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Útskriftarverkefni 3. árs nema í arkitektúr vorið 2019
Rannsókn 26.11.2018 - 07.12.2018

Rótarskot

Áhugamannafélag um eyðibýli vann að því að 
rannsaka og skrá umfang og menningarlegt 
vægi eyðibýla í sveitum landsins. Markmið 
verkefnisins var að safna upplýsingum sem 
gætu stuðlað að björgun áhugaverðra og 
byggingarsögulega mikilvægra húsa og 
leggja grunn að verðmætum þekkingargrunn 
um búsetu og líf Íslendinga fyrr á tímum. 

Eyðibýli öðlast nýtt líf og nýr kafli verður 
skrifaður í sögu þeirra á Íslandi, með rannsókn 
áhugamannafélagsins til grundvallar.
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Upphaf

Lokaverkefnið hófst í nóvember 2018 þegar 
viðfangsefni rannsóknarhluta verkefnisins var 
kynnt. Rannsóknir á innviðum Borgarbyggðar 
hófust ásamt upplýsingaöflun um sögu og 
staðhætti eyðibýlareita, sem okkur var úthlutað. 



Rannsókn

Eftir nokkrar heimsóknir að Selhaga kom 
í ljós að svæðið einkennist af ríkri sögu. 
Að lokinni rannsókn var sýning sett upp í 
óuppgerðu rými, með áherslu á einkenni 
eyðibýla hvers hóps og sameiginlegri 
rannsókn innviðanna og kortlagningu 
svæðisins. 

Það sem þótti einkennandi voru 
þættir á borð við:

Ríka efniskennd 
Hljóðvist 
Stærðir eyðibýlanna 
Gróður og jarðveg 
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Útskriftarverkefni 3. árs nema í arkitektúr vorið 2019
07.01. 2019 - 24. 04. 2019

Rótarskot
Afdrep og skjól

Afdrep listamanns

Í byrjun janúar fengum  við nánari 
upplýsingar um hvert útskriftarverkefnið 
yrði og kom í ljós þetta einstaka og 
skemmtilega verkefni, hönnun 
listamannaafdreps á eyðibýlareitum.



Rannsókn

Kyrrðin, rík efniskennd, áhugaverð 
rýmisskipan og sögutímabil svæðisins 
heillaði mig í upphafi og tók ég það 
inn í mína rannsókn. Nálgun mín á 
rannsókn Selhaga var helst í formi 
ljósmynda og upptöku myndbanda 
og hljóðs. Skissur og díagröm vann 
ég upp úr því sem inngang og upphaf 
verkefnisins. 
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Afdrep og skjól

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. 

Verkefni okkar var rannsókn, skrásetning 
og hönnun listamannaafdreps á 
eyðibýlareitum, í mínu tilfelli Selhaga. 

Hvað heyrist í kyrrðinni
ekkert
allt
fegurð einmanaleikans
leyndardómur kyrrðarinnar 

Hvað leynist handan árinnar
berskjaldað á hæðinni
sel í haga 

Einmana, en ekki eitt
niðurbrotið kallar heim 
nýtt líf

Kyrrð

Hvað heyrist í kyrrðinni
ekkert
allt
fegurð einmanaleikans
leyndardómur kyrrðarinnar

Hvað leynist handan 
árinnar 
berskjaldað á hæðinni
sel í haga

Einmana, en ekki eitt
niðurbrotið kallar heim
nýtt líf

Kyrrð



Selhagi

Yfirgefið, fagurt og friðsælt eyðibýlið, Selhagi, 
neðan Síðufjalls varð fyrir valinu og var saga 
svæðisins því krufin og nýtt í verkefninu. 

Í upphafi leituðum við svara við spurningum 
okkar í bókum og hjá íbúum og starfsfólki í 
Borgarbyggð. Guðrún Jónsdóttir, forstöðukona 
Safnahúss Borgarness, varð okkur að liði og kom 
okkur af stað í verkefninu. Aðrir viðmælendur 
okkar voru m.a. afkomendur síðustu ábúenda 
Selhaga og fyrrum eigendur jarðarinnar. 

