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Hvað er heimili?



Í þessari rannsókn er rýnt í hugtakið heimili og það skoðað í samhengi 
Hvalfjarðar. Í dag stöndum við frammi fyrir raunveruleika sem er niðurstaða 
áralangrar ósjálfbærrar þróunar; stöðu þar sem aðgerðarleysi jafngildir ekki 
lengur hlutleysi. Um leið og sú þróun er skoðuð með gagnrýnum augum 
er spurt hvaða lærdóm megi draga af förnum vegi. Verkefnið endurspeglar 
ferli sambúðarinnar sem skref fram á við; hvernig við búum með hvort öðru  
og hvernig við háttum sambúð okkar við jörðina og vistkerfi hennar. Það 
vekur endanlega upp spurninguna um það hver tekur ákvarðanir um framtíð 
Hvalfjarðar og á hvaða forsendum; í hag hverra og á kostnað hverra?
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Heimilið sem vinnustaður
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Eldskálinn1 / 900 

Á miðöldum þjónuðu híbýli fólks þjónuðu fyrst og fremst hlutverki 
notagildis fyrir íbúa þess. Langhúsið var aðalíveruhús bænda, sem má lýsa 
sem eins konar arinstofu eða reykstofu. Slík rými urðu oft full af reyk og 
sótug en þar fór matseld fram og þar sátu einnig og sváfu heimamenn.2 
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Gröf í Öræfasveit3 / 1300 

Næstu árhundruðin tók torfbærinn talsverðum skipulagsbreytingum sem 
birtast einkum í formi viðbygginga sem uxu eins og litlir sprotar út frá 
samvistakjarna, fremur tilviljunarkenndir í fyrstu en síðan með ákveðnara 
skipulagi.4 
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Glaumbær5 / 1800

Það má gera ráð fyrir að talsverður núningur hafi verið milli athafna á 
bænum þar sem rými voru lauslega skipulögð og ætluð fyrir fjölbreytta 
notkun. Þar af leiðandi hafa fjölskyldulíf og vinna að miklu leyti farið 
saman, og líklega hafa heimilið og vinnustaðurinn ekki verið sjálfstæð eða 
aðskilin fyrirbæri, heldur aðeins bærinn.
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Með tæknivæðingu starfshátta færðust ýmis störf út fyrir bæinn, og með 
sjávarútveginn í stórsókn tóku vinnuhjú að flytjast úr sveitum til starfa sem 
verkafólk í vaxandi iðnaði. Þetta lagði grundvöll að þróun þéttbýlis á Íslandi 
og neyddist löggjafarvaldið til að fylgja eftir þessum miklu breytingum og 
afnema hömlur sem höfðu verið á búsetu fólks.6 
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Heimilið sem griðarstaður
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Séð yfir Verkamannabústaði við Hringbraut7 

Með tilkomu iðnbyltingar og þéttbýlismyndunar má segja að vinnan hafi 
verið dregin úr einkarýminu fram í opinbera rýmið; samfélagseiningin hafi 
tekið við af bæjareiningunni; og aðild að ákveðinni stétt veitt þá vernd sem 
aðild að fjölskyldu hafði veitt áður.8 
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Verkamannabústaðir við Hringbraut9 / Einar Erlendsson, 1931

Fyrir verkamanninum varð heimilið að eins konar griðarstað, aðskildum 
frá vinnustað hans. Þó má velta fyrir sér grið húsmóðurinnar sem sinnti 
öllum ólaunuðum störfum heimilisins. Hin hagsýna húsmóðir sá um 
eldun, þrif, þvott og uppeldi barna sinna, svo eitthvað sé nefnt. Arkitektúr 
verkamannabústaðanna er spegilmynd þess veruleika. Konur voru bundnar 
við strit innan heimilisins en voru arðrændar andvirði þeirrar vinnu.10 
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Á síðustu tveimur áratugum síðustu aldar voru gerðar gríðarlegar 
breytingar á húsnæðismálum landsmanna, líklega þær mestu í allri sögu 
húsnæðiskerfisins. 

