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Ágrip 

Markmiðið með þessari ritgerð er að leita svara við eftirfarandi spurningu: Hvernig getur 

hönnun lóðar og skipulagning nánasta umhverfis Skrímslasetursins á Bíldudal orðið, 

sem hefur beina skírskotun til þema þess, sæskrímslanna og nýtist til útiveru og 

fræðslu? Hvernig er ennfremur hægt að skapa miðbæjar- og torgstemningu á þessu 

svæði? 

Til að leita svara við þessum spurningum var rýnt í þær heimildir sem 

Skrímslasetrið á Bíldudal byggir starfsemi sína á, sögur af sæskrímslum og fólkinu sem 

kynntist þeim af eigin raun. Auk þess var hugmyndum safnað saman sem fæðst hafa meðal 

þeirra sem unnið hafa við uppbyggingu Skrímslasetursins og greiningar gerðar á svæðinu 

umhverfis það. Leitast er við að svara spurningunni með skipulags- og hönnunartillögu 

sem byggð er á greiningum, hugmyndum úr umhverfissálfræði og tekur mið af hugtakinu 

„aðgengi fyrir alla“. 

Í skipulags- og hönnunartillögunni er lagt til að áherslan verði aðallega á fólk, en ekki bíla 

með því að loka að mestu leyti fyrir umferð akandi vegfarenda. Þá eru gerðar tillögur að 

endurbyggingu og tilfærslu á húsum til að mynda heildrænni götumynd við 

athugunarsvæðið. Þar með er lagður grunnur að þeirri torg- og miðbæjarstemningu sem 

leitast var eftir. Torgið er gert eftirsóknarvert dvalarsvæði fyrir íbúa Bíldudals og ferðafólk. 

Að lokum er gerð tillaga að hönnun leiksvæðis á milli Tjarnarbrautar og Skrímslasetursins 

sem miðar að því að vekja athygli vegfarenda á því sem fer fram í setrinu og hvetja þá til 

að staldra við.  

Með þessari hönnunar- og skipulagsvinnu eru settar fram hugmyndir um hvernig bæta má 

skipulag Bíldudals með tilliti til móttöku ferðafólks og lífsgæði íbúa í huga. 
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1. Inngangur 

1.1 Tilurð verkefnisins  
Höfundur fékk það hlutverk að reka Skrímslasetrið á Bíldudal sumarið 2010. Við þá vinnu 

varð ljóst hversu mikil þörf er á að skipuleggja og hanna umhverfi setursins. Það er því 

spennandi verkefni að gera skipulags- og hönnunartillögu að torgi og miðbæ  þar sem 

leitast er við að flétta inn þjóðsögunum um sæskrímslin. 

Þegar áhugamenn um stofnun Skrímslaseturs á Bíldudal hrundu hugmynd sinni í 

framkvæmd var farið af stað í leit að hentugu húsnæði. Gamalt hús sem m.a. hefur hýst 

niðursuðuverksmiðjuna sem framleiddi „Bíldudals grænar baunir“ og fjölmargar aðrar 

afurðir, sláturhús, saltfiskverkun og að síðustu hausaverkun, var keypt eftir þónokkra 

umhugsun. Aðkoman að húsinu var mjög slæm, það var illa lyktandi, þakið næstum ónýtt 

og má segja að þurft hafi að rífa það allt að innan og byggja upp aftur. Þetta hafði í för með 

sér að félagslegi þáttur verkefnisins varð stór. Hátt í hundrað sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í 

verkefninu. Samvinna brottfluttra við heimamenn hefur skapað magnaða samheldni og 

ánægju brottfluttra yfir að fá tilefni til að endurnýja kynnin við heimahagana og gamla 

félaga í vinnuferðum, þegar uppbygging Skrímslasetursins stóð sem hæst. Út frá þessu 

samstarfi hefur bjartsýni manna um uppbyggingu samfélagsins á Bíldudal vaxið og 

hugmyndir um atvinnuskapandi verkefni færst í aukana (Skrímslasetrið á Bíldudal, 2010). 

Skrímslasetursverkefnið hefur vakið verðskuldaða athygli vegna þessarar samheldni og 

m.a. hefur Gísli Einarsson fjallað um það í þætti sínum „Út og suður“ (Gísli Einarsson, 

2009).  

Það er því verðugt verkefni að gera tillögu að hönnun útisvæðis Skrímslasetursins og 

nánasta umhverfi. Leiða má að því líkur að umhverfi sem hannað er þannig að fólki líði vel 

á staðnum verði enn frekar til að ferðafólk staldri við í þorpinu. Það dvelji lengur og 

jafnvel í öðrum tilgangi en aðeins til að skoða Skrímslasetrið. Ennfremur býður nálægð við 

kirkjuna, gamla skólann (sem nú þjónar hlutverki safnaðarheimilis) og saga svæðisins upp 

á gott tækifæri til að mynda einhverskonar miðbæjar- og torgstemningu á þessu svæði. 
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1.2 Markmið 

Í þessari ritgerð eru settar fram hugmyndir að skipulagi og hönnun umhverfis  

Skrímslasetrið á Bíldudal. Hönnunartillagan er unnin í anda hugmynda í 

umhverfissálfræði, með „aðgengi fyrir alla“ að leiðarljósi og möguleika til fræðslu um 

menningu og sögu svæðisins.  

Ætlunin er að leita svara við eftirfarandi spurningu: 

Hvernig getur hönnun lóðar og skipulagning nánasta umhverfis Skrímslasetursins á 

Bíldudal orðið, sem hefur beina skírskotun til þema þess, sæskrímslanna og nýtist til 

útiveru og fræðslu? Hvernig er ennfremur hægt að skapa miðbæjar- og torgstemningu á 

þessu svæði? 

Til að svara þessari spurningu var leitað til nokkurra þeirra sem lifað og hrærst hafa í  

uppbyggingu Skrímslasetursins um árabil. Gert var ráð fyrir að hugmyndir hafi sprottið 

upp í þeim ferli, sem nýttust vel við áframhaldandi uppbyggingu verkefnisins. Rýnt var í 

hugmyndafræði sem nýst gæti sem forsendur fyrir  hugmyndavinnunni að skipulags- og 

hönnunartillögunni. Jafnframt voru heimildir skoðaðar sem tengjast þema sýningarinnar, 

sæskrímslunum. Svæðið var greint og kortlagt, kostir og gallar vegnir og tengsl við aðra 

þætti í umhverfinu skoðuð. 

Að endingu er hugmynd að hönnun og skipulagi lögð fram í teikningum og 

skýringarmyndum þar sem meginmarkmið er haft að leiðarljósi. 

1.3 Sambærileg verkefni  

Dæmi eru um að á Íslandi hafi útisvæði verið hönnuð í samræmi við þá starfsemi sem fram 

fer innandyra. Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn er nærtækt dæmi. Hann er hannaður í 

kringum íslensku húsdýrin annarsvegar og hinsvegar í anda skemmtigarða sem tíðkast 

erlendis, með fallturnum, leiktækjum og veitingaaðstöðu. Þar er líka að finna tjald, þar sem 

yngsta kynslóðin getur upplifað og fræðst um ýmislegt innan vísindaheimsins, ásamt því 

að skoða margvísleg forvitnileg sjávardýr. Þar er m.a. hægt að fá að snerta þessi skrýtnu 

dýr sem er hluti af upplifunarhluta safnsins (sjá Mynd 1).  
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Mynd 1. Snertiker (Fjölskyldugarðurinn, 2010). 

Í dýragarðinum í Slakka er gengið lengra í að fylgja ákveðnu þema, en þar er íslenski 

torfbærinn áberandi á svæðinu (sjá Mynd 2).  

 
Mynd 2. Í dýragarðinum í Slakka ( Dýragarðurinn í Slakka, 2010). 

Skemmtigarðurinn í Grafarvogi býður upp á ýmsa skemmtun. Bardagar í litbolta og 

lasertag fara fram í kúrekaþorpi, minigolfið í nágrenni við sjóræningjaskip og í hópefli þarf 

að sigrast á ýmsum heimagerðum hindrunum í leiktækjum í anda skátanna (sjá Mynd 3). 
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Mynd 3. Skemmtigarðurinn í Grafarvogi ( Skemmtigarðurinn, 2010). 

 

Útisvæði í kringum söfn og setur eru sum hver hönnuð í tengslum við það sem fjallað er 

um innandyra. Dæmi um það er umhverfi Galdrasýningarinnar á Hólmavík, þar sem 

efnisval minnir á þá tíma sem um er fjallað, hvalbein og hlaðnir veggir úr torfi og grjóti. 

Heklusetur á Leirubakka (sjá Mynd 4), þar sem efni úr Heklu eru notuð í hús og umhverfi.  

 

 
Mynd 4.  Heklusetrið á Leirubakka (Heklusetrið, 2010). 

Síldarminjasafnið á Siglufirði (sjá Mynd 5) er líka gott dæmi, þar sem umhverfið er útbúið 

eins og umhorfs var á þeim árum þegar starfsemi síldarstöðvarinnar var mikilvægur hluti af 
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þorpinu. Þar geta gestir fengið að upplifa sýningu, sem kynnir þau vinnubrögð sem viðhöfð 

voru við síldarsöltun og dansa við harmonikkuspil líkt og síldarvinnufólkið gerði gjarnan.  

 
Mynd 5. Síldarminjasafnið á Siglufirði (Síldarminjasafnið, 2010). 

Erlendis er fjöldinn allur af þemagörðum í öllum stærðum og gerðum. Mikið ber á 

skemmtigörðum með allskyns leiktækjum og afþreyingu, en þó er töluvert gert af því að 

kynna sögu og menningu með því að setja upp sýningar sem eru bæði utan- og innandyra. 

Þar er hægt að upplifa söguna í gegnum lifandi uppsetningar á því hvernig fólk lifði á 

hinum ýmsu tímum, líkt og í Dublinia, víkingasafni í Dublin á Írlandi, sögusafninu 

Sagnlandet í Lejre Danmörku (sjá Mynd 6) og miðjarðarhafslandasýningin Terra Mítica á 

Spáni, svo einhver dæmi séu nefnd. 

