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Jóhannes Kjarval í sínu listamanna afdrepi í Kjarvalshvammi



Verkefnið.

Hugsuðir, listamenn og rithöfundar hafa löngum átt sér griðarstaði á 
afviknum stöðum þar sem þeir dveljast, til langs eða skamms tíma, íhuga, 
endurnærast og vinna að sinni listsköpun, hönnun, rannsóknum eða 
framleiðslu fjarri amstri hversdagsins. 
Verkefnið felst í því að endurlífga og endurskilgreina eyðibýli á Íslandi sem 
afdrep fyrir hugsuði, listamenn og rithöfunda með skilgreiningu á þarfir 
þeirra sem leita sér afdreps í hýbýlinu og skapa umgjörð og viðeigandi 
andrúmsloft utan um líf og störf viðkomandi eintaklinga. Er rústinni rutt 
burtu eða er byggt á hinu veðraða mannvirki?



Eyðibýla rannsókn.

Í byrjun verkefnis rannsökuðum við 
nokkur eyðibýli sem okkur var úthlutað 
af kennurum skv. ritinu Eyðibýli á 
Íslandi. Eyðibýlin voru öll í kringum 
Borgarnessvæðið og í mismunandi 
ásigkomulagi. Minn hópur komst að 
því að aðeins eitt af fjórum eyðibýlum, 
sem okkur var úthlutað, væri enn í dag 
eyðibýli. Hin höfðu verið gerð upp og 
nýtast meðal annars sem gisthús og 
hótel. 

Selhagi var eina húsið sem var enn í 
dag eyðibýli og mikil áskorunin var 
að læra nánar um sögu Selhaga. Við 
eyddum dágóðum tíma á safnhúsi 
Borgarnesar að glugga í bækur og 
fengum mikla hjálp frá því yndislega 
starfsfólki sem þar vinnur og komumst 
við að því að Jón Helgason, bóndi á 
Ásbjarnarstöðum, sem er sveitabærinn 
á næstu lóð við Selhaga, og kona 
hans, Halldóra Ólafsdóttir fluttu að 
Ásbjarnarstöðum árið 1907 en Jón 
byggði nýbýlið Selhaga 1909. 
Enginn ábúandi var í Selhaga eftir 1960, 
en þá lagðist býlið alveg í eyði. 
 

 



Eyðibýlið Selhagi í sínu núverandi ástandi



Húsið stendur á yfirgefinni jörð, 
við rætur Síðufjalls, innarlega í 
Örnólfsdal. Til norðurs sér yfir Þverá 
að Baulu, auk bæjarstæðanna 
hinum megin við ánna. Til austurs 
sér upp með Þverá inn eftir 
Örnólfsdalnum. Til suður bera 
við himin fallegir hamrar í hlíðum 
Síðufjalls og til vesturs sér út dalinn 
heim að bænum Ásbjarnarstöðum. 
Húsið stendur tignarlega á hæð við 
rætur fjallsins og þaðan er víðsýnt 
yfir Örnólfsdal. Vegurinn að húsinu 
liggur upp hæðina. Jörðin er fyrrum 
nytjaland en virðist ekki vera nytjuð, 
utan þess að skepnur eru hafðar 
á beit umhverfis húsið. Túnakort 
frá um 1920 gefa vísbendingar um 
að eldra íbúðarhús hafi staðið á 
svipuðum stað og húsið stendur í 
dag. Austar á lóðinni stenda leifar 
af steinsteyptu, burstalaga útihúsi. 

Húsið er steinsteypt og 
samanstendur af kjallara og einni 
hæð sem nær upp í ris. Undirstöður 
hússins eru steinsteyptar og 
útveggir þess múrhúðaðir. Þak 
hússins er portbyggt ris sem hefur 
þá sérstöðu að vera torfklætt ofan 
á bárujárn. Húsið stendur opið og 
eru gluggar ýmist glerjaðir, opnir 
eða búið að negla fyrir þá. Í þeim 
eru bæði póstar og fög. Steypan 
er mjög spruning og húsið því 
í heldur slæmu ásigkomulagi. 
Viðbygging við norðurhlið hússins 
er með einhalla þaki og er lægri 
en upprunalega byggingin. Þá 
hefur úthúsinu á austurhlið hússins 
að öllum líkindum verið bætt við 
seinna líka. Innra skipulag hússins 
er upprunalegt en lítið stendur eftir 
að innbúi þess, annað en fastur 
húsbúnaður og einstaka lausir 
húsmunir.
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Dagbókarfærsla 11. janúar ´19.

