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Að auka upplifun og undirbúa gesti undir það ótrúlega ferðalag sem Jökulsárlón hefur að 
bjóða er markmið verkefnisins. Staðsetning og virkni byggingarinnar þjónar þeim tilgangi 
að dreifa álagi og ágangi gesta í náttúrunni. Form byggingarinnar rammar inn mikilvæ-
gustu sjónásana; Breiðamerkurjökul, Jökulsárlón og sjóinn en þeir marka tilvist og sögu 
svæðisins. Gönguás sker sig í gegnum bygginguna líkt og árfarvegur og myndar skil á 
milli heitra og kaldra rýma. Lóðréttar og láréttar opnanir ögra skynjun gesta og skil verða 
óljós á milli úti og inni. Það er svo gestanna val að ganga út úr rammanum og upplifa 
meira.



UPPHAF

Allt upphaf hefur endi
Í lok nóvember 2016 byrjaði nýr kafli hjá mér og samnemendum mínum. Það var komið að upphafi á 
endinum hjá okkur. Síðasta hönnunarverkefni okkar við Listaháskóla Íslands við BA nám í Arkitektúr. 
Það voru allir mjög spenntir og eftirvæntingafullir fyrir því hvað væri framundan og hvert verkefnið 
yrði. En biðin varð aðeins lengri því á þessum tímapunkti var okkur úthlutað að rannsaka svæðið milli 
Kirkjubæjarklausturs og Höfn í Hornafirði og síðan sýna rannsóknavinnu okkar í formi sýningar. Sam-
stundis hófst skipulagning hvert væri hlutverk hvers og eins, úr varð að við fórum í ferð um svæðið þar 
sem við skoðuðum allt hátt og lágt. Tókum viðtöl við innfætt fólk á svæðinu, söfnuðum saman sýnum, 
myndefni og meira að segja brot úr jökulbút sem stóð í Jökulsárlóni. Á þessu ferðalagi fengum við að 
upplifa svæðið á allt annan hátt en maður gerir ef til vill vanalega. Þar sem maður rýnir vel í alla hóla 
og hæðir á svæðinu, því maður vissi ekki hvað beið manns í næstu skrefum verkefnisins. Svæðið sjálft 
kom mjög mikið á óvart horfandi á það með athugulum augum og reyna að sjúga inn staðhætti, lykt, 
tilfinningu og allt sem gæti hjálpað manni og gefið manni innblástur inn í næstu skref.

Frá Kirkjubæjarklaustri til Hafnar í Hornafirði.

15. desember 2016 var sýningin okkar frá ferðalaginu tilbúin sem var opin öllum staðsett í Listaháskóla-
num. Þar komum við fram öllum þeim helstu upplýsingum sem okkur fannst skipta máli varðandi 
svæðið. Við vildum reyna að koma því til skila sem við höfðum upplifað varðandi svæðið. Sýningin 
bar af sér góða heildarsýn yfir svæðið, þar sem við sýndum myndbrot af náttúrunni, blikkandi ljós sem 
var lýsandi fyrir allar einbreiðu brýrnar á svæðinu, lítil sýni úr náttúrunni, viðtöl við heimamenn, sögu 
svæðisins, jökul, sand og sjó sem og abstrakt sneiðingu af hæsta og lægsta punkti svæðisins.

Prógram
Um miðjan janúar er okkur úthlutað nýju verkefni. Þar sem við áttum að sýna á abstrakt hátt hvað var 
það sem hafði mest áhrif á okkur varðandi upplifun og tilfinningu á svæðinu svo í kjölfarið á því yrði 
okkur úthlutað prógramminu. Ég vissi nákvæmlega hvað var það sem hafði mest áhrif á mig og útbjó 
ég því abstrakt mynd eins og sést hérna til hliðar af dýnamíkinni og kontrastinu sem var í landslaginu 
i kringum Jökulsárlón, þar sem svörtu sandarnir mæta lagskiptum jökulbrotunum því það sat fast 
inn í huganum frá því úr ferðinni. Það var svo í lok janúar sem verkefnið og prógrammið var tilkynnt. 
Eftirfarandi texti eru útlínur verkefnisins sem okkur var gefið.

