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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér og 

að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.  

 

 

 

                                                                           ______________________________________ 

Heiðdís Halla Sigurðardóttir 
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Ágrip 

Þetta lokaverkefni er til BS prófs á umhverfisskipulagsbraut við Landbúnaðarháskóla Íslands 

og fjallar um Sólheima í Grímsnesi og sýningu þeirra um endurnýjanlega orkugjafa. 

Markmið verkefnisins er að koma fræðslusýningunni „Hrein orka - betri heimur“ fyrir 

utandyra á Sólheimum. Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: 

 

Hvar er best að staðsetja sýninguna utandyra á Sólheimum? 

Hvernig garð er hægt að hanna fyrir sýninguna? 

 Er möguleiki að hafa sýninguna gagnvirka?  

Saga Sólheima var skoðuð og forsendur núverandi starfssemi, farið var yfir sögu Sesselju 

Sigmundsdóttur, stofnanda Sólheima, kenningar Rudolf Steiners, sjálfbærni og vistvæn þorp. 

Þá var gerð athugun á Sólheimasvæðinu öllu og á sýningunni „Hrein orka - betri heimur“. Því 

næst hófst verkefnavinna við gagnaöflun, greining á staðháttum og síðar hugmyndavinna. Í 

framhaldi af því var staðarval hönnunarsvæðis ákveðið og hönnunartillaga var síðan sett fram.  

Mjög vel gekk að velja staðsetningu garðsins sem mun endurspegla hugmyndafræði Sólheima 

með því að nota endurnýjanlega orkugjafa til að framleiða rafmagn fyrir lýsingu á svæðinu. Í 

garðinum verður lögð áhersla á að gott aðgengi verði fyrir alla en mikið af fólki með 

hreyfihömlun býr á svæðinu og því nauðsynlegt að svæðið verði nokkuð slétt, stígar verða að 

vera breiðir og með bundnu slitlagi og ekki í miklum halla. Sólheimar endurvinna nánast allt 

sem hægt er að endurvinna og verður því efniviður í garðinum endurnýttur eins og hægt er. 

Sýningin verður að hluta til gagnvirk og stundum getur fólk tekið þátt til að sjá orkugjafann 

virka en stundum er hægt að skoða þá og fræðast um þá á upplýsingaskiltum. Garðurinn 

verður ekki einungis til fræðslu heldur mun hann vera heillandi staður sem býður upp á 

möguleika sem samkomustaður til að njóta útiveru og að slaka á.  

 

 

Efnisorð: 

Sólheimar í Grímsnesi, fræðslusýning, útisvæði, orkugarður, fræðslugarður, hönnun, 

landslagsarkitektúr, sjálfbært, vistvænt. 
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Þakkir og tileinkun 

Hér vil ég þakka leiðbeinendum mínum Einari E. Sæmundsen og Helenu Guttormsdóttur fyrir 

leiðsögn í verkefninu. Ég vil þakka Sólheimum fyrir að fá tækifæri til að vinna að svo 

skemmtilegu og verðugu verkefni. Þá vil ég þakka Axel og Herdísi í Sesseljuhúsi fyrir alla 

aðstoð og upplýsingar sem þau gáfu mér. Mig langar að þakka yndislegu dóttur minni Katrínu 

Maríu fyrir skilning og þolinmæði á meðan verkefnavinnunni stóð og foreldrum mínum sem 

ávallt hafa sýnt mér stuðning í öllu því sem ég hef tekið mér fyrir hendur, einnig vil ég þakka 

þeim og tengdaforeldrum mínum fyrir að vera alltaf tilbúin að líta eftir Katrínu í gegnum 

skólagönguna. Manninum mínum vil ég þakka aðstoð og stuðning í gegnum skólagönguna. 

Einnig vil ég þakka Elvu Dögg, Kristjáni Frey og Antoni fyrir yfirlestur. 

 

Mig langar að tileinka þessa ritgerð ömmu Kaju heitinni og afa Hadda heitnum. Við gerð 

þessarar ritgerðar hugsaði ég mikið til þeirra beggja. 
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1 Inngangur 

Fólk sem vinnur á sviði landslagsarkitektúrs og skipulagsmála þ arf oft á tíðum að hafa 

ákveðnar þarfir fólks í huga við hönnun svæða. Stundum er það verkkaupi sem setur ákveðnar 

kröfur en oft eru það sérhæfðari þarfir líkt og þarfir fatlaðra. Á svæðinu sem unnið verður 

með í þessu verkefni búa bæði fatlaðir og ófatlaðir. Farið verður í sögu Sólheima, sérstöðu 

þess á landsvísu hvað varðar heimili fatlaðra, lífræna ræktun og endurnýtingu. Komið verður 

inn á hugmyndafræði Rudolf Steiners þar sem Sólheimar hafa tileinkað sér hana og skilgreint 

verður hvað felst í því að vera vistvænt samfélag. Ekki er hægt að nálgast viðfangsefnið án 

þess að fjalla um Sesselju Sigmundsdóttur stofnanda Sólheima og brautryðjanda í 

umhverfismálum á Íslandi. Greining verður síðan gerð á staðháttum svæðisins og eftir 

hugmyndavinnu verður útfærð ákveðin hönnunartillaga. Hannaður verður fræðslugarður með 

aðgengi fyrir alla og vistvæn hönnun höfð að leiðarljósi. Sjálfbærni í hönnun og sjálfbær 

samfélög eru í auknum mæli að ryðja sér til rúms um heim allan, en sjálfbærni kemur víða við 

í skipulagshönnun þessa svæðis þ ar sem Sólheimar eru nánast sjálfbært samfélag. Reynt 

verður að gera þetta nokkuð vistvænt með því að notast við efnivið sem til er á svæðinu og að 

hringrás innan þess verði góð.  

1.1 Tilurð verkefnisins 

Tillaga að verkefninu kom frá Helenu Guttormsdóttur leiðbeinanda mínum sem hafði fengið 

fyrirspurn frá forstöðumönnum Sólheima í Grímsnesi um hvort nemandi í umhverfisskipulagi 

við LbhÍ hefði áhuga á að taka að sér hönnunarverkefni á svæðinu.  Sýningin „Hrein orka - 

betri heimur“ hefur staðið inni í sýningarrými Sesseljuhúss, síðan árið 2008. Forstöðumenn 

lögðu til að sýningunni væri komið fyrir utanhúss þar sem hún myndi geta staðið allt árið um 

kring og þar með væri hægt að nýta sýningarsalinn í annað.   

Sólheimar eru eina vistvæna samfélagið á Íslandi þar sem sjálfbærni er höfð að 

leiðarljósi í lifnaði og framkvæmd og Sólheimar eru brautryðjendur á þessu sviði hér á landi. 

Höfundi fannst því áhugavert að taka verkefnið að sér þar sem áhugi á hönnun svæða er mikill 

og er viðfangsefni sýningarinnar fræðandi og skemmtilegt. Gerðar hafa verið rannsóknir og 

verkefni um vistvæna byggð og sjálfbær samfélög en rannsóknir um sambærilegt verkefni 

eins og tekið er fyrir hér, þ ar sem hannaður er fræðslugarður í vistvænu umhverfi um 

endurnýjanlega orkugjafa fundust ekki.  
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1.2 Markmið 

Markmið þessa verkefnis er að koma fræðslusýningunni fyrir utandyra. Finna þarf góða 

staðsetningu fyrir sýninguna í nánd við Sesseljuhús, umhverfissetur á Sólheimum. 

Tilgangurinn er að hanna útisvæði fyrir sýninguna, svo um verður að ræða nokkurs konar 

fræðslugarð utandyra. Sýningin fjallar um endurnýjanlega orkugjafa og hún er að hluta til 

gagnvirk og henni verður haldið þannig að einhverju leyti. Á útisvæðinu verða litlar útgáfur af 

orkugjöfum sem hægt verður að skoða og prófa. Þetta verður því bæði fræðandi svæði með 

upplýsingum í textaformi á skiltum og einnig skemmtilegt gagnvirkt svæði fyrir alla 

fjölskylduna. Sýningin tekur mið af sjálfbærum orkugjöfum sem notaðir eru á Sólheimum, 

eins og vindmyllum, sólarrafhlöðum, hitaveitu og vatnsvirkjun í bæjarlæknum. 

Til að ná settum markmiðum þarf að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvar er best að staðsetja sýninguna utandyra á Sólheimum? 

Hvernig svæði er hægt að hanna fyrir sýninguna? 

 Er mögulegt að nota orkugjafana þannig að sýningin verði gagnvirk til fróðleiks?  

1.3 Vinnuferill, gögn og aðferðir  

Til þess að ná settum markmiðum var verkefninu skipt í fimm hluta:  

 

Í byrjun var farið í almenna upplýsingaöflun um starfsemi og þróun á svæðinu. Farið var í 

vettvangsferð um staðinn og hann skoðaður vel og vandlega í fylgd Axels Benediktssonar 

forstöðumanns Sesseljuhúss. Skoðað var hvað staðurinn biði upp á, bæði utan- og innanhúss, 

myndir teknar af svæðinu og viðtöl tekin við forstöðumenn. Helstu atriði til skoðunar voru 

Sesseljuhús umhverfissetur, útisvæði í kringum það og sýningin „Hrein orka - betri heimur“. 