Þá varð sú eðlisbreyting á íslenska byggingarlánakerfinu að það breyttist 
í fasteignalánakerfi. Við upptöku hins svokallaða “húsbréfakerfis” jukust 
lánveitingar til muna og þar með var verðlægt ígildi íslenskra heimila skráð 
á Verðbréfaþing Íslands (nú Kauphöll Íslands).

Árið 1998 tóku svo gildi ný lög um húsnæðismál sem fólu m.a. í sér að 
lánveitingum ríkisins í félagslegum tilgangi yrði hætt og að öll lánastarfsemi 
Byggingarsjóðs verkamanna skyldi aflögð.11
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Heimilið sem markaðsvara
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Sameignargarðlöndin Kringlumýri12 / 1946
Verslunarmiðstöðin Kringlan13 / 1987

Á árunum 1985-1987 var fyrsti áfangi Kringlunnar byggður, fyrstu 
verslunarmiðstöðvar Íslendinga. Þessi miðstöð var að bandarískri fyrirmynd 
þar sem Íslendingar áttu að geta gengið um yfirbyggð stræti þar sem tugir 
verslana voru staðsettir og næg bílastæði að fá.14

Ekki var talið að miðborgin myndi ná að halda í við þá eftirspurn sem var í 
vændum fyrir íslenskt verslunarlíf og höfðu verið stórleit áform um ‚nýjan 
miðbæ‘ í Kringlumýri.15

Hinn nýi miðbær reis því á grafreit gömlu Sameignargarðlandanna, þar sem 
bæjarbúar sem ekki höfðu garð við heimili sín kost á að leigja garðstæði á 
hóflegu verði til að rækta helstu garðávexti og grænmeti fyrir heimili sín.16 
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Líta má á Kringluna sem einhvers konar minnisvarða um þau straumhvörf 
sem áttu eftir að eiga sér stað í húsnæðis og skipulagsmálum Íslendinga; 
þar sem áherslan færðist af sameiginlega rýminu yfir í einkarýmið og 
hagnaðarforsendur urðu ríkjandi í húsnæðisuppbyggingu landsmanna.
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Hafnartorg17 / PK Arkitektar, 2019

Í miðborg Reykajvíkur er að finna einn af fjölmörgum þéttingarreitum 
borgarinnar, Hafnartorg. Hafnartorg er einkar athyglisvert dæmi í 
skipulagssögu Reykjavíkur, þar sem almenningsrýminu sjálfu hefur verið 
komið á hendur einkaaðila. Þar af leiðandi liggur valdið yfir rýminu ekki hjá 
almenningi, heldur þeim fjárfesti sem heldur á afsalinu hverju sinni.
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Íbúð á Hafnartorgi18 / PK Arkitektar 2019

Á Hafnartorgi er að finna “glæsilegar fasteignir” og er verðmiðinn 
samkvæmt því. Engin sameiginleg rými er að finna í húsunum að frátöldum 
kjallaranum, sem er sagður stærsti bílakjallari landsins.19 Andstætt við 
hönnun Verkamannabústaða við Hringbraut má segja að Hafnartorg sé rými 
einkavæðingar fjölbýlisins, þar sem hver íbúð er einangruð og aðskilin frá 
þeirri næstu; vandlega afmarkaður hlutgervingur verðbréfs á síbreytilegum 
markaði húsnæðiskerfisins.
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Þegar rýnt er nánar í þær byggingar sem verið er að reisa og hafa risið á 
Hafnartorgi, má sjá að markaðssetning þeira byggist mun fremur á að kynna 
híbýlin sem „lúxus fasteignir“ og „frábær fjárfestingartækifæri.“20 Þá blasir 
við flestum sem ganga um svæðið að stór hluti íbúðanna stendur tómur, 
enda voru umræddar íbúðir ekki byggðar sem „heimili,“ heldur eitthvað 
allt annað. Í tilfelli Hafnartorgs hefur hlutverk húsnæðisins sem fasteign, 
fjárfesting og markaðsvara náð algjörum yfirburðum yfir raunverulegt 
notagildi þess sem dvalarrými.
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Brautarholt 26-2821 / T.ark Arkitektar, 2021

