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Útskriftarverkefni arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands í arkitektúr 
hófst fyrir áramót með rannsókn á fjórum eyðibýlum í Borgarbyggð. 
Bekknum var skipt upp í þrjá hópa en minn hópur skoðaði eyðibýlin 
Hamra, Moldbrekku, Syðri-Skóga og Landbrot. 

Eftir skoðunarferðina vorum við öll sammála um að eyðibýlið 
Moldbrekka yrði tekið til nánari skoðunnar. Næstu daga skoðuðum 
við Moldbrekku og öfluðum upplýsinga um sögu býlisins og 
ábúendur þess.
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Hamrar á Mýrum 
er eitt eyðibýlanna 
sem við skoðuðum. 
Í fjarska sést 
Fagraskógarfjall
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Syðri-Skógar er 
eyðibýli skammt frá 
Moldbrekku
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Moldbrekka árið 1945
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„Moldbrekka er snertispöl sunnan við Skóga, og má þar heita í eyði, síðan 
Sigurður Sigurbergsson fluttist með fjölskyldu sína til Borgarness. Samt nytjar 
hann jörðina að einhverju leyti að sumrinu. Magnús [Hallbjörnsson, frá Syðri-
Skógum] var svo góðviljaður að ganga með mér þangað suður eftir, því fremur 
er leiðinlegt að koma einn að býli, sem ekki er að öllu leyti yfirgefið. Nú naut ég 
hvorki glaðlegs bros og hlýrra orða af vörum húsfreyjunnar né drakk hjá henni 
rjúkandi kaffi og skrifa ég það á hennar reikning, þar til fundum okkar ber 
næst saman.“ – Magnús Karl Antonsson í Tímanum 24. nóvember árið 1963.

Moldbrekka
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Snorrastaðir

Jörfi

Kort – Mkv. 1:30.000

N
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Moldbrekka

Brúarhraun

Skógaflói

Fagraskógarfjall
684 m

Hítará

Danmörk

Barnaborg

Barnaborgarhraun

Hraunsmúli

Kaldárbakkarétt

Flesjustaðir



16



17

Moldbrekka er eyðibýli í Kolbeinsstaðahreppi 
á Vesturlandi, sennilega byggt á fimmta áratug 
síðustu aldar. Húsið er við rætur Fagraskógarfjalls 
og Grettisbælis. Byggingarefni er steinsteypa en 
veggirnir eru tvöfaldir og einangraðir með mó      
úr flóanum. Flóinn undan fjallinu er að mestu 
mýrlendi og hraun. 

Eftir að ábúendurnir yfirgáfu húsið um 1965 
og fluttu til Borgarness bjó einsetu maður í 
húsinu um skeið en þurfti að flytja burt eftir að 
kveikt var í húsinu á meðan hann var í Borgarnesi. 
Brennuvargurinn var íbúi í Ytri-Skógum sem er bær 
skammt frá. 

Bruninn átti sér stað árið 1973. Í brunanum 
skemmdist flest allt og núna stendur ekkert eftir 
nema steypan sem er mjög illa farin. Húsið er þak-
laust sem gera rústirnar ennþá áhugaverðari, húsið 
er í raun eins og inngarður. Innandyra eru naglar í 
veggjum og tel ég líklegt að húsið hafi verið panil 
klætt innandyra.
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Grunnmynd – Mkv. 1:100
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Útlit Norðvestur – Mkv. 1:100

Snið A–A – Mkv. 1:100
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Útlit Suðvestur – Mkv. 1:100

Útlit Suðvestur – Mkv. 1:100
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Í janúar var okkur úthlutað bókum sem fjölluðu allar um listamenn. Flestar eru 
þær fyrstu persónu frásagnir en sögupersónurnar voru kúnnarnir í verkefninu. 
Ég las bókina Sorgarmarsinn en hún fjallar um tónsmiðinn Jónas sem er 
fráskilinn og dálítill einfari. Hann er nægjusamur tónsmiður sem skrifar nótur 
í minnisbækur, útfærir nótur öðru hvoru í tónlistarforriti, spilar á píanó, les 
bækur um merkileg tónskáld og drekkur Maxwell’s house kaffi.

Jónas sækir sér innblástur fyrir tónsmíðina í náttúrunni og umhverfi sínu. Hann 
lítið gefinn fyrir samræður við fólk almennt en hefur samt áhuga á fólki. Jónas 
hefur gaman af grænmetisræktun og setur annað slagið niður kartöflur og 
rótargrænmeti. Hann vinnur hjá auglýsingastofu við að skrifa auglýsingatexta. 
Hann getur unnið verkefnin sín þar sem hann vill og getur því tekið vinnuna 
með sér hvert sem er.

