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„Þar sem jökulinn ber við loft hættir landið að vera jarðneskt.”
Halldór Laxness, Heimsljós. 
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UPPHAF

Í desember 2016 hófst útskriftarferli okkar þriðja árs nema. 
Þá fengum við úthlutað landsvæðið milli Kirkju-
bæjarklausturs og Hafnar í Hornafirði sem bar yfirskriftina 
Undir jökli. Okkar fyrsta skref var að sanka að okkur öllum 
þeim upplýsingum sem finna mátti um svæðið ásamt því 
að rannsaka það og skoða með berum augum. Við lögðum 
í langferð þar sem hver hafði sínu hlutverki að gegna og 
sýndum afrakstur rannsóknar okkar í samsýningu seinna 
í mánuðinum. Sú rannsókn var góð innspýting inn í hið 
veigamikla verkefni sem framundan var og öðluðumst við 
næmni fyrir staðarandanum og náttúrunni og reyndist það 
afar mikilvægt verkfæri þegar líða tók á ferlið.

Í janúarlok fengum við svo prógrammið í hendurnar. 
Án þess að ætla mér að vera dramatísk þá var þetta stund 
sem við höfðum beðið eftir með eftirvæntingu og vott af 
stressi frá upphafi námsins og var það hálf súrrealískt að 
vera svo loksins komin með þemað; áfangastaður fyrir 
ferðamenn á Jökulsárlóni. 

Diagram  
//Ég vildi ná fram einhverskonar sjónarhorni á þá smæð 
sem maðurinn finnur fyrir í öfgakenndri náttúrunni, 
umlukinn söndum, hafinu og landi. Ég staðsetti sjálfið við 
flæðamál hafsins þar sem það horfir upp til lands og augað 
nær ekki að nema hafið sem birtist því hinumegin við eyna, 
en sjálfið veit þó að það er þar, því það er partur af hinni 
eilífu hringrás, þrátt fyrir að vera ekki stöðugt var við það.



STAÐURINN

Jökulsárlón er lón við rætur Breiðamerkurjökuls. Úr því 
rennur Jökulsá á Breiðamerkursandi og telst lónið sem 
dýpsta vatn á Íslandi. Lónið er tiltölulega ungt en hefur 
breyst ansi hratt og mikið á stuttum tíma en það byrjaði að 
myndast árið 1933 þegar jökullinn fór að hopa. 

Svæðið einkennist af stöðugum umhverfingum. Þar 
hefur meðal annars land risið sökum flotjafnvægis-
hreyfinga vegna jökulþynninga sem þýðir að í raun bráðni 
hluti af jörðinni vegna hlýnandi loftslags. 
Kraftar eru því stöðugt að togast á og eiga sjávarföll sér 
stað innan lónsins þar sem sjórinn flæðir inn og hitar lónið 
þegar flóð á sér stað og kalt jökulvatnið streymir út til  
sjávar þegar það er fjara. 

Allt hefur þetta taktbundinn rythma sem saman myndar 
samhljóm svæðisins. Víðfemdir sandarnir, ólgusjórinn og 
skríðandi jökullinn eru ferlar í síbreytilegu umhverfi og þótti 
mér afar mikilvægt að reyna frá upphafi að nálgast það 
á þann hátt að mitt inngrip trufli ekki samhljóminn heldur 
verði fremur partur af honum.  



0/A 1/B

Eitt af því sem ég byrjaði á að gera í ferlinu var að skilgreina 
hvað það var að ferðast, hvað ferðalag væri og af hverju 
fólk ferðast almennt. Ég komst að mörgu en stærsta lendin-
gin fyrir mér var einfaldlega sú að ferðamennska er í raun 
einfaldlega tilfærsla mannveru í tíma og rúmi. Hvernig hún 
háttar svo ferðalögum sínum getur átt sér margskonar birt-
ingarmyndir. Hægt er að líta á ferðalag sem eitthvað sem 
á sér stað frá A til B, frá 0 og uppí 1. En hvar byrjar raun-
verulega ferðalagið og hvar endar það, skipta upphafs- og 
endapunktarnir meira máli en það sem gerist þar á milli ?

Ég las m.a. greinina Ylrækt rísómatískra sprota: ferða- 
þjónusta í nýju ljósi (Hujibens, Edward H., Björn Þorsteinsson og Gunnar 
Þ. Jóhannesson, „Ylrækt rísómatískra sprota: Ferðaþjónusta í nýju ljósi,“ Ritið 14, 2 
(2014): bls. 205-227, sótt 4. september 2016 á https://www.researchgate.net/
publication/282856414_Ylraekt_risomatiskra_sprota_Ferdathjonusta_i_nyju_ljosi). 

