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Byrjunin

Eftir langa og strembna haustönn rann upp sá dagur sem bekkurinn hafði beðið eftir í ofvæni, hvar 
útskriftarverkefnið okkar yrði staðsett. Það var á dimmum desemberdegi þegar kennararnir standa fyrir framan 
okkur og varpa fram mynd af Hveragerði á vegginn. Ég fæ góða tilfinningu fyrir þessu, þetta er kunnuglegur staður 
sem vekur upp jákvæð hugrenningatengsl við minningar mínar úr æsku. Það eru ófá skiptin sem við fjölskyldan 
höfum farið í sunnudagsísbíltúrinn til Hveragerðis og stoppað í Eden. Við fengum það verkefni að rannsaka 
Hveragerði og ígrunda það sem vakti athygli okkar, fleiri leiðbeiningar fengum við ekki.



Myndir úr einkasafni, Hveragerði Friðastaðir



Yfirskrift verkefnisins frá kennurum
Listamanna residensía

Nemendur eiga að hanna residensíu sem býður upp
á dvalar-, vinnu- og sýningarstað fyrir listamenn. Residensían skal 
staðstett innan bæjarmarka Hveragerðis og starfsemi hennar 
skal að einhverju leyti tengjast við auðlindir, innviði, og sérkenni 
staðarins. Nemendur ákveða staðsetningu, vægi og fjölda 
bygginga og skulu rökstyðja nálgun sína með vísun í verkefnið og 
staðinn.
Nemendum er einnig frjálst að velja hvort þeir nýti sér mannvirki 
bæjarins, og prjóni á einhvern hátt við þau og þá starfsemi sem 
fyrir er, eða hvort þeir velji að nálgast residensíuna sem stakstætt/
stakstæð mannvirki.
Áhersla er lögð á að nemendur skapi heildræna sýn fyrir verkefnið 
og sýni hvernig hið manngerða umhverfi er hugsað í samhengi við 
hlutverk sitt og samfélagið í Hveragerði - hvernig getur arkitektúr 
fléttað saman stað og starfsemi og fest í sessi listamannabæinn 
Hveragerði?



HVERAGERÐI



Hveragerði

Austan við Hellisheiði í Ölfusi reis þorp árið 1929 og út frá því varð Hveragerðishreppur stofnaður árið 1946 sem 
varð síðan Hveragerðisbær árið 1987. Fólk flyktist til Hveragerðis meðal annars vegna jarðhitans en einnig vegna 
hveravirkninnar sem setur svip sinn á bæinn, en gufustróka má sjá víða um bæinn og við jaðar hans. Hverirnir voru 
nýttir til eldamennsku, húshitunar og þvotta. Stefna bæjarstjórnar er sú að Hveragerðisbær skipti sér í fremstu röð 
sveitarfélaga á Íslandi á sviði umhverfismála og að aðalskipulagið styðji við sjálfbæra þróun á sem flestum sviðum. 

Ekki leið á löngu þar til að skáld og aðrir listamenn settust að í Hveragerði sem var fljótt kenndur við að vera 
nýlenda listamanna. 

Í dag geta jafnt Íslendingar sem og ferðamenn notið þess að sækja heim útivistar- og náttúruperlur bæjarins sem 
og innviði hans. Þar á meðal sækjast margir eftir að komast í endurhæfingardvöl í bænum sem hefur verið kallaður 
heilsubærinn en bæjarfélagið leggur mikla áherslu á að vera framarlega í þeim flokki.



Hveragerði
Útskriftarverkefni 3. árs nema í byggingarlist vorið 2019

N63° 59’ 56.297” W21° 11’ 16.853”

Mynd úr einkasafni, Hveragerði



Ígrundun Hveragerðis

Dimman desembermorgun lagði bekkurinn af stað í vettvangsferð til Hveragerðis. Við skiptum okkur í hópa, 
annarsvegar hóp sem skoðaði náttúruna í og við bæinn en hinsvegar hóp sem lagði áherslu á menningu hans. Við 
skoðuðum kennileiti bæjarfélagsins og rannsökuðum sögu hans en sumir tóku viðtöl við heimamenn. Ég var í þeim 
hóp sem fékk það verkefni að rannsaka umhverfi Hveragerðis með sérstaka áherslu á náttúruna. Við keyrðum 
að Reykjadal fönguðum náttúruna með ljósmyndum, myndböndum og söfnuðum sýnum í krukkur, meðal annars 
hveravatni, brennisteini, basalti, kísil, leir og mosa svo lítið sé nefnt. 

