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ÍMYNDUNARAFL

Þegar ég var krakki var ég með framtíðaráform. Ég 
ætlaði að safna fullt af peningum svo að ég gæti keypt 
og gert upp eyðibýlið Rif á Melrakkasléttu. Þar höfðu 
langafi	minn	og	langamma	búið	og	starfað	sem	vitaverðir	
á þessum nyrsta tanga Íslands. Ætlaði ég að búa þar 
ein til æviloka þar sem ég gæti setið og skrifað á 
meðan ég fylgdist með söltum sjónum skella á ljósgrárri 
sandfjörunni	fyrir	neðan	húsið.	Þó	að	þessi	áform	hafi	
kannski ekki verið úthugsuð, þá er staðreyndin sú að ég 
hef alla tíð verið einstaklega heilluð af eyðibýlum. 

 Í BA lokaritgerð minni fjallaði ég um og greindi 
mínar persónulegu upplifanir í samhengi byggingarlistar 
og	bar	saman	við	skrif	fræðimanna.	Einn	kafli	í	
ritgerðinni fjallaði einmitt um hið fyrrnefnda eyðibýli, 
Rif, og þau áhrif sem það hefði á mig. Í heimildarleit 
minni	rakst	ég	á	grein	eftir	finnska	arkitektinn	Juhani	
Pallasmaa og í þeirri grein var textabrot sem mér 
fannst útskýra fullkomlega það einstaka andrúmsloft sem 
einkennir eyðibýli:

 „Hinn	tilfinningalegi	máttur	sem	fylgir	
yfirgefnum	stöðum	á	rætur	sínar	að	rekja	til	
þeirrar staðreyndar að þau fá mann til að ímynda 
sér og setja sig í spor fyrri eigenda. Þau tæla 
ímyndunarafl	okkar	og	fá	mann	til	þess	að	hverfa	
frá raunveruleikanum. Gæði arkitektúrs ræðst ekki 
af þeim raunveruleika sem hann lætur í ljós, 
heldur hinu gagnstæða, þ.e. getu hans til þess að 
virkja	ímyndunarafl	okkar.“1
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WABI-SABI

Í áfanganum Hönnun og Samfélag IV var lagt fyrir að 
bók að eigin vali yrði lesin og skýrsla skrifuð um 
hana. Bókin sem ég valdi að lesa heitir Wabi-Sabi: 
For Artists, Designers, Poets & Philosophers. Ástæðan 
fyrir að ég nefni þessa bók hér er vegna þess hve 
áhrifarík hún var á þróun verkefnisins. Wabi-sabi er 
japönsk fagurfræði þar sem fegurð er álitin vera í því 
ófullkomna, óvaranlega og ófullgerða. Wabi-sabi snýst 
meðal annars um náttúrulegt ferli hlutanna t.d. með 
veðrun og notkun. Saga þeirra sést á áverkum þeirra, til 
dæmis	í	formi	upplitunar,	ryðs,	rispa,	bletta,	flögnunar	
og sprungna. Það kemur einnig fram að tilgerðarleysi 
sé eitt af einkennum wabi-sabi. Í því samhengi má því 
segja	að	það	sé	erfitt	að	búa	til	eitthvað	viljandi	
sem einkennist af þessari fagurfræði. Á einum stað í 
bókinni eru einkenni wabi-sabi borin saman við einkenni 
módernisma og í ljós kemur að þessar tvær stefnur eru í 
raun andstæður. Mér fannst áhugaverð tilhugsun að blanda 
þessum andstæðum saman í arkitektúr. 
 
	 Eins	og	flestir	vita	eru	auðlindir	jarðarinnar	ekki	
endalausar. Með því að dásama hið notaða og ófullkomna 
erum við að stuðla að betri nýtingu þeirra hluta sem við 
höfum og hafa ekki endilega tapað notagildi sínu. 
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RANNSÓKN 

Í desember 2018 fékk bekkurinn það verkefni að hefja 
rannsókn á nokkrum eyðibýlum í Borgarbyggð. Hópurinn 
minn fór í bíltúr og heimsótti öll eyðibýlin sem okkur 
hafði verið úthlutað og á endanum áttum við að velja 
eitt af þeim. Þessi ferð opnaði augu mín á marga vegu en 
það	helsta	held	ég	að	hafi	verið	tilfinningin	um	að	vera	í	
umhverfi	sem	var	mér	algjörlega	óþekkt.	

