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Brot. 



Ef ég á að vera fullkomlega hreinskilin hef ég aldrei litið á mig sem sérlega 
skapandi manneskju. Frá því að ég var lítil og sat fyrir framan autt blaðið í 
myndmennt hefur krafan um að skapa valdið mér kvíða. 

Hvað ef mér dettur ekkert í hug? 
Eða það sem verra er, hvað ef það sem mér dettur í hug er ekki nógu gott?

Það er því kannski skrítið að velja sér svo skapandi fag, en þrátt fyrir kvíðan get 
ég sagt að þau ár sem ég hef eytt við arkitektúrnámið séu mín hamingjuríkustu  
hingað til og námsferillinn farsæll.

Í ljósi þess er athyglisvert að kryfja hönnunaferli lokaverkefnisins. Hvað 
mótaði það? Þegar litið er yfir farinn veg er erfitt að átt sig á þessu. Sköpun 
hugmynda tel ég ekki vera línulega, þar má ekki finna skýrt upphaf eða endi 
en þó eru hugmyndir ekki úr lausu lofti gripnar. Stundum skjóta þær upp 
kollinum í heitri sturtunni þegar maður á síst von á þeim, en oftast þarf að 
kreista þær fram með ýmsum aðferðum. Kannski er þetta sá mesti lærdómur 
sem ég hef í farateskinu eftir námið í Listaháskólanum.

Aðferðafræðin að skapa hugmyndir. 
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Hönnunarferli mínum skipti ég í tvo hluti, ferli og inngrip. 
Ferlið lít ég á þann tíma sem ég eyddi í að skapa hugmyndafræðilegan bak-
grunn verkefnis. Ég verð að segja að segja að sá hluti ferlis var mjög ánægju-
legur. Okkur var gefð mikið frelsi og gat hver og einn fundið ferli sínu eigin 
farveg. Ferlinu skipti ég í tvo hluta.

Leiðangur.
Að grúska.

Ég naut þess að grúska, leita og forvitnast. Þannig má segja að skissubókin 
mín hafi verið mitt mikilvægasta verkfæri, þangað skrifaði ég niður 
hugðarefni mín og vangaveltur ásamt einföldum diagrömmum og klippi-
myndum. Mér finnst ferlið því ekki endurspeglast í skissum af rýmum heldur 
hugmyndafræðilegum skissum í formi texta. 

Ferli.



Ferlið hófst snemma á gráum desemberdegi á Breiðamerkursandi. 

Við fórum nokkrum sinnum að lóninu, stundum eyddum við þar nótt og 
reyndum að gefa okkur tíma til að kynnast staðarháttum. 

Gamalkunni óttinn við hugmyndasnauð dró mig áfram og ég var mjög leitandi 
í þessum ferðum. Á stundum kom yfir mig mikil söfnunarárátta. Ég sankaði 
að mér sýnum, efnislegum sem og ljósmyndum til að átta mig á efniskennd 
og náttúru. Gekk inn í land og út með ströndum. Talaði við heimamenn en 
leitaði jafnframt í einveru á svæðinu. 

Ég öðlaðist sterk tengsl við landslagið og fann sálræna fyllingu. 
Berangur sandanna, kuldinn frá jöklinum, stöðugur ómur aldanna og kyrrðin 
við lónið. Í þessum ferðum hafði kviknað sú hugmynd að nálgun mín einblíndi 
ekki einungis á ísjaka lónsins heldur langaði mig að vekja athygli á fleiri land-
gæðum Breiðamerkur. Ég vildi reyna að fanga þær tilfinningar sem landið 
vakti í brjósti mér.

Ferli. Leiðangur.



Staðarandi. Líf og land.

