Sendiherrabústaður í Berlín
Trabenerstrasse 68, Berlin-Grunewald
Aðalhönnuður/Arkitektar
Arkitektar Hjördís & Dennis ehf.
Hjördís Sigurgísladóttir, Dennis Davíð Jóhannesson
Aðrir ráðgjafar
Gunnlaugur Baldursson, samstarfsarkitekt í Þýskalandi
Ríkharður Kristjánsson, verkefnastjórn í Þýskalandi
Línuhönnun hf., burðarþol
IKS Ingenieurgesellshaft, lagna- og raflagnahönnun
Helgi Eiríksson, lýsingarhönnun
Ólafur Hjálmarsson, hljóðhönnun
Húsgagnahönnun
Erla Sólveig Óskarsdóttir
Verkkaupi
Utanríkisráðuneytið
Umsjón
Framkvæmdasýsla ríkisins
Aðalverktaki
Bernhard Schragen GmbH
Eftirlit
Becker+Blume
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Verðlaunatillagan – nútímalegur
sendiherrabústaður
Aðalhönnuðir íslenska sendiherrabústaðarins í Berlín
eru Arkitektar Hjördís & Dennis, Hjördis Sigurgísladóttir og Dennis Davíð Jóhannesson. Tillaga þeirra
hlaut fyrstu verðlaun af 45 í opinni samkeppni árið
2003. Markmið arkitektanna var að skapa nútímalegan sendiherrabústað sem hefði það tvíþætta hlutverk að vera bæði opinbert móttökurými og heimili
sendiherra Íslands í höfuðborg Þýskalands á nýrri
öld. Verðlaunatillagan var talin vera besta heildarlausn viðfangefnisins og þóttu höfundar sýna
glöggan skilning á hlutverki sendiherrabústaðar.
Þetta er í fyrsta sinn sem íslensk stjórnvöld byggja
sendiherrabústað.

Móttökurýmin - opin og aðgengleg
Bogadreginn bárusinkveggur, sem borinn er uppi af
súlum, ýtir móttökurýmunum til hliðar og opnar þau
að veröndinni, garðinum og útsýninu niður að vatninu. Handan við bogavegginn eru móttökurými
gesta, sem eru opin og aðgengileg. Stór gluggi að
bóka- og borðstofu er eins og foss sem steypist niður
i tjörn. Þar er ráðgert að verði listaverk, óður til
vatnsins. Móttökurýmin henta fyrir margvíslegar
samkomur, kynningar, minni tónleika, myndasýningar og fleira. Á efri hæð er jafnframt gestaherbergi
tengt lyftu með brú en lyftan þjónar einnig bókastofu og einkarými sendiherra og er efri hæðin því
aðgengileg hreyfihömluðum.

Gjáin – skiptir bústaðnum í tvo hluta
Lóðin við Trabenerstrasse er í grónu umhverfi í vesturhluta Berlín, ekki fjarri sendiráðsskrifstofum
Íslands. Bústaðurinn er 675 m2 að stærð. Arkitektar
lögðu upp úr hagkvæmu fyrikomulagi og góðu flæði
innanhúss og út í garð. Í miðju byggingarinnar er
umferðarás með glerþaki, í líkingu við gjá, sem liggur
frá forgarði inn um anddyrið, í gegnum bygginguna
og út á verönd með útsýni niður að vatninu Halensee. Gjáin skiptir bústaðnum í opinber móttökurými
og einkarými sendiherrans og tengir jafnframt öll
rýmin saman.

Einkarými sendiherrans – aðskilin frá
móttökurýmum
Á móti bogaveggnum er hallandi dökkur steinveggur
sem minnir á íslenskan klettavegg. Í gegnum vegginn
er gengið inn í einkarými sendiherra sem eru aðskilin
frá móttökurýmunum. Á neðri hæð er fjölskylduherbergi með eldhúskrók en á efri hæð eru svefnherbergin. Hér getur fjölskylda sendiherrans verið út af
fyrir sig og þarf ekki að nota alla bygginguna hversdags. Auðvelt er að samnýta fjölskylduherbergið með
móttökurýmunum.
Útgangur á verönd og í garð.
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Gjáin tengir öll rými hússins.

Húsið séð frá garði í ljósaskiptunum.

Efnisval – tenging við Ísland
Forveðrað bárusink og blásvartur náttúrusteinn
mynda andstæður við hvíta fínpússaða veggi og loft
svo og eikarklæðningar og innréttingar. Leitast var
við að velja byggingarefni sem tengjast Íslandi og
íslenskri byggingarlist. Steinsteypa, aðalbyggingarefni
Íslendinga, er í burðarvirki hússins. Bárusink, blásvartur steinn og eik eru notuð í klæðningar bæði utanhúss og innan. Hús klædd bárumálmi er eitt af sérkennum íslenskrar húsagerðar og blásvarti steinninn
minnir á basaltfjöllin á eldfjallaeyjunni. Hin sterka og
fagra evrópska eik er allsráðandi í innréttingum og
vísar til norrænnar goðafræði en Mjölnir, hamar Þórs,
var sagður búinn til úr viði hins helga eikartrés.

Bárusinkveggur afmarkar opinbera rýmið.

Bogadreginn bárusinkveggur gengur í gegnum húsið.
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Ímynd landsins - íslensk hönnun
Þar sem sendiherrabústaðurinn á að vera hluti af
þeirri ímynd sem Íslendingar vilja skapa af landi sínu
og þjóð í Þýskalandi var ákveðið að allar innréttingar,
húsgögn og búnaður skyldu vera íslensk hönnun eins
og kostur væri. Arkitektar Hjördís & Dennis hönnuðu
allar fastar innréttingar hússins. Húsgögn eru hönnuð af Erlu Sólveigu Óskarsdóttur, sum þeirra sérstaklega fyrir bústaðinn. Reynsla og þekking Eyjólfs Pálssonar var notuð til að koma á samböndum við
trausta framleiðendur. Ýmiss búnaður svo sem glös,
hnífapör, blómavasar og kertastjakar eru eftir íslenska
hönnuði og listamenn. Má því segja að sendiherrabústaðurinn sé því sem næst alíslensk hönnun. Auk

þessa prýða sendiherrabústaðinn nú verk eftir Erró og
er hugmyndin að þau verði þar í eitt ár. Síðar verði
sett upp verk eftir aðra íslenska listamenn, sem muni
vera þar eitt ár í senn.
Sjá fleiri myndir í næstu opnu.

Ljósmyndir: Werner Huthmacher, Berlín.
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Horft yfir móttökurýmin úr stofu.

Horft yfir borðstofu og stofu.

Horft úr bókastofu yfir stofu og út í garð.
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