JÖKULSÁRLÓN 64°03′08″N 16°21′37″V
 
Nemendur eiga að hanna eina eða fleiri þjónustubyggingar fyrir ferðamenn á svæði við Jökulsárlón 
á Breiðamerkursandi. Nemendum er frjálst að velja staðsetningu fyrir mannvirki(ð) innan afmarkaðs 
svæðis í kringum lónið. Gert er ráð fyrir að þjónustu bygging(ar) innihaldi grunnþjónustu fyrir ferðamenn 
og ferðaþjónustuaðila auk þess að sinna sérhæfðri ferðaþjónustu staðarins. Það er nemendum frjálst 
að velja hvort þeir hanni eingögnu þjónustubyggingu fyrir núverandi starfsemi við lónið, prjóni við þá 
starfsemi eða velji nýja nálgun.



JÖKULSÁRLÓN

HEILDARMYNDIN
Eftir að hafa fengið að vita hvert verkefnið var var strax lagt af stað í aðra ferð austur. En núna aðeins 
með fókus á Jökulsárlón. Jökulsárlón kemur manni alltaf jafn mikið í opna skjöldu enda náttúran 
á svæðinu stórbrotin og síbreytileg þar sem miklar andstæður mætast. Til að mynda jöklar á ferð, 
svartir sandar, gras, lón og sjór. Þessar andstæður getur þú lesið í gegnum viðamikla litadýrð sem 
býr á svæðinu. Skynjun er einnig stór partur af upplifun við Jökulsárlón þar sem þú skynjar krafta 
náttúrunnar sem birtist þér bæði í hljóði og sýn þar sem þú upplifir bráðnun og hreyfingu jöklanna sem 
ferðast um lónið eftir að hafa hopið úr Breiðamerkurjökli. Þar sem stórir jökulbútar mæta svo sjónum 
og renna þar út í. Þessi magnaða náttúra hefur mikil áhrif á mann og skal það ekki undra að þetta sé 
einn vinsælasti ferðamannastaður landsins. Eftir að hafa komið heim eftir þessa ferð sat fast í mér 
þetta samspil Breiðamerkurjökuls, Jökulsárlóns og sjósins. Hvernig þessir þrír faktorar vinna saman og 
hafa áhrif á hvern annan og mynda eina heild. Ég vissi þá að þetta var eitthvað sem ég vildi reyna að 
vinna með og koma þessu til skila til þeirra sem heimsækja svæðið. Á þeim tímapunkti áttaði ég mig 
einnig á að það væri mitt fyrsta skref í þróun að kynna mér sögu svæðisins, þá studdist ég mikið við 
bókina Jöklar á Íslandi eftir Helga Björnsson einnig heimasíðuna https://www.landogsaga.is.

SAGA
Jökuslárlón er við rætur Breiðamerkurjökuls og á sér mun styttri sögu er margir halda það var ekki 
fyrren í kringum árið 1933 þegar lónið byrjaði að myndast smátt og smátt eftir að Breiðamerkurjökull 
byrjaði að hopa. Frá árinu 1950 hefur hins vegar lónið verði sístækkandi og árið 1975 var lónið orðið 
7,9 ferkílómetrar á stærð. Með sífellri hlýnun jarðar hefur lónið stækkað mun örar en menn vonuðust 
eftir og í dag er það 18 ferkílómetrar á stærð og eitt dýpsta vatn á Íslandi. Jökulbútar brotna af 
breiðamerkurjökli og enda í lóninu og sigla þar um áður en þeir renna svo út í sjó.Það sem gerir þessa 
tilvist lónsins ennþá merkilegri er að í lóninu er flóð og fjara því það rennur útí sjó og þanning blandast 
saman ferskvatn og sjór. Það verður til að bæði loðna og síld gengur inn í lónið sem selir og æðarfuglar 
sækjast í og gefur því lóninu einnig dýralíf.1

TÚRISMI
Straumur ferðamann hefur aukist mikið síðustu ár. Spár Íslandsbanka telja að það verði um það bil 
35% aukning ferðamanna á milli áranna 2016 til 2017. Að tala ferðamann á Íslandi er áætlað að muni 
fara upp í um það bil 2.4 milljónir.2  Þessi gífurlega aukning ferðamann fylgir gífurleg áskorun fyrir fyrir þá 
sem koma að ferðamálum. Þannig er gæði hið manngerð umhverfis á fjölsóttum ferðamannastöðum 
gífurlega mikilvægt. Hið byggða umhverfi gegnir í grunninn tveimur þáttum. Annarsvegar þarf það að 
þjóna ferðmanninum um leið og það skapar grundvöll og umgjörð sem vendar áfangastaðinn gegni 
ágangi. Á sama tíma þarf það einnig að ganga úr skugga um að það falli vel inn í umhverfið og sjónrænt 
yfirbragð þess taki sem minnst frá náttúrunni í heildarmyndinni.3