Sú grein hafði áður opnað augu mín fyrir sléttri og rákaðri 
ferðamennsku þegar ég var að skrifa BA ritgerðina mína. 
Ég ákvað snemma í upphafi ferlisins að ég vildi að mitt 
verkefni myndi þóknast þeim sem ferðast vildu á samfelldan 
máta, þ.e. því fólki sem lítur á ferðalag sitt sem eitthvað sem 
gerist á milli punktanna, á milli A og B og á milli 0 og 1. 
Það sem mér þótti einnig afar mikilvægt frá byrjun var það 
að varast að aðskilja hugtökin maður og náttúra. Maðurinn 
er ekki aðskotahlutur í náttúrunni, hann er náttúran.

Diagram  
//Þegar kraftar verka á hvern annan myndast samspil 
þeirra á milli þar sem hvorugur þeirra þrífst án hins. Saman 
mynda þeir hringrás sem ég yfirfærði á það sem er að 
gerast á Jökulsárlóni, fljóð & fjara, landris & hop, slétt 
& rákuð ferðamennska. Strikalínan táknar svo ferðalag 
ferðamannsins á svæðinu, þar sem ferðamaður sem ferðast 
á forsendum þess samfellda myndi njóta þess sem gerðist 
á milli upphafs- og endapunktanna, ólíkt ferðamanninum 
sem ferðaðst á forsendum þess rákaða. 



Wabi-sabi brýst út í óendanlegum möguleikum tómsins þar 
sem fegurðin felst í hinu óhefðbundna. Fræðin eru túlkun á 
frystingu tímans og trú á hömluleysi náttúrunnar. 

Wabi-sabi fræðin eru eitthvað sem hafa fylgt mér undan-
farin ár. Ég hef lesið Wabi-Sabi for artists, designers, poets 
& philosophers (Koren, Leonard, 2. útg., Kalifornía: Stone Bridge Press, 1994) 
allnokkru sinnum og í raun beðið eftir því tækifæri að geta 
nýtt mér hugmynafræðina að fullu í einhverju sem skipti 
mig máli og gæti nýst mér. Varast ber að túlka það sem svo 
að ég hafi lagt fræðin ofaná verkefnið vísvitandi eða skreytt 
verkið sjálf eftirá með hugtökunum því þetta var eitthvað 
sem kom af sjálfu sér þegar ég fór að leggja á borðið hvað 
ég vildi kalla fram, í raun allt sem ég vildi ná fram var þarna 
að finna. 

 „Things Wabi Sabi easily coexist with the rest of their environment.”

„Wabi-sabi is a beauty of things imperfect, impermanent, and incomplete.

It is a beauty of things modest and humble. 

It is a beauty of things unconventional.”
(Koren, Leonard, Wabi-Sabi for artists, designers, poets & philosophers, 2. útg., Kalifornía: Stone Bridge Press, 1994.)

(Koren, Leonard, Wabi-Sabi for artists, designers, poets & philosophers, 2. útg., Kalifornía: Stone Bridge Press, 1994.)

Diagram  
//Allt er stöðugt að þróast yfir í eða 
úr tómi. Ris verður úr tóminu sem nær 
hápunkti og hopar svo aftur yfir í tóm.



Mitt í hringiðu náttúruaflanna þar sem öfgakenndir kraftar 
eiga í stöðugu samspili, þar sem stríður straumur fólks 
fer í gegn á hverjum einasta degi langaði mig að frysta 
tímann í örstutta stund. Augnablikið vildi ég frysta í formi 
einhverskonar vegferðar þar sem skapast myndi vettvangur 
til þess eins að doka við og eiga augnablik afsíðis mitt í 
ringulreið túrisma og náttúru.

Diagram  
//Hin stöðuga hringrás umhverfinga öðlast 
augnabliks hik sem hér er táknað sem strikalína. 
Tíminn er frystur í örskamma stund.



