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2 3Allt er byrjað og ekki búið*
Everything has begun  

but isn’t over*

Skýjaborg er sýning á verkum fjögurra samtímalistamanna sem 
sprettur úr sameiginlegum grunni: Kópavogi. Saga staðarins markast 
af stórhuga áætlunum og kristallar hraða uppbyggingu borgarrýma. 
Staður sem þróast úr sveit í borg á slíkum hraða að háhýsi eru byggð 
á sama tíma og sauðfjárbúskapur nær hámarki sínu. Þar sem ákveðið 
er að reisa 1200 fermetra listasafn þegar aðeins kvartkílómetri hefur 
verið malbikaður í kaupstaðnum. Hugmyndir um háborg þar sem allt 
sé mögulegt í útjaðri höfuðstaðar.

Skýjaborg vitnar um háleitar áætlanir á stórum og smáum skala. 
Einstaklinga sem byggja sér heimili úr niðurníddum kofa, ung pör  
sem reisa fjölbýli, og samtök íbúa sem láta til sín taka í málefnum  
síns bæjarfélags. Um það hvernig landsvæði er hráefni til breytinga  
og uppbyggingar en á kostnað þess sem var. Hvernig áætlanir 
einstaklinga breyta náttúru í manngert landslag og hvað verður þegar 
stjórn mannsins á umhverfinu sleppir. Hvernig sumar hugmyndir eru 
of stórar til að hægt sé að framkvæma þær og verða alltaf skýjaborgir.

Castles in the Sky exhibits the works of four contemporary artists 
which spring from the same source: Kópavogur. The town’s history  
is marked by ambitious plans and epitomises the speed at which  
its urban spaces were created. The urban development was so fast 
that apartment blocks were being built at the same time local sheep 
farming reached its peak. The decision to build a 1200 m2 art 
museum was made when only 250 metres of the town’s roads had 
been paved. There were fantasies of an acropolis on the capital’s 
outskirts where anything was possible.

Castles in the Sky bears witness to grand plans on both a small  
and large scale. It ranged from individuals who built their homes 
from rundown sheds, young couples building apartment blocks,  
to residents’ associations that let their voices be heard on matters 
concerning the town. On the large scale, these developments 
converted nature into manmade landscape–at the expense of  
what was there before. Some ideas are too grandiose to ever be 
carried out, so they remain castles in the sky.
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Það er svo gott að geta tengt bæi og sveitirnar sínar við merka sögu. Jafn
vel alveg nauðsynlegt. Við þurfum að geta tengt landsvæðin okkar við 
eitt hvað glæsilegt, töff og spennandi. Þess vegna er varla til það götuhorn 
í Borgar nesi sem Egill Skallagrímsson tók sig ekki einhvern tímann til 
og annað hvort pissaði smá á eða vó einhvern sem var að þvælast fyrir 
honum. Út um alla Stokkseyri fór Þuríður formaður um og var alltaf 
eitthvað á leiðinni út á sjó eða að fletta ofan af glæpamönnum og fólk 
í Reykjavík fær iðulega tár í augun þegar það fær sér sígarettu. Lögunin 
á þeim og reykurinn lætur auðvitað alla fara svo mikið að hugsa um 
öndvegis súlurnar hans Ingólfs Arnarsonar.

Kópavogur er svo ungur bær að fólk þar á ekki jafn auðvelt með 
að tengja eitthvað þar við sögulega atburði. Nema við tökum Kópavogs
fundinn 1662 með. Það eru samt ekki svakalega margir að tala um það  
í kaffi teríunni á Gerðarsafni eða í heita pottinum í Salalaug. Það er auðvitað 
alveg til fólk sem hefur ástríðufullar tilfinningar til stjórnsýslubreytinga á 
17. öld. En þær eru ekki beint líklegar til að fanga hjörtu fjöldans. Það er 
frekar ósennilegt að mjög margir unglingar hafi einhvern tímann skrifað 
bréf til Æskunnar og beðið um plakat af danska aðmírjálnum Henrik 
Bjelke. Þótt allt sé sjálfsagt til í þeim efnum.

Þetta var samkvæmt samtímaheimildum samt alveg rosalega gott 
partý. Stuð fram á rauða nótt. Tónlist og fallbyssuskot og þarna var meira 
að segja fyrsta flugeldasýning sem vitað er um á Íslandi.

