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Byggingarsaga Hótels Loftleiða 1964 - 1971 

Í upphafi sjötta áratugs síðustu aldar tók starfssemi Loftleiða að vaxa og húsnæði félagssins, sem 

það hafði á leigu frá Sölufélagi Garðyrkjumanna við Reykjanesbraut (nú Skógarhlíð), var orðið 

of lítið. Þörf var á stærra húsnæði fyrir skrifstofur, flugskóla, flughermi og flugstöð svo nokkur 

dæmi séu tekin.  Árið 1962 ákváðu Loftleiðir að reisa byggingu fyrir aðalskrifstofur félagsins og 

fengu til þess lóð við Reykjavíkurflugvöll. Jafnframt var ákveðið að reisa þar flugstöð. 

Þegar grafið var fyrir grunni flugstöðvarinnar og kjallara, sem eldri hluti Hótels Loftleiða stendur 

nú á, vöktu skeljar athygli Guðbjarnar Guðmundssonar, verkstjóra. Guðbjörn hafði samband við 

dr. Guðmund Kjartansson, jarðfræðing sem kom á vettfang. Guðmundur skrifar eftirfarandi í 

dagbók sína 10. feb. 1963: 

„Safnaði skeljum úr uppgreftri á Reykjavíkurflugvelli, þar sem grafið var fyrir húsi Loftleiða. 

Fór þangað eftir ábendingu Guðbjarnar Guðmundssonar (frá Böðmóðsstöðum) sem þarna var 

verkstjóri. Guðbjörn gaf mér eftir farandi kóta (m.y.s.): Kjallaragólf 11,14 – gólf 1. hæð 14.40 – 

bílastæði 13,80. Þessar tegundir fundust: Saxicava arctica (urmull) – Pecten islandicus (mjög 

mikið) – Mya truncata (allmikið) – Macoma calcaria - Buccinum undatum (2 kuðungar) 

Amauropsis islandica (1 kuðungur) – Balanus sp. (urmull)“. Dagbók Guðmundar Kjartanssonar 

er í Þjóðarbókhlöðunni. 
(1) 

 

Íslensku nöfnin á þessum ísaldarskeljum eru eftirfarandi:  

Saxicava arctica – rataskel; Pecten islandicus – hörpudiskur; Mya truncata – smyrlingur; 

Macoma calcaria – hallloka; Buccinum undatum – beitukóngur; Amauropsis islandica – 

frónpatti; Balanus balanus – hrúðurkarlar;  
(2) 

  

Þorleifur Einarsson, jarðfræðingur birti grein sem nefnist „Aldursákvarðanir á fornskeljum“ í 

tímaritinu Náttúrufræðingnum 1964 (34. árg. 3. hefti. bls. 127-136). Þar nefnir hann skeljarnar í 

grunni bygginga Loftleiða. Hann segir: „ Í sýnishorni voru nokkrar samlokur af hörpudiski, sem 

safnað var af Guðmundi Kjartanssyni í grunni skrifstofuhúss Loftleiða á Reykjavíkurflugvelli 

vorið 1963. Skeljarnar lágu í fínum sandi um 13 m.y.s.  Gerðar voru 4 aldursgreiningar og allar á 

sömu skelinni.....  Aldur skeljarinnar og þar með jarðlaganna var 9800-9900 geilsakolár.“ 
(3) 

 

Dr. Árni Hjartarson bætir við: „Ég veit ekki til að annars staðar hafi verið skrifað sérstaklega um 

skeljarnar í Loftleiðagrunninum en víða er þó vitnað í aldursgreininguna. Það er 

skilgreiningaratriði hvort telja beri jarðlögin þarna til Fossvogslaganna. Skeljarnar eru um 1000 

árum yngri en þær sem hafa verið aldursgreindar í Nauthólsvíkinni og innst í Fossvogi.  

Ég hallast þó að því að gera það og segja að þarna sé yngsti hluti Fossvogslaganna. Líklegt er að 

grunnurinn hafi verið grafinn ofan í eldri hluta Fossvogslaganna þar sem hann var dýpstur. 