Mynd 1. Verkefninu skipt niður í fimm hluta. 
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Þegar komið var að ritgerðasmíð var farið í heimildaleit um sögu staðarins, endurnýjanlega 

orkugjafa, sjálfbærni og fleira. Þær heimildir sem notast var við voru rafrænar, bóklegar og 

munnlegar. Því næst var gerð greining á Sólheimasvæðinu og sýningunni sjálfri, þá var farið í 

fleiri vettvangsferðir á svæðið til að afla frekari gagna og einnig til að skrifa verkefnið. Næst 

var farið í hugmyndavinnu þar sem meðal annars orkugjafar  í Orkugarði Sólheima voru 

skoðaðir vel. Í framhaldinu af hugmyndvinnu var tekin ákvörðun um staðarval á 

hönnunarsvæði og því næst settar fram niðurstöður með ákveðinni hönnunartillögu á útirými 

fyrir fræðslusýninguna. Kortagögn sem notuð voru við verkefnavinnuna voru 

yfirlitsteikningar sem fengnar voru frá Sólheimum sem hægt var að nota sem grunn. 

Tölvuforrit sem notuð voru í verkefnavinnu voru Adobe Photoshop, Microsoft Word, 

Microstation og SketchUp. 
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2 Sérstaða Sólheima og hönnunarforsendur 

Í þessum kafla verður fjallað um söguna sem mótar forsendur svæðisins eins og það er í dag. 

Það sem hefur haft helstu áhrif á sérstöðu svæðisins er Sesselja stofnandi Sólheima og 

kenningar Rudolfs Steiners sem hún tileinkaði sér og nýtti meðal annars til ræktunar, uppeldis 

og kennslu. Þetta varð byrjunin að sjálfbærni á Sólheimum og er stuðst við þessar sömu 

kenningar enn þann dag í dag á Sólheimum.  

2.1 Upphafið – Sesselja  

Sesselja Hreindís Sigmundsdóttir fæddist árið 1902. Frá upphafi var hún mjög umhyggjusöm 

og var gjörn á að hjálpa þeim veiku. Þegar hún var 22 ára ákvað hún að stofna fyrsta 

barnaheimilið á Íslandi fyrir munaðarlaus og vanrækt börn og koma þeim til manns. Hún fór 

til Hamborgar í Þýskalandi til að leita sér menntunar og reynslu í slíkum störfum. Í Hamborg 

kynntist hún vel kenningum dr. Rudolf Steiners og sá hversu miklum árangri þær skiluðu 

nemendum Waldorf-skóla. Kenningar hans fjalla um náttúruna og andann sem órjúfanlega 

heild með sterkum kristnum grunni og siðfræði. Kenningar Steiners náðu yfir öll hugsanleg 

svið ekki síst til ræktunar, uppeldis og listgreina og voru þær í fullkomnu samræmi við eðli, 

reynslu og skoðanir Sesselju. Steiner var frumherji í vistvænni ræktun og umgengni manns 

við náttúruna. Hugmyndir hans ruddu einnig brautina fyrir nýjum skilningi á umönnun fólks 

með þroskahömlun. Hann leit á þroskahamlaðann einstakling sem eilífa sál í erfiðum líkama. 

Sólheimar hafa tileinkað sér hugmyndafræði Steiners frá því að Sesselja hóf starfsemina með 

kenningar hans að leiðarljósi. Hún kynntist þjálfun fatlaðra og nýjum viðhorfum til þeirra sem 

voru alveg frábrugðin því sem þá tíðkuðust. Það hafði mikil áhrif á hana að sjá hvernig tekist 

hafði að kenna og þroska einstakling sem aðrir höfðu gefist upp á (Jónína Michaelsdóttir, 

1990). Eftir dvölina erlendis hafði hún stundað nám í uppeldisfræði, barnahjúkrun og rekstri 

barnaheimila og lærði umönnun þroskaheftra og varð brautryðjandi á því sviði á Íslandi. Hún 

hafði einnig stundað nám í garðyrkju, blómarækt og meðferð alifugla. Sesselja var langt á 

undan sinni samtíð, hún var hugsjónamanneskja sem framkvæmdi sínar hugmyndir. Einnig 

var hún frumkvöðull í lífrænni ræktun, bæði hér heima og á Norðurlöndum og oft er talað um 

hana sem eina af fyrstu íslensku umhverfissinnunum (Sólheimar, á.á.). Árið 1955 byrjaði hún 

að fá viðurkenningar fyrir starf sitt sem hún þó tók ekki hátíðlega, hún tók þeim heldur sem 

viðurkenningum fyrir heimilið en ekki fyrir sig sjálfa. Sesselja var forstöðukona á Sólheimum 

til dauðadags en hún lést á Landakotsspítala í Reykjavík þann 8. nóvember 1974, þá 72 ára 

gömul (Jónína Michaelsdóttir, 1990 og Sólheimar, á.á.). 
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2.2 Saga Sólheima 

Sólheimar voru stofnaðir þann 10. maí 1930 þegar Sesselja tók við jörðinni Hverakoti í 

Grímsnesi þar sem hún ætlaði að stofna barnaheimili (Jónína Michaelsdóttir, 1990).                

Á  heimasíðu Sólheima (á.á.) kemur fram að talið að jörðin hafi verið í byggð árið 1650 en 

árið 1708 segir Jarðarbók að Hverakot hafi verið eyðijörð. Um 1800 var jörðin aftur komin í 

byggð og bæjarhúsin stóðu þá við hverinn en um síðar flutt upp á hólinn. Bæjarhúsin féllu 

síðan í jarðskjálfta 1896. Jörðin var um 250 ha að stærð og að miklum hluta mýrlendi. Fram 

kemur í Jónína Michaelsdóttir (1990) að á svæðinu hafi ekkert íbúðarhæft hús verið og því 

var hafist handa við að byggja hús fyrir starfsemina. Vegna knýjandi beiðni frá Reykjavík 

voru nokkur börn tekin inn áður en húsið var tilbúið. Á 28 ára afmælisdegi Sesselju þann 5. 

júlí kom hún með fyrstu fimm börnin og seinna um sumarið bættust fimm í viðbót. Þetta 

fyrsta sumar var starfsemin í tjöldum. Í tjöldin smíðaði bróðir Sesselju trégólf og rúm með 

dýnum og leiddi hita undir gólfin frá hvernum. Byggður var svo lítill bárujárnskúr til að 

matreiða. Vinir og fjölskylda Sesselju veittu hjálparhönd og um haustið þann 4. nóvember var 

starfsemin flutt í kjallara Sólheimahússins þar sem húsið var loks orðið fokhelt. Um veturinn 

unnu svo smiðir við að klára húsið að innan. Búskapur var stundaður frá byrjun, þar voru kýr, 

kindur, hestar, endur og hænsni ásamt hundi og ketti. Sesselja setti strax upp matjurtargarða 

og einnig sérstakan jurtagarð fyrir kryddjurtir og jurtir.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mynd 2. Sóheimahúsið og hverinn. Mynd 3. Grænmetisgarðar og fyrstu hús Sólheima 
í  baksýn. 
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Hún bar mikla virðingu fyrir allri náttúru og kenndi börnunum það sama. Þetta var sem 

venjulegt sveitaheimili og vildi hún ekki að þetta yrði stofnun í forsjá opinberra aðila (Jónína 

Michaelsdóttir, 1990). 

 Haustið 1931 kom fyrsta barnið með þroskahömlun á Sólheima og á næstu misserum 

bættust fleiri börn og unglingar í hópinn. Á þessum tíma voru engin úrræði til á Íslandi fyrir 

fólk með þroskahömlun og til voru dæmi um að þau væru geymd í útihúsum (Sólheimar, á.á.). 

Í fyrstu var kjallarinn í Sólheimahúsinu innréttaður fyrir þau en ári síðar, veturinn 1932-1933 

var byggt annað hús á svæðinu sem sérstaklega var fyrir þá einstaklinga sem þroskahamlaðir 

voru og var það fyrsta húsið á Íslandi sem byggt var sésrstaklega fyrir þroskahamlaða. 

Ríkistjórnin gaf styrk til framkvæmdanna og hverinn hitaði upp bæði húsin (Jónína 

Michaelsdóttir, 1990). Húsið fékk nafnið Selhamar og stuttu eftir byggingu þess var stofnunin 

gerð að sjálfseignarstofnun og henni gefið nafnið Sólheimar (Sesselja Sigmundsdóttir, 1968).

 Frá upphafi einkenndist heimilisandinn á Sólheimum af friðsæld, öryggi og reglusemi 

(Sólheimar, á.á.). Þarna vann bæði íslenskt og erlent fólk sem var menntað í hjúkrun, tónlist, 

garðyrkju og umönnun barna. Flestir höfðu einnig lært um Steiner hugmyndafræðina. Næstu 

áratugina stóð þó Sesselja í deilum við yfirvöld og segja má að eftir að fyrsta fatlaða barnið 

kom á Sólheima linnti varla sögusögnum um barnaheimilið og klögumálum af ýmsu tagi. 

Sesselja hafði þó aldrei efasemdir um starf sitt, enda byggði hún starfsemina á námi sínu og 

reynslu (Jónína Michaelsdóttir, 1990). Frá árunum 1948 til 1980 ríkti friður um starfsemi 

Sólheima (Sólheimar, á.á.).          