 Fyrsta eyðibýlið sem við heimsóttum, Litla-
Gröf, virtist nokkuð heilt að sjá. Það sem mér fannst 
eftirminnilegast frá staðnum var rammskakkur, sólgulur 
póstkassi sem reis uppúr grösugri, frostklæddri sinu sem 
gaf staðnum einstaklega einmannalegan blæ. Það vildi 
þannig	til	að	húsið	var	læst	og	þar	af	leiðandi	erfitt	
fyrir okkur velja það.

 Birkiból var næsta eyðibýli sem við heimsóttum. 
Afleggjarinn	að	bænum	stóð	í	miðri	blindhæð	þar	sem	
keyrt var inn þröngan veg umluktum þéttu birkikjarri. 
Eftir um kílómetra keyrslu inni í birkikjarrinu 
birtist bærinn sjálfur með stórkostlega fjallasýn í 
bakgrunni. Á bænum stendur lítið íbúðarhús og örlitlu 
fjær	eru	lítil	útihús,	bæði	voru	ólæst.	Það	er	erfitt	
að útskýra hvers vegna en það var eitthvað einstaklega 
vinalegt og sjarmerandi við þennan litla afskekkta bæ 
hinum	megin	við	birkihafið.	Inni	í	íbúðarhúsinu	var	
kveikt á ljósaperu inni í eldhúsinu sem gaf til kynna 
að bærinn væri í eigu einhvers núlifandi sem borgaði 
rafmagnsreikninginn. 
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 Næsta stopp var bærinn Skarð II. Húsið leit 
nánast alveg eins út og hús sem standa mörg eins saman 
á Sogavegi í Reykjavík. Húsið stóð aleitt undir brattri 
hæð	í	engu	samhengi	við	umhverfi	sitt	sem	gaf	staðnum	
einhverskonar	súrrealískan	blæ.	Afleggjarinn	að	húsinu	
var lokaður með hliði sem hafði verið bundið á milli 
tveggja girðingarstaura og gaf sterklega til kynna að 
hingað væri maður ekki velkominn. Við létum það þó ekki 
stoppa	okkur,	klifruðum	yfir	hliðið	og	fórum	að	húsinu	
sem var greinilega illa farið.  Það voru húsgögn í 
öllum herbergjum, eins og fyrrum íbúar hefðu mögulega 
yfirgefið	staðinn	í	skyndi	en	húsið	var	greinilega	líka	
í notkun sem ruslageymsla. Gluggar voru brotnir og inn 
um allar smugur blés ískaldur vindurinn sér inn og bjó 
í	kjölfarið	til	ófögur	hljóð.	Ímyndunaraflið	byrjaði	að	
hlaupa með mig því allan tímann sem ég var inni í húsinu 
var ég sannfærð um að á einhverjum tímapunkti myndi 
einhverskonar ófrýnileg, kræklótt vera ráðast á mig og 
reyna	að	murka	úr	mér	lífið.

 Múlastaðir var síðasta eyðibýlið sem við 
heimsóttum	en	komumst	við	fljótlega	að	því	að	búið	var	að	
gera það upp sem orlofsbústað. 

 Þegar uppi var staðið voru aðeins tvö eyðibýli sem 
komu til greina, Birkiból og Skarð II. Sjálf var ég ekki 
lengi að hugsa hvaða eyðibýli ég vildi velja þar sem að 
ég	átti	erfitt	með	tilhugsunina	um	ítrekaðar	heimsóknir	á	
annað þeirra. Birkiból var á endanum valið. 



BIRKIBÓL

Þegar við fengum verkefnið sjálft, að umbreyta eyðibýli 
í afdrep fyrir listrænan einstakling, varð ég fyrir 
svolitlum vonbrigðum að því leyti að mér fannst Birkiból 
ekki nógu spennandi eyðibýli. Það var að mestu leyti 
heilt og ég sá fyrir mér að ég myndi ekki hafa nógu 
mikið frelsi. Ég öfundaði þá sem fengu Moldbrekku vegna 
þess að það voru rústir sem ég sá fyrir mér að gætu 
boðið uppá ótal möguleika. Það kom ekki til greina að 
mínu mati að sleppa því að nota þær byggingar sem voru 
á staðnum og byggja eitthvað splunkunýtt. Eftir því sem 
lengur leið á verkefnið byrjaði mér að þykja sífellt 
vænna um staðinn og að lokum fannst mér ég eiginlega 
bara heppin að hafa fengið Birkiból til þess að vinna 
með. 

