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Ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að snúa mér þegar við mættum til Hveragerðis í 

upphafi verkefnisins. Að fá í hendurnar stað eins og þennan í lokaverkefni virtist mér 

á einhvern hátt ekki sérlega spennandi. Staður svo nálægur að ég taldi mig kunna 

hann utan að og fyrir löngu hættur að virða sérstaks viðlits. Einn af þessum stöðum 

sem ég gæti ekki talið í huga mér hve oft ég hef heimsótt og fannst í raun fátt um. Mér 

var hugsað til þeirra útskriftarverka sem ég hafði séð frá nemendum síðustu árin og 

fullvissaði sjálfan mig nánast um að út úr Hveragerði kæmi seint eitthvað bitastætt 

eða vert að takast á við.

  Á þessum tíma áttaði ég mig ekki þá ekki á því, en þessi afstaða mín byggðist 

á frekar innihaldslausum og illa upplýstum ályktunum. Hveragerði er nefnilega líka 

rétt nógu langt í burtu til að mér hafi aldrei gefist gott færi á að raunverulega kynnast 

bænum. Fram að þessu mætti segja að í mínum huga hafi Hveragerði verið lítið annað 

en líflítill óspennandi smábær. Einn af svo mörgum öðrum sem maður þræðir gegnum 

eða fer fram hjá. Vissulega hafði ég alltaf fundið að á einhvern hátt var stemmningin 

þarna dálítið sér á báti. Hugmynd mín um staðinn litaðist engu að síður af talsvert 

litlausum tengingum. Í áliti flestra sem ég ræddi við um Hveragerði virtist bærinn 

almennt skipa frekar svipaðan sess. 

  Í samræðum kom litrík fortíðin alltaf upp; bærinn virðist í huga þeirra sem 

upplifðu hann áður fyrr sveipaður nostalgíu og minningum um þann tíma þegar 

hann stóð upp úr, var fjölsóttur og umtalaður fyrir sérkenni sín. Í dag virðist þessi 

blær löngu horfinn. Fyrir utanaðkomandi þjónar Hveragerði kannski helst sem 

áningarstaður þangað sem þú sækir það sem gleymdist á leið þinni eitthvert annað 

um landið. Afdrep fjölskyldufólks í sund og ísbúð um stöku helgar eða fyrir sjúklinga 

að dvelja á heilsuhælinu í útjaðri bæjarins.

Endurfundir





Í gegnum ævina hafði ég sjálfur í för með fjölskyldunni sífellt sótt í sömu staðina 

í sömu erindagjörðum. Eden, sundlaugin, Bónus, Álnavörubúðin, Heilsuhælið og 

einhver sjoppan eftir að Eden brann. Allt svo sem staðir með gild og falleg hlutverk í 

lífi fólks, en fábrotnir í ljósi þess að við völsuðum lítið út fyrir þá um bænum þegar við 

skruppum þangað yfir heiðina. Nokkuð tvívíður veruleiki fyrir jafn áhugaverðan stað 

og Hveragerði til að takmarkast við.

  Þó svo að þessi miður spennandi mynd hafi verið mótuð og sterk þá var 

samt eitthvað spennandi að fá svona banal stað til að vinna með. Eins og tækifæri 

til að vinna með þá núansana sem er eflaust hægt að draga fram í hverju sem er. En 

Hveragerði var ekki banal mjög lengi. Það tók smá stund að hrista upp ímynd mína af 

staðnum, en í rannsókninni kom snögglega í ljós að ég þyrfti ólíklega að vera hræddur 

um að hafa lítið til að vinna með. Þegar á leið önnina gleymdist sú kreppa og í stað 

hennar varð önnur; það var úr of miklu að moða. 

  Til að fóta mig gekk ég um bæinn og virti hann fyrir mér. Ég rýndi í allt sem 

vakti hjá mér athygli, ræddi við bæjarbúa, bæjarfulltrúa og utanaðkomandi á förnum 

vegi.  Ég hafði með mér ljósmyndavélina og skissubók og skráði allt sem stóð upp 

úr fyrir mér í fari bæjarins. Stemmningu, mannlíf, byggðarlag, gróðurfar, aðstæður, 

staðreyndir, einkenni, nærliggjandi sveitir og almenna hluti. Allt í tilraun til að skýra 

fyrir mér staðinn upp á nýtt. Mín sannfæring var sú að ég þyrfti að fara þessa leið til að 

enduruppgötva bæinn. Nú sé ég að í öllu falli er þetta eflaust gagnleg leið að nálgast 

arkitektúr hvort eð er. 

