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Gróðurhúsin hafa lengi verið ímynd Hveragerðisbæjar. Undanfarna áratugi hefur ylræktarstarfsemin
þó dregist verulega saman og á Friðarstöðum
standa nokkur af gróðurhúsum bæjarins sem nú
eru í niðurníðslu. Með því að varðveita upprunalega
grunna gróðurhúsanna og innleiða nýja starfsemi sem
leggur grunn að því sem koma skal á grunni þess sem
áður var, er markmiðið að endurlífga anda og grósku
staðarins. Ásamt veitingastað, ræktunaraðstöðu og
útisvæði fyrir almenning sameinar aðsetrið kokka og
aðra listamenn þar sem áhersla er lögð á að vinna með
það hráefni sem staðurinn gefur af sér. Eldhús og stofa
er sameiginleg á meðan vistarverurnar eru hugsaðar
sem hvíldarstaður listamannanna þar sem hráleiki í
efnisvali, vatn og nálægð við náttúruna ýtir undir frekari
jarðtengingu í skjóli frá umstangi nútímasamfélagsins.

Kynning

5

6

- Svæðið
Þann 29. nóvember 2017 kom hik í spennu andrúmsloftsins í bekknum; Hveragerði! „Er eitthvað
skemmtilegt í Hveragerði..?“ Þessi hugsun rann í gegn
um höfuðið þegar við fengum að vita hver áfangastaður lokaverkefnissins væri þetta árið. Ég hafði enga
persónulega tengingu við Hveragerði. Nokkrum
sinnum á ári keyri ég framhjá bænum; gróðurhús,
Hótel Örk, Bónus, iðnaðarbyggingar, gróður og raðhús blasa við á vinstri hönd á leið minni austur og
marka suðurhlið bæjarins. Stökum sinnum hafði ég
keyrt beina leið í gegnum bæinn í átt að Reykjadal
til þess að keppa í golfi og fótbolta norðan megin
við bæjarstæðið, án þess að komast í nokkurs konar
snertingu við mannlíf eða menningu bæjarins. Hugur
minn var þó opinn enda er staðsetningin einstök.
Fjallgarðar umlykja bæinn frá suðvestri til norðausturs
og mynda skjól á meðan mikið flatlendi tekur við
sunnan við Suðurlandsveg sem teygir sig í átt að
sjónum og opnar bæinn fyrir suðursólinni. Varmá
rennur í gegnum svæðið sem einkennist af miklum
náttúrukröftum í formi jarðskjálfta, jarðvarma og hveravirkni. Spennan kom á ný yfir hópinn þegar leggja átti
af stað í rannsóknarferð þar sem kryfja átti menningu,
sögu og náttúru svæðisins, enda vorum við viss um að
eitthvað óvænt biði okkar handan við Bónus.
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- Rannsóknarferð
Á gráum desember morgni mættum við til Hveragerðis með það að markmiði að anda að okkur andrúmslofti bæjarins - að rannsaka sögu, menningu og
náttúru svæðisins sem og öllu öðru athyglisverðu
sem á vegi okkar varð. Við röltuðum um bæinn og
skoðuðum efniskennd, uppbyggingu, virkni, starfsemi
og skipulag, ræddum við bæjarstarfsmenn, verslunareiganda, ræktunarfólk, eldriborgara á smíðanámskeiði
og aðra íbúa sem á vegi okkar varð. Lítið var þó um
sjáanlegt líf á götum bæjarins, kannski skiljanlega
sökum árstíðar og veðurfars en samt sem áður fannst
mér ég umkringdur vísbendingum sem vísuðu í líflegri tíma. Rústir Eden-reitsins; minjar sem standa sem
banki minninga þess vinsæla staðar í hjarta Hveragerðis. Nakin trén sem áður voru klædd litríkum laufum
á björtum sumarkvöldum. Ryðguð gróðurhúsin sem
áður voru heimili lífrænnar ræktunar en standa nú
í algerri niðurníðslu. Hlýja gula ljósið sem braust út
í gegnum þykka þokuna frá núverandi virkum gróðurhúsum sem standa enn á nokkrum götuhornum
bæjarins gaf þó von um að lífið væri enn til staðar.
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- Sýning
Þann 6. desember 2017 héldum við sýningu í
Listaháskólanum með því helsta sem við tókum
með okkur frá rannsóknarferðinni. Staðreyndir um
Hveragerði, sýni úr náttúrunni, manngerða lausamuni,
ljósmyndir, myndbandsverk, skjálftadíagramm, jarðvarmakort og gróðurhús. Markmiðið var að fanga
einhvers konar stemmningu, svipaða þeirri og við
upplifuðum í ferðinni og veita gestum nasasjón af
umhverfi og menningu bæjarins.

