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Fylgiskjal C 

Greinargerð 

Heiti verksins er Kolaburður. 

Hugmyndin að verkinu er í anda útboðsins til að minnast vinnuframlags kvenna við höfnina sem unnu 

við útskipun og uppskipun á fyrri tíð. Sú tillaga sem hér er lögð fram er unnin eftir ítarlega 

hugmyndavinnu ásamt heimildarleit og vísar í minningar úr atvinnusögu kvenna. Þá er hún eins konar 

tilbrigði við stef eftir Mugg (Guðmund Thorsteinsson 1891 – 1924) með tilvísun í olíukrítarmynd hans  

„Kolaburður“ frá árinu 1919. 

Tillagan er byggð á göngu verkakvenna með kol frá skipsfjöl upp bryggjuna í land þar sem tekið var á 

móti kolunum til frekari dreifingar. Með hallanum á verkinu er vísað til hallandi bryggjunnar eins og 

hún var þá. Að bera kol á bakinu á jafnsléttu er ekki létt vinna. Hallinn hefur gert verkið mun erfiðara. 

Þessi ganga upp bryggjuna hefur því án nokkurs vafa verið bæði erfið og slítandi, engin nútíma tækni 

til að létta vinnuna, heldur þurftu konurnar að bera byrðina á sjálfum sér. 

Verkið er hugsað út frá þessari göngu og er uppistaða verksins fimm konur eða tákn fyrir þær (pars 

pro toto).  

Verkið verður í framhaldi af Hlésgötu, sem skilur að byggingaklasana tvo í fyrsta áfanga Vesturbugtar. 

Þar rísa fjórir steinstöplar upp úr nýja borgargólfinu frá sjónum við Vesturbugt og mynda aflíðandi 

halla líkt og horft væri á konurnar sem gengu upp bryggjuna, upp fyrir fjöruborðið fyrir hundrað 

árum. Stuðlabergið sem tákn jarðar og staðfestu er aðalefni tillögunnar og auk þess verða nokkur 

form kvennanna úr áli sem ítreka það erfiði sem þær máttu leggja á sig. Álið hefur verið valið þar sem 

það er unnið hér á landi með öllum þeim kostum og ókostum sem fylgja eins og á við um aðra 

málmframleiðslu hvar sem er í heiminum, og er bein afurð tækni og framfara. 

Hæsti stuðlabergsstöpullinn verður næst Mýrargötu og sá lægsti við bryggjuna, og fara þar fjórar 

fyrstu konurnar, en aðeins hæll þeirrar fimmtu sést og verður í grjótgarðinum undir trébryggjunni þar 

sem hún spyrnir sér upp hallann. Sá líkamshluti verður hlutfallslega stærri en aðrir hlutar þess úr áli. 

Fóturinn verður óvæntur hluti verksins og aðeins sýnilegur þegar farið er út á bryggjuna eða siglt um 

höfnina. Góð og vel hönnuð lýsing mun gera hann áberandi fyrir þá sem þar fara um án þess að hún 

berist upp undir trébryggjuna. Stuðlabersformin fjögur sem verða á uppfyllinguni verða mjög túlkandi 

fyrir heildarhugsun verksins og standa fyllilega fyrir sínu, en fóturinn verður góð viðbót og vísar á 

verkið þegar komið er frá sjó og styrkir jafnframt tengingu verksins við náttúruöflin enn frekar í 

manngerðu umhverfi nútímans. Einföld lýsing verður við hvert stuðlabergsform og gerir efnisval og 

túlkun þeirra áhugaverð á öllum árstímum.  

Meginform kvennanna er fólgið í stuðlaberginu, en auk þess eru einstaka hlutar sem ganga út úr því 

og er þar átt við höfuð, tær og hæla úr áli sem springa út úr berginu, bæta í rýmið og ítreka hreyfingu 

verksins. Okið, burðurinn, verður í aðdraganda og að hluta í neðra horni hallans á yfirborði hvers 

stöpuls. Fóturinn í grjótgarðinum verður úr áli og kemur því til með að sjást vel frá sjó.  Álið í steyptu  

formunum tekur á sig veður, sjávarsalt, sjógang og annað álag sem fylgir þessum stað og verður 

fallegra eftir því sem árin líða. Verk sem þetta mun gefa mikla sjónræna upplifun, auka á vitund og 

virðingu komandi kynslóða fyrir sögu þeirra kvenna sem með vinnu sinni lögðu svo ríkan skerf til 

uppbyggingar hafnarinnar strax á upphafárum hennar og eiga sinn þátt í þeirri ótrúlegu þróun sem 

orðið hefur síðastliðin 100 ár. 

Lengd verksins að frátöldum fætinum er rúmir 7 metrar frá trébryggju og í átt að Mýrargötu. Þetta 

kallar á að fyrirhuguð smáhýsi sem sýnd eru á skipulagstillögu víki þar sem verkið kemur, og verði 



þannig um 6 metra opnun. Myndast þá óbrotinn ás frá Mýrargötu og út á gömlu höfnina. Með því að 

setja verkið þarna, mun það án vafa vekja upp forvitni þeirra sem um svæðið fara. Einnig myndast 

möguleiki á skemmtilegu samstarfi listamanns/-manna og arkitekta um hönnun á göflum húsanna 

þar sem skarðið myndast. Hæsti stuðlabergsstöpullinn næst Mýrargötu verðu 2,6 m og sá lægsti við 

trébryggjuna 1,2 m. 

Á þessum stað verður verkið virkur þáttur í umhverfinu. Það má  ímynda sér að það myndi freista 

barna að setjast á formin, halla sér upp að þeim, klifra eða leika sér á annan hátt í kringum þau. Með 

þessu verki er verið að upphefja sögu þeirra kvenna sem lögðu grunninn að því sem við búum að í 

dag. 

Leiðarljós í allri hugsun varðandi verkið er að það segi mikla sögu á einfaldan hátt og að úrfærslan sé 

þess eðlis að viðhald verði í lágmarki. 

Verkið hefur alla burði til að standast allt venjulegt álag þar sem efnisval og öll útfærsla er unnin með 

það í huga. 

Auk rafrænna gagna og útprentaðra fylgir einnig með líkan í skalanum 1:100 til frekari skýringar á 

afstöðu verksins til umhverfisins (Fylgigagn 1) og efnisútfærsla í stein og ál, hluti verks sem sýnir 

hvernig höfuð úr áli springur út úr steininum (Fylgigagn 2). 

 

Efnisval 

Stuðlaberg og ál 

 

Uppbygging 

Fjögur stuðlabergsform með áfestum álformum og eitt sjálfstætt álform sem fest verður í 

grjótgarðinn undir bryggjunni. 

 

Útfærsla 

Mótunarvinna fyrir álvinnslu verður unnin með eigin vinnuframlagi, álsteypan sjálf fer fram hjá 

málmsteypufyrirtæki. Stuðlaberg verður unnið af sérhæfðum steismið(-um) undir umsjón og forsögn 

listamanns. 
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