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„Sköpun hvers listaverks er greidd dýru verði, 
í þeim gjaldmiðli sem er verðmætastur allra, 
mannlegri nálægð. Þessvegna eru listamenn 
yfirleitt fátækt fólk. Þeir hafa lagt fram allt 
sem gæti fært þá nær öðru fólki, en notað til 
þess rangan miðil, listina, sem aðeins færir þá 
út í horn á samfélaginu. Kannski er það þetta 
sem orsakar að mér gengur erfiðlega að 
hvessa viljann til að skapa; mér finnst listin 
hafa skipað mér til hliðar, á skjön við allt.“
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Í desember 2018 fékk bekkurinn leiðbeiningar um fyrstu 
skref í útskriftarverkefninu. Það var mikil eftirvænting í 
loftinu enda búin að undirbúa okkur fyrir þessa stund öll 
3. árin og fylgjast spennt með árunum á undan.

Við fengum það verkefni að skoða eyðibýli í Borgarfirði. 
Bekknum var skipt í 3 hópa og hver hópur átti að 
heimsækja og kynna sér 4 eyðibýli, en velja eitt til að 
rannsaka ítarlega. Mér var rosalega létt að verkefnið 
væri í Borgarfirðinum og varð mjög spenntur fyrir hug-
myndinni um eyðibýlin. Fyrir mér var þetta fullkomið, ég 
elska eyðibýli og Borgarfjörðurinn er ótrúlega spennandi 
bæði jarðfræði- og sögulega séð. 

Hópurinn minn, sem samanstóð af mér, Júlíu Brekkan 
og Guðrúnu Söru, lagði af stað tveimur dögum seinna í 
átt að Baulu þar sem fyrsta eyðibýlið á listanum stóð. 
Eftir að hafa litið á öll eyðibýlin voru allir hópmeðlimir 
sammála um það að Selhagi væri langt mest spennandi 
kosturinn, en hin 3. eyðibýlin var annaðhvort búið að 
gera upp eða langt komið á leið með það. Selhagi, sem 
stendur við rætur Síðufjalls í Hvítársíðu í Borgarfirði var 
eina húsið sem stóð ósnert. Eina eyðibýlið sem var enn 
eyðibýli. Við eyddum nokkrum dögum í að rannsaka 
húsið, taka ljósmyndir og efnisprufur ásamt því að eyða 
miklum tíma á safnahúsinu í Borgarnesi. Enginn vissi 
hvað tæki við eftir rannsóknina en fyrsta mál á dagskrá 
var sýning á eyðibýlunum og verðskuldað jólafrí. 

Það gerði mig bilaðan að vita ekki hvað verkefnið okkar 
yrði á útskriftarönninni. Allt jólafríið fór í það að 
spegúlera hvað það gæti verið. Myndum við halda áfram 
með eyðibýlin? Var þessi rannsókn á eyðibýlum aðeins 
til að hjálpa okkur að rannsaka svæðið? Þegar ég var 
kominn á þann stað að búa til kenningar um hvað 
verkefnið gæti verið ákvað ég að stoppa, stíga aðeins 
frá þessu og einfaldlega bíða og sjá.





Selhagi liggur tignarlega eitt og sér uppá lítillri 
hæð við rætur Síðufjalls, innarlega í dalnum 
með óhindraða sjónlínu að Baulu og inn dalinn í 
báðar áttir. Húsið er eyðibýli í dag, sem upprun-
alega þjónaði tilgangi sem sel fyrir smalann á 
næsta bæ, Ásbjarnastöðum. Húsið var reist sem 
torfbær í kringum aldamótin 1900 en árið 1930 
ákváðu bræðurnir á Ásbjarnastöðum að skipta á 
milli sín jörðinni. Ákvað þá annar bróðirinn að 
hann skyldi steypa nýtt hús, Selhaga, með sínu 
eigin útihúsi, en rústir þess standa við hlið 
Selhaga enn í dag. Engin gróður annar en gras 
og hey vex í kringum húsið, en það er vegna 
þess að Selhagi liggur á votlendi. Þá má einnig 
halda því fram, þó engin staðfesting um þetta 
hafi fengist, að húsið hafi verið byggt uppá 
hæðinni því þar má finna þurrari jarðveg en 
annarsstaðar á svæðinu, auk að frábærs útsýnis 
að sjálfsögðu.