Aldursgreiningar á skeljum úr Fossvogslögum sýna að sjávarsetið í þeim er 12.500-13.000 ára, 

eða frá alleröd tímabilinu í ísaldartlok og jökulruðningurinn ofan á lögunum er frá yngra dryas 

kuldakastinu.“ 
(4)

 

 

 

 

Flutt var inn í skrifstofurnar fyrri hluta sumars 1964. Þá var búið að steypa undirstöður og 

kjallara fyrir nýju flugstöðina. Í millitíðinni varð sú breyting að flytja þurfti allan flugrekstur til 

http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Yngra_dryas&action=edit&redlink=1
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Keflavíkur þar sem Rolls Royce flugvélar félagsins gátu ekki lent á  Reykjavíkurflugvelli. Fyrsta 

RR 400 vélin, Leifur Eiríksson, kom til landsins 29. maí 1964. Fyrri hugmyndir um flugstöð 

þurfti því að endurskoða.  

 

Í bók sinni „Gísli Halldórsson Minningar, menn og málefni“, segir Gísli: 

 

Áningarfarþegum hafði stórlega fjölgað en það voru þeir sem þáðu að dvelja hér í þrjá daga, búa 

ódýrt á hótelum og kynnast landi og þjóð. Margir urðu fegnir þessari hvíld á fluginu því það tók 

langan tíma að fljúga yfir Atlantshaf í einni lotu með aðeins örstuttu lendingarhléi hér.  

Nú kölluðu Loftleiðamenn á mig og sögðu að þá vantaði hótel fyrir áningarfarþegana. 

Spurningin var þessi: „Getum við byggt hótel ofan á flugstöðvarkjallarann?“ 

 

Eftir nokkra athugun taldi ég að þetta væri gerlegt. Loks var tekin ákvörðun um að byggja 

fjórlyft hótel á grunninum og heimild fyrir því var fengin hjá flugyfirvöldum. Hótelið skyldi vera 

tibúið 1. maí 1966 eða eftir fimmtán mánuði. Stjórn Loftleiða fól Gísla Halldórssyni, arkitekt, að 

teikna hótel er samsvaraði kröfum tímans.  Ákveðinni tæknistjórn var komið á fót. Í henni voru 

Gísli Halldórsson, byggingarfræðingarnir Ólafur Júlíusson og Leifur Gíslason frá Teiknistofunni 

Ármúla 6, Verkfræðistofa Stefáns Ólafssonar, Verkfræðistofa Einarssonar og Pálssonar og 

rafmagnsverkfræðingarnir Jóhann Indriðason og Jón Skúlason. Almenna byggingarfélagið skyldi 

hafa yfirstjórn á byggingarstað með Pál Fygering sem stjórnanda. Eftirlitsmenn Loftleiða voru 

þeir Þorvaldur Daníelsson, húsamíðameistari og Jóhannes Einarsson, verkfræðingur.  

 

Teiknistofan teiknaði allar innréttingar gistihæðanna og flest húsgögn þeirra, stigahúsið, 

sundlaugardeild og innréttingar í kjallara, nema eldhús en þar kom danskur arkitekt, Bent 

Severin að verki. Severin skipulagði einnig veitingasali, vínstúkur, anddyri og veitingabúð 

(sjálfsafgreiðslu) allt í samráði við Gísla Halldórsson og Þorvald Guðmundsson, veitingamann, 

sem ráðinn var 1. apríl 1965.  Þorvaldur hafði unnið við uppbyggingu á Hótel Sögu og látið 

byggja Hótel Holt þar sem hann var hótelstjóri. 

   

Byggingarframkvæmdir hófust um miðjan janúar 1965. Verkið tók 15 og 1/2 mánuð og kom 

fjöldi manns að verkinu. En þá var lokið 2 ½ mánaða vinnu í teiknistofum. Yfirarkitekt var Gísli 

Halldórsson. Húsið var byggt í mjög háum gæðaflokki á alþjóðlegum mælikvarða. Eftirtaldir 

meistarar voru ráðnir: Þórður Kristjánsson,trésmíðameistari, Þórður Þórðarson,múrarameistari, 

Þórður Finnbogason, rafvirkjameistari og Benóný Kristjánsson pípulagningameistari. Páll 