 
Mynd 6. Sagnlandet í Lejre, Danmörku (Sagnlandet i Lejre, 2010). 
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1.4 Efnistök  

Í kafla 3 er fjallað um hugmyndir í umhverfissálfræði og hugtakið „aðgengi fyrir alla“. Þá 

eru hugmyndir Jan Gehl kynntar og fjallað um þemað sem unnið er út frá, sæskrímslasögur 

þær sem Skrímslasetrið á Bíldudal byggir á. Einnig er sagt frá hugmyndum sem fram hafa 

komið hjá þeim sem unnið hafa að uppbyggingu setursins. Í kafla 4 er gerð grein fyrir  

athugunarsvæðinu og þróunarsaga byggðar á Bíldudal rakin. Í kafla 5 er fjallað um þær 

greiningar sem gerðar voru í verkefninu. Þar er skoðað hvort sú fullyrðing heimafólks 

standist, að á Bíldudal sé veðursæld meiri en í nágrannafjörðum. Núverandi landnotkun er 

útlistuð, hvernig byggingar tengjast athafnasvæðinu, aðkoma og nýting. 

Út frá fyrrgreindum forsendum er lögð fram tillaga að hönnun og skipulagi svæðisins í 

heild og einstökum hlutum þess gerð nánari skil í kafla 6. 

2. Vinnuferill 

Vinnuferillinn (sjá Mynd 7) hefst með því að viðfangsefnið er skilgreint (A) og markmið 

verkefnisins eru lögð fram. Að því loknu er farið í söfnun á gögnum (B). Leitað var að 

heimildum um sambærileg verkefni með aðstoð leitarvéla á netinu. Þá var svæðið 

ljósmyndað, loftmynd útveguð og gamlar myndir grafnar upp í bókum um Bíldudal. 

Ennfremur var rætt við þá sem komið hafa að uppbyggingu Skrímslasetursins varðandi 

hugmyndir sem komið hafa fram við þá vinnu.  

Því næst eru þær hugmyndalegu forsendur sem notaðar eru til þess að svara 

rannsóknarspurningunni skoðaðar (C). Hugmyndir í umhverfissálfræði og leiðbeiningar 

um „aðgengi fyrir alla“ eru kynntar og gert grein fyrir hugmyndum Jan Gehl (2002). Til að 

kynnast þema Skrímslasetursins er rýnt í þær heimildir sem sem liggja að baki sýningunni, 

sögurnar um sæskrímslin í Arnarfirði og kynni fólks af þeim. Gert er grein fyrir mörkum 

og legu athugunarsvæðis, mannvirkjum og þróun byggðar á Bíldudal. Veðurfarsgögn um 

Bíldudal frá Veðurstofu Íslands eru greind (D) og borin saman við gögn frá Patreksfirði til 

að sýna fram á veðursæld staðarins. Sólargangur (sérstaklega að sumri) er skoðaður, 

sjónrænar greiningar gerðar með aðferðum Jan Gehl auk þess sem möguleg aðkoma að 

svæðinu er greind. Rýnt var í þá starfsemi sem er á og við umrætt svæði og notendur 

athugunarsvæðisins skilgreindir út frá henni. 
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Niðurstaða er dregin saman (E), með vinnu út frá hugmyndum, forsendum, greiningum og 

meginmarkmiði. Hún er sett fram í skipulags- og hönnunartillögu sem sýnd er með 

teikningum og skýringarmyndum ásamt útlistun í texta. 

Umræður og tillögur eru unnar út frá framgangi verkefnisins (F). Hindranir og mögulegar 

takmarkanir eru ræddar, auk þess sem hugmyndir að mögulegum úrbótum eru lagðar fram. 

 

Mynd 7. Vinnuferill (Ása Dóra Finnbogadóttir, 2010) 

3. Forsendur skipulags og hönnunar 

3.1 Umhverfissálfræði  

Umhverfissálfræði er ung fræðigrein sem fjallar um samspil mannsins við umhverfið, 

hvernig hann hefur áhrif á það og ekki síður hvernig umhverfið hefur áhrif á manninn, 

reynslu hans og hegðun (Sigrún Helgadóttir & Páll Jakob Líndal, 2010). Tilgangur 

umhverfissálfræðinnar er m.a. að auka skilning á umhverfinu og hvernig hægt er að haga 
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hönnun þess þannig að hún sé íbúum viðkomandi svæða sem hagkvæmust. Þetta er gert 

með því að finna leiðir til að mæla viðhorf fólks, finna út hvað því líkar best. Matið er gert 

með ýmsum leiðum og atriðum, svo sem lýsingum (e. descriptions), gildismati og dálæti 

(e. evaluations and preferences), fagurfræði (e. aesthetics), tilfinningum (e. emotions), 

merkingu (e. meanings) og áhættu (e. risk). Það sem hefur áhrif á mat þeirra sem taka þátt í 

svona rannsóknum er: kyn, aldur, þjóðerni, andleg líðan, persónuleiki, reynsla / 

kunnugleiki (e. familiarity) ofl. 

Líkur hafa verið leiddar að því  að samband sé á milli upplifunar í náttúrulegu umhverfi og 

heilsu fólks, að náttúrulegt umhverfi hafi minni streituvaldandi áhrif. Niðurstöður úr 

rannsókn Grahn & Stigsdotter sem gerð var á sænskum námsmönnum (2009) leiddi í ljós 

átta atriði sem mikilvægt er að svæði bjóði upp á til að minnka stressáhrif á manninn; 

kyrrð, rými, náttúru, tegundafjölbreytni (dýra/plantna), athvarf, menningu, möguleika og 

samfélag. Þessar niðurstöður benda til þess að græn svæði séu mikilvægir þættir í skipulagi 

þéttbýlis þegar þessi atriði eru til staðar. (sjá Mynd 8).  

 
Mynd 8. Heilsubætandi umhverfi? (Ása Dóra Finnbogadóttir, 2007). 

Niðurstöður úr rannsóknum hafa einnig bent til að útlit bygginga hafi mismunandi áhrif á 

fólk (Herzog & Gale, 1996). Þá hefur komið í ljós að fólki líkar betur við eldri húsagerð en 

nýtísku hús, að því gefnu að þeim eldri sé vel við haldið. Ákveðið samræmi þarf einnig að 

vera á milli hæðar húsa og götunnar eða svæðisins sem þau standa við. Þetta hefur með 

lokun/opnun rýmis að gera, hvort fólki líði vel eða illa og hvort það upplifir sig öruggt eða 
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óöruggt á svæðinu. Á opnum svæðum er betri yfirsýn og minni líkur á að eitthvað óvænt 

komi uppá. 

Flækjustig umhverfis er atriði sem fjallað hefur verið um í umhverfissálfræði (Stamps, 

2003), en þá er verið að athuga hvort fólki líkar að hafa umhverfi sitt einhæft eða 

fjölbreytt. Þar lítur helst út fyrir að fólk vilji hafa miðlungs flækjustig, þ.e. að umhverfið sé 

hvorki of einhæft (og þá kannski leiðinlegt) né of fjölbreytt (og jafnvel ruglingslegt) 

(Stamps, 2003). 

3.2 Aðgengi fyrir alla 

Við skipulagningu og hönnun umhverfis, þarf að taka tillit til ýmissa þátta líkt og þarf við 

hönnun og gerð bygginga. Þar á meðal er mikilvægt að ganga úr skugga um að 

viðfangsefnið sé öllum aðgengilegt, að aðgengi sé t.d. ekki takmarkað fyrir ákveðinn hóps 

fólks, þ.e. vegna hreyfihömlunar, sjón- eða heyrnarskerðingar o.s.frv. Þrátt fyrir kröfuna 

um jafnan rétt og möguleika fólks á að taka þátt í samfélaginu, virðist sem víða sé pottur 

brotinn. Þeir hópar sem taka þarf tillit til vegna hömlunar af einhverju tagi eru stór hluti 

samfélagsins, sérstaklega þegar taldir eru með hópar líkt og aldraðir, fatlaðir, fólk með 

barnavagna, hreyfihamlaðir, heyrna- og sjónskertir, fólk með ofnæmi o.fl. 

Í byggingalögum og –reglugerð nr. 54/1978 sem sett var fram fyrir tuttugu árum er gert ráð 

fyrir að taka þurfi tillit til aldraðra og fatlaðra við hönnun bygginga. Með tilkomu þessara 

laga hefur hugarfar gagnvart aðgengi þeirra sem fatlaðir eru, batnað. Skilningur hefur 

jafnframt aukist á mikilvægi þess að allir hafi jafnan rétt á að geta ferðast um. Mikilvægi 

aðgengis kristallast í fimmtu meginreglu af þeim 22 sem Sameinuðu þjóðirnar samþykktu 

og Ísland á aðild að (Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 2005), sem grundvallaratriði 

fyrir því að fatlað fólk njóti jafnréttis á við aðra þegna. Setningin um markmið í byggingar- 

og skipulagsreglugerð 73/1997, kveður afdráttarlaust á um réttindi allra. „Að tryggja 

réttaröryggi í meðferð skipulagsmála, þannig að réttur einstaklinga og lögaðila verði ekki 

fyrir borð borinn, þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi.“. Jafnframt hefur verið 

bætt inn liðum gagnvart áfanga- og lokaúttekt með tilliti til aðgengis fyrir fatlað fólk.  

Að frumkvæði Arkitektafélags Íslands og með aðstoð ýmissa aðila sem þessi mál varða, 

hafa verið gefnar út leiðbeiningar til aðstoðar þeim sem fást við hönnun og framkvæmd 
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slíkra bygginga og svæða. Með jákvæðara hugarfari og leiðbeiningum er vonast til að 

þessum málum verði komið í betra lag, þó erfitt reynist stundum að koma á móts við þarfir 

allra aðila (Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 2005). 

Þeir þættir sem gæta þarf sérstaklega að varðandi aðgengi að svæðinu eru landhalli og 

hæðarlega. Að ekki sé of mikill halli á gangstígum og leiðum á svæðinu. Áferð og litir 

þurfa að vera aðgreinanlegir þættir í umhverfinu og yfirborð og efnisval má ekki vera 

hindrandi t.d. fyrir hjólastóla. Huga þarf að hvíldaraðstöðu og bekkjum, skjólmyndun og að 

gróður sé ekki til óþæginda t.d. að gróður sem helst veldur ofnæmi sé notaður þannig að 

neikvæð áhrif verði sem minnst fyrir þá sem haldnir eru ofnæmi. Mikilvægt er að 

merkingar og skilti séu skýr, hamli ekki umferð gangandi fólks og séu í þeirri hæð að börn 

og hreyfihamlaðir fái notið þeirra. (Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 2005). 