1„Jökulsárlón er í dag eitt þekktasta náttúrúvætti Íslendinga“, Land og saga, sótt 8. Mars 2017 af https://www.landogsaga.is/section.php?id=1800&id_art=5892
2„Íslensk ferðaþjónustuskýrsla 2017“, Íslandsbanki, sótt 20. Mars 2017 af https://www.islandsbanki.is/library/Skrar/Fyrirtaeki/Islensk-ferdathjonustaskyrsla2017-LQ.PDF
3 Guðmundur Ingi Guðbrandsson, „Ferðamenn og umhverfisáhrif“, Vísir, 18. Janúar 2017. http://www.visir.is/g/2017170118826/ferdamenn-og-umhverfisahrif

HEILDARMYNDIN
Myndir teknar af mér þar sem ég var að fanga heildarmyndina til að skilja og átta mig 
á þeim efnivið sem býr á svæðinu.



RAMMI

VÍÐTÆKT-NÆRTÆKT
Sú staðsetning sem heillaði mig mest við Jökulsárlón var austurhluti lónsins. En þar hefur maður 
tækifæri á að upplifa alla þá dýnamík sem staðurinn hefur upp á að bjóða.  Nálægð á milli hæsta 
punkts og lægsta punkts var mikið sem ég horfði í. Einnig vildi ég ekki fara of langt frá þjóðveginum 
og missa kontakt frá sjónum og svæðinu þar sem flestir jökulbútarnir safnast saman en samt sem 
áður hafa líka góða yfirsýn yfir lónið. Og það er það sem var svo hentugt við austuhluti lónsins. Því 
það sem ég var að leitað að bjó þarna á staðnum. Hæsti punktur með mikla yfirsýn var aðeins um 
það bil 1 kilómeter frá þjóðveginum upp í landinu. Sem gaf mér mikið tækifæri á að ná því fram sem 
ég vildi. Að geta lesið í náttúruna, tilvist og sögu lónsins og ná að skynja svæðið á sem víðtækastan 
og nærtækastan hátt. Þannig að upplifun þín frá byrjunarpunkti til endapunkts myndi eina heilstæða 
mynd, þar sem þú hefur skynjað jöklana/sjóinn/sandana/lónið og umhverfið allt í heild sinni.

VERKFÆRAKISTAN
Til að koma mér af stað vissi ég að ég þyrfti að setja mér skorður. Safna þeim áhrifum sem svæðið 
hafði á mig og reyna að átta mig á því hvernig upplifun ég myndi vilja fá sem gestur við Jökulsárlón. 
Hvernig gæti ég hjálpað landinu að varðveitast áfram sem náttúruperla þrátt fyrir þennan gífurlega 
fjölda gesta á hverjum degi? Eftir að hafa eytt nokkrum dögum í vangaveltum fram og til baka varð 
ég nokkuð ákveðinn hvaða punkta ég vildi vinna með og hvert markmiðið mitt væri. Þannig bjó ég til 
verkfærakistu til að nálgast hönnunina. Þau atriði sem ég vildi byggja konseptið mitt og nálgun mína 
á voru eftirfarandi. Slíta bílastæði úr sjónlínu frá útsýni og aðalatriðum til að minnka þá truflun og það 
högg sem gestir svæðisins koma með þegar það er stanslaus straumur af bílum og rútum að koma 
og fara og gefa því útsýni og mannvirkjum meiri kyrrð og vægi. Ramma inn sjónása sem marka tilvist 
Jökulsárlóns jökull/lón/sjór. Gefa gestum þar af leiðandi tækifæri til að upplifa dýnamíkina og dýrðina 
á víðtækan hátt. Segja sögu, fræða og undirbúa gesti áður en ferðalag um svæðið hefst. Til þess 
að gestir beri meiri virðingu fyrir landinu og skynji aðstæður betur. Láta byggingu/ar sigta gesti inn 
í náttúruna og draga úr ágangi. Staðsetja mannvirki og virkni þeirra þannig að gestir þurfir að labba 
í gegnum það til þess að nálgast svæðið, gera þá hluta af leiðinni og þar með dreifa bæði álagi og 
athygli. Út frá þessum punktum bjó ég til nokkur díagröm sem minn leiðarvísir í gegnum ferlið, þau 
helstu sjást hérna til hliðar.