Flygering, verkfræðingur var ráðinn framkvæmdastjóri á staðnum. Útveggir voru smíðaðir af 

belgíska fyrirtækinu Chamabel. Annað belgískt fyrir tæki, Coene,  smíðaði alla innveggi í 

hótelhæðir, hurðir, skápa, hillur og töskubekki. Tepppi komu frá Englandi, Svíar brenndu flísar 

og settu upp, Þjóðverjar smíðuðu lyftur, Frakkar skáru spón og Finnar byggðu sánur og svona 

mætti legi telja. Norðmenn sáu um uppsetningu „siporex“ platna til að spara múrverk og 

loftplötur voru forsteyptar. Blikksmiðan Vogur annaðist alla blikksmíði þar með talið hið flókna 

loftræstingarkerfi hússins. Byggingariðjan í Reykjavik sá um gerð berandi lofta og 

strengjasteypu. 
(5)  

 
 

Fyrstu gestir Hótels Loftleiða komu 29. apríl 1966 en það voru hjónin Marie Louise og Björn 

Stenstrup. Björn að aðalumboðsmaður Loftleiða í Svíþjóð. Geirþrúður Þorvaldsdóttir, 

móttökustjóri færði hjónunum blóm og Þorvaldur Guðmundsson tók á móti gestunum og fylgdi 
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þeim til herbergis. Í lyftunni vildi það óhapp til að hún stöðvaðist rétt eftir að  hún lagði af stað 

og liðu tíu mínútur þar til hún fór af stað aftur. Höfðu menn gaman af þessu atviki og sögðu að 

fall væri fararheill. 
(6)

  

Í grein í Morgunblaðinu þann 24. mars 1966 er hótelinu lýst á eftirfarandi hátt: 

Óðum miðar að því að fulllokið verði við hið nýja og glæsilega hótel Loftleiða á 

Reykjavíkurflugvelli. Þar vinna um 100 fagmenn að því þessa dagana að leggja síðustu hönd á 

þetta mikla hótel, en keppt er að því, að það geti tekið á móti fyrstu gestunum 1. maí n.k. 

Hótelið er fjórar hæðir, en herbergi eru 112 að tölu öll með sér baðherbergi. Mun Loftleiða 

hótelið vera stærsta hótel hérlendis að herbergjatölu. Það á að geta tekið á móti 216 manns. 

Herbergin eru öll teppalögð, en húsgögn í þau eru frá húsgagnaverkstæðinu Valbjörg á Akureyri. 

Eins og greint var frá í fréttum, voru þau öll flutt suður til Reykjavíkur með flugvél frá 

Loftleiðum nú fyrir skömmu þar sem vegir voru tepptir vegna snjókomu og hefur nú verið komið 

fyrir á fáeinum herbergjum. Sigurður Magnússon fulltrúi hjá Loftleiðum tjáði Mbl. að nú þegar 

hefðu verið pantaðar á sjötta þúsund gistinætur á hótelinu á sumri komanda. Í nýja hótelinu verða 

tveir veitingasalir þar sem gestirnir geta dansað og fylgst með skemmtiatriðum. Ennfremur verða 

í hótelinu tvær barstofur og kaffistofa þar sem gestirnir geta fengið þrjár máltíðir á dag eða eftir 

geðþótta. Þá verður allvegleg inni-sundlaug í hótelinu og finnsk sauna með nuddstofu, svo og 

hvíldarherbergi, snyrtistofa og rakarastofa. Má af  þessari upptalningu sjá að hótelið er hið 

fullkomnasta. Reiknað er með að um 100 manns muni vinna við hótelið, er það tekur til starfa, en 

í fyrstu mun Þorvaldur Guðmundsson, veitingamaður, hafa yfirumsjón með hótelrekstrinum fyrir 

Loftleiðir. 
(7)

 

 

Sunnudaginn 1. maí 1966 var heilsíðu auglýsing í Morgunblaðinu þar sem tilkynnt var að hið 

nýja Hótel Loftleiðir hefur nú verið opnað. Jafnframt er sagt frá því hvaða þjónusta sé í boði 

samanber tilvitnun í Morgunblaðið hér að ofan svo og verðskrá fyrir herbergi. Eins manns 

herbergi kostar kr. 275 og tveggja manna kr. 482 svo dæmi séu tekin úr auglýsingunni. 

