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Samlífskenningin greinir frá því hvernig fruman, smæsta lifandi eining 
lífvera, þróaðist í samlífi við bakteríu. Við það varð til nýtt frumulíffæri, 
Hvatberi, sem sér frumunni fyrir næringu. Í Hvalfirði mun nýtt samfélag 
innan Hvalstöðvarinnar taka á sig mynd frumunnar og samfélag 
sjávarbænda, sem stundar þararæktun í mótvægisskyni gegn skaðlegum 
áhrifum iðnaðar og landbúnaðar á hafið, taka á sig mynd hvatberans.
Í samfélaginu munu gamlar byggingar og nýjar, nýr iðnaður og gamall, lifa í 
samlífi við hvort annað og vinna saman að fullkomnu jafnvægi líkt og líffæri 
frumunnar.

100 orðin
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1. Hvalstöðin í Hvalfirði (1986)
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2. Hvalskurður

3. Járnblendiverksmiðjan  
á Grundartanga, 1990.

4. Opnun 
Hvalfjarðargangana, 

1998.



13

Inngangur

Til útskriftarverkefnis í Arkitektúr 2022 fengum við það verkefni að 
hanna vistþorp í Hvalfirði. Slík þorp geta verið fjölbreytt að eðlisfari en í 
grunninn eiga þau það sameiginlegt að mynda sjálfbær samfélög þar sem 
einstaklingar búa og starfa. Til þess að mynda þorp í firðinum vildi ég finna 
vandamál til þess að leysa, hvort sem það væri í tengslum við náttúruna 
eða samfélagsmyndun. 

Hvalfjörður er djúpur fjörður sem liggur inn af Faxaflóa. Lífríkir vogar og 
víðáttumiklar leirur skarta strandlengjuna. Þar af eru algengustu leirurnar 
kræklinga- og sölvaóseyrar ásamt sandmaðks- og skeraleirum. Í þær 
sækist m.a. fjölbreyttur floti farfugla. Líkt og við sáum í vettvangsferðinni 
okkar út á Þyrilsnesið þá sækja einnig selir inn í fjörðinn í sellátur.  

Dýpi fjarðarins býður upp á góða innsiglingu sem hefur nýst landsmönnum 
vel í gegnum tíðina. Kaupskip sigldu þangað fyrr á öldum og verslunarstaðir 
tóku að myndast. Landbúnaður og fiskveiðar hafa einnig verið megin þorri 
lifnaðarháttar þar fyrr á tíðum. Frá landnámi hefur maðurinn sett mark sitt 
á náttúru Hvalfjarðar. Þar af eru ákveðnir vendipunktar meira áberandi 
en aðrir. Í seinni heimsstyjöldinni varð fjörðurinn að miðstöð siglinga 
Bandaríkjamanna og Sovétríkjanna með vopn og vistir. Bækistöðvar 
undir starfsemina tók að rísa í kringum fjörðin, bryggjur og skammtíma 
byggingar. Eftir að stríðinu lauk tók iðnaðarstarfsemi að rísa.1 Hvalstöðin 
var reist 1948 á landi Litla-sands og nýttu menn þar sér mannvirki 
hernámsins. Járnblendiverksmiðjan á iðnaðarsvæði Grundartanga tók 
til starfa 1977 og árið 1998 opnuðu bæði Hvalfjarðargöng og álverið á 
Grundartanga.23 Samhliða iðnaði hefur efnistaka einnig staðið yfir bæði á 
hafsbotni og í líparítnámum í kringum fjörðinn. 

Verkefnið mitt fór að þróast út frá þeirri atburðarrás í sögunni. Við opnun 
ganganna færðist meiri ró yfir fjörðinn sem landsmenn þurftu áður að 
þræða til þess að koma leiða sinna. Í kjölfarið fór verslunarstarfsemi inn 
með firðinum að leggjast út af.4 Sama ár var einnig farið að bera á auknum 
eiturþörungablóma í Hvalfirði.5 Hvort sem það er frá auknum iðnaði eða 
næringarefnum sem berast í sjóinn frá landbúnaði, hefur blóminn þau áhrif 
að DSP eitur safnast í kræklinginum sem vex á svæðinu.6 