Ég hef margsinnis farið til Hveragerði þar með gengið Reykjadalinn og baðað mig í læknum þar. Þessi 
rannsóknarferð var reynsla af öðrum toga. Náttúrufegurðin heltók mig, litapalletta náttúrunnar og manngerð form 
og samspil þeirra við umhverfi sitt og náttúru. Hveragerði varð að nýrri sýn, manngerð og náttúruleg form fóru úr 
því að vera andstæður í að mynda heild umhverfisins. Með innblæstri frá náttúrunni beindi ég sjónum mínum að 
því hvernig manngerð form hafa staðið áraun af völdum veðrunar og krafti náttúrunnar



Myndir úr einkasafni, Hveragerði Friðastaðir



Myndir úr einkasafni, Hveragerði Reykjadalur



Myndir úr einkasafni, Hveragerði Reykjadalur



Rannsóknar Sýning

Eftir tveggja vikna rannsóknarferli valdi bekkurinn saman 
kennileiti sem vöktu helst athygli okkar í rannsóknarvinnunni til 
stuðnings lokaverkefnisins.
Við hengdum upp myndir og hluti frá hveragerði, gerðum tvö 
myndbönd, höfðum sýni úr náttúrunni og tvö diagröm sem sýna 
virkni hverasprungna og jarðskjalfta hnit.

Myndir úr einkasafni, Rannsóknarsýning



Myndir úr einkasafni, Rannsóknarsýning





Veðrun

Í janúarbyrjun gerði  þreyta ennþá vart við sig frá síðustu önn sem var mjög 
strembin. Kennararnir gáfu okkur tvo daga til að taka saman efni sem okkur þótti 
mest spennandi við Hveragerði. Ég var ekki lengi að hugsa mig um hvað talaði 
mest til mín eftir þá ferð. 

Það er önnur upplifun að fara til Hveragerðis með það í huga að sjá Hveragerði 
með öðrum nýjum augum eins og maður sé að upplifa Hveragerði í fyrsta skiptið. 



Hvað fannst mér merkilegt við Hveragerði?

Hveravatnið og litirnir sem hafa myndast í kringum vatnið, veðrun manngerðra 
forma. 
Þó að hlutir eins og skiltið hér á næstu síðu sé orðið gamalt og lúið þá er því ekki 
skipt út fyrir nýtt, heldur er því leyft að lifa og eldast með bænum.

Það kviknuðu orð sem endurspiluðust í huga mér, - 
Litir - vatn - blöndun - andstæður - manngertform - nýtt og gamalt.  

Fyrsta pin-up kynningin

Litir náttúrunnar í Hveragerði gripu athygli mína strax, blöndun þeirra við 
manngerð form sem hafa veðrast yfir nokkurt skeið verða með tímanum hluti af 
náttúrunni. Mismunandi hæðarlínur, aldursmunur á milli hins nýja og gamla sem 
myndar skemmilegar anstæður.

Ég setti saman þennan texta og myndirnar á næstu síðu, einnig gerði ég 
myndband sem ég klippti til. Myndbandið sýnir frá þokukendum degi í Reykjadal 
og nærmynd af hveri og rennandi heitu vatni.



Myndir úr einkasafni, Hveragerði, Reykjadalur



Eftir Kynninguna hófst rannsóknarferli um veðrun og skoðun á önnur sjónarmið. Ég 
heimsótti Hveragerði aftur til að afla mér frekari upplýsinga og tók fleiri myndir.

Hvað er veðrun?
Af hverju stafar hún?
Hvaða áhrif hefur hún?
Hvað vil ég gera við veðrunina?

Þetta eru meðal spurninga sem vöknuðu eftir heimsóknina í Hveragerði. 





