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Ágrip 

Árið 1968 hlutu arkitektarnir Skarphéðinn Jóhannsson og Guðmundur Kr. Guðmundsson 1. 

verðlaun í samkeppni um hönnun á höfuðstöðvum Seðlabanka Íslands við Fríkirkjuveg 11 og 

13 í Reykjavík. Samkeppnin var merkur vitnisburður um íslenskan nútímaarkitektúr í lok 7. 

áratugarins og fékk verðlaunatillagan afar lofsamlega umsögn dómnefndar. Strax eftir 

keppnina hófust mótmæli gegn niðurrifi á sögufrægu húsi Thors Jensen á Fríkirkjuvegi 11. 

Mótmælin urðu til þess að bankinn endurskoðaði áform sín og fól Guðmundi Kr. 

Guðmundssyni og Ólafi Sigurðssyni arkitektum að gera nýja teikningu á norðurhluta 

Arnarhóls. Áfram urðu mótmæli og var byggingarlóðin enn færð um set. Alls voru gerðar 

fjórar tillögur af bankabyggingu áður en Seðlabankinn flutti loks í sitt eigið húsnæði árið 

1987. Bygging Seðlabanka Íslands er eitt af kennileitum miðborgarinnar og er saga hennar 

síður mikilvæg því hún endurspeglar þær viðhorfsbreytingar sem urðu á sviði arkitektúrs á 

tímabilinu. Arkitektar hússins þurftu ítrekað að bregðast kröfum samfélagsins og breyttum 

aðstæðum. Teikningin sem byggt var eftir hefur fágað yfirbragð þar sem sérstakt tillit er tekið 

til nærumhverfisins, ólíkt þeim formsterka brútalisma sem einkenndi fyrri tillögur. Saga 

Seðlabankahússins er lýsandi fyrir þær kröfur sem arkitektar þurfa að mæta í krefjandi 

verkum án þess að missa sjónar á grunngildum sínum. 

Í ritgerðinni er skoðað hvernig hinar fjórar ólíku tillögur að byggingu Seðlabankans 

endurspegla þróun hugmynda um arkitektúr borgar, skipulags og verndun byggðar í miðborg 

Reykjavíkur á umbrotatímum frá 1968 til 1987. Ritgerðin byggir á ítarlegum viðtölum við 

Guðmund Kr. Guðmundsson arkitekt sem tekin voru frá mars til ágúst 2020. Frásögn hans er 

mikilvæg og áður óskráð frumheimild og því kýs höfundur að flétta beinum tilvitnunum í orð 

hans inn á viðeigandi stöðum í frásögninni. Ritgerðin byggir einnig á tímaritsgreinum og 

fjölmiðlaefni frá árunum 1961 til 1987. Aðrar heimildir sem stuðst var við voru fengnar úr 

bókum, skýrslum og heimildum úr stjórnsýslu.   
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Inngangur 

Árið 1968 efndi Seðlabanki Íslands til lokaðrar samkeppni um höfustöðvar bankans á 

lóðunum 11 og 13 við Fríkirkjuveg og var fimm hópum arkitekta boðið að taka þátt. Mikill 

metnaður var lagður í keppnina og var niðurstaðan merkur vitnisburður um íslenskan 

nútímaarkitektúr í lok 7. áratugarins. Tillaga Skarphéðins Jóhannssonar og Guðmundar Kr. 

Guðmundssonar hlaut 1. verðlaun og lofsamlega umsögn. Dómnefnd taldi hana falla vel inn í 

umhverfið við Tjörnina og sagði meðal annars í niðurstöðu: ,,Bygging fellur mjög vel inn í 

umhverfið, bæði í efnismeðferð og formi, sem er fastmótað, en þó látlaust.“1 Strax eftir að 

niðurstaða keppninnar var kynnt hófust mótmæli gegn niðurrifi á hið sögufræðilegu húsi 

Thors Jensen á Fríkirkjuvegi 11. Var það í fyrsta sinn sem svo hávær og almenn mótmæli 

komu fram við nýbyggingu í miðbænum og markaði það upphaf að baráttu fyrir verndun 

gamalla húsa í miðbæ Reykjavíkur. Mótmælin urðu til þess að bankinn hætti við byggingu 

við Tjörnina. Í framhaldi var Guðmundi Kr. Guðmundssyni og Ólafi Sigurðssyni arkitektum 

falið að gera nýja teikningu á norðurhluta Arnarhóls. En henni var líka mótmælt og nú út frá 

breyttum forsendum, þar sem gagnrýnin beindist að formhugmynd byggingarinnar. Enn skipti 

bankinn um lóð og lét sömu arkitekta vinna nýjar tillögur. Á þeirri lóð voru gerðar tvær 

tillögur og varð sú síðasta talsvert ólík hinum fyrri. Arkitektarnir studdust við annarskonar 

nálgun og hugmyndafræði við þá tillögu og varð hún á endanum sú sem ákveðið var að 

byggja eftir. Ólíkt fyrri tillögum þá var hún tiltölulega óumdeild en við mótun hennar tóku 

arkitektarnir verulegt tillit til þeirra sjónarmiða sem fram höfðu komið hjá gagnrýnendum 

fyrri tillagna.  

Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig hinar fjórar ólíku tillögur að byggingu 

Seðlabankans á mismunandi stöðum endurspegla þróun arkitektúrs og viðhorfs til skipulags 

og verndunar byggðar í miðborg Reykjavíkur á miklum umbrotatímum frá 1968 til 1987. 

Ritgerðin byggir meðal annars á ítarlegum viðtölum við Guðmund Kr. Guðmundsson arkitekt 

þar sem hann lýsir hönnunarsögu bankans frá sínu sjónarhorni. Frásögn hans er mikilvæg og 

áður óskráð frumheimild og því kýs höfundur að flétta beinum tilvitnunum í orð hans inn á 

viðeigandi stöðum í frásögninni. 

 

 

 
1 ,,Fyrirhugað hús Seðlabankans.“ Morgunblaðið, 11. desember 1968, bls. 5. 
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1.  Bakgrunnur | Seðlabanki Íslands  

Seðlabanki Íslands var stofnaður með lögum sem sjálfstæð stofnun árið 1961. Í upphafi deildi 

hann húsnæði með Landsbankanum í þremur húsum við Austurstræti og Hafnarstræti. 

Fljótlega eftir stofnun bankans var ráðist í lóðarkaup við Lækjargötu 4 fyrir byggingu 

höfuðstöðvar. Bankinn keypti lóðina fyrir 10 milljónir, en fasteignarmat lóðarinnar var talið 

vera 527.000 krónur.2 Þetta vakti mikla athygli almennings og fékk marga lóðareigendur í 

gamla bænum til að endurverðmeta eignirnar sínar. Þessi lóðarkaup voru harðlega gagngrýnd 

og þótti borgarbúum vera kominn tími á heildstætt skipulag fyrir borgina. Skipulagsmál í 

miðbæ Reykjavíkur voru mikið hitamál á þessum tíma og þá ekki eingöngu vegna byggingu 

stórhýsis heldur einnig hvaða grundvallarstefnu ætti að taka um þróun borgarinnar.3 Vildu 

margir sjá sérstakt viðskiptahverfi þar sem starfsemi innan borgarinnar fór ört vaxandi og 

með henni jókst bílaumferð.4 Í fyrsta skipulagsuppdrætti frá árinu 1927 var gert ráð fyrir að 

timburhús í miðbænum ættu að víkja fyrir nútímalegum steinbyggingum, en með tilkomu 

nýja aðalskipulagsins árið 1962 var áherslan lögð á rýmri umferðargötur í miðbænum. Segja 

má að Aðalskipulag Reykjavíkur 1962 hafi slegið tóninn fyrir þróun Reykjavíkur fram til 

loka 20. aldar, en húsverndarbaráttan hófst með andófinu gegn Seðlabankatillögunni árið 

1968. 

Byggingarmöguleikar við Lækjargötu 4 voru skertir í Aðalskipulagi Reykjavíkur árið 

1962 og því var ákveðið að finna nýjan stað fyrir höfuðstöðvar bankans. Sumarið 1967 gerði 

Seðlabankinn makaskipti við borgina á lóðunum Fríkirkjuvegi 11 og Lækjargötu 4. Áður 

hafði Seðlabankinn fest kaup á lóðinni Fríkirkjuvegi 13, en lóðin var skipulögð sem 

almenningsgarður. Garðurinn heitir Hallargarðurinn, en þar áður var lóðin í eigu ríkisstjórn 

Bandaríkjanna sem gaf borgaryfirvöldum afnot af lóð sinni til garðræktar.5 Hugmynd 

Seðlabankans var að nýta þessar tvær samliggjandi lóðir undir höfuðstöðvarnar. Á 

Fríkirkjuvegi 11 stóð afar veglegt og gamalt íbúðarhús sem átti að víkja fyrir byggingu 

bankans. Þetta átti að gerast með niðurrifi eða flutningi innan Reykjavíkur sem Seðlabankinn 

ætlaði að kosta að fullu.6 Húsið var byggt á árunum 1907-1908 eftir teikningum Einars 

Erlendssonar.7 Á sinni tíð var það stærsta og glæsilegasta íbúðarhús landsins og var það 

byggt af Thor Jensen. Hann var mikill athafnamaður, rak meðal annars útgerðarfyrirtæki á 

 
2 ,,Lóðaverð og skiplagið.“ Alþýðublaðið, 23. ágúst 1961, bls. 2. 
3 Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg, Reykjavík sem ekki varð (Reykjavík: Crymogea, 2014), bls. 116. 
4,,Lóðaverð og skiplagið.“  
5 ,,Því skal ei bera höfuð hátt í heiðursfátækt þrátt fyrir allt.“ Vísir, 19. nóvember 1968, bls. 9. 
6 ,,Seðlabankinn hyggur á húsbyggingu.“ Vísir, 11. desember 1968, bls. 16. 
7 Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleifð II (Húsafriðunarnefnd ríkisins, 2000), bls. 206.  
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millistríðsárunum og stofnaði stærsta og fullkomnasta mjólkurbú Íslands að Korpúlfsstöðum.8 

Húsið við Fríkirkjuveg 11 var talið einstakt fyrir svip Tjarnarbakkans og setti borgin fyrirvara 

um að hönnun og útlit bankans yrði að falla vel að umhverfi Tjarnarinnar og samrýmast 

varðveislu Hallargarðsins.  

