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Fyrsta skrefið í verkefninu var að skapa ferning, 42 
x 42 cm stóran, með okkar túlkun og upplifun á 
Breiðafirði. Ég hef reglulega ferðast til norðurhluta 
Snæfellsness vegna fjölskylduttengsla og ákvað því 
að grípa í fjölmargar minningar mínar þaðan. 

Ein helstu hughrifin sem ég hef fengið á þessum 
ferðum er hve mikill skali er að finna í fjölbreyttu 
landslaginu. Það er hægt að ganga um fjörur og 
hæðir og finna þar mergð fínlegra blómategunda og 
skelja en um leið og litið er upp blasir við mögnuð 
fjallasýn og eyjar allt um kring. 

Ég ákvað því að teikna mynd sem endurspeglaði 
þessa miklu andstæður á svæðinu og gerði það inn 
í hringlaga form, til að undirstrika hvernig svæðið 
sé eins konar microcosmos, þ.e. eigin heimur innan 
okkar. Ég rannsakaði hvaða tegundir eru á svæðinu 
og teiknaði þær eftir fyrirmynd en margar þeirra eru 
einungis að finna í Breiðafirði. Niðurstöðuna má sjá á 
forsíðu þessa bæklings. 

Þessar vangaveltur um andstæður sem mynda eina 
heild var nokkuð sem varð mér hugleikið í áfram-
haldandi vinnu en teikningin var á vinnuborðinu 
mínu alla önnina sem eins konar viti. Ég tel því að 
mín nálgun hafi verið persónulegri þar sem ég sótti 
mikið í eigin upplifun í bland við rannsóknarvinnuna.

Formáli
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ca.870
Landnám Íslands

Víkingaöld (800–1050)
Margar fornminjar 
við Grundarfjörð 
frá þessum tíma

1211
Fyrsti nafngreindi 
prestur Brjánslækjar, 
síra Steinólfur Ljótsson

1597
Elstu heimildir um verslun 
í Stykkishólmi, hinn þýski 
Carsten Bache fékk
verslunarleyfi

1387–1394
Flateyjarbók rituð 

ca. 870
Landnám í Breiðafirði:

Þrándur mjóbeinn nemur land í 
Flatey

Elstu heimildir um verslun í 
Grundarfirði, skip komu í Salt-
eyrarós (nálægt Kirkjufelli)

Auður djúpúðga, ættmóðir Lax-
dæla, nam „öll Dalalönd 
í Breiðafirði“

Flókatóftir, innanvert við 
Brjánslæk, talið heimili 
Hrafna-Flóka

Þórólfur Mostrarskegg nefnir 
fjörðinn „Breiðafjörð“
(úr Eyrbyggja sögu)

1172
Flateyjarklaustur byggt, 
eina klaustrið í Breiðafirði
(flutt að Helgafelli á 
Snæfellsnesi árið 1184)

1911
Kort af Flatey

1600
Úr Íslandskorti eftir Matthias Quad

1284
Sturla Þórðarson sagnaritari 
(höf. Sturlungasögu) lést í 
Fagurey (sem tilheyrir
Stykkishólmi), bjó þar 
síðustu 10 ár ævi sinnar

1520
Jón Björnsson af ætt 
Skarðverja eignast Flatey 
og Flateyjarbók 

1602
Einokunarverslun lögleidd 
á Íslandi, áður höfðu 
Hollendingar, Englendingar 
og Þjóðverjar stundað 
verslun í Flatey

1647
Flateyjarbók gefin Brynjólfi 
biskup sem síðan gaf hana 
Friðriki 3. Danakonungi að 
gjöf 9 árum síðar

1659
Hollensku kaupskipi sökkt 
í höfn Flateyjar, var 
vopnað 14 fallbyssum

Mynd 2: hluti úr söguveggspjaldi á sýningu

Mynd 3: ljósmynd í eign ömmu, tekin árið 1878 á Flatey
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Verkefnið okkar hófst í lok undanfarandi haustannar 
en þá fengum við bæði að vita hverjir yrðu 
leiðbeinendur okkar sem og vettvang verkefnisins, 
þ.e. áfangastaðirnir þrír sem ferjan Baldur siglir hjá í 
Breiðafirði. Í kjölfarið var skipulögð ferð yfir fjörðinn 
til að kanna staðarhætti og svo var haldin sýning um 
þessi fyrstu kynni okkar á staðnum. Hún var nefnd 
„Velkomin til Breiðafjarðar“ og hafði eitthvað fyrir öll 
skilningarvitin til að magna upplifun áhorfenda.