Auglýsingunni fylgja sjö myndir frá hótelinu. 
(8)

   

Í auglýsingum í dagblöðum næstu daga kepptust hin ýmsu fyrirtæki við að auglýsa vörur sínar og 

þjónustu ásamt þátttöku þeirra í byggingu hins nýja hótels. Sem dæmi má nefna að Héðinn hf. 

auglýsti að eldhús hótelsins væri: „ Fullkomnasta eldhús sinnar tegundar með „Höganes-Flísum“ 

á gólfi og veggjum. 
(9)

 Allar vefnaðarvörur þ.e. sængurfatnaður, handþurrkur, diskaþurrkur, 

borðdúkar og munnþurrkur voru frá Sven W. Carlsen & Sön Viking Textil á Greve Strand, 

Danmörku. 
(10)  

Valbjörk hf. Akureyri var með heilsiðu auglýsingu þ. 1. maí og sýndi sex myndir 

af innréttingum og húsgögnum er þeir höfðu smíðað. 
(11) 

 

Þann 30. apríl buðu Loftleiðir 800-900 gestum til opnunarhátíðar í nýja hótelinu. 

Stjórnarformaður Lofleiða Kristján Guðlaugsson bauð gesti velkoma. Þá tók til máls Gísli 

Halldórsson, arkitekt og lýsti framkvæmdum. Loks talaði Alfreð Elíasson, forstjóri Loftleiða og 
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sagði: „ Ef ég ætti að segja hér aðeins eina setningu þá yrði hún að vera þessi: Ég er ykkur öllum 

hjartanlega þakklátur.“ Hann sagði ennfremur: „Þeir sem fljúga með Loftleiðum fórna tíma fyrir 

peninga en nú hefðu Loftleiðir fórnað peningum fyrir hraða.“ Um kvöldið var 500 starfsmönnum 

og gestum þeirra boðið til veislu. Í veislu starfsmanna Loftleiða bauð Kristján Guðlaugsson gesti 

velkomna - til svara fyrir starfsfólk var Sigurður Magnússon, blaðafulltrúi.
 (12)

    

Hrifning landsmanna með hótelið var mikil.  Sem dæmi má t.d. nefna þessar vísur sem birtust í 

Morgunblaðinu þann 4. maí. 
(13)

 

Nýtt hótel vígt 

Loftleiðir, með allt og eitt, 

oft nær lengra en flestir trúa. 

Þetta hús er hátt og breitt, 

hérna verður gott að búa 

 

Loftleiðir, til vegs, og valds 

vinsæl búi allan heiminn, 

njóti trúar, trausts og halds 

til að brúa himingeiminn. 

(Kjartan Ólafsson) 

Blaðaskrif héldu áfram og var rætt um mikla grósku í framkvæmdum við gistihús. Þarna munaði 

að sjálfsögðu mest um stærsta hótel borgarinnar hið nýbyggða Hótel Loftleiðir með 108 

herbergjum og 216 rúmum. 
(14) 

Snemma árs 1966 ákváðu Loftleiðir að herbergi hótelsins slyldu prýdd málverkum eftir íslenska 

myndlistarmenn. Ekki var talið hyggilegt að kaupa öll þessi verk heldur bjóða listamönnum að 

hafa sölu- og kynningarsýningu á verkum sínum. Uplýsingar um verkin og feril viðkomandi 

listamanns voru til staðar á íslensku og ensku. Þrjátíu listamenn þáðu boðið.  

Fimmtudaginn 18. ágúst 1966 birti Morgunblaðið grein ásamt mynd með fyrirsögninni:                                                    

33 íslenskir málarar sýna í herbergjum Loftleiðahótelsins. 

Þar segir m.a. að snemma á árinu ákvað stjórn Loftleiða að herbergin í nýja Loftleiðahótelinu 

skyldu prýdd málverkum eftir íslenska listamenn eins og áður segir. Greinin fjallar svo um 

fyrirkomulag þessa máls og hvernig gestir geti hagað kaupum sínum á viðkomandi verkum. 

Sigurður Magnússon, blaðafulltrúi tjáði Mbl. að undirtektir hafi verið góðar og nú sýndu 33 

listamenn talsvert á annað hundrað myndir á 96 af 108 herbergjum hótelsins.  Verð myndanna er 

frá 5000 til 25000 krónur. Fyrsta myndin seldist fyrir skömmu en það er mynd eftir Svein 

Þórarinsson, sem heitir „Vetur í Reykjavík“. Hún seldist á 25.000 krónur og kaupandinn var 

Pierre Hamer, flugmálastjóri í Luxemburg. Sigurður sagði að talsverð eftirspurn hafi verið eftir 

myndunum frá erlendum gestum. Í lokin er þess getið að Loftleiðahótelið sé líklega mest sótta 

listasafn Íslands, en tala gesta frá því að hótelið opnaði 1. maí s.l. mun nú vera um 10.000. 
(15) 
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Þriðjudaginn 29. nóvember 1966 var sett upp fyrir utan Hótel Loftleiðir stækkun á mynd 

Ásmundar Sveinssonar, „Gegnum hljóðmúrinn“, en stækkunin var gerð hjá Sindra hf.  

