Stefánsson, „Álitsgerð drög að sundlaugarsögulegu samhengi,“ 2018, bls. 25-29. 
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forræði á sveitarstjórnarmálum í hendur Kópavogsbúa frá Seltjarnarneshreppi og árið 1948 

varð Kópavogshreppur til. Kópavogur varð formlega kaupstaður 11. maí 1955.39 

Hulda Jakobsdóttir var bæjarstjóri í Kópavogi frá árinu 1957 til 1962 og var fyrst 

kvenna til að gegna starfi bæjarstjóra á Íslandi. Hulda hafði mikinn metnað og var stórhuga í 

starfi sínu sem bæjarstjóri. Hún var leiðandi afl í þróun bæjarins, hvort sem var í að byggja 

skóla eða leggja vegi og veitur. Saga Huldu er sannkölluð baráttusaga konu sem var annt um 

fyrstu íbúa Kópavogs og þróun bæjarins. Hún tók við bæjarstjórnarstöðunni af eiginmanni 

sínum, Finnboga Rúti Valdimarssyni, sem var fyrsti bæjarstjóri Kópavogs og seinna 

bankastjóri og alþingismaður. Árið 1942 fékk Finnbogi Rútur úthlutað nýbýlajörð sem var 

seinna nefnd Rútstún. Þar voru haldnar útihátíðir og skemmtanir á sumrin. Í bréfi Finnboga 

Rúts til bæjarráðs Kópavogskaupstaðar, dagsettu 17. júní 1958, ánafnar hann, fyrir hönd 

Huldu og barna þeirra, kaupstaðnum alla ræktun og mannvirki sem þau hjónin höfðu reist á 

Rútstúni. Það skilyrði fylgdi gjöfinni að landið yrði gert að skemmtigarði fyrir 

Kópavogsbúa.40 

 

2.3 Sundlaug Kópavogs 

Eitt af síðustu verkum Huldu sem bæjarstjóra var að láta teikna sundlaug sem byggja skyldi á 

hæðinni sunnan Borgarholtsbrautar á áðurnefndu Rútstúni.41 Eins og Hulda segir sjálf frá var 

hugmyndin að byggja sundlaug í garðinum til að efla hreysti og vellíðan Kópavogsbúa. Hún 

fékk hinn unga arkitekt, Högnu Sigurðardóttur, til þess að teikna sundlaugina og skipuleggja 

útivistarsvæði tengt henni. Ímynda má sér að fréttir í dagblöðum af glæsilegum námsárangri 

Högnu hafi vakið áhuga Huldu og hún því falið henni þetta stóra og verðuga verkefni. 

Skemmtilegt er að geta þess að auk þess að fela Högnu að teikna sundlaugina bað Hulda 

myndhöggvarann Gerði Helgadóttur (1928 - 1975) að hanna steinda glugga í 

Kópavogskirkju. Þær Högna og Gerður voru báðar búsettar í París og bjuggu um tíma í sama 

húsi sem byggt hafði verið sem vinnustofur fyrir listamenn í Montparnasse 

listamannahverfinu í París.42 Þannig fól Hulda tveimur einstaklega hæfum listakonum risastór 

verkefni.43 Í bréfi Högnu til Huldu, dagsettu 11. mars 1962, segir hún:  

 

 
39 Gylfi Gröndal, Við byggðum nýjan bæ, (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1988), bls. 123. 
40 Bréf Finnboga Rúts Valdimarssonar til Kópavogskaupstaðar, 17. júní 1958. Héraðsskjalasafn Kópavogs 2006 
41 Þjóðviljinn, „Sundhöll Kópavogs verður einn fullkomnasti sundstaður landsins,“ 9. maí 1962, bls.3. 
42 Sigríður Thorlacius, „Hiklausar og ótrauðar hafa þær farið út í heim til að leita sér menntunar,“ Tíminn, 19. nóvember 
1958, bls.7. 
43 Gylfi Gröndal, Við byggðum nýjan bæ, (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1988), bls. 181. 
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„Ég sendi skissu með bréfi þessu. Þér sjáið að um leið og byggingar liggja vel við 

sólarbirtu og mynda skjól, loka þær og einangra svæðið fyrir óviðkomandi. Ég 

bið yður að gera yður ljóst að mér er erfitt að láta af hendi skissu, án þess að vera 

sjálf viðstödd til þess að útskýra hana. Því sendi ég yður og eiginmanni yðar þetta 

í trúnaði og bið yður að sýna ekki öðrum.“44  

 

Í maí 1962 kynnti Högna teikningar sínar að lauginni og hlutu þær samþykki 

byggingarnefndar. Í ævisögu Huldu kemur fram að hún var mjög ánægð með hönnun Högnu: 

„... hún leysti það verkefni snilldarlega af hendi eins og hennar er von og vísa.“45 „Högna 

Sigurðardóttir er bæði frumlegur og snjall arkitekt, en hefur alltof sjaldan fengið verkefni hér 

á landi að mínum dómi.“46 

 

 

 
 

    
 
 

 

 
44 Bréf Högnu Sigurðardóttur til Huldu Jakobsdóttur bæjarstjóra Kópsvogs, 11. mars 1962, Héraðsskjalasafn Kópavogs 
2006. 
45 Gylfi Gröndal, Við byggðum nýjan bæ, (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1988), bls. 175. 
46 Ibid., bls. 176. 