Það vildi hins vegar svo til að ég komst ekki með í 
ferðina. Þess í stað ákvað ég að kanna betur sögu og 
aðstæður Breiðafjarðar heima fyrir en ég hafði not af 
því að eiga þangað rætur í báðar ættar, annars vegar 
í Flatey og hins vegar í Stykkishólmi og Grundarfirði. 
Mitt framlag til sýningarinnar var því að gera tvö 
veggspjöld um sögu Breiðafjarðar en þar naut ég 
góðs af því að geta rætt við báðar ömmur mínar 
og fékk auk þess gamlar ljósmyndir sem enduðu á 
veggspjöldunum. 

Ég fékk því nokkuð öðruvísi innsýn í Breiðafjörðinn en 
bekkjarfélagar mínir í byrjun ferðalagsins en tel mig 
hafa grætt mikið á því. Þarna fékk ég bæði sögulegt 
sem og persónulegt sjónarhorn af lifnaðarháttum og 
einkennum svæðisins sem var ávallt bak við eyrað í 
áframhaldandi ferli.

1. Rannsóknin

1.1 Undirbúningur
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Mynd 4: fyrstu skissur um Stykkishólm
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Eftir þessa grunnvinnu og skoðun á vettvangnum 
fengum við loksins afhent sjálft verkefnið og 
prógrammið: móttökumiðstöð handa áfangastöðum 
ferjunnar Baldurs. Þar skyldi vera miðasala, verslun, 
veitingasala og gisting ásamt hafntengdri þjónustu, 
s.s. fraktgeymslu og aðstöðu hafnarvarðar. Fyrsta 
verkefnið var því að ákveða sér einn af áfangastöðum 
ferjunnar og stóð valið á milli Stykkishólms, Flateyjar 
og Brjánslækjar. Ég var lengi að velta fyrir mér 
Stykkishólm eða Flatey en endaði að lokum á 
Stykkishólmi eftir frekari rannsókn á stöðunum. 
Það sem fældi mig hvað mest frá Flatey var hversu 
viðkvæm núverandi byggðin er en allt aukainngrip 
myndi kalla á mikla athygli. Aftur á móti fannst mér 
spennandi að Stykkishólmur hefur stærstu höfnina af 
þeim þremur auk þess að hafa byggð allt árið. 

Ég þurfti í kjölfarið að staðsetja mig innan Stykkishólms 
en það reyndist ein helsta ögrun verkefnisins hjá 
mér. Við fyrstu sýn vildi ég gjarnan staðsetja mig 
nær bænum og þannig hafa mögulega tengingu 
við samfélagið. Leiðbeinendurnir bentu mér hins 
vegar á að vegalengdirnar þarna væru lúmskar og 
óvinsælt fyrir ferðalanga á leið í eða úr Baldri að 
þramma í tíu mínútur að miðstöðinni. Það hafði hvort 
sem er verið næst á dagskrá hjá mér að heimsækja 
bæinn svo þann 13. febrúar var haldið í dagsferð til 
Stykkishólms. Þar þræddi ég höfnina og ljósmyndaði 
allt sem fyrir bar. 

Það tók mig þó næstu daga að melta ferðina en 
ég ákvað að lokum endanlega staðsetningu, á 
endapunkt manngerða varnargarðsins sem tengir 
Súgandisey, og þar með ferjulægi Baldurs, við 

1.2 Staðurinn
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Mynd 5: lóðin mín á Stykkishólmi, kletturinn og varnargarðurinn

Mynd 6: lóðin séð frá ferjulægi Baldurs
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bæinn. Þannig hafði ég alveg slitið mig frá bænum 
en hafði í staðinn komið mér fastlega fyrir í höfninni, 
bókstaflega á leiðinni út í fjörðinn. Við staðinn var 
líka autt, þríhyrningslaga svæði sem ég sá fyrir mér 
að gæti virkað sem eins konar aðkomutorg fyrir gesti 
og væri tilvalið að tengja starfsemina við.