Voru það þeir Jón Gunnar Árnason og Óskar Einarson sem unnu verkið í samráði við 

listamanninn. Á blaðamannafundi, sem Loftleiðir héldu sagði Ásmundur, að hann væri mjög 

ánægður með stækkunina og hún væri hárrétt smíðuð. Ásmundur sagði blaðamönnum, að 

myndin hefði orðið til á árunum 1945 – 50. Hugmyndina hefði hann eiginlega fengið er hann var 

í flugvél ofar skýjum, og hefði séð til jarðar í gegnum skýin. Mikill hávaði hefði verið í vélinni, 

og „mér fannst sem vélin væri skrímsli að fljúga inn í himnaríki og trufla kyrrðina í 

himingeimnum“, sagði Ásmundur og hló við. „Þetta hefur að mörgu leyti verið mitt 

uppáhaldsverk, ég hef oft haft hana með mér á sýningar úti í Róm, Gautaborg og víðar..... Ég 

kallaði myndina fyrst Skýjaklýfi, en svo fór ég með hana á sýningu í Kaupmannahöfn og það 

reyndist ómögulegt að þýða orðið, þá kom þetta: „Gegnum Hljóðmúrinn.“ 
(16)

   

 

Umhverfis aðalskrifstofur Pepsico í Purchase, New York er risastór höggmyndagarður –  

„Pepsi Sculpture Garden“.  Þar eru sýndar höggmyndir allra fremstu listamanna heimsins í 

þessari grein. Þarna má t.d. sjá verk eftir Auguste Rodin, Henry Moor, Jean Miro, Alberto 

Giacometti, Alexander Calder  og  fleiri.  Þarna er afsteypa af „Gegnum Hljóðmúrinn“ – 

„Through the Sound Barrier“ eftir Ásmund Sveinsson. Listaverk hans er á áberandi fallegum 

stað. Hér hefur Ásmundur öðlast mikla viðurkenningu. Þarna stendur verk  Ásmundar meðal 

verka frægustu listamanna heimsins í höggmyndalist - enda var Ásmundur  mikill snillingur. 

 

Mósíkmynd eftir Nínu Tryggvadóttur var afhjúpuð 1. nóvember 1968. Myndin er 80 fermetrar, 

en þetta er síðasta mynd sem Nína gerði áður en hún lézt. Myndin er mjög litskrúðug og er 

sannkölluð litasinfónia. Myndin hefur ekki neitt sérstakt nafn, en á að tákna hraða og 

hraðasveiflur í loftinu og gæti heitið: „Í flugheimum“. Myndin var unnin í Bandaríkjunum og sett 

upp hér í hlutum en upp sett mun myndin kosta um 600 þús. kr. 
(17)  

 

 

Sigurður Helgason, forstjóri Loftleiða í New York,  hafði forgöngu um að verkið yrði sett upp á 

tengivegg milli skrifstofubyggingar og hótels. 
(18)

   

 

Björn Th. Björnssson skrifar eftirfarandi í bók sinni Íslenzk Myndlist, Reykjavík MCMLXXIII:  

„Sumarið 1967 kemur Nína heim og hefur með sér það sem hún hugsaði með penslum við 

glugggana yfir Central Park........ Þótt hljótt sé um, er Nína enn með stórvirki í smíðum. Það er 

mikil mósaíkmynd á einn vegg Loftleiðahótelsins undir Öskjuhlíð. Hún gerir hvert frumkastið af 

öðru, og með þau heldur hún vestur um haf, til þess að fullvinna þau um veturinn í New York. 