 

2.  Guðmundur Kr. Guðmundsson  

Guðmundur Kr. Guðmundsson fæddist 16. maí árið 1937 og voru foreldrar hans þau 

Guðmundur Kristinn Guðmundsson (1890 ̶ 1976) og Ragnhildur Jónsdóttir (1894 ̶ 1973). 

Guðmundur ólst upp í húsi foreldra sinna að Bergstaðastræti 82 með tveimur eldri systrum. 

Þær voru Sigríður Svava Guðmundsdóttir (1917  ̶1989) og Kristín Guðmundsdóttir (1923 ̶ 

2016). Guðmundur var ekki sá eini í fjölskyldunni sem ákvað að leggja fyrir sig hönnun og 

arkitektúr. Kristín var brautryðjandi í híbýlafræðum hér á landi og var fyrst íslenskra kvenna 

til að stunda nám í innanhússarkitektúr. Hún nam híbýlafræði við Northwestern University í 

Chicago og er sérstaklega þekkt nú á tímum fyrir fallega hönnun á eldhúsinnréttingum. 

Kristín var gift Skarphéðni Jóhannssyni arkitekt. Skarphéðinn (1914 ̶ 1970) var einn 

áhrifamesti arkitekt eftirstríðsáranna og teiknaði meðal annars mörg skóla- og rannsóknarhús, 

svo sem Raunvísindastofnun Háskólans, Hagaskóla, Réttarholtsskóla og Menntaskólann við 

Hamrahlíð. Þá var Skarphéðinn umboðsmaður finnska arkitektsins Alvar Aalto við byggingu 

Norræna hússins. Margir ungir arkitektar nutu góðs af því að vinna með Skarphéðni enda 

hafði hann mikla listræna hæfileika og gott vald á samspili forma og notagilda. Hann lærði 

ungur húsgagnasmíði við Kunsthaandværkerskolen árið 1937 og svo síðar arkitektúr við 

Listaakademíuna í Kaupmannahöfn árin 1945 til 1949. Teiknistofa Skarphéðins var ein helsta 

einkarekna arkitektastofan í Reykjavík á 7. áratugnum og var hún til húsa á heimili þeirra 

hjóna, fyrst á Bergstaðastræti 69 og svo síðar á Laugarásvegi 71.9 Guðmundur hóf fyrst störf 

hjá Skarphéðni áður en hann hélt erlendis í nám og komu þeir til með að vinna saman að 

verkefnum á árunum 1963-1968, þar sem þekktust er samkeppnistillaga þeirra á Seðlabanka 

Íslands árið 1968.  

 

 

 
8 ,,Thor Jensen.“ Mbl, 3. desember 2013. 
9 Pétur H. Ármannsson. ,,Ruddi nýjum viðhorfum braut.“ Mbl, 7. apríl 2014. 
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2.1 Námsárin 

Guðmundur stundaði nám í arkitektúr við Technische Hochschule Stuttgart í Þýskalandi frá 

árunum 1957 til 1963. Þá var ekki gerð krafa um sérstakt inntökupróf í skólann þar sem 

,,heimurinn var að sleikja sár sín eftir stríðið,“10 sagði Guðmundur. Hann lærði þýskuna fljótt 

með því að fara reglulega í bíó að sjá talsettar franskar og tékkneskar bíómyndir. Þýskaland 

var að ganga í gegnum miklar umbreytingar á þessum árum sem höfðu mikil áhrif á þróun 

arkitektúrs. ,,Bauhaus stefnan var náttúrulega uppi á þessum tíma og þessir karlar, Mies van 

der Rohe og Le Corbusier, mikið af því á uppruna í Þýskalandi, þetta voru stórmerkilegir 

tímar,“11 sagði Guðmundur. En þessir karlar og Bauhaus stefnan voru einmitt áhrifavaldar 

Guðmunds, sérstaklega vegna fúnksjónismans. ,,Því einfaldari sem hlutirnir eru þeim mun 

betri eru þeir.“12 Með námi stundaði Guðmundur starfsnám í svokölluðum millibrag á Íslandi 

hjá Skarphéðni Jóhannssyni arkitekt. Guðmundur hafði starfað hjá honum áður en hann hóf 

skólagöngu sína og kom til með að halda samstarfinu áfram eftir að henni lauk.  

 

2.2 Starfsferill 

Eftir námslok Guðmundar tóku þeir Skarphéðinn þátt í ýmsum verkefnum og samkeppnum 

og unnu til verðlauna fyrir verk sín. Nokkur dæmi um sigursæl samkeppnisverk þeirra eru 

uppdrættir að kirkju í Ásprestakalli,13 leikskólar og dagheimili fyrir Reykjavíkurborg14 og svo 

auðvitað Seðlabanki Íslands. Eftir að Guðmundur hafði starfað náið með Skarphéðni til 

nokkurra ára fór hann að leiða hugann að því að starfa sjálfstætt. Árið 1967 stofnaði 

Guðmundur sína eigin teiknistofu og leigði hann aðstöðu hjá Gunnari Magnússyni 

húsgagnaarkitekt sem var með teiknistofu sína á Kleifarvegi 6. Guðmundur var þar í einn 

vetur þar til hann færði aðsöðu sína yfir á Bergstaðastræti 52. Þar voru Manfreð Vilhjálmsson 

og Þorvaldur S. Þorvaldsson arkitektar með teiknistofu og leigði hann hjá þeim aðstöðu. Hans 

fyrsta verkefni sem sjálfstætt starfandi arkitekt var að teikna vöruhús fyrir Eggert 

Kristjánsson & Co hf. í Sundargörðum 4.15 Árið 1968 bauð Seðlabankinn Skarphéðni og 

Guðmundi að taka þátt í lokaðri samkeppni að hönnun nýrra höfuðstöðva bankans á 

Fríkirkjuvegi 11 og 13. Þrátt fyrir að starfa ekki lengur saman á stofu ákváðu þeir að taka 

saman þátt í þessu spennandi verkefni. Svo fór að tillaga þeirra sigraði í samkeppninni og var 

 
10 Viðtal 1. Guðmundur Kr. Guðmundsson. Tekið af Svövu Ragnarsdóttur, 30. mars 2020. 
11 Viðtal 1.  
12 Viðtal 1.  
13 ,,Samkeppni um gerð og útlit Laugarásskirkju er nú lokið.“ Tíminn, 26. júlí 1966, bls. 2. 
14 ,,Sömu menn fengu bæði 1. verðlaun.“ Þjóðviljinn, 13. maí 1965, bls. 1.  
15 Viðtal 1. 
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þeim falið að vinna áfram útfærslur að hugmyndum þeirra fyrir bankann. Skömmu eftir að 

samkeppninni lauk árið 1970 lést Skarphéðinn og tók þá Ólafur Sigurðsson arkitekt við af 

honum í Seðlabankaverkefninu með Guðmundi. Þeir stofnuðu teiknistofu saman 7. júlí 1970 

og voru fljótir að fjárfesta í húsnæði á 3. hæð á Hverfisgötu 52. Þetta var upphafið að farsælu 

samstarfi Guðmundar og Ólafs. Teiknistofan fékk síðar nafnið Arkþing árið 1991 og var hún 

til húsa á Þingholtsstræti 27 þar til Guðmundur og Ólafur hættu samstarfi sínu í kringum árið 

2005.  

Ólafur Sigurðsson (f.1935) nam arkitektúr við tækniháskólann í Aachen í Þýskalandi 

á árunum 1956-1961. Hann starfaði hjá Teiknistofu Sambandsins og sem yfirmaður 

Teiknistofu Landbúnaðarins áður en hann hóf störf með Guðmundi. Eftir andlát Skarphéðins 

tóku Guðmundur og Ólafur við verkefnum sem Skarphéðinn hafði ekki náð að klára. Þau 

verkefni voru meðal annars Menntaskólinn í Hamrahlíð og Rannsóknarstofnun 

byggingariðnaðarins á Keldnaholti. ,,Við kláruðum það sem hann var byrjaður á og voru 

mörg verkefnin langt komin en ekki kláruð. Þetta voru erfiðir og skrítnir tímar,“ sagði 

Guðmundur.16  

Auk Seðlabankans hefur Guðmundur teiknað fjölmargar dagvistunarstofnanir fyrir 

menntamálaráðuneytið og Reykjavíkurborg . Mörg af þeim mannvirkjum sem hann hefur 

teiknað eru stór opinber verkefni eins og Borgarleikhúsið (1974-1988) og Hús 

Mjólkursamsölunnar (1982-1986). Þessi verkefni voru í vinnslu á sama tíma og Seðlabankinn 

og var því mikið að gera hjá Guðmundi á þessum árum. Hann hefur einnig teiknað fjölda 

leikskóla, dagheimila og einbýlishúsa um land allt. Einnig hefur hann hlotið margvísleg 

verðlaun og viðurkenningar í samkeppnum um hönnun og tekið virkan þátt í stjórnarstarfi og 

dómnefndum fyrir Arkitektafélag Íslands. Hann sat meðal annars í dómnefnd fyrir 

Sundhöllina í Reykjavík árið 2013. Þrátt fyrir að hafa tekið þátt í mörgum stórum verkefnum 

þá var Seðlabankinn það umsvifamesta á löngum starfsferli Guðmundar. ,,Ég hef verið 

viðlogandi við þennan Seðlabanka alveg frá samkeppninni ‘68. Þetta er lífsstíma verk sem 

tekur bara heila mannsævi.“17  

 

 

 

 
16 Viðtal 1.  
17 Viðtal 2. Guðmundur Kr. Guðmundsson. Tekið af Svövu Ragnarsdóttur, 29. maí 2020. 
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3.  Tillaga I  |  Seðlabanki við Fríkirkjuveg  

Seðlabanki Íslands efndi til lokaðrar samkeppni í febrúar 1968 og leitaði til fimm hópa 

arkitekta. Þótti heppilegt að halda lokaða samkeppni vegna hversu tæknilega vandasamt 

verkefnið væri og skilyrðin yrðu að tveir arkitektar stæðu að hverri lausn. Byggingin varð að 

falla vel inn í umhverfi Tjarnarinnar og samrýmast varðveislu Hallargarðsins.18 

Þáttakendurnir í keppninni, auk þeirra Skarphéðins og Guðmundar, voru: Gunnlaugur 

Halldórsson og Guðmundur Kr. Kristinsson, Helgi Hjálmarsson og Vilhjálmur Hjálmarsson, 

Jón Haraldsson og Birgir Breiðdal, Manfreð Vilhjálmsson og Þorvaldur S. Þorvaldsson. 