Í gær fórum við sem hópur að Selhaga og tókum okkur göngutúr upp alla 
fjallshlíðina. Fossinn var afar fallegur og vinsælt ljósmyndaefni. Útsýnið 

var æðislegt og var ótrúlega gott að sitjast á stein við hlið fossins og horfa 
niður til Selhaga og yfir landssvæðið. Ósjálfrátt róast maður og fer að slaka 
á og hreinsa hugann. Það var gott að hugleiða um verkefnið, sitjandi þarna 
upp á. Eftir göngutúrinn heimsóttum við bóndann á Ásbjarnastöðum sem 

er sveitabærinn við hlið Selhaga. Planið var fyrir jólafrí að fá spjall með 
honum en aldrei náðist samband við hann fyrr en loksins núna. Hann 

hafði ekki miklar upplýsingar um Selhaga en hafði þó þær upplýsingar sem 
okkur fannst vanta. Sérstaklega fannst mér útskýringar hans um veðurfar 
á svæðinu hjálpa. Áhugavert var að vita að svæðið væri mikið í skugga og 

allan desember og janúar skíni aldrei sól yfir svæðið. Vanalega er skjólsælt 
við Selhaga en stundum koma sterkir vindar úr vestri. Selhagi stendur á 
mýri og hafði þess vegna verið byggður svona hátt í hæðinni. Stór hluti 

svæðisins hefur verið ræstur fram. Selhagi er staðsettur á landnámsjörð og 
stendur á um 9 milljón ára gömlu bergi, sem er eitt það elsta á Íslandi. Innar 

í víkinni, keyrt framhjá Selhaga, er veiðikofi og á sumrin getur orðið mikil 
umferð þangað. En lóð Selhaga fylgir einnig laxveiðileyfi.



Útsýni yfir Selhaga frá toppi Síðufjalls 



Fossinn sem rennur niður Síðufjall í gegnum lóð Selhaga



Listamaðurinn.

Okkur var úthlutað bækur um 
persónur, sem allar fjalla á einn 
eða annan hátt um störf hugsuða, 
listamanna og rithöfunda, sem lifa 
á jaðri samfélagsins. Ég tengdi 
persónuna og hans þarfir við 
húsið Selhaga og umhverfið þar í 
kring en mér var úthlutað bókina 
Suðurglugginn, eftir Gyrðir Elíasson. 

Persónan sem segir frá sínu lífi í 
bókinni er rithöfundur. Mér fannst 
hann vera nokkuð þjáður listamaður, 
líki vel að vera einsamall og honum 
finnst hann vinna best þannig. 
Hann hafi átti strangann föður 
og foreldrum hans kom ekki vel 
saman. Hann er á fimmtudagsaldri, 
barnlaus og ógiftur og hugsar oft 
um fyrrverandi ást sína en hefur 
samt sem áður engann áhuga á að 
kveikja í henni aftur. Hann er ekki 
feiminn en sækir samt sem áður 
ekki mikið í félagsskap. Hann er 
kurteis og verður þreyttur á lélegri 
framkomu fólks. Honum líkar vel við 
dýr og sættir sig frekar við að hafa 
þau í kringum sig á meðan hann 
vinnur, heldur en að hafa mannfólk 
hjá sér. Honum líkar það vel að 
fara í göngutúra í náttúrunni og 
horfir mikið út á vatnið. Hann tekur 
ritvélina með sér út á pall í góðu 
veðri.