 Á stríðsárunum urðu breytingar á starfseminni vegna starfsmannaskorts og eftir stríð 

voru eingöngu börn með þroskahömlun á Sólheimum fyrir utan fósturbörn Sesselju og 

sumarbörn (Sesselja Sigmundsdóttir, 1968). Með árunum jókst tala fatlaðra á Sólheimum og 

árið 1952 voru 16 fatlaðir skráðir með búsetu og árið 1964 voru þeir orðnir 45 (Sólheimar, 

Mynd 4. Sesselja með börnunum á Sólheimum. Mynd 5. Börn og unglingar á Sólheimum. 
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á.á.). Árið 1981 var ákveðið að Sólheimar ættu ekki lengur að vera barnaheimili heldur að þar 

ættu að búa fólk eftir skólaskyldualdur sem væri með jafna getu (Margrét Arnljótsdóttir, 

1981). Frá 1984 voru Sólheimar skráð sem vistheimili fyrir fatlaða þar til vistun fatlaðra lauk 

á Sólheimum í janúar 1994. Þá tóku fatlaðir upp sjálfstæða búsetu á Sólheimum og í dag eru 

fatlaðir íbúar nú 42 af rúmlega eitt hundrað íbúum Sólheima (Sólheimar, á.á.). Í dag eru 

Sólheimar sjálfseignarstofnun og starfið byggir enn á þeim grunni sem Sesselja lagði. Ávallt 

hefur verið sérstaklega horft til mannspeki Rudolf Steiner, kristilegra gilda og samspils 

umhverfis- og manngildis. Markmið Sólheima er að skapa samfélag sem gefur öllum íbúum 

þess tækifæri á að vaxa, þroskast og vera nauðsynlegur og virkur þátttakandi í þjóðfélaginu 

Unnið er út frá „öfugri blöndun“ og er þannig byggt á þörfum hins fatlaða en hinn „ófatlaði“ 

lagar sig að því samfélagi (Jónína Michaelsdóttir, 1990). Náðst hefur að byggja Sólheima upp 

frá einu stöku húsi í lítið þéttbýlis þorp og farið verður nánar í greiningu á svæðinu í kafla 3. 

Góður andi Sesselju lifir enn á staðnum, góðmennska og mikil auðmýkt gagnvart náunganum 

sem og náttúrunni.  

2.3 Staðarandi  

Hugtakið staðarandi (e. Spirit of Place eða genius loci) á við anda staðarins. Þetta er sérstök 

tilfinning eða upplifun sem einstaklingur fær á ákveðnum stað, mynduð út frá sérkennum 

staðarins og getur þannig einstaklingur aðgreint hann frá öðrum stöðum. Þegar greina á 

landslag er staðarandi einn partur greiningar (Línuhönnun, 2005). Öll svæði hafa einhverja 

eiginleika sem gera þau frábrugðin öðrum. Eiginleikar sem bæta sérkenni staðarins og gefa 

landi svipmót. Einstakur kraftur sem þarf töluverða næmni til að greina (Bell, Simon, 2004). 

Þetta getur verið tilfinning, upplifun, andrúmsloftið og fólkið á svæðinu sem myndar vissa 

stemningu (Scottish Natural Heritage, 2002). Upplifun einstaklinga er einnig misjöfn á 

svæðinu og getur til að mynda lykt og veðurfar haft áhrif á anda staðarins. Staðarandi er á 

hvaða stað sem er, bæði á minni og stærri landsvæðum en getur þó verið mis sterkur milli 

svæða. Kröftugum staðaranda þarf að svara með vel skipulagðri hönnun og huga að 

staðsetningu nýrra mannvirkja, því bæði er hægt að bæta staðarandann með því að styrkja 

hann en einnig getur svæði misst gæði ef ekki er vandað til verks (Bell, Simon, 2004).  

2.3.1 Staðarandi Sólheima 

Þetta litla samfélags austan heiða einkennis af ró og friði. Gróður umlykur svæðið og fegurð 

náttúrunnar gífurleg. Nærumhverfið er í miklum halla og mörg há tré eru inni á svæðinu sem 

gerir það að verkum að sterk rýmismyndun er á svæðinu. Af ýmsum stöðum eins og ofarlega í 
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byggðinni er útsýni gríðarlega fallegt. Klettaborgir og fjöll sjást í fjarlægð en víðáttan er 

einnig áberandi eins og sést vel á myndum nr. 6 og nr. 34. Vatn hefur ávallt ákveðið 

fagurfræðilegt gildi og er bæði að finna friðsæla tjörn á svæðinu með gullfiskum, lón neðar í 

þorpinu með affallsvatni frá hitaveitunni og svo heitan læk sem rennur meðfram bænum sem 

setur fallegan svip á þorpið. Byggingar eru hannaðar svo þær falli vel að umhverfinu, margar 

eru með torfþökum og litur á húsum oft brún eða grá. Þegar höfundur fór í sínar heimsóknir á 

svæðið fann hann fyrir mikilli jákvæðni og góðu viðmóti allra einstaklinga á svæðinu. Fólk 

var með bros á vör og stundaði sína vinnu og útivist. Á svæðinu er reglufesta og maður finnur 

fyrir ákveðinni samstöðu og auðmýkt meðal fólks á svæðinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Mynd 6. Yfirlit yfir Sólheima og útsýni í norðnorðaustur.  

Mynd 7. Íbúar við dagleg störf. Mynd 8. Íbúar við dagleg störf. 
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Mynd 12. Rauða Lónið. Affall frá hitaveitu. 

 

Mynd 11. Byggð á Sólheimum. 

Mynd 10. Morgunfundur íbúa. 

Mynd 9. Yfirlit yfir byggð á Sólheimum og sýnir vel gróðursæld á staðnum 

Mynd 14. Tjörn og útsýni í vestur. 

 

Mynd 13. Vegur sem liggur í gegnum Sólheima. 
Hér sést hallinn á landinu. 
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2.4 Sjálfbært 

Þetta samfélag á Sólheimum er oft kallað sjálfbært samfélag enda er það sjálfbært að mörgu 

leyti en þó ekki alveg. Sólheimar skilgreina sig frekar sem vistvænt samfélag (e. Ecovillage). 

Í næstu undirköflum verður fjallað um sjálfbærni og vistvænt samfélag. 

2.4.1 Sjálfbærni  

Sjálfbær (sustainable) : [sá] sem er sjálfum sér nægur, sem ekki skaðar aðra (Mörður 

Árnason, 2002). 

Sjálfbær þ róun er lykilorð í umhverfismálum og táknar hún gott samband milli umhverfis, 

efnahags og mannlífs, þá eru auðlindir verndaðar fyrir ofnýtingu og óviðjafnanleg svæði og 

náttúrufyrirbæri vernduð (Gunnar Hersveinn, 2010). Sjálfbærni hefur svipaða þýðingu og 

sjálfbær þróun en er notað á þrengra sviði en almenn þróun svæðis, til dæmis í stefnu 

fyrirtækis eða í einstökum verkefnum (Sjálfbærni, á.á.). Sjálfbærni er í raun sama og 

jafnvægi. Þetta er aðferð sem maðurinn þarf að nota í öllum sínum verkum til að stela ekki 

auðlindum frá næstu kynslóð, með því að bera virðingu fyrir jörðinni og komandi kynslóðum. 

Sjálfbært samfélag er þá samfélag sem tileinkar sér sjálfbæran lífstíl. Það er vinsamlegt 

gagnvart lífinu og náttúrunni og tekur ekki einungis mið af þörfum sínum heldur einnig af 

öðrum lífverum, vistkerfinu. Samfélag sem níðist á vistkerfinu, eyðir náttúruperlum og setur 

upp mengandi iðnað er ekki sjálfbært heldur sjálfselskt. Sjálfbært samfélag er hópur manna 

sem býr eða vinnur saman og gefur jafnmikið til umhverfissins og hann tekur. Ákvarðanir 

samfélagsins eru teknar á þverfaglegum forsendum en ekki vegna hagsmuna afmarkaðs hóps. 

Staðir þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi leggst ekki í auðn, heldur þróast með íbúum 

sínum í sátt við vistkerfið (Gunnar Hersveinn, 2010).  

2.4.2  Vistþorp  

Ekki er notað ákveðið íslenskt orð fyrir Ecovillage. En þetta eru ákveðin þorp sem tileinka sér 

vistfræðilegt gildi. Þetta eru vistvæn (e. eco-friendly) þorp sem taka mið af þörfum 

vistkerfisins (e. ecosystem) og þ ar af leiðandi hægt að kalla þetta „vistþorp“. Hugtakið 

vistþorp er samfélag manna sem lifir á skaðlausan hátt með náttúrunni og stuðlar að 

heilbrigðri þróun til komandi kynslóða. Það er sjálfbært að mestu leyti en þó ekki alveg. Þetta 

eru alþjóðleg samfélög og eru misstór, allt frá litlum þorpum með einungis nokkrum tugum 

íbúa upp í 15.000 manna samfélög. Þau nota virka þátttöku íbúa og sjálfboðaliða og byggja á 

staðarhagkvæmni og heildrænni kennslu í samfélaginu (Dawson, 2006). Til þess að mynda 
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grundvöll þess sem kallað er vistþorp er farið eftir vistfræðilegum, hagfræðilegum, 

félagslegum, menningarlegum og andlegum atriðum sem saman mynda sjálfbæran grundvöll 

fyrir framtíðarbyggð (Global Ecovillage Network, 2014), nokkurs konar mannlega vistfræði. 

En eitt það nauðsynlegasta í dag er að finna lausnir á neikvæðum áhrifum mannkynsins á 

umhverfi jarðar (Findhorn, 1998). 