Mynd 2 og 3. Sundlaug Kópavogs. Líkan 1962.  
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Sundlaug Kópavogs var tekin í notkun árið 1967 og var Kópavogur síðasta bæjarfélagið 

á landinu til að fá sundlaug til sundkennslu og heilsueflingar bæjarbúa.47 Í tillögu Högnu frá 

1962 sjást ýmsar nýjungar í samanburði við þær sundlaugar sem voru til staðar á Íslandi á 

þessum tíma. Þetta var fyrsta sundlaugin á Íslandi sem átti að vera í nánum tengslum við 

skemmtigarð og útihátíðarsvæði bæjarbúa. Þannig átti laugin að vera í nánu samspili við 

landslagið og garðinn. Sundlaugin var ekki einungis hugsuð sem kennslu- og 

íþróttamannvirki, heldur einnig sem heilsulind og samkomustaður bæjarbúa. Aukið innra 

rými í sundlaugarbyggingu og á sundlaugarsvæði styrkja þessa hugmynd. Sundstaðir á fyrri 

hluta 20. aldar voru almennt notaðir til kennslu og sundmóta. Í tillögu Högnu var aukin 

áhersla á umhverfi og náttúru sem gefur sundlauginni aukið gildi. Þannig yrði áherslan á 

sundstaðinn sem ákveðna samfélagslega upplifun fyrir fjölskyldur og aðra gesti, sem og 

almennur heilsubrunnur í stað hefðbundinnar starfsemi. Þetta var nýbreytni. Má segja að þetta 

fyrirkomulag vísi veginn í náttúrulega baðstaði á Íslandi eins og við þekkjum nú í Bláa 

Lóninu og víðar um land. Staðurinn liggur vel við sólu og útsýni er til sjávar og fjallanna í 

kring. Til þess að nýta túnið var sundlaugin sett efst í landið. Í bréfi sínu til bæjarstjóra 

Kópavogs, dag. 28. desember 1964, segir Högna „Sundlaugarsamstæðan situr best efst í 

landinu. Sé farið of langt til suðurs með sundhöll, útilokast möguleikar á almenningsgarði.” 

Kemur fram að með þessari tilfærslu sparist um helmingur af kostnaði við sprengingar á 

klöpp.48  

Í fyrsta áfanga sundlaugarbyggingarinnar var byggð lítil kennslulaug, 16,67 m að lengd 

og 8 m að breidd, máluð að innan, sem samkvæmt tillögu Högnu átti að verða yfirbyggð. 

Jafnframt var byggð neðsta hæð (kjallari) fyrirhugaðrar búningsaðstöðu til hliðar við 

æfingalaugina. Ofan á kjallarann var reist bráðabirgðabygging úr timbri fyrir anddyri og 

aðstöðu starfsfólks. Aðstaða í sundlauginni var fyrir um á annað hundrað gesti. Inngangur í 

húsið lá niður um beinan aðalstiga um aðskilinn „óhreinan“ gang, en „hreinn“ gangur var frá 

búningsklefum og böðum að hringstiga og upp í laug. Lagði Högna til að þrep í hringstiga 

snéru til bráðabirgða öfugt við endanlega útfærslu til samræmis bráðabirgðafyrirkomulagi í 

kjallara. Gert var ráð fyrir að endanlegur stigi væri með forsteyptum þrepum sem hvíldu hvert 

ofan á öðru og mynduðu miðsúlu stigans. Kyndistöð var einnig í kjallara. Hún var 

sameiginleg fyrir sundlaug og nærliggjandi íbúðarhverfi. Inngangur að kyndistöð var úr 

bílastæði um hallabraut sem var hellulögð og grasi gróin. Skjólveggur úr timbri var umhverfis  

 
47 Ársrit Héraðsskjalasafns Kópavogs 2006-2007, (Kópavogur: Skjalasafn Kópavogs, 2008), bls.195. 
48 Bréf Högnu Sigurðardóttur til Hjálmars Ólafssonar bæjarstjóra Kópsvogs, 28.desember 1964, Héraðsskjalasafn Kópavogs 
2006. 
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laugina en að sunnanverðu var um 2 m hátt net.49 Sterk höfundareinkenni Högnu komu fram í 

því sem byggt var, t.d. í hrárri steypu (ópússaðri) í stigum og veggjum.50 

 

     
 

 

Kennslulaugin með bráðabirgðaaðstöðunni var tekin í notkun árið 1967 og átti sem fyrr 

segir að verða hluti af stærra mannvirki, yfirbyggðri laug og keppnislaug (myndir 4 og 5). 

Eftir það gerðist hins vegar ekkert í mörg ár og stóð kennslulaugin ein og sér allt fram á 

níunda áratuginn. Ekki er höfundi fullkunnugt um af hverju aðeins einn hluti verksins var 

byggður. Skortur á fjármagni, pólítísk öfl, missterkur vilji bæjarstjórnar og skortur á 

nýsköpunarvilja, eru allt mögulegar ástæður. Rannsókn höfundar í Skjalasafni Kópavogs, 

leiddi í ljós að í bréfaskiptum Högnu og Huldu árið 1973, þegar hin síðarnefnda var á ný í 

bæjarstjórn Kópavogs, kom fram að tryggja yrði byggingu sundlaugarinnar á meðan hennar 

nyti við í stjórn bæjarins. Í svarbréfi sínu til Huldu segir Högna áhuga sinn jafnan hennar um 

að ljúka við sundlaugarbygginguna.51   

Árið 1984, eftir langt hlé, ákvað bæjarstjórn Kópavogs að skipa nefnd til að annast 

undirbúning að endur- og viðbyggingu sundlaugarinnar á Rútstúni. Vegna breyttra forsenda 

frá fyrstu tillögu Högnu rúmum 20 árum áður var óskað eftir nýjum teikningum og 

heildarútfærslu. Högna teiknaði 50 m langa og 25 m breiða keppnislaug með tilheyrandi 

búningsaðstöðu og skipulagi í kring. Byggingin sjálf var tvær hæðir. Búningsklefar voru á 

efri hæð og í kjallara var gert ráð fyrir gufuböðum, nuddstofu o.fl.52 Aðstaða var áætluð fyrir 

450 sundlaugargesti. Kennslulaugin, sem tekin hafði verið í notkun 1967, var felld inn í hina 

nýju byggingu sem nú hafði tekið á sig ólíkt form. Framkvæmdir hófust árið 1986 og var 

laugin tekin í notkun 2. febrúar 1991. Fyrirhugað var að byggja mannvirkið í fjórum 

 
49 Ársrit Héraðsskjalasafns Kópavogs 2006-2007, (Kópavogur: Skjalasafn Kópavogs, 2008), bls, 195-6. 
50 Bréf Högnu Sigurðardóttir til Byggingarnefndar Kópavogs, 24. nóvember1965, Héraðsskjalasafn Kópavogs 2006. 
51 Bréf til Huldu Jakobsdóttur frá Högnu Sigurðardóttur, 30. júlí 1973, Borgarskjalasafn Reykjavíkur. 
52 Bréf Högnu Sigurðardóttur til Þorsteins Þorsteinssonar, 22.febrúar 1990, Hönnunarsafn Íslands, óbirt gögn. 