10

 Birkiból er byggt í landi Valbjarnarvalla sem var 
einmitt	bærinn	þar	sem	Jón	Júlíus	Jónsson,	sem	byggði	
Birkiból, fæddist. Var hann þá kominn á sextugsaldur. 
Jón	var	elstur	tíu	systkina	en		glímdi	við	mikla	fötlun	
alla	sína	tíð.	Hann	rak	búið	ásamt	konu	að	nafni	Jórunn	
Jónsdóttir.	Eftir	því	sem	ég	hef	lesið	var	seiglan	og	
þrjóskan í þessu fólki eftirtektar- og aðdáunarverð. 
Á	staðnum	er	um	50m2	íbúðarhús	með	lítilli	viðbyggingu	
og  um 100m2 útihús sem skipt er í þrjá hluta: hlöðu, 
fjárhús og lítið rými þar sem hestar eða kýr hafa verið 
geymd. Íbúðarhúsið er steypt með bárujárnsklæddu þaki en 
útihúsið er timburstrúktúr, klæddur með bárujárni. 

 Í eitt af þeim skiptum sem ég heimsótti Birkiból 
í ferlinu, upplifði ég einstakt augnablik sem hefur 
setið í mér síðan. Á íbúðarhúsinu eru allir gluggarnir 
jafn stórir fyrir utan einn sem er helmingi minni en 
hinir. Hann er staddur í minnsta herbergi hússins, 
svefnherberginu. Ég stóð fyrir utan þennan glugga og var 
að reyna að ná mynd af því sem glugginn rammaði inn. Það 
sást illa í gegnum gamalt glerið þannig að ég þurfti að 
rýna í gegnum það til þess að sjá út. Í gegnum þennan 
litla glugga sá ég glitta í næsta bæ, Valbjarnarvelli. 
Var	bærinn	svo	fullkomlega	innrammaður	að	erfitt	var	að	
trúa því að um tilviljun gæti verið að ræða. Í kjölfarið 
byrjaði	ég	ósjálfrátt	að	sjá	fyrir	mér	Jón	gamla,	þennan	
ótrúlega þrautseiga mann, byrja hvern einasta dag á 
því að líta út um litla gluggann og sjá æskuheimilið 
sitt bregða fyrir í miðju rammans. Búið sem hann hefði 
eflaust	tekið	við	ef	hann	hefði	verið	við	fulla	heilsu.	
Mér leið nánast eins og ég saknaði fortíðar sem var ekki 
mín eigin. Ég áttaði mig á því að andrúmsloft sem getur 
ollið upplifunum sem þessum er ekki hægt að skapa af 
ásettu ráði, aðeins varðveita. 
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Fjallasýn:
Að mínu mati helstu gæði staðarins. 
Fegurð sólarupprásarinnar fyllir 
mann ævintýraþrá. Slétturnar í 
kring koma til móts við fjalllendið 
og gefa staðnum ákveðið utanumhald 
og væntumþykju.

UMHVERFISGREINING
Í	upphafi	verkefnisins	greindi	ég	það	sem	mér	fannst	eftirtektarvert	í	umhverfi	Birkibóls:

Þúfur: 
Grisjuð ósléttubreiða liggur um 
allt og gefur staðnum ákveðna mýkt 
og minnir jafnvel á ólgusjó.

Skógur:
Lítill grenivaxinn skógur sést úr 
fjarlægð frá staðnum. Hann fyllir 
staðinn einhverskonar dulúð og 
löngun til þess að nálgast hann.

Niðurbrot:
Í náttúrulegri eyðileggingu hússins 
býr fegurð. Hún minnir mann á það 
hvað maðurinn hefur í raun litla 
stjórn á náttúrunni. Það sem var 
verður aftur. 
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Klappir:
Húsin eru byggð við fallegar 
klappir. Álfasögur koma upp í 
hugann	og	segja	mér	að	þær	þurfi	að	
láta ósnertar. 
 