Vistþorpin eru ekki eins og hver önnur vistvæn byggð og eru frábrugðin að því leyti að þau 

byggjast upp með frumkvæði einstaklinga en ekki hins opinbera. Í flestum þorpunum er 

stærsti parturinn matvælaframleiðsla úr heimafengnum hráefnum og orkunotkun í sátt við 

auðlindir landsins. Þetta eru allt hlutir sem finna má á Sólheimum og mun það samfélag því 

vel flokkast sem vistþorp. Í næsta undirkafla er farið betur í það sem vistvænt er á Sólheimum 

(Dawson, 2006). 

2.4.3 Vistþorpið Sólheimar 

Markmið Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt af fólki sem leggur áherslu á ræktun 

manns og náttúru. Rekstur fyrirtækja að Sólheimum skal taka mið af efnahagslegum, 

félagslegum og umhverfislegum áhrifum á samfélagið undir kjörorðum þeirra „Við fengum 

jörðina ekki í arf frá forfeðrum okkar - við fengum hana að láni frá börnum okkar“ 

(Sólheimar, á.á.). Sólheimar eru flokkaðir sem vistþorp eða vistvænt samfélag því samfélagið 

er ekki  alveg sjálfbært. Til að mynda eru fjármál Sólheima ekki sjálfbær og ekki er neytt alls 

matar á staðnum sem framleiddur er þar, heldur er hann seldur annað sem og aðrar vörur sem 

framleiddar eru á svæðinu. Þrátt fyrir þetta er oft talað um Sólheima sem sjálfbært samfélag. 

Mikið af vistvænum áherslum Sólheima eru alveg til fyrirmyndar og eru mjög metnaðarfullar 

en þó eiga þau langt í land til að hægt sé að kalla þetta sjálfbært samfélag (Árni Friðriksson, 

2010). Sólheimar eru frumkvöðlar og hafa rutt brautina á mörgum ólíkum sviðum. Meðal 

annars hafa Sólheimar í samvinnu við ASK arkitekta, prófað og þróað umhverfisvænar 

byggingar. Sólheimar byggja í sátt við náttúruna, það skiptir þá miklu máli að húsin séu vel 

hönnuð og vel byggð og falli vel að umhverfinu. Höfuðbygging umhverfisvænna bygginga á 

Íslandi er Sesseljuhús. Mikil vinna var lögð í alla hönnun á húsinu og heildræn hugsun höfð 

að öndvegi. Efnisval, hönnun og frágangur var unninn þannig að hámarks endurnýting geti 

orðið á öllu efni sem notað var í bygginguna (Guðmundur Ármann Pétursson, 2010).  Það var 

byggt sem sýningarhús um sjálfbæra byggingu og frá umhverfissjónarmiði er húsið alveg til 

fyrirmyndar. Það er alveg laust við PVC efni, það er klætt að utan með íslenskum rekavið og 

málað að innan með lífrænni jurtaolíu. Veggir eru einangraðir með íslenskri lambsull en þak 
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með endurunnum pappír (Sólheimar, á.á.). Aðrar umhverfisvænar byggingar á Sólheimum eru 

Sólheimakirkja og Vigdísarhús (Guðmundur Ármann Pétursson, 2010).  

 

 

 

 

 

 

Sólheimar notast við eigin orkuöflun og á staðnum er lífrænt fráveitukerfi sem er fyrsta 

náttúrulega hreinsivirkið á Íslandi svokallað tilbúið votlendi. Þar myndast vistkerfi sem 

samanstendur af plöntum, örverum og smádýrum. Við Sesseljuhús hefur verið sett upp fyrsta 

skólpskiljan hér á landi. Hún aðskilur fast skólp frá fljótandi og breytir föstu skólpi með 

náttúrulegu niðurbroti í gróðurmold. Á Sólheimum er sorp flokkað og endurunnið og lífrænn 

úrgangur er unninn í gróðurmold í jarðgerðarvél, pappi og pappír endurunnin í listmuni, 

fatnaður í teppi og gömul kerti í ný (Árni Friðriksson, 2010).  

Á Sólheimum er lífrænt vottuð skógræktarstöð og lífrænt vottuð matvælavinnsla. Þ ar eru 

einnig framleiddar ýmsar vörur svo sem matvörur, snyrtivörur og handverk sem eru seldar í 

svæðisversluninni Völu. Kaffihús á svæðinu býður eingöngu upp á lífræna fæðu, þá er einnig 

séð um sorphirðu, dreifingu á pósti, snjómokstur og veglagningu á svæðinu. Sólheimar halda 

ótrauðir áfram að vinna að því að þróa umhverfið í takt við þeirra gildi og nota þau virka 

þátttöku íbúa og sjálfboðaliða sem koma þangað og búa í mislangan tíma ár hvert. Sólheimar 

eru þekktir fyrir starf sitt að umhverfismálum og hafa hlotið alþjóðlega vottun sem vistvænt 

samfélag.  

 

  

 

 

 

 

Mynd 15. Umhverfissetrið Sesseljuhús. 

Mynd 17. Sjálfboðaliðar vinna við ræktun. 

. 

Mynd 16. Sjálfboðaliðar við vinnu, að hreinsa stíg 
sem liggur frá Sessljuhúsi að vindmyllu. 

. 
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Þó Sólheimar teljist ekki alveg sjálfbært samfélag hefur það verið útnefnt sem fyrsta sjálfbæra 

byggðahverfið á Íslandi af alþjóðlegum samtökum sjálfbærra samfélaga (Global Ecovillage 

Network) og í handbók Evrópudeildar samtakanna er tekið fram að Sólheimar séu elsta 

sjálfbæra byggðahverfi í Evrópu. Að auki hafa Sólheimar fengið tilnefningu til 

umhverfisverðlauna NBO; samtaka húsnæðisfélaga á Norðurlöndum (Árni Friðriksson, 2010). 

Sólheimar eru að mörgu leyti öðruvísi en önnur vistvæn þorp þar sem starfsemin byggist fyrst 

og fremst á að þjónusta fólk með þroskahömlun og umhverfið hannað með tilliti til þess. 

Önnur sambærileg þorp sem hafa fengið þessa útnefningu hafa yfirleitt verið fyrirfram 

skipulögð sem vistvæn þorp en Sólheimar voru það ekki. Þegar Sólheimar eru að byggjast 

upp voru hugtök eins og sjálfbærni alveg óþekkt (Sólheimar, á.á.).  

2.5 Erlend dæmi 

Til eru þó nokkur erlend dæmi um vistvæna byggð en ekkert af þeim tóku sérstaklega mið af 

þörfum fatlaðra eins og Sólheimar gera. Það má nefna Findhorn í Skotlandi, það er vistvænt 

samfélag frá árinu 1962. Þar búa um 400 manns og er svæðið grundvallað á einfaldri andlegri 

afstöðu lífsins og leitað er eftir að finna almættið í daglegu lífi og að vinna í samvinnu við 

náttúruna. Auk þeirra sem búa á svæðinu er svæðið orðið að fræðslumiðstöð fyrir fólk sem 

getur heimsótt og kynnst andlegum og vistfræðilegum hugmyndum. Árlega koma þangað um 

4000 manns sem búa á svæðinu í stuttan tíma til að fá ákveðna reynslu en um 10.000 manns í 

styttri heimsóknir. Fyrir utan menntun er meginmarkmið þessa samfélags að mynda vistvænt 

samfélag eða „vistþorp“ (e. Ecovillage). Til að búa til þetta vistvæna þorp í Findhorn hafa þau 

byggt vistvæn hús og vindrafstöð sem framleiðir um 20% af rafmagni sem notað er á 

staðnum. Þau hafa byggt lífræna frárennslishreinsunarstöð og rækta mikið grænmeti. Þau 

endurnýta mjög mikið, búa til eigin áburð og nota sólarorku og vistvæn byggingarefni í 

byggingar (Findhorn, 1998).  

Mynd 18. Dæmi um hús í Findhorn. 

. 

Mynd 19. Trjádrumbar í Findhorn.  

. 
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3 Staðháttagreining 

Nú hefur verið fjallað um sérstöðu Sólheima og hönnunarforsendur en hér í kafla 3 verður 

aftur á móti litið að staðháttum Sólheima. 

3.1 Staðsetning Sólheima 

Sólheimar í Grímsnesi eru staðsettir á suðvestur hluta landsins í sveitafélaginu Grímsnes- og 

Grafningshreppi, þeir eru um 84 km frá Reykjavík (Vegagerðin, á.á.). 

 

3.2 Vettvangsathugun 

Farið var í fimm vettvangsskoðanir á Sólheima. Fyrsta heimsóknin var eftir hádegi þann 13. 

febrúar 2014. Þar var tekið viðtal og fengin leiðsögn um allt svæðið með Axel Benediktssyni 

forstöðumanni Sesseljuhúss, skoðað var svæðið bæði innandyra og að utan. Sýningin „Hrein 

orka - betri heimur“ var skoðuð vandlega sem og Sesseljuhús umhverfissetur, þar sem 

sýningin hefur staðið og stendur ennþá í dag. Sesseljuhús hefur verið miðstöð Orkugarðs á 

Sólheimum og er sýningin hluti hans og hefur hún verið upphaf fræðslunnar um 

endurnýjanlega orkugjafa Sólheima. Samkvæmt Axel er áætlað að koma sýningunni út þar 

sem hún mun standa allt árið og verið aðgengileg öllum. Hann taldi best að hún yrði staðsett 

vel í tengingu við umhverfissetrið (Axel Benediktsson, samtal 13. febrúar 2014). Í 

heimsóknunum voru teknar ljósmyndir af öllu svæðinu og sérstaklega af svæðinu nálægt 

Sesseljuhúsi eins og sést á myndum hér fyrir neðan. 