Mynd 4. Frá opnun Sundlaugar Kópavogs 1967. Mynd 5. Sundlaug Kópavogs nóvember 1967. 
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áföngum, en aðeins fyrsti áfanginn var byggður eftir teikningum Högnu. Átti þá eftir að reisa 

búningsaðstöðuna og yfirbyggingu yfir gömlu laugina og aðstöðu við hana.53  

  

 
53 Ársrit Héraðsskjalasafns Kópavogs 2006-2007, (Kópavogur: Skjalasafn Kópavogs, 2008), bls,197-198. 
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3. Sundlaug Kópavogs - Fyrri tillaga - 1962 

3.1 Lýsing á byggingunni og umhverfi hennar 

Sundlaugarmannvirkið, sem Högna teiknaði árið 1962, átti samkvæmt teikningu að standa 

efst í halla á Rútstúni, við vesturenda Borgarholtsbrautar sem sker Borgarholtið, á opnu svæði 

á milli Skjólbrautar, Kópavogsbrautar, Urðarbrautar og Borgarholtsbrautar. Byggingin var 

felld inn í landið, hafði sterkan svip til norðurs og myndaði skjól fyrir kaldri norðan- og 

austanátt. Byggingin opnast í suður með háum gluggum á móti sólu, garðinum og útsýni til 

sjávar og fjallanna í kring. Þannig myndar afstaða hennar beina tengingu í almenningsgarðinn 

sem liggur í halla til suðurs. Byggingin minnir á klassískt hof sem myndar kjölfestu í 

myndrænni heild og stefna byggingarinnar fylgir hæðarlínum landslagsins, með brekkuna í 

horni lóðarinnar sem eins konar bakhjarl (teikning 2, bls. 15).  

 

 
 

 

Ytra form byggingarinnar átti að verða rétthyrnt, kjallari undir hluta hússins, tvær hæðir 

og þak. Á þakinu var sólarbyrgi sem myndaði lífrænt form og sat eins og kóróna á toppnum. 

Líkt og í klassísku hofi var voldugt þakvirki hússins borið upp af steyptum súlum sem snertu 

ekki frjálst formaða útveggina. Burðargrindin var dregin fram sem aðalatriðið í arkitektúr  

Teikning 1. Sundhöll Kópavogs. Hliðar (útlit). 1. mars 1962 . 
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 Teikning 2. Sundlaug og almenningsgarður Kópavogs. Afstöðumynd. 1. júlí 1962.  
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hússins þar sem afgerandi skil voru gerð á milli hinna berandi byggingarhluta, súlna og bita í 

þakvirki og útveggjanna, sem stóðu frjálsir og mótuðu rými og flæði byggingarinnar undir 

þakinu, án þess að snerta það. Endar þakbitanna stóðu fram úr steyptum þakkantinum á 

langhliðum og áréttuðu deilingu hússins í fimm jafnstóra kafla. Útveggir voru úr hrárri 

steypu, (f. béton brut), gleri og léttari veggjum. Gluggarönd var á milli hins steinsteypta 

burðarvirkis og útveggja, og undirstrikaði enn frekar tilvist burðarvirkisins í byggingunni. 

Aðkoma fyrir gesti að sundlaugarbyggingu var um langan stíg sem liggja átti frá 

Borgarholtsbraut í inngang á efri hæð hússins. Bílastæði voru sýnd á teikningu vestan 

byggingarinnar á mótum Urðarbrautar og Borgarholtsbrautar. Þrep lágu frá bílastæði á 

aðalstíg. Aðkoma að húsinu var tilkomumikil. Af löngum stíg var gengið upp fjögur þrep inn 

í rúmt anddyri (e. entrance elevated). Form byggingarinnar og afstaða hennar í landslaginu 

birta mismunandi sjónarhorn sem auka á sjónræna upplifun. Beint á móti inngangi var 

miðasala. Aðstaða fyrir starfsfólk sundlaugar og snyrting var vinstra megin við inngang. 

Búningsklefar karla voru á hægri hönd. Tveir stigar lágu niður á neðri hæð, þurr stigi fyrir 

gesti 1. hæðar og blautur stigi úr búningsklefa karla. Útskot var við stiga þar sem hægt yrði 

að fylgjast með sundkennslu í laug á neðri hæð hússins. (f. vue sur le bassin, sjá grunnmynd 

2. hæð). Hringstigi lá í gegnum allt húsið, frá kjallara upp í sólbyrgi á þaki.  

 

 
Teikning 3. Sundhöll Kópavogs. Skurðir. 1. mars 1962. 
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Teikning 4. Sundhöll Kópavogs. Grunnmynd 1. hæð. 1. mars 1962. 

Teikning 5. Sundhöll Kópavogs. Grunnmynd 2. hæð. 1. mars 1962. 
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 Á 1. hæð (neðri hæð) voru búningsklefar kvenna, gufubað, hvíldarherbergi og smálaug 

með heitu vatni, nokkrum gráðum heitari en kennslulaug. Við kennslulaug var gert ráð fyrir 

sætaröðum fyrir áhorfendur. Einnig var aðstaða fyrir sundkennara. Blómaker og drykkjarlind 

voru á hæðinni. Við gluggavegg sem snýr að útisundlaug í suður var hitabekkur fyrir 

innisólböð (f. solarium interieur, sjá grunnmynd 1. hæð ). Gengið var út á laugarsvæði á 

yfirbyggðri hallarbraut (f. passage couvert, sjá grunnmynd 1. hæð). Myndaði hún skjól sem er 

kostur í íslensku loftslagi. Lítil fótlaug við hallabraut gaf möguleika á að ganga út á 

sólbaðssvæði við laugarsvæði, án þess að fara í gegnum útilaug. Sólbaðsskýli voru á móti 

suðri og vestri við sundlaugarbygginguna efst á túninu, og einnig á þaki byggingarinnar. 

Fullkomin 50 m keppnislaug ásamt minni kerum myndaðu vatnaklasa. Mikið rými var í 

kringum sundlaugina sjálfa. Gert var ráð fyrir áhorfendasvæði fyrir 200 manns í sæti við 

keppnislaugina. Við enda sundlaugarsvæðisins í suður var hallabraut sem lá niður í 

almenningsgarðinn. Við enda brautarinnar var gert ráð fyrir bar (f.buvette, sjá afstöðumynd) 

undir sundlaugarbakkanum þar sem hægt væri að kaupa gosdrykki.  