1. „Með PQ-17 til Arkhengels,“ Fálkinn, 46. Tölublað (1963): 22-23.
2. „Grundartangahöfn,“ Faxaflóahafnir, 14. ágúst, 2013. https://www.faxa-
floahafnir.is/is/grundartangahofn/. 
3. Viktor Arnar Ingólfsson, „Áhrif Hvalfjarðarganga á umferðaöryggi,“ 
Framkvæmdafréttir Vegagerðinnar 24, 33. tölublað (2003): 2-3.
4. Viðar Guðjónsson, „Sjoppur urðu göngum að bráð,“ Morgunblaðið, 28. 
ágúst 2014.
5. Hafrannsóknastofnuni, 2000, Þættir úr vistfræði sjávar 1999. Ha-
frannsóknarstofnunin, Reykjavík.  
6. Óðinn Svan Óðinsson, „Matvælastofnun varar við tínslu á kræklingi í 
Hvalfirði,” RÚV, 18. september 2021. Sótt 12. maí af https://www.ruv.is/
frett/2021/10/18/matvaelastofnun-varar-vid-tinslu-a-kraeklingi-i-hvalfir-
di.  
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Rannsóknarferlið mitt hófst á Þyrilsnesi þar sem ég fór að skoða samlífi 
á svæðinu. Á nesinu er friðlýst æðarvarp. Æðaröndin er fuglategund sem 
maðurinn hefur þróað einstakt samlífi við í gegnum tíðina. Hér á landi allt 
frá landnámi. Samlífið fer þannig fram að maðurinn sækist í æðardúninn 
sem fuglinn fóðrar hreiðrið sitt með og í staðinn verndar maðurinn 
varpstaðinn frá vargi. Á ströndinni við Helguvík heldur stór hópur æðarfugla 
sig. Sandurinn er svartur litaður af skeljum hafsbotnsins. Við lág flóð eru 
þörungar í fjörunni einnig áberandi ásamt öðrum lífverum sem festa sig við 
þang og steina. 

Samhliða þeirri rannsókn rakst ég á bókina Symbiotic planet þar sem 
höfundurinn Lynn Margulis segir frá kenninguni sinni um hvernig 
fruman þróaðist í samlífi við bakteríu. Í stuttu máli þróaðist bakterían 
inní frumunni og myndaði nýtt frumulíffæri sem við þekkjum í dag sem 
hvatbera í dýrafrumum og grænukorn í plöntufrumum.71 Handteiknaðar 
útskýringarmyndirnar af frumunum minntu mig helst á abstrakt 
afstöðumynd af lífrænni uppbyggingu eldri byggða. Með öllum sínum 
frumulíffærum myndar fruman sitt eigið samfélag sem mig langaði að bera 
saman við mannlegt samfélag. Fruman er í mínum skilningi framleiðslu 
eining, hún framleiðir prótín og DNA ásamt því að taka inn og skila út 
efnum með valgegndræpi. 

7. Jón Már Halldórsson, „Hver er uppruni grænukorna í heilkjarnafrumum?“ 
Vísindavefurinn, 30. ágúst 2010. Sótt 12. maí 2022. http://visindavefur.
is/svar.php?id=55302. 

Rannsókn
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Atburðarás
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Flétta
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Þörungur
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Snúðormar
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Mosar
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Ling
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Hreindýramosi
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5.  Bygging Hvalstöðvarinnar, 1948.
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Hvalstöðin

Samfélagið sem fór að taka á sig mynd byggist á þeirri forsendu að vera 
framleiðslueining, fruma með kjarna sem þróaðist í samlífi við bakteríu. Til 
þess varð Hvalstöðin ákjósanlegri staðsetning heldur en nánast ósnert 
náttúran á Þyrilsnesi. Vistþorpið sem kemur sér fyrir í Hvalstöðinni er 
samfélag sæbænda sem ræktar og framleiðir afurðir úr þara. Þörungar 
eru undirstaða lífríkis í hafinu þar sem þeir binda kolefni og mynda súrefni. 
Hugmyndin var ekki byggð á staðreyndum heldur frekar spekúleringum um 
hvort ræktun þörunga í firðinum gætu haft áhrif á eiturþörungablóman sem 
myndast og alla jafnan hreinsað hafið. Til þess að tengja hringrásin uppá 
land er mjölvinnslu einnig komið fyrir í Hvalstöðinni. Úr þaranum er unnið 
þörungamjöl fyrir lífrænan áburð á túnin í kring. Í þeirri von um að minnka 
magn og neikvæð áhrif næringarefna sem skolast frá landbúnaði niður í 
sjó, því lengi tekur sjórinn við.8 1