3.3 Jan Gehl 

Í bók sinni „Public Spaces and Public Life“ fjallar Jan Gehl um hvernig hægt er að gera 

borgir að betri dvalarstað fyrir fólk. Hann telur að þegar fólk dvelur innan borgarinnar, 

myndist frekar jákvæð félagsleg samskipti sem þjappi því saman og stuðli að betra 

borgarumhverfi (Gehl, 2002). Þrátt fyrir að Bíldudalur verði seint talinn til borga, hlýtur að 

vera hægt að yfirfæra þessar kenningar á hegðun íbúa þar, enda hljóta ákveðnir 

samnefnarar að vera á meðal fólks í þéttbýli og þéttbýliskjörnum og hvernig það hagar sér. 

Skipulag og hönnun svæða þarf að taka mið af slíku, þar sem markmið skipulags á að vera 

að gera þéttbýlið, sem um er fjallað, sem ákjósanlegast til útiveru fyrir íbúa þess.  

 

Gehl setur fram nokkur atriði sem þarf að uppfylla, sé ætlunin að laða fólk að ákveðnum 

svæðum innan borgarinnar/þéttbýlisins. Á slíku svæði þarf til dæmis að vera eitthvað 

spennandi að horfa á eða fylgjast með. Svæðið þarf að vera að ákveðnum gæðum og 

möguleikar á að setjast niður, hvíla sig og eiga mannleg samskipti. Gehl telur að til að gera 

borg að ákjósanlegum stað fyrir fólk, þurfi að byggja á sérstöðu staðarins, gera þær betur í 

stakk búna fyrir gangandi vegfarendur. Útbúa þarf staði sem gott er að dvelja á og minnka 

umferð í gegnum þau svæði sem ætluð eru til útiveru íbúanna. Auk þess þarf borgin að 

vera falleg, örugg, fjölbreytt og lifandi. 
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Til þess að skoða hvernig svæðið sem um er fjallað í þessu verkefni, hentar til að draga að 

sér íbúa þorpsins og ferðafólk, þarf að skoða hvernig aðstæður eru. Hvernig er veðurfar á 

svæðinu, bílaumferðin um það og hvað er spennandi að sjá og gera?  

Gehl leggur mikið upp úr því að starfsemin í kringum slíkt svæði sé í tengslum við 

umhverfið, að byggingar séu opnar á þann hátt að þeir sem eru fyrir utan, séu meðvitaðir 

um hvað þar fer fram og eins að þeir sem fyrir innan eru, séu í góðum tengslum við svæðið 

fyrir utan. Greining á því hvort framhliðar bygginganna á umfjöllunarsvæðinu eru opnar 

eða lokaðar að þessu leiti var því gerð til frekari glöggvunar á því hvernig svæðið hentar til 

myndunar torg- og miðbæjarstemningar. 

3.4 Sæskrímslin 

Hugmyndin að stofnun Skrímslaseturs á Bíldudal kviknaði þegar brottfluttir Bíldælingar 

lögðu höfuð í bleyti og leituðu eftir einhverju sem gæti virkað sem aðdráttarafl til að 

stöðva ferðafólk á leið sinni út í Selárdal. Flestir þeirra ólust upp við frásagnir af 

ófrýnilegum kynjaskepnum líkt og fjörulöllum, sem margir hafa orðið varir við í Arnarfirði 

(sjá Mynd 9 og 10). Töldu þeir að ferðafólk hefði áhuga á að kynna sér sögu og menningu 

svæðisins með lifandi sýningu um sæskrímslin.  

 
Mynd 9. Rétt upp úr aldamótunum 1900 var enskur togari, Royal Dunn 
frá Hull, að veiðum á Fífustaðarbótinni, innan við Austmannsdal. Kom 
þá gríðarlegt skrímsli í vörpuna sem áhöfnin giskaði á að hefði verið 
um 20-30 tonn og var það nærri búið að velta togaranum. Skrímslið 
sprautaði sýru úr nösum yfir mennina og brenndust nokkrir þeirra illa. 
Skera varð á trollið til að hleypa skrímslinu niður en togaranum var 
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siglt inn á Bíldudal þar sem Þorbjörn Þórðarson læknir gerði að sárum 
þeirra er brenndust. -Myndskr. Magnús Óskarsson (Skrímslasetrið, 
2010). 

  
Þrátt fyrir að í fórum Þorvaldar Friðrikssonar „skrímslasérfræðings Íslands“ séu að finna 

hátt í fjögurþúsund frásagnir af sæskrímslum frá öllum landshlutum, virðast þær ekki vera 

vel þekktar á meðal almennings á Íslandi. Þorvaldur hefur safnað skrímslasögum um 

tuttugu ára skeið og hefur orðið var við að slíkar sögur hafa ekki borist mann fram af 

manni líkt og sögur um huldufólk, álfa og drauga. Ástæðan gæti verið sú að á Íslandi er 

það talið „eðlilegt“ að trúa á slíkar verur, en ef fólk segist hafa séð sæskrímsli niðri í fjöru 

er það álitið ruglað og ekki tekið trúanlegt. Einhverra hluta vegna hefur það semsagt ekki 

verið viðurkennt í gegnum tíðina að slíkar verur séu til.  

 
Mynd 10. Sagan: Árið 1915 var sexæringurinn Heppinn, gerður út frá 
Kirkjubóli í Fífustaðardal, á leið í land úr róðri í logni og fögru veðri er 
báturinn stöðvaðist skyndilega og virtist sem strandaður þó frammi í miðjum 
sjó væri. Hann stóð þá á baki á einhverju sem virtist vera risadýr eða óþekkt 
kvikindi. Hrefna kom þá aðvífandi meðfram bátshliðinni og kaffærði dýr 
þetta svo áhöfnin komst heil í land. - Myndskreyting Magnús B. Óskarsson 
(Skrímslasetrið, 2010). 

Af þeim sögum sem til eru af sæskrímslum við Ísland gerast flestar í Arnarfirði og er 

Bíldudalur því tilvalin staðsetning fyrir Skrímslasetur. Ástæðan fyrir því að þær gerast 

frekar þar en annasstaðar er óþekkt. Það gæti verið vegna þess að Arnarfjörður er svo 

hentugt búsvæði fyrir sæskrímsli. Fjörðurinn er þannig í laginu að hann er grynnstur yst, en 
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nokkurskonar þröskuldur er við fjarðarminnið og dýpkar hann sem innar dregur. Í botni 

fjarðearins eru svo nokkrir katlar eða mjög djúpar holur þar sem gott er fyrir sæskrímsli að 

búa og fela sig í. Fjörðurinn er fullur af gómsætu skrímslafóðri, innfjarðarrækju, skelfiski 

og kalkþörungum svo skrímslin ættu ekki að svelta, auk þess sem umferð á þessum slóðum 

er ekki mikil nema rétt yfir hásumarið, þegar skrímslin forðast hvort eð er að vera á ferli 

þar sem þau eru meira fyrir að koma upp á land þegar skyggja fer á haustin og veturna. 

Sögurnar gerast víðsvegar um fjörðinn, en á margmiðlunarborði sem fyrirtækið Gagarín 

hannaði fyrir sýninguna, er hægt að ferðast á milli staða og lesa um hvað gerðist á hverjum 

þeirra með gagnvirkum hætti (sjá Mynd 11).  

 
Mynd 11. Margmiðlunarborð sem Gagarin hannaði fyrir Skrímslasetrið 
(Skrímslasetrið, 2010). 

Á margmiðlunarborðinu er m.a hægt að fara í Selárdal, Krossavík, Ós og á Hvestusandinn 

eða alls þrjátíu og þrjá staði og lesa um fjörulalla, hafmenn, faxaskrímsli, skeljaskrímsli og 

fleiri skrímsli, sem gengið hafa á land eða valdið bátum erfiðleikum í róðrum. Þegar farið 

er um þessa staði er vel hægt að hugsa sér að slíkar kynjaverur hafi verið ( og eru?) þar á 

ferli (sjá Mynd 12). 



Skipulag- og hönnun umhverfis Skrímslasetursins á Bíldudal 

18 

 
Mynd 12. Arnarfjörður: staðsetning á 33 sæskrímslasögum (Skrímslasetrið, 2010). 

Íbúar á Bíldudal minnast þess að þeim var bannað að fara niður í fjöru eftir myrkur í 

barnæsku, þar sem það átti á hættu að rekast á fjörulalla (Gísli Einarsson, 2009). Slíkt hefur 

eflaust verið notað líkt og grýla, til að minnka líkurnar á að börn færu sér að voða við príl á 

sleipum steinum í fjörunni. Kveikjan að þessum sögum, hræðslan við hið óþekkta er 

eitthvað sem virðist hafa lifað með manninum frá örófi alda. Veröldin var „smærri“ í þá 

daga, hugarheimur fólks náði til nánasta umhverfis; fjörunnar, fjarðarins og fjallanna. Fólk 

sem bjó á afskekktum svæðum, á þeim tímum sem ekki var farið á milli staða nema 

fótgangandi og við illan leik, hefur þurft að berjast við óttann við sæskrímslin, ekki síður 

en við drauga og afturgöngur. Draugar, álfar og þá einnig sæskrímsli voru hluti af 

menningu íslendinga. Með tímanum hefur hnattvæðingin, þ.e. bættar samgöngur, samskipti 

og meiri þekking á öðrum löndum og heimsálfum orðið til þess að við leitum að hinu 

óþekkta í meiri fjarlægð. Þannig hafa „hryllingssögur“ breyst úr því að snúast um drauga 

og sæskrímsli, í að fjalla um verur frá öðrum hnöttum. 

