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Upphaf

Á árunum 2011-2014 vann þverfaglegur hópur 
fræðimanna og nemenda að því að „rannsaka og 
skrá umfang og menningarlegt vægi eyðibýla í 
sveitum og bæjum landins”. Einu skilyrðin voru þau 
að húsin væru yfirgefin íbúðarhús með amk. fjóra 
uppistandandi útveggi. Markmið verkefnisins var að 
safna upplýsingum sem gætu stuðlað að „björgun 
áhugaverðra og byggingarsögulega mikilvægra 
húsa” og leggja grunn að “verðmætum þekkingar- 
grunn um búsetu og líf íslendinga fyrr á tímum”.  
Í lok verkefnisins höfðu upplýsingar og ljósmyndir 
af 748 eyðibýlum verið teknar saman og gefnar út 
í 7 binda bókverki af félagi sem sérstaklega hafði 
verið stofnað í kringum þetta verkefni, Eyðibýli - 
áhugamannafélag. Viðfangsefni nemenda í  
arkitektúr á vorönn 2019 er að skrifa nýjan kafla í 
sögu eyðibýla á Íslandi.

Kort af Borgarbyggð sem sýnir þéttbýli, býli og eyðibýli.
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Rannsókn

Útskritfarnemar í arkitektúr árið 2019 fengu það 
verkefni að rannsaka eyðibýli í Borgarbyggð í tvær 
vikur og halda síðan sýningu með afrakstri  
þeirrar rannsóknar. Nemendum var skipt í þrjá 
hópa og fékk hver hópur ákveðin eyðibýli til að 
kanna. Nemendur fóru á svæðið og skoðuðu húsin, 
ljósmynduðu, mældu upp og tóku sýni. Einnig var 
nærumhverfi býlanna kannað auk þess sem saga 
Borgarness og Borgarbyggðar var skoðuð. Í lokin 
voru valin þrjú eyðibýli til að rannsaka nánar:  
Moldbrekka, Birkiból og Selhagi. Þar að auki unnu 
nemendur rit sem hugsað var sem eins konar 
viðbót við fyrri rannsóknir á eyðibýlunum.

Moldbrekka

Birkiból

Selhagi
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Sýning

Sýning nemenda á tveggja vikna rannsókn þeirra á 
eyðibýlum í Borgarbyggð var haldin á Granda, 
þann 7. desember 2018. Á sýningunni mátti sjá kort 
af Borgarbyggð, veggspjöld með upplýsingum um 
eyðibýlin þrjú, nákvæm módel af þeim, sýnishorn 
úr umhverfi, náttúru og húsum, ljósmyndir, vídeó, 
lesefni og innsetningar. 
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Sýni frá eyðibýlum

Veggspjöld með helstu upplýsingum um Moldbrekku, Birkiból og Selhaga

Líkan af Birkibóli Sýni frá eyðibýlum



1716

Birkiból

Birkiból er eyðibýli í Borgarhreppi. Jörðin er lítil 
en frjósöm og er landið þakið gróðri og þéttvöxnu 
birkikjarri sem umlykur veginn sem liggur að  
bæjarstæðinu. Landið er framræst að hluta og setja  
langir skurðir mark sitt á svæðið. Önnur einkenni á 
umhverfinu eru flatlendi, móbergsklappir, tjarnir og 
mikilfenglegt útsýni yfir fjöll til norðurs og suðurs. 
Húsið sjálft er lítið og hlýlegt en vel skipulagt og 
með góðu aðgengi milli rýma. Gluggar eru á hverri 
hlið hússins og við suðurhlið þess stendur stórt og 
fallegt reynitré. 
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Rótarskot

Í ársbyrjun 2019 fengu nemendur það verkefni  
að hanna afdrep listamanna, rithöfunda eða  
hugsuða á rústum (eða við rústir) þeirra eyðibýla 
sem rannsökuð voru í desember. Nemendum var 
úthlutað fimm skáldsögum, sem allar fjalla á einn 
eða annan hátt um störf einstaklinga sem lifa á jaðri 
samfélagsins. Hver og einn nemandi átti að greina 
eina af sögunum og persónum hennar og leggja út 
frá því mat á þarfir og langanir einstaklingsins.
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Elín, Ýmislegt

Mér var úthlutað bókinni Elín, ýmislegt eftir Kristínu 
Eiríksdóttur.  Bókin fjallar um tvær konur sem bera 
svipuð nöfn: Elín og Ellen. Elín er sjötug kona sem 
starfar sem leikmunasmiður. Ellen er hins vegar 19 
ára félagsfælin stúlka sem samið hefur leikrit sem 
verið er að setja upp. Líf þessara tveggja kvenna 
fléttast saman með ýmsum hætti og getur saga 
Elínar kannski gefið til kynna hverju búast má við í 
framtíð Ellenar.  