Fólk í Kópavogi hefur líka aldrei verið sérstaklega upprifið yfir 
flug eldunum á Menningarnótt í Reykjavík. Segir bara: „Iss, við vorum að 
þessu á 17. öld.“ Í seinni tíð, eftir að farið var að róta í einhverjum pappírs
sneplum Árna Magnússonar, hefur verið gert svolítið meira úr því að 
Árni Oddsson lögmaður hafi fellt nokkur tár á þessum fundi. Hann var 
ekkert svo mikið fyrir erfðahyllingar, elsku kallinn. Það þarf samt ekki að 
þýða að þetta hafi ekki verið gott partý. Djammið er ekkert endilega ónýtt 
þó að einhver hafi komist aðeins við.

Fólk sem er söguglatt hefur auðvitað í gegnum tíðina unnið svolítið 
með það að svæðið þar sem Hamraborgin er núna hét í seinni heims

styrjöldinni Skeleton Hill. Það er mjög töff nafn. Það fer ýmsum sögum af 
því hvers vegna breski herinn gaf þessum stað þetta nafn. Til eru nokkuð 
þurrar kenningar um að þetta tengist því að margir hermenn sem voru 
þarna hafi verið frá bænum Skelton Hills í Yorkshire í Englandi, þetta 
sé bara einhver stafsetningarvilla. Það eru til aðrar ámóta óspennandi 
kenningar um að þetta tengist eitthvað fiskhausum og beinum sem 
héngu þarna til þerris. En skemmtilegast er auðvitað að halda sig við þá 
kenningu að þetta nafn sé tilkomið út af öllum beinagrindunum sem 
liggja þarna út um allt. Það voru nefnilega svo hrikalega margir teknir af 
lífi á Kópavogsþingi. Þau hljóta mörg að liggja þarna á þessum slóðum. 
Eins og kom í ljós þegar Hafnarfjarðarvegurinn var breikkaður. Þá komu í 
ljós beinagrindurnar af Sigurði Arasyni og Steinunni Guðmundsdóttur. 
Öll eitthvað samanhnipruð og hauslaus.

Enda kemur fólk hvaðanæva af landinu til að láta tattúvera á sig 
beingrindur á húðflúrstofunni sem er í Hamraborg í dag. Það er vegna 
þess að fólk veit að þau sem vinna þar þekkja beinagrindur alveg rosalega 
vel og gera öll bein miklu betur en nokkrir aðrir húðflúrarar. 

Síðan þessi bær varð til og fór að verða kaupstaður rétt fyrir miðja 
síðustu öld, frá því að vera nokkrir skúrar á jarðræktarblettum upp í að 
verða annað stærsta sveitarfélag landsins, er ný saga sífellt að verða til 
sem er nauðsynlegt og gott að rifja allt slíkt upp. Til dæmis situr fólk oft 
á barnum í Engihjalla og spyr: „Manstu óveðrið sem var hérna 1981?“ Þau 
sem voru krakkar og bjuggu þarna á þessum tíma muna eftir því að hafa 
verið frammi á gangi því að það mátti enginn vera nálægt gluggunum 
á meðan þetta gekk yfir. Margar rúður splundruðust nefnilega og bílar 
byrjuðu að fjúka um. Svo fer það svolítið eftir því hvað klukkan er orðin 
margt á barnum hvað þessir bílar fuku mikið um. Eftir fimm til sjö bjóra 
voru þeir jafnvel farnir að fljúga um þarna.

Hver hefur svo ekki lent í því að sitja fram yfir miðnætti á Catalinu 
og þrefa smá við einhvern kall um það hvort sjóflugvélarnar í glugganum 
séu Catalinuvélar eða aðrar svipaðar vélar af tegundinni Grumman 
Goose? Þá er eins og allir vita best að segja bara: „Jæja lagsi, ef þú ert í 

Kamilla Einarsdóttir 
Titill?
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alvöru húsasmíðameistari er sennilega réttast að við dönsum bara saman! 
Horfum svo hérna yfir Fossvogsdalinn sem logaði einu sinni allur enda á 
milli í sinubrunanum á gamlárskvöldi 1985.“

Við fáum að skjalfesta sögur sem barnabarnabarnabarnabörnin 
okkar pæla seinna í. Um fólkið sem kom og byrjaði að búa hérna á meðan 
það voru varla skólplagnir né vegir. Fólk sem beið oft í strætó við Byko og 
vonaðist eftir að hitta pönkara og fólk sem fannst það góð hugmynd og 
alls ekkert hættulegt að byggja blokk ofan á bensínstöð og allt fólkið sem 
gerði sjónvarpsþætti um það.