11

12

Nálgun

13
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- Niðurníðsla gróðurhúsa
Fyrsta verkefni janúarmánuðar var að velja og skilgreina
eitthvað sem fangaði sérstaklega áhuga okkar í rannsóknarvinnunni í desember, og við hefðum áhuga á
að vinna með áfram. Þar sem ímynd Hveragerðisbæjar
hefur lengi verið sú að hann sé gróðurhúsa- og
ylræktarbær líkt og sjá má á hinum fjölmörgu gróðurhúsum sem sjást meðfram megingötum bæjarins
fannst mér virkilega athyglisvert að komast að því að
þróun undanfarinna ára hefur verið sú að garðyrkjuog ylræktarstarfsemi hefur dregist verulega saman og
á starfsemin í vök að verjast. Á síðasta aðalskipulagstímabili sem hófst árið 2005 hefur heildarflatamál
gróðurhúsa dregist saman um meira en helming, eða
úr rúmlega 50.000m² í um 20.000m² og hefur störfum
í greininni fækkað sem því nemur.
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Á fundi bæjarstjórnar með fulltrúum garðyrkjunnar
í Hveragerði og ýmsum hagsmunaaðilum hennar
á landsvísu kom fram að ástæða þessa samdráttar
byggi á samspili margra þátta en þar töluðu menn
einkum um að:
- Komið væri að kynslóðaskiptum í greininni.
- Raforkuverð héldist ætíð hátt.
- Í mörgum stöðvum væri komið að endurnýjun
húsakosts og stöðvarnar stæðu ekki undir slíkri
endurnýjun.
- Rekstur ylræktar- og garðyrkjustöðva krefðist mikils
vinnuálags og slíkt höfðaði ekki til unga fólksins
sem forgangsraðaði lífi sínu með öðrum hætti en
fyrri kynslóðir.
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- Friðarstaðir
Á leið okkar í Menntaskólaselið við Reykjakot, þar sem
við gistum í rannsóknarferðinni, keyrðum við framhjá
Friðarstöðum. Svæðið hafði aldrei vakið áhuga minn
áður en í þetta skiptið var eitthvað sem heillaði mig.
Ég steig út úr bílnum og við mér blasti 7 gróðurhús í
algjörri niðurníðslu. Enn ein vísunin í eitthvað sem áður
var. Það var eitthvað ótrúlega fallegt við samtalið milli
náttúrunnar og byggingarefnanna annars vegar og
hins vegar við andstæðurnar milli línulaga, samhverfu
strúktúranna á móti óreglulega landslagi fjallgarðarins.
Eftir að hafa kynnt mér söguna betur og komist að því
að hjónin sem ráku starfsemi svæðissins um áraraðir
hlutu mikla ást og virðingu bæjarbúa og annarra gesta
sem áttu leið hjá, jókst áhugi minn að vinna með svæðið
enn fremur. Talað er um að á Friðarstöðum hafi lífræn
ræktun ætíð þótt sjálfsögð ræktunarstefna og sífelldur
straumur fólks hafi verið í hlaðið á Friðarstöðum
að kaupa þessa ágætu framleiðslu hjónanna. Eftir
andlát þeirra undir lok 20. aldar minnkaði hins vegar
framleiðslan og í skjálftanum árið 2008 varð mikið tjón
á mannvirkjum svæðisins. Árið 2017 keypti bærinn svo