Hann býr í borginni en lítur á sitt 
afdrep hjá Selhaga sem vinnustofu. 
En þangað fer hann þegar hann 
vill einbeita sér sem best. Honum 
finnst betra að vera einn þegar 
hann á erfitt með að einbeita sér 
að skrifunum og vill allgjörann frið. 
En hann dvelur lengi í senn í sínu 
afdrepi, eða þar til hann klárar 
að skrifa heila bók. Hann sækir 
innblástur frá útsýninu í kring og 
byrjar alla morgna á að sækja sér 
kaffi í eldhúsinu og nýtur útsýnisins 
út um gluggan. Skrifstofan hans 
er björt og með góðu útsýni yfir 
svæðið. Á veturnar er lítið um 
að vera. En á sumrin getur hann 
fylgst með rollunum á svæðinu, sér 
hestamennina ríða á stígnum fyrir 
neðan og ferðamenn keyra yfir í 
veiðikofann sem er staðsettur innar 
í dalnum. Hann fær sér oft göngutúr 
um svæðið í hádeginu og finnst afar 
gott að ganga upp fjallið meðfram 
fossinum og sest þar oft niður til að 
hugleiða.

Í afdrepinu vill hann ekki hafa 
sjónvarp og helst ekki síma, nema 
fyrir neyðartilvik. Hann hlustar oft 
á sinfóníur í plötuspilaranum, og 
þegar hann vill taka sér pásu frá 
skrifum les hann bækur. 
Þar sem hann dvelur lengi í senn í 
afdrepinu finnst honum þæginlegt 
að allt sé til alls eins og t.d. 
þvottavél og vel útbúið eldhús. 
Reglulega keyrir hann til Borgarnes 
til að versla  í matinn og næla sér 
í enn aðra áhugaverða bók til að 
lesa. 



Dagbókarfærsla 23. jan ´19.

Vangaveltur varðandi persónuna.
Er rithöfundurinn of “boring”? Þarf ég að gera hann áhugaverðari? 

Í fyrstu tók ég hann bókstaflega. Mér fannst hann vilja vinnufrið í afdrepinu. 
Enga truflun, engann félagsskap. En á sama tíma sækist hann lúmskt í 
félagsskap. Hann fer niður á kaffihús og í bókabúðina, að hitta manninn 

með “bíóið”. Hneykslast yfir því að enginn skuli nenna að tala við sig, en vill 
ekki endilega spjalla við neinn. Hvað vill hann !?

Þarf hann félagsskap frá fólki sem veit ekki hver hann er? Er hann 
útskúfaður úr þessu samfélagi í bókinni? Ókei, segjum sem svo að hann 

nýti veiðileyfið sem fylgir lóðinni. Hann hefur ekki áhuga sjálfur á að 
veiða, en gæti hann rekið veiðikofa og þannig grætt á ferðamönnum og 

fólki sem þekkir hann ekki fyrirfram? Fengi hann “góðann” félagsskap? 
Þá væri hægt að nýta lóðina sem rústir fjárhússins eru á fyrir veiðikofa. 

Rithöfundurinn býr í Selhaga… eða öfugt?
En hvað ef hann vill alls ekki félagsskap? Hann svarar ekki einu sinni 
þegar fólk bankar á dyrnar. Vill hann vera í felum? Þarf hann felustað, 
þar sem hann fær allgjörlega sinn frið. Kannski vill hann stjórna því 

allgjörlega sjálfur hvenær hann vill félagsskap eða ekki, hvenær hann vill 
hafa mannleg samskipti. Fara einhvert frá húsinu þar sem hann getur haft 

mannleg samskipti.
Ef hann vill ekki hafa sjónvarp, en hefur samt ríkann áhuga á kvikmyndum 

og gamaldags kvikmyndavélum, væri hann til í að hafa svoleiðis vél í stað 
sjónvarps. Bíóherbergi/sal?



Dagbókarfærsla 7. febrúar ´19.

Fyrsta yfirferð afstaðinn. Ég mun halda mig við þann einfaldleika sem fylgir 
rithöfundinum. Mér finnst hann ekki þurfa stærra samhengi í kringum 

sig, óþarfa veiðikofa eða bíósal. Þetta verkefni að gera listamanna afdrep er 
allveg nógu spennandi.. a.m.k. fyrir mig. 

