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Kynning



Í íbúðarhúsi Birkibóls býr einbúi sem er tónskáld. Hann
rekur upptökuver og gistiaðstöðu í útihúsunum sem
hann leigir út til tónlistarmanna sem kjósa að fara út fyrir
ys og þys borgarinnar að taka upp tónlist. Tónskáldið
semur einnig og framleiðir eigin tónlist en innblásturinn
sækir hann í náttúru staðarins. Birkiból er byggt á mýrum
og tjarnirnar allt um kring stara til himins líkt og augu
sem endurspegla himinhvolfið. Til viðbótar við tjarnirnar
er heit laug við útihúsin. Byggingarefnin eru endurnýtt
eins og kostur er ásamt því að nýtt efni er sótt í barrskóg
Daníelslundar skammt frá Birkibóli. Fortíð og nútíð
mynda því ákveðinn samhljóm.
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Upphafið

Þegar við fengum svæðið afhent þann 26. nóvember 2018
kom spenningur yfir hópinn. Við höfðum gert það að leik
að veðja á hvaða staður hefði orðið fyrir valinu hjá
leiðbeinendunum en niðurstaðan varð sú að enginn í
hópnum hafði rétt fyrir sér. Staðarvalið kom því öllum
mjög skemmtilega á óvart. Á sama fundi fengið við afhent
kort af svæðinu þar sem búið var að merkja inn á svæðið
sem við áttum að rannsaka og einnig var búið að skipta
okkur upp í hópa. Við hófumst strax handa við að afla
okkur upplýsinga um svæðið og skiptum niður verkum.
Hópurinn minn ákvað svo fljótt að fara af stað í
rannsóknarvinnu og vinna hana fyrir utan lendur
internetsins. Því stukkum við upp í bíl og keyrðum beint í
átt að Borgarbyggð, alls óvís um hvað biði okkar þar.

Á köldum en fallegum laugardagsmorgni þann 1.
desember var hópurinn minn mættur í Borgarbyggð og
tilbúinn að takast á við verkefni dagsins, að rannsaka
eyðibýlin á svæðinu okkar með vísindalegum jafnt sem
óvísandalegum aðferðum. Fyrsta stopp var að sjálfsögðu
Borgarnes, höfuðstaðurinn, þar sem við töldum okkur þurfa
að kynnast þéttbýlinu fyrst áður en lengra var haldið. Við
skoðuðum helstu sögustaði í bænum og kynntum okkur
tilurð staðarins sem gaf okkur ágæta mynd af svæðinu og
íbúum þess. Þar næst héldum við út fyrir þéttbýlið á vit
ævintýranna en sé litið til Íslendingasagnanna má segja að
Borgarbyggð sé einn merkilegasti staður landsins. Við
vorum einnig sammála um að Borgarnes væri eitt
fallegasta bæjarstæði landsins, á því léki enginn vafi.
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Við þeystumst um sveitirnar og tókum ljósmyndir af öllu
áhugaverðu sem varð á vegi okkar og vorum við sammála
um að þau eyðibýli sem vert var að rannsaka nánar á
svæðinu væru Birkiból, Litla-Gröf, Skarð II,
Valbjarnarvellir og Múlastaðir. Því gerðum við nánari
úttekt á þessum býlum. Við þá úttekt kom í ljós að
Múlastaðir höfðu nýlega verið gerðir upp og því ekki
lengur í eyði líkt og áður hafði komið fram í ritröðinni
Eyðibýli á Íslandi. Valbjarnarvellir telst heldur ekki sem bær
í eyði þar sem enn búa þar hjónin Sigurjón og Inga þrátt
fyrir að allur búskapur hafi lagst af. Þessi vitneskja
þrengdi rammann og því aðeins þrjú býli sem stóðu eftir,
Litla-Gröf, Skarð II og Birkiból.