Í almenningsgarðinum, sem tengist beint sundlaugarbyggingu og laugunum, var margt í 

útfærslu Högnu sem tengist ekki sundlauginni beint en átti að auka á heildarupplifun 

laugargesta og bæjarbúa: hellar, gróðurhús, vatnaleiksvæði (f. jeux d´eau, sjá afstöðumynd), 

fuglabúr, sem allt átti að skapa ævintýralega ásýnd og upplifun. Garðurinn hallar niður í 

suður og tengdust svæðin innbyrðis með þrepum og hallabrautum. Högna byggði hella inn í 

landið og myndaði hæðir og hóla, lífræn ávöl og íbjúg form, sem risu úr landinu. Þarna má 

sjá skírskotun í íslenska náttúru, bæjarhóla, graslautir og holt. Samkvæmt teikningu áttu 

veggir að umlykja svæðið, mynda umgjörð um garðinn og vernda hann. Alveg eins og í 

íbúðarhúsum Högnu skapa einstök svæði nánd og samveru gesta í garðinum. Lífræn form á 

sundlaugarsvæðinu, eins og sólarskýli, heitir pottar og yfirbyggð göng, voru endurtekin í 

mismunandi stærðarhlutföllum (skölum) í garðinum. Þannig minna laugarmannvirkið og 

garðurinn á kyrralífsmynd (e. still life) sem er samansett úr sjálfstæðum einingum sem raðað 

er saman í fullkomna myndræna heild (mynd 6). Á sama hátt var mismunandi efnum og 

áferðum teflt saman í sjálfri byggingunni.   
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Teikning 6. Sundlaug Kópavogs. Afstöðumynd. 1. desember 1964.  
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Teikning 7. Sundlaug og almenningsgarður. Fjarvíddarteikning, sneiðing, útlit. 1. júlí 1962. 
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3.2 Greining og áhrifavaldar 

Margar þeirra hugmynda sem birtust í sundlaugartillögu Högnu frá 1962, eiga sér rætur í 

verkum frumherja módernismans í arkitektúr, Le Corbusier, Mies van der Rhoe og Frank 

Loyd Wright. Mikilvægasta framlag þeirra í arkitetkúr á 20. öld var hugmyndin um hið opna 

flæðandi rými, þar sem rýmisskipan hússins var ekki lengur bundin af þykkum, berandi 

útveggjum. Nánar tiltekið fólst nýsköpunin m.a. í því að burður húsa og veggir eru aðgreindir 

og þannig verður grunnmynd (plan) byggingarinnar frjáls. Veggir skapa flæði í rýminu. 

Einnig speglast nýbreytnin í meðhöndlun efna. Áferð steinsteypu er ekki eingöngu slétt og 

máluð heldur er gróf áferð mótanna látin halda sér og yfirborðið verður meira lifandi. Með 

grófleikanum er dreginn fram fínleiki ólíkra efna. Þetta birtist snemma hjá Le Corbusier og 

ýmsum arkitektum sjötta áratugarins í Evrópu.  

Le Corbusier var einn af stofnendum Congrès Internationaux d´Architecture Moderne 

(CIAM) árið 1928 í La Sarraz í Sviss. Samtökin áttu að vera alþjóðlegur vettvangur fyrir 

arkitektúr og borgarskipulag (e.urbanisma) fyrir næstu 30 ár. Það var á þessum vettvangi 

sem Le Corbusier kynnti nýjungar sínar og skoðanir.54  

 Árið 1914 - 1915 kom Le Corbusier fram með nýja gerð burðarvirkis úr járnbentri 

steinsteypu er hann kallaði Domino húsið, sem var tæknileg forsenda fyrir hugmyndum hans 

um nýja húsagerð. Húsið er borið uppi af súlum í stað veggja, og skapar þannig nýtt og opið 

rými.55 

 
54 Curtis, Williams, Le Corbusier Ideas and Forms, (London: Phaidon Press Ltd, 2015), bls. 168. 
55 Ibid., bls. 75. 

Mynd 6. Charles Edouard Jeanneret  
(Le Corbusier) Still Life with Numerous Objects, 1923.  
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Í framhaldi af Domino hugmyndinni setti Le Corbusier fram fimm ný meginatriði í húsagerð 

sem hann birti í bók sinni Five Points of a New Architecture, sem gefin var út í kjölfar 

Weissenhof - sýningarinnar í Stuttgart árið 1927. Hús Le Corbusier, Villa Savoye (1929-

1931), (oft nefnt Les Heures Claires) er eitt frægasta hús nútíma arkitektúrs. Þar birtast þessi 

fimm atriði skýrast, en þeim má lýsa á eftirfarandi hátt: 56 Í stað hefðbundinna aðferða í 

húsagerð þar sem burðarveggir og útveggir eru hlaðnir var byggingin borin uppi af kerfi 

burðarsúlna úr járnbentri steinsteypu. Útveggir og innri skilrúm voru óháð burðarvirki 

hússins. Þannig skapaðist meira frelsi í innra skipulagi. Þar sem útveggir og burðarvirki voru 

aðskilin var hægt að opna upp útveggi horna á milli með samfelldum, láréttum 

gluggaböndum. Ekki var lengur þörf á hefðbundnu þaki vegna járnbentrar steinsteypu og 

miðstöðvarhitunar. Þannig var hægt að nota þakflötinn sem garðverönd þar sem njóta mátti 

sólar og útsýnis. Áhersla var lögð á upplifun eða ferðalag áhorfandans í tíma og rúmi í 

gegnum bygginguna.57 

 

     
 

 
56 Curtis, Williams, Le Corbusier Ideas and Forms, (London: Phaidon Press Ltd, 2015), bls. 122. 
57 Ibid., bls. 77.  

Mynd 8. Diagram. Fimm ný atriði í húsagerð.  