Mér finnst Selhagi passa vel fyrir hann, ekki bara húsið heldur einnig 
umhverfið í kring. Ég sá hann fyrir mér taka sér göngutúra á svæðinu, 

eins og hann var vanur að gera í bókinni, horfa yfir til Baulu og Þverá líkt 
og hann sá yfir hafið í bókinni. Mig langar til að nýta húsið Selhaga í þessu 
verkefni. En hversu mikið pláss þarf þessi eini maður og er Selhagi of stórt 

hús fyrir hann? Þyrfti ég að minnka við Selhaga en hvað þarf ég þá að hafa í 
huga þegar endurnýja á gamalt hús líkt og Selhagi?

Hönnunarþróun.



Þetta var gott tækifæri fyrir mig 
til að vinna með eyðibýli og var 
ég spennt fyrir Selhaga og varð 
því ekkert annað í stöðunni en að 
nýta það sem fyrir var til staðar. 
Selhagi er einstakt í lögun og hefur 
veðrast á svo fallegan hátt. Vegna 
þess tímdi ég varla að breyta neinu 
við útlit þess og vildi ég að saga 
hússins myndi birtast manni á 
augljósan hátt. Ég sá fljótt fram á að 
gluggarnir yrðu mín helsta áskorun. 
Kemst ég upp með að hafa 
húsið ósnert að utan eða þyrftu 
nútímalegir þættir að birtast í bland 
við það gamla að utan?  

Það væri ekki hægt að búa í húsinu 
eins og staðan er á því í dag en 
mér fannst vera óhjákvæmilegt 
að byggja allt nýtt að innan. 
Útveggir, sem ég nýti einfaldlega 
útaf útlitslegu og sögulegu gildi, 
þyrftu stuðning og var því fljótt 
inn í myndinni að byggja nýja 
steypuveggi að innan með nýrri 
einangrun, sem gætu borið gömlu 
veggina uppi og gefið húsinu 
hreinleika að innan.
Concept varð hið nýja mætir hinu 
gamla. Nýtt að innan, gamalt að 
utan.

 



Ég prentaði út upprunalegt 
grunnplan af Selhaga og skissaði í 
planið sirka rýmisstærðir og stærðir 
á húsgögnum sem ég ímyndaði 
mér að hann þyrfti. Fyrst um sinn 
fór ég of geist og byrjaði á því að 
skera helming af Selhaga til þess að 
minnka fermetrafjöldann. Ég hafði 
byrjað á að koma fyrir þeim rýmum 
sem rithöfundurinn þurfti. Ég vildi 
fyrst reyna að halda efri hæðinni 
og jafnvel ekki allri hæðinni heldur 
part af henni og láta það frekar 
virka sem  svefnloft/svalir. Stigarnir 
voru að þvælast fyrir mér en einnig 
rýmisskipulagið á neðri hæðinni. 
Baðherbergið varð fast undir 
svefnloftinu og náði ég með engu 
móti að koma því annarsstaðar fyrir.



Með því að velja það verkefni 
að endurnýja gamalt hús fylltist 
hausinn að hugmyndum en 
verkefni á borð við þessi veittu mér 
sérstaklega mikinn innblástur og 
skoðaði ég reglulega þessi verkefni 
í gegnum ferlið. Fyrsta verkefnið 
er eftir arkitektinn Volodymyr 
Shoom og kallast MMXVII-I 
Vacation House og snérist um að 
endurreisa eða endurnýta leifar 
af byggingu frá árinu 1839 sem 
var áður álbræðsluverksmiðja. 
Það hreif mig mikið hvernig hann 
blandar koparnum saman við 
gömlu bygginguna og í raun breytir 
ekki veggjum en útlit hússins 
breytist með gluggunum. Seinna 
verkefnið er eftir studio í Basel, 
Buchner Bründler, og er um tvö 
hundruð ára gamalt steinhús. Þar 
hefur upprunalegur strúktur hússins 
fengið að halda sér og að innan 
hafa nýir steypuveggir verið reistir 
og spila saman við hið gamla að 
innan.

MMXVII-I

Buchner Bründler



Dagbókarfærsla 26. febrúar ´19.