 

Sel voru byggð í ákveðinni fjarlægð frá 
heimabæjum vegna þess að yfir sumartímann 
bjó í selinu fólk sem sat yfir fénu. Þar með 
voru beitisvæði nýtt á svæðum langt frá 
bænum til að losna við féð úr túninu heima.

Selhagi var í eigu ábúenda Ásbjarnarstaða, 
sem staðsettir eru um 2 km frá Selhaga.

Nafngift svæðisins einkennist af því að 
Selhagi byggist upp á 20. öld, út frá selstöðu 
svæðisins, þar sem áður hefur verið sel.

- Guðrún Jónsdóttir, safnastjóri.
   3. desember 2018
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Sorgarmarsinn

Bók Gyrðis Elíassonar, sem mér var úthlutað, 
fjallaði um tónskáldið og einfarann, Jónas. 
Hann sótti allan innblástur, til skrifa tónverka, 
í náttúruna og umhverfið. Jörð Selhaga átti 
því að verða hans afdrep og griðarstaður fyrir 
innblástur, hvatningu og hvíld. 

Að vera með á nótunum

Umhverfið er hljómsveitin og við 
áheyrendurnir. Vindurinn, fossinn, fuglarnir 
og steinarnir – nótur leika um loftin blá. 
Hvað er tónlist og hvaða áhrif hefur hún á 
umhverfið og okkur sjálf? Fyrir Jónasi er tónlist 
lífsnauðsynleg – án hennar er ekkert líf. Dag 
frá degi skapast tónverk í náttúrunni sem vert 
er að varðveita. Í frakkavasanum geymir Jónas 
líf sitt allt, minnisbókina, við glötun hennar 
glatast lífið sjálft. Nótur á beinum línum 
bókarinnar minna á hjartalínurit og þá taktfast, 
en óreglulegt, lífið sjálft. 

Að vera með á nótunum er að lifa. Það á þó 
ekki alltaf við um hinn, hlédræga, félagsfælna 
og hógværa, Jónas. Þversagnakennt nokk, að 
lifa eftir nótum en vera hreinlega ekki með á 
nótunum. Jónas er þó verulega næmur fyrir 
umhverfinu, áferðir, litir hljóð og tónar hrífa 
hann dag hvern. Samskipti hans við umhverfið 
og tónlistina koma að mestu í stað mannlegra 
samskipta. Þó svo Jónas sé hlédrægur og hógvær 
einfari nýtur hann þess að vera úti í náttúrunni 
og sólskininu. Við sólsetur hækkar hann í 
klassísku tónlistinni og svífur inn í draumaheim 
í rúmgóðri stofunni. 

Fyrsti hluti 

Persónugreining á Jónasi og ferðalag um 
rými og samspil náttúru og þess manngerða 
var kannað, samhliða lestri bókarinnar. 
Frásögn einkenndist af ást sögupersónu á 
umhverfi, efniskennd og hljóðvist. 
Rannsakaði ég því efni, liti, áferðir og rými 
staðarins.  
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Hljóðvist

Hljómar, tónar og hljóð. Allt eru þetta tilfiningar 
sem eiga sér stað á ákveðnum tíma og rúmi. 
Mismunandi túlkun á hljóði kallar á fjölbreyttar 
útfærslur og túlkun.

Hljóðvist spilaði stórt hlutverk í verkefninu. 
Hvernig er hljóð dempað, aukið, magnað 
eða stýrt?

Tónlistarrými til upptöku þurfa að vera vel 
einangruð og er ull þar góður kostur. Mjúkt 
undirlag er einnig tilvalið til frekari einangrunar. 
Klæddar plötur er hægt að hengja í loft og 
hluta veggja er gott að einangra.  

- Sigfríð Rut Gyrðisdóttir, tónlistarkona - rafvætt pop
   7. mars 2019

Í upptökuhljóðveri þarf að huga að hlóðeinangruðu 
gleri og er tvöföld glerhurð með lofti á milli oft 
notuð í slíkum tilgangi. Hljóðver getur verið 
gott að staðsetja á neðstu hæð og vinnu- og 
afslöppunarrými á þeirri efri með góðu útsýni.