„Vonandi“, segir hún í kveðjuskyni við blaðamann, „kemst hún upp í vor eða sumar.“  

 

Veturinn sem að fór bar þó annað í skauti sér. Sjúkdómur, sem búið hafði um sig í leynum, 

lagðist nú á með vaxandi þunga. Hún var flutt á sjúkrahús, og þar lézt hún, eftir harða legu, hinn 

18. júní 1968. Eiginmaður hennar og dóttir fluttu lík hennar heim, og var útför hennar gerð frá 

dómkirkjunni í Reykjavík átta dögum síðar. 

 

Eiginmaður Nínu, Alfred Copley, hlúði ekki aðeins af heilum hug að minningu hennar, heldur 

vann hann að því að koma í framkvæmd þeim tveim stórverkum hennar sem hún áttti í drögum. 

Kom sér vel að hann var innangangsmaður í heimi myndlista. Það leið heldur ekki á löngu eftir 

andlát Nínu, að sett var upp stóra mósaíkmyndin á Hótel Loftleiðir. Er hún á tengivegg milli 
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tveggja álma, stærsta mynd sem til er hér á landi. Sjálf er myndin mjög fögur, frjáls hringleikur, 

fleygaður af geislum eða geirum; bláir og jarðgulir litir ráðandi. Um hitt gætu verið áhöld, hversu 

arkitektónísk myndin er, þ.e. hvort hún leysir þann vanda byggingarskreytingar sem þar er við að 

glíma. Þótt efni hennar sé steinslögn, er hún á engan veg mósaíkmynd í eðli sínu. Hún er 

málverk, yfirfært í þetta varanlega efni. Sem slík er hún vel og trúlega unnin, í óbrengluðum stíl 

Nínu Tryggvadóttur.“ 
(19) 

 

En Nína hafði áður unnið annað stórvirki fyrir Loftleiðir en það var fallegt mósaíkverk sem 

nefndist Víkingaskipið sem sett var upp í afgreislu Loftleiða á Kennedy flugvelli (þá Idlewild). 

Þegar  breytingar voru gerðar á flugstöðinni  þar var verkið tekið niður og er það nú í  kössum 

hér heima á Íslandi og átti að setja verkið upp á Hótel Esju þegar hótelið yrði stækkað. Ég vona 

svo sannarlega að það verði sett upp að nýju. 
(20)

 

 

Þann 24. febrúar 1970 birtist auglýsing í dagblöðum þar sem Loftleiðir leita tilboða í að byggja 

nýja hótelálmu við Hótel Loftleiðir. Tilboðin skulu opnuð þann 21. marz. 
(21)   

 

Hinn 11. apríl 1970 hófust svo framkvæmdir við hina nýju álmu, eftir að samningar höfðu verið 

undirritaðir milli Loftleiða og verktakanna, Þórðar Kristjánssonar og Þórðar Þórðarsonar. 

Framkvæmdum skal lokið 25. apríl 1971 en nýja álman verður opnuð þann 1. maí 1971 og 

bætast þá 111 herbergi við þau 108 sem nú eru í hótelinu. Sérstök byggingarnefnd sér um allar 

framkvæmdir af hálfu Loftleiða og annast Þorvaldur Danielsson verkstjórn á vegum hennar. 
(22)

  

 

Morgunblaðið birti heilsíðugrein 1. maí 1971 þar sem sagt er frá því að gistirými Hótels 

Loftleiða hafi tvöfaldast á fimm ára afmælinu. Þar segir: Í dag, 1. maí, bætast Loftleiðahótelinu 

110 ný gistiherbergi, fullkominnn ráðstefnusalur, er tekur 100 manns, stór samkomusalur, 

veitingabúð, ný gestamóttaka, flugafgreiðsla o.fl. Er allt þetta í nýrri álmu, sem er tekin í notkun 

í dag, réttum fimm árum eftir að hótelreksturinn hófst. Þessu er síðan fylgt eftir með nánari 

lýsingu á nýbyggingunni.  

 

Blaðið heldur áfram að lýsa hinni nýju byggingu og segir m.a.: Smíði nýju álmunnar hefur 

gengið mjög vel, því fyrsta skóflustungan var tekin 11. apríl í fyrra.  Þetta er þó engin smásmíði 

því viðbyggingin telst 19.500 rúmmmetrar. Þegar skýrt var frá áformum Loftleiða um stækkun 

hótelsins í febrúar í fyrra var jafnaframt áætlað að nýja álman yrði tekin í notkun 1. maí. Stenst 

sú áætlun fyllilega, því það má segja að álman hafi verið opnuð í gærkvöldi með móttöku vegna 

umdæmisþings Kiwanisklúbba á Íslandi, en þingið er haldið að Hótel Loftleiðum í dag. 