Skilafresturinn var til 15. nóvember og úrslitin voru kynnt 8. desember 1968. Dómnefnd 

skipuðu þeir Eiríkur Einarsson arkitekt og Þorvaldur Kristmundsson arkitekt af hálfu 

Arkitektafélags Íslands, Erik Möller arkitekt frá Danmörku, Birgir Kjaran bankaráðsformaður 

og Jóhannes Nordal seðlabankastjóri fyrir hönd Seðlabankans.19 Eftir að úrslitin voru kynnt 

gaf bankinn út rit með niðurstöðuskýrslu dómnefndar og í henni var að finna uppdrætti að 

öllum fimm tillögum að byggingu Seðlabankans á Fríkirkjuvegi. Í almennri greinargerð 

dómnefndar kom fram að allar tillögur hafi leyst þetta vandasama viðfangsefni og gerðu 

rækileg skil í hæfilegri stærð hússins, útliti og fyrirkomulagi innanhúss. Vinningstillaga 

Skarphéðins og Guðmundar þótti best leyst og sagði meðal annars í niðurstöðu dómnefndar: 

,,Bygging fellur mjög vel inn í umhverfið, bæði í efnismeðferð og formi, sem er fastmótað, en 

þó látlaust.“20 Þótti byggingin falla vel inn í hið fagra umhverfi Tjarnarbakkans, jafnframt því 

 
18 ,,Fyrirhugað hús Seðlabankans.“  
19 Samkeppni um byggingu fyrir Seðlabanka Íslands (1968), bls. 1.  
20 ,,Fyrirhugað hús Seðlabankans.“  

Mynd 2: Tekin við úrslit samkeppninnar 1968. Frá 

vinstri: Guðmundur Kr. Guðmundsson, Jóhannes Nordal 

seðlabankastjóri og Skarphéðinn Jóhannsson. 

Mynd 1: Tekin við úrslit samkeppninnar 1968. Hér má sjá 

dómnefnd standa við vinningstillögu. Frá vinstri: Jóhannes 

Nordal, Birgir Kjaran, Erik Möller, Eiríkur Einarsson og 

Þorvaldur Kristmundsson. 
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að Hallargarðurinn héldist sem almenningsgarður og að allt fyrirkomulag byggingarinnar 

væri hagkvæmt og mætti kröfum um vinnuskilyrði og skipulag. Dómnefndin sagði: ,,Sú 

lausn, er bezt hefur verið dæmd, er sérstaklega vel af hendi leyst, og ætti bygging í samræmi 

við hana að geta orðið höfuðborginni verulegur fegurðarauki.“21 Í fréttatilkynningu frá 

bankanum kom þó fram að engar ákvarðanir hefðu verið teknar um hvenær ráðist yrði í 

framkvæmdir og að gera mætti ráð fyrir að ákvöðunin myndi dragast um nokkurt skeið.  

 Þann 19. nóvember, þremur vikum áður en tilkynnt var um úrslit keppninnar, birtist í 

Vísi grein eftir Hannes Kr. Davíðsson arkitekt. Þar talaði hann um mikilvægi 

byggingarlistarinnar í menningarsögu okkar Íslendinga og lýsti áhyggjum sínum yfir 

fyrirhuguðu niðurrifi á sögufrægri byggingu. Hann sagði að hús Thors Jensens væri í daglegri 

snertingu við þúsundir Íslendinga, að slík viðmiðunarverðmæti ætti ekki að ræna samfélaginu 

og að nýju eigendurnir væru ekki með sömu gestrisnina og Bandaríkjamennirnir höfðu haft 

hér fyrir borgarbúa.22 Í kjölfarið hófst undirskriftasöfnun að frumkvæði Hannesar Kr. 

Davíðssonar, Hrefnu Tynes og Ketils Larsens þar sem niðurrifi hússins var mótmælt.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 ,,Fyrirhugað hús Seðlabankans.“  
22 ,,Því skal ei bera höfuð hátt í heiðursfátækt þrátt fyrir allt.“  
23,,Safnað undirskriftum til verndar Thor Jensens húsinu og Hallargarðinum.“ Alþýðublaðið, 6. desember 1968, 

bls. 9. 

Mynd 3: Hér má sjá hvernig bankinn hefði komið út við Tjarnarbakkann.  
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Miklar deilur urðu um fyrirhugað niðurrif eða flutning á húsi Thors Jensen á meðal 

almennings. Það var orðið nokkuð ljóst að erfitt yrði að uppfylla þau ákvæði samninga sem 

kváðu um að sérkenni umhverfis Tjarnarinnar skyldu vera varðveitt. Snemma árs 1971 fóru 

fram viðræður á milli Reykjavíkurborgar og Seðlabankans um að finna aðra lausn á 

byggingarþörfum bankans. Um haustið komst niðurstaða í málið sem leiddi til nýrra 

samningsgerðar um makaskipti á lóðum. Seðlabankinn afsalaði sér lóðirnar til borgarsjóðs og 

fékk í staðinn nýja byggingarlóð norðan Arnarhóls, við framlengda Sölvhólsgötu á milli 

Ingólfsstrætis og Kalkofnsvegar.24 

Í viðtali við Guðmund í Vísi árið 1968 um staðsetningu bankans sagði hann: ,,Ég er 

fremur viðkvæmur gagnvart staðnum sjálfum en húsinu. Í fyrstu fannst mér kannski önnur 

starfsemi henta betur á þessum stað en starfsemi Seðlabankans. Það er að segja, hvort betur 

hæfi að hafa þarna rólegan stað eins og nú er, og vafalaust verður áfram, þegar Seðlabankinn 

er risinn þarna, eða þá einhverja líflegri starfsemi. Annars finnst mér réttara að líta á 

tjarnarsvæðið sem eina órofa heild, fremur en deila um einstök hús og hvort rétt sé að leyfa 

að fjarlægja þau.“25 Þegar Guðmundur var spurður hver skoðun hans væri í dag um áætlaða 

staðsetningu bankans við Fríkirkjuveg, nú yfir hálfri öld síðar sagði hann: ,,Já þetta var dálítið 

merkilegt, manni fannst þetta sjálfum vera skrítin staðsetning þegar samkeppnin fór fram, 

enda kom það nú í ljós. Þetta var eitthvað svo absúrt að byggja þarna í garðinum, ekki nógu 

mikið pláss.“26  

 

 

 

 
24 ,,Fríkirkjuvegur 11 fær að standa kyrr.“ Morgunblaðið, 28. október 1971, bls. 32. 
25 ,,Rétt að líta á tjarnarsvæðið sem eina heild.“ Vísir, 11. desember 1968, bls. 1, 10. 
26 Viðtal 2.  

Teikning 1: Útlit bankans frá Fríkirkjuvegi. Teikning 2: Hér má sjá hryggjar 

áferð steypunnar. 
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3.1 Samkeppnistillagan (1968) 

Í samkeppnistillögu sinni lögðu þeir Skarphéðinn og Guðmundur ríka áherslu að láta 

bankabygginguna njóta sín óháð öðrum byggingum og að Hallargarðurinn mundi fá að halda 

svip sínum. Þeir létu bygginguna líta út fyrir að vera lægri en hún var með því að láta gólfið á 

annarri hæð ganga fram yfir þá fyrstu og svalargólf þriðju hæðar fram yfir aðra hæð. Þannig 

var neðsta hæðin nokkru innar en önnur hæð, sem er stærst, en þriðja hæðin er minnst. Með 

því myndi byggingin líta út fyrir að vera tvær hæðir frekar en þrjár þegar staðið væri nálægt 

henni. Þetta gaf byggingunni sterkan og ákveðinn svip með skuggamyndunum en skapaði 

einnig þægindi innandyra á sólbjörtum dögum. Í miðri byggingunni var innigarður sem veitti 

ofanbirtu inn í húsið. Bankasalurinn og fjárhirslur bankans voru staðsettar þar og voru þau 

rými miðpunktur hússins þaðan sem allt innra skipulag gekk út frá. Byggingin átti að vera 

steinsteypt og borin uppi af súlum og bitum. Með þannig uppbyggingu sáu þeir fyrir sér fáa 

burðarfleti og því tilfærsla skilveggja auðveld en þá yrði sveigjanleiki hússins meiri. 

Steinsteypuna átti að meðhöndla á annan veg en algengt var með því að bæta blágrýti eða 

harðgerðri bergtegund út í steypuna og festa kíllaga lista í ytra borð steypumóta til að fá grófa 

yfirborðsáferð. Svo þegar mótin væru tekin frá yrðu hryggir steypunnar höggnir af með hamri 

svo yfirborð steypunnar yrði hrjúft. Arkitektúrinn átti að vera sannfærandi og steypan átti að 

njóta sín fullkomlega, enda átti byggingin að vera traustvekjandi og sterk þar sem um 

þjóðbanka væri að ræða.27 

 

 

 

 

 
27 Samkeppni um byggingu fyrir Seðlabanka Íslands, bls. 1. 

Teikning 4: Séð úr bankasal með birtu  

frá ofanljósi fyrir miðju. 
Teikning 3: Útlit bankans frá Fríkirkjuvegi. 
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4.  Tillaga II og III |  Seðlabanki á Arnarhóli  

Haustið 1971 var Seðlabankinn kominn með rúmlega 3.000 fermetra byggingarlóð norðan 

við Arnarhól við framlengda Sölvhólsgötu á milli Ingólfsstræti og Kalkofnsveg. Áður voru 

þar bílastæði og þar áður kolaport og veiðafærageymsla. Arkitektar hússins voru nú farnir að 

huga að nýjum tillögum fyrir bankann. Ólafur Sigurðsson arkitekt kom nú að verkefninu eftir 

andlát Skarphéðins Jóhannssonar árið 1970. Samkvæmt makaskiptasamningi við borgina var 

gert ráð fyrir að á lóðinni mundi rísa skrifstofuhúsnæði á fjórum hæðum og í kjallara yrðu 

meðal annars bílageymslur fyrir starfsfólk bankans. Auk þess var gert ráð fyrir tveggja hæða 

neðanjarðar bílageymslu fyrir almenning sem yrði í eigu og á kostnað borgarsjóðs.28  

Lóðin norðan Arnarhóls var gjarnan kölluð kolaportslóðin eða kolaportið, því 

fyrirtækið Kol og salt hf. var með aðsetur á lóðinni í upphafi 20. aldar og sá það öllum húsum 

bæjarins fyrir kolum til húsakyndingar. Síðar á lóðinni var markaðstorg Reykjavíkur, 

Kolaportið, sem var með aðsetur undir landnámshólnum og dró það nafn sitt frá fyrri 

starfsemi.29 Kalkofnsvegur dregur einnig nafn sitt frá þeirri starfsemi, eða frá kalkofninum 

sem var notaður við að brenna kol.30 Norðan megin við Sölvhólsgötu stóð Sænska frystihúsið 

sem var ein stærsta bygging landsins árið 1930 og fyrsta frystihús Íslendinga.  