Mynd 7. Domino Húsið, 1914-1915.  
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 Eftir 1930 tók Le Corbusier að gerast fráhverfur þeim hvíta arkitektúr sem hann var 

orðinn þekktur fyrir. Í stað sléttra veggjaflata komu hrjúfir ómálaðir hleðsluveggir. Í 

verksmiðju í St. Dié des Vosges í Frakklandi frá árinu 1946, notaði Le Corbusier ópússaða 

og ómálaða steinsteypu í fyrsta sinn sem endanlegt yfirborð á ytra byrði byggingar. Þessi 

áhersla á hráleika efnisins átti eftir að hafa víðtæk áhrif á byggingarlist næstu ára, þannig 

var talað um ákveðna stefnu, brútalisma (f. béton brut) í því samhengi.59    

Eftir seinni heimsstyrjöldina höfðu aftur skapast breyttar aðstæður. Til að takast á við 

þann vanda fannst yngri arkitektum að breyta þyrfti áherslum. Á ráðstefnu CIAM (Congrès 

Internationaux d´Architecture Moderne) í Frakklandi árið 1953, kom fram hörð gagnrýni á 

fyrri hugmyndir sem höfðu t.d. komið fram í Aþenusáttmálanum.60 Að baki gagnrýninnar 

stóð hópur ungra arkitekta sem nefndur var Team X, eftir tíundu ráðstefnu CIAM (CIAM X) 

sem haldin var í Dubrovnik árið 1956. Þessi ráðstefna markaði eitt af lykilatriðum í sögu 

arkitektúrs á 20. öld. Nú var horft til framtíðar á það hvernig nútíma arkitektúr gæti þróast. 

Ráðstefnan reyndist sú síðasta í sögu CIAM og markaði þar með endalok ákveðins tímabils í 

sögu byggingarlistar. Með ráðstefnunni voru kynslóðaskipti í nútímaarkitektúr orðin 

staðreynd og með þeim breyttust áherslur. Le Corbusier sendi ráðstefunni bréf þar sem hann 

lýsti því yfir að unga kynslóðin, hin svonefnda þriðja, gerði sér betur grein fyrir hinum nýju 

aðstæðum og væri því betur fær um að leysa þau vandamál sem nú væri brýnast að leysa.61 

Með þriðju kynslóðinni höfðu félagslegir þættir og þarfir hins nafnlausa notanda aukið gildi. 

Meiri áhersla var lögð á opið skipulag og fjölnota rými. Farið var að líta á byggingar meira 

eins og skúlptúr. Tengsl ytra og innra rýmis urðu opnari og mótun rúmtaksins frjálslegri. 

Form byggingarinnar var ekki eingöngu ákvarðað af hlutverki hennar, persónuleg tjáning 

 
59 Pétur H. Ármannsson, „Byggingarlist eftirstríðsáranna - stefnur og hugmyndafræði,“ fyrirlestur á vegum Listasafns 
Reykjavíkur og Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands 1994, óbirt handrit.  
60 Aþenusáttmálinn var samin af Le Corbusier og birtur 1943. Hann fjallaði um niðurstöðu CIAM ráðstefnu sem var haldið 
1933 í Aþenu. Efni hans var um hvernig ætti að gera nútímaarkitektúr og borgarskipulag skilvirkara, hreinlegra og 
skynsamlegra. Le Corbusier. 1943. The Athens Charter, Penguin, New York.   
61 Giedion, Sigfried, Space,Time And Architecture, (Cambridge: Harvard University Press, 1966), bls. 668 - 671. 

Mynd 9. Le Corbusier, Villa Savoye, 1929 
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arkitektsins skipti nú meira máli. Meiri áhersla var lögð á að byggingin og umhverfið styrktu 

hvort annað. Tengslin við fortíð og sögu voru mikilvægari en þau höfðu áður verið í 

nútímaarkitektúr. Menn reyndu að fanga andblæ staðarins, án þess að endurtaka bókstaflega 

rýmisskipan og einstök form úr fortíðinni.62 

Til þess að greina tillögu Högnu Sigurðardóttur að Sundlaug Kópavogs frá árinu 1962 

er gott að setja hana í listrænt samhengi við byggingarlist Evrópu á 20. öld og strauma þess 

tíma. Í Sundlaug Kópavogs birtast ef til vill í fyrsta skipti á Íslandi grunnkenningar í nútíma 

arkitektúr sbr. Le Corbusier og Villa Savoye. Færa má rök fyrir því að verk Högnu hafi verið 

tímamótaverk. Í upphafi starfsferils hennar var hún undir áhrifum frá Le Corbusier og öðrum 

arkitektum sem notuðu járnbenta sjónsteypu til þess að skapa ný rými og form.63 Einnig varð 

hún fyrir áhrifum frá franska arkitektinum, og kennara sínum í Beaux Arts, Louis Arretche. 

Högna varð einnig fyrir áhrifum úr Vesturheimi og má þar sérstaklega nefna arkitektana 

Frank Loyd Wright og Louis Kahn.64 

Það væri of mikil einföldun að einskorða Högnu við einn ákveðin stíl í arkitektúr, en 

mörg atriði í byggingarlist hennar endurspegla sömu áherslur og þriðja kynslóðin svokallaða 

kynnti til sögunnar á sjötta áratugnum, þegar Högna var í námi. Skýr þróun og þroski 

einkenna verk hennar. Högna aðhyllist nútímaleg form og öfluga þunga steinsteypumassa.  

 

„Maður verður ekki leiður á sterklegum og ég vil segja „brutal“ formum, séu þau 

arkitektúr. En mér finnst gott að nota með fínlegri og mýkri efni - þó með því 

skilyrði að steinn fái að vera steinn og timbur fái að vera timbur.“65  

 

Högna aðhyllist ekki póst – módernisma:  

 

„Hann er einkennilegt samkrull af gömlu og nýju og sprottinn upp í Ameríku...En 

ég er ósnortin af því og mér finnst birtast í þesskonar verkum einhver sætleiki, 

sem ég felli mig ekki við.“66   

 

 
62 Pétur H. Ármannsson, „Byggingarlist eftirstríðsáranna - stefnur og hugmyndafræði,“ fyrirlestur á vegum Listasafns 
Reykjavíkur og Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands 1994, óbirt handrit. 
63 Guja Dögg Hauksdóttir, „The search for meaning through concrete: matter and mind in the work of Högna Sigurðardóttir 
architect,“ The Journal of Architecture, júní 2015, bls. 491. 
64 Jes Einar Þorsteinsson 2020 
65 Gísli Sigurðsson, „Mér er hugstæðust birtan heima. Rætt við Högnu Sigurðardóttur í París,“ Lesbók Morgunblaðsins, 8. 
janúar 1983, bls. 9. 
66 Ibid., bls. 8.  
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Í upprunalegu tillögu Högnu að sundlaugarbyggingunni birtast hin fimm ofangreind 

meginatriði Le Corbusier með skýrari hætti en áður hafði sést í nýrri byggingu hér á landi. 

