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Óvissa - 26.11.2018
Eftir annasama önn var þreyta í mannskapnum  
þegar kynna átti fyrstu skref lokaverkefnisins.  
Flestir vildu ólmir komast í jólafrí en um leið  
lá óbærileg spenna í loftinu. 
Við vorum í þann mund að útskrifast. Moldbrekka
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Óvissa
Árið 2011-2014 hafði þverfaglegur hópur unnið 
að rannsókn á eyðibýlum landsins og gefið út rit 
byggt á niðurstöðum sínum. Markmið verkefnisins 
var að safna upplýsingum sem gætu stuðlað að 
björgun áhugaverðra og byggingarsögulega 
mikilvægra húsa og leggja drög að verðmætum 
þekkingargrunn um búsetu og líf Íslendinga fyrr 
á tímum.
Okkur var skipt upp í hópa og fjórum eyðibýlum 
innan Borgarbyggðar úthlutað á hvern hóp. 
Okkar hlutverk var að dýpka fyrri rannsókn á 
býlunum. Borgarbyggð - kort unnið af nemendum 
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Óvissa
Eftir um tveggja vikna rannsóknarvinnu 
setti bekkurinn upp sýningu til þess að 
kynna niðurstöður sínar. Nágrenni bæjanna var 
skoðað og kortlagt, sagan skrásett, frekari 
upplýsinga aflað um býlin sjálf og sveitin og 
býlin mynduð. Bekkurinn setti saman sitt eigið 
rit og bætti öðru bindi við það gamla. Kort unnið af nemendum
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Óvissa
Fyrir sýninguna voru þau þrjú eyðibýli sem 
mesta lukku vöktu valin. Af þeim voru gerðar 
teikningar, skissur og módel, efnissýnum safnað 
og áferðir myndaðar. Auk þess voru á sýningunni 
upptökur af stöðunum og innsetningar sem 
hópunum fannst hæfa hverju býli. 
Í mínum hópi var það eyðibýlið Moldbrekka sem 
fangaði hug okkar allra. Ljósmyndir af sýningu
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Óvissa
Falleg ásýndin í dásamlegu landslagi undir 
rótum Fagraskógarfjalls fangaði augað um leið. 
Moldbrekka stendur í fjallshlíðinni eins og 
mikilvægur hluti umhverfisins miklu frekar en 
yfirgefið býli. Ég var strax staðráðin í því að 
hvert svo sem verkefnið yrði skyldi ég virða 
sögu staðarins og breyta eins litlu og ég gæti 
af því sem hafði gripið mig. Moldbrekka
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Óvissa
Inni í Moldbrekku voru tveir þættir sem 
fönguðu hrifningu mína um leið og komu þeir til 
með að stýra hönnunarferlinu að miklu leiti.
Eldstæði fyrir miðju skipti býlinu upp í fjögur 
næstum jafn stór rými sem vöktu öll ólíka en 
þó notalega upplifun. Hverju rými fylgdi síðan 
gluggi sem rammaði inn ótrúlega fallegar en 
ólíkar náttúrumyndir umhverfisins.  Moldbrekka
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Verkkaupi - 07.01.2019
Biðin eftir verkefnalýsingunni var orðin 
óbærileg. Jólin voru komin og farin og enn 
biðum við eftir mikilvægasta verkefni námsins. 
Loks áttum við að fá að vita meira, en fyrst 
þurftum við að lesa skáldsögu. Mér var úthlutuð 
bókin Suðurglugginn eftir Gyrði Elíasson. Collage - túlkun
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Verkkaupi
Bókin var auðlesin og tók ekki nema um 
hálfan dag að ljúka henni. Samhliða lestrinum 
glósaði ég niður hjá mér allt sem að mér fannst 
skipta máli í fari aðalpersónunnar, orðum  
hennar og hugsunum. Ég taldi mig vera heppna 
að hafa fengið rithöfund sem viðfangsefni því 
ég gat séð sjálfan mig fyrir mér í því starfi. 
Eftir lestur bókarinnar fann ég hins vegar til 
lítillar samsvörunar með lífi mannsins. Úr skissubók
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Verkkaupi
Rithöfundurinn er einfari sem vill engan 
hitta. Yfir það ár sem bókin spannar fær hann 
engan í heimsókn og heimsækir engan. Þegar 
síminn hringir svarar hann ekki og þegar það er 
bankað felur hann sig. Hann sækir 
innblástur og afþreygingu í umhverfi sitt, 
fylgist með náttúrunni og hlustar á dýrin og 
veðrið. Diagram - þarfagreining