SJÓR/JÖKULBÚTAR/VÍTT

SVARTUR SANDUR

BREIÐAMERKURJÖKULL

VÍÐÁTTA

JÖKULSÁRLÓN NÆR

JÖKULSÁRLÓN VÍTT

Díagram af austurhluta skoðað á víðtækan og nærtækan hátt til að gera betri grein fyrir því í hvaða átt sjónásar liggja.

P

Sjónásarnir þrír; Breiðamerkurjökull, Jökulsárlón, sjór. Bygging minnkar ágang og sigtar gesti inn á 
náttúrna með virkni sinni.

Slíta stæði frá byggingu. Láta göngustíg 
teyma þig að byggingu svo í átt að náttúru.

VERKFÆRI



SAMEINING

AÐKOMA
Þar sem undirbúningurinn gekk vel var komið að því að leysa bygginguna og byrja að teikna. Aðkoman 
var mér mikilvæg allt frá þjóðvegi að fyrstu byggingu, þar sem ég var að draga mig upp í landið þurfti 
ég að hugsa hvernig ég ætlaði að leysa veg að bílastæði og svo göngustíg frá bílastæði að byggingu. 
Ég vildi alltaf reyna að fela sjónlínu á lónið frá veginum og bílstæðum. Til að byrja með var ég að reyna 
að grafa veginn og bílastæði ofan í landið, en mér varð fljótt ljóst að það væri of mikið rask á landinu. 
Með smá tilfærslum á veginum lengra austur náði ég að fela sjónlínuna án þess að grafa mig ofan í 
landið. Þar sem það er mikið af hólum og hæðum í landinu lagði ég línurnar af veg og bílastæðið með 
það til hliðsjónar svo landröskun yrði sem minnst. En samt sem áður vildi ég reyna að ná því fram að 
gestir sjá ekki byggingar frá bílastæði og öfugt og því gerði ég gjá ofan í landið fyrir göngustíg. Þannig 
birtist byggingin á leiðinni og gefur sýn á lónið í fyrsta skipti til að gefa upplifuninni meira vægi og 
myndar þannig meiri spennu á milli bílastæðis og byggingu. 

Fyrsta skissa að staðsetningu

Loka skissa að staðsetningu

Díagram af vegi grafinn ofan í landið falinn sjónlína.

Snið C-C
1:300

Snið B-B
1:300

Snið A-A
1:300

Teikning af því hvernig göngustígur og sjónlína frá bílastæði gæti virkað



SAMEINING

ENDURTEKNING
Þar sem ég vildi reyna að ramma inn sjónásana í byggingum upp á jökul og út á lón og sjó var það 
sterkur áhrifavaldur fyrir form og lögun bygginganna. Til að byrja með var ég með tvær byggingar, 
annars vegar kalt rými með fræðslu á veggjum, klósettum og ramma upp á jökul,og svo hins vegar 
útsýnispall út á lón þar sem undir var veitingastaður sem rammaði inn lónið. Bygging tvö var að valda 
mér vandræðum eins og sést á afstöðumynd hér til hliðar því ég var að endurtaka útsýni út á lón bæði 
með leið á milli bygginga, á útsýnispalli og svo inn á veitingastað. Einnig var yfirsýnin ekki nægileg. 

TILFÆRSLA
Úr varð að ég færði byggingu tvö ofar þar sem ég náði betra útsýni út á lón og gróf hana ofan í landið. 
Bygging eitt var ennþá til staðar en ég kom fyrir ramma út á lón og ramma út á sjó í sömu virkninni og 
leið niður að lóni varð í gegnum þá byggingu. En ég var aftur á móti núna með tvö fræðslu rými bæði í 
byggingu eitt og tvö.Ég fann fyrir að ég var á réttri leið en vissi samt sem áður að það voru nokkir gallar 
og punktar sem ég þurfti að vinna betur í.