Burðargrind (f.pilotis,) ber þakið uppi og virðist sem það svífi yfir jörðinni. Þannig verður 

þakið steypumassi hússins, borin uppi af súlum, í stað kjallara eins og í hefbundnum húsum. 

Burðargrindin er einkennandi aðal þáttur (e. element) sundlaugarbyggingarinnar. Útveggir og 

innri skilrúm eru frjáls, óháð burðarvirki hússins. Veggirnir eru líkt og frístandandi flekar, 

ýmist úr hrárri steypu, hlaðnir eða úr gleri. Frelsi til innra skipulags verður meira og veggir 

móta rýmislegt flæði, þar sem mjúkar línur koma saman við harðari geometrísk form. Ný 

sjónarhorn myndast þegar ferðast er að byggingunni og í gegnum hana (f. promenade 

architecturale). Nýjar samsetningar og tengingar skapast. Ljósið streymir inn á óvæntan hátt. 

Aðskilnaður burðarvirkis og útveggja gerir mögulegt að opna útveggi með samfelldum 

gluggaböndum. Gluggarönd úr hlöðnu gleri er efst á steyptum útveggjum sundlaugarinnar og 

undirstrikar hún enn frekar tilvist burðarvirkisins í byggingunni. Gluggaröndin eykur á 

léttleika og skapar jafna birtu, sem virðast gárast þegar gestir ganga um rýmið. Sólbaðsskýli 

er á þaki sundlaugarbyggingar. Stigasúla í hringlaga formi tengir saman allar hæðir 

sundlaugarinnar til hliðar við beinan stiga (aðalleið). Þakgarður (f. toit jarden) var ein af 

nýjungum í húsagerð Le Corbusier sbr. Villa Savoye. Garður á þaki hússins tengir náttúruna 

við húsið, veitir útsýni, kyrrð og ró. Auk þess bætir þakgarðurinn upp fyrir fótspor 

byggingarinnar á jörðinni. Að utan er húsið stórt rétthyrnt form en í innra skipulagi myndast 

sterk rýmiskennd og flæði. Rýmin og veggfletir fá aukna áherslu með borðaförum, raufum, 

tréklæðningu, burðarsúlum og gluggum. Blómalautir í rýminu draga náttúruna inn í húsið. 

Sundlaugarbyggingin og garðurinn umhverfis hana mynda órjúfanlega heild.  

 Með þriðju kynslóð arkitekta var lögð áhersla á ný gildi í arkitektúr sbr. að ofan. Í 

tillögu Högnu eru greinileg félagsleg og samfélagsleg sjónarmið höfð að leiðarljósi. 

Sundlaugin var áfangastaður upplifunar og jafnframt heilsueflandi. Annað atriði sem þriðja 

kynslóð arkitekta lagði áherslu á var að byggingin væri sjálfstætt listaverk. Tengsl milli ytra 

og innra rýmis urðu opnari en áður. Form byggingarinnar var ekki lengur einskorðað við að 

túlka ákveðið hlutverk heldur fór persónuleg hönnun arkitektsins að skipta meira máli. 

Áherslan var á að byggingin og umhverfið styrktu hvort annað. Allir þessi þættir speglast í 

tillögu Högnu og heildarútfærslu hennar á svæðinu. Umhverfið, rýmin, samspil innra og ytra 

rýmis og gróður verður allt hluti af arkitektúrnum í Sundlaug Kópavogs.  
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4. Sundlaug Kópavogs - Seinni tillaga - 1985 

4.1 Lýsing og samanburður við fyrri tillögu 
Eins og að framan greinir var Högna árið 1984 beðin um gera tillögu að breyttri 

heildarútfærslu á Sundlaug Kópavogs, ásamt stórri keppnislaug. Högna er ein höfundur 

tillögunnar en henni til aðstoðar var samstarfsmaður hennar í Frakklandi, André Crespel. Á 

Íslandi sá Jes Einar Þorsteinsson arkitekt um alla framkvæmd verksins.67 Ný keppnislaug var 

staðsett rétt við hlið eldri kennslulaugar frá árinu 1962. Voru nýja laugin og fyrri áfangi 

þjónustuhúss með bráðabirgðaklefum tekin í notkun árið 1991. Þá vantaði enn mikilvæga 

hluta heildarinnar, yfirbyggð aðkomugöng úr hleðslugleri, búningaklefahús og nýja byggingu 

yfir fyrri laugina. 

Í bréfi Jóns Ármanns Héðinssonar, fyrrverandi alþingismanns og stjórnarmanns 

Alþýðuflokksfélags Kópavogs 1966 - 1974, til Högnu, dagsettu 23. nóvember 1984, segir 

hann:  

 

„Eins og þú sérð af hjálögðum skjölum, sem snerta breytingar til samdráttar frá þinni 

fyrstu hugmynd, þá eru þær verulegar vegna þess, að sýnilegt var að ekki var 

fjárhagsleg geta til þess að takast á við hugmynd þína eins og hún var framsett. Engu að 

síður teljum við að með snjallri mótun þinni á þeim stærðum sem þú nú færð til að móta 

og vinna úr, munir þú geta skapað aðlaðandi og gott sundlaugarmannvirki, er falli vel að 

svæðinu og verði þér og Kópavogsbúum til sóma. Ég vona að þetta gangi til mótunar og 

við fáum að sjá aðlaðandi og gott sundlaugarsvæði sem allra fyrst. Eins er mikill áhugi 

að taka Rútstún sem heild til skipulagningar og mótunar.“68 

 

Í hinni endurskoðuðu tillögu voru flest aðalrými laugarhússins á einni hæð, að 

undanskildum gufuböðum og þjónusturýmum í kjallara. Fyrirhugað var að byggja 

mannvirkið í fjórum áföngum, en aðeins fyrsti áfanginn var byggður eftir teikningum Högnu. 