Á sama tíma hafa átt sér gríðarlegar hækkanir á húsnæðisverði í Reykjavík 
á tiltölulega skömmum tíma, sem hefur leitt til þess að byggingaraðilar leita 
lausna hjá hönnuðum og arkitektum svo megi framleiða “ódýrari” íbúðir 
fyrir markaðinn. Brautarholt 28 er dæmi um slíkar íbúðir, þar sem nýting 
fermetra er í algjöru hámarki og þörfum íbúa er sömuleiðis haldið í algjöru 
lágmarki. Sameiginleg afnotarými eru ekki til staðar og hefur þvottahúsið 
því meira að segja tekið sér festu á baðherbergjum íbúða og svefnherbergið á 
eldhúsgólfinu.  
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Öll þurfum við einhvers staðar að eiga heima. Hvort sem við búum í 
helli eða á herragarði er húsnæði mannleg nauðsyn sem á sér óteljandi 
birtingarmyndir og er meðal tryggðra mannréttinda í alþjóðalögum. Engu 
að síður blasir við sá veruleiki að fólk á sífellt erfiðara með að halda í við 
markaðinn, lendir í húsnæðisvanda og jafnvel fátækragildrum.22

Heimilið getur haft ólíka merkingu fyrir ólíku fólki. Á meðan sífellt fleiri 
fleiri upplifa heimili sín sem fjárhagsbyrði og streituvald, upplifa aðrir 
heimilið sem öruggt skjól og rými þar sem ferli lífsánægju, félagslegra 
framfara og auðsöfnunar fara fram.23

Svo virðist sem rauður þráður hafi legið í gegnum sögu íslenska heimilisins, 
allt frá því að híbýlin þjónuðu sameiginlegu hlutverki heimilis og 
vinnustaðar á miðöldum og fram til dagsins í dag þar sem heimilið fylgir 
lögmálum markaðarins og framleiðslu umframvirðis. Sá rauði þráður birtist 
einna helst í þeim ójöfnu valdasamböndum sem heimilið myndar umgjörð 
um.

David Harvey hefur kallað þetta eina af mótsögnum kapítalismans, þ.e. 
að ójöfnuður í landfræðilegri þróun er niðurstaða leitar kapítalismans að 
stöðugleika. Með öðrum orðum er ójöfnuður forsenda fyrir jafnvægi í 
hagkerfinu. Sá ójöfnuður mun aðeins ágerast innan hagkerfis sem byggir á 
stöðugum hagvexti. 24 

Kenningar Harvey um ójöfnuð má auðveldlega yfirfæra á sambúð okkar 
við jörðina og vistkerfi henar. Þess vegna er áhugavert að skoða Hvalfjörð í 
því samhengi og hvernig landnýting hefur tekið breytingum samhliða þróun 
heimilisins. 
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Hvalfjörður sem heimili
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Blótshúsið á Þyrli25 / 900

Lengst af var Hvalfjörður landbúnaðarhérað og má rekja sögu bænda í 
firðinum allt til landnáms þar sem Þorsteinn Gullknappur hafði búsetu á 
Þyrli.26 
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Sigurður Helgason bóndi á Þyrli ásamt fjölskyldu sinni27 / 1941

Á fyrri hluta 20. aldar var sjálfsþurftarbúskapur enn áberandi 
landbúnaðarform í Hvalfirði.
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Ræst fram í óþekktri mýri28 

En með vélvæðingu íslenska landbúnaðarins um 1940 hófst framræsla 
votlendis undir landbúnað af krafti. Landbúnaðarjarðir í Hvalfirði voru engin 
undantekning þar á og í seinni tíð hefur skaðsemi þessara aðgerða verið 
mikið til umræðu, enda hefur framræsla mýra mikil áhrif á afkomu vissra 
vistkerfa og ekki síst vegna gríðarlegrar losunar gróðurhúsalofttegunda, enda 
heldur votlendi áfram að losa koltvísýring í tugi og jafnvel hundruð ára eftir 
framræslu. 29 
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Herstöð Bandamanna á Miðsandi30 / 1940

Með tilkomu hernámsins átti sér stað mikil uppbygging fyrir aðstöðu 
hersveita Bandamanna, sem fylgdi mikill ágangur á landið, mengun vegna 
úrgangs og slæmrar umgengni, ásamt gríðarlegri röskun á landsvæði.
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Hvalstöðin Litlasandi31 / 1948