Næstu daga á eftir hófumst við handa við að leita allra
þeirra upplýsinga sem hægt var að finna um þau þrjú býli
sem eftir stóðu. Við kynntum okkur sögu ábúenda og
reyndum eftir bestu getu að finna út hvers vegna þessir
bæir höfðu lagst í eyði. Við bárum saman bækur okkar og
niðurstaðan var nokkuð skýr að Birkiból hefði orðið fyrir
valinu og höfðum hvert okkar persónulegar ástæður fyrir
því sem við kynntum fyrir hvert öðru. Þegar öllu var á
botninn hvolt var það sagan sem heillaði okkur mest þá
ekki síst saga ábúandans. Það vakti mig til umhugsunar
um það hversu mikið gildi bygging hefur í umhverfi sínu.

Móta byggingar fólkið eða mótar fólkið byggingarnar?
Hvað er það sem stendur eftir þegar allt er horfið?
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Þann 7. desember opnuðum við sýningu í Grandagarði
sem innihélt tveggja vikna afrakstur rannsóknarvinnu í
Borgarbyggð. Þar reyndum við að fanga og sýna
mikilvægar staðreyndir um svæðið, efniskennd þess, anda
og sérstöðu. Þar mátti sjá innsetningar, myndbandsverk,
ljósmyndir, kort, efnisprufur og líkön ásamt fleiru.
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Nálgun
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Í fyrsta tímanum eftir áramót fengum við frekari
upplýsingar um verkefnið sem margir voru búnir að bíða
spenntir eftir. Ég komst ekki í tímann þar sem ég hafði
glímt við veikindi og missti í raun af fyrstu skólavikum
ársins. Það olli mér töluverðum áhyggjum í upphafi þar
sem útskriftarverkefnið sjálft var farið af stað af fullum
þunga. Eftir fyrsta tímann frétti ég að við ættum að
nálgast verkefnið út frá skáldsögu sem okkur hefði verið
úthlutað en aðalsögupersónan varð að kúnnanum okkar.
Ég fékk bókina Sorgarmarsinn eftir Gyrði Elíasson. Það var
skemmtileg tilviljun að ég hafði lokið við að lesa bókina
mér til yndisauka nokkrum vikum áður en Gyrðir er
höfundur í sérstöku uppáhaldi hjá mér. Ég hlakkaði því
mikið til að takast á við verkefnið þó tilhlökkunin hafi
verið óttablandin.

Eftir að ég snéri til baka í skólann í febrúar byrjaði ég á
því að kafa dýpra í magnaða sögu Birkibóls og fólksins
sem þar bjó ásamt því að greina landið en saman mynda
sagan og landið afar athyglisverða heild.
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Sagan

Birkiból í Mýrarsýslu var byggt árið 1937 af Jóni Júlíusi
Jónssyni sem áður var til heimilis að Valbjarnarvöllum en
Birkiból er byggt í landi Valbjarnarvalla. Jón Júlíus er
fæddur árið 1883, elstur tíu systkina. Tuttugu árum áður,
árið 1917, reisti Jón hagahús í landi Valbjarnarvalla og hóf
hann ræktun umhverfis það en Jón átti ágætan
sauðfjárstofn þrátt fyrir að hafa alla tíð unnið á býli föður
síns. Árið 1937 kaupir hann síðan landspildu út frá
beitarhúsunum og reisti þar íbúðarhúsið Birkiból ásamt
nýjum fjárhúsum og hóf hann sjálfstæðan búrekstur þá
kominn á sextugsaldur. Jón glímdi við mikla fötlun frá
tveggja ára aldri en var hann með visna hönd og fót.
Birkiból ber þess merki að vera vandlega hannað hús með
tilliti til þarfa þess sem þar bjó og hans fötlunar. Húsið
var upphaflega 44 fermetrar að stærð en var stækkað í 59
fermetra með tilkomu viðbyggingar. Aðgengið er gott og
nýting rýma er einnig góð.