28 29

Verkkaupi
Bókin gefur góða hugmynd um það sem  
rithöfundurinn þarfnast og það sem hann vill 
alls ekki. Hann vill til að mynda ekki að gert 
sé ráð fyrir fleirum í afdrepinu eða á jörðinni, 
hann vill ekkert sjónvarp og enga truflun.  
Bókin greinir vel frá dögum hans og gefur það 
góða mynd af því hvers konar rými hann  
þarfnast. Tímanum ver hann, auðvitað, að lang 
mestu leiti innandyra með sjálfum sér og þarf 
þar af leiðandi að gera ráð fyrir því að þó  
afdrepið sé lítið hafi það „eitthvað meira”. Collage - óskir
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Skýr stefna - 28.01.2019
Loksins gátum við byrjað! 
Okkur hafði verið úthlutuð jörð og við vorum 
komin með verkkaupa. Verkefnið var að hanna 
afdrep fyrir aðalpersónu bókarinnar á lóð 
rústanna. Úr skissubók
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Skýr stefna
„Staðsetning hússins og umhverfi þess eru 
áhugaverð og gefa húsinu sjarma og 
umhverfisgildi. Húsið stendur tignarlegt eitt og 
sér í fjallshlíðinni. Húsið er falleg rúst sem 
gefur vísbendingu um lifnaðarhætti 
Íslendinga fyrr á tímum og þá vinnu sem fólk 
lagði á sig til að koma upp húsaskjóli. Viðgerð 
er vart raunhæf en varðveita ber húsið sem 
rúst.” (Eyðibýli á Íslandi) 
Þennan texta las ég í eyðibýlaritinu, 
undirstrikaði, yfirstrikaði og gerði hring í 
kringum. Sammála. Moldbrekka
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Skýr stefna
Af virðingu við eiganda, sögu og náttúru kýs ég 
að grafa afdrep rithöfundarins í hlíðina svo 
að það blandist umhverfinu af nærgætni. Lóðin 
heldur þannig sjarma sínum og Moldbrekka öðlast 
nýtt hlutverk. Eyðibýlið brýtur upp og kryddar 
útsýnið og laðar um leið til sín aukið líf 
fyrir rithöfundinn að fylgjast með.  
Rithöfundurinn getur þar lifað óséður, án 
samskipta við aðra í rými sem hámarkar  
upplifun. Rithöfundurinn, fluga á vegg. Collage - líf
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Skýr stefna 
Þrír þættir höfðu mest áhrif á staðsetningu  
afdrepsins. Staðsetningin var valin með 
fallegustu ásýnd Moldbrekku í huga og þá um 
leið útsýnið yfir sveitina. Fjarlægðin milli 
bygginganna skipti einnig máli og gerði ég 
tilraunir úr gluggum heimilisins á þeim sem 
löbbuðu fram hjá og skoðaði þá helst hversu 
vel ég gat fylgst með og hversu mikil truflunin 
var af mér. Að lokum skipti það svo mestu máli 
hvaðan hægt var að fylgjast með sem mestu lífi 
inní og kringum eyðibýlið. Ritvélina staðsetti 
ég þar sem þessir punktar skárust. Diagram - staðsetning
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Skýr stefna 
Stór hluti af skissum glósubókar minnar eru 
mikilvæg orð, setningar, hugarkort, listar og 
hugdettur. Við fyrstu mótun grunnmyndar hef ég 
til dæmis skrifað hjá mér að:  
Hvert herbergi skuli hafa eitthvað fram að færa 
varðandi útsýni og hljóð.  
Herbergin skuli ekki endilega vera „týpisk” 
aðskilin herbergi enda sé ekki von á nágrönnum. 
Herbergi Moldbrekku og eiginleikar þeirra hafi 
heillað um leið. 
Herbergin skuli vera lítil að ósk verkkaupa. 
„Ég vildi óska að ekki væru nema tvö skref 
milli legubekkjar og ritvélar, rétt er nóg að 
ég sjái á milli.” (Suðurglugginn) Grunnmynd afdreps - fyrsta yfirferð
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Skýr stefna 
Í framhaldi af síðustu síðu hélt ég áfram að 
gera lista: 
Eldhús (kaffi, einfalt, ræktun, ritvél sjáanleg) 
Klósett (mikilvægi þvottavélar, lúxus?) 
Svefnherb. (bara á næturnar, white noise) 
Skrifstofa (við glugga! sér kaffi og legubekk)
Stofa (lögn, arineldur (helst í öll rými)) 
Votrými (morgungangan, reykingar) 
Markmið verkefnisins lágu fyrir og stefnan 
skýr. Fram undan var spennandi ferli. Sneiðmynd afdreps - fyrsta yfirferð
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Í mótun - 08.02.2019
Verkefninu fylgdu þrjú megin „vandamál” sem 
þurfti að leysa: 
Staðsetning í landi (hversu falið, birtugjafar) 
Aðkoma (Hvar er bíllinn, hvar er gengið inn) 
Innra skipulag (innrétting, veggir, gólf, loft) 
Allt voru þetta stórir þættir sem stjórnuðust 
hver af öðrum og varð að vinna í sameiningu. Úr skissubók
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Í mótun 
Aðkoman mátti eins og annað í verkefninu ekki 
vera sýnileg þeim sem ætti leið hjá. (Að 
framan, aftan, frá hlið, niður í jörðina eða í 
göngum frá vegi.) Hjólför bílsins og 
bíllinn sjálfur fylgdu sama lögmáli. (Við veg, 
ofan vegs, neðan vegs, grafinn, í göngum, við 
hús, í bílskúr, ofan á húsi eða undir húsi.)  
Lágmarka þurfti sýnilega landröskun en auka um 
leið upplifun.  
Afdrepið, felustaður rithöfundar. 
 