Markmið þeirra sem standa að Skrímslasetrinu á Bíldudal er að sýningin um sæskrímslin 

verði sótt hvaðanæva úr heiminum. Mikill áhugi virðist vera á sæskrímslum, líkt og fjöldi 

þeirra sem fara sérstaklega að skoða Loch Ness í Skotlandi, sýnir. Enn þann dag í dag 

berast  sögur frá fólki sem séð hefur sæskrímsli og hafa aðstandendur  Skrímslasetrisins 

tekið að sér að halda utan um þær frásagnir. Mikill metnaður er lagður í að gera sýninguna 
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lifandi og er uppsetningu hennar ekki nærri lokið og margar skemmtilegar hugmyndir eru í 

bígerð (Skrímslasetrið á Bíldudal, 2010). 

Eins og fram kemur  í kafla 1.2 var leitað til nokkurra þeirra sem hafa lifað og hrærst í 

verkefninu um uppbyggingu Skrímslasetursins. Gert var ráð fyrir að hugmyndir hafi 

sprottið upp í þeim ferli, sem gætu nýst vel við gerð verkefnisins. Þessara hugmynda var 

aflað með viðtölum við átta aðila: Helga Hjálmtýsson, Arnar Guðmundsson, Víking 

Gunnarsson, Magnús B. Óskarsson, Þröst Gunnarsson, Valdimar Gunnarsson, Kolbein 

Gunnarsson og Kára Schram. 

Það liggur í hlutarins eðli að þegar fólk vinnur saman að slíku verkefni sem uppbygging 

Skrímslasetursins er, spretta upp hugmyndir sem erfitt er að eigna ákveðnum aðila fremur 

en öðrum. Þannig kom t.d. sama hugmynd fram hjá fleirum en einum af áðurnefndum 

aðilum varðandi útisvæði/veitingaaðstöðu sem eftirlíkingu af bryggju, með grófum 

timburborðum, bryggjupollum og öllu tilheyrandi. Eins var með hugmyndir um að gera 

opið svæði á milli Tjarnarbrautar og Skrímslasetursins að tjaldsvæði, sem kæmi að góðum 

notum við sérstök tilefni, t.d. þorpshátíðina „Bíldudals grænar baunir“ Því skal beðist 

velvirðingar ef einum er eignuð hugmynd annars í þessari umfjöllun. Hér er greint frá þeim 

hugmyndum sem fram komu að öðru leyti. 

Arnar hafði fyrir einhverjum árum síðan teiknað upp svæðið í kringum kirkjuna, þar sem 

hann lagði m.a. fram þá hugmynd að nota form kirkjugluggans sem form í stétt fyrir 

framan kirkjuna. Í hugmynd hans kemur einnig fram dvalarsvæði austan við kirkjuna sem 

gæti skapað skemmtilegar aðstæður til útiveru þegar vel viðrar. Hann talaði einnig um að 

fá trébát og staðsetja hann á lóðinni, grafa hann jafnvel niður til hálfs (líkt og hann væri að 

sökkva) eða nýta hann sem veitingaaðstöðu/pall. Arnar benti á að þetta væri eitt af fáum 

spennandi svæðum sem ekki er í halla á Bíldudal. Því væri vel til fundið að skapa gott 

dvalarsvæði þar sem fólk þyrfti ekki að standa í brekku! (Arnar Guðmundsson, símtal, 20. 

október 2010).   

Helgi benti m.a. á þann möguleika á að færa Svalborg (sjá kafla 4.3) til að mynda 

heildstæðari mynd. Jafnvel mætti endurbyggja gamla Baldurshaga (sjá kafla 4.3), sem stóð 

á milli Gamla skóla og Skrímslasetursins, annaðhvort þar sem hann stóð eða á milli 
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Tjarnarbrautar og torgsins, til að loka svæðinu enn frekar (Helgi Hjálmtýsson, munnleg 

heimild, 14. október 2010).  

Þröstur lýsti þeirri hugmynd að setja upp kafbátasjónpípu, annað hvort á þeim stað þar sem 

strompurinn er á Skrímslasetrinu eða á útisvæði. Þá væri hægt að horfa út yfir fjörðinn og 

jafnvel hægt að nýta tæknina til að sjá sæskrímslin í sínu eiginlega umhverfi (Þröstur 

Gunnarsson, munnleg heimild, 7. júlí 2010). 

Víkingur vildi halda á lofti hugmyndum frænda síns, Bjarna Valdimarssonar, sem var 

kallaður senjor. Þær fjölluðu um að gera Bíldudal að sumarparadís fyrir ferðafólk sökum 

þess hve veðurblíðan þar er mikil. Víkingur leggur til að á svæðinu milli kirkjunnar og 

Skrímslasetursins verði torg, sem hannað væri sem garður. Þar væri „minna af steypu, en 

meira af stórum trjám, jafnvel tjörn í miðju“ eða gosbrunnur. Hann benti á að gamli 

Baldurshagi, sem áður er nefndur, hafi verið fyrsta húsið á Íslandi  sem hannað var með 

leiksýningar í huga. Þess vegna væri sniðugt að byggja hluta útiveitingasvæðisins sem svið 

sem nefnt væri „Gamli Baldurshagi“. Þar gætu verið uppákomur á sumrin og 

tónlistarmenn, leikhúshópar o.fl. komið fram „í sumar og sól“ á Bíldudal (Víkingur 

Gunnarsson, skilaboð á Facebook, 3. nóvember 2010). 

Kári kom m.a. fram með þá hugmynd að klæða strompinn á Skrímslasetrinu með 

speglaflísum, sem vektu athygli á Skrímslasetrinu, jafnvel úr fjarska þegar sólargeislar 

endurköstuðust frá þeim (Kári G. Schram, munnleg heimild, 3. júní 2010). 

4. Athugunarsvæði 

4.1 Mörk og lega athugunarsvæðisins 

Athugunarsvæðið er staðsett á Bíldudal sem tilheyrir sveitafélaginu Vesturbyggð, á 

suðurhluta Vestfjarða (sjá Mynd 13). 
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Mynd 13. Staðsetning svæðis, athugunarsvæði afmarkað með skyggingu (Ása Dóra Finnbogadóttir, 
2010). 

Í grein Helga Hjálmtýssonar á vef Arnfirðingafélagsins (2002) er Bíldudal lýst svo: 

„Bíldudalur er dalur sem gengur í suð-vestur úr mynni Suðurfjarða Arnarfjarðar og upp 

af Bíldudalsvogi. Dalurinn liggur milli hárra fjalla. Fjallið norðanmegin kallast 

Bíldudalsfjall en sunnanmegin er Otradalsfjall. Fyrir botni dalsins er Hnúkur, Hálfdán og 

Tunguheiði. Til Tálknafjarðar var áður fyrr farið yfir fjallveginn Hálfdán eða Tunguheiði 

sem er nokkru styttri leið. Dalurinn nær frá Jaðri norðan megin að Haganesi suður. 

Bíldudalur er því í góðu skjóli fyrir veðri og vindum og er þar oft á sumrin slík veðursæld 

að með ólíkindum þykir“. 
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Mynd 14. Athugunarsvæðið (Ása Dóra Finnbogadóttir, 2010). 

 
Um er að ræða lóð Skrímslasetursins, kirkjunnar og safnaðarheimilisins. Einnig er svæði á 

milli Skrímslasetursins og Tjarnargötu sem tilheyrir sveitarfélaginu Vesturbyggð (sjá 

Mynd 14). 

4.2 Þróun byggðar 

Ketill Þorbjarnarson illbreiður er sagður hafa numið land í Arnarfjarðardölum, eða á því 

svæði er nær frá Kópanesi til Dufansdals og mun nafnið Ketildalir, sem eru utan Bíldudals 

bera nafn hans. 

Samkvæmt elstu heimildum er það kallað Eyri í Bíldudal, þar sem þorpið Bíldudalur 

stendur í dag (Helgi Hjálmtýsson, 2002). Fram kemur í Jarðabók (Árni Magnússon &  Páll 

Vídalín, 1938)  að kirkja var sótt inn í Otradal og hefur það að öllum líkindum verið gert 

þar til núverandi kirkja var reist á tuttugustu öld á Bíldudal, eftir að hálfkirkja þar var lögð 

niður um 1670 (Helgi Hjálmtýsson, 2002). Talið er að Hóll hafi í upphafi verið eina jörðin 

í Bíldudal, þar hafi verið höfuðból og aðrar jarðir hafi verið hjálegur út frá henni en orðið 

sjálfstæðar með tímanum (Helgi Hjálmtýsson, 2002). Fyrsta íbúðarhúsið sem vitað er um á 

Bíldudal, Búðeyri (eða „Budeyre), er byggt rétt eftir 1700 í tengslum við dönsk 
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verslunarhús sem reist voru á Eyrinni (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1938). Líklegasta 

skýringin á staðsetningu verslunar og áframhaldandi þróunar byggðar á Bíldudal er gott 

skipalægi í Bíldudalsvogi og staðsetning hans gagnvart fjölmennum svæðum í Arnarfirði 

og nágrannabyggðarlögum (Helgi Hjálmtýsson, 2002). Sú þróun er nátengd 

einokunarverslun á Íslandi, frá 1602 – 1787, þar sem Bíldudalur var einn þeirra staða sem 

skylt var að sigla til og stunda þar verslun. Þjónaði sú verslun svæðinu allt til Gilsfjarðar á 

tímabili (Páll Líndal, 1982). 

 
Mynd 15. Bíldudalur um 1880 (Arnfirðingafélagið, 2010). 

Á Fríhöndlunartímabilinu 1788 – 1855 þegar Íslendingar máttu versla við alla kaupmenn í 

ríki Danakonungs og gátu sjálfir farið að stunda verslun kom fram þekktur og 

umsvifamikill athafnamaður, Ólafur Þórðarson Thorlacius (1762-1815) (Þorsteinn 

Jósepsson, 1967).  

Eftir að verslun var gefin frjáls á Íslandi, þann 1.apríl 1855 eignast Pétur Jens 

Thorsteinsson (1854-1929) eignir Bíldudalsverslunar (Helgi Hjálmtýsson, 2002). 
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Mynd 16 Teikning Ingivalds Nikulássonar1. Búð, 2. Kálgarður, 3. 
Íbúðarhús, 4. Beykishús, 5. Hlaða, 6. Sirkhús, 7. Hjallur 
(Arnfirðingafélagið, 2010). 