En hvert sem við lítum í sögunni og hvernig sem við plönum 
framtíðina hérna í sögunni, sjáum við aftur og aftur að Kópavogur getur 
verið mjög töff og er oft besti staðurinn til vera á og að halda gott partý þar 
sem við þurfum líka stundum, rétt eins og Árni lögmaður 1662, að gráta smá. 

It’s so nice to be able to connect your towns and areas to significant 
history. Necessary, even. We need to be able to link our corner of the 
world to something magnificent, cool, and exciting. That’s why there 
is hardly a street corner in Borgarnes where Egill Skallagrímsson didn’t 
slash or kill someone who got in his way. Skipper Þuríður traipsed all 
around Stokkseyri, always on her way to fish or root out criminals, and 
people in Reykjavík often tear up when they have a cigarette. Their shape, 
and smoke, obviously cause everyone to start thinking about Ingólfur 
Arnarson and his highseat pillars. 

Kópavogur is such a young town that people there find it harder 
to connect to historical events. Unless we count the 1662 Kópavogur 
meeting. However, this is not a common conversation topic among people 
in the Gerðarsafn cafeteria, or in the hot tub at Salalaug. Of course, there 
are people who are passionate about public administration changes in 
the 17th century, but the subject is not likely to capture the hearts of the 
wider public. It is rather unlikely that many teenagers wrote to Æskan 
magazine, asking for a poster of Danish admiral Henrik Bjelke. Although 
anything is, of course, possible in this regard.

According to sources, the meeting was one hell of a party. Into the 
wee hours, there was music and cannon shots and even the first known 
fireworks display in Iceland. 

People in Kópavogur have never been particularly impressed with 
Reykjavík’s Culture Night fireworks. They just say: “Tut, tut, we were 
doing this in the 17th century.” In recent years, after someone started 
digging through papers belonging to Árni Magnússon, much has been 
made of the fact that lawyer Árni Oddsson shed a few tears during the 
meeting. He was not a great one for celebrating the monarchy, bless him. 
However, that doesn’t have to mean this was not a great party. The party 
is not necessarily shit, even if someone cries a bit. 

Through the years, people who dig history have, of course, had 
fun with the fact that the area where Hamraborg now stands was called 
Skeleton Hill during WWII. That’s a really cool name. Theories abound as 

Kamilla Einarsdóttir 
Titill?
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to why the British army named the place so. Some of them are rather dry; 
that this is because a lot of the soldiers stationed there came from a town 
called Skelton Hills in Yorkshire, England, and this was simply a spelling 
error. Others are equally dull and claim this has something to do with fish 
heads and bones which were hung there to dry. The most fun theory is, of 
course, that the name arose because of the human skeletons all over the 
place. There were horrendously many people executed at the Kópavogur 
Forum. So many of them must be buried there. Like when the road to 
Hafnarfjörður was widened and they found the skeletons of Sigurður 
Arason and Steinunn Guðmundsdóttir, all curled up and decapitated.

This is why today, people come from all over the country to get 
skeleton tattoos at the tattoo parlour in Hamraborg. They know that 
those who work there have a great knowledge of skeletons and are much 
better at drawing bones than other tattoo artists.

Since this town was formed and started becoming a proper town, 
just before the middle of the last century, it went from being a few 
sheds on cultivated plots to being the second largest municipality in the 
country. A new story is constantly being created, which is necessary, 
and it is good to remember all these things. For example, people often 
sit in the bar in Engihjalli and ask: “Do you remember the great storm of 
1981?” Those who were kids and lived in the area at the time remember 
standing in the corridor as no one was allowed near a window while the 
weather passed. Many windowpanes shattered and cars started blowing 
around. It kind of depends on how late the hour in the bar, how much 
these cars were blown about. After five or seven beers they’d even started 
flying around. And who amongst us has not had to sit past midnight at 
Catalina and argue a little with some dude about whether the seaplanes in 
the window are Catalina models or other similar ones named Grumman 
Goose? Then, like you all know, it is best to simply say: “Well, my man, 
if you really are a master builder, I think it’s best for us to dance now! 
Then we can look across Fossvogur valley, which once went up in flames 
during the brush fires on New Years’ Eve 1985.”

We get to document stories for our greatgreatgreatgrandchildren 
to ponder later. Stories about the people who started living here when 
there were hardly any sewer pipelines or roads. People who often waited 
for the bus outside BYKO, hoping to meet punks, people who thought 
it was a good idea and totally not dangerous to build an apartment block 
on top of a service station, and all the people who made TV shows about 
that.