landið og til stendur að rífa þau mannvirki sem eftir
standa fyrir nýja uppbyggingu á svæðinu.
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- Prógram
Prógramið var á töluverðu reiki í upphafi verkefnisins
og hélt það í raun áfram að mótast út allt ferlið. Ég
lagði strax upp með það að vinna með gróðurhúsin
og það sem var til staðar á einhvern hátt og innleiða
þá þætti í verkefnið sem ég þótti sterkasta við
núverandi staðhætti og sögulegt samhengi. Því tók
ég þá afstöðu að vinna gegn hugmyndum um niðurrif
og huga frekar að varðveislu þess sem áður var.
Þetta árið snerist lokaverkefnið um að hanna listamanna aðsetur í Hveragerði, en lengi hefur tíðkast
að listamenn, hönnuðir, fræðimenn og vísindamenn
setjist tímabundið að á nýjum stað í þeim tilgangi
að íhuga, endurnærast og upplifa fjölbreyttari hliðar
á vinnu sinni. Aðsetrin eru jafn fjölbreytt og þau eru
mörg og því engin ein rétt formúla fyrir slíka starfsemi
en flestar eiga þau þó það sameiginlegt að byggja
sérstöðu sína á einkennum þess staðar sem þau eru
staðsett á.
Í lokin samanstóð prógramið af átta íbúðum af fjórum
mismunandi gerðum sem hugsaðar voru sem „prívat“
staður listmannanna. Eldhús og stofa voru sér í „semiprívat“ húsnæði á meðan veitingastaður var hugsaður
sem „public“ rými aðsetursins. Þar að auki innihélt
prógramið verkstæði, vinnustofur, fyrirlestrasal, ræktun
og opið útisvæði fyrir almenning.
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Fjölbreytileiki – Samtal við náttúruna – Efniskennd –
Endurnæring – Sjálfbærni – Ræktun – Jarðtenging.
Þetta voru punktar sem ég skrifaði niður í upphafi
mótunarferlis á prógrami. Fjölbreytileikinn var eitthvað
sem blasti við á svæðinu. Þarna átti sér stað stórtæk og
fjölbreytileg ræktun í húsum sem öll voru ólík að gerð
en ekkert gróðurhúsanna var eins - enginn „módúll“.
Því vildi ég ekki einangra aðsetrið fyrir eina grein
lista, heldur bjóða ólíkum listamönnum á svæðið og
leggja áherslu á að vinna með hráefni, jarðefni og
önnur einkenni staðarins.
Íbúðirnar áttu að vera slökunarstaður þar sem listamönnunum gafst tækifæri á að komast í góða jarðtengingu. Eldhús og stofa voru gerð sameiginleg til
þess að ýta undir þverfaglegt og fjölbreytt samtal og
valdi ég því að hafa aðsetrið fyrir átta listamenn svo
hópurinn yrði hvorki of stór né of lítill fyrir slíkt samtal.
Eftir yfirferð á prógrami tók ég þá ákvörðun að skipta
listamannahópnum í tvennt og innleiða fjóra kokka
í residensíuna sem myndu þá sjá um veitingastað á
svæðinu á meðan hinir fjórir væru úr öðrum greinum
listageirans. Með þessu vildi ég endurlífga anda
staðarins og byggja ofan á þá starfsemi sem áður var.
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Hönnunarferli