Í upphafi átti verslun Péturs erfitt uppdráttar. Hjólin fóru þó að snúast eftir að hann keypti 

skonnortur í félagi við danska kaupmenn, íslenska bændur og stofnað hafði verið félag um 

að veiða síld sem var farin að ganga inn Arnarfjörð í beitu, (Helgi Hjálmtýsson, 2002).  

Upp úr 1890 er farið að reisa atvinnu- og íbúðarhús, stórskipabryggju, leggja brautarteina 

um athafnasvæðið, veita vatni í leiðslur og fleira í tengslum við að nú voru tíu þilskip gerð 

út frá Bíldudal. Árið 1899 voru risin 22 íbúðarhús, auk 13 annarra húsa og mannvirkja, 

sem var mikil breyting frá því að Pétur kom á Bíldudal, þegar aðeins örfá hús voru þar (sjá 

mynd 15, 16 og 17). (Páll Líndal, 1982). 
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Mynd 17. Uppdráttur Ingivalds Nikulássonar, alþýðufræðimanns af Bíldudal 1921 (Lúðvík Kristjánsson, 
1951) 

Miklu skipti fyrir Bíldudal að fá slíkan athafnamann á svæðið. Á þessum árum var 

greinilega mikil ásókn fólks í atvinnu, hvarvetna af landinu sem sýnir sig best ef skoðað er 

hvernig íbúatölur breytast á Bíldudal á milli ára. Árið 1893 bjuggu 71 íbúar á Bíldudal, en 

voru orðnir 402 um 1907 (Guðmundur Hannesson, 1916). Verslun efldist áfram og nefna 

má að meira að segja var gefinn út peningur gegn vörum í Verslun P.J.Thorsteinssonar (sjá 

Mynd 18). 

 

Mynd 18. 500 peningur gegn vörum í 
verslun P. J. Thorsteinssonar 
(Arnfirðingafélagið, 2010). 
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Í kjölfar fólksfjölgunar blómstraði menningarlíf á Bíldudal. Þar voru flutt leikrit, fyrst í 

svonefndu Bryggjuhúsi, en síðar í samkomuhúsi sem byggt var um aldamótin. 

Leiklistarstarfsemin spratt líklega upp úr starfsemi ungmennafélaganna í Ketildölum, þar 

sem settar voru upp sýningar bæði í Selár- og Bakkadal (Sigurjón Einarsson, 2006) 

Góðtemplarahúsið Baldurshagi var eitt af fyrstu húsum á landinu þar sem gert var ráð fyrir 

leiksviði við hönnun samkomuhúss, og má því kallast eitt af fyrstu leikhúsum landsins 

(Hafliði Magnússon, 1995). 

Menningarlífi Bíldælinga er svo líst í grein Helga Hjálmtýrssonar, sem birtist á síðu 

Arnfirðingafélagsins:  

„Bókasafni var komið á legg og árið 1901 keypti 
Thorsteinsson prentsmiðju til Bíldudals og fékk hann 
Þorstein Erlingsson (1858-1914) skáld til að ritsýra 
blaðinu „Arnfirðingi“ sem út kom einn árgangur af. 
Góðtemplarar störfuðu og þá ekki síður málfundafélagið 
Bíldur sem stóð að mörgum framfaramálum, 
læknisembætti var stofnsett og bakarí hóf starfsemi. Þá 
var einnig starfandi stúkan Iðunn og ekki má gleyma 
Kútafélaginu en meðlimir þess sættu sig ekki við 
bindindissinnaða tilburði verslunarinnar á staðnum um 
tíma” (Helgi Hjálmtýsson, 2002). 

Þetta var uppgangstímabil Bíldudals, en upp úr því sem Pétur J. Thorsteinsson flytur þaðan 

fer að halla undan fæti. “Milljónafélagið” svokallaða, sem Pétur var með í að stofna og 

lagði Bíldudalseignir til, var reyndar með þónokkra starfsemi á Bíldudal, en hún lagðist af 

um 1915 (Lúðvík Kristjánsson, 1951). Eftir að þeir Hannes B. Stephensen og Þórður 

Bjarnason sem næstir keyptu Bíldudalseignir og ráku verslunina og útgerð, lögðu hana af 

árið 1925, var lífsafkoma á Bíldudal farin að versna umtalsvert. Verslunarhús P. J. 

Thorsteinssonar brunnu og tæki og húsnæði gekk úr sér. Þrátt fyrir niðursveiflutíma var 

farið í að reisa þriðju elstu almenningsveitu landsins, þegar Hnjúksá var virkjuð og 50 kw 

rafstöð var sett upp (Helgi Hjálmtýsson, 2002). 
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Á árunum 1930 – 38 átti Ágúst Sigurðsson Bíldudalseignir, en hann var verslunarstjóri í 

Bjargráðafélagi Arnfirðinga sem tók við versluninni eftir 1925. Kaupfélag var stofnað árið 

1938 (sjá Mynd 19), en þá hafði sveitarfélagið reist og rekið hraðfrystihús í tvö ár. 

.  

Mynd 19. Hið glæsilega kaupfélagshús sem reist var á vestari 
hluta lóðarinnar þar sem gömlu verslunar- og íbúðarhúsin stóðu 
(Arnfirðingafélagið, 2010). 

Þegar Gísli Jónsson alþingismaður kaupir Bíldudalseignir árið 1938, hófst nýtt tímabil 

endurreisnar. Hann stofnaði rækjuvinnslu og fiskimjölsverksmiðju auk þess sem hann var 

upphafsmaður Matvælaiðjunnar á Bíldudal. Þar voru framleiddar hinar þjóðþekktu 

“Bíldudals grænar baunir” og fjölbreytt úrval afurða. Gísli rak verslun og útgerð á 

staðnum, en um 1953 gaf hann Suðurfjarðarhreppi þær jarðir sem Bíldudalseignir 

samanstóðu af og  lagði niður starfsemi í kjölfarið. Þá hafði Bíldudalseyri þegar verið skipt 

niður í byggingarlóðir og eiginlegt þorp fór að myndast á Bíldudal (Sigurjón Einarsson, 

2006). Þegar vélskipið Þormóður fórst með nær tíunda hluta  þorpsbúa (Þorsteinn 

Jósepsson, 1967), datt botninn úr uppbyggingu og endurreisn og má segja að Bíldudalur 

hafi aldrei náð sér almennilega á skrið eftir það áfall. Í framhaldi upphófust miklir 

fólksflutningar í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar þegar fólk flutti suður í atvinnuleit 

(Sigurjón Einarsson, 2006) 

Fyrsti skipulagsuppdráttur sem gerður var af kauptúninu Bíldudal, að beiðni 

Suðurfjarðarhrepps var samþykktur árið 1946 eftir kortlagningu staðarins 1943 (Zóhónías 

Pálsson, 1990). Hann var tekinn til endurskoðunar árið 1959 eftir að staðurinn var 

myndaður úr lofti á vegum skipulagsnefndar 1952. Fram að því höfðu ýmsar minni háttar 
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breytingar verið gerðar á skipulaginu. Farið var eftir þessum skipulagsuppdrætti, sem fól 

m.a. í sér breytingu á staðsetningu á barnaskóla og færslu á póst- og símstöðvarhúsi, fram 

til 1970 þegar önnur endurskoðun fór fram. Aðalskipulagstillaga var endanlega samþykkt 

árið 1985, eftir að hinar ýmsu tillögur höfðu verið sendar hreppsnefnd, en þessi tillaga var 

byggð á myndmælingum sem fram fóru af hálfu verkfræðistofunnar Hnit og Forverk og 

lauk 1978 (Zóhónías Pálsson, 1990). Árið 2006 var  nýtt aðalskipulag samþykkt, sem 

unnið var af Landmótun ehf (Vesturbyggð, 2006) (sjá viðauka II). 

4.3 Mannvirki 

Mannvirki á athugunarsvæðinu eru eftirfarandi: Byggingin sem hýsir Skrímslasetrið á 

Bíldudal, en þar var Matvælaiðjan til húsa, sem fræg er fyrir niðursuðuframleiðslu, en 

flestir Íslendingar kannast við „Bíldudals grænar baunir“,sem voru framleiddar þar ásamt 

fjölda annarra niðursuðuvara.  Gamli barnaskólinn, sem nú þjónar sem safnaðarheimili og 

er kallaður „Gamli skóli“ í daglegu tali, enda var þar Barnaskóli Bíldudals áður til húsa, 

byggður 1902. Kirkja sem vígð var 1906  teiknuð af Rögnvaldi Ólafssyni (Helgi 

Hjálmtýsson, 2002) og gamalt íbúðarhús sem heitir Svalborg. Í nánasta umhverfi svæðisins 

er íbúðarhús, steypustöð, en húsið sem er í nýtt í tengslum við þá starfsemi, er eitt elsta hús 

Bíldudals (Helgi Hjálmtýsson, munnleg heimild, 16. Október 2010), hafnargarður, 

frystihús, rækjuvinnsla (ekki starfrækt í dag) og kalkþörungaverksmiðja. (sjá Mynd 20). 

 
Mynd 20. Mannvirki á svæðinu og umhverfis það (Ása Dóra Finnbogadóttir, 2010). 

Af þessu svæði var fjarlægt hús sem kallað var Baldurshagi og var hús Góðtemplara sem 

og „Langiskúr“, sem var ein elsta bygging á Bíldudal og þjónaði sem salt- og 

fiskgeymsluhús (sjá Mynd 21) (Hafliði Magnússon, 1995).  

Kirkja 
Kalkþörungaverksmiðja 

Skrímslasetur Gamli skóli Steypustöð Frystihús 
Rækjuvinnsla Íbúðarhús 
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Mynd 21. Gamli Baldushagi ofan við Svalborg, Barnaskólinn, Langiskúr, 

Bakaríið og Kaupmannshúsin eftir aldamót, Nýjabryggja fyrir miðju (Hafliði 

Magnússon, 1995). 

Gerð var landfylling þar sem Kalkþörungaverksmiðjan reis en áður en það var gert náði 

athugunarsvæðið sem hér um ræðir næstum því niður að sjávarmáli (sjá 

Mynd 21). 