Í upphafi var Jón einbúi og giftist hann aldrei en þegar
hann hóf búskapinn að Birkibóli reyndist honum erfitt að
fá samþykki þáverandi nýbýlanefndar þar sem hann var
ókvæntur maður en skilyrði fyrir stofnun nýbýlis voru þau
að kona þyrfti að hafa fasta búsetu á bænum. Jón fékk þá
til sín ráðskonuna, Jórunni Jónsdóttur, sem ættuð var úr
Mýrdal, árið 1938. Afar kært var á milli Jóns og Jórunnar
og voru þau vinsæl meðal sveitunga sinna, voru þekkt
fyrir gamansemi og góðar veislur. Búið þeirra þótti bera af
í sveitinni, bæði snyrtilegt og arðsamt þrátt fyrir smæð.
Jórunn veiktist árið 1969 og fluttist þá frá Birkibóli.
Skömmu síðar fór Jón einnig frá bænum og var býlið selt
þar sem þau áttu enga afkomendur en Birkiból lagðist
algerlega í eyði árið 1975. Jórunn lést árið 1981 og Jón
árið 1985.
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Landið

Landið sem tilheyrir Birkibóli er ekki stórt en orsakast
það líklega af því að ábúandinn glímdi við fötlun. Ætla
má að sauðfjárstofninn hafi heldur ekki verið stór og bera
útihúsin þess merki. Það er líklegt að einungis hafi verið
sauðfé á bænum ásamt einni kú og hesti eins og heimildir
gefa til kynna. Heimabeit hefur verið stunduð en þrátt
fyrir að landið sé á mýrum er enga hvönn þar að finna
sem gefur sterklega til kynna að sauðfé hafi verið þar til
lengri tíma. Landið er í eðli sínu hentugt til
sauðfjárræktunar þar sem náttúrulegt votlendið allt um
kring hefur heldur ekki boðið upp á ræktun stórra túna
eitt og sér.

Það er nauðsynlegt að þekkja landið svo hægt sé að byggja
á því en Jón var þekktur fyrir að hafa djúðstæðan skilning
á náttúrunni. Hann var mjög nægjusamur og stækkaði
stofninn ekki umfram það sem landið gat borið. Hann
ræsti fram einungis það land sem hann taldi nauðsynlegt
til þess að fæða sinn stofn. Á bls. 26 má sjá mynd af
landinu eins og það leit út þegar Jón bjó þar en tjarnirnar
eru flestar hverjar horfnar í dag sökum þess að aðrir
landeigendur hafa grafið skurði og ræst fram land allt um
kring. Í dag er þó nánast enginn búskapur í mikilli nálægð
við Birkiból. Skurðirnir eru minnismerki um liðna tíð og
er landið í ákveðnu ójafnvægi þar sem lífríkinu hefur verið
raskað um of og landið tekið breytingum eftir því. Má því
segja að landið sjálft sé í raun ákveðinn sorgarmars, sem
minnir okkur á hversu mikilvægt er að hugsa vel um það
og bera virðingu fyrir lífríkinu öllu. Lífríkið ofanjarðar er
jafnmikilvægt og lífríkið neðanjarðar en frjósemi
jarðvegsins byggist á því að þar gæti samhljóms. Með
endurheimt votlendisins má ná honum fram að nýju.
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Forystufé

Sorgarmarsinn hefst á tilvitnun í Histories Naturelles eftir
franska rithöfundinn Jules Renard:

„Mig langar til að eyra mitt
sé eins og kuðungur, sem
geymir í sér öll hljóð
náttúrunnar.“

Þessi tilvitnun lýsir inntaki Sorgarmarsins mjög vel en
endurspeglar einnig tenginguna við náttúruna. Renard
manngerði dýr í skrifum sínum og snéri einnig dæminu
við; gerði menn að dýrum. Skrif Renards fengu mig til
þess að hugsa um það hvernig náttúran og landið horfir
við dýrum? Er maðurinn öðrum lífverum æðri?