Sorgarmarsinn

Í bókinni býr Jónas einn í gömlu húsi á Austfjörðum, húsið er í eigu bróður 
fyrrverandi eiginkonu Jónasar en hann hefur veitt Jónasi leyfi til að dvelja í 
húsinu eins lengi og hann vill. Umhverfi Jónasar er hans helsti innblástur, hljóð 
sem hann heyrir hleypa af stað melódíum í huga Jónasar sem hann svo skrifar 
niður til minnis og spilar svo stundum á píanóið, þess vegna er nauðsynlegt 
að Jónas hafi örvandi umhverfi og búi í húsi sem býður umhverfishljóð 
velkomin. Jónas ekur um á bíl og er duglegur að skoða umhverfið sitt og 
er stöðugt leitandi að hljóðum í náttúrunni sem veita honum innblástur. 
Umhverfi eyðibýlisins Moldbrekku er fjölbreytt en nálægt rennur áin Hítará. 
Kolbeinsstaðatjarnir eru í grendinni ásamt sjálfu hafinu. 

Við fengum svigrúm til að breyta sögupersónunum aðeins og ég ákvað að Jónas 
skyldi byrja að framleiða tónlist og útfæra þá uppsöfnuðu vinnu sem hann 
hefur unnið í mörg ár. 
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Eftir að ég las bókina Sorgarmarsinn fór ég að hugleiða um verkefnið og hvert 
ég vildi fara með það. Í fyrstu yfirferðinni sem titluð var Program yfirferð 
kynntum við drög að concepti fyrir verkefnið.

Ég byrjaði ferlið á að nálgast loftmynd hjá Landmælingum Íslands. Loftmyndin 
var tekin árið 1956 og er af Fagraskógarfjalli og Grettisbæli. Loftmyndin er í 
hárri upplausn sem gerði mér kleyft að stækka hana og skoða hvernig túnin hjá 
Moldbrekku voru ásamt útihúsum. Ég teiknaði upp túnin og kortlagði bæinn 
eins og hann var rétt áður en hann fór í eyði. Þetta gerði ég til þess að kynnast 
Moldbrekku betur. Samhliða þessari rannsókn hélt ég áfram að skoða sögu 
staðarins til að fá betri tilfinningu fyrir lifnaðarháttum.

Inná vefsíðunni leitir.is er til dæmis að finna upplýsingar um staðsetningu 
bæjarins; Moldbrekka: Yngstu rústirnar eru af steinhúsi, sem byggt var einhvern 
tíma milli 1930 og 40, en brann á 8. áratugnum, þá að mestu í eyði, sem og 
jörðin. Furðulitlar útihúsarústir eru þar líka. Á holti niðurundir hrauninu er 
bæjarrúst. Var sá bær byggður rétt eftir 1920. Fluttur ofan úr hlíðinni af ótta 
við steinkast úr Skógarhyrnu. Skammt frá steinhúsinu út með hlíðinni eru 
rústir beggja megin götunnar, sem munu vera af elsta bænum og tilheyrandi 
útihúsum. Þar var steinkastshættan. Munnmæli eru um það að steinn hafi farið 
inn um hesthúsþak og drepið 2 hesta.   

Upphaf
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Concept módel sem ég gerði 
snemma í ferlinu. Dekkri 
viðurinn sýnir Moldbrekku en 
ljósi því sem ég bæti við

Skissumódel, viðbyggingin 
og inngarðurinn sem snýr 
að gamla húsinu
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Hugmyndin mín fyrir verkefnið var að gera hús sem byði umhverfishljóð 
velkomin í stað þess að hindra þau. Vindurinn myndi spila stórt hlutverk í 
útfærslu hugmyndarinnar. 

Ég byrjaði að kanna mismunandi nálganir á viðbyggingu við Moldbrekku. 
Samhliða því hóf ég að rannsaka hljóð skúlptúra og aðra hluti sem tengjast 
hljóði á einn eða annan hátt. 

Í upphafi sá ég fyrir mér að húsið sjálft yrði hið eiginlega hljóðfæri á einn 
eða annan hátt en það breyttist fljótlega í ferlinu þegar ég fór að hanna 
tengingarnar á milli nýja hússins og gamla. Tveir langir gangar tengja 
Moldbrekku við nýbygginguna og á milli þeirra verður til inngarður. 
Þegar drög að þessari lausn fóru að birtast sá ég strax fyrir mér að 
gera hljóðskúlptúr í inngarðinum. 