 
Mynd 22. Matvælaiðjan,sem nú hýsir Skrímslasetrið á Bíldudal, Svalborg, Gamli 

skóli  og kirkjan – áður en landfylling var gerð (Arnfirðingafélagið, 2010). 
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5. Greining 

5.1 Veðurfar 

„Bíldudalur er því í góðu skjóli fyrir veðriog vindum og er þar oft á sumrin slík veðursæld 
að með ólíkindum þykir“ (Helgi Hjálmtýsson, 2002).  

Veðurmælingar á Bíldudal hófust árið 1998 þegar sjálfvirk veðurstöð með úrkomumæli var 

sett upp og er hún staðsett við Dalbraut, þ.e. aðalgötuna, miðsvæðis í þorpinu (Veðurstofa 

Íslands, 2010). Stöðin er í eigu Veðurstofu Íslands og stendur í 16 metra hæð yfir 

sjávarmáli. Þegar skoðuð eru gögn um sumarhita síðustu fimm ára á Bíldudal og borin 

saman við gögn frá Patreksfirði, sést að nokkuð er hæft í þessum staðhæfingum Helga (sjá 

Mynd 23, 24 og 25) (Veðurstofa Íslands, 2010). 

 
Mynd 23. Meðalhiti frá 1.maí til 30. september á fimm ára tímabili (Ása 
Dóra Finnbogadóttir, 2010 unnið úr gögnum frá Veðurstofu Íslands) 

 
Skoðaður er meðalhiti, -hámarkshiti og vindstyrkur í maí – september 2006-10 og sést að 

hitastig helst í hendur við vindstyrkinn, þannig að hlýrra er á Bíldudal, þar sem vindur 

mælist minni.  
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Mynd 24. Meðal hámarkshiti, sömu forsendur og í mynd 24. (Ása Dóra 
Finnbogadóttir, 2010 unnið úr gögnum frá Veðurstofu Íslands). 

 
Mynd 25. Meðal vindstyrkur – miðað er við sömu forsendur og á mynd 24. 
(Ása Dóra Finnbogadóttir, 2010 unnið úr gögnum frá Veðurstofu Íslands). 

Á vindrós fyrir Bíldudal sést að helstu vindáttir þar eru norðaustan- og suðvestan átt (sjá 

Mynd 26). Á Bíldudal sést ekki til sólar stóran hluta úr árinu sökum hæðar fjallanna sem 

umlykja þorpið. Yfir sumarmánuðina hverfur sólin á bak við Bíldudalsfjallið í kringum 

klukkan sjö á kvöldin. 
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Mynd 26. Vindrós frá Bíldudal (Veðurstofa Íslands, 2010). 

5.2 Núverandi landnotkun 

Samkvæmt Aðalskipulagi Vesturbyggðar samanstendur svæðið af þremur mismunandi 

landnotkunarflokkum. „Hafnarsvæði“, „svæði fyrir þjónustustofnanir“ og „opið svæði til 

sérstakra“ nota (sjá Mynd 27.) (Vesturbyggð, 2006). Skrímslasetrið er á svæði sem 

skilgreint er sem hafnarsvæði og táknað með bláum lit, kirkjan og safnaðarheimilið á svæði 

fyrir þjónustustofnanir, sem er táknað með appelsínugulu og þar fyrir utan eru græn svæði 

sem skilgreind eru til sérstakra nota. Umhverfis svæðið er skilgreint hafnarsvæði á alla 

kanta, nema við suðvestur hluta þess er íbúasvæði (sem reyndar aðeins er seilst inn á í 

þessu verkefni). Vestan við svæðið, handan Tjarnargötu er skilgreint svæði fyrir 

þjónustustofnanir, þar sem leikskóli Bíldudals er staðsettur og opið svæði til sérstakra nota. 
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Mynd 27. Landnotkun samkvæmt aðalskipulagi (Vesturbyggð, 2006). 

Opin svæði til sérstakra nota eru í þessu skipulagi, líkt og svo algengt er, svæði þar sem 

ekki hefur verið skilgreint hvað á að vera. Inni á því opna svæði sem um ræðir á 

athugunarsvæðinu er tún, þar sem eru tvær manir, nokkrar aspir, minnisvarði og skjólbelti 

á mörkum lóðar við Skrímslasetur og kirkju (sjá Mynd 28). Þetta svæði hefur m.a. verið 

nýtt af Skrímslasetrinu undir uppblásinn hoppukastala, „orminn langa“ sem fangað hefur 

athygli vegfarenda.  

 
Mynd 28. Opið svæði til sérstakra nota, sem hefur verið aðsetur „ormsins langa“ (Ása Dóra 
Finnbogadóttir, 2010) . 

Aðkoma að Skrímslasetrinu hefur enga augljósa tengingu við þá starfsemi sem fer fram 

innan dyra, svæðið er ófrágengið, malarplan fyrir norðan húsið og ekki er skipulagt 

útiveitingasvæði (t.d. fyrir stóla og borð) við það. Á svæðinu á milli kirkjunnar og 

Skrímslasetursins er hringtorg sem myndað er af eyju sem útbúin er úr steyptum einingum. 
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Malbikuð hringakstursleið er í kringum eyjuna sem og aðkoma að kirkjunni þar sem einnig 

er svæði sem nýtt er sem bílastæði.  

Umhverfi svæðisins til austurs er einsog áður sagði skilgreint sem hafnarsvæði í 

aðalskipulagi, en þar er nú starfræktur iðnaður, steypustöð og kalkþörungaverksmiðja sem 

er áberandi í útsýni til þessarar áttar frá svæðinu.  

Í kringum kirkjuna er afgirt svæði sem að mestum hluta er í órækt en þar stendur 

minnismerki um sjófarendur.  

5.3 Svæðisgreining 

Eins og sjá má á myndunum er ekki góð tenging inn í kirkjuna, þar er ekki hægt að sjá 

hvað fer fram innandyra (þó flestir viti þónokkuð um það án þess að sjá inn), nema dyrnar 

séu opnar, einsog við lok brúðkaupa og jarðarfara. Safnaðarheimilið er þokkalega opið, þar 

sem þónokkuð er af gluggum á þeirri hlið sem snýr út að svæðinu. Þar er ekki mikil 

starfsemi allra jafna og því ekki hægt að segja að það veki athygli fyrir fjölbreytni eða 

eitthvað spennandi sé þar að sjá. Hinsvegar er húsið talið fallegt og getur það jafnvel verið 

nóg til að vekja athygli. Segja má um bygginguna sem hýsir Skrímslasetrið að hún sé hálf 

lokuð. Á framhlið hússins eru tvær hurðir og fjórir gluggar, en á hlið þess er snýr út að 

Tjarnarbraut eru þrír gluggar. Sökum þess hve dimmt virkar inni í byggingunni þegar bjart 

er á daginn er erfitt að sjá hvað fer þar fram. Hinsvegar sést ágætlega inn þegar dimmt er 

úti og ljós kveikt innandyra og er það eflaust til að draga fólk að, merki um líf á svæðinu. 

Þegar setið er fyrir utan húsið (líkt og gert er í góðu veðri á sumrin) myndast betri tenging 

við starfsemina sem fyrir innan er, fólk sem kemur að svæðinu áttar sig t.d. betur á að þar 

sé sala á veitingum og hægt að setjast niður og njóta um stund (sjá Mynd 29). 

Svæðið sjálft er opið, greiður aðgangur að því og þrátt fyrir að iðnaðarstarfsemi skyggi að 

mestu leyti á útsýni út yfir fjörðinn, er sjónlína af svæðinu að hluta  
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Mynd 29. Framhliðar bygginga á athugunarsvæðinu (Ása Dóra Finnbogadóttir, 2010). 

5.4 Aðkomugreining 
Aðkoma fyrir bílaumferð að svæðinu er frá aðalgötunni, Tjarnarbraut, eftir innkeyrslu að 

kirkjunni og Gamla skóla að ofan, og frá Strandgötu að neðan. Gangandi umferð kemst að 

svæðinu allsstaðar á milli bygginga, þar sem það er mjög opið, en kemur líklega aðallega 

frá Tjarnarbraut og Strandgötu. Huga þarf að aðkomu farþega sem koma úr þeim 

skemmtiferðaskipum sem ætlunin er að leggist að við Bíldudal. Ekki er ljóst hvort þau 

leggja að bryggju eða sendi út léttabáta með þá farþega sem fara í land, en gangi farþegar 

frá bryggju mun styðsta leið, hvorn kostinn sem valinn er, vera í gegnum athafnasvæði 

fiskvinnslunnar, verkstæðis og Kalkþörungaverksmiðjunnar. Vænlegast væri því að finna 

leið sem hentugri er og stýra væntanlegri umferð þangað. 

5.5 Notendagreining 

Ekki var gerð vísindaleg athugun á notkun svæðisins, en út frá starfsemi í þeim byggingum 

sem eru á svæðinu og upplifun höfundar frá byrjun júní til byrjun nóvember 2010, er hægt 

að gefa sér forsendur um þá hópa sem nýta það.  
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Fyrst ber að nefna kirkjuna, en þar eru haldnar messur með reglulegu millibili, jarðarfarir, 

brúðkaup og aðrar kirkjulegar athafnir. Kirkjugestir nýta bílastæði og svæðið á milli kirkju 

og safnaðarheimilis (Gamla skóla) er notuð sem gönguleið. Í safnaðarheimilinu er 

sunnudagaskóli, starfsvettvangur prestsins auk þess sem fundir eru haldnir þar og 

ýmiskonar smærri viðburðir. Í Skrímslasetrinu (gömlu Matvælaiðjunni) er opið daglega frá 

1.júní til 10.september og er þá ferðafólk sem sækir það heim. Á öðrum tímum eru stakir 

viðburðir sem heimafólk og fólk úr nágrannabyggðalögum sækir, en stefnt er að því að 

auka starfsemi setursins. Í Skrímslasetrinu er skrifstofuaðstaða leigð út og má gera ráð fyrir 

aðilum þar allt árið. Auk áðurnefndra notenda má nefna ferðafólk sem gengur um svæðið, 

börn að leik og fólk sem gengur um það á leið úr og í vinnu, í  Kalkþörungaverksmiðjuna 

og steypustöðina (Lás ehf.). Gera má ráð fyrir, að verði svæðið og umhverfi þess meira 

aðlaðandi, komi notendum þess til með að fjölga. 