Jón Júlíus byggði afkomu sína alfarið á sauðfé eins og
flestir íslenskir bændur gerðu á árum áður. Með
iðnvæðingu búgreina hefur það þó mikið breyst og eiga
suðfjárbændur í vök að verjast. Þáttur sauðfésins í
daglegu lífi fer því stöðugt minnkandi. Birkiból og
jarðirnar í kring eru gott dæmi um það hvernig áherslur í
landbúnaði hafa breyst.
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Saga sauðfésins er svo samofin sögu Íslendinga að gefin
var út bókin Forystufé árið 1953 um hið séríslenska
sauðfjárkyn, svokallað forystufé en margir af frægustu
forystusauðum Íslands eru ættaðir frá Borgarbyggð. En
hvað er það sem gerir þetta kyn svona sérstakt? Jú,
ótrúlegir vitsmunir og sérstök náttúrugreind. Skynjun
þeirra og skilningur á náttúrunni og öllum þeim öflum
sem hún býr yfir eru jafnvel ofar mannlegum skilningi.
Því hefur maðurinn treyst forystufénu fyrir afkomu sinni;
að vernda stofninn þá sér í lagi á þeim stundum þegar
hann sjálfur hefur brugðist.

Þó engar sögur fari af forystufé á Birkibóli má segja að Jón
Júlíus hafi verið forystusauður á sinn hátt.
Náttúrugreindin, dugnaður og þrautseigja voru hans
kostir en aldrei lét hann fötlun sína aftra sér.

Mig langaði til þess að nálgast verkefnið á svipuðum
forsendum, heimfæra það yfir á nútímann og setja það í
stærra samhengi en á sama tíma að leyfa náttúrunni að
njóta vafans.
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Prógramið 

Kúnninn minn, Jónas, er á miðjum aldri og býr einn í
Birkibóli. Hann starfaði áður í Reykjavík við að semja
auglýsingatexta en sagði nýlega upp vinnunni til þess að
láta drauma sína rætast. Tónlistin hefur átt hug hans allan
allt frá því að hann var barn en hann hefur aldrei leyft sér
að blómstra á þeim vettvangi þar til nú. Hann hefur verið
fáskiptinn fram að þessu en er nú tilbúinn að stíga út
fyrir þægindarammann.

Til þess að fá inn stöðugar tekjur rekur hann upptökuver í
útihúsunum ásamt gistiaðstöðu. Hann leigir það út til
tónlistarmanna sem vilja komast út fyrir ys og þys
borgarinnar til þess að taka upp og semja tónlist og njóta
náttúrunnar. Svefnaðstaða er fyrir átta manns í kojum
ásamt fullbúnu eldhúsi. Útisturta, sauna og heit útilaug
eru til staðar.

Jónas og Jón Júlíus sem byggði Birkiból eiga það
sameiginlegt að hafa skilning á náttúrunni en allan
innblástur í sköpun sinni sækir Jónas í náttúruna og er
hún honum afar mikilvæg.
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Hönnunarferli
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Við fyrstu heimsóknina í Birkiból gerði ég mér grein fyrir
því að það væri eitthvað mjög sérstakt við staðinn. Ég
veitti því strax athygli hvað íbúðarhúsið var vel skipulagt
og að hver krókur og kimi virtist vera úthugsaður. Í
upphafi ætlaði ég mér lítið sem ekkert að hreyfa við
íbúðarhúsinu sjálfu að öðru leyti en að laga veðurhjúpinn.
Rennandi vatn og rafmagn var til staðar sem hægt var að
nýta. Ég komst þó fljótt að því að til þess að uppfylla
nútíma kröfur þurfti einu og öðru að breyta. Salernið var
til dæmis í óeinangruðu bíslagi.

Í mars fór hópurinn minn í svaðilför að Birkibóli en þá var
mikið fannfergi á svæðinu, svo mikið að við komumst
ekki leiðar okkar í bíl alla leið og því var ekkert annað í
stöðunni en að ferðast um fótgangandi síðustu
kílómetrana. Upplifunin að ferðast fótgangandi er allt
önnur en að ferðast í bíl. Návígið við náttúruna er meira
og upplifunin því sterkari. Það var ennþá meiri snjór við
Birkiból en á leiðinni að bænum en orsökin er líklegast
birkitrén sem hafa vaxið mikið síðustu áratugi og færst
nær íbúðarhúsinu. Það var erfitt að komast inn um dyrnar
vegna snjós og því fannst mér nauðsynlegt að færa
innganginn vegna breyttra aðstæðna og veðurfars.