Eftir að herinn yfirgaf Hvalfjörð reis ýmis iðnaður á grunni gömlu 
herbúðanna, þar á meðal Hvalstöðin á Litla Sandi. 
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Líparítvinnslan Litlasandi32 / 1956

Í Hvalfirði voru einnig skilgreind fjölmörg efnistökusvæði og þar voru 
líparítnámur áberandi þar sem sérhæfð vinnsla var reist á Litlasandi. 
Líparítvinnslan var reist af Sementsverksmiðjunni á Akranesi sem annaði 
mikilli eftirspurn eftir steinsteypu í ört vaxandi borg og bæjum.33 
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Járnblendiverksmiðja á Grundartanga / 1977
Álver á Grundartanga34 / 1997

Undir lok síðustu aldar varð eins konar stökk í mælikvarða á framleiðslu í 
Hvalfirði; fyrst með opnun járnblendiverksmiðju á Grundartanga og síðar 
álvers sem setur stóran svip á landslagið og ekki síður umhverfi sitt, þar 
sem brennisteins- og flúormengun hafa raskað vistkerfum og skapar ógn við 
afkomu bænda í firðinum.35 
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Frístundabyggð í Hvammsvík36 / THG Arkitektar, 2021

Í dag hefur borið á ferlum sem virðast vera að færast í aukana en það eru 
uppkaup stóreignamanna og fjárfesta á jörðum í Hvalfirði. Jarðirnar eru 
þróaðar sem frístundalóðir með lúxus frístundahúsum ásamt ýmiss konar 
ferðaþjónustu sem byggir á upplifunum á „íslenskri náttúru.”37 
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Fótspor; um ferli sambúðar



68

Miðsandur

Litli Sandur

Þyrill

Þyrilsnes

Fótspor mannfólks í Hvalfirði er gríðarlega stórt og þar hefur gríðarlegur 
skaði verið unninn sem er óafturkræfur. 

Við upphaf þessarar rannsóknar virtist sem hvalveiðar og herseta heyrðu 
sögunni til. En þegar þessi orð eru rituð situr höfundur við eldhúsborð í 
Hvalfirði eftir að hafa lesið frétt um að Hvalur hf. ætli að hefja útgerð á ný 
eftir fjögurra ára veiðistöðvun38, undir hávaða frá flugvél Bandaríkjahers 
sem hringsólar yfir sveitinni í æfingarflugi frá Miðsandi.

Þá hefur stóriðja skotið djúpum rótum með tilheyrandi umhverfismengun 
og grænþvotti - og auðmenn og viðskiptajöfrar kaupa upp jarðir til 
uppbyggingar á lúxus frístundalóðum.

Þegar teknar eru ákvarðanir um landnotkun og landþróun er því mjög 
mikilvægt að spyrja spurninga um hvaða forsendur liggja að baki þeirra 
ákvarðana og öllu fremur forsendur hverra - í hag hverra og á kostnað 
hverra?

afstöðumynd: lóðir í eigu Hvals hf.
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Meðfram Hvalfirði innanverðum er stórbrotið landslag. Fjöllin há og 
tignarleg. Þar skiptast á nes og vogar. Harðarhólmi, klettum girtur á alla 
vegu, fagurgrænn í kollinn, sttendur einstakur upp úr sjávarfletinum. 

Allra fjalla tilkomumestur á þessum slóðum er Þyrillinn. Hvessir hann 
mikilúðgar brúnir sínar í suðurátt. 
Í honum framanverðum er Helguskarð. Dregur það heiti sitt af því, að Helga 
Haraldsdóttir jarls kleif þar upp með sonu sína tvo eftir að hafa borgið sér 
og þeim á sundi til lands úr Harðarhólma, er aðför byggðarmanna að bónda 
hennar hafði verið gjörð í hólmanum. 

Framan undir Þyrlinum er bærinn Þyrill, samnefndur fjallinu. Er það 
bæjarnafn eitt af mörgum gott dæmi þess, hve forfeður okkar vorir voru í 
öndverðu snjallir að velja bæjum sínum heiti.