Í seinni vettvangsferð okkar bekkjarins suður að lóni fann 
ég þann stað sem ég gat hugsað mér að byggja þessa 
vegferð á. Ég hafði áður séð á kortamyndum og útfrá 
hæðalínum mynstur í landslaginu sem fangaði athygli mína 
og skissaði ég bogadregna línu útfrá því sem reyndist svo 
vera ílöng sandhlíð sem lá í átt til norðurs. Ég gekk rákina 
meðfram hlíðinni fram og aftur og skrásetti og myndaði 
það sem fyrir augum bar og rammaði inn þau augnablik 
sem ég sá fyrir mér að ég gæti innleitt í hönnunina. Útfrá 
þessari skrásetningu byrjaði ég svo að rissa upp ske-
matískar grunnmyndir með þessi augnablik í huga. Ég hafði 
ákveðnar hugmyndir um hverju ég vildi beina sjónum fólks 
að og vissi hvaða upplifanir ég vildi ýta undir og vann ég 
mikið í gegnum þær pælingar með sneiðingum. Þannig 
byrjuðu augnablikin að taka á sig mynd smám saman sem 
saman mynduðu mismunandi upplifunarrými með tenging-
um sín á milli. Þessi upplifunarrými urðu að endingu þrjú 
talsins og kaus ég að kalla þau þekkingu, næringu og ró.



Collage 
//Túlkun á þeim upplifunum og  
tilfinningum sem ég vildi ná fram  
eftir að augnablikin fóru að taka á  
sig mynd.



Collage 
//Túlkun á þeim upplifunum og  
tilfinningum sem ég vildi ná fram  
eftir að augnablikin fóru að taka á  
sig mynd.

Collage 
//Túlkun á þeim upplifunum og  
tilfinningum sem ég vildi ná fram  
eftir að augnablikin fóru að taka á  
sig mynd.



Ferðalag er tilfærsla mannverunnar í tíma og rúmi.
Allt er í heiminum hverfult, þar sem allt er á stöðugri hreyfin-
gu yfir í eða úr tómi, ekkert er fullkomið og ekkert er varan-
legt. Með inngripi er hikið sem myndast á mörkum umbreyt-
inganna fangað. Hikið er fryst í formi ílangrar 
vegferðar sem hverfist um að skapa rúm til dýpri upplifunar 
af yfirþyrmandi umhverfi. Vegferðin veitir afdrep fyrir þá sem 
vilja dvelja ljóðrænt í veru sinni, mitt í hringiðu 
náttúrafla þar sem skilin milli þess manngerða og náttúru 
eru vart skýr og sameinast fremur í eina heild. 
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Gömul kortamynd af svæðinu



Vegferðin hefst rétt við þjóðveginn þar sem staðsett eru 
bílastæði og salernisaðstaða. Þeir ferðamenn sem sæk-
jast eftir dýpri upplifun af svæðinu geta svo kosið að halda 
áfram. Fyrir framan salernisaðstöðuna er steyptur veggur 
sem er fyrsti takturinn í áframhaldandi hrynjanda sem 
leiðir þig að áfangastaðnum. Meðfram sandhlíðinni liggja 
steypt veggjabrot sem gegna hlutverki varða eða leiðarvísa 
sem leiða þig um kílómetra langa leið upp að hrásteyptum 
strúktúrnum. 

Afstöðumynd

100 m

Salerni við bílastæði 
//upphaf leiðar

1:500



Á milli þessara þriggja rýma bjó ég til tengingar sem hver 
og ein gegndu því hlutverki að beina sjónum fólks að 
umhverfinu og svæðinu. Sandhlíðin blæðir inná steypta 
gólfplötuna við upphaf strúktúrsins sem gefur sterkari 
tengingu gagnvart efniskennd svæðisins. Op í gólf- og 
þakplötu milli þekkingar- og næringarrýmis veita 
kontrast milli himins og jarðar þar sem einnig getur 
myndast áhugavert skuggaspil. 
Ég vildi vanda mig við gerð salernanna og vildi ná fram 
einhverskonar rýmisupplifun sem myndi þó atvikast á afar 
hógværan hátt þar sem lítið færi fyrir aðstöðunni. Gengið 
er niður ramp og við tekur ílangur steyptur vaskur þar 
sem hægt er að þvo sér um hendur og andlit. Veggurinn 
fyrir framan salernisaðstöðuna nær ekki alla leið niður að 
gólfplötu svo við þá iðju hefurðu beina sjónlínu út í átt að 
lóninu í leveli við jörðina þar sem op er einnig hinumegin 
við ganginn, samhliða salernisveggnum. ef þú sveigir fyrir 
horn steypuveggjarins sem tekur við þér þegar niður er 
komið finnurðu svo salernisbásana sem að jafna eru huldir 
þér þegar þú gengur framhjá aðstöðunni. 
Milli næringar- og kyrrðarrýmis er brunnur þar sem opið er 
upp til himins. Þar getur bæði rignt inn og snjóað svo þegar 
brunnurinn fyllist, flæðir uppfyrir brún hans og yfir 
gólfplötuna sem líkir eftir sjávarföllunum, flóði og fjöru. 