Þjónustubyggingin með kennslulaug var hugsuð sem L - laga samstæða og áttu álmurnar tvær 

að mynda skjól gegn norðlægum vindum á útisvæði sundlaugarinnar, 50 m keppnislaugar og 

pottum. Efni útveggja, auk glers, er sjónsteypa þar sem áferð flekamótanna eru áberandi 

þáttur í arkitektúrnum. Í viðtali segir Högna: „Mér þykir steinsteypa falleg eins og hún kemur 

úr mótunum - ef hún er vel unnin...Ég er ein af þeim arkitektum sem ekki nota liti mikið. Ég 

 
67 Viðtal. Katrín Heiðar við Jes Einar Þorsteinsson arkitekt, október 2020. 
68 Bréf Jóns A. Héðinssonar til Högnu Sigurðardóttur 23.nóvember 1984, Héraðsskjalasafn Kópavogs 2006. 
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vil helst að byggingarefnið fái að njóta sín í upprunalegri mynd.”69 Norðurhlið 

byggingarinnar eru hlaðnir bogadregnir veggir úr múrsteinsgleri. Hleðslugler eru á 

flekamótum. Hallandi þakgluggar hleypa ofanbirtu frá himnum inn. Aðalinngangur í 

laugarbygginguna er frá smátorgi að norðanverðu. Bílastæði eru ofar við Borgarholtsbraut og 

trufla ekki ásýnd inngangsins. Aðkoman að byggingunni eins og Högna hugsaði hana átti að 

vera yfirbyggð göng með veggjum úr hleðslugleri, upplýst innan frá á kvöldin og í 

skammdeginu. Var þeim ætlað að undirbúa baðgesti og skapa sérstaka vatnsstemmningu (e. 

aquatic atmosphere).  

 

 
 

 

  

 
69 Gísli Sigurðsson, „Mér er hugstæðust birtan heima. Rætt við Högnu Sigurðardóttur í París,“ Lesbók Morgunblaðsins, 8. 
janúar 1983, bls. 10. 

Teikning 8. Sundlaug Kópavogs Afstöðumynd. 1985. 



 29 

Í bréfi til Sigurðar Geirdal, bæjarstjóra Kópavogs, dagsettu 23. júlí 1990, útskýrir 

Högna hvernig anddyri byggingarinnar er óaðskiljanlegur hluti hennar:  

 

„[Göngin] skýli fyrir vatni og vindi, klædd gólfmottum, er það til þæginda og 

hreinlætisauka, áður en komið er inn á hvítt gólf skálans...ég vona að útskýringar 

mínar varpi góðu ljósi á hversu mikilvægt er að mannvirkið fái að nýtast og 

„lifa“ rétt.“70  

 

Yfirbyggð aðkomugöng voru aldrei byggð. Gengið var inn í skála sem var hugsaður 

sem andstæða við göngin, en hann var upplýstur tærri birtu frá þak- og suðaustur gluggum. 

Inngangur og kaffistofa opnast út með útsýni að laugum og garði. Áhorfendapallar eru við 

norðausturhorn laugar. Gert var ráð fyrir að yfirbygging yfir kennslulaug sem til stóð að 

byggja í seinni áfanga, væri opnanleg að hluta til austurs og suðvesturs. Sama hæð er á 

útilaugarbörmum keppnislaugar og á minni kennslulaug sem gefur fallegt sjónrænt flæði. 

Heit ker og vaðlaugar eru auk þess á sundlaugarsvæðinu. Sérstök hvíldarsvæði voru til 

heilsueflingar og veittu staðnum aukið vægi. Í almenningsgarðinum var teiknaður hljómskáli 

umvafinn tjörn að hluta. 

Áhrif Le Corbusier í fyrri tillögu að sundlaugarbyggingunni eru greinileg. Þar var 

burðargrindin sýnileg, súlurnar með 7,4 m millibili og skiptu byggingunni niður í fimm jafna 

kafla. Í seinni tillögunni frá 1985 er burðargrindin ekki dregin sérstaklega fram og er það 

meðal þess sem ólíkt er með þessum tveimur tillögum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Bréf Högnu Sigurðardóttur til Sigurðar Geirdal, bæjarstjóra Kópavogskaupstaðar, 23. júlí 1990, Hönnunarsafn Íslands, 
óbirt gögn.  
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Teikning 9. Sundlaug Kópavogs. Grunnmynd 1. hæð og kjallari. 1985.  
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Teikning 10 Sundlaug Kópavogs. Heildargrunnmynd. 1985.  



 32 

 Högna varð fyrir norrænum áhrifum síðar á starfsferlinum. Greina má áhrif frá Alvar 

Aalto og Sverre Fehn, sem var samtímamaður með hliðstæðar áherslur í sínum verkum.71 

Jafnframt hreifst hún í auknum mæli af japönskum arkitektúr þegar komið var fram á 9. 

áratuginn:  

 

„Einhverjir bestu arkitektar nútímans eru í Japan. Þeir nota steypuna óspart, og 

þrátt fyrir vestræn áhrif, halda þeir arfi sínum og byggingarmenningu og hefur 

tekist að byggja stór listaverk. Tadao Ando, Shinohada og fleiri eru hreinir 

„púristar“ eða hreinræktarmenn - og þeir hafa ekkert skraut um hönd.“72  

 

Skýr áhrif Tadao Ando má sjá í seinni tillögu Högnu. Steypuflekarnir í byggingunni mynda 

hrein geometrísk form og hnitakerfi og flekamótin ákveðin takt. Endurtekningin og takturinn 

draga fram ákveðinn einfaldleika. Áhrif birtunnar frá suðurglugga og þakgluggum er tær og 

sterk. Innri rýmisskipan mótast af starfseminni en einnig eru óskilgreind rými. Þessi fjarlægð 

frá skilgreiningu rýmanna verða kyrrlát form. Í japönskum arkitektúr er hugtakið „Ma“ notað 

um rými sem eru óskilgreind, tómið eða eyðan milli tveggja byggingarhluta. Í arkitektúr 

Tadao Ando kemur þetta sterkt fram.73 Lokaniðurstaðan í hönnun sundlaugarinnar er fáguð 

og stílhrein. 