  Svona kom ég mér upp einskonar óskipulögðu safni athugana og pælinga 

sem studdu síðan verkefnið í ferlinu. Upp úr safninu vann ég ýmist efni og er þessi 

greinagerð til að mynda unnin að mestu úr rituðum þönkum mínum yfir önnina. Milli 

heimsókna minna gróf ég upp söguna í byggð, jörð og náttúru staðarins á netinu. Það 

kom mér sífellt á óvart að rétt undir setlagi síðustu ára mallar Hveragerði beinlínis af 

kraft og gildi hvert sem litið er, nema á yfirborðinu. Daglegt líf í Hveragerði tók smám 

saman að skýrast og staðir innan þess komu í ljós sem ég hafði aldrei tekið eftir áður. 













Á fyrstu yfirferð vorannarinnar kynntum við það sem okkur fannst áhugaverðast 

í rannsókn okkar á Hveragerði. Enn nokkuð áttavilltur kynnti ég frekar opinn en í 

mínum augum mikilvægan punkt. Upphengið var risavaxið laufblað. Planta af slíkri 

stærðargráðu að hún krefst engra smá auðlinda til að vaxa við góða heilsu og þrifist 

aldrei í náttúru kaldra skerja út í Norður-Atlantshafi. Laufið sem ég sýndi var líka ekki 

sérlega ræktarlegt. Það hafði hangið ferskt á sýningu bekkjarins um miðjan desember 

og kom af fullvaxta bananaplöntu í gróðurhúsi í Hveragerði. 

  Þá var það meira en meter á lengd, djúpgrænt á litinn, þykkt og safaríkt en nú 

orðið óþekkjanlegt. Gráleitt og allt í keng, skrælnað og brothætt þar sem það hékk í 

spotta við hlið mér studdi það frásögn mína um að Hveragerði væri fullt af vannýttum 

tækifærum. Gnægtum gæða saman safnað í bæ sem hefur áður og gæti enn gefið af 

sér ótrúlegustu hluti. En eins og bananalaufið sýndi svo skýrt þá virðist sem að gæðin 

renni í sandinn og lítið ber á þeim í bæjarlífinu þessi misserin.

  Eftir að seinasti nemandinn hafði skýrt frá sínum þönkum var okkur kynnt 

verkefni annarinnar. Við skyldum hanna listamannaresidensíu innan bæjarmarka 

Hveragerðis en verkefnið var annars án mikilla takmarkana. Staðsetningin var að 

okkar eigin vali og residensían skyldi hýsa þrjá til tólf listamenn eða skapandi fólk af 

hvaða tagi.

Í sandinn





Sumir þeirra staða sem ég uppgötvaði í rannsókninni eru ólíkir flestu sem ég hafði séð 

áður hér á Íslandi. Hveragerði hafði verið aðsetur listamanna frá upphafi. Þetta las 

ég í sögu bæjarins en uppgötvaði óvænt stað sem greip mig innan hverfisins sem þeir 

reistu sér fyrir miðja síðustu öld. 

  Það var tekið að rökkva og við ókum rólega um elsta hverfi bæjarins, 

listamannagöturnar. Á milli reglulegra en rúmlegra lóðanna var eyða í 

byggðarmynstrinu. Eyðan virtist vera samansafn af óbyggðum lóðum sem mynduðu 

eitthvað sem minnti mig helst á evrópskan hallargarð. Stórt flatt og vel hirt tún 

skipulega skipt í minni einingar með óeðlilega stórum grenitrjám sem nutu sín 

virðulega í flatneskju Hveragerðis. Garðurinn teygði sig að götuhorni og tengdi 

saman tvær samsíða götur innan hverfisins. Engir stígar, hlið, bekkir eða mannvirki 

innan marka hans en þoka sem sveipaði þennan dularfulla garð hálf óraunverulegu 

andrúmslofti í logninu. 