Selhagi er steypt hús með nokkuð grófum 
steinum og er hvítmálað. Þakið er timbur með 
rauðu bárujárni og grasi ofaná því, sem verður 
að teljast nokkuð sérstakt. Húsið var byggt í 
hlutum og sjást steypuskilin vel. Það er pallað 
og inniheldur kjallara, jarðhæð sem gengið er 
inn á og efri hæð. Auk þess er áfast útihús sem 
er orðin einskonar tímavél neyslunnar en þar 
safnast saman hlutir sem eru hættir í notkun.  
Inní Selhaga eru enn húsgögn og mublur frá því 
áður en það var yfirgefið, en húsið lagðist í eyði 
árið 1960 og eru húsgögnin í takti við þann tíma. 
Innveggir hússins eru málaðir í litum á borð við 
gulan, brúnan og appelsínugulan og er það, 
ásamt innbúinu, nokkurskonar lagskipting 
sögunnar. Í dag er málningin öll að flagna sem 
sýnir okkur sögu hússins.













Myndina hér til hliðar gerði ég snemma í ferlinu til að 
minna mig sífellt á það sem landið hafði uppá að bjóða. 
Gamli torfbærinn, fuglalífið, útsýnið að Baulu og fossinn 
fyrir ofan Selhaga sem rennur niður hlíðina og að lokum 
sameinast Þverá. 

Fossinn og lækinn fannst mér gríðarlega heppilegt að 
hafa þar sem það auðveldaði allt sem kom að grunn- 
þörfum einstaklings á afskekktum stað. Neysluvatn, 
rafmagn, eldun og þess háttar varð nú möguleiki án 
þess að fara í gríðarlegar framkvæmdir til þess að 
tengja sig við innviði sveitarinnar.





Eftir stutta rannsókn á eyðibýlunum var 
afraksturinn sýndur í hráu iðnaðarrými útá 
Granda - sem átti vel við kalt og hrátt 
andrúmsloft eyðibýlanna í Borgarfirði.

Bekkurinn hafði unnið mikið með bókina 
Eyðibýli á Íslandi og gaf á endanum út 
óformlegt rit þar sem hver hópur bætti við 
þeim upplýsingum um eyðibýlin sem þeim 
fannst vanta í bókina.

Sýningin heppnaðist vel, fjöldi fólks mætti 
og sötraði á Borgfirskum bjór á meðan það 
kynnti sér rannsóknina.

Eftir sýninguna fengum við svo að heyra 
það sem við vorum öll búin að bíða eftir að 
heyra. Hvað útskriftarverkefnið okkar yrði.









Karakterinn minn í Sandárbókinni er miðaldra, 
fráskilinn myndlistarmaður sem er þjakaður af 
kvíða, þunglyndi og einmannaleika. Hann býr í 
hjólhýsi að gerðinni Dethleffs og er með annað 
minna sem hann nýtir sem vinnustofu. Hann tengir 
hjólhýsin tvö saman með palli sem hann situr á og 
skissar í bókina sína. Honum líður best þegar 
hann er staddur í náttúrunni og/eða innan um tré. 
Kallinn er nefnilega heltekinn af trjám og rosa 
nostalgískur í garð þeirra. Hann sækir allan sinn 
innblástur í náttúruna og tekur langa göngutúra á 
hverjum degi sama hvernig viðrar. Það eina sem 
hann virðist virkilega njóta er þegar hann les, 
gengur vel að mála og eyðir tíma í náttúrunni. 

Hann er ekki maður fyrir veraldlega hluti, er fremur 
einfaldur og talar um að hjólhýsið sitt sé risastórt. 
Hann eldar ekki, drekkur mikið kaffi og er duglegur 
að lesa. Í rauninni flýr hann raunveruleika sinn 
svolítið og staðsetur sig í bókunum sem hann les 
eða málverkunum sem hann málar.

Hann er félagslega einangraður og á í erfiðleikum 
með samskipti við aðra. Ég tel það ekki þannig að 
honum líki illa við fólk, heldur þvert á móti langi 
gríðarlega að hafa einhvern til að spjalla við en er 
bara svo ótrúlega lélegur í samskiptum við aðra 
að það hefur byggt upp ótta við fólk í gegnum 
tíðina. Hann er nefnilega mjög einmanna og horfir 
öfundsjúkur á fólk sem hittist og eyðir tíma saman.