Það er fallegt á Þyrli. Það er fagurt og unaðsríkt að líta þaðan fram á 
fjörðinn beggja megin Þyrilsness, sem er beint fram undan bænum, þegar 
sól skín í heiði og fjöllin standa á höfði í spegilsléttum haffletinum. En þarna 
sem annarsstaðar er bilið mjótt milli blíðu og éls. Kastvindasamt er þar 
löngum ofan af hinum háu fjöllum. Rýkur þá sjórinn ákaflega og skrúfast 
upp í háa stróka. Blása þá vindar sitt á hvað úr öllum áttum samtímis og 
þeyta sædrifinu fjöllunum hærra. En sjaldgæfar eru þær hamfarir og trufla 
ekki að jafnaði fegurð og hlýleik umhverfisins.

Sigurður Helgason
bóndi á Þyrli 
Nóvember 195439 
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Það var aðdráttarafl þessara fögru orða sem dró mig upp fyrir 
Hvalfjarðarveginn og beindi rannsókninni að lóð Þyrils. Í fyrstu heimsókn 
minni þangað blasti fyrir mér sú sýn sem Sigurður bóndi hafði málað í 
lýsingu sinni og tel ég óhætt að segja að orð hans hafi ekki brugðist. 

Það sem kom hins vegar á óvart var það sem beið í bæjarstæðinu, því þar 
stóð ekki aldargamall sveitabær eins og ég hafði búist við. Raunar höfðu öll 
bæjarhúsin verið rifin fyrir um áratug og í lautina þar sem bærinn stóð áður, 
hafði heilum helling af hvalbeinum verið hrúgað saman. Löngu dauðir hvalir 
og búskapurinn á Þyrli skiptu grafreit á milli sín og lágu þar saman í gamla 
bæjarstæðinu.

Sú umhyggja og alúð sem eitt sinn umlukti landið virtist horfin á brott. 
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Hvernig verða fótsporin af næstu skrefum landþróunar undir Þyrli? 
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Hugmyndafræði þessa verkefnis byggir á afstöðu höfundar um að 
aðgerðaleysi jafngildi ekki hlutleysi í gefnu samhengi. Verkefnið 
endurspeglar því ferli sambúðarinnar sem skref fram á við; hvernig við 
búum með hvort öðru og hvernig við háttum sambúð okkar við jörðina og 
vistkerfi hennar. 

Eitt helsta markmið nýrrar byggðar undir Þyrli verður að binda enda á 
tímabil vanrækslu og niðurníðslu á umræddu svæði. Með því að taka jarðir 
Þyrils og Þyrilsness í fóstur verður lagt í aðgerðir á borð við endurheimt 
votlendis og skóglendis sem stuðla að auknum líffræðilegum fjölbreytileika. 
Föst búseta á svæðinu greiðir fyrir viðhaldi heilbrigðis á þeim vistkerfum 
sem standa undir höllum fæti.

Samfélagslandsjóður (e. community land trust) er samnefnari fyrir 
eignarhaldsfyrirkomulag sem er gjarnan stuðst við í borgum og 
á þéttbýlissvæðum til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði. 
Fyrirkomulagið tryggir m.a. að yfirráð yfir eignum liggi hjá íbúum, fremur 
en hluthöfum sem byggja ákvarðanir á hagnaðarforsendum.

En í meginatriðum byggja slíkir sjóðir á lýðræðislegum hugsunarhætti 
þar sem áhersla er lögð á sameiginlegt eignarhald og sameiginlega sýn á 
meðferð húsnæðis og lands. Í tilfelli Þyrils og Þyrilsness mætti beita þessari 
aðferðafræði og tryggja þar með að markmiðum byggðarinnar um að velferð 
íbúa væri framfylgt til frambúðar. 
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Þegar kom að skipulagi þorpsins var megináherslan lögð á sameiginlega 
rýmið sem sterkan útgangspunkt sem önnur rými mættu vaxa út frá - ekki 
ósvipað og torfbærinn þróaðist fyrstu árhundruðin frá landnámi þar sem 
viðbyggingar uxu eins og litlir sprotar út frá samvistakjarnanum. 
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Mótun afstöðu í landi var að miklu leyti unnin í 
lifandi módeli þar sem landhalli á lóðinni varð 
mótandi þáttur í skipulagi þorpsins.
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Snið B-B 