8. Jón Már Halldórsson, „Hverjir eru helstu mengunarvaldar hafsins og 
hvaða áhrif hafa þeir á lífverur sjávar?“ Vísindavefurinn, 14. janúar 
2005. Sótt 12. maí 2022. http://visindavefur.is/svar.php?id=4715. 
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6.  Við hvalskurð.
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7.  Kálfur
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8.  Hvalstöðin í fullu fjöri
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9.  Loftmynd af Hvalstöðinni
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10.  Bakvið Hvalstöðina, 
2003.
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11.  Þakplan 
Hvalstöðvarinnar, 2003.
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12.  Vélahús 
Hvalstöðvarinnar, 2012.
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13.  Þakmynd af 
Hvalstöðinni, 2003. 
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Vettvangsferð í Hvalstöðina leiddi í ljós að núverandi byggingarnar þar 
mynda sitt eigið samfélag. Byggingarnar eru byggðar upp í hálfgerðum 
bútasaum sem var áhugavert að reyna greina úr. Elsta byggingin er steypta 
byggingin sem teygir sig út í hafið. Við hana hefur síðan fjöldi viðbygginga 
verið bætt á. Þak byggingarinnar er þar sem hvalurinn er dreginn upp 
og skorinn. En þak byggingarinnar tengir sig einnig í landslagið fyrir 
ofan þar sem gengið er inn í annan klasa bygginga. Efniskennd og 
formfræði á svæðinu er fjölbreytileg þar sem bæði steyptarbyggingar og 
bárujárnsklæddir viðarburðir koma saman í litlu samhengi, nema sem þörf 
viðbót við framleiðslu á hverjum tíma fyrir sig. 
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Samfélag sæbændana mótar sig inn í gömlu byggingarnar, ásamt því að 
bæta við og taka frá eftir þörfum. Kjarni samfélagsins verður enn steypta 
byggingin sem teygir sig út í hafið. En í stað þess að draga hval upp á 
þakið er þari dreginn upp, hreinsaður og flokkaður. Inn í hvalstöðina er 
þörungamjölsvinnsluni komið fyrir ásamt markaði. Þörungar verða þannig 
að nýju DNA staðarins. Viðbyggingar eru sprengdar af gömlu hvalstöðinni 
til þess að komast að kjarna byggingarinnar. 
Byggingarnar sem eru fyrir ofan hvalstöðina eru einnig endurnýttar 
og þangað komið fyrir bæði sauma- og smíðaverkstæðum sem þjóna 
nýsköpun í kringum þarann, ásamt kaffistofu og sýningarými. Þar sem 
viðbyggingar voru losaðar af er grunnurinn nýttur til að koma upp 
veitingarstað í beinum sjónás við hafið. Lengra úti við ströndina er komið 
upp þörungaböðum. Markaðinum sem komið er fyrir í stöðinni verður 
einnig að samfélagslegum tengipunkt fyrir Hvalfjarðarsveit. Þar er hinum 
ýmsa varningi sem framleiddur er á svæðinu seldur, ásamt því að bændur 
úr sveitinni geta einnig komið og selt beint frá býli. 

Nýbyggingunum sem komið er fyrir þjóna helst þeirri nýju byggð sem 
kemur sér fyrir á svæðinu. Þar á meðal er leikskóli, þvottahús og opin 
vinnuaðstaða. Heimilin umkringja svæðið og snúa með útsýni út á hafið. 
Gönguleiðirnar á milli taka á sig mynd frimisnetsins. Gamlar og nýjar 
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Afstöðumynd

Sæbændur



51



52

Gamlar byggingar

Breyttar byggingar

Nýjar viðbyggingar

Nýjar byggingar
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Grunnmynd, þakhæð. 
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Vinnslu rými

Stigagangur

Saumaverkstæði

Kaffihús

Verkstæði

Gallery
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Grunnmynd, grunnhæð. 
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Vélasalur
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Starfsmannarými

Markaður

Stigagangur

Hvalstöðin

Leikskóli

Þvottahús

Vinnustofur

Sýningar og samkomurými

Veitingastaður

Byggingar
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Þakplan Hvalstöðvarinnar.
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A
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Sneiðingar
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Sneiðing  A-A
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Sneiðing  B-B
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