  Sagan um að í miðri veislu einhverstaðar í Hveragerði hafi sprottið upp hver 

úr stofugólfinu er orðinn síendurtekinn farsi sem ég hafði heyrt úr ýmsum áttum í 

gegnum tíðina. Á hinn boginn hefur enginn nokkurn tímann sagt mér að í miðjum 

bænum sé virkt hverasvæði sem liggur við götur hans meðal ósköp venjulegrar 

íbúðarbyggðar eins og ekkert sé eðlilegra. Satt að segja voru það þó ekki sjálfar 

aðstæðurnar sem heilluðu mig þegar ég sá hann fyrst. Líklega löngu orðin of 

samdauna undrum íslensku náttúrunnar til að sjá gildi þeirra. Ef til vill er það líka 

ástæða þess að enginn virðist hafa vitað af eða dottið í hug að segja mér frá þessu. 

  Eins og í fyrri garðinum var það aftur stemmningin sem heillaði mig. Litríkt 

landslag náttúruperlu prýtt hráslagalegum orkuveitumannvirkjum, allt rjúkandi 

af gufu. Borholurnar leiða jarðhitann um allan bæinn og þjóna það þannig sem 

bókstafleg tenging bæjarins við uppruna sinn, hve falin hún kann að vera.

Perlur









Dulda hversvæðið nefnt hér áður nefnist Hveragarðurinn. Hann er eina virka 

hverasvæði inn í miðju þéttbýli í Evrópu og mér vitandi finnast einungis sambærilegar 

aðstæður á einum öðrum stað í heiminum, í Japan. Hveragarðurinn er staðurinn sem 

að Hveragerði dregur nafn sitt af, upphafsstaður bæjarins. Upphaflegt lífsviðurværi 

hans, þó í æ minni mæli í dag en hann hefur verið uppspretta mannlífs í grenndinni í 

árhundruð.

  Núna spilar Hveragarðurinn minniháttar hlutverk í bænum. Í litlu sambandi 

við daglegt líf Hvergerðinga þar sem hann situr einangraður í vanhirðu innan girðingar 

og úr augsýn. Upp við hann hafa öllum næstu lóðunum verið úthlutað í iðnað og 

sorphirðu. Hluta hans verið ráðstafað í bílakirkjugarð. Til að komast inn þarftu að 

mæta fyrir hádegi á virkum degi og greiða 300 króna aðgangseyri. 

  Þegar inn er komið mætir þér sérkennileg en öflug stemning. Malarstígar leiða 

þig um landslag gerólíkt öllu öðru rétt hinumegin við girðinguna. Djúpir gígar þaktir 

leir, sandi og þörungum í skörpum litum. Gufa rýkur ýmist af umhverfinu eða spýtist úr 

jörðinni meðal strompa og pípna sem liggja að nærliggjandi orkuveitumannvirkjum. 

Náttúruperla og iðnaðarsvæði skarast í eina heild umvafin þéttbýli og mynda þannig 

kjarna þess sem gerir Hveragerði engu líkt.

  Kraftmikill og þýðingarmikill staður sem veitir hverjum manni innblástur 

leystur á máta sem vinnur gegn flestu sem hann stendur fyrir. Í einangrununni flæða 

malarstígarnir ofan í gígana og yfir náttúruna sem þeir eiga að vernda. Hverirnir eru 

stúkaðir þrengslalega af með stálhandriðum reknum frekjulega beint í gígbarmana 

eins og til að drepa alveg nautn þína af sjónarspilinu. 

  Aðstæður þar sem samfélag mætir jafn viðkvæmri en hættulegri náttúru svo 

afskaplega náið eru trúlega vandmeðfarnar. Eins og staðan er núna höfum gengið 

of nærri náttúrunni en í mínum augum ekki gengið nærri nógu langt í að tvinna 

gæðum hennar saman við mannlíf Hveragerðis. Jafn hættulegur og viðkvæmur sem 

Hveragarðurinn kann að vera ætti hann síst að vera stúkaður af frá samfélaginu sem 

óx úr krafti hans. Eftir miklar vangaveltur og valkvíða fann ég að þetta var það sem ég 

vildi vinna mig inn í með listmannaresidensíunni í Hveragerði. Bænum sem byrjaði 

sem listamannanýlenda. 