Í þekkingarrýminu kaus ég að skapa vettvang til inn- 
setninga og fræðslu þar sem hægt væri að halda 
tímabundnar sýningar sem ættu það sameiginlegt að fræða 
og upplýsa fólk um svæðið og þær breytingar sem orðið 
hafa á því. Gengið er inn um tvo ganga þar sem sá fyrri 
hefur op upp til himins þar sem getur bæði snjóað og rignt 
inn. Með því móti veðrast steypan og varðveitir  
þannig upplýsingar um veðurþætti svæðisins. Salurinn 
sjálfur er grafinn innundir sandhlíðina og skapar þannig 
myrkrað rými, tilvalið til frekari innsetninga. 

Í næringarrýminu vildi ég búa til stað þar sem fólk getur 
sest niður, dregið andann, nærst og notið samvista við aðra. 
Rýmið gegnir því í senn því hlutverki að vera nestisaðstaða 
og samkomustaður. Hægt er að setjast ofaní steyptar 
gryfjur þar sem jarðvegurinn blasir við í miðjunni sem gefur 
aukna jarðtengingu. Löng gluggaröð vísar í átt að lóninu 
svo fólk getur notið útsýnisins á meðan það borðar nestið 
sitt eða nýtur samvista við aðra.

Í ró- eða kyrrðarrýminu vildi ég skapa afdrep fyrir fólk til 
að dvelja ljóðrænt í veru sinni (Martin Heiddegger). Þ.e. veita fólki 
andlegt rými til þess eins að dvelja. Hægt er að tylla sér 
á steyptan bekk og horfa í gegnum þakop upp til himins 
eða stíga á milli skásettra veggja sem veita þér augnabliks 
einveru þar sem þú og náttúran eruð eitt.
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Diagram 

Endir

Tenging

Ró

Tenging

Næring

Tenging

Þekking

Tenging

Upphaf



Hrynjandi/vörður í formi steypuveggja sem 
staðsettir eru meðfram rákinni sem leiða að 
áfangastað.  
Horft til baka til suðurs í átt að brúnni og 
þjóðveginum.



Þekking 
//Horft inn eftir gangi sem leiðir inní þekking-
arrýmið. Op er í þakplötunni við enda gangsins 
sem leyfir úrkomu að veðra steypuna að 
innanverðu. Úr  verður varðveisla á upplýsingum 
um veðurfar svæðisins í áþreifanlegu formi.



Næring 
//Steyptar gryfjur sem mynda setuaðstöðu þar 
sem hægt er að draga andann, hvílast, nærast og 
njóta samvista við aðra . Útsýni í átt að lóni ásamt 
jarðtengingu við þá iðju að sitja í niðurgrafinni gryfju 
með jarðveginn í miðjunni veita sterkari tengsl við 
nærliggjandi umhverfi.



Ró
//Vettvangur til þess að dvelja ljórænt í veru sinni.  
Hér gefst næði til eigin upplifunar og ef stigið er 
milli skásettra veggjanna upplifirðu náttúruna í 
einveru í eitt augnbalik. 
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Þegar ég lít yfir farinn veg er ég á heildina séð nokkuð sátt 
með eigin vinnu. Ég tel mig hafa verið fylgin sjálfri mér hvað 
varðar framvindu konseptsins ásamt því að hafa haldið í þá 
formfræði sem ég kallaði fram strax í upphafi. Ég er ánægð 
með að hafa náð að framkallað þær rýmis- 
upplifanir sem ég lagði upp með í byrjun og vona að nálgun 
mín skíni í gegnum þær. Ferli eru þó aldrei hnökralaus og 
maður verður oft blindur á eigin hluti og samdauna eigin 
vinnu og þótti mér afar gott að fá álit annarra, geta spurt 
spurninga og bara átt í almennu samtali, ekki einungis um 
mitt eigið verkefni heldur einnig um verkefni samnemenda 
minna. Stærsta áskorunin tel ég hafa verið að skapa  
inngrip sem myndi eiga í viðeigandi harmoníu og samspili 
við umhverfið og náttúruna. Á Jökulsárlóni er ekkert  
manngert sem hægt er að miða sig við, einungis stórbrotin 
náttúran og ferðamenn og tel ég það afar vandmeðfarið 
að finna þar rétta taktinn og skapa eitthvað viðeigandi 
sem þjónar þörfum mannsins og náttúrunnar, eitthvað sem 
brúar bilið milli þessara tveggja þátta.

LOKAORÐ



Upphengið mitt í Hafnarhúsinu, 11.maí 2017.