Ég kannaði mismunandi útfærslur, gerði skissumódel af skúlptúrum, skissaði 
og reyndi að sjá fyrir mér eitthvað sem myndi virka í inngarðinum. Án þess að 
vera með skýra hugmynd fór ég inn í yfirferð númer 2 ef ég man rétt og kynnti 
hugmyndina um að gera hljóðskúlptúr inn í inngarðinum. Anna María Bogadóttir 
arkitekt sagði að inngarðurinn væri kannski hljóðskúlptúrinn sjálfur. Ég hugsaði 
málið og hélt áfram að prufa mismunandi útfærslur á vindknúnu hljóðfæri. 
Sífellt færðist hugmyndin þó aftur til upprunalegs horfs, eða að gera hljóðfæri 
sem væri hluti af húsinu sjálfu en ekki hlutur í inngarðinum.

Hugmynd
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Ég ákvað að Jónas skyldi hafa vinnustofu í Moldbrekku, í gömlu stofunni 
með útsýni yfir flóann. Í nýju viðbyggingunni eru íverurýmin, stofa, svefn- og 
baðherbergi. Gengið er inn í húsið um gömlu Moldbrekku ég ákvað að það 
skyldi ekki vera hægt að ganga beint inn í vinnustofuna heldur þyrfti Jónas að 
ganga inn í nýja hlutann og þaðan aftur yfir í vinnustofuna í Moldbrekku.
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Acoustic mirrors í Dungeness í 
Englandi. Þessir steyptu hljóð 
speglar voru byggðir á tímum 
seinni heimsstyrjaldarinnar 
til að nema hljóð í orrustu 
þotum Öxulveldanna í margra 
kílómetra fjarlægð.
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A Sound Garden er 
hljóð listaverk í Seattle í 
Bandaríkjunum. Verkið er eftir 
listamanninn Douglas Hollis 
en hann hefur unnið mikið 
með hljóð á sínum ferli. Verkið 
framkallar hljóð þegar vindur 
blæs í gegnum pípur.
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Tvísöngur er hljóðskúlptúr 
á Seyðisfirði eftir þýska 
listamanninn Lukas Kühne.
Það samanstendur af fimm 
sambyggðum hvelfingum af 
mismunandi stærðum.

Hver hvelfing fyrir sig hefur 
eigin tíðni sem samsvarar 
einum tóni í fimmundarsöng 
og virkar sem magnari fyrir 
þann tón. Tvísöngur virkar 
þannig sem náttúruleg umgjörð 
fyrir íslensku tvísöngshefðina 
og er bæði sjónræn og 
hljóðræn útfærsla á henni.
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Tíðni er útilistaverk eftir 
listamanninn Finnboga 
Pétursson. Verkið er staðsett 
uppi á hálendi nálægt 
Vatnsfellsvirkjun

“Í skemmstu máli sagt er þetta 
orgelpípa úr steini sem er 20 
metra löng og vel manngeng. 
Í henni er blágrýtisfjöður, líkt 
og í flautu, sem myndar tón 
þegar vindurinn blæs í gegn. 
Tíðni rafmagns er 50 Hz, sem 
verður einmitt tíðni hljóðsins 
úr pípunni, þannig að verkið 
myndar samhljóm þar á milli.”

Ég skoðaði fleiri verk eftir 
Finnboga, meðal annars verkið 
Tides. Finnbogi hefur unnið 
mikið með hljóð á sínum ferli.
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Ég hafði samband við Þráinn Hjálmarsson tónskáld og hann bauðst til að hitta 
mig og spjalla um hljóð, hljóðfæri og hljóðskúlptúra. Þekktasta tónverk Þráins 
er sennilega As heard across a room. 

Ég hitti Þráinn í Þverholti og sagði honum frá verkefninu mínu og hvað ég 
vildi gera. Við áttum fróðlegt spjall um flautur og eðlisfræðilegu hliðarnar af 
hljóðfærum. Við ræddum um efniskennd í hljóðfærum þar sem ég var forvitinn 
að vita hvort önnur efni hegðuðu sér eins í hljóðfærum eins og ál gerir. Líklega 
er ál besti kosturinn til að framkalla víbring í blásturshljóðfærum og því 
léttari sem álið er því hærri tíðni næst. Ég var einnig forvitinn að vita hvernig 
mismunandi efni í ljósgarðinum myndu bregðast við hljóðum úr skúlptúrnum. 
Út frá því ræddum við um verk Richard Serra, Intersection en hægt er að ganga 
um verkið og klappa og heyra mismunandi tíðnisvörun. 