Þessi heimsókn breytti plönunum og nú þurfti ég að
hugsa verkefnið upp á nýtt varðandi íbúðarhúsið. Við tók
skissuferli þar sem ýmsar útfærslur voru prófaðar sem
vatt svo upp á sig.
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Hvað útihúsin varðar var ég strax frá upphafi með nokkuð
skýra sín á þau en á fyrstu viku verkefnisins ákvað ég að
þar skyldi vera nokkurs konar upptökuver sem hægt væri
að leigja út til tónlistarmanna. Hlaðan var tilvalin í það
verkefni, hátt til lofts og fallegur timburstrúktur sem vel
var hægt að nýta en timbur er vel til þess fallið að skapa
góðan hljómburð. Við það bættist svo gistiaðstaða í
fjárhúsunum og eldhús.

Mig langaði fyrst og fremst til þess að lífga svæðið við og
fá fleira fólk til þess að leggja leið sína að Birkibóli og því
taldi ég þetta vera góða leið til þess. Einnig vildi ég hvetja
kúnnann minn á jákvæðan hátt til þess að eiga meiri
samskipti við annað fólk en jafnframt á sama tíma að gefa
honum tækifæri til þess að vinna við það sem hjartað
hans þráði.

Efniskenndin var nokkuð skýr frá upphafi, að minnsta
kosti í mínum huga en ég náði kannski ekki að koma því
nógu vel til skila á fyrstu yfirferðinni. Það tókst þó betur
þegar leið á. Ég fékk góðar ábendingar á yfirferðum sem
breyttu skipulaginu í kjölfarið. Saununa færði ég út sem
og útisturtu og breytti ég aðgenginu. Heit laug fór einnig
að taka á sig mynd sem kærkomin viðbót.

Innri strúktúrinn hélst nokkurn veginn án stórkostlegra
breytinga í gegnum allt ferlið. Ég lagði strax áherslu á að
endurnýta byggingarefni eins mikið og kostur var og að
ný byggingarefni kæmu ekki langt að. Barrtré úr skógi
Daníelslundar urðu fyrir valinu sem og grjót sem myndi
falla til við það að lækka gólfið í húsinu til þess að auka
lofthæðina. Grjótið nýttist einnig við gerð laugarinnar.
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Útfærsla



„— en líklega væri lífið samt óbærilegt án tónlistar.
Allavega fyrir mig. Ekki síst núna. Ég veit satt að
segja ekki hvort gefur mér meira, að reyna að semja
hana sjálfur, eða að hlusta á það sem aðrir hafa
skapað, en ég að held að þetta tvennt spili saman í
huga mér og gerir mér kleift að takast á við (auðvitað
af veikum mætti) það sem lífið býður óhjákvæmilega
upp á þegar fram í sækir.“







Verkefnið hugsaði ég sem samspil þriggja þátta , A, B og
C hluta líkt og bók Gyrðis, Sorgarmarsinn er byggð upp:

A-hluti: Bíslagið, þar aðkoman og sagan hefst.
B- hluti: Íbúðarhúsið sjálft, þar gerist sagan.
C-hluti: Útihúsin, þar er framtíðin. Upphaf nýrra tíma
eftir að sögunni lýkur.
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Íbúðarhúsið

Gamla bíslagið var rifið og nýtt byggt. Þakformið er í takt
við þakform gamla hússins en saman mynda þau nokkurs
konar framhald af fjallgarðnum fyrir aftan. 

Inngangurinn var færður til austurs vegna breyttra
aðstæðna en einnig til þess að gera aðkomuna að húsinu
meira aðlaðandi. 

Innra skipulagi var breytt til þess að koma til móts við
nútímaþarfir. Innréttingar hverfast um sömu miðjuna
sem myndar hringlaga/sporöskjulaga hreyfingu inni í
húsinu. Allar innréttingar eru úr furukrossvið úr
Daníelslundi.

Svefnherbergið var fært til austurs þar sem Jónas á erfitt
með svefn. Baðherbergi var stækkað og því breytt.