25

26

- Formfræði
Formfræðin er eitthvað sem hefur heillað mig hvað
mest við arkitektúr í gegnum tíðina. Hvernig ólík form
mynda mismunandi fleti, rými og skuggavörp og
allt það sem tengist innri og ytri lögun og skipulagi
bygginga. Ég vissi því að ég væri að ákveðnu leiti að
skjóta mig í fótinn með því að velja gróðurhúsin og
Friðarstaði sem viðfangsefni vegna þeirra hamlana
sem það hefði í för með sér á möguleika mína að
koma eigin persónuleika á framfæri í hönnuninni.
Skissuferlið einkenndist því af ákveðinni togstreytu.
Togstreytu milli mín, gróðuhúsanna og verkefnissins.
Þetta voru þrír ólíkir þættir sem skorti samvinnu til
þess að mynda eina heild.
Ég fór í ýmsar áttir og prófaði margar mismunandi
leiðir en hver lína sem ég teiknaði framleiddi milljón
spurningar sem ég gat ekki svarað. Í hvert skipti sem
ég reif nýtt blað af skissupappírs rúllunni minni fannst
mér ég byrja á nýju verkefni.
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Ég þurfti að stíga til baka og neyddist til að spyrja mig
um hvað verkefnið raunverulega snérist.
Ég var að byggja ofan á gamla starfsemi, ég var að
endurlífga eitthvað sem áður var, ég var að styrkja
sögulegt einkenni Hveragerðis og leggja grunn af
því sem koma skal á grunni þess sem áður var. Þarna
stóðu sjö gróðurhús á sínum sterku steyptu grunnum
en þær skissur sem ég hafði hingað til dregið upp
mistókust að fá það nýja og það gamla til þess að
smella saman í virðulega heild.
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Við þessar hugsanir snérist áherslupunktur minn í
verkefninu. Í stað þess að hugsa um það nýja og það
gamla sem tvo ólíka þætti og reyna að mynda nýjar
byggingar með línum frá landslagi og umhverfi ákvað
ég að vinna algerlega með þá grunna sem voru til
staðar. Þessi ákvörðun kallaði þó á fleiri vandamál en
hún leysti og krafðist þess að fá allt það sem var til
staðar til þess að ganga upp með nýrri virkni. Þrátt fyrir
það vissi ég innra með mér að þetta var rétta skrefið í
þeirri átt að leyfa fegurð verkefnissins að blómstra.
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- Skipulag

- Andrúmsloft

Skipulag og flæði fólks um byggingar eða milli þeirra
er líklega sá þáttur sem hefur haft mest áhrif á lögun
þeirra bygginga sem ég hef hannað í verkefnum
hingað til. Með því að rifta þeim möguleika að toga
og móta útlínur bygginganna í þessu verkefni og
vinna mig þess í stað inn í ramma núverandi grunna
flæktist þessi þáttur. Ég eyddi miklum tíma í að huga
að rýminu og tengingunum milli bygginga, hvar
gönguleiðir ættu að vera staðsettar, hverjir ganga
hvar og hvers konar rými ætti að tengja ólíka staði
saman; hvort þau ættu að vera útirými eða nýjar
byggingar. Ég komst að þeirri niðurstöðu að best
væri að halda rýminu milli bygginga opnu og leyfa
þannig listamönnunum að komast í snertingu við
jarðveginn í þeim núllpunkti sem ferðalagið er á milli
mismunandi rýma aðsetursins. Á sama tíma myndar
það skemmtilegra andrúmsloft á útisvæði þar sem
listamennirnir komast í beina snertingu við almenning.

Þegar ég kom fyrst á svæðið var eitthvað heillandi
við andrúmsloftið sem fylgdi efniskennd og hráleika
staðarins. Kraftur náttúrunnar sem umlukti mannvirkin
fékk að njóta sín og líkt og annars staðar í Hveragerði
var hið gríðarlega vald náttúrukraftanna áberandi alls
staðar í kring. Í vistarverum listamannanna vildi ég
fanga þessa krafta í rými sem einkennist af hráleika í
efniskennd og lágum gluggum sem beina sjónum
að jarðveginum og Varmá sem rennur meðfram aðsetrinu. Áður fyrr einkenndist svæðið af mikilli grósku
og stöðugu flæði fólks. Í verkefninu vildi ég halda í
þessar andstæður - milli þess nýja og þess gamla, milli
hráleikans og gróskunnar, milli einverunnar og samverunnar. Með veitingastaðnum, ræktun fyrir almenning og opið útisvæði býð ég bæjarbúum og ferðamönnum á ný velkominn á svæðið og endurlífga á sama
tíma gróskuna og andann sem áður einkenndi svæðið.