Hér til hliðar er mynd sem ég gerði eftir að hafa 
lesið bókina til þess að átta mig betur á lífi hans 
og umhverfi. Þar eru hjólhýsin tvö, pallurinn, 
bækurnar og trén. Ópið í bakgrunn er bein vitnun í 
öskur hans á hjálp.





Ég vissi strax í byrjun hvað það var sem ég vildi 
gera í þessu verkefni og var það tvíþætt. 
Annarsvegar vildi ég rjúfa félagslegu einangrun 
málarans og hrinda honum í samskipti við annað 
fólk, og hinsvegar að leyfa Selhaga að vera enn 
aðal fókuspunkturinn í sveitinni. Að þetta hvíta 
steinsteypta eyðibýli sem situr tignarlega uppá 
hæð verði það fyrsta sem fólk sér, og ef allt 
gengur vel, það eina sem fólk sér.

Um leið og við fengum að vita að við ættum að 
vinna áfram með eyðibýlin vissi ég að ég vildi 
ekki gera neinar róttækar breytingar á Selhaga. 
Ég vildi ekki fela söguna heldur þess í stað skapa 
nýjan kafla í sögu hússins, gefa því nýjan tilgang 
sem bygging og leyfa öllum að njóta hússins.

Útfrá þessum tveimur hugsunum spratt upp sú 
hugmynd að nýta Selhaga sem vinnustofu og 
sýningarrými fyrir málarann, sem væri opið allan 
ársins hring jafnvel þótt enginn væri á staðnum. 
Mér fannst það skemmtileg hugmynd sem náði 
utan um allt sem ég vildi ná fram. Auk þess, að 
með því að hafa húsið opið öllum alltaf, náði ég 
að spila inn á ákveðið traust sem býr í sveitinni 
en bændur á svæðinu setja gjarnan út grænmeti, 
ávexti og kryddjurtir á sumrin sem fólk tekur og 
skilur eftir sig pening í leiðinni. Ekki skemmir 
heldur fyrir að listamaðurinn Páll í Húsafelli er 
skammt frá og gætu þeir myndað einhverskonar 
listrænt samband á milli sín.

Afdrepið vildi ég byggja innan um rústirnar. Ég 
ákvað það bæði vegna þess að ég vildi enn halda 
heimili og vinnu aðskildu, nýta rústirnar til að 
skýla honum frá veðri og vindum, en einnig reyna 
að flétta göngutúrana hans inn í aðskilnaðinn.









Teikningar eftir uppmælingu á Selhaga. Á 
skissum má sjá fyrstu pælingar varðandi hvað 
ég vildi gera en upprunalega langaði mig að 
byggja nýjan hárbeittan módernískan kjarna og 
leyfa gamla húsinu að standa alveg ósnert. 
Kjarninn væri einangraður og gestir gætu 
annaðhvort eytt tíma inní honum eða fyrir utan, 
en innirýmin fyrir utan kjarnann yrðu í raun köld 
rými og myndu með tímanum safna gróðri og 
yrðu á endanum einskonar inniskógur / rjóður 
inní eyðibýlinu. 

Því meira sem ég hugsaði um þessa hugmynd 
því meira fannst mér ég fjarlægjast Selhaga og 
hugmyndina um að leyfa fólkið að njóta hússins 
á ný. Vegna þess setti ég þessa hugmynd á ís 
og eyddi næstu vikum í að hugsa hvernig best 
væri að gera þetta. Mér fannst rosa brothætt að 
hanna í kringum svona gamalt og fallegt hús og 
vildi ég þess vegna stíga varlega niður.