Rafmagnsstaurar:
Gefa svæðinu lóðréttan rythma á 
móti láréttum rythma landslagsins. 
Um leið verður til aukin 
fjarlægðartilfinning.	

 

Birkikjarr:
Virkar eins og einangrun þar sem 
það umlykur veginn og aðdragandann 
að staðnum á spennandi hátt. 

Tjörn:
Vatnið dregur mann til sín með 
sínu	sterka	aðdráttarafli.	Það	
glittir	uppúr	grisjuðu	yfirborðinu	
og endurspeglar fallega birtu 
staðarins eins og endurskinsmerki. 
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ÚTSÝNI
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SUÐURGLUGGINN

Skáldsagan sem mér var úthlutað til þess að vinna með í 
þessu verkefni heitir Suðurglugginn og er eftir Gyrði 
Elíasson. Umbreyting eyðibýlisins í afdrep átti að vera 
gerð samhliða þörfum kúnnans sem er aðalpersónan í 
bókinni. Í Suðurglugganum er aðalpersónan rithöfundur. 

 Eftir að ég las bókina í fyrsta skipti fann 
ég strax fyrir sterkri tengingu við aðalpersónuna. 
Einstaklega sérvitur og þrjóskur maður sem þolir ekki að 
umgangast annað fólk. Hann var eiginlega bara öfgafull 
útgáfa af mér sjálfri. 

	 Það	má	segja	að	ég	hafi	kannski	tekið	bókina	
óþarflega	langt	og	fór	að	greina	hluti	í	henni	sem	
tengdust verkefninu ekki endilega beint. Til dæmis 
byrjaði ég að skrá hjá mér öll skiptin í bókinni sem 
rithöfundurinn minnist á tónlist. Eftir það bjó ég 
til lagalista með þessari tónlist sem ég svo hlustaði 
reglulega á í gegnum ferlið. 

Annað sem ég gerði var að ég byrjaði, eins og 
rithöfundurinn í bókinni, að skrá hjá mér drauma. 
Tvisvar í ferlinu dreymdi mig mjög sterka drauma. Báðir 
þessir draumar eru, að ég tel, tengdir einhverskonar 
kvíða tengdum lokaverkefninu. Það er athyglisvert að það 
leið nákvæmlega einn mánuður á milli þessarra drauma en 
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12. mars 2019

Mig dreymdi að ég var að vinna á jarðarberjabúgarði. Ég var 
að	flokka	jarðarberin	í	glærar	öskjur	sem	höfðu	verið	tínd	
í kóngabláa plastkassa. Nánast öll berin voru skemmd eða 
útlitsgölluð. Sama hvað ég reyndi tókst mér aldrei að safna 
nógu mörgum heilum jarðarberjum til þess að fylla í eina 
öskju. Eigandi búgarðsins stóð til hliðar og grét vegna 
uppskerunnar. 

12. apríl 2019

Mig dreymdi að ég var uppi í skóla að líma saman afstöðumódel 
fyrir	lokaverkefnið.	Allt	í	einu	finn	ég	fyrir	því	að	ég	er	
byrjuð	að	fá	blóðnasir.	Ég	held	fyrir	andlitið	og	finn	hvernig	
þær aukast og aukast. Á endanum er ég hætt að geta andað 
og	ligg	á	fjórum	fótum	á	gólfinu	á	meðan	blóðið	gúlpast	úr	
andlitinu á mér. Það síðasta sem ég sé er blóðið sem rennur í 
stóran hringlaga poll undir borðinu þar sem módelið stendur. 
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ÞARFAGREINING

Ég fór þó ekki aðeins óhefðbundanr leiðir í 
greiningu bókarinnar heldur gerði ég líka hefðbundna 
þarfagreiningu: 

Eldhús: 
-Staðurinn	þar	sem	hann	byrjar	daginn	og	fær	sér	kaffi.	
-Eldar mjög lítið og þarf því ekki að vera stórt. 
-Ísskápur,	kaffivél,	vaskur	og	eldavél	væru	helstu	
nauðsynjar.
-Borð og tveir stólar ef ske kynni að hann fengi gest. 
-Hér myndi henta honum að hafa fallegt útsýni í átt að    
sólarupprás,	rammað	inn	beint	fyrir	ofan	kaffivélina.	Á	
þeim afmarkaða stað myndi hann byrja hvern dag. Þar væri 
sjónin og þefskynið blandað fallega saman og myndi ef 
til vill örva sköpunargáfu hans í skrifum dagsins. 