But no matter where we look within history, and no matter how we 
plan our future here, we see repeatedly that Kópavogur can be very cool 
and is often the best place to be, and the best place to throw a great party 
where we sometimes, like the lawyer Árni in 1662, need to cry a little. 
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Kortlagningin
Unnar Örn Auðarson kannar kort

lagningu á borgarlandi í verkum sínum, 
hvernig landmælingar eru notaðar til  
að kortleggja eiginleika lands á borð við 
jarðkosti, landnytjar og auðlindir. Þannig 
er gerð tilraun til að skilgreina ósýnileg 
gæði og henda reiður á óbeisluðu 
umhverfi.

Árferði, útsýni og veðurlag – 
andrúmsloft, gróðurfar og lífríki eru 
þættir sem reynt er að koma böndum  
á og meta að gæðum. Þannig birtast 
hlunnindi sem einstaklingar og hópar 
deila með sér. Mæling og kortlagning  
eru þannig aðferðir til stýringar sem  
þykja gefa raunsanna mynd af því sem 
ber fyrir augu og hafa jafnvel forspár
gildi um það óorðna.
Í verki Unnars birtist efniviður upp

byggingar og umbreytingar svæðis í 
borgarrými: malbik. Við byggingu nýrra 
hverfa er malbikun gatna eitt það fyrsta 
sem gerist. Maðurinn markar sér svæði 
með gatnakerfi sem þjónar upp bygg
ingunni og síðar íbúum svæðisins. Mal
bikið stendur hér í kunnuglegum hrúgum, 
sem myndast við gerð gatna þar sem 
afgangsefni verður að manngerðum 
smá fjöllum í borgarlandslaginu. Fyrir  
utan safnið stendur verk sem fær form 
sitt frá vindmælingum á flugvöllum. Þar 
er vindbelgur notaður til að mæla styrk 
vindsins og skilgreina náttúruöfl sem  
hafa áhrif á flug mannsins. Í verki Unnars 
eru litirnir sem skilgreina styrk vindsins  
þó hvergi til staðar, mælistikan afmáð.

Borgarrými er langt frá því að vera 
mannlaus uppbygging. Á svæðunum 
mun skapast reynsla, minningar, hughrif 
og skynjun sem eiga sitt staðbundna 
landsvæði. Í verkum Unnars koma teikni
borð arkitekta fyrir sem vettvangur fyrir 
áætlanir og drög að híbýlum og 
nærumhverfi mannsins. Á borðunum  

Mapping
In his works, Unnar Örn Auðarson 

explores mapping urban land, and how 
surveying is used to map characteristics 
such as land benefits, land use and 
resources. Through this process, an 
attempt is made to define invisible 
benefits and understand the untamed 
land. 

Climate, vista, and weather conditions 
– atmosphere, vegetation, flora and 
fauna; these are all elements which  
we try to control and value, exposing 
benefits shared by individuals and 
groups. Thus, surveying and mapping 
are methods for control, providing a 
true account of what we see and even 
predicting that which is yet to come. 
Unnar uses the primary material for 

construction and urban transformation: 
asphalt. When new neighbourhoods  
are built, one of the first things done is 
paving the road. Man marks his territory 
with a road system to serve construction 
and later, the residents. We see familiar 
mounds of asphalt, created when leftover 
materials become manmade mountains  
in the urban landscape. A piece stands 
outside the museum which derives its 
form from an anemometry, a device used 
in airports where a pilot balloon measures 
the strength of the wind. In Unnar’s  
work, however, the colours which define 
wind strength are nowhere to be found 
because the yardstick has been erased.

Urban space is far from being lifeless 
construction. The space will contain 
experience, memories, impressions, and 
perceptions which belong to their own 
local areas. Architect drawing boards 
appear in Unnar’s works as a setting for 
home and microenvironment plans. The 
boards contain postcards with images  
of buildings, manmade landscape, nature, 
and events. It is a vision for the future as Unnar Örn Jónasson Auðarson

XXX 20XX
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má finna póstkort af mannvirkjum, mann
gerðu landslagi, náttúru og atburðum.  
Þar er framtíðarsýn og minjar fortíðar.  
Í borgarrými er að finna ummerki um 
daglegt líf, sögu staðar, sjálfsmynd  
íbúa og sameiginlegt minni. Verkin  
á sýningunni eru þannig uppkast eða 
teikning sem hvetur áhorfandann til  
að endurskapa handritið að veruleikanum 
– og umbreyta mannvirkjum í rústir  
og draummyndum í tækifæri.