Veðrun efna

Þær myndir sem við sjáum á næstu síðum hafa allar sína sögu að segja og 
innihalda þær efni sem þjónuðu ákveðnum tilgangi sem er ekki lengur til staðar. 
Þeim er ekki haldið við og þar kemur veðrunin inn og mótar þau með sínum 
kröftum.



Myndir úr einkasafni, Hveragerði Friðastaðir



Myndir úr einkasafni, Hveragerði, nærmynd af Eden rústunum



Myndir úr einkasafni, Hveragerði, nærmynd af Eden rústunum





Concept myndir

Í þessari vettfangsferð náði ég að fanga tvær myndir sem síðar urðu concept 
myndir til stuðnings verkefnisins. myndirnar sína nærmyndir af rústunum í Eden.



Myndir úr einkasafni, Hveragerði, nærmynd af Eden rústunum



Myndir úr einkasafni, Hveragerði, nærmynd af Eden rústunum





Eden Reitur

Eftir þessa síðustu vettfangs ferð þá var ég 100% á því að Eden reiturinn og rústirnar 
væri það sem talaði mest til mín í tengingu við concept myndirnar sem voru á 
blaðsíðunni á undan. 



Eden 

Bragi Einarsson garðyrkjufræðingur stofnaði garðyrkjustöðina Eden í Hveragerði 
sumardaginn fyrsta árið 1958 og rak hana til ársins 2006 en hann lést sama ár. 
Eitt helsta kennileiti og aðdráttarafl Hveragerðis á árum áður var Eden, allt að 500 
þúsund manns heimsóttu hana fyrir brunann. Þann 22. júlí 2011 brann Eden til grunna 
og eftir standa rústir af steypuveggjum sem sýna umgjörð gamla Edens. Mörgum þótti 
sorglegt þegar hún brann og man ég sjálf eftir Eden og tívólíinu sem krakki. Það var 
fastur liður á sunnudögum að keyra til Hveragerðis, fá sér ís í Eden og kíkja í tívólíið, en 
móðir mín ólst upp við tíðar heimsóknir í bæinn og hún hélt hefðinni áfram með okkur 
fjölskyldunni.

Eden lóðin og rústir

Tívólí lóðin og rústir



Mynd 1 Mynd 2



Leikfélag Hveragerðis

Rústir Edens

Listasafn Árnesinga

Vatn  -  litir  -  blöndun  -  manngertform  -  veðrun  -  nýtt  -  gamalt  -  andstæður

Rústir

Myndirnar á næstu síðu sýna rústir, það sem eftir stóð af þessu sögulega húsi, Eden. 
Þegar ég hugsa til Hveragerðis sé ég fyrir mér veðrun náttúrunnar, litina og sveiflukennt 
hitastig sem gerir það að verkum að manngerð form veðrast mun fyrr enn annarsstaðar. 
Eden rústirnar vöktu áhuga minn snemma í rannsóknarferlinu og endurspegla þær 
hugmyndir mínar út frá stikkorðum sem sjást hér að ofan sem voru mér til stuðnings í 
gegnum verkefnið.

Sumir horfa á rústirnar sorgaraugum og upplifa missi. Ég fæ ánægjulegt 
hugrenningatengsl við rústirnar en þær bera til að mynda margar sögur í lögum 
veggjanna. Geta rústirnar skapað ný tækifæri og nýtt notagildi frekar en tákn sorgar og 
missis? 
Rústirnar eru staðsettar á áberandi stað, miðsvæðis í Hveragerði, í sömu götu og mikil 
listsköpum býr en Listasafn Árnesinga og Leikfélag Hveragerðis er hliðina á rústunum. 
Eden þjónaði landsmönnum og ferðamönnum í 53 ár. Það var tími til kominn að 
rústirnar fengju nýjan tilgang og nýtt notagildi í tilverunni.



Myndir úr einkasafni, Hveragerði Eden rústir



Ég valdi Eden reitinn og vildi vinna með rústirnar og veðrunina. Ég var dolfallin yfir þessum rústum, 
hvernig ólík áferð veggjanna sýna brot og sprungur sem segja mismunandi sögur. Listaverkin á 
veggjunum ná að fanga og dýpka þessar sögur. Maðurinn á bakvið listaverkin er Örvar Árdal en hann 
málar myndir af frægum listamönnum, fígúrum og frægum sögupersónum. 