 

 
28 ,,Fríkirkjuvegur 11 fær að standa kyrr.“  
29,,Sögulegt andrúm Kolaportsins í landnámshólnum markaðstorgi Reykjavíkur á Oddný.“ Mbl, 22. maí 1994. 

30 Anna Lísa Guðmundsdóttir, Páll V. Bjarnason, Helga Maureen Gylfadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir, 

Húsakönnun og fornleifaskráning vegna fyrirhugaðs tónlistar- og ráðstefnuhúss við Reykjavíkurhöfn 

(Reykjavík: Minjasafn Reykjavíkur, 2005),  bls. 13, 43. 

Teikning 5: Norðurhlið. Séð frá framlengda Sölvhólsgötu. Sjá má í styttu Ingólfs Arnarsonar vinstra megin við byggingu.  
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Hugmynd Guðmundar og Ólafs að nýrri tillögu bankans á Arnarhóli var byggð á 

sömu formhugsun og samkeppnistillagan við Fríkirkjuveg. Byggingarlóðin á Arnarhóli var 

ekki mjög stór og til að draga úr sýnilegu umfangi var húsið látið stallast upp á við. Flatarmál 

hverrar hæðar fyrir sig varð því meiri eftir því sem ofar dró og því varð húsið frekar 

óhefðbundið í formi. Byggingin myndaði áberandi kennileiti og minnti á öfugan pýramída. 

Slíkt hafði sjaldan sést í hönnun húsa hér á landi og minnti byggingin á einskonar 

minnismerki eða ,,monument.“ Slíkar byggingar eru ekki ætlaðar til að þjóna eingöngu 

hagnýtu hlutverki heldur er þeim jafnframt ætlað að endurspegla mikilvægi og vald þess sem 

byggir.31  

Hugmyndin á bak við hönnun ,,öfuga pýramídans“ var að nýta lóðina eins vel og hægt 

var þar sem hún var ekki talin vera nógu stór fyrir starfsemi bankans. En þrengri lóð þýddi að 

húsið þurfti að vera hærra til að ná fram sömu nýtingu og í fyrri samkeppnistillögu. Einnig 

var stór hluti byggingarinnar hafður neðanjarðar, en þá helst bílageymslur og starfsemi 

rafreiknideildar bankans. Eins og áður kom fram var hugmyndin að mörgu leyti byggð á fyrri 

samkeppnistillögu sem gerð var fyrir lóðina við Fríkirkjuveg. Þar var byggingin lágreist með 

látlausum láréttum línum og féll vel inn í landslagið. Gólf annarra hæðar og svalargólf þriðju 

hæðar gengu fram yfir hvort aðra til að draga úr hæð byggingarinnar. Haldið var í þessa 

formhugsun við hönnun bankans við Arnarhól. Ljósgarður var hafður í miðju húsinu líkt og í 

fyrri tillögu og stækkaði flatarmál hverrar hæðar fyrir sig eftir því sem ofar dró. Byggingin 

var höfð ferningslaga sökum legu Arnarhólsins og þrjár hliðar byggingarinnar snéru að opnu 

svæði. Þetta gerði það að verkum að formið varð meira áberandi. Lóðarhallinn undirstrikaði 

 
31 Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg, Reykjavík sem ekki varð, bls. 176. 

Teikning 6: Langsneiðing í bygginguna frá 1972.  

Hér má sjá tveggja hæða kjallara neðanjarðar. 
Mynd 4: Líkan af Seðlabankatillögu fá 1971. Aðkoma 

í bílakjallara er við framlengda Sölvhólsgötu. 

Aðalinngangur frá Ingólfstræti. 
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svo hæð byggingarinnar sem sjálfstæðan hlutgerving í samkeppni við minnisvarðann um 

Ingólf Arnarson sem myndaði sterkt kennileiti í borgarmynd miðbæjarins. Bæði fyrri og 

seinni tillagan bera merki um brútalisma í arkitektúr sem náði talsverðri útbreiðslu á 7. og 8. 

áratugunum og má þar helst nefna ákveðna þætti í ytra formi og áferð á steypuverki. ,,Ég 

sagði alltaf að þetta væri eins og Jóakims pengebox, stækkar alltaf og stækkar,“32 sagði 

Guðmundur þegar hann var spurður um hvernig tillagan um öfuga pýramídan kom til. Það 

þótti eflaust vel við hæfi að hugsa til Jóakims Aðalandar þegar hanna þurfti trausta 

ferningslaga byggingu til að hýsa peningarhirslur þjóðarinnar.  

Teikningar að nýrri byggingu Seðlabankans voru samþykktar í borgarráði 14. 

desember 1972 og hófust framkvæmdir í júní 1973. Hafist var af fullum krafti við gröft á 

þeim mikla grunni sem þurfti til og stefnt var á að bílageymslurnar yrðu fullbúnar á 1100 ára 

afmæli Íslands, 17. júní 1974.33 Byggingin átti að vera tæplega 30.000 rúmmetrar að stærð og 

gert var ráð fyrir að byggingarkostnaður yrði hátt á þriðja hundrað milljónir króna. Áætlað 

var að byggingin yrði fullkláruð fyrri hluta árs 1975.34 Fljótlega eftir að framkvæmdir hófust 

fóru að heyrast ónægjuraddir í þjóðfélaginu og brátt upphófust mikil mótmæli gegn 

byggingunni. Ástæður mótmælanna voru ýmisskonar. Sumir voru á móti húsinu af 

skipulagslegum forsendum og fannst það skerða sögulega mikilvægt opið svæði með útsýni 

yfir sundin blá. Aðrir töluðu um að bankabyggingin væri hreint út sagt ljót, sem var að miklu 

leyti gagnrýni á módernisma. Enn aðrir voru einfaldlega andvígir byggingaráformum 

Seðlabankans sem slíkum. Um haustið 1973 tóku félagasamtök og þekktir einstaklingar úr 

þjóðfélaginu sig saman og efndu til mótmælafundar sem haldinn var á Arnarhóli þann 10. 

september 1973. Á fundinum voru flutt sjö ávörp og lesnar upp orðseningar frá þremur 

skáldum, þeim Halldóri Laxness, Gunnari Gunnarssyni og Tómasi Guðmundssyni. 

Fundarstjórinn var Pétur Pétursson, þulur. Opnaði hann fundinn með því að minna hlustendur 

sína á baráttu Reykvíkinga 75 árum áður þar sem sigur vannst í verndun Batterísins. Á meðal 

ræðumanna voru Jón Haraldsson arkitekt sem gagnrýndi skipulagsyfirvöld fyrir röð 

skipulagsmistaka í höfuðborginni. Einnig á meðal ræðumanna var Vigdís Finnbogadóttir, þá 

leikhússtjóri Iðnó, sem spurði hlustendur fundarins hvort í framtíðinni yrði til orðtakið:  

,,Með seðlum skal land byggja og seðlum eyða.“  

 
32 Viðtal 2.  
33 ,,Rís musteri Mammons í Kolaportinu?“ Þjóðviljinn, 27. ágúst 1982, bls. 8, 9, 14. 
34 ,,Framkvæmdir hefjast við nýja Seðlabankann.“ Tíminn, 28. júní 1973, bls. 20. 



14 

 Í lok borgarafundarins var samþykkt yfirlýsing þar sem lýst var yfir eindreginni 

andstöðu við fyrirhugaða byggingu. Krafist var að horfið yrði frá þeim skipulagsmistökum 

sem hefðu átt sér stað, að öll vinna við grunn bankans yrði stöðvuð og að jarðrask yrði bætt 

svo að helsti útsýnisstaður borgarinnar fengi að haldast eins og áður var.35 Á fundinum hófst 

svo undirskriftarsöfnun þar sem þess var krafist að horfið yrði frá byggingaráformum við 

Arnarhólinn sem væri svo helgur og merkilegur fyrir þær sakir að hann væri hluti af 1100 ára 

gömlu grasi landnámsmanns Reykjavíkur. Undirskriftarlistum var dreift í ýmsar verslanir og 

tóku sjálboðaliðar að sér að ganga með listana í hús. Alls náðust 6.190 undirskrifir og var 

þeim skilað inn til borgarráðs í þremur bindum.36   

Mótmælin voru gagnrýnd meðal annars í Alþýðublaðinu og þar var sagt að nú væru 

þeir sem ætluðu sér að leggja í athafnir í hættu á að vera útnefndir óvinir þjóðfélagsins þrátt 

fyrir að áður fyrr hefðu allar framkæmdir í borginni verið álitnar guðsþakkaðsverðar.37 

Borgarstjórinn Birgir Ísleifur Gunnarsson sagði í viðtali við Morgunblaðið að 

Reykjavíkurborg hefði með engu móti rétt til að stöðva einhliða byggingarframkvæmdirnar 

né afturkalla byggingarleyfið og að um það væru til skýr lagaákvæði. Allar breytingar frá því 

sem þegar var samþykkt þyrftu sérstakt samþykki Seðlabankans. Hans persónulega skoðun 

var þó að Seðlabankinn yrði best staðsettur í eða við gamla miðbæinn til að auka athafnalíf. 

