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Rannsóknin
Í upphafi fór hópurinn í rannsóknarleiðangur og lá leiðin yfir heiðina og í 
bæ sem við öll þekktum frekar lítið, en bærinn sem við áttum að 
rannsaka var Hveragerði. Hveragerði er ekki það langt frá 
höfuðborgarsvæðinu, bara rétt hinum megin við heiðina og við höfðum 
öll keyrt þarna yfir en Hveragerði hefur aldrei verið áfangastaðurinn, 
heldur er það staður sem þú mögulega stoppar á til að koma við á 
bensínstöðinni til að kaupa þér eitthvað eða fara á salernið. Það var 
ótrúlega fallegt að koma akandi niður heiðina og sjá gróðurhúsin lýsa 
upp þokuna sem lá yfir bænum, það var mjög dramatísk og spennandi 
upplifun. Við vorum komin þarna til að rannsaka bæinn í tvo daga. 
Við skiptum í hópa og töluðum við bæjarbúa og skoðuðum umhverfið. 
Um kvöldið reyndum við að kynnast næturmenningu Hveragerðis, eða 
bara fólkinu á staðnum. Eftir þessa tvo daga vorum við búin að safna 
miklum upplýsingum og sýnum til að taka með okkur. Þetta var ekki 
síðasta ferðin okkar þangað, enda vissum við ekki enn hvert verkefnið var, 
nema þá að það væri innan marka Hveragerðis. 

Myndir af því sem skoðað var 
í rannsóknarferlinu. 
Allar myndir eru úr einkasafni 
höfundar.





Hveragerði
Hveragerði samanstendur af miljón litlum áhugaverðum stöðum. 
Einn af þessum stöðum sem greip athygli mína er staður sem lítur út fyrir 
að vera ómerkilegur, en eftir að hafa verið þar nokkrum sinnum sá ég að 
til dæmis í snjókomu eða eftir rigningu þá var þessi ákveðni jarðflötur 
ávalt þurr,og  það var vegna jarðvarma. Ég fann hitann þegar ég snerti 
jörðina en annars myndi maður alveg missa af staðnum ef maður væri 
ekki athugull. Þessi upplifun finnst mér endurspegla margar litla perlur 
sem finna má í Hveragerði sem kalla á nærveru á einhvern hátt. 
En Hveragerði liggur á svæði þar sem gufa og heitt vatn spretta uppúr 
hverum og kjarna jarðar. Bærinn var mikil listamannanýlenda á fyrrum 
tímum og endalausir framandi hlutir hafa sprottið upp í Hveragerði svo 
sem ýmsir ferðatengdir skrítnir staðir. Ég vil meina að þetta tengist 
uppsprettu jarðhita og jafnvel uppsprettu hugmynda og innblásturs.

Landakort úr einkasafni höfundar, 
kortið er gefið út af landmælingum 
Íslands 1996.





Heitur reitur
Þetta er á stað meðfram vegi norðanlega í Hveragerði.
Þegar ég kem þangað fyrst var jörðin frosin og skítkalt úti, staðurinn 
virðist ómerkilegur úr fjarlægð en þessi staður er þurr og heitur 
viðkomu og það fékk mig til að prufa að leggjast niður á jörðina.
Það er heitt að liggja á jörðinni og mér datt strax í hug að þarna væri 
líklega góður staður til að dvelja á yfir nætur.
Mér finnst þetta lýsa Hveragerði sjálfu, hvernig bærinn byggist upp á 
hitasvæði og þó að bærinn sé fremur ómerkilegur þegar að maður 
keyrir framhjá bænum á leiðinni suður, þá er margt áhugavert við 
hann vegna þess sem gerist undir bænum af náttúruöflum.

Mynd úr einkasafni höfundar.
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Verkefnið
 Eftir að við höfðum fengið að vita að við værum að gera listamanna 
resídensíu og fundið út hvernig þær virka langaði mig um leið að 
residensían væri ekki bara á einum stað. En ef þetta væri ein bygging 
eða einn staður þá yrði sá staður eins og miðstöð, sem er að vísu ekki 
slæmt þar sem það yrði sterk miðstöð, en þá er svo margt smátt í 
þessum bæ og því leiðinlegt að fara byggja kastala listarinnar líkt og 
gert er fyrir aðra stofnanir, verslunarmiðstöðin er ekki prýði Hveragerðis 
heldur eru litlu búðirnar og kaffihúsið við Breiðumörk sem mynda frekar 
“menningarlega” kjarnann í bænum.
 