Myndir úr einkasafni, Hveragerði Eden rústir 2018





Týnda leiðin

Leiðin til baka 



Ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að skrifa um þennan part og ákvað ég í stað þess 
að taka eina í einu þá hengdi ég skissurnar upp á vegg og lét þær mynda eina heild. 
Það er auðséð að ég var mjög fjarlæg og ótengt verkefninu á þessum tímapunkti. Það 
var margt erfitt í gangi helsufarslega hjá mér sem hafði mikil áhrif og endurspeglast í 
verkefna ferlinu. Þarna sá ég ekki það sem ég var allan tíman fyrir framan mig - concept 
myndirnar tvær - grunnhugmyndin að vinna með veðrunina og síðast enn ekki síst 
núvitund mansins í umhverfinu.







Nýtt upphaf

Fjarlægðin gaf mér nýtt upphaf.



Eftir smá fjarlægð frá verkefninu og ég var orðin frískari kom ég með frískann haus 
að verkefninu. Það fyrsta sem ég gerði var að fara í upphaf verkefnisins. Ég skoðaði 
rannsóknar punktana vandlega og frum hugmyndina sem var veðrunin. Eftir stutta 
rannsóknarvinnu vissi ég strax að ég vildi halda áfram að vinna með sama concept og 
ég vildi raða progrömmunum í kringum rústirnar sem mynda miðlægjann garð í hjarta 
byggingarinnar. Frá þeim punkti velti ég nokkrum spurningum fyrir mér:

Fyrst og fremst hver er ég sem hönnuður?
Hvað sé ég?
Hvaða tengingu vil ég ná?
Hvað fær bærinn út úr þessu?
Hvaða hlutverk spilar veðrunin í verkefninu?
prógram og tenging þeirra við garðinn og rústirnar?
Hvernig get ég styrkt conceptið?



Myndir úr einkasafni, Hveragerði Eden rústir 2018



Ég skoðaði díagröm af tíðni vindátta til að athuga hvort það hafi haft áhrif á veðrun 
rústanna. Þar gat ég séð að vindurinn hafði meiri áhrif á veggina þar sem tíðni vindáttar 
var mestur.
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Rústir Edens



Diagröm sem sýna hvernig sólarljósið nær inn í forgarðinn og byggingu.



Courtyard

Ég rannsakaði mismunandi forgarða (e. courtyard) og tengingu þeirra við umhverfi og 
manninn, hvað gerir þessa forgarða að góðum garði? Ég nýtti mér ritgerðar spurninguna 
úr BA ritgerðinni minni; Hvert er samband arkitektsins við umhverfi og núvitund 
mannsins. 
Þessa spurningu hafði ég á bakvið eyrað í rannsóknarferlinu meðan ég ákvað hvernig ég 
vildi raða prógrömmunum í kringum garðinn og í hvaða röð. 
Ég vissi strax að ég vildi hafa allt á einni hæð og myndi frekar leika mér með lofthæðina. 

Skissu ferlið fór af stað.













Umgjörð

Ég skar út mismunandi líkön úr frauði og staðsetti á útprentaða afstöðumynd. 
Ég notaði ferhyrningsform sem ég braut upp á með mismunandi lofthæðum eftir því 
hvaða prógram var og teygði á forminu eða skar úr því.





Hérna er formið farið að taka á sig mynd eftir áhugavert 
skissuferli þá var ég loksins farin að sjá enda á því ferli, 
prógrömmin komin hver á sína hlið, tenging forgarðsins við 
prógröm og byggingu. Ég vildi hafa þann möguleika að það 
væri hægt að opna hverja hlið byggingarinnar og tengja 
starfsemina hennar við forgarðinn.
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GALLERÍ

RESIDENSÍA

FABLAB / STÚDÍÓ

OPIÐ SVÆÐI

GRAS

VATN

VINNURÝMI

Hér er loka útgáfan af formi byggingarinnar og garðsins tilbúin.  Í gallerínu hafði ég 
færanlega veggi og opið svæði, stækkaði fablab og í vinnurýmunum tók ég út litlu 
garðanna og gerði í staðinn einn sameiginlegann garð til að halda forminu.