 
35 ,,Óskertur Arnarhóll.“ Morgunblaðið, 11. september 1973, bls. 2, 30. 
36 Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg, Reykjavík sem ekki varð, bls. 178. 

37 Andri Þorvarðarson. ,,Barist um Arnarhól: Sagan af byggingu ,,monthúss“ Seðlabankans.“ Lemúrinn. 31. maí 

2013. 

Mynd 5: Ljósmynd frá mótmælafundinum 10. september 1973.  Mynd 6: Orðsending og ávörp stór-

skálda í Morgunblaðinu 11. 

september 1973. 
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Hann taldi það vera kostur fyrir borgina að slík stofnun vildi byggja hús með sérstöku 

svipbragði sem hannað væri af ungum, íslenskum arkitekum.38 

Vegna talsverðrar andstöðu á byggingu bankans ákvað Seðlabankinn að slá 

framkvæmdum á frest árið 1974. Fóru þá af stað viðræður við borgina um hvort bankinn ætti 

að halda áfram með núverandi framkvæmdir eða breyta byggingaráformum sínum. 

Guðmundur og Ólafur reyndu að taka mið af þeirri gagnrýni sem hafði komið fram og gerðu 

tillögur til úrbóta. Þeir lækkuðu húsið um eina hæð og færðu hluta af almennri starfsemi 

bankans niður í kjallara. En allt kom þó fyrir ekki og ákveðið var að hætta við fyrri hugmynd 

og finna nýja lausn. 

Veturinn 1976-1977 var farið aftur að teikniborðinu. Upp kom sú hugmynd að 

Sænska frystihúsið yrði rifið og að byggingarlóð bankans myndi rísa á þeirri lóð með breyttu 

byggingarlagi. Þessi tillaga myndi halda útsýni frá Arnarhóli óskertu eins og það hafði verið 

um áratuga skeið. Haldið yrði í neðanjarðar bílageymslur, sem þegar var byrjað að grafa fyrir, 

og þá myndi yfirborð og útlit Arnarhóls ekki verða skert frá því sem áður var.39 Fyrsta 

tillagan að nýjum Seðlabanka á lóð Sænska frystihússins var kynnt árið 1977 og var nokkur 

keimur með þeirri tillögu og þeim fyrri. Arkitektarnir unnu áfram með ferningslaga byggingu 

með kröftugum, láréttum gluggaböndum en nú stölluðust hæðirnar ekki út á við heldur inn á 

við. Það mætti segja sem svo að pýramídanum hafi verið snúið við. Byggingin átti að vera um 

fjórar hæðir auk kjallara, líkt og í fyrri tillögu, en þó hærri en Sænska frystihúsið sem stóð til 

að rífa. Þar sem Seðlabankinn átti að vera umfangsminni en frystihúsið þá lögðu arkitektar 

áherslu á að útsýnið myndi aukast verulega vestan og austan megin við bygginguna.40  

 
38 ,,Verndun umhverfis, vörn gegn mengun.“ Morgunblaðið, 10. október 1973, bls. 16. 
39 ,,Verndun umhverfis, vörn gegn mengun.“  
40 Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg, Reykjavík sem ekki varð, bls. 182. 

Mynd 7: Tillaga að nýrri Seðlabankabyggingu frá 1977 á lóð Sænska frysti-

hússins. Samkvæmt aðalskipulaginu frá 1962 átti að vera upphækkuð hraðbraut 

yfir hafnarsvæðið og sjá má hana hér til vinstri á teikningu. 

Mynd 8: Líkan af tillögu frá 1977. 
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Enn og aftur voru borgarbúar ekki sannfærðir og var mótmælaaldan ekki öll. Almenningi 

þótti ómögulegt að byggingin myndi skerða útsýnið yfir sundin og fjallarhringinn sem birtist 

eftir að Sænska frystihússið var rifið. Seðlabankinn ákvað því enn á ný að hverfa frá þessari 

áætlun og enn um sinn varð ekkert úr frekari framkvæmdum. Arkitektarnir settust enn og 

aftur niður og skoðuðu málið frá grunni til að reyna að leysa það tæknilega verkefni sem 

blasti við þeim. Halda átti í kjallarann sem þegar hafði verið byggður og átti hann að vera 

nýttur í nýjum tillögum. Gæta þurfti þess að byggingin yrði ekki of há svo að útsýnið yrði 

ekki skert frá Arnarhóli. Niðurstaða fékkst loks í málið og var nýja tillagan að bankanum 

talsvert ólík þeim sem komu áður. Nýja tillagan var að hluta til endurskoðuð á árunum sem 

fylgdu með það að markmiði að niðurstaða fengist sem bæði bankinn og borgin gætu verið 

sátt við. Skrifað var undir samninga að nýjum teikningum og lóðarskiptum 24. ágúst 1981 og 

voru þær samþykktar af byggingarnefnd 28. janúar 1982.41 Þá hafði grunnurinn staðið 

óhreyfður í um átta ár.  

Eins og áður kom fram var skipulag borgarinnar mikið hitamál á þessum árum. Óhætt 

er að fullyrða að þær harðvítugu deilur sem áttu sér stað um staðsetningu bankans hafi verið 

með umdeildustu baráttumálum í byggingarlistasögu Íslands. Síðustu tillögunni, eða þeirri 

sem byggt var eftir, var einnig mótmælt og voru færð fram gagnrýni á efnahagslegum 

afleiðingum framkvæmdanna. En þau mótmæli reyndust hafa lítil áhrif á ákvörðunartöku 

skipulagsyfirvalda og fannst þeim trúlega fullreynt að komast við móts við allar 

ónægjuraddir.42 Arkitektarnir höfðu tekið tillit til mikilvægis Arnarhóls, haft bygginguna eins 

lága og mögulegt var og gætt þess að skerða útsýni sem minnst. ,,Þetta var bæði pólitískt og 

ég veit ekki hvað. Það var öllu mótmælt, alveg sama hvað,“43 sagði Guðmundur um 

mótmælin.  

Líklega eru ýmsar ástæður fyrir því að Seðlabankabyggingin varð eins umdeild og 

raun bar vitni en alveg frá upphafi voru mótmæli gegn fyrirhuguðum framkvæmdum bankans 

hávær. Torfusamtökin hófu baráttu sína um það leyti er mótmælin stóðu sem hæst. Þau voru 

stofnuð árið 1972 í þeim tilgangi að vernda Bernhöftstorfuna, röð gamalla húsa á milli 

Lækjargötu og Skólastrætis, sem áttu að víkja fyrir nýrri stjórnaráðsbyggingu. Mikil 

meðvitund var á meðal almennings yfir hraðri uppbyggingu í miðbænum á þessum tíma og 

áhugi á húsavernd fór ört vaxandi, sem skapaði öflugan samtakamátt á meðal fólks.44 

 
41 ,,Tólf þúsund fermetrar undir seðla.“ DV, 4. sepember 1982. 
42 Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg, Reykjavík sem ekki varð, bls. 186. 
43 Viðtal 2.  
44 Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðni Valberg, Reykjavík sem ekki varð, bls. 186. 
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Mynd 10: Líkan að Seðlabankabyggingu frá 1981. Hér má sjá áætluðu 

upphækkuðu hraðbraut yfir hafnarsvæðið. 

Mynd 9: Fyrirsögn í DV. 4. september 1982.  

Frá vinstri: Guðmundur og Ólafur. 
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5. Tillaga IV  |  Seðlabanki við Kalkofnsveg  

Sumarið 1981 var hafist handa við að rífa niður Sænska frystihúsið og á vormánuðum 1982 

hófst loks fyrsti áfanginn að uppbyggingu nýrra höfuðstöðva Seðlabanka Íslands. Á lóð 

Sænska frystihússins stóð eitt sinn Batteríið svokallaða. Það var fallbyssuvirki gert úr torfi og 

grjóti sem að Jörundur Hundadagakonungur lét reisa árið 1809.45 Seðlabankinn er staðsettur 

þar sem gamla Batteríið var áður og því var við hæfi að endanlegt byggingarform bankans 

væri hannað í anda virkis. Þrjár stofnanir komu að uppbyggingu bankans; Seðlabanki Íslands, 

Reiknistofa bankanna og Reykjavíkurborg. Seðlabankinn og Reiknistofa bankanna byggðu á 

lóð Sænska frystihússins en Reykjavíkurborg notaði grunninn sem var grafinn árið 1973 til að 

byggja tveggja hæða neðanjarðar bílageymslur undir landnámshólnum á Kolaportslóðinni.  

Nýja tillagan að hönnun bankans var töluvert ólík fyrri tillögum. Formhugsunin 

snérist ekki lengur um formfastan steypustrúktúr, að baki lá önnur nálgun og hugmyndafræði. 

Arkitektarnir Guðmundur og Ólafur tóku sérstakt tillit til legu Arnarhólsins og reyndu að hafa 

bygginguna eins lítið áberandi og hægt var til að skyggja ekki á útsýni. Þessu náðu þeir fram 

með því að grafa stærsta hluta hússins ofan í jörðina. Nýju teikningarnar gerðu ráð fyrir 

lágreistri byggingu og við hlið hennar reis svo fimm hæða skrifstofubygging. Hún var höfð 

eins nálægt götunni, Ingólfsstræti, og hægt var til þess að skyggja minna á útsýnið frá 

Arnarhóli og yfir sundin en Sænska frystihúsið hafði gert það áður. Arkitektarnir töldu 

óhjákvæmilegt að hanna byggingu upp á nokkrar hæðir þegar um skrifstofuhúsnæði var um 

að ræða. Vildu þeir meina að slík bygging væri áframhald á röð háreistra húsa meðfram 

Skúlagötunni og að hún væri í samræmi við skipulag þeirrar götu.46 Byggingin lá vel í landi 

og samrýmdist Arnarhóli vel. Steyptir varnarveggir lágu umhverfis bankann sem voru í anda 

virkis og endurspegluðu því hlutverk bankans ágætlega sem vörslustaður íslenska 

gjaldmiðilsins. Þegar Guðmundur var spurður hvort að hugmyndin um að byggja í anda virkis 

hafi komið fljótt til sagði hann: ,,Já það kom mjög fljótt til, sérstaklega þar sem við vissum að 

Batteríið var þarna áður.“  

 

 

 

 
45 Helgi Hrafn Guðmundsson. ,,Leifar af vígi Jörundar, Arnarhóll árið 1911.“ Lemúrinn, 13. september 2001. 

46 ,,Reyndum að hafa húsið eins lágt og hægt var.“ DV, 4. september 1982, bls. 3. 
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Mynd 11: Steypuvirki bankans. Séð frá Kalkofnsvegi. 