 

Fyrstu gestirnir í nýju álmunni voru væntanlegir í dag, 1. maí. Eru það um 50 norrænir barþjónar 

hingað komnir til að sitja mót barþjóna frá öllum Norðurlöndunum. Verður mótið haldið að 

Hótel Loftleiðum daganna 2. – 6. maí. Er það skemmtileg tilviljun að fyrstu gestirnir, er gistu 

Hótel Loftleiðir þegar það var opnað fyrir fimm árum voru einmitt norrænir barþjónar, hingað 

komnir sömu erinda og starfsbræður þeirra nú. 

 

Nýja álman er fjórar hæðir og kjallari og er innangengt á samsvarandi hæðir eldra hússins. 

Gistiherbergin eru á þremur efstu hæðunum og þar eru einnig á hverri hæð litlar setustofur fyrir 

hótelgesti búnar sjónvarpstækjum og öðrum þægindum. Öllum gistiherbergjum fylgir forstofa, 
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bað og snyrtiaðstaða, útvarps- og sjónvarpskerfi auk síma. Á efstu hæð er svo „gullsvítan“, það 

er skrautlega búin viðhafnaríbúð, sem hlotið hefur nafnið „Gimli“.  

 

Jarðhæð nýju álmunnar er ætluð ráðstefnum og samkomum. Þar er fullkominn ráðstefnusalur 

með hallandi gólfi og föstum sætum fyrir 100 manns. Aftan við þann sal er svo sýningarklefi og 

herbergi fyrir þýðendur, en heyrnartæki tengd þýðendum eru við hvert sæti í salnum. Geta gestir 

í ráðstefnusalnum hlustað á ræðuhöld á fjórum tungumálum þegar um alþjóðaráðstefnur er að 

ræða. Er salur þessi sá eini sinnar tegundar hér á landi. 

 

Auk ráðstefnusalarins er á hæðinni stór fundarsalur, sem skipta má með hljóðheldum 

dragveggjum í þrjá minni sali og lítið fundarherbergi fyrir um tuttugu manns. Þá er við 

hótelandyrið veitingabúð fyrir 120 manns. 

 

Hótelanddyrið hefur verið stækkað verulega og því gjörbreytt, og nær það nú út að nýju álmunni. 

Þaðan er annars vegar gengið að sundlaug hótelsins og snyrtistofum kvenna, en hinsvegar í stóra 

verslun í kjallara og að rakarastofu. Í kjallaranum eru svo fjórar kennslustofur fyrir 

þjálfunarskóla Loftleiða o. fl. 

 

Þessi vandaða og viðamikla nýbygging er reist á skemmri tíma en áður hefur þekkst um 

sambærilegar byggingar hérlendis og þótt víðar væri leitað. Frá því að gerð undirstöðu hússins 

hófst, 11. apríl 1970 eru liðnar 48 vinnuvikur, þegar frá eru dregnar tafir vegna verkfallanna 

síðastliðið vor. Eftir verkföllin var öllum verkáætlunum breytt þannig, að verktökum tókst að 

steypa upp húsið fyrir 1. september sl. haust, en það var skilyrði þess að húsið yrði fullget nú,  

1. maí. 
 

Forsendur fyrir slíkum byggingarhraða voru skipulögð fjármögnun, nákvæmar verkáætlanir, 

hönnun manvirkisins niður í minnstu smáatriði, skipulögð innkaup efnis og hagnýtingar nýjunga 

í byggingartækni. Síðast en ekki síst má þakka þennan árangur öruggri verkstjórn, leikni 

iðnaðarmanna, og áhuga allra á að verkinu yrði lokið á tilskildum tíma. 

 

Til dæmis um byggingarhraðann má geta þess, að rúmlega tveimur dögum hefir að meðaltali 

verið varið til að fullgera hvert gistiherbergi en í því felst að steypa upp húsið frá grunni, leggja 

öll leiðslukerfi, flísaleggja, smíða allar innréttingar og húsgögn, vefa teppi, gluggatjöld o.s.frv. 