Frá upphafi var ég heilluð af kvikleika jökulsins og samlífi manns og jökuls. 
Líkt og á lóninu helltist aftur yfir mig söfnunarárátta. Í þetta skiptið 
reyndi ég að komast yfir allar þær upplýsingar sem ég fann um landsvæði 
Breiðamerkur. Vísindarit um jökla- og náttúrufræði, þjóðsögur, skáldsögur 
Þórbergs Þórðarsonar, rit heimamanna um staðarhætti, ljósmyndir, dag-
bækur göngumanna um svæðið og viðtöl við jöklafræðinga við Háskóla 
Íslands. Allt það sem greip mig fékk sinn stað í skissubókinni sem fylgdi mér 
líkt og traustur vinur í gegnum allt ferlið.

„Það er leiðinlegt, þegar hólar hverfa. Þeir prýða löndin og hvísla að ímynd-
unaraflinu: „Hér er fleira en sýnist“. Þetta dýpkar stemmningu lífsins. Og 
þegar hólarnir hverfa, verður stemmning lífsins grynnri.“

Í Suðursveit, Þórbergur Þórðarson

Svo skrifaði Þórbergur um óstöðvandi jökullinn sem sífellt skreið fram yfir 
land Breiðamerkur á fyrri hluta 20. aldar. Maðurinn óttaðist framskrið jökla 
líkt og hann óttast hop þeirra í dag. Ég fór smám saman að átta mig á því að 
slíkur ótti einskorðast ekki við jökla heldur er dæmi um stöðug átök mann-
sins gagnvart náttúruöflunum. Við reynum að skilja og um leið beilsa 
umhverfi okkar en gagnvart jöklinum erum við berskjölduð. Jökullinn gefur 
okkur skýra innsýn inn í atburðarrás lífs og lands því breytingarnar eru örar 
á mannlegum skala. Hér á maðurinn við ofurefli að etja. 

Ferli. Að grúska.



Hið huglæga.

Rannsókn mín fór þannig að færast frá staðarháttum yfir á huglægari slóðir. 
Hvert er samspil manns og náttúru? Ég var á tíma upptekin af ægifegurð 
Immanuel Kant, kynnti mér fagurfræði Wabi-Sabi, hlustaði á hlaðvörp um 
samfellu og rákun, las félagsfræðileg rit um náttúrutengsl o.s.frv. Á tímabili 
(og nú mun ég hljóma brjáluð) fannst mér eins og heimurinn sjálfur væri að 
senda mér skilaboð um hvert verkefni mitt ætti að stefna. Tilviljanir réðu því 
að ég komst yfir alls konar upplýsingar í daglegu lífi sem stýrðu mér áfram; 
greinar í dagblöðum, sjónvarpsþættir, almenn umræða í samfélaginu og 
jafnvel vísbendingar í skáldsögum.  Það er skrítið hvað flýgur í gegnum huga 
manns, en hvernig sem því leið færði forvitni mín mig hægt og bítandi nær 
hugmyndafræði minni og afstöðu gagnvart verkefninu.

Ferli. Að grúska.



Inngrip.

Ég hef átt erfitt með lýsa þróun mannvirkjanna í línulegri frásögn. Ég hef því 
skipt henni niður í nokkra þætti sem þróuðust samhliða. 

Notagildi.
Staður og náttúra.
Mannvirki.

Ég tel mig hafa skapað frjóan jarðveg í huga mér með þráhyggju minni á fyrri 
hluta ferlisins. Óttinn við að mistakast ýtti mér lengra, víðar en jafnframt 
dýpra. Ákveðin vendipunktur varð þegar ég áttaði mig á því að nálgun mín 
yrði ljóðrænni en ég hef áður tamið mér. Skyndilega var líkt og verkefnið 
sjálft tæki yfir stjórnina, ég hætti að leita, lagði skissubókina niður og tók 
hana ekki upp aftur fyrr en nú. 



Inngrip. Notagildi. 

Hér má sjá skjáskot úr skissubók.