Margar spurningar vakna: Vítt og breitt um Hveragerði?
Hvernig á ég að dreifa þessu, eiga þeir samt að búa saman á einum stað 
svo þetta geti verið mög félagslegt á kvöldin og unnið svo í vinnurýmum 
hér og þar í Hveragerði til þess að tengjast betur íbúum?
Ég skoðaði alla möguleika og útfærði flesta möguleikana.
 
Það er erfitt að vita hvernig hver og einn listamaður myndi vinna best, 
en eftir að hafa útfært mismunandi útfærslur og talað við hina ýmsu 
listamenn og hlustað á viðtöl þar sem þeir lýsa vinnudeginum sínum og 
hvernig þau vinna komst ég að þeirri niðurstöðu að Hveragerði myndi 
græða mest á því að fá þessu litlu inngrip í bæinn sem myndu svo 
hjálpa bænum að dafna sem bær jarðhitans, ræktunar og “ræktun 
listarinnar”.

Teikning frá höfundi af 
mögulegum staðsetningum 
og greiningu á umhverfi.





Þróun

Fyrsta hugmynd var á einum stað við ána, sem teygði sig inn á móti 
Lystigarðinum og miðsvæði Hveragerðis.  
 
Næsta var að staðsetja íbúðina sem allir bjuggu saman í við Varmá, en 
þar átti listafólkið að ná saman á kvöldin svo þau væru ekki ein í þessum 
litla bæ “útá landi”. En svo gengu þau hver sína leið á vinnu
stofur sínar sem voru þeirra miðill að bænum (tenging þeirra við bæinn). 
Vandamálið gæti verið að þau væru að umgangast aðra listamenn 
meira sem væru líka á resedensíunni en íbúa. Sem hinsvegar gæti þýtt 
að listamennirnir fengju innblástur frá hinum listamönnunum á 
resedensíuni og frá Hveragerði sem “platform”.
Þessi hugmynd þróaðist, því ég held að Hveragerði myndi græða meira 
á því að listamennirnir væru aðskildir og myndu því í auknari mæli sækja 
til annarra íbúa og listamanna þar í bænum. Listamennirnir búi því hver 
í sínu húsi en í hverju húsi er aðalrýmið sem er vinnustofa sem virkar 
einnig sem sýningarrými þegar listamanninum hentar. Úr aðalrýminu er 
síðan eldhús og síðan fleiri einkarými eins og salerni og svefnherbergi.
 
Það var einnig á einum tímapunkti þar sem ég þurfti að finna út mínar 
tengingar að ég áttaði mig á að ég tengi mikið við náttúruna og einnig 
mannlífið. Þar sem menningin og listin er mannlegt eðli sem þarfnast 
mannlegra tengsla, fannst mér ekki hægt að tengja bara við náttúruna 
utan bæjarins heldur var það mikilvægt að vera miðsvæðis í Hveragerði. 
En áður hafði ég líka staðsett mig utan bæjarins, upp í fjalli og upp með 
ánni.

Skissur frá höfundi sem sýna 
vinnuferlið og fyrstu hugmyndirnar 
sem komu niður á blað.





Mörk

Skissur frá höfundi sem sýna 
vinnuferlið og greiningu á 
umhverfi fyrir húsið Mörk.





Heiði

Skissur frá höfundi sem sýna 
vinnuferlið og greiningu á 
umhverfi fyrir húsið Heiði.





Skógar

Skissur frá höfundi sem sýna 
vinnuferlið og greiningu á 
umhverfi fyrir húsið Skógar. 





Auðlyndir
Í Hveragerði eru strangari byggingarreglur en til dæmis í Reykjavík en 
það er vegna sprungusvæðisins og jarðvarmans sem streymir uppúr 
jörðinni. Húsin þurfa því að þola sterka jarðskjálfta og að geta tekist á við 
heita gufu/raka.
Efni sem standast best skjálfta eru meðal annars timbur og steypa. 
Hveragerði hefur mikið af gróðri og stórum flottum trjám en þar er ekki 
til neinn nytjaskógur til að byggja heilt hús, en það er náma í Ölfusi, sem 
er ekki svo langt frá Hveragerði. Mig langaði að nota efni sem væri frá 
nánasta umhverfi og myndi þola þær  náttúruhamfarir sem gætu herjað 
á Hveragerði. Valdi ég því að nota grjót sem kemur úr þessari námu í 
steypu fyrir húsin. Innréttingar eru úr timbri og ákveðnir veggir eru 
klæddir með timbri til að gefa hlýrri stemningu inn í húsunum, en 
steypan getur verið lengi að taka við hita og því eru til dæmis þau rými 
sem njóta sólarinnar klædd timbri, en það er alltaf gott að leggjast upp 
að timburklæddum vegg frekar en steyptum, þótt steypan haldi hitanum 
að vísu lengur þá tekur tíma fyrir hana að hitna.