Mynd 12: Steypuvirki bankans. Séð frá Kalkofnsvegi. 
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Teikning 7: Afstöðumynd af Seðlabanka Íslands. Frá vinstri: Arnarhóll, bílageymsla  

Reykjavíkurborgar neðanjarðar og Seðlabankinn. Sjá má hvernig varnarveggir umlykja bygginguna.  

 

Teikning 8: Útlit austur. Séð frá Ingólfstræti. 
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5.1 Heildar skipulag og hönnun  

Seðlabankabyggingin er rúmlega 13.000 fermetrar að stærð og af þeim eru 7.500 fermetrar 

grafnir í jörðu. Byggingin öll er steinsteypt og situr hún á háum, steyptum sökkli. 

Steypuveggirnir sem umlykja bankann eru mjög einkennandi. Þeir halla í átt að byggingunni 

eins og virkisveggir og eru skreyttir lóðréttum línum sem eru endurteknar með ójöfnu 

millibili og þykktir í steypunni. Þetta var gert með því að leggja borðvið í steypumótin. Þessa 

áferð má sjá í fleiri verkum eftir Guðmund og setur hún einstakan svip á ytra útlit hússins.  

Skipta má húsinu upp í tvo hluta, aðalbyggingu annarsvegar og lágbyggingar hins 

vegar. Aðalbyggingin er á fimm hæðum en lágbyggingarnar eru einnar hæðar með hallandi 

þaki. Undir öllu húsinu er svo niðurgrafinn kjallari og jarðhæð. Hugsa má lágbyggingarnar 

sem stakstæðar einingar sem tengjast saman til að mynda eina heild. Hver eining hefur sitt 

eigið byggingarform sem einkennist af hvössum hornum og miklum þakhalla út á við. 

Hallinn á þökunum er aðlagaður til að falla inn í umhverfið að formi hólsins sem einingarnar 

standa á og að varnarveggjum bankans. Einingarnar mynda þyrpingu líkt og torfhús sem 

raðast saman í kringum innigarð sem situr inn á milli lágbygginganna.  

Skrifstofur undir helstu starfsemi Seðlabankans eru á annarri til fimmtu hæð 

aðalbyggingarinnar. Einangrun aðalbyggingarinnar var óhefðbundin á þeim tíma sökum þess 

að hún er utan á veggjunum. Þessi aðferð var talin betri en hið sígilda múrhúðun útveggja þar 

sem einangrunin er að innanverðu. Með því að einangra húsið utanfrá er veggjunum betur 

hlíft og minni hætta er á steypuskemmdum.47 Einangrunin er klædd svörtum álplötum sem 

þekja útveggi byggingarinnar. Burðarsúlur hússins sem liggja á milli einangruðu flatanna eru 

 
47 ,,Seðlabanka húsið hátt.“ NT, 19. maí 1985, bls. 6, 7. 

Teikning 9: Útlit suður. Séð frá Arnarhóli.  
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klæddar íslenskum gabbrósteini og brjóta þar með upp heildarflötinn. Gabbró er íslenskt 

líparít eða steintegund sem er mjög endingargóð. Hún var unnin úr jörðu austan við Hoffell í 

Hornafirði af Steinsmiðju Sigurðar Helgasonar. ,,Þetta er falleg klæðning á húsinu og 

afskaplega fallegt grjót. Það var erfitt að skera þetta. Það sem er utan á húsinu er þykkara 

heldur en það sem var notað í gólf og veggi. Efnið varð svolítið æðótt og vildi til að springa 

og kostaði því Sigurð Helgason svolítið meira en við bjuggumst við. Það var mjög vel að 

þessu staðið og vinnan vönduð. Þeir þurftu bara að bjarga sér en við höfum góða fagmenn 

hérna á Íslandi. Ég öðlaðist mikla reynslu við að vinna með slíkum fagmönnum,“48 sagði 

Guðmundur. Þrátt fyrir að gabbró steinn sé dýrara efni en til dæmis marmari, þá er það 

innlent og var því gjaldeyrissparandi fyrir bankann. Steinninn var ekki einungis notaður á 

súlur heldur einnig sem gólfefni og sem klæðning á veggjum á ákveðnum stöðum innandyra. 

Veggir lágbyggingana voru einnig klæddir gabbrósteini en þökin voru klædd títansinki sem 

var lagt með sömu aðferð og notuð er með koparþök, sem eru renningar sem læstir eru 

saman. ,,Þetta er sérstakt sink, eða blikk, sem er komið á gamlingjastig. Þjóðverjar notuðu 

þetta mikið áður fyrr. Húsið verður mun dekkra í rigningu en þegar það er sól,“49 sagði 

Guðmundur. ,,Reyndar var meiningin hjá okkur á tímabili að byggja aðalbygginguna alla úr 

gleri, en Jóhannes Nordal seðlabankastjóri sagði að hann og starfsmenn bankans treystu sér 

ekki til að búa í glerhúsi,“50 sagði Guðmundur og hló.  

 

 

 

 

 
48 Viðtal 3. Guðmundur Kr. Guðmundsson. Tekið af Svövu Ragnarsdóttur, 26. júní 2020. 
49 Viðtal 4. Guðmundur Kr. Guðmundsson. Tekið af Svövu Ragnarsdóttur, vettvangsferð í Seðlabanka Íslands, 

11. ágúst 2020. 
50 Viðtal 3. 

Teikning 10: Útlit vestur. Séð frá Kalkofnsvegi. 
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Teikning 11: Grunnmynd 1. hæð, Seðlabanki Íslands. Aðalinngangur er á fyrstu hæð frá Arnarhóli, í beinni 

sjónlínu við styttu Ingólfs Arnarsonar. 

 

Teikning 12: Grunnmynd 2. hæð. Seðlabanki Íslands. 

Hér má sjá grunnmynd í risi og bókasafni í lágbyggingum og skrifstofur 2. hæðar á aðalbyggingu. 
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Lágbyggingarnar nær Kalkofnsvegi eru í heildina um 1.200 fermetrar að stærð og 

voru þær teiknaðar undir skrifstofur og fundarherbergi fyrir Reiknistofu bankanna. Þar eru 

einnig rými sem eru nýtt sameiginlega með aðalbyggingunni, svo sem afgreiðslusalur, 

mötuneyti, bókasafn og aðalinngangur. Aðalinngangur bankahússins snýr að Arnarhóli og er í 

beinni sjónlínu við styttu Ingólfs Arnarsonar. Tvær hurðir mynda innganginn. Annarsvegar er 

það sú innri, sem er hefðbundin rafknúin glerhurð. Hins vegar sú ytri, sem er heldur 

óhefðbundnari og minnir helst á nokkurskonar hlið inn í bankann. Hún er gerð úr tveimur 

stórum flekum sem smíðaðir voru af Helga Gíslasyni myndhöggvara. Flekarnir eru gerðir úr 

20 sentímetra þykku bronsi og í það eru steyptar lágmyndir sem sýna stílfærða útfærslu af 

landvættum Íslands. Bronsið er svo fest á rúmlega 20 sentímetra þykka stálfleka sem eru með 

innbyggðum sjálfvirkum stýribúnaði. Flekarnir opnast sjálfkrafa klukkan níu á morgnana og 

leggjast upp að veggjunum, til hliðar við innganginn. Síðan lokast þeir sjálfkrafa klukkan 

fimm á daginn. Þetta var bæði flóknasti stýribúnaður og stærsta bronssteypa sem gerð hafði 

verið á Íslandi og mun Helgi hafa verið um hálft ár að fullgera hurðina.51,,Þetta er 

stórmerkileg hurð sem lokar þessu bara af eins og Sesam, Sesam opnast þú – stórkostlegt 

listaverk“52 sagði Guðmundur uppveðraður þegar hann lýsti aðalinngangi bankans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 ,,Fréttapóstur.“ Helgarpósturinn, 9. október 1986, bls. 40. 
52 Viðtal 2.  

Mynd 13 og 14: Hurð bankans eftir Helga Gíslason myndhöggvara.  

Hér má sjá lágmyndir af landvættum Íslands steyptar í brons. 
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5.2 Innra skipulag  

Frá aðalinngangi er gengið inn í afgreiðslusal. Þar áður var afgreiðsla með gjaldkera og opnu 

vinnusvæði en í dag er afgreiðslusalurinn mótttökusalur bankans. Við afgreiðslusalinn er 

fundarsalur sem er notaður fyrir fjölmiðlaviðtöl. Form rýmisins er sérkennilegt og einkennist 

af þríhallandi þaki. Þakið er með háa lofthæð á tveimur hornréttum hliðum. Miðju eining 

þaksins byrjar í horni þessara veggja og hallar niður í áttina að lágum skávegg sem sneiðir í 

gegnum annars ferhyrnt formið. Þessi miðja þaksins er því þríhyrnt form sem nær út í tvær 

hliðarnar á skáveggnum sem myndar fimmtu hlið rýmisins. Í fundarsalnum er aðstaða fyrir 

túlka og millihæð fyrir tilheyrandi tækni- og ljósabúnað. Góð hljóðvist er í salnum sem er 

einstaklega vel útfærður og vandaður. ,,Stefán Þórarinsson, rekstrarstjóri Seðlabankans, 

passaði upp á að allt handverk bankans væri vel gert. Það var eiginlega hann sem kom 

bankanum upp og var hann mikilvægur í byggingarferlinu. Hann sá til þess að allar teikningar 

yrðu samþykktar,”53 sagði Guðmundur.  

 

 

 
53 Viðtal 4.  

Teikning 13: Fjarvíddarteikning að aðalinngangi Seðlabankans.  

Fundarsalurinn er í byggingareiningunni hægra megin við inngang. 
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Í miðjum lágbyggingunum er innigarður sem blasir við þegar gengið er inn um 

aðalinnganginn. Afgreiðslusalur og matsalur starfsmanna umlykja innigarðinn. Garðurinn er í 

aflokuðu rými og er yfirbyggður með gleri sem er mótað úr timburverki í formi pýramída. 