 
Garðurinn 
Í Kópavogi tók byggð að rísa um  

miðja tuttugustu öldina þegar skortur  
var á húsnæði fyrir þann fjölda fólks sem 
flutti til Reykjavíkur úr sveitum landsins. 
Kópavogur var upphaflega skipulagður 
sem hverfi fyrir nýbýli, ræktun og sumar
bústaði. En á fimmta áratugnum varð 
mikil aðsókn í lóðir er stóðu í jaðri 
byggðar. Verk Bjarka Bragasonar vísar  
í þessar umbreytingar úr ræktunar
görðum í kaupstað, en verk hans á 
sýningunni er hluti af tólf ára rannsóknar
ferli hans á húsagarði ömmu sinnar og afa 
á Kárs nesinu. Hjónin fluttu til Kópavogs 
árið 1943 í niðurnítt sumarhús sem þau 
byggðu upp og bættu við næstu áratugi. 
Við andlát ömmu Bjarka árið 2009 hafði 
húsið orðið að reisulegu heimili fyrir tíu 
börn þeirra og garðurinn umbreyst úr 
holtamóa í skrautgarð með tugum ólíkra 
plöntutegunda. 

Síðastliðin tólf ár hefur húsið og lóðin 
gengið kaupum og sölum á milli verktaka 
ásamt teikningum af raðhúsi sem þar á 
að byggja. Á þessum rúma áratug hefur 
húsið drabbast niður og garðurinn þróast 
úr vel snyrtum skrautgarði í óheftan 
villigarð. Í verki Bjarka má sjá húsið og 
garðinn úr lofti sem minnir á skipu
lagningu landsvæða og gefur tilfinningu 
fyrir yfirráðum yfir því. Þar má sjá  
stað sem hefur verið byggður upp  

well as relics of the past. The urban space 
contains signs of everyday life, a place’s 
history, residents’ identity, and collective 
memory. Thus, the works on display  
are merely a sketch, or an outline, which 
encourage the viewer to recreate the 
scripted reality – to transform structures 
into ruins, and fantasy into opportunity. 

The Garden
The settlement in Kópavogur started 

forming around the middle of the 20th 
century when accommodation for the 
multitudes who moved from the country
side became scarce in Reykjavík. It was 
originally planned that Kópavogur would 
be a neighbourhood for new homes, 
cultivation, and summer houses. During 
the 1940s, however, a great demand 
arose for plots on the outskirts of the 
settlement. Bjarki Bragason’s work shows 
this transformation from cultivated 
gardens to town in his piece. His work in 
this exhibition is a part of his now twelve
year long research into his grandparents’ 
garden at Kársnes. The couple moved to 
Kópavogur in 1943, into a derelict 
summerhouse which they renovated and 
extended in the following decades. When 
Bjarki’s grandmother died in 2009, the 
house had become a stately home for 
their ten children, and the garden had 
transformed from uncultivated heath into 
a luscious garden filled with scores of 
diverse plants. 

In the last twelve years, different 
contractors have repeatedly bought and 
sold the plot, and constructed blueprints 
of a terraced house that is scheduled to 
be built in its place. In just over a decade, 
the house has become neglected and  
the garden turned from a welltended 
ornamental garden to unbridled 
wilderness. Bjarki’s work shows an aerial 
view of the house and garden– Bjarki Bragason

XXX
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Verk Eirúnar á sýningunni eru unnin 
ýmist úr byggingarefnum eins og steypu 
styrktarjárni, dokaplötum og steypu, og 
einnig garni á grófum stramma. Þau 
geyma ljúfsára reynslu ungrar stúlku á 
viðkvæmu vaxtarskeiði, þegar manneskja 
er mitt á milli barns og unglings og reynir 
að stíga sporin eftir fyrir  framgefnu 
munstri en finnur fljótt að heimurinn er 
gerður úr flóknum þráðum sem oft er 
erfitt að henda reiður á.  

Í verkinu Einingarband sjáum við 
samstilltan systrahóp sem stendur þétt 
saman fyrir myndatöku á svölum á sjöttu 
hæð í Engihjalla 3. Verkið vísar í tímamót 
hjá fjölskyldunni því að skömmu síðar 
bjuggu systurnar ekki lengur allar saman. 
En eins slétt og felld útsaumuð framhliðin 
er, eru óreiðan og flækjurnar jafn sýnilegar 
að aftan. 