Á Bíldudal er ekki hægt að merkja eiginlegan miðbæ eða torgstemningu. Ætla má að áður 

fyrr hafi aðal samkomustaður fólks á Bíldudal verið í kringum Kaupfélagið og höfnina. Þar 

hittist fólk þegar það átti erindi í verslunina og þar sem líf var í kringum útgerðina. Gera 

má ráð fyrir því að gamli Baldurshagi, þar sem haldnar voru leiksýningar og gamli 

barnaskólinn hafi einnig dregið að sér líf og fjör. Það svæði sem fjallað er um kemst 

líklega næst því að kallast miðbær Bíldudals í dag. Það er töluvert notað til útiveru, a.m.k. 

á sumrin, en þá eru borð og bekkir sem staðsettir eru fyrir utan Skrímslasetrið notaðir 

ásamt þeim borðum sem bætt er við þegar veður er gott. Síðastliðið sumar var greinilegt að 

túnið á milli Tjarnarbrautar og Skrímslaseturs var mikið notað af börnum, bæði heimafólks 

og þeirra ferðamanna sem koma við á Bíldudal. Þar hefur Skrímslasetrið sett upp 

hoppukastala í ormslíki sem er mjög vinsæll og dregur að ferðafólk. Það er þó ljóst að 

mikið vantar upp á aðstöðu til að fleiri njóti útiveru á svæðinu, þar mættu vera fleiri 

varanleg borð og bekkir og önnur aðstaða, þar sem fólk gæti tillt sér niður á öðrum tímum 

en opnunartímum Skrímslasetursins. 

Ekki er að finna heildstæða fræðslu um sögu eða menningu Bíldudals utanhúss á þessu 

svæði, þó rík ástæða sé til og væntanlega nóg af efnivið. Í Skrímslasetrinu er fræðsla um 

sæskrímslin, sem er menningararfur frá fólki sem búið hefur í Arnarfirði. Við kirkjuna 

stendur minnismerki um það hrikalega sjóslys þegar Þormóður fórst með stóran hluta 



Skipulag- og hönnun umhverfis Skrímslasetursins á Bíldudal 

37 

bæjarbúa innanborðs og enginn komst lífs af. Í sumar var komið fyrir minnismerki um 

athafna- og þingmanninn Gísla Jónsson, sem gaf hreppnum Bíldudalseignir og stofnaði 

Matvælaiðjuna. 

Tölur sýna að ferðafólki á Vestfjörðum hefur verið að fjölga (Ásgerður, á.á.) og stefnir í 

enn meiri fjölgun ef tekið er mið af tillögum ferðabókaútgáfunnar Lonley Planet sem setur 

Vestfirðina í fimmta sæti yfir áhugaverðustu staðina til að heimsækja í heiminum (Lonley 

Planet, 2010). Ef framboð ferðaþjónustu á sunnanverðum Vestfjörðum er skoðað er ljóst að 

miklu er hægt að bæta við og miklir möguleikar eru ónýttir, t.d. við afþreyingu, kynningu á 

menningu og sögu o.s.frv. Mikilvægt er að stjórnvöld móti stefnu varðandi ferðaþjónustu á 

svæðinu og skoði hvernig best er að búa svæðið undir þessa aukningu, hvernig best er að 

bjóða það fólk velkomið sem sækir það heim. Á Bíldudal þarf líkt og á öðrum stöðum á 

svæðinu að leggja fram stefnu um hvernig byggðin á að þróast með tilliti til þessa. 

Í kjölfar þess að byggð var Kalkþörungaverksmiðja á hafnarsvæði Bíldudals, var 

hafnaraðstaða bætt, þannig að hægt væri að koma að stórum skipum í tengslum við 

verksmiðjuna. Þetta þýðir að möguleiki opnaðist á að stór skemmtiferðaskip geti haft þar 

viðkomu og mun það fyrsta leggjast að bryggju 1. september 2011. 

Umhugsunarefni er hvernig svæðið kemur til með að taka á móti farþegum slíks skips og 

hvernig er hægt að búa svo um að þeim líði vel á Bíldudal. 

Önnur atvinna tengd athugunarsvæðinu er í kringum kirkjuna og safnaðarheimilið, auk 

þess sem skrifstofuaðstaða er leigð út hjá Skrímslasetrinu. Í jaðri svæðisins er svo starfsemi 

Kalkþörungaverksmiðjunnar og steypustöðvar Lás ehf. Hægt er að sjá fyrir sér að með því 

að svæðið og umhverfi þess laði að sér fleira fólk sem hefur áhuga á að dvelja þar, aukist 

atvinna og uppbygging á samfélagi Bíldudals. 
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6. Niðurstöður 

6.1 Skipulags- og hönnunartillaga 

Sú ákvörðun að skipulags- og hönnunartillögu þessi sé miðuð við að takmarka bílaumferð 

sem mest, er tekin út frá þeim hugmyndum sem komið hafa fram varðandi 

umhverfissálfræði. Þar er fjallað um hvernig líkur benda til að græn svæði, með skýra 

vísun í náttúruna hafa heilsubætandi áhrif á fólk. Betri nýting og styrking á þeim svæðum 

sem skilgreind eru sem „opin svæði til sérstakra nota“ yrði því til bóta fyrir svæðið og 

Bíldudal í heild. Þetta er stutt með kenningum Jan Gehl (2002) um að gott sé að styrkja 

gangandi umferð og draga úr umferð ökutækja þar sem ætlunin er að hanna svæði í 

borg/þéttbýli sem dregur að sér fleira fólk og bætir mannlíf. Bílastæði eru því staðsett fyrir 

utan sjálft torgið. Út frá þessum hugmyndum er einnig gerð tillaga um að þétta byggðina á 

svæðinu. Færa húsið sem kallast Svalborg, sem vegna tilkomu 

Kalkþörungaverksmiðjunnar er komið inn á iðnaðarsvæði, upp á milli Gamla skóla og 

Skrímslasetursins (sjá viðauka I). Þá er einungis átt við upprunalegt hús, en í seinni tíð 

hefur verið byggt við það. Það hús væri hægt að leigja út til þeirra sem áhuga hafa á að 

vinna á Bíldudal í skemmri tíma, t.d. þeir sem hafa vinnuaðstöðu í Skrímslasetrinu. Einnig 

er lögð fram hugmynd um að endurbyggja hluta „Langaskúrsins“ í framhaldi af Gamla 

skóla, til að styrkja ennfrekar heildarútlit í anda fyrri tíðar og endurheimta það sem áður 

var rifið (sjá viðauka I). Með þessu er svæðið betur afmarkað og sá iðnaður sem er í 

bakgrunni skermaður af þannig að hann hefur minni sjónræn áhrif á þá sem dvelja á 

svæðinu. Í Langaskúrnum væri hægt að útbúa aðstöðu fyrir minni atvinnustarfsemi og eða 

útbúa sýningu á atvinnuháttum fyrri tíma, t.d. saltfiskverkun.  

Horfið var frá hugmyndum um að endurbyggja Gamla Baldurshaga, en halda þess í stað 

þeirri tillögu Víkings á lofti um að reisa útisvið í anda leiklistarhefðar þeirrar sem fylgdi 

húsinu (sjá Mynd 30). Það er hægt að nýta þegar þorpshátíðin „Bíldudals grænar baunir“ er 

haldin annað hvert ár, en þá flykkjast brottfluttir bíldælingar, vinir þeirra og vandamenn á 

heimaslóðir og gera sér glaðan dag. Fjölgar þá til muna í bænum en um tvö til þrjú þúsund 

manns hafa sótt hátíðina heim undanfarin ár. Eins er sviðið upplagt fyrir hátíðarhöld á 

sjómannadaginn og 17.júní.  
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Mynd 30. Útisviðið "Gamli Baldur" (Ása Dóra Finnbogadóttir, 2010). 

Líkt og áður hefur komið fram er ekki eiginlegur miðbæjarkjarni á Bíldudal, þar sem fólk 

safnast saman og dvelur án sérstaks tilefnis. Þessar breytingar eru miðaðar að því að fólk 

laðist að svæðinu, en til að ýta enn frekar undir það er komið fyrir aðstöðu þar sem fólk 

getur sest niður, hvílt sig og notið þess að sýna sig og sjá aðra.  

Forsendurnar fyrir því að vel takist til eru m.a. að á svæðinu sé skjól, þannig að notalegt sé 

að dvelja þar. Bygging sú er hýsir Skrímslasetrið er staðsett þannig að það skýlir fyrir 

norðaustanáttinni sem er ríkjandi á svæðinu. Þetta veldur því að í sól og góðu veðri verður 

mjög heitt undir húsveggnum þar. Þær breytingar á byggingum, sem áður er lýst og notkun 

gróðurs eru til þess fallnar að skýla svæðinu í heild enn frekar. 

Til þess að athugunarsvæðið nýtist sem flestum er mikilvægt að fylgja þeim leiðbeiningum 

sem gefnar hafa verið út um „aðgengi fyrir alla“. Þannig er gengið úr skugga um að allir fái 

notið þess að dvelja og fara um svæðið. Svæðið er auðvelt viðfangsefni að þessu leyti, lítill 

sem enginn hæðarmunur er á því og auðvelt að útfæra yfirborðsefni þannig að það verði án 

hindrana. Miðað er við að auðvelt sé að fara um gönguleiðir og aðkomu með hjólastóla og 

að leiktæki séu eftir fremsta megni aðgengileg fyrir alla. 
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Umhverfi Skrímslasetursins 

Svæðinu í kringum Skrímslasetrið er ætlað að enduspegla það sem til sýnis er innandyra, 

þ.e. sæskrímslin og er því umgjörðin tengd hafinu. Við hönnun útiveitingasvæðis fengu 

hugmyndir „skrímslastrákanna“ að njóta sín. Líkt er eftir bryggju þar sem gróf tréborð 

mynda útiveitingasvæðið, með bryggjupollum sem nýst gæti fyrir lýsingu og jafnvel væri 

hægt að nota til að tylla sér á. Bryggjan er mótuð eftir formi torgsins og leiksvæðisins. Við 

veitingasvæðið er grillaðstaða, útieldhús, sem byggt er úr (eða sem eftirlíking af) gömlum 

trébát (sjá Mynd 31). Hægt er að afgreiða veitingar beint úr þessari aðstöðu, t.d. þegar 

haldnar eru matarveislur og eitthvað sérstakt er um að vera, t.d. í tengslum við „Bíldudals 

grænar baunir“ hátíðina. Þá er markmiðið að hráefnið sé sem mest af staðnum eða úr 

nágrenninu og möguleiki sé á að fylgjast með matreiðslunni, sem bætir við fjölbreytni í 

upplifun viðskiptavinanna. 