Stofa:
-Hann þarf stað þar sem hann getur slakað á, á daginn 
undir ullarteppi og hugsað eða lesið. 
-Honum	finnst	gott	að	hafa	kamínu	þar	sem	hann	getur	
verið við eldinn og hlýjað sér eða kveikt í bréfum eða 
óásættanlegum ritvélarskrifum.
-Hann vill hlusta á útvarp og fallega tónlist en hefur 
lítinn áhuga á sjónvarpi. 
-Sófi	eða	legubekkur	og	bókahilla.

Baðherbergi:
-Klósett og vaskur.
-Gæti hentað honum að hafa baðkar með útsýni eða heitan 
pott	þar	sem	hann	slakað	á	og	spáð	í	umhverfi	sínu.	

18

Vinnuaðstaða:
-Skrifborð, stóll og ritvél.
-Vill hlusta á tónlist á meðan hann skrifar. Gæti tengst 
stofunni. 
-Þarf mjög áhugavert útsýni fyrir ofan ritvélina í 
suðurátt.
-Spurning	hvort	að	vinnuaðstaðan	ætti	að	vera	á	fleiri	
stöðum. 

Svefnrými:
-Sefur einn og þyrfti því ekki meira en einbreitt rúm. 
-Les alltaf fyrir svefninn og þyrfti því náttborð eða 
hirslu fyrir bækur og lampa. 
-Hirsla fyrir föt.
-Hann hefur gaman af því að að horfa út um gluggann og 
þá sérstaklega upp í himininn. Gæti verið áhugavert 
að vera með loftglugga fyrir ofan rúmið eða glugga sem 
rammar inn fjallaútsýnið. 
-Hann dreymir mikið og spáir í draumum. 

Úti:
-Kann að meta að geta setið úti þegar hann er að skrifa 
og myndi vilja sitja úti hvernig sem viðrar.
-Hann gengur mikið og væri því gott að hafa góða 
gönguleið með einhverjum áfangastað sem gæti jafnvel 
nýst sem önnur vinnuaðstaða t.d. við Arngrímstjörn. 

Annað: 
-Hann hefur áhuga á kvikmyndum en er á móti sjónvörpum. 
-Hann á draum um að eiga sinn eigin kvikmyndasal.
-Hann hefur áhuga á dýrum. Eitthvað sem dregur þau að.
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ÍBÚÐARHÚS

Það fyrsta sem ég gerði þegar ég var að byrja á því 
að þróa íbúðarhúsið var að grandskoða grunnmyndina í 
húsinu. Í upprunalega húsinu, án viðbyggingarinnar, var 
einhver einfaldleiki sem heillaði mig. Ég sá fyrir mér 
að sá sem hefði teiknað það hefði setið með rúðustrikað 
blað fyrir framan sig og strikað þetta skýra plan á 
milli litlu ferninganna. Allar opnanir á húsinu lágu 
til dæmis beint á móti hvort öðru auk þess sem að það 
virtist sem að planið væri í grunninn aðeins fjórir 
álíka stórir ferningar með strompi í miðjunni. Það kom 
aldrei neitt annað til greina hjá mér en að vinna að 
einhverju leyti með upprunalega grunnplanið í húsinu. 
Þrjóskan í mér sagði mér að það væri ekki nóg að nota 
bara skelina því þá yrði hún bara eins og leikmunur. 
Auk þess var ég sannfærð um að gæði væru fólgin í því 
að virða söguna og ummerki fortíðar. Nákvæmlega þessar 
afmarkanir sem ég setti mér í byrjun áttu eftir virka 
eins og tölvuleikur sem er spilaður í fyrsta skiptið á 
erfiðleikastiginu	„hard“.	
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 Rithöfundurinn í bókinni kann að meta útiveru og 
nefnir	hann	á	einum	stað	að	honum	finnist	eftirsóknarvert	
að geta skrifað úti þó að veðrið sé ekki endilega 
gott. Í ljósi þess ákvað ég strax í byrjun að einn 
ferningurinn af fjórum yrði útisvæði. Í framhaldi af 
því áttaði ég mig á að húsið væri við það orðið of 
lítið. Ég þurfti að bæta einhverju við það. Í staðinn 
fyrir að stækka húsið út á við ákvað ég að það yrði 
umhverfisvænast	að	reisa	það	upp.	Þessi	ákvörðun	átti	
eftir	að	reynast	ein	af	erfiðustu	áskorunum	verkefnisins:	
að	finna	stað	fyrir	stiga.	