Afstöðumynd



46 47

Í mótun 
Markmiðið var alltaf að fela allt sem hægt væri 
að fela. Því minni sem röskunin yrði á landinu, 
því betra. Glugginn í suðvestur skildi vera það 
eina sýnilega en um leið þurfti aukna lýsingu 
inni í rýminu og fleiri tengingar við náttúruna.  
 

Ásýnd suðvestur
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Í mótun 
Hugmyndin að innveggjalausu rými og innréttingu 
með öllum veggjum kom snemma. Ekki var þörf á 
lokuðum rýmum þar sem ekki væri að vænta truflun 
nágranna, auk þess sem að frjálst gólfplan gaf 
af sér meira rými, sveigjanleika og opnun en 
herbergjaskiptur gólfflötur. Grunnplanið var að 
mestu unnið í skissum. 
 

Úr skissubók
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Í mótun 
Grunnmyndin var einföld og hrein en niðurgrafin 
bygging bauð upp nýjar leiðir og meira frelsi. 
Ég leit á þetta sem tækifæri til þess að stíga 
skref út fyrir þægindarammann og hanna 
grunnmyndina á díagramískan máta. Ferkantað 
innirýmið hélt áfram að heilla mig en 
stoðveggir útirýmana fengu að leika lausum hala 
og brjóta upp geómetríuna. 
 