KAFFIHÚS





Prógram

Ryð25 er staður fyrir listamenn, hönnuði og fræðimenn að koma saman til að virkja tengslanet 
sitt og geta nýtt sér mismunandi kunnáttu hvors annars við vinnu sína. 

Við inngang byggingar tekur Café Mosi vel á móti þér, þú getur valið á milli þess að sitja inni á 
kaffihúsinu eða í Eden garðinn þar sem þú getur notið andrúmsloftsins milli rústanna. 

Í byggingunni er allt til alls fyrir fólk sem sækir í vinnuaðstöðuna. Þau hafa fablab, stórt stúdíó 
en einnig sér vinnurými sem hægt er að leigja í skammtíma ef þörf er á meira næði. 

Aðsetur listamanna í Ryð25 er skammtímadvöl allt frá þremur vikum til fjóra mánuði.

Í boði eru rúmgóðum herbergjum sem hýsa fimm listamenn í senn. Öll herbergin hafa sér 
herbergi, baðherbergi og útiverönd með úti sturtu. 



Efnisval

Einn morguninn var ég stödd í biðstofunni á Landspítalanum við Hringbraut og fyrir 
tilviljun tók ég eftir áferð veggjanna í byggingunni. Ég tók þennan innblástur og nýtti 
mér í efnisvalið í mína byggingu; loftið, inngang byggingarinnar og kaffihúsinu. Ryðguðu 
lagnirnar er mynd sem ég tók af Friðarstöðum í Hveragerði, myndin er tekin inn í 
yfirgefnu gróðurhúsi sem eyðilagðist í jarðskjálftanum árið 2008. Litir lagnanna fönguðu 
augun mín og fannst mér lýsandi tenging efnis við náttúruna í Hveragerði og notaði þar 
af leiðandi veðrað kopar efni í þakbrúnina á þakinu.



Myndir úr einkasafni



Lífræn steypa er eins og venjuleg steypa nema í hana er bætt við blanda af bacillius bakteríu og 
kalsíum laktós hylkjum. Það sem lífræn steypa hefur fram yfir aðrar er að hún er „sjálflæknandi“. 
Bakterían þrífst í basískum aðstæðum sem steypan er og myndar gró sem getur lifað í áratugi án matar 
og súrefnis. Hún helst óvirk þangað til sprunga myndast í steypuna og rakinn kemst í snertingu við 
bakteríuna. 
Þegar vatnið fer að vinna sig leið inn í steypu uppbygginguna verður til raki og gerir hann  það að 
verkum að sundra lífrænu kalsíum laktós hylkjunum. Kalsíum laktósið vekur bakteríuna sem býr til 
bakteríuferli sem fer í gang. Kalksteinninn eykst sem endar á að fylla upp í þær sprungur sem hafa 
myndast út frá vatninu.

https://edition.cnn.com/2015/05/14/tech/bioconcrete-delft-jonkers/index.html



Ný mynduð sprunga Sprungan eftir 28 daga Sprungan eftir 56 Myndir 4-6

Mynd 3





Ryð25

Veðrun efna stafar af þeim krafti sem býr í snöggbreytilegum áttum veðursins, sem myndar rof 
milli hins manngerða og náttúrulega. Veðrunin gefur efninu líf sem hefur sína sögu að segja. 
Á Eden reitnum er aðsetur listamanna, þar sem rústir Eden eru miðpunktur. Rústirnar fá nýtt 
notagildi og nýtt upphaf. Bygging með vistarverum listamanna rís í kringum rústirnar sem ram-
ma inn miðlægan garð. Rústirnar eru umvafðar gluggum byggingarinnar sem vefur sig utan um 
garðinn. Þakgluggar og inngarðar hleypa inn birtu. Byggingin er úr lífrænni steypu og lokuð að 
utanverðu, til að ná fram dulúð og firringu. Þegar komið er inn í bygginguna tekur við annar 
heimur. Fablab, vinnurými, kaffihús og gallerí með útsýni yfir og aðgengi að miðlægum garðinum 
inni í rústunum.