Alsystur í framtíðarlandi fortíðarinnar 
og maí nýliðinn, en svo kom aftur maí 
og þá var Maístjarnan sungin mjög  
oft. Allt í heiftarlegri flækju og pabbi 
systranna að syngja þetta lag, syngja  
til þess að heyra ekki þögnina, syngja 
til þess að þurfa ekki að tala. Hann  
gat ekki skilið, ekki sleppt tökunum. 
Sársaukinn lifir í líkamanum, fyllir 
skynjunina svo ég fæ kökk í hálsinn  
við að syngja lagið, löngu löngu síðar.

Gamlir hnútar sem nauðsynlega 
þurfti að höggva á, flækjur sem var ekki 
í boði að láta flækjast meira, strengir 
sem þurfti að endurstilla og mamman 
gerði það fyrir sig og dætur sínar.

Hver saga annarri lík, samt einstök 
og fylgikvillarnir margvíslegir.

Allt er byrjað og ekki búið og það 
vissu þessar systur en vissu samt ekki 
þegar þær stilltu sér upp á svölunum  
á sjöttu hæðinni, hátt uppi með sólina  
í andlitinu.

Eirún’s works in the exhibition are 
made from construction materials such 
as reinforcement steel, wooden boards, 
and concrete juxtaposed with yarn and 
coarse needlepoint. The work harbours 
the bittersweet experience of a young girl 
at the delicate period of her life between 
being a child and a teenager. This time is 
filled with trying to find her way through 
a predetermined pattern, but soon 
discovering that the world is created with 
complex threads and finding one’s way is 
often difficult. 

In her work Unifying Thread (Einingar
band), we see a group of sisters 
poseing closely together for the camera 
on the sixthfloor balcony of Engihjalli 
3. The work references a turning point 
for the family because shortly after this, 
the sisters didn’t all live together 
anymore. Although the front of the 
work looks neat and polished, chaos 
and complexities reign behind it. 

Sisters in the future land of the past, 
May was just over, but then it was 
May again and we sung The May Star 
often. Everything is a huge mess and 
the sisters’ father is singing this song, 
singing to avoid the silence, singing to 
avoid talking. He couldn’t understand 
and was unable to let go. The pain 
lives on in my body, and fills my 
perception so that I get a lump in my 
throat when I sing this song much, 
much later.

Old knots that require untangling, 
complications which couldn’t be 
allowed to get any more complicated, 
strings that needed retuning, and the 
mother did so for herself and her 
daughters.

Each story similar to all the others, 
yet unique and the side effects of 
various nature.

og gerður að heimili. Staður sem aftur 
hefur drabbast niður og mun nú fljótt 
umturnast á ný. Húsagarðurinn er til  
marks um þær breytingar sem verða  
á svæði með framtaki einstaklingsins  
og því sem verður þegar maðurinn  
hverfur frá. Húsa garðurinn er í senn  
staður þar sem minningar hafa skapast  
og hráefni til breytinga á borgarrými.

Háhýsin
Kópavogur byggðist hratt upp sem 

kaupstaður á sjöunda áratugnum og var 
rík þörf á hagkvæmu húsnæði. Snemma 
á áttunda áratugnum var samstilltur 
hópur ungs fólks sem tók málin í sínar 
hendur og stofnaði byggingarfélagið 
BYGGUNG. Félagið hafði það að leiðar
ljósi að reisa íbúðarhúsnæði fyrir félags
menn á sem hagkvæmastan hátt, stuðla 
að nýjungum og hafa áhrif á stefnumótun 
opinberra aðila í byggingarmálum.  
Með samtakamætti sínum tókst félags
mönnum að reisa nokkur háhýsi við 
Engihjalla árið 1979 og töldu íbúðirnar  
vel yfir hundrað á lóð sem félagið hafði 
fengið úthlutað af bæjarráði Kópavogs. 