6. febrúar 

17. febrúar

18. febrúar

20. febrúar

22. febrúar

24. febrúar

25. febrúar

25. febrúar

1. mars

10. mars

„Gönguleið. Mælikvarði. Það kvika á móti hinu statíska. 
Gönguleið inn að jökli sem með tíð og tíma breytist. Áhrif: 
vatn.“

„Þjóðgarður? Móttökurými við nyrsta punkt, ekki bara nú 
heldur í framtíðinni. Gengur inn að landi. Hvert er negatívt 
rými jökulsins. Virkar nú og eftir að jökullinn hverfur.  
ÞOLINMÆÐI.“

„Vil ég byggja:
1. Með tíð og tíma
2. Byggja núna
3. Ekki byggja
4. Hreyfanleiki
5. Byggja núna, breytist.“

„Þjóðgarður, gönguleið sem fylgir alltaf lóninu. Línulegt. 
Inngrip mælikvarði á breytingar, stallar sem mögulega 
sökkva undir vatn af því að lónið hækkar. “

„Fokk lónið alltaf eins! Gleyma þessu.“

„Þolinmæði þrautir vinnur allar.“

„Vil draga ferðamanninn lengra inn. Hvernig og hvernig 
dvelur fólkið?“

„Sæluhús: Fólk sem á erindi inn á óbyggðir. Sæluhús - 
sáluhús.“

„HAFIÐ - SANDURINN - JÖKULLINN. Rof, eyðing, 
hringrás. “

„Hver er munurinn á sálarhúsi og skála? Munurinn að 
dvelja við sjávarföllin, út á sandi, upp á jökli.“

Hugmyndin þróast frá þjóðgarðsstofu og finnur sér smám saman farveg. 
Ég var sífellt að reyna að finna út úr því hvaða starfsemi inngrip mitt ætti 
að búa yfir. Áhugi minn á sæluhúsum gaf mér þá hugmynd að kannski 
væri notagildi þeirra ekki svo bókstaflegt. Mannvirki í öræfum, opin öllum, 
án eiganda sem bjóða upp á skjól og gefa manninum tækifæri á að koma 
sér fyrir og dvelja um stund.



Inngrip. Staður og náttúra. 

Er það ekki skrítið, að á litlum manngerðum varnargarði milli beljandi 
Atlantshafsins og jökullóns, við rætur eldstöðvar kjósum við að dvelja.

Ég var ansi lengi að koma mér fyrir. Staðsetning mannvirkja minna gegndi 
lykilhlutverki í nálgun minni. Fyrst um sinn einbeitti ég mér að jöklinum, hafði 
hugsað mér að móta gönguleið með gististöðum. Ég íhugaði að staðsetja 
mig á landi sem enn er undir jöklinum, með gönguleið sem sífellt gengur 
innar í land eftir því sem jökullinn hopar. 

Með mannvirkjunum og jafnframt staðsetningu þeirra vilda ég vekja athygli 
á vissum landgæðum. Ég fór að horfa frá jöklinum yfir á heildarmyndina, 
brot sem saman móta land Breiðamerkur.

Niðurbrot skriðjökulsins
Ferðalag jökulbrotanna
Ágangur sjávarfallanna

Á endanum lét ég af stjórninni og leyfð brotunum sjálfum að ráða ferðinni. 
Þannig tók ég að horfa á staði þar sem dýnamík þeirra eru sýnilegust 
manninum. Eitt hafa þó staðirnir allir sameiginlegt, til að koma auga á þá 
krafta sem þar eru að verki þarf að gefa sér tíma og gæta þolinmæði.



Inngrip. Formfræði. 

Fljótlega fór formfræðileg nálgun mín að þróast. Þegar hér var komið við 
sögu var mér ljóst að inngrip mín hefðu ólíka staðsetning og reyndu að fanga 
dýnamík ólíkra krafta. Ég tel lestur á hugðarefnum arkitekta hafi hjálpað mér 
mjög við mótun á arkitektónískri nálgun minni. Eftirfarandi tilvitnanir hafði 
ég skrifað niður og límt á vegg í stúdíóinu. 