Ég vissi að afdrepið yrði það sem tæki mestan 
tíma þar sem þar ég væri að hanna hús frá grunni. 
Hugmyndin kom nokkuð fljótt en útfærslan yrði 
flókin;
 „Hvernig get ég leyft kallinum að vera gjörsamle-
ga berskjaldaður gagnvart náttúrunni en á sama 
tíma skýlt honum frá gestum og leyft honum að 
sækja í þá ró og það næði sem hann þarf?“ 

Það var ástæða afhverju ég hafði valið að hanna 
innan um rústirnar, en sú ástæða var sú að hann 
gæti nýtt sér rústirnar til að skýla sér frá gestum 
og gangandi. En var það nóg? Ég hélt nú ekki. Ég 
ákvað að ég myndi lækka afdrepið í kringum 
kjarna. Ég vildi gefa honum þá tilfinningu að hann 
gæti alltaf hlaupið fyrir horn og þannig valið sér 
mismunandi stig af næði. Lækkunin yrði 1m.

Með því að hafa afdrepið að mestu leiti úr gleri þá 
gat ég leyft honum að vera í stanslausri tengingu 
við náttúruna, en áttaði mig fljótt á því að það 
myndi bara aldrei virka á þessum stað þar sem 
sterkir vindar, snjór og regn herjar á svæðið allan 
veturinn. Ég ákvað því að taka þetta skrefinu 
lengra og bæta við færanlegum flekum á tvær 
hliðar. Þannig gæti hann skýlt glerinu frá vondu 
veðri, lokað fyrir sólina, og komið í veg fyrir að fólk 
horfi inn. 

Að hafa flekana styrkti einnig við hitt markmiðið 
mitt, að leyfa Selhaga að vera enn aðal fókus-
punkturinn á svæðinu. Með því að velja rétt efni þá 
gæti afdrepið fallið alveg að umhverfinu þegar 
flekarnir verða lokaðir. 

Pælingin var að þegar hann er ekki á staðnum, þá 
er afdrepið ekki þarna.





Ég var nokkuð ákveðinn á því að ég vildi nota 
corten stál fyrir flekana. Það voru nokkrar 
ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi þá vildi ég að 
flekarnir töluðu við umhverfi sitt og datt mér 
strax í hug appelsínugulur við skógvirnar á 
rústunum, og ekki skemmdi fyrir að jörðin væri 
að mestum hluta mýri og gæti stálið fallið vel að 
rauðbrúna litnum í jarðveginum. Einnig voru 
rústir af gömlu bárujárni sem hafði verið á 
útihúsinu og var það rautt á litinn. Þetta voru 
allt fínar pælingar en hugsaði með sjálfum mér 
að ég færi ekki lengra með þetta fyrr en ég væri 
búinn að koma mér lengra áfram með hönnuni-
na sjálfa. 

Ég bjó til mynd sem fangaði stemninguna sem 
ég leitaðist eftir í efnisvali, og við tók langt og 
strembið skissuferli.





Það skipti mig miklu máli að ná meira 
persónulegu hlutum hússins niður í lækkaða 
gólfflötinn (baðherbergi, eldhús, sturtu, rúm) en 
halda góðu flæði á jarðhæð á sama tíma. Með 
góðu flæði á jarðhæð  ætti hann auðvelt með 
að ferðast allan hringinn í húsinu og ákveða 
hvaða útsýni hann kysi að sækja innblástur í að 
hverju sinni. Það var mikil togstreita á milli 
þessara tveggja hugmynda og var þetta 
byrjunin á flækjustigi sem átti eftir að taka á.

Þrátt fyrir nokkuð hátt flækjustig núþegar þá 
stoppaði það mig ekki að bæta við einni hug-
mynd enn. Ég hugsaði að þar sem rýmið myndi 
aldrei verða stærra en 50 fermetrar, og ég vildi 
halda því eins einföldu og mögulegt var, þá 
myndi ég reyna að taka það alla leið að nýta 
mér lækkaða gólfflötinn. Það varð til þess að 
gólffletir urðu ekki aðeins fyrir næði, heldur 
fengu einnig tilgang sem sæti, borð, geymslur 
o.fl. Þetta yrði til þess að ekkert þyrfti að vera á 
efri gólffleti og listamaðurinn því algjörlega frjáls 
til þess að ferðast um hann.
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Eftir margar heimsóknir og dágóðan umhugsunartí-
ma fann ég að ég vildi gera sem minnst við Selhaga 
en nýta mér núverandi arkitektúr til að gera eitthvað 
stórkostlegt. Það skipti mig miklu máli að sýna 
söguna og vildi ég því halda eins miklu og ég gat 
ósnertu og laga annað.