Úr skissubók
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Svefnrými Blautrými

EldhúsStofa

C C

A A

B

B

Í mótun 
Líkt og í Moldbrekku skiptir eldstæðið fyrir 
miðju rýminu upp í fjögur svæði:  
Legubekkur við ritvélina og bókahilla í stofu.
Bað, salerni og svefnaðstaða.
Blautrými þar sem gengið er inn og út í kæli. 
Eldhús. 
 
 

Grunnmynd afdreps
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Í mótun 
Eins og áður sagði gefur það mikið frelsi í 
hönnun innri rýma að grafa sig niður í jörðina. 
Í Moldbrekku vantar bæði gólf og þak og nýtti 
ég þá hluta til þess að brjóta upp einfalt form 
afdrepsins og styrkja upplifun innan rýmisins. 
Brot í þaki án reglu.  
Gólfflötur niðurgrafinn í sjónlínu við kindurnar, 
rithöfundurinn jafn náttúrunni.
 

Sneiðmynd afdreps
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Sneiðmynd afdreps Sneiðmynd afdreps
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Í nærmynd - 11.03.2019
Off the grid er hugtak sem að mér fannst 
henta verkefninu mínu sérstaklega vel. 
Rithöfundurinn er falinn, enginn veit af 
honum, í húsnæði langt frá öllu öðru, off grid. 
Það væri lítið mál að vera með heimarafstöð og 
leiða rafmagn í húsið frá ánni, sömu leið og 
kalda vatnið en þar sem eigandi hússins sækist 
ekki eftir tækjum sem ganga fyrir rafmagni, þar 
sem að húsið er nú þegar niðurgrafið (þar sem 
best er að geyma mat) og þar sem að 
eldstæði til hitunar er nú þegar í húsinu nýtti 
ég tækifærið og afskrifaði eina sjálfsögðustu 
munaðarvöru samtímans. 

Hítará

Snæfellsnesvegur

Moldbrekka

Fagraskógarfjall

Yfirlitskort
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Í nærmynd 
Ég valdi að vinna með efni af staðnum í 
verkefninu líkt og gert er í Moldbrekku. 
Blá- og grágrýtisríkur jarðvegurinn nýtist vel 
í steypuna og útgröfturinn því fullkominn í 
byggingu hússins. Þessar upplýsingar fékk ég 
frá Nínu Aradóttur jarðfræðingi. Moldbrekka
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Í nærmynd 
Í ferlinu var mér bent á að miðað við hvernig 
ég veldi myndirnar mínar þá heilluðu andstæður 
fjallanna og hlíðanna fyrir neðan mig 
greinilega ómeðvitað og ákvað ég að taka það 
með mér inn í hönnunina. Gróf áferð 
steypuveggja til móts við fína viðarinnréttingu 
og karma. Fura varð fyrir valinu, enda góð bæði 
sem byggingarefni og í innréttingar. Auk þess 
er hún aðgengileg hér á landi.

Torf - Af staðnum
Jarðvegur - Af staðnum

Einangrun - Mór úr mýrinni

Þakpappi

Steypa - Basalt úr jarðvegi

Gler - Álímt

Timbur - Fura

Deili
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Í nærmynd 
Ég geri ráð fyrir því að rithöfundurinn sjái 
um framkvæmdirnar að mestu sjálfur, vegna þess 
hvernig hann forðast samskipti við aðra. Ég 
ímynda mér að hann nýti það sem hendi er næst á 
jörðinni við uppsteypuna og nái þannig fram 
lifandi, grófri áferð. Ég gerði tilraunir með 
það sem að við höfðum tekið með okkur af 
jörðinni svo sem steina, strá og poka af vatni. 
Rithöfundurinn getur með þessu sett sitt mark á 
afdrepið.   Tilraunir
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Rendering Rendering