„Construction is the art of making a meaningful whole out of many parts.“

Thinking Architecture, Peter Zumthor

„To preserve the darkness of the experience of what cannot be built but can 
only be encountered.“

Stefano Rabolli Pansera
 

Ómeðvitað held ég að þessi orð hafi hjálpað mér við að finna verkefninu 
farveg. Mér var mjög í mun að viðhalda sama tungumáli en á sama skapi að 
hugðarefni mín og rannsókn skiluðu sér í arkitektúrnum. 
 
Þannig er formgerð einföld, steyptar láréttar og lóðrétta plötur. Ég vildi 
ekki fela, eða líkja eftir náttúru heldur er augljóst að hér sé um mannvirki 
að ræða. Á köflum lék ég mér að miklum kontrasti á milli stífrar formgerðar 
beinna lína. Hins vegar er með staðetningu og næmni unnið að því að afmá 
mörk milli mannvirkis og náttúru, að hér sé ekki um tvo aðskilda hluti að 
ræða heldur samspil. Rými eru köld, hafa óskýrt upphaf og endi og taki á 
móti náttúruöflunum opnum armi. 



Inngrip. Formfræði. 

Fyrstu skissur af formmyndun. Hér er gerð tilraun til að undirstrika mismun flóðs og fjöru. Ég tel að þessi skissa 
hafi verið sú mikilvægasta í ferlinu, upp frá þessu hóf ég að skapa rými sem eiga í virku samspili við 

náttúruöflin, rými með óskýr mörk á milli  náttúru og þess manngerða.  



Niðurstaða. Brot.

Niðurstaða ferlisins kallast Brot. 
Reynt er að fanga brot úr umbreytingum náttúrunnar:

Niðurbrot jökulsins sem skríður undir eigin þunga. 
Ferðalag jökulbrotanna til sjávar.
Stöðugur ágangur sjávarfallanna.

Með staðsetningu sinni ramma mannvirkin inn þessi náttúrufyrirbæri og 
fela í sér tvíþættar athafnir, dvöl og göngu. Þannig stýra mannvirkin flæði 
fólks en gefa jafnframt tækifæri til að staldra við  og dvelja. Leikið er með 
samspil hins manngerða og náttúrlega og hvernig tíminn setur mark sitt á 
hvort tveggja. Rýmin hafa óskýrt upphaf og endi og eiga í virku samspili við 
náttúruöflin. Efniskennd er steypa, staðföst á móti breytileika náttúrunnar 
þó óvarin svo mannvirki veðrast með tímans tönn. Ýtt er undir skynjanir 
ferðalangsins og þátttöku hans í heimi náttúruaflanna.

 Þannig raðast brotin saman.



Brot. Upphaf.

Ferðalagið hefst í auðninni á Breiðamerkusandi, vestan við lónið. Lónið er 
hulið sjónum bak við jökulruðninginn sem umkringir það en til vesturs má 
líta Öræfajökul í allri sinni dýrð. 

Gönguleið leiðir að fyrsta mannvirki. Flæði fólks er stýrt með göngustíg sem 
mótaður er með steyptum plötum sem vinna sig að hverjum áningastað. 
Þannig fær náttúra hverju sinni að flæða milli platanna: sandur, möl, sjór eða 
vatn. 

Fyrsta mannvirkið er hugsað sem upphaf ferðalagsins, eins konar inngangur 
inn í landslagið. Ferðalangurinn er leiddur í gegnum mannvirki sem grefur 
sig í fjörubakkann. Leiðin vísar suður að hafinu þar sem glittir í jökulbrotin 
í flæðamálinu sem dregur ferðalanginn áfram. Í mannvirki má finna klósett 
auk setuaðstöðu sem vísar vestur yfir strandlínuna.  