Ég ákvað að ég myndi skipta húsinu upp í tvær 
sjónrænar upplifanir. Annarsvegar sýningarrýmið, 
þar sem gestir geta skoðað málverk listmannsins, 
og hinsvegar anddyri með setuaðstöðu, þar sem 
gestir geta horft út á náttúruna og umhverfið sem 
listamaðurinn sækir innblástur sinn í. 

Ég fjarlægði tvo veggi í andyrrinu til þess að búa til 
aðeins meira pláss en einnig milliloftið til að ná 
tvöfaldri hæð í vinnu- og sýningarýminu. Eins og sjá 
má á myndinni hér til hliðar eru tröppurnar sem 
leiða úr anddyrinu niður í sýningarrýmið gríðarlega 
þröngar og dimmar sem gerir það að verkum að 
upplifunin að ganga í gegnum hurðargatið inní 
bjartan sal með tvöfaldri lofthæð verður geggjuð.
Þrátt fyrir að hafa fjarlægt milliloftið þá vildi ég halda 
hurðargatinu inní það rými og í raun nýta það eins 
og það er, einfaldlega gat fyrir gesti til að kíkja niður 
í salinn en einnig sem stað fyrir ræðuhöld við opnun 
á sýningu. 

Líkt og ég hef komið inná þá skipti sagan mig miklu 
máli og að fólk fengi að upplifa hana. Frá byrjun 
vildi ég gefa húsinu nýjan tilgang frekar en að gefa 
listamanninum nýtt hús. Ég reyndi það með því að 
halda þeim hlutum sem ekki þurfti að rífa út, t.d. 
tröppunum, hurðarkörmum og steypta gólfinu, eins 
og það er. Þar sem veggir voru teknir vildi ég 
varðveita sárin svo fólk gæti gert sért grein fyrir því 
að þar voru áður veggir, og séð fyrir sér gamla tíma.
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Grunnmyndin komst vel af stað og grunnhugmyndin 
loksins ákveðin, þar sem allur flöturinn er lækkaður 
um 800mm nema kantarnir sem bæði myndar pall 
fyrir listamanninn til að sitja á og njóta náttúrunnar, 
en einnig stað þar sem allir innviðir hússins fara. 
Innra skipulagið snýst enn í kringum kjarna og er 
raðað eftir venjulegum degi hjá listamanninum sem 
lýst er í bókinni. 

Fasaðan var enn til vandræða en þá helst hvernig 
ég vildi stjórna opnunum og lokunum. Á myndunum 
hér til hliðar má sjá skissur / skissumódel af tveimur 
opnalegum fasöðum sem annarsvegar opnast 
innávið og hinsvegar út.

Ég hallaðist alltaf meira að því að láta flekana 
opnast inn en mér fannst heillandi hvernig fasaðan 
leit út fyrir að hafa verið kýld inn. Ef þeir opnast inn 
þyrfti að gera ráð fyrir plássi svo flekarnir gætu 
opnast án þess að rekast utaní húsið og fannst mér 
spennandi það úti/inni rými sem myndaðist á milli 
hússins og fasöðunar þegar flekarnir voru lokaðir.
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Eftir að hafa farið fram og til baka, aftur og aftur, þá 
tókst mér á endanum að hanna þakform sem náði 
því fram sem ég vildi og sem ég var einnig 
ánægður með. Markmiðið með þakinu var að reyna 
að ná lofthæð niður þar sem gólfflötur er lækkaður 
en láta þakið á sama tíma beina sjónlínum upp og 
opna útsýnið í átt á umhverfinu í kring. Sú lausn fól 
í sér að þakið hallaði inn á við og var ég sáttur við 
það, sem lengi sem ég næði að leysa vandamálið 
með vatnssöfnun. Að sjálfsögðu hefði verið hægt 
að leiða vatnið niður rennu og ofaní jörðina, en 
hvað er skemmtilegt við það? Lausnin mín á þessu 
vandamáli var sú að ég gerði gat í þakið með 
handvirku lokunarkerfi, og þegar listamaðurinn er 
tilbúinn, þá opnar hann fyrir gatið og vatn sem 
safnast hefur saman á þakinu rennur í gegnum síu 
og verður að útisturtu.