Glíman við þennan lendingarstað byggingarinnar 
átti þó eftir að valda mér töluverðri mæðu. Þar sem 
varnargarðurinn mætir Súgandisey er sérlega fagur og 
brattur klettaveggur og er helsta eitt staðareinkenni 
bæjarins. Næstu vikur einkenndust því af hálfgerðum 
dansi við þennan klett en ég átti í erfiðleikum með 
að taka afstöðu til nálægðar byggingarinnar við 
hann, hvort ég vildi gefa honum mikið andrúm eða 
hreinlega klessa byggingunni upp við hann. 

Ég fór í aðra dagsferð til Stykkishólms þann 19. mars 
til að átta mig enn betur á „lóðinni minni“ en það var 
sérlega hjálplegt til að skilja skala og tengingar enn 
betur. Það var því orðið nokkuð seint í öllu ferlinu 
að byggingin mín fékk endanlega legu. Ég ákvað 
að tengja hana enn betur við fyrrnefnt aðkomutorg 
og þannig ákvarðaðist lengd byggingarinnar en hún 
spannar eina hlið þess. Þá fyrst var staðsetningin 
komin en innri hönnun var enn fram undan.

Ásamt því að kynna sér aðstæður Stykkishólms 
var rökrétt byrjunarskref að kynna sér betur 
hafnarstarfsemi almennt. Til þess að geta hannað 
sannfærandi byggingu við höfn fannst mér 
nauðsynlegt að skilja hvaða þættir koma þar að,        
t. a. m. sjávarföll og gæði viðlegukanta. 

1.3 Höfnin
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Mynd 7: fyrstu hugmyndir um staðsetningu

Mynd 8: núverandi aðstaða hafnarvarðar ásamt salernisviðbyggingu
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Þarna var ég aftur heppin að eiga góða að en svo vill 
til að bróðir minn er hafnarverkfræðingur. Ég átti því 
nokkra fundi með honum í byrjun þar sem ég fékk ýmis 
góð ráð og hagnýtar upplýsingar um að hverju skyldi 
huga. Hann ráðlagði mér m.a. að hringja í núverandi 
hafnarvörð Stykkishólms og áttum við gagnlegt spjall. 
Sá ítrekaði m.a. mikilvægi slíkrar þjónustubyggingar, 
enda hefur ferðamannastraumurinn margfaldast 
með hverju árinu og höfnin komin að þolmörkum. 
Eina núverandi þjónustubyggingin er lítil viðbygging 
við aðstöðu hafnarvarðar sem hýsir tvö salerni en þar 
geta myndast langar biðraðir. 

Hafnarvörðurinn vildi auk þess beina helsta ferða-
mannastraumnum frá vigtun og aðkomu fiskibáta en 
þar getur myndast hætta ef fólk flækist fyrir. Þetta 
styrkti val mitt á lóðinni sem leiðir umferðina frá 
helsta athafnasvæðinu og til ferjulægisins.

Ég tók mér því margar vikur að rannsaka verkefnið 
út frá þessum hliðum og fannst ég hafa mun betri 
skilning á bæði þeim þörfum og takmörkum sem 
bygging við höfn krefst. Þarna er verið að byggja 
í návígi við náttúruna en einnig þarf að huga að 
sjálfri hafnarstarfseminni sem er fyrirferðarmikil á 
Stykkishólmshöfn, sérstaklega í samanburði við hina 
tvo staðina. Ferðamannaþjónustan er því nýjasta 
lagið á svæði sem er þegar nokkuð þétt búið. 
Það var því ekki fyrr en ég hafði lokið ígrundaðri 
rannsóknarvinnu að mér fannst ég vera í stakk búin 
til að kljást við sjálfa bygginguna.
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Mynd 9: hugmynd um aðkomu