Viðurværi





Þessi fádæma skörun samfélags svo áþreifanlega á skilyrðum náttúruaflanna er 

háð miklum ófyrirsjáanleika. Í áratugi eru hlutirnir eins og þú þekkir þá en á morgun 

gætu þeir tekið á sig gerólíka mynd. Eina sem er víst er þeir munu einhvern tímann 

umbreytast. 

  Fram að rómantíska tímanum í upphafi 19. aldar er sagt að við höfum álitið 

náttúruna einna helst sem brýnt viðurværi án nokkurs annars gildis. Upp úr því og 

sér í lagi í nútímanum lítum við sífellt meira á náttúruna sem eitthvað til að njóta og 

vernda. Á sama tíma erum við enn háð því að velja okkur í henni svæði til að notfæra 

og framfleyta þannig samfélögum okkar, þörfum og háttum. Hveragerði er staður þar 

sem að þessar andstæðu hliðar þarfa okkar mætast nánar er á flestum stöðum.

 Ólíklega hefur það einungis verið eintóm nytjahyggja sem dreif þangað fyrstu 

ábúendurnar, því náttúran er fjölbreytt sjónarspil. Ætla má að þessi skörun samfélags 

og náttúru hafi því alltaf verið til staðar fyrir bæinn. Svar bæjarins við þessu hefur 

þróast með árunum og er einangrun Hveragarðsins tiltölulega nýtilkomin. 

  Einangrunin kristallar þá kreppu sem Hveragerði stendur frammi fyrir. Þú 

mátt vart snerta náttúru eins og þessa ef hún á að halda gildi sínu. Ef þú hinsvegar 

notfærir þér hana á raunhæfan máta, þá neyðistu til að sýna henni litla viðleitni og 

inngripið verður ekki falið. 

Skörun









Viðmið verkefnisins ráðgerðu að residensían innifæli vistarverur, vinnustofur og 

sýningarými. Flestar vinnustofur þeirra ólíku listamanna sem ég hef heimsótt hafa 

einnig gengt félagslegu hlutverki og veitt mér innsýn inn í vinnuferli og persónu 

listamannsins.  

  Þar er líka venjulega að finna kláruð verk svo að í mínum augum hafa slíkar 

vinnustofur talsverða kosti umfram flest gallerí og söfn sem ég hef heimsótt. Eftir að 

rekast á listakonuna Rúrí í residensíu Hveragerðis og hafa rætt þetta við fleiri starfandi 

listamenn ákvað ég að prógram verkefnisins tæki mið af þessu. 

  Residensían myndi hýsa fjóra listamenn sem mæta hópi bæjarbúa á 

vinnustofu residensíunnar til að skapa eitthvað í sameiningu undir áhrifum 

Hveragarðsins. Vinnustofan myndi geta opnast almenningi sem sýningarrými og 

fjölhæfur félagslegur vettvangur þegar það hentar. Griðarstaður listamannana yrðu 

vistarverur þeirra við nærliggjandi götu í bænum. Þar fengju þeir frið frá amstri 

vinnustofunnar og færi á að umgangast bæinn í sínu daglega lífi.

Suðupunktur

















Til leyfa sérkennum Hveragerðis að njóta sín ákvað ég að endurskilgreina 

Hveragarðinn frá grunni. Ég komst að þeirri niðurstöðu að umgengni um hættur og 

viðkvæmni svæðisins kræfist alltaf takmarkana. Þar af leiðandi þrengdi ég gömlu 

mörkin utan um garðinn svo að þau umkringdu einungis hið nauðsynlega.

  Útfærsla þessara nýju marka hlaut ótal umferðir fram og til baka í ferlinu, 

þar til ég sættist eftir nokkrar vikur af skissum og prófunum á það sem mér datt í 

hug í upphafi. Að miða við ystu mörk þess sem þyrfti virkilega að vernda og mynda 

úr því samheldna heild. Þetta gerði ég með það í huga að enginn færi aftur inn fyrir 

girðinguna. Í staðinn leiðbeinir hún þér um svæðið jafnt sem að vernda þig og veita 

yfirsýn. Sem fyrr verndar hún garðinn fyrir samfélaginu en nú verkandi eins og lifandi 

náttúrusafn. Safn bundið nýjum tengingum við bæinn, alltaf opið almenningi.