Spjall okkar Þráins hafði án efa áhrif á þróun verkefnisins en ég átti einnig gott 
samtal við Ásbjörgu Jónsdóttur og Davíð Snæ Sveinsson. Ásbjörg er tónskáld 
en Davíð er húsasmiður og með B.A. gráðu í arkitektúr. Ég trúi því að samtal sé 
eitt mikilvægasta verkfærið í hönnun. Hvort sem það er hönnun bygginga eða 
einhvers annars. 

Við ræddum um endurkast hljóðs og hvernig mismunandi efni myndu bregðast 
við hljómi frá hljóðfærinu. Því sléttara og harðara efni því mun meira endurkast 
verður á hljóðinu. Því grófara efni því minna endurkast. Ég var meðvitaður um 
þetta í ferlinu og tók mið af því í hönnuninni.

Fyrir utan praktísk atriði varðandi hljóð og hljóðfræði veittu samtölin mín við 
Ásbjörgu og Þráinn mér ómetanlega innsýn inn í líf og daglega rútínu tónskálds 
og betri skilning á þörfum þess.

Hljóð
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“Sound is a spatial event, a material phenomenon and an auditive experience 
rolled into one. It can be described using the vectors of distance, direction and 
location. Within architecture, every built space can modify, position, reflect 
or reverberate the sounds that occur there. Sound embraces and transcends 
the spaces in which it occurs, opening up a consummate context for the 
listener: the acoustic source and its surroundings unite into a unique auditory 
experience.” – Úr bókinni OASE 
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Jónas í inngarðinum
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Ný slétt steypa liggur mjög þétt upp að gamla húsinu en veggir gamla hússins 
fá að halda sér eins og þeir eru. Ég steypi nýtt gólf með hita í gamla húsið og 
steypi nýtt þak. Þannig helst sagan að miklu leyti innandyra í Moldbrekku og 
Jónas mun vinna umkringur henni og tímanum sem hefur liðið en veðruðu 
veggirnir sem vindurinn hefur dunið á í 50 ár geyma söguna. 

Í Moldbrekku er fyllt upp í hurðargöt og brotna veggi með nýrri sléttri steypu en 
breytingum í gamla húsinu er haldið í lágmarki. 

Myndin til hægri sýnir 
samskeytin á nýju og gömlu 
byggingunni
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Myndin á næstu opnu 
sýnir nýtt hurðargat sem 
var áður gluggi í gömlu 
Moldbrekku

Deilihönnun – Gamalt 
mætir nýju. Mkv. 1:20

Deili – 1:20
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Eftir nokkrar mismunandi útfærslur og hugmyndir af hljóðverkinu snéri ég 
aðeins til baka og einfaldaði hugmyndina. Ég setti fjórar flautur yfir ljósgarðinn 
en á báðum endum hverrar flautu er keilulaga steypuverk sem beinir vindi inn í 
flauturnar. Steypuverkið tengir saman gamla þakkantinn á Moldbrekku við nýja 
húsið. Saman mynda flauturnar hljóma sem stýrast algjörlega af náttúrunnar 
hendi. Jónas getur notið þess að hlusta á hljóma úr flautunum inni í stofu hjá 
sér, í garðinum eða inni í Moldbrekku. 

Suðvestur útlit

Snið A–A

10m5
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Afstöðumynd Mkv 1:500
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Floor plan – 1:100

D FE

D FE

C C

A A

B B

10m5

Grunnmynd
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10m5

Snið B-B og C-C
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Næsta opna sýnir 
hvernig byggingun liggur 
í landinu ásamt útsýninu 
yfir flóann

Hurðin til vinstri á 
myndinni opnast út í 
inngarðinn. Viðurinn 
er eik og golfin eru 
terrazzo slípuð steypa 
með basalt mulningi úr 
fjallshlíðinni
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10m5

Snið B-B og C-C
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Ég nota sama efni í 
gömlu Moldbrekku og 
í landslagið þar sem 
húsið er orðinn hluti af 
náttúrunni
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Módelið var smíðað úr MDFi og spreyjað með málningu. Þegar prófdæmingunni 
lauk settum við upp sýningu á Kjarvalsstöðum ásamt nemendum í vöru–, fata– 
og grafískri hönnun ásamt myndlistardeildinni. Sýningin heppnaðist vel og var 
vel sótt. 
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Í inngarðinum eru stórar 
steyptar hellur sem 
hleypa regnvatni beint 
niður í jarðveginn
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Þegar komið er inn 
sér maður inn í 
svefnherbergið en fyrir 
ofan stólinn er þakgluggi
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Myndin sýnir verkefnið 
á Útskriftarsýningu B.A. 
nema á Kjarvalsstöðum.
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