Afstöðumynd



Litlu formin á hliðum byggingarinnar eru inn dregin um 5 cm og máluð hvít og varin gegn 
veðrun, andstætt við hráu steypuna á útveggjunum sem veðrast með tímanum.



Norð-Austur

Norð-Vestur

Suð-Vestur

Suð-Austur



Diagram sem sýnir hvernig prógröm og bygging 
tengist forgarðinum Bi-folding hurðar sem 

opnast út í garðinn

Hveravatn

Sturtur undir 
opnum himni



Grunnmynd
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1. Café Mosi
2. Aðskilin vinnurými
3. Fablab
4. Stúdíó
5. Gallerí
6. Aðsetur listamanna
7. Eden garður
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Sneiðing A-A

Sneiðing B-B

Sneiðing C-C





Café Mosi



Eden garður - átt að kaffihúsinu



Eden garður - átt að gallerí





Aðsetur listamanna



Kjarvalsstaðir

Að lokum var að setja verkið upp á Kjarvalsstöðum sem var mjög skemmtileg reynsla. 
gaman að fá viðbrögð við því sem maður hefur unnið hörðum höndum og til að prófa 
að setja upp sýningu.







Lokaorð

Þetta var umfangsmikið verkefni, skemmtilegt og krefjandi á sama tíma og er ég lít yfir 
farinn veg er ég ánægð með þá reynslu og þroska sem það hefur fært mér. Þegar ég 
lít um öxl og spyr mig hvaða lærdóm ég get dregið af vinnunni, er það fyrst og fremst 
að trúa á sjálfa mig, læra að taka skref til baka, horfa á verk mín gagnrýnum augum og 
standa með mínum skoðunum. Ferli míns verkefnis var ólíkt bekkjarins sem ég hafði 
verðið með frá upphafi skólagöngunnar. Ég glímdi við heilsubrest sem hafði þau áhrif 
á mína skólagöngu að ég útskrifaðist ekki á sama tíma og bekkurinn. Skrefin sumarið 
eftir útskrift bekkjarins voru þung, ég gat ekki varist þeirri hugsun að ég hefði ekki gert 
nóg, væri ekki nógu dugleg eða hæfileikarík. Ég þurfti liðsinni vina og vandamanna sem 
styrktu mig í þeirri trú að ég gerði mitt besta miðað við aðstæður, ég var veik og gat 
engu breytt. 

Eftir að ég byrjaði aftur á verkefninu haustið 2018 tók ég skrefið til baka og byrjaði á 
byrjuninni. Yfirþyrmandi byggingin sem ég hannaði fyrst lýsir mér ekki sem hönnuði. 
Ég hugsa fyrst og fremst út frá umhverfinu, því sem er í kring, hvert samspil þess og 
byggingarinnar verða og að bera virðingu fyrir því sem fyrir er. Fyrri byggingin byggði 
ekki á þessum gildum heldur yfirgnæfði hún umhverfið í kring og passaði ekki við það. 
Ég var nú mun sterkari, skýrari í hugsun og ég skipulagði mig vel. Ég tók mér tíma í 
rannsóknarferlinu, kafaði djúpt í conceptið og tengingu þess við umhverfið og var 
meðvituð um að leyfa því að stjórna mótun byggingarinnar. Ég var ekki í skólanum og 
hitti kennarana þar af leiðandi ekki vikulega til þess að sýna þeim hvar ég væri stödd. 
Ég þurfti þess vegna að vera gagnrýnin á sjálfa mig, hafa trú á eigið hyggjuvit, hvort ég 
væri á réttri braut eða að fara út af sporinu. Þetta var krefjandi og lærdómsríkt ferli 
enda lærði ég að þekkja ýmsa styrkleika mína og galla í gegnum það. Sjálfstraust mitt 
jókst til muna og ég nýtti mér þau verkfæri sem skólinn hefur kennt mér síðustu ár.
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