Framkvæmdir við fyrsta háhýsið í 
Engihjalla 3 hófust í október 1975 en það 
urðu jafnframt heimahagar myndlistar
konunnar Eirúnar Sigurðardóttur sem bjó 
þá ásamt fjölskyldu sinni á sjöttu hæð. 
Eirún óx með húsinu en það æviskeið er 
jafnframt útgangspunktur verka hennar  
á sýningunni og er Engihjalli 3 fyrirmynd  
í verkinu Heimahagar. Þar sjáum við 
þennan aflanga steypta kassa sem formar 
háhýsið og stærðarinnar lágmynd eftir 
myndhöggvarann Sigurjón Ólafsson 
(19081982) sem prýðir blokkina. Það 
þykir merkilegt í dag að BYGGUNG hafi 
haft fyrir því að gefa steinsteypunni líf 
með gríðarstóru veggverki þrátt fyrir 
fjármagn af skornum skammti en það 
hefur án efa mótað íbúana. 

reminiscent of area planning–and gives a 
feel for control over the land. You can see a 
place that has been built up, and made into 
a home. But it has since deteriorated and 
now will soon be transformed again. The 
garden represents the changes than an 
individual enterprise can cause in an area, 
and what happens when one abandons  
it. It is simultaneously a place where 
memories have been created, and material 
for urban space transformation.

The HighRises
The town of Kópavogur developed 

quickly in the 1960s, with much demand 
for affordable housing. A group of young, 
likeminded people took matters into their 
own hands, founding BYGGUNG housing 
association in the early 70s. The association 
aimed to provide their members with 
affordable accommodation, advanced 
innovation, and influence public policy 
formulation regarding construction. With 
their power of cooperation, the members 
managed to build a few apartment blocks 
with over a hundred apartments at 
Engihjalli in 1979, on a plot the council  
had allotted to them.

Construction for the first apartment 
block started in October 1975 and the 
building became home to the artist Eirún 
Sigurðardóttir, who lived with her family on 
the 6th floor. Eirún grew up in the building 
and this stage in her life is the starting point 
for her works in the exhibition. Engihjalli 3 
is the model for her work Home Ground 
(Heimahagar) where, we see the oblong 
highrise, and the large basrelief by 
sculptor Sigurjón Ólafsson (19081982) 
adorning the building. Today, it is 
considered remarkable that BYGGUNG 
bothered to bring concrete to life with this 
huge artwork despite their of lack of funds. 
There is no doubt this effort has touched 
the residents.
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Samfélagið
Uppfullur af nýjum hugmyndum og 

áræðni eftir langa dvöl í Parísarborg 
kemur arkitektinn Benjamín Magnússon 
heim úr námi 1972 til að teikna vestari 
hluta Hamraborgarinnar. Deiliskipulagið 
var eftir erlendri fyrirmynd þaðan sem 
hugmyndir um þéttingu byggðar og 
nýtingu landsvæðis voru fengnar. Fólk 
dreymdi um sérstakan sambýliskjarna  
þar sem allt færi saman; sameiginleg 
afnot bílastæða, sameiginlegur garður  
og stutt í alla þjónustu og Hamraborgin  
reis á hæðinni eins og skýjaborg. 

Í verki Berglindar Jónu gerir hún Hamra   
borgina að viðfangsefni sínu. Á undan
förnum árum hefur Berglind Jóna þróað 
aðferðir í verkum sínum þar sem hún 
vinnur út frá byggingum eða mannvirkjum 
sem hún aflar sér þekkingar á með 
víðtækum staðbundnum rann sóknum. 
Verkin þróast svo áfram og ferlið mótar 
niðurstöður og form verksins hverju sinni.  

Í Hamraborginni býr fjölradda sam
félag. Þar starfaði metnaðarfull sjón
varps stöð um miðbik 10. áratugar síðustu 
aldar er hét Hamraborgarrásin. Hún var 
vettvangur þar sem mikilvæg mál er 
snertu líf íbúa Hamraborgarinnar voru  
til umræðu. Útsendingar fóru í gegnum 
myndbandakerfi fjölbýlishússins en 
formaður Hamraborgarráðsins, Þórir 
Steingrímsson, stýrði umræðum. 

Upptökurnar sem eftir liggja eru 
áhuga verðar heimildir um bygginguna, 
lífið í henni og tíðarandann. Umfram 
húsfundina má sjá viðtalsþætti og 
menningar þætti sem voru hluti af dagskrá 
rásarinnar. Berglind Jóna fær innblástur 
sinn frá útsendingum Hamra borgar
rásarinnar og er innsetning hennar í 
Gerðarsafni einskonar endurgerð á 
sviðsmynd fyrir húsfundina og tökur 
Hamraborgarrásarinnar sem skapar enn  
á ný vettvang til umræðna. 

Everything has begun but isn’t over 
and the sisters knew that, but they 
didn’t know that when they posed on 
the sixthfloor balcony, up high with 
the sun on their faces. 