 Þrátt fyrir að vera að búin að setja mér strangar 
reglur þá virtist ég hvergi vera hætt. Ég hélt áfram 
að sjá fyrir mér mjög sértækar aðstæður sem ég vildi 
að yrðu partur af byggingunni. Ég ætlaði til dæmis að 
vera	með	baðkar	sem	væri	búið	að	sökkva	í	gólfið	svo	
að sá sem lægi í baðinu gæti horft á grasið í augnhæð 
útum glugga. Auk þess var ég með hugmyndir um að vera 
með bókaherbergi í tvöfaldri hæð og vinnurými fyrir 
rithöfundinn sem snéri beint í hásuður. 
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 Eins og við mátti búast gekk lítið upp hjá mér 
í langan tíma. Sama hvernig ég leitaði að lausn þá 
virtust allar hugmyndir mínar vera eins og jarðarberin í 
draumnum. Aðferðin sem ég notaði til að þróa grunnplanið 
var að skissa ítrekað ofaní upprunalegu grunnmyndina. 
Eftir	yfirferð	númer	tvö	leið	mér	eins	og	að	ég	væri	
ennþá á byrjunarreit. Ég sá að ég yrði að gera 
einhverjar stórtækar breytingar og svíkja ýmis loforð 
sem ég var búin að gera við sjálfa mig. Ég byrjaði á því 
að breyta um staðsetningu á garðinum sem hafði þá alltaf 
snúið í norður vegna þess að suðurparturinn hafði verið 
frátekinn fyrir suðurgluggann sem rithöfundurinn ætlaði 
að skrifa við. Um leið og ég gerði það varð allt ferlið 
margfalt auðveldara. Suðurglugginn varð reyndar að snúa 
í suðaustur en það reyndist lítill fórnarkostnaður. Ég 
ákvað líka, til þess að gera rýmið meira spennandi, 
að vinna með hæðarbreytingar innan ferninganna. Eftir 
mikla baráttu var stiginn allt í einu kominn á stað sem 
að virkaði. Smátt og smátt þokaðist grunnmyndin saman. 
Loksins gat ég til dæmis byrjað að móta þakið af alvöru. 
Því lengur sem á leið varð ég strangari á að grunnplanið 
myndi	passa	fullkomlega	inn	í	rúðukerfi	sem	ég	hafði	
sett mér fyrir sem byggði á upprunalega krosslaga 
grunnfletinum	og	gluggaopnunum.	Að	lokum	tókst	mér	að	
laga	allt	að	þessu	kerfi	þar	sem	að	hvert	einasta	strik	
hafði sína ástæðu.