Hann veitir ofanljós og er opinn að hluta til með loftbili svo að ferskt loft komist inn og er 

hann hugsaður sem flóttaleið. Í gólfi garðsins eru þakgluggar sem veita ofanljós niður á 

jarðhæðina fyrir neðan. Innigarðurinn átti upprunalega að vera útigarður en byggt var 

glerhýsi yfir hann svo nýta mætti hann betur, til dæmis til að hýsa nokkur af listaverkum 

bankans. Rýmið til hliðar við innigarðinn er með yfirbyggingu sem líkist pýramídanum í 

innigarðinum. Í stað glers er notað timbur en með þakgluggum líkt og þeim sem eru í 

garðinum svo að birta eigi greiðan aðgang að rýminu. Í þessu rými er matsalur starfsmanna 

og þaðan er hægt að ganga út í garðinn. 

Fyrir innan matsalinn eru eldhús og skrifstofur. Hönnun á innra rými bankans gerði 

ráð fyrir því að skipulag á skrifstofum myndi þurfa að þróast með tímanum. Milliveggir innan 

bankans eru því léttbyggðir til að skapa sveigjanleika í innra skipulagi. Þannig er hægt að 

gera auðveldar breytingar á herbergjaskipan ef þörf krefur. Til að einfalda slíkar 

framkvæmdir eru raflagnir því lagðar í gólf og loft í stað veggja. ,,Við vildum hafa rýmið 

miklu meira opið en það varð nú ekki niðurstaðan og vildu þeir hafa lokaðar skrifstofur. Við 

hönnuðum hins vegar húsið þannig að þetta gæti verið heill geimur,“54 sagði Guðmundur. Í 

risinu sem er fyrir ofan eldhúsið og skrifstofurnar á fyrstu hæð eru svo aðrar skrifstofur, 

fundarherbergi og bókasafn bankans.  

 
54 Viðtal 2.  

Mynd 16: Matsalur starfsmanna. Til vinstri má sjá innigarðinn. Mynd 15: Innigarður. Hér má sjá 

þakglugga í gólfi fyrir ofanljós 

niður á jarðhæð. 
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Bókasafnið er einstaklega fallegt rými sem einkennist af sérstöku formi sambærilegu 

því sem er í fundarsalnum. Þakið er þríhallandi með mikilli lofthæð á tveimur hornréttum 

hliðum, þakmiðjan er þríhyrnd og lágur skáveggur sneiðir rýmið. Á skáveggnum er langur 

gluggi með útsýni yfir Hörpu tónlistarhúsið. Fyrir tíð Hörpunnar var þaðan mikið útsýni yfir 

höfnina og sjóinn. Á hornréttu veggjunum er stutt millihæð sem gengið er upp á með 

hringstiga. Veggirnir eru þaktir vegghillum sem ná frá gólfi neðri hæðar að millihæð og frá 

gólfi millihæðar upp að löngum mjóum gluggaböndum sem eru efst í lofti á báðum veggjum 

undir þaki. Gluggarnir veita náttúrulega birtu inn í rýmið. Bókahillur neðri hæðar eru með 

framhlið og eru örlítið dýpri en hillur millihæðar. Framhliðin virkar sem bókastandur svo að 

hægt sé að láta bækur standa til að bókakápa sé sýnileg. Hægt er að lifta framhliðinni upp og 

þar fyrir innan má geyma bækur í hillum sem eru annars ekki sýnilegar. Innréttingar hér sem 

og annarstaðar í bankanum eru vel útfærðar og stílhreinar. Bókasafnið er virkilega vel 

heppnað og inniheldur vel útfærð smáatriði, en Guðmundur er sérstaklega stoltur af bókasafni 

bankans. 

 

 

Mynd 18: Millhæð bókasafnsins. Hér má sjá 

þakhallann í rýminu. 

Mynd 17: Guðmundur Kr. Guðmundsson á 

bókasafni Seðlabankans að segja frá gömlum tímum. 



28 

Jarðhæðin er niðurgrafin að fullu og er um 3.300 fermetrar að stærð. Þar er ýmis 

þjónustustarfsemi bankans, svo sem afgreiðsla fyrir peningastofnanir og vinnusalir fyrir seðla 

og mynttalningu. Einnig var þar áður vinnusalur Reiknistofu bankanna. Fjárhirslur bankans 

eru á tveimur hæðum, á jarðhæð og í kjallara. Þær eru stöðugt vaktaðar með myndavélum og 

öðrum öryggisbúnaði en helsta öryggið eru veggir hirslana sem eru tvöfaldir og aðskildir með 

um 50 sentímetra bili. Fjárhirslur bankans voru byggðar samkvæmt ströngustu öryggisreglum 

og með nýjustu tækni síns tíma. Markaði hún mikla byltingu frá því sem áður var. Öryggisdyr 

bankans er á jarðhæð og gott aðgengi er fyrir peningaflutningabíla að keyra inn í húsið. Þar 

eru tvennar traustar dyr sem að bílarnir þurfa að fara í gegnum. Eftir að bíl er keyrt inn í húsið 

lokast ytri hurðin á eftir honum og innri hurðin opnast. Til að gæta fyllsta öryggis opnast 

hurðirnar því ekki samtímis. Þetta öryggiskerfi kom sér einnig vel fyrir Reiknistofuna á 

sínum tíma, þar sem hún meðal annars meðhöndlaði ávísanir landsmanna.  

Undir allri byggingunni er svo kjallarinn sem er um 4.200 fermetrar að stærð. Í honum 

er bílageymsa bankanna, vélarsalur, fjárhirsla, peningabrennsla og aðrar geymslur. Þar er 

einnig aðstaða fyrir lækni, leikfimisaðstaða, saunabað fyrir starfsfólk, vinnuaðstaða fyrir 

húsvörð og fleira. Loftræstibúnaðurinn fyrir húsið er í vélarsalnum en hann er mikilvægur þar 

sem engir opnanlegir gluggar eru í húsinu. Kerfið sem er í senn loftinntaka í húsið og 

rakastillingarkerfi leiðir strauminn frá vélarsalnum eftir utanáliggjandi turni á 

aðalbyggingunni. Í miðjum turninum er svo reykháfur fyrir reyk úr peningabrennslunni í 

kjallaranum. Utan um reykháfinn er neyðarstigi fyrir allar hæðir aðalbyggingarinnar. Þannig 

gegnir þessi utanáliggjandi turn þreföldu hlutverki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teikning 14: Útlit norður. Séð frá Kalkofnsvegi. Hér má sjá turninn ná upp fyrir aðalbyggingu. 
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5.3 Lóðin og starfssemin 

Eins og fyrr segir þá hófst fyrsti áfanginn að uppbyggingu bankans vorið 1982. Framkvæmdir 

gengu vel og var húsið fullsteypt á tveimur árum. Risgjöld voru haldin í júlí 1984 og var þá 

húsið einangrað að utan og klætt. Í framhaldi efndu Seðlabankinn og Reykjavíkurborg til 

hugmyndasamkeppni um hlutverk og mótun Arnarhóls. Samkeppnin var háttuð þannig að 

öllum landsmönnum, áhuga- jafnt og atvinnumönnum, var gefinn kostur á að taka þátt. 

Þannig var verið að koma til móts við almenning um mótun Arnarhóls sem prýðir borginni og 

fyrsta landnámsmanninum til heiðurs. Vinningshafar samkeppnaninnar voru Birna 

Björnsdóttir innanhússarkitekt, Hilmar Þór Björnsson arkitekt og Einar Sæmundsen 

landslagsarkitekt. Unnu þau að mótun Arnarhóls í samráði við Guðmund og Ólaf.55  

Stækkunarmöguleiki bankans á lóðinni er frekar takmarkaður en sveigjanleiki er þó 

fyrir stækkun. ,,Hönnun hússins verður svolítið til að sjálfum sér, af fúnksjóninni, það er hún 

sem ræður planinu. Svo er það náttúrulega staðsetningin. Þessi lóð er ekki stærri en svo að 

það er ekki hægt að byggja við hana nema að byggja upp. Við vildum gjarnan hafa húsið 

hærra, bara út af hlutföllum,“56 sagði Guðmundur. Hugsað var fyrir takmörkunum sem lóðin 

fól í sér varðandi stækkun og var aðalbyggingin þess vegna byggð þannig að möguleikinn sé 

fyrir hendi að byggja tvær hæðir til viðbótar.  

             Samkvæmt nýjum lögum sem tóku gildi 1. janúar 2020 sameinuðust Seðlabanki 

Íslands og Fjármálaeftirlitið í eina stofnun undir nafni Seðlabanka Íslands.57 Við þetta var öll 

starfssemi þessara stofnana sameinuð í byggingu Seðlabankans og starfa þar nú um 300 

starfsmenn. Í september 2020 tilkynnti bankinn að aðlaga þyrfti rýmið að þessum aukna 

starfsmannafjölda. Fallið var frá fyrri hugmyndum um að bæta við hæðum ofan á bankann og 

í staðinn var farið í framkvæmdir þar sem hver hæð er tekin fyrir og skrifstofurými uppfærð í 

samræmi við nýjustu kröfur.58 Starfsemi í byggingunni hefur breyst með tímanum og hafa 

aðrar stofnanir einnig haft aðstöðu í bankanum. Þjóðhagsstofnun og Iðnþróunarsjóður höfðu 

aðstöðu þarna um tíma og svo auðvitað Reiknistofa bankanna, sem færði hins vegar 

höfuðstöðvar sínar yfir í Höfðatorg árið 2013.59  

 

 
55 ,,Hugmyndasamkeppni um breytt útlit Arnarhóls.“ DV, 26. júlí 1984, bls. 2. 
56 Viðtal 2.  
57 ,,Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið sameinast.“ Mbl, 30. desember 2019. 
58 ,,Seðlabankinn flytur starfsemi yfir götuna.“ Fréttablaðið, 22. september 2020. 
59 ,,Saga og húsnæði.“ Seðlabanki Íslands.  
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Mynd 19: Aðalinngangur bankans er frá Arnarhóli, sem snýr í átt að sólu og bænum.  

Mynd 20: Byggingin er lokuð frá götu en tekur vel á móti þér við aðalinngang.  