Grunnplanið hefur verið fremst á dagskrá hjá mér síðustu vikurnar 
og finnst mér ég loksins komið með rýmisflæðið á hreint. Ég fjarlægði 

allgerlega efri hæðina þannig einungis verður þessi upphækkaði “pallur” 
þar sem skrifstofan og svefnherbergið eru og þar sem baðherbergið 

skiptir herbergjunum í tvennt. Stofa, eldhús og inngangur er síðan á neðri 
pallinum. Rými hússins eru komin á sinn stað en tengingin á milli þeirra 
finnst mér ekki nógu góð. Milliveggir eru að breytast fram og til baka. Er 

í miklum þrepapælingum og hvar best sé að hafa arininn. Stofa/eldhús er 
nú komið efst á lista yfir forgangsatriði og þar er ég að gera það rými meira 
spennandi og er ég einnig að vinna í að tengja nýja innganginn við stofuna/

eldhúsið annars vegar og hinsvegar við gömlu fjárhúsviðbygginguna 
sem getur nýst sem sólpallur. Örlitlar pælingar hafa verið varðandi 

gluggasetningar en ég vil að það sjáist bæði að utan og innan hið nýja 
að koma út um gluggaop og gamli steinsteypuveggurinn sést að innan í 

glugganum. Mér fannst merkilegt að húsið sem hann bjó í, í bókinni, væri 
svart, en það er ekki algengt út á landi á Íslandi finnst mér. En mig langaði 

að tengja svarta litinn yfir í verkefnið mitt og sá fljótt fyrir mér að nota svart 
járn í gluggarammana, en það gæti sýnt góðann contrast við hvítu, veðruðu 

málninguna á húsinu og græna grasið í kring.



Dagbókarfærsla 1.  mars ´19.

Andri benti mér á hús í Swiss eftir Pascal Flammer. Þetta hús og Selhagi 
eiga það sameiginlegt að gluggar ná niður að jörðu þannig grasið er rétt 

fyrir neðan sjónlínu. Húsið hefur innbyggðar innréttingar allann hringinn 
inn í rýminu og eru í sömu hæð og jörðin. 

Með því að bæta við innbyggðri innréttingu þar sem hæðamismunurinn 
átti sér stað gat ég nýtt hana til að koma fyrir þrepum og arininum 
sem mig langaði að hafa í miðjunni og jafnvel sófanum. Á vegginn á 

móti þar sem gluggar byrjuðu í metershæð, passaði fullkomlega að hafa 
eldhúsinnréttinguna og tókst mér að koma fyrir innbygðu borði og stólum í 

þá einingu líka. 

Pascal Flammer



Dagbókarfærsla 8. mars ´19.

Yfirferð II afstaðin og við fengum Ruth Morrow í heimsókn sem hjálpaði 
okkur mikið með verkefnin. Hún benti mér á hvernig ég get gert innviði 
hússins betri í takt við útviði. Hún vildi meina að ég gæti hugsað það sem 

dýr eða eitthvað lifandi, það getur verið hvað sem er að innan. Það þarf 
ekki að vera svona kassalaga. Ég fór að hugsa efnisval og lögun rýmisins 

öðruvísi. Þarf það að vera steyptur veggur að innan? Hvað annað er hægt að 
gera? Ég fór að hugsa um listakonuna sem kallar sig shoplifter sem hannar 

rými úr þessum sérstöku fluffy litríka ullarefni. Er hægt að gera innra 
rýmið að öðrum heimi? Hvað er það sem getur gefið mér mikinn contrast 

við húsið að utan?

Verk eftir Shoplifter



Hann vill vera einsamall í friði. Hvaða rými í náttúrunni leyfa þér það. Hvar 
finn ég innblástur fyrir því. Eru dýr sem vilja lifa ein í friði og hvernig lifa 

þau?

It is in the nature of bears to be solitary animals, and most species are like 
this, especially the giant pandas, who only have eyes for bamboo branches. 