ENDURTEKNING

Afstöðumynd af fyrstu mössum.

Grunnmynd af byggingu eitt sem sýnir aðkomu, 
fræðslurými og klósett.

Stemmingsmynd sem sýnir hvernig ég sá rammað útsýni upp á jökull og fræðslu á veggjum

TILFÆRSLA

Afstöðumynd sem sýnir hvernig ég færði massa tvö og 
aðlagaði form betur að sjónásum.

Grunnmynd af byggingu tvö sem sýnir hvernig virkni af fræðslusetri og veitingastað 
sömuleiðis leið í gegnum massa var saman kominn.

Snið sem sýnir göngustíg í gegnum byggingu.

Snið sem sýnir hvernig bygging er grafinn í landið.



SAMEINING

LOKAFÆRSLA
Eftir samtal við kennara var markmiðið að ná öllum þessum factorum, upplifun að byggingu eitt, 
sjónásunum þremur, kalda rýminu, veitingastað og sömuleiðis leið í gegnum byggingu að lóninu í 
eina byggingu til þess að reyna ná flæðinu betra og mynda sterkari heild. Þetta ferli var virkilega erfitt. 
Eftir margar tillögur að allskonar formum og hliðrunum gekk þetta alls ekki upp hjá mér og var ég á 
tímapunkti farinn að stíga út fyrir konseptið mitt. En ef það er eitthvað sem maður hefur lært í gegnum 
árin þegar illa gengur er að líta aðeins til baka og grafa ofan í kjarna verkefnisins og einfalda eins og 
hægt er. Úr var að ég færði mig aftur aðeins ofar í landið til að halda í upplifun á göngustígnum. Með 
þessari tilfærslu opnaðist líka fyrir mér betri sýn fyrir sjónásana og tækifæri til að láta þakið einnig spila 
sinn þátt í húsinu. Með því að búa til opnanir í þakið til að hleypa birtu inn gat ég farið að búa til nýja 
vinkla á rýmiskennd í kalda rýminu. Ögra skilum á milli úti og inni. Leika þannig sama leik á þakinu á 
kalda rýminu, opnanir og lokanir eins og ég var að vinna með á útveggjum. Smátt og smátt náði ég 
tökum á forminu og náði að staðsetja ramma sjónásanna svo þeir myndu fá svipað vægi og tækifæri 
til að upplifa það allt á víðtækan hátt. Leið í gegnum húsið að lóninu varð alltaf meira sannfærandi og 
skipting milli heitra (veitingastaður) og kaldra rýma (fræðsla og klósett) fæddust jafnt og þétt sömuleiðis 
grunnmynd eftir því sem ég teiknaði það aftur og aftur. Það voru samt vissir punktar sem ég þurfti að 
slípa til og taka afstöðu fyrir lokaútkomu eins og aðkomu, hvað er hún að gefa þér sem gesti? Er hún 
að faðma þig eða er hún að gera eitthvað allt annað? Sömuleiðis hvernig gengið er út úr byggingu. Er 
stígurinn allt frá bílastæði samofinn í gegnum byggingu og niður að lóni eða hættir stígurinn við húsið?
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LOKAFÆRSLA

Afstöðumynd sem sýnir lokatilfærslu á massa og göngustíg. Einnig hvernig þrír helstu sjónásar eru saman komnir í eina heild.

Grunnmynd sem sýnir heildarmynd húsins. Einnig hvernig stígur skiptir upp í heit og köld 
rými og heldur áfram út úr húsinu.

Skissa af því hvernig þegar ég steig frá 
konseptinu og var farinn að draga stíg 
fram hjá húsinu.

Nýtt verkfæri vinna með birtu og vind.

Stemmingsmynd sem sýnir aðkomu að byggingu og hvernig stígur skiptir upp rýmunum.



FERÐAMANNASTAÐUR

STAÐSETNING
Norð-austan megin við Jökulsárlón 1.2 km frá þjóðvegi eitt stendur mín tillaga að nýrri 
ferðamannaaðstöðu fyrir gesti Jökulsárlóns. Vegur, bílastæði og göngustígur spila allir hlutverk í 
heildarmyndinni með skyggða sýn á aðdráttaraflið til þess að magna upplifun þína þegar gengið er að 
byggingunni sem birtist þér á ferðlaginu. Staðsetning spilar stórt hlutverk í að reyna að gefa náttúrunni 
eins mikið vægi og hægt er. Einkenni byggingarinnar er formið sem stjórnast af því sem hún rammar 
inn. Hrá steypa á að gefa til kynna þann heiðarleika og tærleika sem býr í náttúrunni. Byggingin stendur 
ein sem vörður í svörtu söndunum yfir svæðinu.