- Hanna Friðriksdóttir, tónlistarkona - klassík / jazz
   17. febrúar 2019   



Áherslur og markmið 

Við rannsókn á svæði Selhaga kom í ljós að þar 
standa illa farnar rústir steinsteypts fjárhúss. 
Á þeim reit stóð áður burstabær, sem skilur 
eftir sig hlaðinn útvegg. Með tilliti til sögunnar 
vildi ég skoða og fræðast nánar um lifnaðarhætti, 
rýmisskipan og efnisval, sem áður var nýtt. 

Ull, jarðvegur, torf og grjót var skoðað 
nánar með tilliti til eiginleika og 
fjölbreyttra möguleika. 





Hvernig og hvað er hægt að byggja á 
lóð sem þessari? 

Hvernig er hægt að verða hluti af 
sögunni?

Hvert er samband náttúru og hins 
manngerða? 

Hvernig er hægt að komast hjá því að 
raska eða eyðileggja það sem þegar er? 
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Krefjandi þurfa verkefni að vera svo hægt 
sé að læra af þeim og langaði mig því að 
vinna bæði með eyðibýlið sjálft og rústirnar 
sem standa rúmum 40 metrum frá býlinu. 

Eftir miklar vangaveltur og skissuferðalag 
kom í ljós að meginhugmyndin væri að 
varðveita og vera hluti af sögunni með 
tilliti til þess sem þegar er. Hugmyndin 
var að raska sem minnstu landsvæði og 
vinna með það sem finnst í 
nærumhverfinu. 

Út frá því vann ég með hugmyndina 
að Selhagi væri skel sem varðveitti það 
nýja og að það nýja væri varðveisla 
gamalla rústa. 



Fyrsta yfirferð 4. febrúar

Ferlið og rannsókn að fyrstu yfirferð gekk vel og 
náði ég að afla þeim upplýsingum sem ég taldi 
nauðsynlegar fyrir fyrstu yfirferð. Á þessum tiltekna 
tímapuntki var ég enn á þeim stað í verkefninu að 
form- og rýmishönnun var ekki í forgangi og var ég 
því ekki komin þangað í ferlinu. Í fyrstu yfirferð var 
þó farið fram á uppkast og teikningar af mögulegri 
byggingu.

Í yfirferðinni met ég það svo að ég hafi átt í 
erfiðleikum með að miðla því sem ég hafði fram 
að færa vegna þess að hönnun byggingarinnar 
vafðist fyrir mér. Á þessum stað í ferlinu leyfði ég 
rannsókn á efnum, rými og umhverfi að ráða för 
og geymdi því teikningar bygginganna.

Í yfirferðinni var ég með efni á borð við ítarlegar 
rannsóknir á ull, hljóði, rýmisskipan hljóðvistar 
og mismunandi efnum og eiginleikum þeirra. 



Til þess að átta mig betur á því sem ég vildi í raun 
gera útbjó ég einskonar lista sem varð 
að leiðarvísi í gegnum verkefnið:

Selhagi er staður fyrir hugsuðinn, einfarann, 
listamanninn og tónskáldið Jónas. 

Þangað getur hann komið og leitað innblásturs í 
náttúru og nærumhverfi og blásið lífi í tónverk sín. 

Í rústum dvelur Jónas fjarri hversdagsleikanum 
umlukinn fagurri náttúru. Í Selhaga vinnur hann 
að gerð tónverka og hefur þar næði til skrifa. 

Þegar við erum opin fyrir því að læra af 
öðrum, njótum við góðs af reynslu þeirra 
sem og okkar eigin, og getum nýtt visku 
þeirra og þekkingu.

Mikilvægt þykir mér að leita svara við 
spurningum sem vakna og var ég óhrædd 
við að biðja um aðstoð eða spyrja þegar 
við átti. Skrifaði ég og teiknaði allar mínar 
hugleiðingar niður í skissubók.
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Til þess að setja mig betur í spor tónskáldsins 
og sögupersónunnar, Jónasar, tók ég viðtöl við 
tónlistarfólk með mismunandi bakgrunn og 
skoðaði aðstöðu þeirra til listsköpunar.