Mynd 20. Staðsetning Sólheima í Grímsnesi. 

 

Mynd 21. Byggð á Sólheimum – Sesseljuhús. 
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Mynd 22. Ónotað grassvæði fyrir framan Sesseljuhús sem sést til vinstri og Vigdísarhús sést til hægri. 

Mynd 24. Ónotað grassvæði við hliðina á Sesseljuhúsi. Mynd 23. Malarstígur sem liggur hálfa leið frá 
Sesseljuhúsi að Vigdísarhúsi-matsal. Vindmylla  er 
uppi á hæðinni og ójöfn grasbrekka fyrir neðan. 

Mynd 26. Verönd fyrir 
framan Sesseljuhús og 

bekkir sem smíðaðir 
voru á Sólheimum. 

Mynd 25. Skýringarmynd sem sýnir hvaðan 
ljósmyndir voru teknar. 
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Orkugjafar Sólheima í svokölluðum Orkugarði voru skoðaðir sem og göngustígar á svæðinu. 

Einnig voru skilti skoðuð vandlega sem nú þegar eru á svæðinu en skilti eru víða á 

Sólheimum og eru þau flest smíðuð á smíðaverkstæði á staðnum. Þau eru yfirleitt úr rekavið 

eða krossvið og áli.    

 

Nú þegar er hellulagður stígur 

sem liggur frá Sesseljuhúsi og 

niður að næsta veg. Hann sker 

tvö grassvæði, öðru megin er 

ónotað grassvæði og hinu megin 

er gullfiskatjörn og ójöfn 

grasbrekka. Stígurinn er breiður 

með aðgengi fyrir alla.  

Mynd 28. Skilti á Sólheimum. Mynd 29. Hér sjást bæði skilti og ljós við gangstétt sem bæði eru 

framleidd á Sólheimum. 

 

Mynd 30. Stígur sem liggur frá Sesseljuhúsi. 

Mynd 27. Horft er yfir svæðið fyrir framan Sesseljuhús sem er til hægri á mynd. Útsýni í vestnorðvestur. 
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3.2.1 Sýningin „Hrein orka – betri heimur“ 

Sýningin er fræðslusýning um endurnýjanlegu orkugjafana, vatnsorku, jarðvarma, sólarorku, 

vindorku og líforku. Sýningin er bæði á ensku og íslensku. Hún hefur staðið frá árinu 2008 

inni í sýningarsal Sesseljuhúss og þetta er eina fasta sýningin í Sesseljuhúsi. Hún er að hluta 

gagnvirk og er mjög fróðleg fyrir alla 

fjölskylduna. Öllum er opið að koma á sýninguna 

og einnig er tekið á móti skólahópum sem fá 

yfirleitt einnig leiðsögn um Sólheima, sjálfbærni 

og orkumál á Íslandi. Sýningin er unnin í 

samvinnu við Orkusetur og um uppsetningu og 

hönnun sáu Christelle Bimier og List og saga 

(Sólheimar, á.á.). Sýningin er í raun fyrsti hluti 

Orkugarðs Sólheima en hægt er að ganga um 

Sólheima og fræðast um orkugjafa Orkugarðsins 

(Guðmundur Ármann Pétursson, 2010). 

Gagnvirkni: Gagnkvæmir atburðir sem hafa 

áhrif á hvert annað (Wagner, 1994) þá er  

áhorfandinn í raun einnig notandi (Popper, 2006). 
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 Mynd 31. Sýningin „Hrein orka – betri heimur“. Hér sjást skilti sýningarinnar eins og hún er í dag í 
sýningarsal Sesseljuhúss. 
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3.3 Landnotkun   

Hér fyrir neðan er sýnt á myndrænan hátt hvernig þróunin hefur orðið með tímanum, hvenær 

helsta uppbygging hefur átt sér stað og hvernig landnotkun á svæðinu er háttað í dag.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Mynd 32. Helstu byggingar reistar á Sólheimum. 
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Á mynd nr. 33 sést landnotkun á svæðinu og hversu stór byggðin er orðin. Þar sést hvernig 

byggingar hafa verið reistar í kringum fyrsta hús Sólheima, Sólheimahúsið, sem stendur 

nánast á miðju svæðinu. Töluverður halli er á landinu og sést það greinilega á þéttleika 

hæðarlína á myndinni hér að framan. Þorpið einkennist af gróðursæld, aðlaðandi útfærslu 

opinna rýma auk mannvirkja sem falla vel inn í landslagið. Á heimasíðu Sólheima (á.á.) er 

tekið fram að tryggt er að nóg sé af íbúðar- og atvinnuhúsnæði á svæðinu, þannig að fjölbreytt 

mannlíf og atvinnulíf geti áfram vaxið og þróast. Villt dýralíf er ekki mikið á svæðinu fyrir 

utan skordýr og mýs, en níu fuglategundir hafa sést á Sólheimum, þær helstu sem koma á 

svæðið eru jaðrakan, rjúpa, heiðlóa og glókollur.  

3.4 Veðurfar 

Veðurfar hefur talsverð áhrif á þróun byggða og staðaranda 

svæða. Sólheimar í Grímsnesi eru staðsettir inn til landsins og 

má því búast við ögn meira logni þar en nær ströndinni. 

Höfundur fór yfir veðurgögn frá næstu veðurathugunarstöð 

sem staðsett er í Skálholti. Þar sést að það hreyfir nú aðeins 

við vind á svæðinu og er ríkjandi vindátt NA eins og sjá má á 

mynd nr. 35. Staðarbúar á Sólheimasvæðinu segja þó að ef 

vindur blæs á svæðinu finna þau mest fyrir honum frá norðri 

(Axel Benediktsson, samtal 18. júní 2014). Mynd 35. Tíðni vindátta á 
Skálholti frá 1998 – 2014. 

Mynd 34. Byggð á Sólheimum. 
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4 Hugmyndavinna (e. Consept)  

Í þessum kafla verður farið í hugmyndavinnu sem hönnunartillaga getur verið byggð á. Farið 

verður ýtarlega í alla endurnýjanlega orkugjafa sem eru í Orkugarði Sólheima, þeir eru sömu 

orkugjafar og farið er yfir í sýningunni „Hrein orka – betri heimur“. 

4.1 Orkugarður Sólheima 

Árið 2012 var formlega opnaður orkugarður á Sólheimum í tengslum við 10 ára afmæli 

Sesseljuhúss (Fréttavefur Sunnlendinga, 2012). Hugmyndin var að skapa fræðslu- og 

skemmtigarð um endurnýjanlega orkugjafa á svæðinu fyrir ferðamenn og skólahópa 

(Sólheimar, á.á.). 

Á Sólheimum eru fimm meginsvæði með endurnýjanlegum orkugjöfum, staðsettum um allt 

svæðið og mynda þannig orkugarðinn, það eru sólarorku, jarðvarma, vatnsorku, vindorku og 

líforku. Miðstöð Orkugarðsins er Sesseljuhús og byrjar ganga um Orkugarðinn þar með því að 

skoða orku- og fræðslusýninguna „Hrein orka – betri heimur“. Eftir að hafa skoðað sýninguna 

er gengið merkta stíga á Sólheimum sem tengir svæðin og myndar ákveðna heild, 

upplýsingaskilti má sjá við hvert og eitt svæði. Í næstu undirköflum má sjá nánari útskýringar 

á endurnýjanlegum orkugjöfum Sólheima 

 

Mynd 36. Orkugarður Sólheima. 
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Sólarorka 

Frá sólinni sprettur upp gífurleg orka, ekki eingöngu 

sólarorka heldur einnig vatnsorka og vindorka. 

Sólarorka er bæði nýtt til upphitunar og 

raforkuframleiðslu. Á þaki Sesseljuhúss er 

sólarsellusamstæða sem er sú stærsta hér á Íslandi. 

Hún er með 15 sólarsellum sem saman framleiða 2,1 

kw. Sýnishorn af sólarsellum er á sýningunni um 

sjálfbæra orkugjafa (Sólheimar, á.á.).  

Jarðvarmi 

Jarðvarmi hefur verið virkjaður frá stofnun Sólheima 

meðal annars til húshitunar, þvotta, eldamennsku og 

upphitunar gróðurhúsa. Borholan er 101 m djúp og 

hitastig vatnsins er um 84°C. Í dag er heitt vatn úr 

holunni notað við alla upphitun húsa á Sólheimum og 

í heitt kranavatn. Lítið hús er staðsett í jaðri þorpsins 

þar sem hitaveitan stendur inn í. Stefnt er að því að 

gera borholuna sýnilegri með t.d. stórum glugga á 

húsinu og hafa skýringar um hvernig jarðvarmi virkar 

(Sólheimar, á.á.).  

Vatnsorka 

Vatnsorkuver framleiða rafmagn með því að leiða 

vatn um hallandi göng niður í stöðvarhús þar sem 

vatnið knýr vatnshefla eða túrbínur sem snúast og 

drífa rafal sem framleiðir rafmagn. Á Sólheimum er 

vatnsorka nýtt til raforku-framleiðslu með vatnshjóli 

sem útbúið hefur verið í bæjarlæknum. Þ annig er 

virkni vatnsaflsvirkjana útskýrt með áþreifanlegum 

hætti. Þetta er náttúrulegur heitur lækur og í hann 

rennur affall frá hitaveitunni (Sólheimar, á.á.).  