32

Útfærsla

33

34

e

f

g

h

a

a

b

b

c

c

d

d

Teikningarnar hér til hliðar sýna grunnmyndir aðsetursins í mismunandi skala. Á
meðan sú vinstri sýnir heildar samhengið
frá veginum Breiðamörk til Varmár sýnir
sú hægri innra skipulag vistarveranna,
vinnustofanna, veitingastaðarins og sameiginlega kjarnans.
Næst Breiðamörk stendur tvöfalt, endurreist gróðurhús. Það nyrðra inniheldur
hráefni fyrir veitingastaðinn á meðan
það syðra er opið almenningi þar sem
fólki gefst tækifæri á að kaupa sinn reit til
ræktunar, en þannig er hægt að koma til
móts við núverandi húsnæðisvandamál
ylræktunarinnar.
Austan megin við gróðurhúsin stendur
gamalt gróðurhús sem opnað er í báða
enda og stendur yfir „almennings ás“
milli gróðurhússins og veitingastaðarins
og myndar jafnframt auka útisvæði fyrir
borgarbúa.
Því næst er komið að veitingastaðnum og
vinnurýmum sem beina sjónum í átt að
almenningi og gróðurhúsunum. Byggingarnar innihalda eldhús, verkstæði, tvær
vinnustofur og fyrirlestarsal.

e

Grunnmynd //
Jarðhæð
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Næst Varmá eru vistarverurnar staðsettar
sitt hvorum megin við sameiginlega
kjarnann. Íbúðartegundirnar eru fjórar
og tvær íbúðir eru af hverri tegund. Þar
má einnig finna sameiginlegt lestarrými,
þvottahús og hjól.

h

Grunnmynd // Jarðhæð
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Snið // a-a

Snið // b-b

Snið // c-c

Snið // d-d
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Snið // e-e

Snið // f-f

Snið // g-g

Snið // h-h
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Þrátt fyrir að það kunni að virðast á yfirborðinu eins og
ég hafi valið auðveldu eða öruggu leiðina í nálgun
minni í verkefninu vil ég þvert á móti meina að ég
hafi gert hið gangstæða. Ég þurfti á köflum að leyfa
styrkleikum mínum að víkja og vinna í mínum veikleikum. Ég lærði ýmislegt um sjálfan mig og tel að bæði
það jákvæða og neikvæða í ferlinu hafi styrkt mig sem
hönnuð en einnig sem einstakling. Ég þurfti að fara út
fyrir þægindarammann en mér til happs er það einmitt
staðurinn þar sem framfarir eiga sér stað.

43

44

45

Myndaskrá

Bls.

Þórbergur Friðriksson, ljósmynd, úr sameiginlegu safni.
Elías Beck Sigurþórsson, ljósmynd.
Ellert Björn Ómarsson, ljósmynd.
Viktoría Hrund Kjartansdóttir, ljósmynd.
Elías Beck Sigurþórsson, ljósmynd.
Þórbergur Friðriksson, ljósmynd, úr sameiginlegu safni.
Ellert Björn Ómarsson, ljósmynd, úr sameiginlegu safni.
Elías Beck Sigurþórsson, ljósmynd.
Elías Beck Sigurþórsson, ljósmynd.
Elías Beck Sigurþórsson, ljósmynd.
Viktoría Hrund Kjartansdóttir, ljósmynd.
Elías Beck Sigurþórsson, ljósmynd.
Elías Beck Sigurþórsson, ljósmynd.
Elías Beck Sigurþórsson, ljósmynd.

5
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
23
24
33

46