Hugmyndir um færanlegu flekana að utan voru 
einnig eins margar og þær voru misjafnar. Í lokin 
ákvað ég að hafa flekana á rennu sem gefur þeim 
tækifæri á að safnast saman hvar sem er á hliðinni 
sem flekarnir eru staðsettir á. Ég heillaðist meira og 
meira að þeirri hugmynd að færa trén, sem honum 
líður best í kringum, til hans í arkitektúrnum. Ég 
vildi búa til rjóður fyrir hann innan um rústirnir, stað 
sem hann gæti einangrað sig á ef hann vildi en liðið 
vel. Timbur leyfði mér það og féll einnig betur að 
umhverfinu í kring. Ég ákvað því að nota óunnar 
timburplötur úr skógræktinni í Reykjahlíð, skeyta 
þeim saman með 1cm millibili og láta náttúrulegar 
ójöfnur í timbrinu búa til göt sem bæði hleypa inn 
birtu og leyfa honum að gægjast í gegnum. 
Plöturnar eru skrúfaðar fastar í corten stál ramma 
sem festist svo í rennur í þakinu.





Baldur Haraldsson

Nýtt upphaf

Félagslega einangraður listamaður og yfirgefið hús öðlast 
nýtt upphaf þegar list, saga og náttúra fléttast saman í 
nýjustu menningarviðbót sveitarinnar. Eyðibýlið Selhagi, 
sem drottnar yfir dalnum, verður vinnustofa og sýningarrými 
sem er opið allan ársins hring. Gestum er boðið upp á 
tvenns konar sjónræn áhrif. Annars vegar verk listamannsins 
og hins vegar umhverfið. Innan um rústir gamals útihúss rís 
nýbygging. Eigið afdrep listamannsins, sem tekur á sig 
mynd rjóðurs. Hreyfanlegir timburflekar gefa möguleika á 
opnun eða lokun gagnvart umhverfinu í kring og áhersla er 
lögð á náttúru og næði með breytilegum sjónlínum. 
Listamaðurinn týnist í náttúrunni og Selhagi blómstrar við 
nýtt upphaf í samfélaginu.

Eyðibýli: Selhagi Bók: Sandárbókin / Gyrðir Elíasson
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Þetta var gífurlega skemmtilegt og gefandi verkefni. 
Sérstaklega kom það mér að óvart hversu gaman það 
var að vinna í kringum karakterinn í bókinni, einskonar 
kúnna, því þó svo að ég myndi kannski ekki endilega 
hanna álíka hús og afdrepið er venjulega þá er ég 
gríðarlega sáttur með útkomuna og stoltur af hönnun-
inni. Það var gríðarlega mikil hönnun lögð í verkefnið 
sem gerir mig stoltann, frá því að vera virkni á flekum, 
afleiðingar þakforms og hvernig klósettið virkar. Það er 
kannski bein afleiðing þess að verkefnið er í svo litlum 
skala. Undanfarin ár hafa verið hannaðar mun stærri 
residensíur eða þjónustubyggingar, en í þetta sinn var 
það afdrep fyrir einn. Það leyfði manni að fara dýpra 
en nokkurntíman fyrr í hönnunina og ég trúi því að ég 
geti sagt það fyrir hönd allra í bekknum að við höfum 
aldrei lært jafn mikið af stúdíókúrs.

Þrátt fyrir að mestur tími fór í að hanna afdrepið er ég 
virkilega ánægður með hönnunina á Selhaga. Jafnvel 
þó það hafi ekki verið mikil efnisleg hönnun, þá er 
kannski oft erfiðara að gera minna heldur en meira og 
ég er mjög ánægður með þá nálgun mína á gamla 
húsinu.

Það sem kom mér mest á óvart í gegnum allt ferlið var 
hversu mikið verkefnið fékk mig til að hugsa meira og 
meira um neyslu og sjálfbærni. Sem er kannski ekki 
óeðlilegt þegar svona mikill tími fer í að hugsa hvernig 
maður skyldi byggja hús á svona afskekktum stað, 
hvernig einstaklingur gæti lifað þar og hvað maður 
þyrfti sjálfur til þess að líða vel. Ég held að ég hafi náð 
að finna hverjar mínar grunnþarfir eru og finnst mér 
það þæginleg tilhugsun. Það auðveldar hlutina.

Takk fyrir mig.