Mynd 10: skipulag prógramms
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Með fram því að staðsetja mig og kanna aðstæður 
var ég að prófa mig áfram í stærð og lögun 
byggingarinnar. Eitt af því fyrsta sem ég ákvarðaði 
var að byggingin skyldi vera í smærri kantinum en 
mér fannst staðarhættir kalla á sem minnst inngrip 
í rúmmáli. Súgandisey er nú þegar stærðarinnar 
baktjald sem ég vildi ekki að byggingin mín myndi 
keppast við eða skyggja á. Þá var enn fremur lítið af 
auðu landi sem gæti nýst sem byggingarlóð og ég 
vildi ekki bæta við landfyllinguna sem var þar þegar, 
þvert á móti vildi ég nýta svæði sem var til staðar. 
Mér fannst því augljóst að það þyrfti að byggja upp á 
við til þess að húsgrunnurinn yrði ekki of mikið flæmi. 
Byggingin yrði því ílöng og grunn til þess að aðlaga 
sig að lóðinni. 

Nákvæm dýpt byggingarinnar var lengi að flækjast 
fyrir mér þar sem ég þurfti að taka afstöðu gegn 
varnargarðinum. Ég vildi að byggingin myndi 
tengjast honum beint en ég þurfti að ákveða hvort 
byggingin myndi svífa fyrir ofan hann eða grafa sig 
niður í hann. Samkvæmt hafnarverkfræðingnum yrði 
það töluverð aðgerð að grafa sig í hann sem myndi 
jafnframt skerða gæði hafnarinnar. Ég lét því slíka 
hagsýni lengi ráða för og lét bygginguna í upphafi 
svífa fyrir ofan varnargarðinn en þá myndaðist annað 
vandamál: aðkoman. Þar sem byggingin var ekki 
á jafnsléttu þyrfti að fara upp þrep eða skábraut. 
Hvorugt reyndist vera góð lausn en skábrautin tók 
of mikið pláss í hlutfalli við rúmmál byggingarinnar 

2. Hönnunin

2.1 Fyrirkomulag og lögun
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Mynd 11: ein hugmynd sem notaði split-level (hún varð alltaf of löng)

Mynd 12: skematísk grunnmynd, fyrstu drög 
(byggingin einskorðaðist seinna eingöngu við aðkomutorgið)

1:200

Þjónustukjarni (1. hæð) 
snyrting
geymslur
miðasala
verslun

Gisting:
3x tveggja manna herbergi
2x þriggja manna herbergi
2x fjögurra manna herbergi
     (fjölskylduherbergi)

sameiginleg snyrting fyrir 
  hver 2–3 herbergi

Hlaðinn hafnargarður
mun sjást að einhverju 
leyti á jarðhæð í 
þjónustukjarna 

Aðkomutorg

Skammtímastæði

Baldur
120 m

Stykkishólmur
300 m

Veitingasalur (2. hæð)
þjónar líka gistingarrými í morgunmat

biðrými sem horfir til Baldurs
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og lóðarinnar og þrepin sköpuðu vandamál fyrir 
hreyfihamlaða. Ég lét því að lokum vaða og ákvað að 
jarðhæðin skyldi frekar vera á jafnsléttu til að einfalda 
aðkomu, nokkuð sem mér fannst mikilvægara.

Til þess að koma fyrir öllu prógramminu í einni 
byggingu þá endaði hún á þremur hæðum. 
Skipulag hverrar hæðar var fljótt að ákvarðast út 
frá þörfum prógrammsins en þar endaði öll helsta 
skammtímaþjónusta á jarðhæð, s.s. miðasala, salerni, 
biðsalur, geymsla og aðstaða hafnarvarðar, enda 
mikilvægt að aðgengið fyrir slíka þjónustu sé fljótlegt 
og þægilegt. Þá fannst mér rökrétt að gistingin væri 
efst þar sem minnsta umferðin væri en hún nyti 
jafnframt besta útsýnisins. Matsalan varð því fyrir 
miðju en þannig gætu bæði hópar fyrstu og þriðju 
hæðar komist skjótt að, enda þjónar hún báðum.