 

Mynd 37. Sólarsellusamsæða. 

Mynd 38. Hús sem hýsir hitaveituna. 

Mynd 39. Vatnshjól í bæjarlæknum á 
Sólheimum. 



 24 

Vindorka 

Í þúsundir ára hefur vindorka verið nýtt með 

vindmyllum til að mala korn og dæla vatni. En í 

seinni tíð hefur áhugi vaknað á möguleikunum á að 

framleiða rafmagn með henni. Sólheimar hafa sett 

upp 600W vindmyllu sem framleiðir rafmagn fyrir 

Sesseljuhús. Einnig býður hún upp á þann 

möguleika til að fylgjast með veðri og vindum á 

staðnum (Sólheimar, á.á.).  

Líforka 

Ör tækniþróun hefur orðið síðustu áratugi í nýtingu 

líforku. Nytjaplöntur eru ræktaðar til 

orkuframleiðslu og orka úr lífrænum úrgangi er nýtt. 

Þetta getur verið rafmagn, nýtanlegur hiti eða margs 

konar lífeldsneyti eins og metan, lífdísilolía og 

lífetanól. Á Sólheimum er að finna líforku víða í 

formi trjáa. Mikið trjásafn er við garðyrkjustöðina 

Ölur. Á Sólheimum er einnig jarðgerðarvél sem 

forvinnur lífrænar leifar til áburðar (Sólheimar, á.á.).  

 

4.2 Merki Sólheima 

Sólheimar eiga sérhannað logo sem var mikið skoðað 

við hugmyndavinnu verkefnisins. Það er í góðu 

samræmi við nafn staðarins, þar sem búið er að 

skeyta saman sól og útlínum á húsi (heimili). Þetta er 

fyrirtaks grafísk hönnun í samræmi við nafn og 

merkingu staðarsins.  

  

Mynd 40. Vindmylla á Sólheimum.  

  

Mynd 41. Gróðurhús og skógrækt á 
Sólheimum.  

  

Mynd 42. Logo Sólheima. 
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5 Hönnunartillaga  

Hér verður sett fram hönnunartillaga á fræðslugarði fyrir sýninguna „Hrein orka – betri 

heimur“ og notast verður við upplýsingar og hugmyndir sem fram hafa komið hér í köflunum 

á undan.  

5.1 Staðarval – Hönnunarsvæði sýningar 

Svæðið í kring um Sesseljuhús var grandskoðað og afmarkað var ákveðið hönnunarsvæði 

fyrir garðinn. Ákveðið var að hafa hann í tengingu við Sesseljuhús, þar sem ágætlega stór 

grasflötur er beint fyrir framan húsið og tilvalið var að nota hann fyrir garðinn. Þetta er 

algerlega ónotað grassvæði sem býður upp á mikla möguleika til fræðslu og útiveru. Það má 

búast við að þeir sem koma í umhverfissetrið gefi sér tíma til að skoða sýninguna þar sem hún 

verður auðsjáanleg í garðinum beint fyrir utan húsið. Einnig verður þetta góð byrjun á göngu 

um Orkugarðinn sem áfram mun eiga sinn byrjunarreit í umhverfissetrinu. Eins og sjá á 

myndum nr. 43 og 44 hentar svæðið einstaklega vel fyrir garðinn. Þetta tiltekna svæði liggur 

aðeins neðar en Sesseljuhús, þannig að lítil grasbrekka liggur niður að svæðinu. Þar fyrir 

neðan er grassvæði í smá halla og þyrfti því að slétta aðeins úr því til að til að bæta aðgengi 

fyrir alla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mynd 43. Hönnunarsvæði afmarkað. 

  

Mynd 44. Hönnunarsvæði og Sesseljuhús. 
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5.2 Skilti sýningar 

Til að endurnýta efnivið sem til er á svæðinu og halda samræmi við þau skilti sem fyrir eru á 

svæðinu væri tilvalið að nota rekavið og álplötur í skilti sýningarinnar. Skiltin verða að vera 

nokkuð stór, þar sem miklum texta þarf að koma til skila á sýningunni, bæði á íslensku og 

ensku. Sýningarskiltin sem nú eru uppi inni í Sesseljuhúsi eru ekki hentug sem útiskilti og er 

því nauðsynlegt að útbúa ný. Hafa þarf í huga að skiltin geti þolað veður og vind. Þetta verða 

fimm megin-skilti með texta og myndum um sýninguna. Eitt auka skilti verður á svæðinu og á 

því er hægt að koma fyrir aukafróðleik um orkuöflun eins og í dag er inni á veggjum 

sýningarsalarins (þau plaköt sjást á mynd nr. 45). Í dag eru skilti sýningarinnar þannig að búið 

er að mála myndrænan bakgrunn og plakat með álímdum texta (þau sjást á mynd nr. 31). 

Skiltin fyrir útisýninguna verða í líkingu við eldri skiltin í útliti, með myndrænan bakgrunn 

sem tengist hverjum og einum orkugjafa en texti verður prentaður á álplötu en ekki plakat 

eins og hann er í dag. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Litli orkugarður  

Þar sem sýningunni verður komið fyrir úti var ákveðið að hanna lítinn fræðslugarð sem 

umgjörð sýningarinnar. Fræðslugarðurinn verður þá hluti Orkugarðs Sólheima og verður hans 

fyrsta stopp eins og komið hefur fram hér áður. Ákveðið var að nafn hans myndi verða Litli 

orkugarður, þar sem á sýningunni er um að ræða sömu orkugjafa og hægt er að skoða í 

Orkugarðinum svokallaða. Litli orkugarður hefur í raun lítil eintök af orkugjöfum Orkugarðs.

           

Mynd 46. Tillaga að skiltum til að 
hafa í garðinum. 

  

Mynd 45. Plaköt með fróðleik um orkuöflun Sesseljuhús. 
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Sólheimar er mjög umhverfisvænn staður og þar er mikið endurunnið. Í Litla orkugarði verða 

einnig lagðar áherslur á vistvænar útfærslur, notað verður efni sem til er á Sólheimum í 

hönnun og byggingu garðsins. Einnig verður notast við endurnýjanlega orkugjafa fyrir 

rafmagn á svæðið. Með endurnýjun mun ákveðin hringrás eiga sér stað og var því ákveðið að 

vinna svolítið með hugtakið hringrás. Því var tilvalið að hafa hringformið áberandi í hönnun 

garðsins í tengingu við hringrásina. Sólheimalogoið hefur einnig áberandi hringform í miðju 

þess sem táknar sólina og var því ákveðið að tengja þetta saman og nota bæði hringformin og 

sólina í hönnun garðsins. Þessu var skeytt saman og stígakerfið unnið út frá því. Um er að 

ræða lítinn hring inni í stórum hring og geisla sem koma út frá minni hringnum. Meðfram ytri 

hringstígnum eru upplýsingarskilti fræðslusýningarinnar þannig að fólk mun ganga ákveðinn 

hring til að fræðast um endurnýjanlegu orkugjafana. Við sum skiltin eru til sýnis orkugjafar 

svo fólk getur séð hvernig þeir virka og einnig getur það sjálft verið hluti af virkni þeirra. 

Sýningin verður því að sumu leiti gagnvirk, nánari lýsingar á orkugjöfum verða settar fram í 

næstu köflum.    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Þar sem margir einstaklingar með hreyfihömlun búa staðnum verður aðgengi fyrir alla og  

svæðið verður slétt. Göngustígar verða hellulagðir og reynt verður að hafa þetta endurnýttar 

hellur að mestu leyti. Stígarnir inn á svæðið og þeir sem liggja í hring eru 2,5 m á breidd en 

stígarnir sem liggja á milli hringjanna eru 2 m á breidd. Lýsing við stíga verður í líkingu við 

aðra lýsingu utandyra á Sólheimum sem þau framleiða á staðnum og notað verða í þau LED 

perur sem ganga fyrir sólaorku (á mynd nr. 29 sést ljósastaur sem Sólheimar gera). Fimm 

bekkir verða í garðinum og verða þeir í stíl við aðra bekki á Sólheimum, þeir verða smíðaðir á 

smíðaverkstæðinu þeirra úr rekavið líkt og skiltin. Einnig verður hægt að setjast niður á 

Mynd 47. Logo Sólheima. 

  

Mynd 48. Stígakerfi Litla orkugarðs. 
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nokkrum öðrum stöðum á svæðinu fyrir utan bekkina eins og við tjörnina sem verður staðsett 

í miðjum garðinum. Kringum hana verður setkantur sem er 50 cm á hæð og 50 cm á breidd. Á 

svæðinu verða einnig misstórir trjádrumbar úr rekavið sem fengnir og útbúnir verða á 

Sólheimum, þeir verða frá 30 – 60 cm á hæð og 30 - 50 cm í þvermál. Garðurinn liggur neðar 

í landinu en Sesseljuhús og liggur því grasbrekka niður að garðinum sem snýr í suður þar sem 

einnig verður hægt að tylla sér. Garðurinn hefur því mikið upp á að bjóða fyrir utan fræðslu. 