Veðurhjúpur var lagaður og háaloft fjarlægt til þess að
auka lofthæð.

Efnin fá að njóta sín innandyra og er húsið laust við allt
prjál. Heiðarleiki efnanna er í fyrirrúmi, þau koma fyrir
eins og þau eru. Húsgögn sem fyrir voru í húsinu eru
endurnýtt. Rauðir eldhússtólar eru skírskotun í
Sorgarmarsinn en rauðu stólarnir minna Jónas á ömmu
hans og barnæskuna. Hann vitnar í bestu stundir lífsins:

„Mér hefur ekki liðið eins vel í nokkru eldhúsi frá því að ég var í sveitinni sem
smástrákur, sat á hitatúbu hjá viðarbútsbrennaranum og horfði á ömmu sýsla
við eitt og annað í rósótta kjólnum sínum. Það var þá sem ég byrjaði að heyra
tóna, fór að breyta umhverfishljóðum í eitthvað annað.“

„Ég gekk inn og horfði fagnandi á rauðu eldhússtólana, það var einsog þeir
hefðu beðið eftir mér allan tímann...“
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Útihúsin

Gólfið var lækkað til þess að auka lofthæð.

Burðarbitum var skipt út í samræmi við núgildandi staðla
en styrkja þurfti burðarvirkið til muna.

Húsið var allt einangrað en það hafði verið algerlega
óeinagrað áður.

Klæðningu var skipt út. Gömul og ryðguð
bárujárnsklæðning var fjarlægð og furuklæðning sett í
staðinn.

Innra skipulag er skírskotun í íslenska torfbæinn og
fjárhúsin eins og þau voru. Sofið er meðfram veggjum en
borðað fyrir miðju á ,,garði’’.

Byggingarefni voru endurnýtt eins og hægt var.

Sétt er tilhöggvin úr grjóti af staðnum. Heit útilaug var
einnig hlaðin úr grjóti sem fellur til við lækkun gólfs og
jarðvegsframkvæmdir. Laugin er staðsett sunnanmegin
hússins og hugsuð sem tjörn til viðbótar við allar hinar
tjarnirnar umhverfis Birkiból sem líta aftur dagsins ljós
þegar grafið er ofan í skurðina og votlendið endurheimt.

Sauna er sunnamegin við húsið ásamt útisturtu.
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Grunnmynd Birkiból – fyrir breytingar Grunnmynd Birkiból – eftir breytingar

A
A

B
B



Snið A-A

Snið B-B



Ásýnd vestur Ásýnd norður

Ásýnd suður Ásýnd austur





Grunnmynd útihús

A A



Snið A-A



Snið - útilaug



Ásýnd suður Ásýnd austur

Ásýnd norður Ásýnd vestur







Samantekt

Heilt yfir var ég ánægð með verkefnið og hvernig til tókst
þótt einhver tæknileg atriði hefðu betur mátt fara. Þetta
var virkilega lærdómsríkt ferli sem skilar sér í aukinni
þekkingu. Verkefnið opnaði augu mín fyrir því hversu
mikilvægt er að horfa á hlutina út frá víðu samhengi og
mikilvægt það er að missa ekki sjónar á takmarkinu á
meðan á ferlinu stendur.
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Myndaskrá

Mynd á bls. 8: úr sameigilegu safni

Myndir á bls. 13 og 19:  eign Þórdísar Ó. Sigurjónsdóttur

Allar aðrar myndir eru í eigu höfundar
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„Ég finn að ég léttist um leið og ég geng inn um 
hliðið, á vit trjánna. Allar borgir gleymast, grænka 
trjánna þurrkar út það sem hvílir á manni. Það er 
ekkert undarlegt að gönguferðir um trjálundi skuli 
hafa lýðheilsustimpil. Hvernig trén fara að þessu, að 
hafa svona áhrif á manssálina, er annað mál, og 
flóknara. Ég hef ekki hugmynd um það, þekki bara 
áhrifin. Maður þarf ekki að vera bruggmeistari til að 
drekka.“