Samtímis var verið að fullgera hin miklu salarkynni á fyrstu hæð og í kjallara, með tilheyrandi 

búnaði. 

 

Margir verktakar hafa lagt gjörva hönd að þessu verki. Má t.d. geta þess, að stundum hafa 49 

verktakafyrirtæki verið starfandi samtímis í húsinu og orðið að grípa inn í verk hvers annars á 

réttu byggingarstigi. Í skipulagningu verka þurfti þess vegna ekki einungis að ákveða hvaða dag 

hver aðili ynni sín verk, heldur hvenær dagsins.  

 

Teiknistofan s.f. Ármúla 6 í Reykjavík teiknaði nýbygginguna, svo og allar innréttingar og 

húsgögn. Hafa þeir Gísli Halldórsson arkitekt og Ólafur Júlíusson byggingatæknifræðingur haft 

yfirumsjón með verkinu og daglegt eftirlit með framkvæmdum af hálfu Teiknistofunnar og 

annast útboð og verksamninga við verktaka að hinum ýmsu verkþáttum. Framkvæmdaaðili í 

umboði stjórnar Loftleiða var byggingarnefnd, þannig skipuð: Erling Aspelund hótelstjóri, 
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Finnbjörn Þorvaldsson deildarstjóri, Martin Petersen deildarstjóri og Þorvaldur Daníelsson 

byggingarfulltrúi. Sá síðastnefndi var byggingarstjóri Loftleiða og fór með framkvæmd á 

byggingarstaðnum og eftirlit af hálfu félagsins. 

 

Í herbergjum Hótels Loftleiða er nú unnt að hýsa 436 gesti. Í öllum öðrum salarkynnum, þar með 

töldum vínstúkum og ráðstefnusal, geta 1140 gestir verið samtímis Eru þá ekki talin önnur afdrep 

svo sem hárgreiðslu – rakara- og snyrtistofa, verslun og baðdeild. Þegar þess er gætt, að starfslið 

hótelsins er um 180 manns, þá lætur nærri, að í hótelinu geti samtímis verið jafnmargir og þeir 

sem eiga heima í byggðarlagi, sem telja mætti all fjölmennt á Íslandi og er auðsætt að allir íbúar 

Neskaupstaðar myndi rúmast þar vel samtímis - (ár 1971 leturbreyting mín). 

 

Þegar stjórn Loftleiða boðaði til fréttamannafundar hinn 6. febrúar 1970 kom það fram, að miðað 

við þær áætlanir, sem þá höfðu verið gerðar um nýbygginguna mundi hún, að verðlagi lítt breyttu 

kosta fullgerð um 130 milljónir króna. Á því tímabili sem nú er að baki, hafa meiri breytingar 

orðið á hvoru tveggja en þá var ætlað og munu lokatölur reikingsskila þess vegna reynast nokkru 

hærri en þá var gert ráð fyrir.  

 

Fyrsta stórverkefnið í rekstri nýju álmunnar verður ársþing EFTA, sem hefst 10. maí og stendur 

út vikuna.  Á fjórða hundrað manns taka þátt í þinginu og verða þing- og nefndarfundir haldnir í 

öllum fundarsölum hótelsins. Hefur 181 af 218 gistiherbergjum hótelsins verið frátekið fyrir 

fundarmenn, en af þeim eru 23 notuð fyrir skrifstofur. Þá verður „gullsvítan“ vígð, því þar á að 

búa Sir John Coulson, forstjóri EFTA. 

 

Alls hafa 18 ráðstefnur verið bókaðar að Hótel Loftleiðum nú í vor og fram á haust, og þegar 

hafa borist sex pantanir fyrir ráðstefnuhöld á næsta ári og tvær fyrir 1973. Auk þess hafa borist 

fyrirspurnir frá fleiri aðilium, og verður ekki annað séð en að næg verkefni séu framundan. 
(23)  

 

 

Allt frá árinu 1971 hafa stöðugar breytingar og endurbætur átt sér stað á hótelinu. Þeim stærstu 

og umfangsmestu ásamt nafnbreytingu lauk árið 2011. Byggingar af þessu tagi þurfa sífellt að 

endurnýja sig til þess að fylgja gangi tímans og tískunni. Hótel Reykjavík Natura, eins og hótelið 

heitir nú,  er eitt af glæsilegustu hótelum landsins.  

 

 
E. Aspelund tók saman 
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