BYGGINGIN
Byggingin rammar inn fyrir þig tilvist og sögu lónsins með sýn á Jökulsárlón, Breiðamerkurjökul og 
sjóinn. Göngustígur frá bílastæði sker sig í gegnum bygginguna líkt og árfarvegur og skiptir rýmunum 
upp í heitt rými sem er veitingastaður og kalt rými sem er klósett og fræðslusetur. Fyrir mér var alltaf 
mikilvægt að staðsetja klósett og fræðslusetur í köldu rými sem væri alltaf aðgengilegt, þar sem þú 
myndir alltaf fá sömu upplifun óhað því hvenær þú kemur að skoða Jökulsárlón. Kalda rýmið gefur þér 
skjól fyrir sterkustu vindáttinni í norð-vestur, en opnun er í vestur í átt að lóninu. Opnanir í þakið trufla 
svo skynjun þína hvort þú sért staddur út eða inni. Virkni byggingarinnar á að fræða og upplýsa gesti 
um svæðið á sama tíma og hún dreifir álagi og ágangi gesta inn á náttúruna. Því gestir koma ýmist og 
njóta útsýnisins og læra og fræðast, fara á veitingastaðinn og halda síðan heim, á meðan aðrir vilja 
halda ferðalaginu áfram og stíga út úr rammanum í náttúruna og upplifa dýnamíkina sem lónið hefur 
upp á að bjóða á sýnum eigin forsendum
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FERÐAMANNASTAÐUR

Afstöðumynd af heildarsvæðinu. Afstöðumynd sem sýnir lokastaðsetningu og hvernig verkfæri úr verkfærakistu héldu sér alveg til lokaniðurstöðu.

Snið sem sýnir aðkomu og hvernig stígur sker  í gegnum húsið.

Snið sem sýnir veitingastað og hvernig aðkoma að byggingu frá lóninu er.

Lokaniðurstaða af grunnmynd sýnir hvernig öll verkfæri eru saman kominn.Ásýndir sem sýna hvernig húsið liggur í landinu.



STAÐAR NUMIÐ
Á heildina litið hefur þetta verið eitt lærdómsríkasta ferlið í mínu þriggja ára námi við Listaháskóla 
Íslands. Að því leiti að það kviknaði á ýmsum hlutum sem höfðu ekki áður komið fram. Eins og hversu 
léleg aðstað ferðamanna er í raun og veru og hvernig við erum að vanrækja landið okkar með ágangi 
ferðamanna á víð og dreif um landið. Að fá tækifæri til að kynna sér vel umhverfið í kringum Jökulsárlón 
og skynja hvað náttúran er öflug mun fara seint úr mínu minni. Að fá loks að tækla verkefni út fyrir 
borgarmörkin og spreyta sig á tærri náttúru á virkilega dýnamísku landslagi var virkilega skemmtilegt 
sem reyndi á öll skynfæri. Það sem hjálpaði mér mest í gegnum þetta verkefni var skipulagning og hafa 
trú á því sem ég var að gera. Því til þess að þú getir sagt öðrum frá á sannfærandi hátt verðuru fyrst og 
fremst að hafa trú á því sjálfur. Þetta var í fyrsta skipti þar sem ég sett mér skýr skil í byrjun varðandi 
hverju ég vildi reyna að ná fram á svæðinu. Verkfærakistan hjálpaði mér mikið því ég vissi alltaf hvert 
ég ætlaði að stefna sem gerði það að verkum að ég var aldrei ráðvilltur eða óttasleginn um verkefni 
mitt. Með endalausum teikningu og pælingum og góðri leiðsögn frá kennurum náði ég öllum mínum 
markmiðum og geng sáttur frá borði.

Mynd sem sýnir hráa steypuáferð og aðkomu frá lóni að byggingu.

Mynd sem sýnir ramma út á lón og hvernig stígur sker bygginguna og skiptir upp rýmum.

Mynd úr veitingastað og ramma yfir náttúruna og út á sjó.
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