Þetta verður tilvalinn samkomustaður íbúa sem og gesta og verður þar hægt að slaka á og 

njóta útiverunnar. Fjölbreyttur gróður verður á svæðinu og í kring um það, bæði sígræn og 

sumargræn tré, sem og rósa- og berjarunnar sem mynda litlar lautir. Á næstu síðu sést 

hönnunartillaga að garðinum. 
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5.4 Svæðisskipting eftir þema 

Fræðslugarðurinn hefur fimm atriði sem útskýra munu fimm mismunandi endurnýjanlega 

orkugjafa. Það verða bæði skilti með upplýsingum um orkugjafa og einnig ákveðnir hlutir 

sem sýna tengingu við orkuöflunina. Í næstu undirköflum er nánari lýsing á því hvað verður á 

hverju svæði í tengslum við tiltekna orkugjafa, fyrir utan fræðsluskiltin sjálf.  

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Mynd 51. Yfirlit yfir garðinn þar sem horft er í norður, 
Sesseljuhús er til hægri. 

  



 32 

5.4.1 Vatnsorka  

Með vatnsorku (e. Hydropower) er sýnt hvernig hægt er að framleiða rafmagn eins og gert er í 

bæjarlæknum á Sólheimum. Til útskýringar á því hvernig vatnsorkan er virkjuð verður 

gestum gert kleift að prófa litla brunndælu með áföstu kari staðsett við hliðina á 

vatnsorkuskiltinu. Brunndælan er ekki í of mikilli hæð svo krakkar nái einnig að dæla úr 

henni. Undir krananum verður áfast lítið vatnshjól sem búið er til úr endurunnu efni á 

smíðaverkstæði Sólheima og það tengt við LED ljós sem eru ofan í karinu. Þegar dælt er úr 

brunndælunni lendir vatnið á vatnshjólinu, það snýst og knýr um leið lítinn rafal sem 

framleiðir rafmagn og kviknar þá á ljósunum ofan í karinu. Þannig fær þetta svæði að vera 

gagnvirkt og skemmtilegt. LED eða ljósvistar er 

sjálfbærasti orkugjafi á markaðnum og endast 

þær í allt að 20.000 klst (Ikea, 2012). Vatnið í 

brunndæluna er hitað með jarðvarma af svæðinu 

svo að það frjósi ekki á veturna. Í karinu verður 

alltaf vatn og lítið niðurfall staðsett ofarlega inn í 

karinu svo ekki flæði upp úr því þ egar dælt er 

ofan í það.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Mynd 52. Hér er horft í vestnorðvestur að vatnskarinu og að skiltinu sem hægt er að fræðast um 
vatnsorku. Fyrir aftan sést í Sólheimakirkju. 

  



 33 

5.4.2 Jarðvarmi 

Jarðvarmi (e. Geothermal) er á svæðinu en eins og komið hefur fram þá er þetta hverajörð og 

því auðvelt að fá heitt vatn. Í miðjum garðinum verður tjörn með volgu vatni sem leitt er frá 

borholu á svæðinu. Sýningin verður opin allt árið um kring og verður því tjörnin heit og frýs 

ekki á veturna. Vatnsleiðslur liggja neðanjarðar að bæði tjörninni og að brunndælunni sem 

sýnir vatnsorku eins og kom fram hér í kaflanum fyrir framan. Setkantur verður meðfram 

tjörninni sem hægt verður að tylla sér á og t.d. dýfa tánum ofan í og busla í vatninu á 

góðviðrisdögum. Í tjörninni verða einnig nokkrir gosbrunnar.  

 

 

 

 

 
 

Mynd 53. Hér er horft í suðvestur að 
miðu garðsins þar sem er tjörn með 
heitu vatni og setkanti. Á einu af 
skiltunum er hægt að fræðast um 
jarðvarma. 
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5.4.3 Sólarorka 

Sólarorka er afar kraftmikil orkugjafi. Allt sólarljós sem skín á jörðina á einum klukkutíma 

getur mætt allri orkuþörf heims í heilt ár! Hægt er að nota hana til upphitunar húsa og einnig 

sem orkugjafi eins og í þessu tilfelli (Kids and Energy, 2005). Sýnt verður hvernig sólarorka 

(e. Solar energy) virkar með því að láta ljósin í garðinum ganga fyrir sólarorku með litlum 

sólarsellum áföstum ofan á þeim. Ljósin í garðinum verða staðsett við bekki og við skilti. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Mynd 54. Hér er horft í 
norðaustur að Sesseljuhúsi þar 
sem hægt er að fræðast um 
sólarorku. 
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5.4.4 Vindorka 

Vindorka (e. Wind energy) fæst með vindmyllu eins og er á Sólheimum. Smíðuð verður lítil 

vindmylla á smíðaverkstæði Sólheima. Henni verður komið upp í garðinum við hliðina á 

upplýsingaskiltinu um vindorku. Við hliðina á myllunni verður staðsett ljós sem mun kvikna á 

þegar vindur blæs, þar fyrir utan getur fólk auðvitað fylgst vel með vindafari á svæðinu.  

 

 

Mynd 55. Hér er horft í norður að 
vindmyllu og skilti sem hægt er 
að fræðast um vindorku. 
Sesseljuhús sést til hægri. 
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5.4.5 Líforka 

Nálægt líforku (e. Bioenergy) skiltinu verður gróðursett lítið tré. Tréð verður fengið úr 

garðyrkjustöðinni Ölur sem er á Sólheimum og notaður verður lífrænn áburður sem gerður 

hefur verið úr jarðgerðarvélinni á staðnum. Lítið skilti verður sett við gróðursetningu trésins 

með upplýsingar um það s.s nafni þess, hvenær því var plantað og hversu stórt það var. 

Hinum megin við upplýsingaskiltið verður svæði með trjákurli og trédrumbum úr 

garðyrkjustöðinni sem festir eru niður og munu standa upp um 30-60 cm. Bæði verður hægt 

að tylla sér á þá og leika sér að því að ganga á þeim.   

 

 

 

 

Mynd 56. Hér er horft í 
norðnorðaustur yfir garðinn. 
Fremst á mynd er 
líforkusvæðið, þar eru 
trédrumbar, trjákurl og tré. 
Einnig sést aftan á 
líforkuskiltið. 
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6 Umræður og ályktanir 

Vel gekk að hanna þennan fræðslugarð þar sem fljótlega í hugmyndaferlinu kom hugmyndin 

að nota Sólheimalogoið sem grunn að stígakerfi í garðinum. Sólheimar eru að mörgu leyti 

sérstakur staður svo vanda þurfti vel til verks, svo hugmyndafræði þeirra myndi haldast á 

hönnunarsvæðinu. Í upphafi voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar um hvernig best væri 

að hanna svæði fyrir sýninguna. Þær voru eftirfarandi:     

Hvar er best að staðsetja sýninguna utandyra á Sólheimum? 

Hvernig garð er hægt að hanna fyrir sýninguna? 

 Er möguleiki að hafa sýninguna gagnvirka?  

Höfundi fannst tilvalið að staðsetja sýninguna í nálægð við Umhverfissetrið þar sem sýningin 

hefur staðið til þessa og einnig vildu forstöðumenn það helst. Um leið og höfundur sá 

grassvæðið fyrir framan húsið og eftir að hann heyrði að það væri í raun alveg ónotað svæði 

var ekki aftur snúið með staðarvalið.  

Ekki kom annað til greina en að halda í vistvænt efnisval í hönnun garðsins þar sem 

Sólheimar skilgreina sig sem vistvænt samfélag. Samfélagið á Sólheimum er einnig sérstakt 

að því leiti að næstum helmingur íbúa á svæðinu eru fatlað fólk og því þurfti að passa vel að 

aðgengi yrði gott á svæðinu eins og breidd stíga, halli og efnisval. Reynt var að hafa svæðið 

aðlaðandi og að notagildi yrði marghæft, þó aðal tilgangur þess sé til að fræðast um 

endurnýjanlega orkugjafa með sýningarskiltunum á svæðinu þá er einnig hægt að fara þangað 

og njóta útiveru.  

Þar sem í garðinum eru fimm endurnýjanlegir orkugjafar sem hægt er að fræðast um var reynt 

að hafa eitthvað eitt atriði sjónrænt eða gagnvirkt sem tengdist hverjum orkugjafa fyrir sig. 

Ekki var alltaf hægt að sýna orkugjafana með gagnvirkum hætti. Sem dæmi var vatn hitað 

með jarðvarma og það staðsett í miðjum garðinum, það setur mikinn svip á svæðið að hafa 

stóra tjörn með gosbrunnum í miðjum garðinum. Síðan var sett vatnshjól við brunn þar sem 

fólk getur dælt á það vatni og þannig séð hvernig vatnsorka myndast, lýsing í garðinum er lýst 

upp með sólarorku og eru sólarsellur sjáanlegar við lýsingu, vindmylla var staðsett við 

vindorkusvæðið og notast var við lífrænan áburð á trén sem fengin voru frá 

skógræktarstöðinni á Sólheimum, sem og trjádrumbar og trjákurl við líforkusvæðið. Það má 

því segja að mikil fjölbreytni sé í þessum litla garði.      

 Þær hugmyndir sem kviknuðu á meðan á verkefnavinnu stóð voru þær að t.d. mætti 

tengja svæðið betur við nærliggjandi byggingar. Tillaga höfundar væri því að útbúa mætti 
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annan stíg sem lægi t.d. í vestur að kirkjunni. Að auki vantar stíg sem tengir Sesseljuhús við 

Vigdísarhús þar sem matsalur er. Nú þegar er stígur sem liggur hálfa leið (að vindmyllu) en 

stoppar þar (hann sést á mynd nr. 22). Næsta verkefni væri því að halda áfram með þann stíg 

alla leið að Vigdísarhúsi.          