Rými Selhaga voru mótuð eftir þörfum og 
óskum tónlistarfólks, m.t.t. persónueinkenna 
og þarfa Jónasar. 

Í Selhaga hefur hann rými til skrifa tónverka
í minnisbók á meðan hann horfir út á fagra 
fjallshlíðina um stóran glugga rýmisins. 
Í hljóðveri, einangruðu með ull, blæs 
Jónas lífi í verk sín. 

Getur stöðugur innblástur orðið að áreiti?
 
Í rústum, umluktum léttum timbur- og 
glerveggjum hjúfrar tónskáldið um sig 
og leyfir náttúrunni að flæða inn. 

Byggingaraðferðir rak ég til burstabæja þar 
sem ábúendur byggðu aðeins það sem þótti 
brýnasta nauðsyn, hvorki minna né meira. 

Í rústunum er að finna aðeins það sem 
telst nauðsyn. Veggur, eða kjarninn, er því 
útbúinn með það að leiðarljósi. 
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Við finnum aldrei upp hjólið að fullu heldur 
byggjum við á eldri aðferðum.

Með tilliti til sögunnar vildi ég halda í 
gamlar hefðir og efnisnotkun en innleiða 
með nýrri tækni. Í rústum fjárhússins nýtti 
ég, í fyrstu, torfhleðsluaðferðina, klömbru, 
sem færðist svo yfir í að hún varð að 
afsteypumótum fyrir nýjan vegg rústanna. 
Form klömbrunnar varð að einskonar 
skugga sögunnar þegar torfið er fjarlægt. 

Þar sem á reitnum var áður burstabær nýtti 
ég jarðveg, grjót og ösku í nýjan gólfflöt.

Í gegnum allt ferlið hafði ég samband 
við fagaðila sem bjuggu yfir þekkingu 
á mismunandi sviðum. 

Bryndís Zoëga, landfræðingur, aðstoðaði 
mig við að öðlast dýpri skilning á torfhleðslu 
og moldargólfum. Bryndís, ásamt öðrum, 
gerðu mér kleyft að finna nýjar lausnir á 
annars þekktum aðferðum og efnisvali.

Gólf voru mynduð úr jörðinni sem var undir 
húsunum. Þau harðna svo með tímanum, 
þegar gengið er á þeim, þ.e. þau troðast 
niður. Stundum voru plankar yfir, annað 
hvort settir á grind, eða beint ofan á.

Torfið er mjög lifandi efni, það sígur 
og hreyfist á annan hátt en önnur 
byggingarefni.

- Bryndís Zoëga, landfræðingur.
   4. -14. apríl 2019



Pétur H. Ármannsson, arkitekt, aðstoðaði mig 
við almenn atriði á borð við burðarþol og 
deiliteikningar. Fundurinn með Pétri hjálpaði 
mér mikið á lokaspretti verkefnisins þar sem 
ég öðlaðist enn dýpri skilning á uppbyggingu 
timbur- og glerveggja og timburþaks. 

Í kjölfar hugmynda um að nýta efni staðarins 
setti ég mig í samband við skoska arkitektinn 
og sérfræðinginn í earth buildings, Becky Little. 

Moldargólf er byggt upp í lögum sem hver 
þjónar mismunandi tilgangi. 
Til eru margar aðferðir til gerða moldargólfs, 
allt frá einfaldri lagskiptingu til þykkari 
gólfefna og margra laga. 

- Becky Little, arkitekt
   12. apríl 2019
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Efnistilraunir

Í gegnum hönnunarferli tel ég mikilvægt 
að gera tilraunir. 

Ullin er efni sem ég kaus að nýta og gerði 
ég ýmsar tilraunir með hana m.t.t. hljóðvistar. 
Starfsfólk textílverksmiðja aðstoðaði mig 
og fræddi um ull. 

Með sjálfbærni og endurnýtingu að leiðarljósi 
er ull, sem annars fellur til, nýtt í verkefnið sem 
einangrun og hlekkur sem tengir saman gamla 
tíma og þá nýju.