Þar sem að gamla húsið var steypt fannst mér að nýi 
hlutinn yrði að vera það líka. Mér fannst eitthvað 
heiðarlegt við það að nota sama efni og geta séð hvernig 
tíminn vinnur á efninu á sambærilegum hraða. Ég ákvað að 
allar byggingarnar á staðnum yrðu í gráum tónum og myndu 
þá harmonera við klappirnar sem standa uppúr jörðinni á 
víð og dreif um lóðina.  
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 Fyrir mér er verkefni aldrei lokið fyrr en ég get 
gengið í gegnum bygginguna í huganum og séð fyrir mér 
hvern krók og kima. 
Inngangurinn í húsið er lítið op á framhlið hússins. 
Þegar gengið er inn um opið stendur til boða að stíga 
upp nokkur þrep í lítinn garð. Þar skýla gamlir steyptir 
veggir manni fyrir veðri og vindum. Í horninu er pottur 
með útisturtu. Snúa þarf við til þess að ganga inn í 
húsið. Það fyrsta sem tekur á móti manni þegar hurðin 
er opnuð er stór gluggi sem snýr beint að birkikjarrinu 
hinum megin við húsið. Þegar litið er til vinstri er 
lítill gluggi. Hann rammar fullkomlega inn næsta bæ. Það 
er eitthvað notalegt við það að vita af því að maður sé 
ekki	einn	í	heiminum	á	svona	afskekktum	stað	og	finnst	
mér	því	kostur	að	það	sé	tilfinningin	þegar	maður	gengur	
inn í húsið. Á vinstri hönd er klósettið. Þegar gengið 
er lengra inn í rýmið kemur maður inn í stofuna sem er 
með hærri lofthæð. Í miðju þessa inngangs/stofu rýmis 
er arinn. Eldhúsið er staðsett í hægra horni hússins og 
þarf maður að stíga nokkur þrep niður. Eldhúsbekkurinn 
liggur í sömu hæð og jörðin úti í garðinum. Í horninu er 
lítið borð og bekkir og er staðsett undir stiganum sem 
leiðir upp á aðra hæð. Þar kemur maður upp í vinnurými 
rithöfundarins. Skrifborð stendur undir löngum glugga 
sem beinir í suðurátt en aðeins er hægt að sjá útsýnið 
ef sest er við borðið. Nokkur þrep í viðbót liggja í 
kringum strompinn og leiða mann upp í svefnrýmið. Þar 
er hringlaga loftgluggi staðsettur undir rúminu. Þar 
liggur rithöfundurinn og reynir að lesa leyndardóma úr 
rigningartaumunum. 
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ÚTIHÚS

Á Birkibóli er eins og áður hefur komið fram lítið 
íbúðarhús	ásamt	helmingi	stærra	útihúsi.	Ég	var	fljótlega	
byrjuð að hafa áhyggjur af því að ég hefði engin not 
fyrir útihúsið þar sem að kúnninn minn var rithöfundur 
og hafði þar að leiðandi ekki þörf fyrir stærðarinnar 
vinnuaðstöðu. Ég ákvað því taka áhugamál rithöfundarins 
til nánari skoðunar og gá hvort að ég gæti ekki spilað 
þau inn í útihúsin. Satt best að segja var ekki margt 
í boði þar sem að rithöfundurinn leit ekki á margt sem 
ánægjuefni	í	lífinu.	Það	var	þó	tvennt	sem	ég	gat	með	
góðri samvisku túlkað sem áhugamál. Eitt af því var að 
fylgjast með dýrum. Í bókinni minnist hann á hrafna, 
rollur og hund. Það sem kom þó á móti var sú staðreynd 
að hann vildi alls ekki þurfa að bera ábyrgð á einu né 
neinu.	Hið	síðara	var	að	á	fleiri	en	einum	stað	minnist	
rithöfundurinn á áhuga hans á kvikmyndum og gefur til 
kynna áhuga á að eiga sinn eigin kvikmyndasal. Eins 
og sést á myndunum hér til hliðar er samspil ljóss og 
skugga í útihúsunum, áberandi. Ég vissi að ég vildi 
halda áfram að vinna með eitthvað í þeim dúr og fannst 
mér því hugmyndin um að hafa kvikmyndasal í hlöðunni, 
tilvalin. Í bókinni stendur:

„Mig	minnir	að	það	hafi	verið	Bergman	sem	talaði	
um þá undarlegu nautn sem gæti fylgt því að tala 
ekki	við	nokkurn	mann	svo	dögum	skipti.“	...	„Hann	
hafði reyndar kvikmyndasalinn sinn; þar gat hann 
setið út í eitt og horft á fólk tala á tjaldinu, 
en	það	yrti	aldrei	á	hann.“2
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 Hugmyndavinnan í hönnun útihúsanna var með 
verulega ólíku móti og hönnun íbúðarhússins að því leyti 
að hún fór nánast eingöngu fram í höfðinu á mér. Þar 
með var fyrsta teikningin nánast sú síðasta og birti ég 
hana	ekki	fyrr	en	á	þriðju	yfirferð.	Hönnun	íbúðarhússins	
var	töluvert	flóknari	og	mesta	orkan	sem	fór	í	það.	Það	
er	samt	ekki	þar	með	sagt	að	ég	hafi	hent	á	blað	því	
fyrsta sem mér datt í hug. Hugmyndin að útihúsunum var í 
sífelldri	meltingu	yfir	allt	ferlið	og	held	ég	að	flestar	
hugmyndir	hafi	ég	fengið	þegar	ég	var	á	staðnum.	Þó	að	
ákvörðunin	um	kvikmyndasalinn	hafi	komið	fljótt,	leið	
langur tími þar sem ég vissi ekki hvað ég ætlaði að hafa 
í fjárhúsunum sem voru áföst hlöðunni. Hvernig gat ég 
blandað saman dýrum og kvikmyndum á trúverðugan hátt? Og 
hvernig getur maður haldið dýr ef maður ætlar ekki að 
hugsa um þau?
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 Í byrjun var ég með fókusinn á fuglum og lét mér 
detta í hug ýmsar leiðir til þess að búa til  arkitektúr 
til þess að draga þá að afdrepinu. Staðreyndin var hins 
vegar sú að ég er enginn sérfræðingur í atferli fugla 
og vissi að sú nálgun ætti eftir að kosta mig mikla 
rannsóknarvinnu. Kindur var ég hins vegar fróð um, enda 
alin upp á sveitabæ sem mér fannst á menntaskólaárunum 
vera einstaklega skammarlegur hlutur. Eftir eina 
heimsókn á Birkiból tók ég eftir því að það voru gömul 
kindaspörð á nokkrum stöðum á lóðinni. Það staðfesti 
grun minn um að þar gengi sauðfé sjálfala á sumrin. 
Sumrin	á	Íslandi	eru	eins	og	flestir	sem	þar	búa	vita,	
ekki aðeins sól og blíða. Kindur leita sér skjóls fyrir 
kulda	og	rigningu	eins	og	flest	önnur	dýr.	Yfirgefnar,	
opnar byggingar eða rústir eru þá vinsæll griðastaður en 
þar sem þær eru ekki á hverju strái verða moldarbörðin 
stundum að nægja. Fjárhús eru hönnuð með það í huga 
að geyma sauðfé en einnig þarf aðgengi bóndans til 
að fóðra og hugsa um dýrin að vera til staðar. Mig 
langaði að umbreyta gömlu fjárhúsunum í griðastað fyrir 
kindur	þar	sem	skalinn	væri	alfarið	við	þeirra	hæfi	og	
menn	óþarfir.	Ég	leitaði	innblásturs	í	moldarbarðið	og	
leyfði	jörðinni	að	breiða	sig	yfir	þakið	á	fjárhúsunum.	
Þar væri líka stórt gat sem myndi gegna hlutverki 
náttúrulegs ljósgjafa auk þess að hleypa rigningu ofaní 
ker sem væri staðsett beint undir gatinu og gæti þá 
nýst sem drykkjarból fyrir kindurnar. Gatið og kerið 
yrði hringlaga til að koma í veg fyrir slysahættu af 
völdum hvassra horna. Inngangurinn inn í rýmið yrði ekki 
nema rúmur metri á hæð, í samræmi við hæð kindanna. 
Auk þess yrði hann jafn langur og breidd veggsins svo 
að	kindurnar	upplifi	sig	ekki	sem	innikróaðar.	Tveir	
gluggar myndu svo tengja rýmið við kvikmyndasalinn sem 
rithöfundurinn gæti þá líka nýtt til þess að sitja og 
virða fyrir sér dýrin. 

 Útihúsin sem nú eru bárujárnsklædd hugsaði ég að 
yrðu endurkædd með lerki sem með tímanum verður grátt og 
myndi þá ríma saman við íbúðarhúsið. 
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LOKAORÐ

Þetta verkefni var það skemmtilegasta sem ég hef unnið. 
Það var krefjandi að vinna með byggingar sem eru til þar 
sem að frelsið er af skornum skammti. Það verður líka 
til togstreita á milli þess að vernda það sem fyrir er 
og að koma sinni hönnun á framfæri. Ég lærði þá lexíu að 
það er kannski betra setja sér ekki of strangar reglur 
og markmið alveg í byrjun. Frekar að leyfa verkefninu að 
þróast og setja svo smám saman skýrari línur. Þegar ég 
lýt	yfir	ferlið	er	ég	ánægð	með	að	hafa	ekki	gefist	upp	og	
með því tekist að ná markmiði mínu um að skapa áhugaverð 
rými innan staðlaðs strúktúrs. 
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