Þegar þessi helstu skipulagsmál byggingarinnar höfðu 
verið ákvörðuð hófst hönnun á öðrum skala. Ég nefndi 
í byrjun að andstæður væru mér hugleiknar en ég tók 
fljótlega eftir hve mikið væri af þeim á staðnum. Sjálf 
lóðin er hálfgerður skurðpunktur tveggja ólíkra ása, 
þ.e. lági varnargarðurinn og bratti klettaveggurinn. 
Þá hugsaði ég líka hvernig hið manngerða og hið 
náttúrulega mættust á þessum sama stað. Í stærra 
samhengi eru þarna líka mót eldri og nýrri tíma, þ.e. 
hafnarstarfsemin og ferðamennskan. Ég vildi því að 
byggingin myndi túlka þessi ýmsu pör en jafnframt 
vera ein, samræn heild ásamt því að vera í samtali við 
staðarandann – í raun eins og teikningin mín.

Til þess að undirstrika þessar tvenndir ákvað ég 
því að hafa einungis tvö meginefni í byggingunni, 
sjónsteypu og kortenstál. Upphaflega var hugmyndin 

2.2 Staðarandinn
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Mynd 13: fleiri skissur og formstúdíur

Mynd 14: hugmyndir að útlit og gluggasetningu
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sú að sjónsteypan myndi skírskota í hið mannlega en 
kortenstálið í náttúruna. Meginmassi byggingarinnar 
er úr steypu og kemur eins og framhald af 
varnargarðinum sem rís upp að klettinum en er síðan 
brotinn upp af minni einingum úr kortenstáli. 

Eftir fyrstu tilraunir var mér þó bent á að það 
þyrfti að snyrta til ýmis víðfeðm rými og óregluleg 
útlit sem voru ekki í samræmi við smáa byggingu, 
hún þyrfti öll að vera knappari. Ég einfaldaði því 
tvenndarhugmyndina töluvert og lét steypumassann 
stallast að aftan til að halda framhliðinni sléttri og lét 
aðeins veitingasalinn vera allan úr kortenstáli, en hann 
rífur sig inn í kassalaga steypuna. Sú eining hefur þak 
sem skírskotar í gamla bæinn og er sömuleiðis aðeins 
á skjön til þess að beina sjónum fólks að honum og 
myndar þannig sjónræna tengingu við bæjarhlutann. 
Steypumassinn varð sömuleiðis að systurklett sem rís 
úr jörðinni og heldur uppi veitingasalnum. Ég endaði 
því á að snúa við upphaflegri hugmynd minni um 
þýðingu efnanna en finnst það í raun stuðla að frekari 
jin/jang hugsun í stað þess að hafa hlutina svarthvíta 
sem gerði endaniðurstöðuna heilsteyptari.

Eitt af því síðasta sem ég ákvað var gluggasetningin. 
Þar sem ég vildi að byggingin í heild yrði eins konar 
systurklettur við hliðina á Súgandisey fannst mér að 
útlitið ætti að skírskota til basaltmyndunarinnar en 
án þess að skopstæla hana. Byggingin er þrátt fyrir 
allt manngerð og myndi ekki geta keppt við klettinn. 
Ég dró ýmsar línur og form úr klettinum til þess að 
gefa byggingunni bæði heillegt form og samhengi 
við umhverfi sitt en það er hárfín lína að finna þetta 
jafnvægi. Mögulega hefði ég þyrft lengri tíma til að 
ná því betur.
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Mynd 15: Staðarskáli 
(ljósmynd: Magnús Svavarsson, https://www.flickr.com/photos/97032073@N04)

Mynd 16: Gistiskáli á Karlsstöðum, Vöðlavík
(ljósmynd: Kristinn Þorsteinsson, http://www.ferdafelag.is/karlsstadir_index.html)
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Þegar ég var byrjuð að móta fyrstu hugmyndirnar 
mínar um bygginguna var mér oft hugsað til litlu 
áningarskálanna og bensínstöðvanna sem eru víða 
um land. Þetta eru smá skýli með grunnþjónustu en 
eru engu að síður nauðsynlegar vörður á ferðalagi 
fólks um landið. Þeir standa einir með villta náttúru 
allt um kring og eiga því til að skera sig nokkuð út úr 
umhverfinu. Þetta fyrirbæri líka nokkuð sem ég tengi 
sterkt við ferðalög mín um Ísland en hef ekki orðið 
vör við annars staðar í sama mæli.