Uppruni
Form húsanna eiga hliðstæður í byggingum sem stóðu á sama stað eða 
mjög nálægt og að sjálfsögðu hefur byggt umhverfi, náttúra og 
starfsemi áhrif á lokaformið.
 
Mikið er af framkvæmdum á svæðinu og ég fylgdist nokkrum sinnum 
með hvað var rifið og hvað reis upp í staðinn. Ég var næstum farinn að 
hoppa niður í holuna þar sem húsin áttu að rísa því það var eini 
möguleikinn til að sjá jarðlögin og litadýrð leirsins og annarra efna sem 
fylgja jarðhitanum.
 
Mikið er um niðurrif á gömlum gróðurhúsum sem áður hýstu ylrækt og í 
stað þeirra koma skemmtileg minni einbýli og fjölbýli, en það vantar 
fjölbreytni. Endurnýta mætti mörg af þessum gróðurhúsum, af hverju 
þarf að rífa allt?  Það mætti leyfa nokkrum að standa og gefa  íbúum 
tækifæri til að byggja upp líf og menningu inn í þeim.



Mynd af jarðlögum í grunni sem var búið að grafa fyrir hús í 
Hveragerði. Myndir úr einkasafni höfundar.



Módelgerð

Myndir af módelgerð þar sem höfundur 
prófaði sig áfram með mismunandi efnum.
Myndir úr einkasafni höfundar





Nærvera
Þrjú aðsetur listamanna standa við og vísa í nöfn gatna í Hveragerði. 
Þau miða að því að færa listina nær daglegu lífi bæjarbúa og skapa 
tengsl milli íbúa og listamanna. Hvert aðsetur er í stöku húsi með íbúð 
og vinnustofu, sem nýtist einnig sem sýningarrými. Húsin hafa 
mismunandi eiginleika og áhrif.

Mörk er nálægt leikskóla þar sem krakkar geta svalað forvitninni.

Skógar er í miðju fallegs grenilundar þar sem íbúar svæðisins geta sest 
niður og átt samtal við listamanninn.

Heiði er staðsett í þyrpingu gróðurhúsa þar sem þekking bæjarbúa á 
garðyrkju verður hluti af sköpun listamannsins.



Afstöðumynd 1:3000



 Proximity

Three artists residences stand on, and reference the 
names of, streets in Hveragerði. The intention of these is 
to bring arts closer to the daily life of the inhabitants of 
Hveragerði and to establish bonds between them and 
the resident artists. Each residence comprises a 
detached building with an apartment and a studio, 
which also functions as an exhibition space. The build-
ings have varying qualities and impact.

Mörk is near a preschool, where the children can satisfy 
their curiosity.

Skógar is in the middle of a lovely grove of spruces, 
where local people can sit down and have a conversa-
tion with the artist.

Heiði is located in the cluster of greenhouses, where the 
local inhabitants knowledge of horticulture will become 
part of the artists creative work.



Afstöðumynd
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Afstöðumynd



Skógar

Grunnmynd 1:200

Þrívíddarmyndir úr tölvu

Þrívíddarmyndir úr tölvu



Ásínd S-V 1:200

Ásínd N-V 1:200

Ásínd N-A 1:200

Ásínd S-A 1:200

Sneiðing AA 1:200

Sneiðing BB 1:200

Þrívíddarmyndir úr tölvu



Mörk

Grunnmynd 1:200
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Þrívíddarmyndir úr tölvu



Ásínd N 1:200

Ásínd V 1:200

Ásínd S 1:200

Ásínd A 1:200

Sneiðing BB 1:200

Sneiðing AA 1:200

Þrívíddarmyndir úr tölvu



Heiði

Grunnmynd 1:200

Þrívíddarmyndir úr tölvu

Þrívíddarmyndir úr tölvu



Ásínd S 1:200

Ásínd V 1:200

Ásínd N 1:200

Ásínd A 1:200

Sneiðing AA 1:200

Sneiðing BB 1:200

Sneiðing CC 1:200

Þrívíddarmyndir úr tölvu



Myndir af módeli sem er 1:50. 
Mynd frá höfundi
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