The Society
In 1972, architect Benjamín Magnús

son returns from Paris freshly graduated, 
full of new ideas and audacity, to design 
the western part of Hamraborg. The 
secondary plan followed a foreign model 
in its ideas of compact neighbourhood 
development and utilisation of land. 
People dreamt of a cohabitation centre 
where people would share parking 
spaces, and have a communal garden 
with all services close by. Hamraborg 
rose on the hill like a castle in the sky.

This Hamraborg is the subject of 
Berglind Jóna’s work. In recent years, the 
artist has developed a practice where she 
bases her work on buildings or structures, 
gathering information through extensive 
local research. The works then keep 
developing, and the process shapes the 
form of the artwork each time.

Hamraborg houses a polyphonic 
society and had its own ambitious TV 
station called The Hamraborg Channel 
(Hamraborgarrásin) towards the very  
end of the last century. This station  
was a forum for discussing important 
matters regarding daily life at Hamra
borg. The channel broadcasted through 
the building’s video channel and the 
chairman of Hamraborg council, Þórir 
Steingrímsson, lead the discussion. 

The resulting tapes are an interesting 
source of information on life in the 
building and the spirit of the time. Apart 
from the building’s board meetings,  
there were chat and culture shows in  
the programme. Berglind Jóna draws 
inspiration from the Hamraborg Channel Eirún Sigurðardóttir

XXX 20XX
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Samtöl íbúa og sérfræðinga sem 
birtast veita núning við þær umræður um 
miðbæ Kópavogs sem nú eiga sér stað. 
Eins og í fyrri verkum Berglindar beinir 
hún athyglinni að samtalinu og sögunni, 
hún rýnir í borgarrýmið og skoðar hvernig 
það mótar samfélagið sem þar býr og 
hvernig samfélagið hefur svo áfram áhrif 
á hönnun og skipulag svæða. Allt kallast 
þetta á og undirstrikar mikilvægi þess að 
taka þátt í umræðunni sem mótar veru
leika okkar.

Hamraborgin er byggð á hugsjón þar 
sem skapa átti sjálfstæða einingu sem 
þjónar því samfélagi sem þar býr. 
Metnaðarfull tilraun til að skapa nýjan 
veruleika í borgarlífinu. 

Sagan minnir okkur á að umhverfi 
okkar er í stöðugri þróun og allt er 
breytingum háð. Áfram kortleggjum við 
framtíðina, leggjum undir okkur ný svæði 
og endurhugsum þau gömlu. Þannig 
byggjum við á framtíðarsýn fortíðarinnar 
og reynslunni ríkari reynum við að 
betrumbæta framtíðina. En eins og gerist 
með skýjaborgir er markmiðið gjarnan 
eins og hilling sem færist undan um  
leið og við nálgumst hana. Háleitar 
hugmyndir eru krafturinn sem drífur 
okkur áfram og tilgangur þeirra er ef til 
vill ekki alltaf sá að verða að veruleika 
heldur veita okkur innblástur og efna til 
umræðna. Skipulaginu lýkur aldrei, heldur 
flæðir það áfram í stöðugri endurnýjun  
að breyttum lífsháttum og þörfum 
framtíðarinnar.

broadcast, and her installation in 
Gerðarsafn is a remake of the building’s 
board meetings and the Hamraborg 
Channel broadcasting. It is yet again 
making room for discussion.

The conversations we see between 
the residents and specialists remind us  
of today’s ongoing discussions about  
the future of Kópavogur centre. Similar  
to Berglind’s previous works, she focuses 
on this dialogue and history. She 
scrutinises the urban space and examines 
how it shapes the society within, and 
how the society then affects the 
designing and planning of the space. 
Everything is connected and emphasises 
the importance of participating in the 
discussions shaping our future. 

Hamraborg was built on an ideal, with 
the objective to create an independent 
unit which served the society within its 
walls. It was an ambitious attempt to 
create a new reality within city life.

History reminds us that our 
environment is constantly developing, 
and everything is subject to change. We 
must carry on mapping out the future, 
claiming new areas, and rethinking old 
ones. In this way, we build upon the 
past’s vision of the future and try to 
improve it, armed with our experience. 
But as is prone to happen with castles in 
the sky, the goal can become a mirage 
which floats away when approached. 
Lofty ideas are the forces which drive us, 
they are not always meant to be realised, 
but to inspire us and spark discussion. 
The planning never ends. It flows on, 
constantly renewing itself, towards 
changes in our lifestyle and tomorrow’s 
needs. 

Berglind Jóna Hlynsdóttir
XXX
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