Byggingareining fyrir miðju myndar, með hössum hornum, er bókasafn bankans.  
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5.4 Samantekt  

Bygging Seðlabanka Íslands hefur dökkt yfirbragð og sterk stílhrein form sem gera hana að 

ríkjandi kennileiti svæðisins. Arkitektar hússins voru tillitssamir gagnvart umhverfinu og 

voru steypuveggir bankans aðlagaðir að umhverfi þeirra á Arnarhóli. Veggirnir bæði 

framlengja og skýra mörk svæðisins sem hóllinn myndar. Þrátt fyrir að bera með sér anga af 

brútalisma þá minna steyptu veggirnir fremur á landslagsform en stakstæða hlutgervinga 

vegna aðlögunar þeirra að landinu og umhverfi. Byggingin lítur út fyrir að sitja ofan á 

veggjunum frekar en að vera hluti af þeim. Þannig mynda veggirnir hrjúfa andstæðu við 

annars spegilslétt og fágað yfirbragð byggingarinnar og fá sjálfstætt líf. Þeir feta sig því frá 

geómetrískum formum brútalismans sem endurspeglar breytt viðhorf arkitektana á þessu 

tímabili. Þetta var mikil breyting frá fyrri tillögu frá 1972 af ,,pýramídanum“ sem var 

einkennandi brútalískur í hönnun. Byggingin er nútímaleg í hönnun sem sjá má í ákveðnum 

aðferðum sem notaðar voru. Sem dæmi er steypan í skrifstofuhlutanum klædd með 

utanáliggjandi einangrun, áli og gabbrói, sem gerir það að verkum að hún er ekki lengur 

sýnileg í ytra formi hússins. Þessi útfærsla er til marks um breytta nálgun arkitektanna í átt frá 

brútalisma fyrri tillagna.  

Byggingin endurspeglar hugmyndavinnu arkitektanna sem var í sífelldri þróun og 

þurftu þeir að vera óhræddir við að vera djarfir í nálgun sinni þrátt fyrir erfiðið sem í því 

fólst. Þegar mest var um að vera hjá Guðmundi og Ólafi í hönnun og gerð teikninga bankans 

störfuðu um 15 manns á stofunni hjá þeim. Að sögn Guðmundar liggur gífurlega mikið 

handverk á bak við þessa vinnu enda voru allar teikningar og hugmyndavinna handunnar. 

Þetta var allt unnið fyrir tíð teikniforrita en ákveðin plön voru síðar endurteiknuð í tölvu. 

,,Það var gaman að standa í þessu en þetta var mikil vinna og maður var settur í þetta öll þessi 

ár áður en framkvæmdir hófust. Vinnan við Borgarleikhúsið byrjaði seinna en vinnan við 

bankann en það fór samt fyrr í byggingu.“60 Guðmundur vann einnig áfram að verkefnum 

fyrir Seðlabankann eftir að hann var byggður. Ef þörf var á breytingum á húsinu þá var 

honum ávallt falið að leysa þau verkefni. Þetta gerði hann allt fram að starfslokum. Hann 

teiknaði einnig ýmislegt annað fyrir bankann eins og starfsmannabústaði á landsbyggðinni. 

Guðmundur hefur því verið viðlogandi við Seðlabankann allan sinn starfsferil. 

 

 
60 Viðtal 2.  
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Niðurlag 

Sagan af byggingu Seðlabankans er lýsandi fyrir þær viðhorfsbreytingar sem urðu á sviði  

arkitektúrs og skipulags á 30 ára tímabili frá 1960 til 1990. Þessi ár voru mikill umbrotatími 

fyrir unga arkitekta sem drógu í efa framfarahyggju eftirstíðsáranna með hugmyndafræði 

módernismans og fyrir það voru þeir mikið gagnrýndir. Þetta tímabil var erfitt fyrir þessa 

arkitektakynslóð Guðmundar sem mótaðir voru af hugsjón Bauhaus um einfaldleika og hrein 

form. Þeir Guðmundur og Ólafur voru reglulega reiðubúnir og sveigjanlegir til að endurskoða 

tillögur sínar frá grunni og bregðast við breyttum forsendum og gildismati í samfélaginu. 

Einnig er mikilvægt að nefna að stjórnendur Seðalabankans skyldu bera gæfu til að hlusta á 

gagnrýnisraddir og endurskoða áform sín ekki bara einu sinni, heldur fjórum sinnum. Þrátt 

fyrir að þetta hafi kostað bæði tafir og fjárútlát þá er slíkur hugsunarháttur eitthvað sem 

margir stjórnendur í dag mættu eflaust læra af. Hin langa og þyrnum stráða byggingarsaga 

Seðlabanka Íslands er lýsandi fyrir það sem arkitekt má eiga von á í starfi sínu, ekki síst þegar 

hönnun snýr að opinberum byggingum á viðkvæmum stöðum.  

Fremur en að einangrast eða missa átta í stílhugsun sinni tókst Guðmundi að þróa 

byggingarlist inn á nýjar brautir án þess að missa sjónar á þeim grunngildum sem hann 

kynntist á námsárum sínum og eru nú sem fyrr aðalsmerki hönnunar hans í stóru sem smáu. 

„Það er óhætt að segja að þeir sem voru helst á móti Seðlabankanum var einmitt fólkið sem 

kom honum upp. Það var ýmislegt sem gerði það að verkum að húsið var vel byggt og ég 

held að það sé Guðmundi Hjartarsyni að þakka. Þetta var eins og að gera dúfu að 

seðlabankastjóra, hann var svo ljúfur. Maður úr sveitinni, hann var helvíti góður og klókur. 

Þegar kommarnir tóku við þá bara sleikti hann þá upp, gaf þeim bara að borða eins og 

öndunum. Þeir sögðu ekki múkk eftir að Seðlabankinn var reistur,“61 sagði Guðmundur. Frá 

árunum 1968 til 1987 starfaði Guðmundur með sex seðlabankastjórum og var Guðmundur 

Hjartarson seðlabankastjóri frá 1974 til 1984 og sem formaður byggingarstjórnar 

Seðlabankans frá 1982 til 1988.62 Jóhannes Nordal sat lengst af í stjórn bankans, eða frá 1964 

til 1993 og var hann ímynd Seðlabankans og mikill áhrifavaldur um íslensk efnahagsmál.63 

 

 

 
61 Viðtal 2. 
62 ,,Guðmundur Hjartarson.“ Mbl, 20. apríl 2007. 
63 Jón Sigurðsson. ,,Hagfræðingar heiðraðir.“ Fjármálatíðindi, 51 árgangur seinna hefti, 2004, bls. 8-10. 
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Hornsteininn að Seðlabankanum lagði forseti Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, 6. maí árið 

1986 og var öll starfsemi bankans flutt inn í húsnæðið árið 1987. Vigdís Finnbogadóttir var 

kjörin forseti árið 1980 en hún hafði sem leikhússtjóri Leikfélags Reykjavíkur (Iðnó) verið 

áberandi í mótmælum vegna byggingarinnar við Arnarhól. ,,Það var ægilega gaman af henni 

Vigdísi Finnbogadóttur. Við urðum ágætis vinir eftir að við Ólafur fórum að teikna 

Borgarleikhúsið með honum Þorsteini Gunnarssyni. Þetta var nú frekar skondið. Hún var á 

móti Seðlabankanum sem leikhússtjóri Iðnó en svo þegar hún varð forseti þá lagði hún 

hornstein að bankanum sem hún hafði sjálf verið að mótmæla. Það er nú eiginlega ekki hægt 

að skálda þetta, en svona geta nú tímarnir breyst,“64 sagði Guðmundur og hló.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Viðtal 1. 

Mynd 21: Guðmundur Kr. Guðmundsson við steypuvirki bankans. 
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Mynd 22: Hér erum við Guðmundur í vettvangsferð um 

Seðlabanka Íslands. 
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Þakkarorð 

Ég vil þakka Guðmundi Kr. Guðmundssyni hjartanlega fyrir alla hjálpina við gerð þessarar 

ritgerðar. Síðastliðnir mánuðir hafa verið mjög lærdómsríkir fyrir mig sem nema í arkitektúr 

en einnig fannst mér mjög dýrmætt að fá tækifæri til að kynnast Guðmundi og hans sögu 

betur á mínum fullorðnis árum. Guðmundur er frændi minn og hef ég þekkt hann alla mína 

tíð en hann er bróðir ömmu minnar heitinnar, Sigríðar Svövu Guðmundsdóttur. Bæði 

bernskuheimili mín voru teiknuð af Guðmundi, enda faðir minn heillaður af hans 

hugmyndafræði um einfaldleika, fúnksjón og stílhrein form. Arkitektúr og hönnun 

Guðmundar voru því mikið rædd á mínu heimili og fór ég þar með ung að aldri að hafa áhuga 

á byggingarlist og hugmyndafræðum sem liggja þar að baki. Á þessum árum þekkti ég lítið til 

annarra verka en þeirra sem Guðmundur hafði gert og var hann því minn fyrsti og helsti 

áhrifavaldur og verk hans líklega ástæðan fyrir því að ég valdi mér arkitektúr sem fag. Nú 

þegar ég er að taka mín fyrstu skref sem verðandi arkitekt þá kann ég betur að meta 

mikilvægi þeirra áhrifa sem hann hafði á mig. Það var virkilega skemmtilegt að skrásetja 

hans lífstímaverk með lifandi frásögnum sem var áður óskráð saga. Mikilvægt er fyrir unga 

arkitekta að kynna sér sögu húsa, ekki eingöngu af bókum, heldur líka með beinu samtali 

milli kynslóða innan fagsins. Ég vil því tileinka þessari ritgerð honum frænda mínum 

Guðmundi Kr. Guðmundssyni. 

 

Að lokum vil þakka leiðbeinanda mínum Pétri H. Ármannssyni fyrir alla þá aðstoð sem hann  

hefur veitt mér í gegnum ritgerðarskrifin. Ég óskaði eftir að fá Pétur sem leiðbeinanda við 

gerð þessarar ritgerðar vegna góðra kunnáttu hans um byggingarlistarsögu Íslands.  

Einnig vil ég þakka honum Sigurði Hallgrímssyni arkitekt, einn af eigendum og 

stjórarformanni Arkþings, fyrir að taka vel á móti mér og veita mér aðgang að 

frumteikningum bankans.  
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