  Umhverfis þennan nýja Hveragarð myndast þá autt svæði. Þar yrði nýr 

almenningsgarður með nýjum tengingum sem myndi binda bæinn þéttari böndum. 

Aðstæður sem mætti kalla garð inn í garði. Kulnaður angi Hveragarðsins ásamt 

iðnaðarlóðunum við hlið hans yrðu að íbúabyggð sem dregur bæinn nær upprunanum 

sínum að nýju. Í þeirri byggð yrðu vistarverur residensíunnar staðsettar, en vinnustofa 

residensíunnar inn í miðjum Hveragarðinum. Í vinnustofunni njóta notendur hennar 

góðs af áhrifum náttúruaflana þar sem hún myndar einnig nýjan miðpunkt fyrir 

bæinn. 

  Þessi nýju mannvirki eru þó reist á ótraustri grundu. Gera þarf ráð fyrir 

að hverir spretti upp eða kulni niður á hverri stundu. Öll mannvirki verkefnisins; 

girðingin, residensían og íbúabyggðin yrðu þess vegna fortilbúnar einingar á stultum. 

Stulturnar taka á sig hlutverk skriðkjallara ásamt því að vernda náttúruna. Stærsti 

kostur þessarar lausnar er hinsvegar sá að hún gerir verkefninu kleift að bregðast við 

umbreytingum jarðvarmans. Hinn nýi Hveragaður þolir tímans tönn, en má umbreyta 

í hönd við þróun náttúrunnar sem og samfélagsins sem reiðir sig á hana. Á þann hátt 

getur Hveragerði notið góðs af sterku sambandi sínu við uppruna sinn um ókomna tíð. 

Hveragarðurinn



Current situation - Geothermal areas along with parkland isolated 
within a vast rigid boundary of fencing. Only accessible for a minor 
fee through a main pay gate during business hours. 
Industrial lots sit directly along the park.

Transition phase - Boundaries redefined with a new structure to 
accommodate only sensitive and potentially dangerous geothermal 
areas. Open parkland surrounding allows for new public space
 

Final development - Boundaries redefined with a new structure to 
accommodate only sensitive and potentially dangerous geothermal 
areas. Open parkland surrounding allow for flow around the new geo-
thermal park.
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Afstaða: Hveragarðurinn gagnvart menningartengdum húsum, grænum svæðum og heild bæjarins
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Það er ekki sjálfsagt að þær mótuðu hugmyndir sem maður gengur um með standist 

skoðun þegar að er gáð. Við virðumst háð því að einfalda fyrir okkur veruleikann 

til þess eflaust að virka sem skyldi í daglegu lífi. Snemma í ferli síðustu mánaða 

rak ég mig á það að taka slíkum einföldunum aðeins of alvarlega. Það var erfið 

og lærdómsrík kreppa að stíga upp úr, en lexía sem mun ótvírætt gagnast mér í 

framtíðinni. Leiðbeinendur hér við skólann hafa að vísu bent á það í gegnum árin að 

það borgar sig að staldra við og virða hlutina fyrir sér. Það getur verið gott að draga 

hluti út fyrir sviga og sundurliða þá ef þú ætlar virkilega að reyna að átta þig á þeim.

  Ég var dauðhræddur við að hafa ekkert nema gegnumgangandi núansa lífsins 

að takast á við í þessu verkefni. Í raun ekkert til að vera hræddur við, en þessi ótti sem 

var á fölskum forsendum reistur fékk mig samt til að horfa allt öðru sjónarhorni á hluti 

sem mér fannst ég þekkja allt frá barnæsku. Að lokum endaði það á því að ég tókst á 

við verkefni af eðli og stærð sem ég er ekki viss um að ég hefði annars kosið mér að 

gera. Ferlið þar að baki kenndi mér ómælda hluti og þegar allt kom til alls voru það 

svo núansarnir sem skiptu í raun öllu máli. Þar á ég við það sem norski arkitektinn 

Reiulf Ramstad minnti á á fyrirlestri sínum á Hönnunarmars í ár, að mikilvægustu 

hlutar arkitektúrs eru ósýnilegir. 

Núansar