Snið A-A 

Tveir opinberir vegir liggja að þorpinu og koma þeir til með að gegna 
ólíku hlutverki. Sá austari, Þyrilsvegur, er meginaðkoman að byggðinni frá 
Hvalfjarðarvegi og nemur staðar við helstu sameignarhús þorpsins. Vestari 
vegurinn, Þyrilsnesvegur, er hins vegar eins konar þjónustuvegur sem liggur 
niður fyrir Hvalfjarðarveg og tengir þannig saman Þyrilsnesið sjálft og 
gömlu skemmuna sem fær nýtt hlutverk sem landgræðsluhús.
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Þyrping sameignarhúsa liggur í hjarta 
byggðarinnar þar sem gróðurhús, 
vinnustofur og samkomuhús marka 
aðkomuna að þorpinu. Til norðurs 
við þyrpinguna stendur baðhús ásamt 
sameiginlegu þvottahúsi.Þá eru húsin öll í 
samtali við sögu staðarins með einum eða 
öðrum hætti. 

Þar sem bæjarhús Þyrils stóð áður, liggur 
baðhúsið í skjóli lautar sem áður umlukti 
bæinn. 

Léttur strúktúr gróðurhúsa hvílir að hluta 
á gömlum steypugrunni sem undirstrikar 
aðalinngang húsanna.

Aldargamall hleðsluveggur sem eitt sinn 
umlukti túngarðinn á Þyrli heldur áfram 
að þjóna hlutverki sínu sem umgjörð um 
byggðina. 

Verkstæðishús brýtur sig þó út fyrir 
þann ramma og lendir utan garðsins 
og tengist þar með betur við starfsemi 
við Þyrilsnesveg. Engu að síður tengist 
verkstæðið öðrum vinnurýmum með 
tengirými sem hangir ofan við gamla 
túngarðsvegginn.
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Bæjarstæðið

Steypugrunnurinn

Túngarðsveggurinn
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Hugsunin sem einkenndi mótun grunnmyndarinnar var að kalla fram sterka 
samfélagstilfinningu í sameiginlegum rýmum en um leið bera virðingu fyrir 
næðistilfinningunni sem einkarýmið kallar á. Þar af leiðandi er sameiginlegum 
rýmum á borð við eldhús og stofur snúið í átt að opnum garði. Aftur á móti er 
dvalarrýmum snúið til suðurs og vesturs í átt að Hvalfirði.

Snið C-C Heimiliskjarnar

C C
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Inngarður
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Frá því að búseta hófst á Þyrli og landnemar lögðu fyrst land undir fót í 
Hvalfirði hefur átt sér stað eðlisbreyting á því sem við köllum heimili í 
daglegu tali. Undanfarna mánuði hef ég velt upp spurningum um hvernig við 
höfum búið, hvernig við búum og hvaða lærdóm megi draga af förnum vegi 
þegar spurt er hvernig við komum til með að búa. Þessar vangaveltur kalla 
þó yfirleitt á fleiri spurningar en svör. 

Að skoða Hvalfjarðarbotn sem heimili virtist í fyrstu fjarstæðukennt og 
jafnvel eins og skref aftur á við þar sem ríkjandi straumar í dag snúa fremur 
að þéttingu en útþenslu byggðar. En sárin sem hafa verið skilin eftir af 
landþróun síðustu árhunduða lýsa ástandi þar sem aðgerðarleysi jafngildir 
ekki lengur hlutleysi.

Því hefur tiltekin sögn fylgt hugsun minni í gegnum ferlið: að búa með. 
Hvort sem það felur í sér hvernig við búum með hvort öðru eða hvernig við 
búum með jörðinni og vistkerfum hennar, tel ég sambúðina mikilvægan 
þátt í því  hvernig við komum til með að móta og bera upp spurninguna um 
heimilið.

Að því sögðu vona ég að sú alúð og umhyggja sem eitt sinn umlukti lönd 
Þyrils muni festa þar rætur á ný.
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