 Hægt væri að ganga lengra með hugmyndina um orkugjafa á svæðinu eins og að hafa 

sólarselluhellur (e. Solar Road) á göngustígum í garðinum sem er frekar mikil nýjung á 

markaði í dag, en þá væri hægt að framleiða meiri rafmagn fyrir lýsingu á stærra svæði og 

einnig að hafa lýsingu í hellunum sjálfum á stígunum (Solar Roadways, 2015). Einnig væri 

hægt að fara enn lengra með líforkuhlutann svo hægt væri að hafa hleðslustöð á bílastæðinu 

við garðinn til að hlaða rafmagnsbíla.       

 Tilvalið væri að notast við endurnýjanlega orkugjafa í hönnun annarra svæða. Hægt 

væri að gera öðruvísi gagnvirkan garð þar sem orkuframleiðsla er í raun manngerð. Til dæmis 

væri hægt að sameina æfingagarð og leikvöll þar sem fullorðið fólk gæti gert æfingar í 

ákveðnum tækjum sem framleiða orku, það gæti til dæmis verið eins og róðravél þar sem fólk 

togar í band og þannig knýr rafal. Fólkið eyðir í raun sinni orku til að framleiða orku, á meðan 

geta krakkar leikið sér í leiktækjum eins og t.d. rólu sem einnig væri með rafal og framleiðir 

þannig orku þegar rólan hreyfist. Þetta er einungis brot af því sem þróa mætti og gæti stækkað 

og aukið enn frekar sérstöðu Sólheima. 
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7 Lokaorð 

Það var gefandi og lærdómsríkt að fá að vinna að þessu lokaverkefni. Sérstaklega að skynja 

sérstöðuna á Sólheimum þar sem hugmyndafræði, staðarval og mannlíf skapar einstaka 

upplifun. Einnig var lærdómríkt að skynja hversu miklu hugsjónir og barátta getur komið í 

verk, ekki síst í því mótlæti sem Sesselja og hennar starfsfólk fengu að finna fyrir fyrstu 

áratugina. Mikið af allskonar sögusögnum fóru um barnaheimilið og deilur við yfirvöld tóku 

sinn toll á heimilið, þau voru nánast áreitt af yfirvöldum og kom upp sú staða að Sesselja var 

við það að missa heimilið til þeirra. Fyrir mikla lukku kom ekki til þess, því hún stóð alltaf á 

sínu og efaðist aldrei um starf sitt. Með tímanum hefur starfsemin á Sólheimum breyst og 

önnur starfsemi bæst við og íbúum fjölgað töluvert, þó er enn unnið eftir hugmyndum 

Sesselju og kenningar Steiners hafðar að leiðarljósi. Höfundur vonar því innilega að þetta 

vistvæna og sérstaka samfélag muni halda áfram að stækka um ókomna tíð.  

Það er trú höfundar að fyrir Sólheima felist heilmikil sóknarfæri í uppbyggingu Litla 

orkugarðs. Þar sem þetta verður svæði sem mun kynna endurnýjanlega orkugjafa sem 

Sólheimar nota. Litli orkugarður mun auka skilning fólks á markmiði þessa samfélags, margir 

Íslendingar vita t.d. ekki um hversu vistvænt þetta samfélag er heldur líta eingöngu á 

Sólheima sem stað hvar fatlaðir búa en hann er svo mikið mikið meira. Garðurinn mun einnig 

auka fagurfræðileg gildi Sólheima og aðgang fólks til að njóta útiveru á skipulögðu og 

fjölbreyttu svæði þar sem aðgengi er fyrir alla. 
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Myndaskrá 

Allar myndir eru unnar og/eða teknar af höfundi nema annað sé tekið fram. 

Mynd 1, bls. 2. Verkefninu skipt niður í fimm hluta. 

Mynd 2, bls. 5. Sólheimahúsið og hverinn. Sótt þann 3. mars, 2014, af myndasíðu Sólheima á 
https://plus.google.com/photos/102975882743551818016/albums/55806333212450149
29/5580638311168300866?banner=pwa&pid=5580638311168300866&oid=102975882
743551818016 

Mynd 3, bls. 5. Grænmetisgarðar og fyrstu hús Sólheima í baksýn. Sótt þann 5. maí, 2015,  af 
myndasíðu Sólheima á 
https://plus.google.com/photos/102975882743551818016/albums/55806333212450149
29/5580636674816352658?banner=pwa&pid=5580636674816352658&oid=102975882
743551818016 

Mynd 4, bls. 6. Sesselja með börnunum á Sólheimum. Sótt þann 27. mars, 2015, af síðunni 
http://tibauna.de/wp-content/uploads/2010/11/solheimar10.jpg 

Mynd 5, bls. 6. Börn og unglingar á Sólheimum. Sótt þann 27. mars, 2015, af myndasíðu 
Sólheima á 
https://plus.google.com/photos/102975882743551818016/albums/55806333212450149
29/5580637710706843122?banner=pwa&pid=5580637710706843122&oid=102975882
743551818016 

Mynd 6, bls. 8. Yfirlit yfir Sólheima og útsýni í norðnorðaustur. Sent höfundi 24. apríl, 2015, 
frá Herdísi Friðriksdóttur. 

Mynd 7, bls. 8. Íbúar við dagleg störf. Sótt þann 19. apríl, 2015, af heimasíðu Sólheima á 
http://www.solheimar.is/wp-content/uploads/2015/01/vinna.jpg 

Mynd 8, bls. 8. Íbúar við dagleg störf. Sótt þann 19. apríl, 2015, af síðunni 
http://img.visir.is/apps/pbcsi.dll/storyimage/XZ/20101229/FRETTIR01/576963232/AR/
0/AR-576963232.jpg?NoBorder 

Mynd 9, bls. 9. Yfirlit yfir byggð á Sólheimum og sýnir vel gróðursæld á staðnum Sent 
höfundi 24. apríl, 2015, frá Herdísi Friðriksdóttur. 

Mynd 10, bls. 9. Morgunfundur íbúa. Sótt þann 19. apríl, 2015, af síðunni 
http://icetimes.xnet.is/wp-content/uploads/2014/11/Adalmynd_Morgunfundur.jpg 

Mynd 11, bls. 9. Byggð á Sólheimum. Sótt þann 19. apríl, 2015, af síðunni 
http://icetimes.xnet.is/wp-content/uploads/2014/11/120_2095.jpg  

Mynd 12, bls. 9. Rauða Lónið. Affall frá hitaveitu. Sent höfundi 30. apríl, 2015, frá Axel 
Benediktssyni. 

Mynd 13, bls. 9. Vegur sem liggur í gegnum Sólheima. Sótt þann 19. apríl, 2015, af síðunni 
http://4.bp.blogspot.com/_KX-PrHw6xjc/Tba-
GC__VZI/AAAAAAAAAEM/pmoWTkm93zY/s1600/IMG_0676+copy 
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Mynd 14, bls. 9. Tjörn og útsýni í vestnorðvestur.  

Mynd 15, bls. 12. Umhverfissetrið Sesseljuhús. Sótt 19. apríl, 2015, af  síðunni 
http://icetimes.xnet.is/wp-content/uploads/2014/11/122_2298.jpg 

Mynd 16, bls. 12. Sjálfboðaliðar við vinnu. Sent höfundi 30. apríl, 2015, frá Axel 
Benediktssyni. 

Mynd 17, bls. 12. Sjálfboðaliðar við vinnu. Sent höfundi 30. apríl, 2015, frá Axel 
Benediktssyni. 

Mynd 18, bls. 13. Dæmi um hús í Findhorn. Sótt þann 24. mars, 2015, af síðunni 
http://www.5reicherts.com/2012/06/distillerie-glen-ord-inverness-und-speybay-2/ 

Mynd 19, bls. 13. Trjádrumbar í Findhorn. Sótt þann 24. mars, 2015, af síðunni 
http://www.5reicherts.com/2012/06/distillerie-glen-ord-inverness-und-speybay-2/  

Mynd 20, bls. 14. Staðsetning Sólheima í Grímsnesi. Sótt þann 15. maí, 2014, af síðunni  
http://kennarar.vma.is/kristjan/Jar103/Jar103/island2.htm 

Mynd 21, bls. 14. Byggð á Sólheimum- Sesseljuhús. Sótt þann 25. mars, 2015, af síðunni 
http://ja.is/kort/?q=Sólheimar&x=419667&y=396958&z=9&type=aerialnl 

Mynd 22, bls. 15. Ónotað grassvæði fyrir framan Sesseljuhús sem sést til vinstri og 
Vigdísarhús sést til hægri. 

Mynd 23, bls. 15. Malarstígur sem liggur hálfa leið frá Sesseljuhúsi að matsal. Vindmylla er 
uppi á hæðinni og ójöfn grasbrekka fyrir neðan.     

Mynd 24, bls. 15. Ónotað grassvæði við hliðina á Sesseljuhúsi. 

Mynd 25, bls. 15. Skýringarmynd sem sýnir hvaðan ljósmyndir voru teknar. 

Mynd 26, bls. 15. Verönd fyrir framan Sesseljuhús og bekkir sem smíðaðir voru á 
Sólheimum. 

Mynd 27, bls. 16. Horft yfir svæðið fyrir framan Sesseljuhús (til hægri). Útsýni í 
vestnorðvestur.  

Mynd 28, bls. 16. Skilti á Sólheimum. 
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http://www.sunnlenska.is/files.php?file=/Orkugar__ur_skilti_150422580.jpg&size=artic
le_medium 
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