68 69

Í nærmynd 
Til þess að auka enn frekar á flæði náttúru inn 
í afdrepið, staðset ég þrjá glugga aftarlega í 
rýminu. Gluggarnir eru andstæðir 
suðvesturglugganum og sýna annað hvort beint 
inn í hrátt bergið eða plöntum vafða 
stoðveggina. Rýmin voru lengi í mótun en 
hugmyndina fékk ég heima við eldhúsborðið þegar 
ég fylgdist með fuglunum hoppa á milli 
greina trjánna á meðan þeir sungu saman 
vorsöngva. Þrátt fyrir útisvæðin er 
rithöfundurinn enn falinn og upplifir líf sem 
yfirleitt væri ofanjarðar. Rendering
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Rendering - aðkoma Rendering
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Litið til baka
Þegar ég lít um öxl er ég almennt ánægð með 
verkefnið mitt. Mér finnst conceptið 
sterkt og sagan bæði falleg og ljóðræn. Ég 
lærði gríðarlega á verkefninu og fékk að fara 
nánar í smáatriði en oft áður. Ferlið gekk  
almennt vel enda hætti verkefnið aldrei að vera 
skemmtilegt og spennandi. Lærdómsríkum árum 
lokið og ég geng full eftirvæntingar inn í 
næsta kafla lífsins.  

Fluga á vegg

Af virðingu við eiganda, sögu og náttúru 
fær eyðibýlið að standa ósnert og hýsir áfram dýrin 
sem þegar hafa tekið yfir. Litlu ofar í hlíðinni, 
með yfirsýn yfir rústina, er niðurgrafið afdrep 
rithöfundarins sem blandast umhverfinu 
af mikilli nærgætni og er að mestu falið.af mikilli nærgætni og er að mestu falið.
 
Líkt og í Moldbrekku hringa rýmin sig í kringum 
eldstæði fyrir miðju. Hver gluggi rammar inn 
ólík sjónarhorn, ofanjarðar og neðan, og eykur flæði 
náttúru, dýra- og umhverfishljóða inn í afdrepið. 
Þetta veitir rithöfundi innblástur til skrifa 
og daglegra starfa. Þarna getur hann lifað óséður, og daglegra starfa. Þarna getur hann lifað óséður, 
án samskipta við aðra, í rými sem hámarkar upplifun. 

Rithöfundurinn, fluga á vegg.

Hítará

Snæfellsnesvegur

Moldbrekka

Fagraskógarfjall

Árstíðirnar

Sólarhringur

Nýting Afdreps

95%

Fjöldi fólks sem kemur í heimsókn

Fjöldi fólks sem ábúandi heimsækir

Mestur fjöldi fólks sem notar afdrepið

95%

95%

85%

Ábúandi óskar ekki eftir

Áhugamál ábúanda

Svefnrými Blautrými

EldhúsStofa

C C

A A

B

B

Torf - Af staðnum
Jarðvegur - Af staðnum

Einangrun - Mór úr mýrinni

Þakpappi

Steypa - Basalt úr jarðvegi

Gler - Álímt

Timbur - Fura

Upphengi á Kjarvalstöðum
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Litið til baka
Ég er almennt meðvitaðri um umhverfi mitt, 
varðveislu bygginga og söguna sem fylgir 
hverjum stað. Hver staður, hver bygging og 
hvert landslag er einstakt og hefur ótrúlega 
ólík áhrif á fólk sem þangað sækir. Hver lína 
sem arkitekt teiknar kostar, ekki bara 
peninga heldur líka upplifun, túlkun og 
skynjun. Það sem við veljum að gera hefur áhrif 
á alla, ólík áhrif frá manni til manns. Það er 
okkar ábyrgð sem arkitekta að meta aðstæður vel 
og taka meðvitaðar ákvarðanir með hag  
jarðarinnar okkar í huga. Módel
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