Í menningarlegu samhengi voru slíkir skálar því 
ein meginfyrirmyndin en ég tók aðallega til mín 
þáttinn um hlutverk vörðunnar. Byggingin mín er 
ekki hugsuð sem endanlegur áfangastaður heldur 
sem stutt viðdvöl á ferðalagi sem hvorki endar né 
byrjar á þeim stað, þetta er aðeins ein varðan af 
mörgum á yfirstandandi ferðalagi. Þess vegna 
kaus ég sameiginlega gistingu og kaffiteríu í stað 
lúxusgistingar og veitingastaðar og lagði áherslu 
á almenningsrýmin, enda hrærist einstaklingurinn 
þarna ásamt öðrum ferðalöngum á sömu leið. 

Fagurfræðilega séð var mér að hluta til hugsað til litlu 
skálanna. Sem fyrr greinir hefur kaffiterían útlit sem 
skírskotar fyrst og fremst til gömlu timburhúsanna 
í Stykkishólmi en er jafnframt tilvísun í þessa hefð. 
Sá hluti byggingarinnar er upphafinn frá jörðu og er 
borinn upp af steypumassanum, þ.e. systurklettinum. 
Ég reyndi því að setja skálann aðeins meira í samhengi 
við umhverfið og láta viðdvölina og umhverfið fléttast 
saman. 

3. Samhengi
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Mynd 17: lokaupphengi á útskriftarsýningu, 23. apríl 2016
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Þótt þetta verkefni hafi verið jafnlangt og önnur 
hönnunarverkefni í náminu fannst mér það vera 
óvenju lærdómsríkt og þroskandi. Það var krefjandi 
að fara út fyrir Reykjavík og setja sig í nýtt samhengi. 
Við höfðum heldur ekki langan tíma, um þrjá mánuði, 
og ég tel mig hafa lært hvað mest um tímaskipulag. 
Meðganga mín á verkefninu var löng en ég setti 
mikið púður í rannsóknarvinnuna sem varð til þess að 
hin eiginlega bygging fæddist nokkuð seint í ferlinu. 
Ég hefði líka mátt sleppa taumnum nokkuð fyrr en 
ég nálgaðist verkefnið af töluverðri varkárni í byrjun.

Mér fannst þó nauðsynlegt að hafa kannað staðar-
hætti með jafnýtarlegum hætti og ég gerði fyrir 
sannfærandi hönnun. Það hefði þó þurft að koma 
allri þeirri vinnu fyrir á helmingi minni tíma til þess að 
ég hefði getað nostrað meira við sjálfa bygginguna. 
Ég tel því að lokaniðurstaðan hefði orðið önnur ef 
við hefðum haft annan mánuð til viðbótar en þetta 
kennir manni einungis að vinna hraðar og markvissar. 

Það var líka gagnlegt að hafa verkefni sem krafðist 
þess að maður liti gagnrýnum augum á raunveruleg 
vandamál í samfélaginu. Með skyndilegri aukningu 
á túrisma í landinu er nauðsynlegt að betrumbæta 
alla aðstöðu ferðamanna. Ég tók þá afstöðu í 
byrjun að hafa mitt inngrip smátt í rúmmáli til þess 
að raskið í náttúrunni yrði sem minnst. Ég gæti því 
vel séð fyrir mér röð smárra bygginga sem myndu 
skapa litlar vörður í ferðalagi fólks um landið, bæði í  
bókstaflegari og yfirfærðri merkingu.

4. Litið um öxl



21 Mynd 18: vestur- og austurásýnd ásamt langsneiðingu
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Mynd 19: grunnmynd jarðhæðar

Mynd 20: afstöðumynd



23 Mynd 22: 1:100 módel af byggingunni

Mynd 21: 1:500 afstöðumódel
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Mynd 23: 3D render úr kaffiteríu

Mynd 24: 3D render af byggingunni á lóðinni