Red pandas are also extremely shy. Black bears require an adequate amount 
of cover, due to their shy and solitary nature, so they mainly live in heavily 
forested areas. However, they are able to adapt well to diverse habitats such 
as mountains, swampy areas, abandoned fields, hardwood forest, softwood 

forest, mixed forest, mountain laurel thickets, logged areas, and cornfields.“ 

Felustaður sofandi björns



Ég fór smátt og smátt að tengja 
persónuleika rithöfundarins við 
björn. Vildi hann kannski bara vera í 
felum í hellinum sínum, aleinn í friði 
líkt og birnir. Í fyrstu skoðaði ég og 
skissaði mörg frekar ýkt dæmi og sá 
fyrir mér að næstum breyta rýminu 
í hellir. Ég sá fljótt hversu mikið ég 
myndi sakna rýmisins sem ég hafði 
nú þegar skapað. Línurnar sem 
mynduðust í loftinu og innbyggðu 
innréttingarnar voru það sem ég 
var orðin einstaklega sátt með og 
vildi helst ekki breyta.Eftir miklar 
vangaveltur fór ég meira að gera 
mér grein fyrir hversu vel umhverfi 
Selhaga hentaði rithöfundinum. 
Hann er í friði og í hálfgerðri 
einangrun á þessu svæði, líkt og 
hann þráir mest.



Nautilus House eftir Javier Senosiain

Óregluleg lögun veggjar

Incidental Space eftir Christian Kerez

Grotto Fondazione Prada eftir Thomas Demand



Dagbókarfærsla 15. mars ´19. 

Eftir spjall við Andra um hellapælingarnar fór ég meira að spá í efnisvalið 
að innan. Veggir þyrftu ekki endilega að vera óreglulegir eins og hellir eins 
og mér datt fyrst í hug heldur getur efnisvalið vakið þá tilfinningu sem ég 
var að leitast eftir. Eftir stutta heimsókn á bókasafnið rakst ég á umfjöllun 

um efnið kork í einni af bókunum. Mér fannst útlit korksins minna mig 
á hellisveggi en einnig er korkur umhverfisvænn og einstaklega góð 

hljóðeinangrun sem mér fannst passa vel fyrir rithöfundinn sem vill algjöra 
ró á sínum griðarstað.

Það fór að renna upp fyrir mér að Ruth hafði náð að rugla mig aðeins með 
conceptið mitt en til þess að, „að allt nýtt að innan og gamalt að utan“, 
stæðist væri ekki að passa að innan væri hægt að sjá gömlu veggina í 

gluggaopinu, samhliða nýju veggjunum. Ég sannfærði sjálan mig um að 
breyta gluggunum þannig að svarta stálið klæðir allann gluggarammann og 

komi nokkra sentímetra út fyrir húsið.



Veggkorkur



Dagbókarfærsla 27. mars ‘19.

Ég er orðin virkilega hrifin af rýmisskipulagi hússins en ég er ekki orðin 
fyllilega sátt með gluggana, ég þarf að minnka þá sem eru við skrifstofu, 

svefnherbergi og baðherbergi. Svæðið sem áður nýttist sem fjárhús er nú 
orðið að litlum garði eða sólpalli og bætt hef ég við skrifstofuna stórum 

rennnanlegum svalahurðum þar sem rithöfundurinn getur gengið beint út 
með skrifvélina sína, frá skrifborðinu og út á pall í sólina.

Ég prófaði að gera renderingu af stofu/eldhúsinu og sá hvernig korkklæddu 
veggirnir gætu orðið virkilega yfirþyrmandi í rýminu og líkaði mér betur 

við steinsteyptu veggina. Ég endaði með að hafa einungis vegginn sem 
svefnherbergi og skrifstofan áttu sér stað, klædda korknum þar sem að það 

væri einmitt svæðin þar sem rithöfundurinn myndi vilja algjöra þögn.



Dagbókarfærsla 10. apríl ‘19.

Lokaþróun yfirferð.  
Gengið er inn í húsið í gegnum gamla fjárhúshlutann. Þar taka við grófar 
steinhellur sem leiða þig niður að aðalhurð hússins. Þegar gengið er inn 
stendurðu andspænis stórum gluggum og við þér blasir mikil lofthæð. 
Vinstra megin er eldhúsinnréttingin og hægra megin eru  innbyggðir 

skápar þar sem er sófi, arinn og þrep upp á næsta pall. Gengið er beint upp 
á skrifstofu rithöfundarins. Við skrifborðið hans er stór gluggi með útsýni 

yfir Þverá og Baulu. Útum stórar rennanlegar glerhurðar er hægt að ganga 
út á pall. Fyrir miðju í rýminu stendur baðherbergið sem skiptir í stundur 