 

 
 

 

 
71 Guja Dögg Hauksdóttir, „The search for meaning through concrete: matter and mind in the work of Högna Sigurðardóttir 
architect,“ The Journal of Architecture, júní 2015, bls. 491. 
72 Gísli Sigurðsson, „Mér er hugstæðust birtan heima. Rætt við Högnu Sigurðardóttur í París,“ Lesbók Morgunblaðsins, 8. 
janúar 1983, bls. 8-11. 
73 Stamps, C, „Tadao Ando, ma and Me,“ Nassauweekly.com, 17. nóvember 2018, sótt 6. nóvember 2020 

Teikning 11. Sundlaug Kópavogs. Útlit.1987. 
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Mynd 10. Sundlaug Kópavogs.  
 

Mynd 11. Sundlaug Kópavogs.  
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Almenningsgarðurinn á Rútstúni var hluti af heildarútfærslu í fyrri tillögunni frá 1962. Í 

seinni útfærslu hafði garðurinn ekki eins stórt vægi og var aðeins teiknaður hljómskáli og 

tjörn í garðinn.  

Ný laug ásamt fyrri áfanga þjónustuhúss með bráðabirgðaklefum voru tekin í notkun 

árið 1991. Högna vann að nánari úrvinnslu teikninga fram eftir árinu 2000. Verkinu var hins 

vegar frestað. Árið 2005 kynnti Kópavogsbær breytingar á skipulagi svæðisins og hönnun 

laugarinnar sem unnar voru af annarri teiknistofu án vitundar Högnu og Jes Einars arkitekts 

og samstarfsmanns hennar. Siðanefnd Arkitektafélags Íslands mat það svo að alvarlegt brot 

hefði verið framið með því að fullnægja ekki eðlilegri tilkynningarskyldu, auk þess sem 

höfundarréttur hefði verið lítilsvirtur. Endalok verksins og áralangrar vinnu Högnu voru því 

dapurleg.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74 Högna Sigurðardóttir, „Sundlaugar Kópavogs á Rútstúni,“ Morgunblaðið, 26. febrúar 2006, bls 45. 

Teikning 12. Sundlaug Kópavogs. Útlitssneiðing. Ódagsett. 
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Mynd 12. Sundlaug Kópavogs. Kvöld. 
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Lokaorð 
Tillaga Högnu Sigurðardóttur að Sundlaug Kópavogs frá 1962 telst tímamótaverk í 

sögu íslensks arkitektúrs. Í henni birtast grunnkenningar Le Corbusiers um nútímaarkitektúr 

með skýrari hætti en áður hafði sést í byggingu hér á landi. Högna er ekki eitthvað eitt, heldur 

vex hún og þroskast sem arkitekt. Þegar fyrri tillagan að sundlauginni er borin saman við þá 

seinni, um 20 árum síðar, má lesa ákveðna listræna þróun. Frá frumherjum nútímaarkitektúrs 

í Evrópu til greinilegra norrænna áhrifa og japanskra áhrifa frá arkitektúr Tadao Ando. Ferill 

Högnu Sigurðardóttur mótaðist mest af menntun hennar og langvarandi búsetu í Frakklandi. 

Þar naut hún góðs af þróuðu, faglegu umhverfi. Arkitektúr í Frakklandi á sér aldalanga hefð, 

kennsla og faglegar umræður eru á háu stigi og mikil virðing er borin fyrir hinu listræna í 

byggingum og skipulagi. En þar er líka hörð samkeppni og margir sem keppast um hvert 

verkefni. Í Frakklandi vann Högna mest að opinberum byggingum og borgarskipulagi sem 

hluti af faghóp, þar var hún ein meðal margra jafningja. Í hinum íslensku verkum vann hún 

sjálfstætt og réði ferðinni. Verkin hennar heima á Íslandi eru persónulegri og í minni skala en 

verkin hennar í Frakklandi. Næm tilfinning fyrir umhverfinu, birtu og menningu koma skýrt 

fram. Sum verkin endurspegla djúpa þrá eftir gömlu heimahögunum, svo sem kapellan í 

Vestmannaeyjum - ljóði hennar til eyjanna. Á Íslandi varð hún strax þekkt og skapaði sér 

sérstöðu með list sinni, með fáum en mikilvægum verkum sem ruddu nýjum og framsæknum 

hugmyndum braut. Samt naut hún þess að vera í ákveðinni fjarlægð. Sú ákvörðun Högnu að 

búa erlendis gaf henni e.t.v. skýrari sýn á sérkenni landsins en þeim arkitektum sem snéru 

heim til Íslands. Má velta því fyrir sér hvernig ferill hennar hefði þróast hefði hún flutt heim 

að loknu námi.  

Það er mikill skaði fyrir Íslendinga að hér skuli ekki vera mikilvæg opinber bygging 

eftir mikilvægan brautryðjanda í arkitektúr. Sundlaug Kópavogs hefði getað orðið sú 

lykilbygging. Hulda Jakobsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, er eini íslenski ráðamaðurinn sem 

skynjaði hæfileika Högnu - þá nýútskrifaðs arkitekts - og gaf henni verðugt tækifæri. Því 

miður var þetta mikilvæga verk síðar eyðilagt vegna skammsýni forráðamanna 

bæjarfélagsins.  
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Hvers vegna ná tilfinningar mínar 

frá innilegustu gleði 

til dýpstu sorgar 

fyrir sýn þessara mynda, 

minningu þessa ljóðs, 

hljóm þessarar tónlistar. 

 

Hið dularfulla merki upprunans 

bliknar aldrei 

Það verður æ skýrara 

Í straumi tímans75 
  Högna Sigurðardóttir – Anspach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég þakka leiðbeinanda mínum Pétri H. Ármannssyni arkitekt fyrir alla hans visku, áhuga og 

hjálp við gerð þessarar BA-ritgerðar. 

 

 
75 Borgarskjalasafn Reykjavíkur, óbirt gögn. Einkaskjalasafn nr 600. Hulda Dóra Jakobsdóttir og Finnbogi Rútur 
Valdimarsson, Bréfa- og málasafn, atvinna o.fl. 1951-1995. 
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