Ull er flokkað í nokkra flokka. Aðeins hrein, 
gæðaull fer í framleiðslu og sölu á meðan 
stór hluti flokkast sem úrkast og er því 
ónýttur. Þá ull nýtti ég í verkefnið til 
einangrunar og tilrauna. 
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Víkingarnir gátu framleitt járn í litlu magni 
úr mýrarrauða sem gæti verið spennandi 
möguleiki.

Svæðið í kringum Borgarfjörð heitir einmitt 
Mýrar en það sem við erum að tala um eru 
lamir og naglar og þess háttar smámunir sem 
hægt væri að framleiða, í mesta lagi panelar 
eða klæðningu á köflum.

Dýraafurðir, t.d. leður, hreistur, himnur eða 
filmur gerðar úr maga og görnum o.s.frv. 
er áhugavert. Hægt væri að framleiða 
skerma úr innyflum sem hleypir ljósi 
í gegnum sig.

- Einar Hlér Einarsson, arkitekt 
  11. apríl 2019

Ég hef mest verið að gera rannsóknir teng-
dum steypu, sem ég tel vera eina alvöru 
íslenska byggingarefnið. Sementið er ekki 
nema 10 - 20% af heildarefninu þannig 
að restin er íslensk (vatn, möl, sandur og 
kísilryk).

- Einar Hlér

Punktar Einars veittu mér innblástur til frekari 
rannsókna á efnum og nýtti ég ullina m.a. í 
lampaskerma inni í Selhaga og rústunum. 





61

Lokaþróun

Eftir langt og krefjandi, en skemmtilegt, 
ferðalag náði ég að lenda verkefninu eins 
vel og ég var sátt við. Byggingarnar tvær er 
hægt að lesa saman m.t.t. efnisvals - lerki í 
báðum tilfellum. Form þakanna tala saman 
en þó fær hvor bygging um sig eigið 
tungumál og sjálfstæði. 

Eftir miklar vangaveltur og tilraunir urðu 
efni á borð við lerki, torf, jarðveg, gler og ull 
fyrir valinu í verkefninu. 
Lerkið kom úr Skorradal, ullin frá bæjum 
Borgarfjarðar og jarðvegsefni frá svæðinu 
umhverfis Selhaga. 
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Lokasýning

Uppi á hæð, úr bergi neðan Síðufjalls í Borgarfirði, 
rísa steyptar rústir gamals fjárhúss. Við hlið þeirra 
rís, úr mýrinni, eyðibýli með grasilögðu þaki. 
Í kyrrðinni að Selhaga dvelur hæfileikaríkur einfari. 
Í leit að innblæstri til skrifa tónverk hreiðrar hann 
um sig í gömlu rústunum, umluktum glerveggjum.  
Í kjarna  rústanna og klædda veggi eru notaðars 
aðferðir fyrri tíma sem útfærðar eru með nýrri 
tækni. Innblástur sækir tónskáldið í náttúruna 
og töfrarnir verða að veruleika í tónlistar- og 
innblástursrýmum eyðibýlisins. Þar hefur ull og 
rýmisskipan áhrif á hljóðvist og upplifun. Náttúran 
og birtan flæða frá öllum hliðum inn um stóra 
glugga. Skýr skil eru gerð á milli hins gamla og 
nýja sem fléttast þó saman í eina heild.
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Lokaorð

Verkefni síðustu ára hafa verið jafn mismunandi 
og þau eru mörg. Inn í hvert verkefni hef ég 
farið heilshugar og full metnaðar og ákefðar. 
Ef bera má saman verkefni þessarar annar og 
fyrri anna má sjá frábrugnar aðferðir og tækni, 
sem ég hef tileinkað mér. Öll mín verkefni 
byggja á rannsóknum, tilraunum og samtölum 
utanaðkomandi aðila. Áhugaverðast þykir 
mér að fara aðra leið en eðlilegt þykir og tel 
ég mikilvægt að kafa djúpt í tæknilegan jafnt 
og efnislegan hluta verkefnisins. Samtöl við 
arkitekta, verkfræðinga, textílhönnuði, 
tónlistarfólk, landfræðing, torfhleðslumeistara 
og íbúa Borgarfjarðar hafa aukið þekkingu 
mína á ýmsum sviðum og bætt verkefnið 
til muna. 
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