svefnherberginu og skrifstofunni. Bæði bað og rúm hafa glugga í sömu 
hæð og þegar rithöfundurinn liggur þannig það virki eins og hann lægi út 
á grasi. Að utan hefur lítið breyst fyrir utan glugga. Á suður- og vesturhlið 

hússins standa gluggar í sinni upprunalegri stærð og lögun. Þar koma 
svartir járn gluggarammar nokkrum sentimetrum fyrir utan upprunalega 

opið. Í gluggasillunni sjást síðan samskeyti gamla og nýja veggsins. Á norður 
hlið hússins hafa gluggum verið bætt við og aðrir stækkaðir. Þar sést ekki 
samskeyti í gluggasillum en korkur klæðir þar veggina að innan sem nær 
út að gluggum. Að utan hefur svarta járninu verið komið þannig fyrir líkt 

og það hafi verið skorið í gegnum steypuna, í mismunandi halla og lögun. Á 
austurhlið hússins er síðan að finna rennanlega glerhurðar sem bætt hafa 

verið við húsið. 



Útlit Selhaga eftir breytingar



Concept AxonometryÚtlit vestur

Útlit norður

Útlit austur

Útlit suður



Grunnmynd

Deili 1 - Gluggar þar sem stærð 
og lögun er ekki breytt.

Deili 2 - Gluggar það sem stærð 
og lögun hefur verið breytt.



Snið A Snið B

Snið C



Afstöðumynd



Skrifstofa 
rithöfundarins

Innra rými 
Selhaga, séð 
frá inngang.





Upphengi á útskriftarsýningu á Kjarvalsstöðum





Lokaorð.

Mér fannst áhugavert að takast 
á við verkefni eins og þetta, að 
endurnýja gamalt og lúið húsnæði. 
Ég passaði að hafa í huga að 
halda alltaf í það gamla og sýna 
sögu þess á augljósann hátt og á 
sama tíma sýna andstæður með 
nútímalegum þáttum.  
Það eru allt öðruvísi hindranir 
sem verða í ferlinu heldur en 
þegar hanna á nýtt húsnæði frá 
byrjunpunkti. Í fyrstu bjóst ég við 
að verkefnið yrði auðveldara en 
flest önnur sem við höfðum gengið 
í gegnum. Smátt og smátt komst 
ég að því að erfiðleikarnir voru til 
staðar en sýndu sig á allt öðruvísi 
hátt heldur en ég hafði áður 
upplifað.  
Mér fannst ég loksins ná að fara 
ýtarlega í verkefni, sem var eitthvað 
sem ég hafði þráð lengi. Mikið 
púður fór í deiliteikningar í þetta 
skipti sem mér fannst dýrmætt að 
læra almennilega. 
Oft fannst mér í gegnum ferlið ég 
þurfa að vera ljóðrænni eða fara 
óhefðbundnari leiðir en endaði 
alltaf á því að fylgja þeim ekki eftir 
heldur tók ég fremur praktískar 
ákvarðanir en mér fannst ég 

jaframt nálgast verkefnið á fremur 
lógískan hátt. Ég er fyllilega sátt 
með verkefnið eins og ég náði að 
skila því af mér og trúi því að ég 
hafi skapað bæði gott vinnurými 
fyrir rithöfundinn og einnig frábært 
húsnæði fyrir hann til að dvelja í.

“Þetta hefur aldrei sést áður” var 
yfirskrift útskriftarsýningarinnar 
í ár og ég furðaði mig á titlinu 
og tengdi hann ekki við 
arkitektúrdeildina því það að 
endurnýja eyðibýli hefur nú allveg 
verið gert áður.  
Ég upplifði mikla ánægju hjá 
gestum sýningarinnar og fannst ég 
oft heyra til dæmis: “afhverju lögum 
við ekki svona gamalt hús og gerum 
úr því sumarbústað?”. Sú regla að 
nýta það sem er til staðar er ein af 
mörgum reglum sem við stöndum 
fyrir í dag vegna umhverfisáhrifa 
og hvernig við getum spornað 
við slæmum áhrifum mannkyns á 
jörðina. Ég ákvað að bæta ekki enn 
einu fótsporinu á náttúru landsins 
og það er einn af kostum þess að 
gera upp eyðibýli Íslands.
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