B - B

A - A



Brot. Sjávarföllin.

Næsta mannvirki er staðsett þar sem jökuláin flæðir til sjávar. Mannvirkið 
grefur sig í varnargarð sem gerður er úr gabbró af svæðinu. Gönguleið 
heldur áfram meðfram byggingu í skjóli varnargarðsins. Á móti blasir brúin 
til norðurs og fjallahringur í fjarlægð. Inn í varnargarðinum er mannvirkið, en 
skorið er í gegnum það svo bein sjónlína er frá gönguleið yfir á mót hafs og 
jökulfljóts.

Mannvirkið er hringlaga, formið myndaðist frá lagi varnargarðsins en á sama 
tíma er það vísun í hringferil sjávarfallanna. Það býður þeim sem þar dvelur 
að upplifa dýnamík flóðs og fjöru. Leikið er með skynfærin, seturými er í 
miðjunnu þar sem opið er til himins. Þannig getur sá sem þar situr hlustað á 
ölduniðinn, umlukinn en þó úti. Í kringum miðjurýmið eru tveir rampar, annar 
lækkar. Á háflóði flæðir sjórinn inn í ganginn um neðri ramp á meðan sá efri 
helst þurr. Þannig breytist rýmið í takt við flóð og fjöru. 
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Brot. Jökulbrotin. 

Ferðalagið heldur áfram meðfram ánni, smám saman sést glitta meira í 
Breiðamerkurjökul og lónið sjálft framundan. Þriðja mannvirkið er staðsett 
í varnargarðinum norðan megin við brúna meðfram ánni. Mannvirkið grefur 
sig ofan í varnargarðinn. Þessi staðsetning er valin þar sem þarna stoppa 
ísjakarnir og veltast, og brotna áður en þeir renna til sjávar. Þarna gefur á að 
líta skörp skil milli stöðugs flæðis fljótsins og hik í ferðalagi jökulbrotanna. 

Mannvirkið mótar gönguleið með tveimur áningastöðum með setuaðstöðu 
í skjóli sem vísa að ánni með jökulbrotunum. Leikið er með grjótið í varnar-
garðinum sem flæðir á köflum á milli steinsteyptra veggjanna. Á milli 
áningastaða er gönguleið á milli steypuveggs og grjótsins, líkt í öðrum 
strúktur er ferðalangur umlukinn en þó utandyra. Að lokum færir göngu-
leið sig upp úr varnargarðinum og í fyrsta skipti gefur á að líta lónið og 
Breiðamerkurjökul í allri sinni mynd. 

Þaðan heldur gönguleið áfram og leiðir meðfram lóninu en hverfur smátt 
og smátt. Leitast er þannig við að leiða ferðalang lengra inn í land meðfram 
lóninu. 



F - F
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Brot. Jökullinn.

Seinasta mannvirkið er staðsett lengra inn í landi, í raun eins nálægt jökli-
num og hægt að ganga meðfram lóninu. 

Það þjónar þeim sem óttast ekki að sækja lengra inn í landið. Landslagið þar 
er mótað af jöklinum, og er mannvirki staðsett í jökulruðning sem myndar 
litla vík sem leiðir á grynningum út í eyju. Gönguleiðin birtist smám saman 
aftur og leiði að mannvirkinu sem falið er á bak við hæð. Mannvirkið felur í 
sér stað til að setjast niður, dvelja og horfa og hlusta á niðurbrot jökulsins 
og ísjakana smám saman safnast í víkinni. Strúktúrinn rammar inn útsýni 
yfir jökulinn, flæðir líkt og úr hæðinni og endar út í lóninu. Út frá mannvirki 
heldur gönguleiðin áfram alla leið út í eyjuna. Lónið flæðir nú á milli steyptra 
platanna og ferðalangurinn kemst á nýmyndaða eyjuna og mætir jöklinum í 
allri sinni mynd. 
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