 
Mynd 31. Útigrillaðstaða (Ása Dóra Finnbogadóttir, 2010). 

Í norðurenda „bryggjunnar“ vestan við húsið er hugmyndin að hafa upplifunarsvæði, þar 

sem yngstu gestir setursins geta skoðað spennandi atriði úr sjónum, eins og skeljar, ker 

með dýrum úr sjónum o.s.frv.  Eins væri hægt að hafa fiskabúr með skrýtnum fiskum 

(skrímslum) til sýnis á þessu svæði. Þetta gæti hugsanlega fallið inn í skreytingar á 

byggingu Skrímslasetursins sem Ignacio Lopez Moreno, doktorsnemi frá Spáni, hannar um 

þessar mundir. Í skreytingunni sem Moreno leggur til að verði með áferð skrímslahúðar, 

hefur hann hugsað sér að verði áhugaverðir punktar eða „points of interest“, t.d. auga eða 
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kló, en þar væri jafnvel hægt væri að koma fyrir skjá, eða einhverju sem vekti eftirtekt 

þegar gengið er framhjá.  

Á milli Skrímslasetursins og Tjarnarbrautar er hugmyndin að útbúa eftirlíkingu af fjöru, 

með ljósum sandi og grjóti, líkt og er í Ketildölum (sjá Mynd 32). Þá yrði lóðin við 

norðurenda lóðarinnar hækkuð um ca 70 cm, til að mynda betra skjól á svæðinu. Grjótinu 

og sandinum yrði komið fyrir þannig að það myndi fjöru og rekaviður notaður til að útbúa 

skjólbelti utan við hana Í fjörunni er gert ráð fyrir að nýta hvalbein sem Skrímslasetrinu 

hefur áskotnast, beinagrindur o.fl., grafa niður þannig að börn sem heimsækja setrið geti 

grafið eftir skrímslaminjum.  

 
Mynd 32. Fjaran við Hvestu (Ignacio Lopez Moreno , 2010). 

 Sunnan fjörunnar yrði komið fyrir skrímslaleiktækjum og skjólgróðri. Ákveðið var að gera 

ekki fastmótaða hönnun að leiksvæði, þar sem of mikið yrði í fang færst við að hanna það í 

smáatriðum. Hinsvegar eru birtar hér ýmsar hugmyndir að leiktækjum í anda skrímslanna. 

Þau gætu t.d. verið útfærð í anda þeirra skrímslaeftirlíkinga sem Magnús Óskarsson hefur 

útbúið, stækkuð upp og formuð eða steypt í efni sem þolir að standa úti. Þetta mun vekja 

athygli þeirra sem framhjá aka og virka sem aðdráttarafl í stað ormsins langa. Skrímslin 

væru þá í hinum ýmsu stærðum og útfærslum, þannig að hægt væri að klifra í þeim, sitja á 

þeim, fara inn í þau o.s.frv. (sjá Mynd 33).  
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Mynd 33. Skrímslamódel  Magnúsar mætti útfæra sem útileiktæki svipuð 
því sem sést á myndinni í miðjunni. (Lopez Moreno, 2010). 

Fleiri hugmyndir að leiktækjum gætu verið t.d. skrímsli búið til úr dekkjum, þar sem 

endurvinnsla væri í hávegum höfð. Mynd 27 sýnir nokkrar útgáfur af skemmtilegum 

skrímslaútfærslum. Þar má einnig sjá mynd af einföldu spjaldi, sem hægt væri að mála 

skrímsli á með gati fyrir höfuðið, sem skemmtilegt er að taka myndir af (sjá Mynd 34). 

 
Mynd 34. Hugmyndir að leiktækjum 
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Við hönnun á grunnformi leiksvæðisins er notast við það mynstur sem Ignacio (Ignacio 

Lopez Moreno, munnleg heimild, 3.desember 2010) hefur hannað til að skreyta hús 

Skrímslasetursins með (sjá Mynd 35).  

 
Mynd 35. Mynstur Ignacio (Ignacio Lopez Moreno, 2010). 

Þetta mynstur hefur Ignacio gert ráð fyrir að nota sem grunn fyrir áðurnefndar skreytingar, 

en því miður er hann ekki kominn nógu langt með verk sitt til að hægt sé að birta sýnishorn 

af því hér. Mynstið er útfært þannig að það myndar tengingu á milli leiksvæðis og 

byggingar. Þá eru hlutar þess gróðursvæði, aðrir hlutar leiksvæði og gönguleiðir þar á milli 

(sjá Mynd 36). 

 
Mynd 36. Mynstur Ignacio mótar fyrirhuguð leik- og gróðursvæði og gangstíga þeirra á milli (Ása Dóra 
Finnbogadóttir, 2010). 

Torgsvæði 
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Á svæðinu milli kirkjunnar og Skrímslasetursins er umhverfi sem minnir á torg í borgum 

suðrænna landa, með útisviði, bekkjum og gróðri, bæði í beðum og færanlegum kerjum. 

Formið á útisviðinu og torgið sem myndast út frá því vísar í lögunina á gluggum kirkjunnar 

(sjá Mynd 37) . Var það hugsað til að tengja kirkjuna við svæðið.  

Til að tengja Skrímslasetrið við torgið mætti setja mynstur inn í þá „grind“ sem mótar það 

og minnir á skrímslin, t.d. skrímslafótspor eða skrímslahúðmynstur. Eins mætti setja á 

torgsvæðið steypt skrímsli í sama stíl og á leiksvæðinu, sem væru til þess ætluð að tylla sér 

á. Gert er ráð fyrir að umferð ökutækja sé fyrir utan þetta svæði, nema þegar eitthvað 

sérstakt ber við, t.d. á vegum kirkjunnar. Þá er mögulegt að keyra í gegnum torgið, á milli 

Langaskúrs og Gamla skóla yfir á Tjarnarbraut.  

 

 
Mynd 37. Kirkjuglugginn og torgmynstur (Ása Dóra Finnbogadóttir, 2010). 

Lítið útsýni er út og yfir fjörðinn frá athugunarsvæðinu og er því lagt til að tenging verði út 

að hafnargarðinum í gegnum athafnasvæði steypustöðvarinnar. Þar verði komið fyrir 

einhverskonar útsýnisskífu, sem gefur til kynna helstu örnefni á því sem fyrir augu ber 
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(glervegg með örnefnum eða járnskífu eins og tíðkast víða. Hugmynd Þrastar  um 

kafbátasjónpípu gæti líka fallið vel að þessum stað. 

 
Svæði við Langaskúr 
 
Á milli kirkjunnar og hins endurbyggða Langaskúrs er gert ráð fyrir öðru minna torgi, sem 

byggir á sama formi og hið stærra. Þar myndar eldstæði innsta hringinn í 

kirkjugluggaforminu með steyptum bekkjum í kring. Þetta svæði er hugsað fyrir þá sem 

vilja sitja og njóta veðurblíðunnar á daginn, borða nesti og slappa af. Þegar hátíðir eru 

haldnar og eitthvað sérstakt er um að vera er hægt að nota eldstæðið, safnast saman og 

halda kvöldvökur. Gróður er notaður til að loka af og fela sjónræn áhrif iðnaðar í 

bakgrunni svæðisins og mynda skjól fyrir suðvestanáttinn sem einnig er ríkjandi á svæðinu 

(sjá Mynd 38). 

 

 
Mynd 38. Eldstæði og bekkir á milli kirkju og Langaskúrs (Ása Dóra Finnbogadóttir). 

Gróður 

Til að ná fram þeim áhrifum af grænum svæðum sem talið er hafa góð áhrif á fólk er 

nauðsynlegt að notaður sé fjölbreyttur gróður. Litskrúðugar tegundir runna og blóma eru til 

þess fallnar að ná fram suðrænni torgstemningu. Með hækkandi lofthita á Íslandi bætist 

sífellt við þær tegundir sem er hægt að rækta allt árið. Þar fyrir utan er hægt að notast við 
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plöntur í kerjum og pottum, sem setja mikinn svip á umhverfið yfir sumartímann. Smám 

saman vex og dafnar gróðurinn og veitir skjól fyrir viðkvæmari tegundir.  

7. Umræður og tillögur 

„Þó nokkuð sje til í þessu, er rangt að láta sjer vaxa það 

í augum. Skipulagið má ætíð laga svo það verði 

sæmilegt, svo framarlega sem snjall maður leggur ráðin 

á og vilji er til þess að hagnýta þau“ (Guðmundur, 

1916). 

Svo skrifaði Guðmundur Hannesson í riti sínu „Um skipulag bæja“ frá 1916 þegar hann 

taldi að margir álitu að þegar hús og götur væru upp komnar, væri ógerlegt að raska því 

fyrirkomulagi á byggð þeirri sem fyrir er í bæum og sjávarþorpum Íslands (Guðmundur, 

1916). 

Við gerð þessa verkefnis var sú spurning áleitin hvort ekki er orðið brýnt að huga að stefnu 

og skipulagi varðandi þróun byggðar. Einnig væri vert að finna eitthvert jafnvægi á milli 

iðnaðar, ferðaþjónustu og annarrar atvinnustarfsemi í plássinu. Svo virðist sem nokkuð sé 

um árekstra þarna á milli, einsog berlega kemur í ljós þegar athugunarsvæðið er skoðað. 

Slíkt væri hægt að forðast með góðu skipulagi og ákveðinni stefnu sveitafélagsins. Íhuga 

þarf hvernig taka skal á móti fólki sem þangað sækir, hvort sem það eru farþegar 

skemmtiferðaskipa eða annað ferðafólk. Hægt er að sjá fyrir sér að með því að gera 

bæjarfélagið meira aðlaðandi, dragi það að sér fleira fólk sem hefur áhuga á að setjast þar 

að. Slíkt gæti verið tilefni til að atvinna aukist og uppbygging á samfélagi Bíldudals. 
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