Rótlaus planta sem vex ekki í mold og stækkar í 
allar áttir gerir vart við sig í lífi beggja kvennanna, 
Elínar og Ellenar, og gefur til kynna það mikla  
rótleysi sem þær búa við, en hvorug þeirra á  
almennilega fjölskyldu eða tengingu við  
uppruna sinn. Ég sameinaði konurnar tvær í þrítuga 
leikskáldið Ellen og langaði að gefa henni stað 
þar sem hún gæti skrifað í friði en einnig fengið 
tækifæri til að mynda tengsl við fólk og eignast 
jafnvel vini.
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Á jörðinni hjá Birkibóli var stunduð skógrækt og 
er þar nú þéttsetið birkikjarr. Upp við suðurhlið 
hússins stendur hins vegar stakt Reynitré. Þetta er 
kannski lýsandi fyrir líf Ellenar en þegar fólk hefur 
félagslegt stuðningsnet á borð við fjölskyldu, 
þá getur það stutt hvert við annað en einfarar, 
eins og Ellen, þurfa að festa öflugar rætur til að 
standa af sér mótlæti. Ellen þarfnast þess að festa 
rætur, eins og Reynitréð, en hefur líka þörf fyrir 
stuðningsnetið sem Birkikjarrið táknar. 

Rótfesta
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Þegar ég rannsakaði Borgarbyggð vakti það fljótt  
athygli mína að sjá hversu mikið er um leikrita- 
uppsetningar þar. Svo virðist sem nánast hvert 
einasta ungmennafélag setji reglulega upp leikrit 
þar sem fólk á öllum aldri tekur þátt með ólíkum 
hætti. Í Borgarhreppi, þar sem Birkiból er, fann ég 
hins vegar ekki fréttir um leikritauppsetningu svo 
beint lá við að reisa leiksmiðju á Birkibóli.

leik/rit/un

Nú standa tvö hús á Birkibóli, lítið íbúðarhús og svo 
stærra útihús. Ég ákvað að gera íbúðarhúsið að  
athvarfi fyrir Ellen til að komast frá pressunni í  
borginni og fá næði til að skrifa. Lokaður griða-
staður með öllum helstu nauðsynjum og aðstöðu til 
að skrifa og lesa. Útihúsið yrði hins vegar leiksmiðja 
með æfingaaðstöðu og sýningarrými. Opinn staður 
til að koma út úr skelinni, leika sér og eignast vini.Kort sem sýnir leikfélög í Borgarbyggð
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Formmótun einkenndist í upphafi af völdum 
setningum úr bókinni og hugmyndinni um rætur 
reynitrésins og rótarkerfi birkikjarrsins. Slíkar 
hugmyndir komu mér af stað í hönnunarferlinu 
og fylgdu mér út allt verkefnið, þó enn vantaði 
meginhugmynd (e. concept).

Formmótun

„Herbergisveggirnir þeirra með dyrunum leystust upp og veg-
girnir mættust, herbergin opnuðust inn í annað en lokuðust um 
leið. Urðu sama herbergið, stækkuðu um helming en minnkuðu 
um veröldina“

„Sjálfbær flækja sem andar“

„Á sviðinu miðju lá rót. Rótin hreyfðist og spíraði niður í svart 
gólfið og óx síðan eins og baunagras upp í loftið. Plantan óx 
hratt, grannir stönglar sem kvísluðust aftur og aftur, þar til hún 
náði yfirf sviðið allt og upp í loft,...“
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Eftir miklar vangaveltur mótaðist loksins megin- 
hugmynd verkefnisins. Niðurstaðan varð sú að  
kanna sambandið milli þess gamla og nýja.  
Verkefnið leggur áherslu á eldri byggingarnar því 
þær tengja okkur við sögu okkar og það sem áður 
var. Framtíð Ellenar skrifast þannig í samhengi við 
fortíðina og sögu eyðibýlisins.

gamalt og nýtt

Nýr, léttur timburstrúktúr vex inni í gömlu steyptu 
skelinni af Birkibóli. Sömuleiðis hringar steypt skel 
sig í kringum gömlu timburbyggingar útihúsanna. 
Gamalt og nýtt mætist og verður að einu. Gamlar 
rætur eru styrktar og nýjar spíra.
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Eftir að meginhugmyndin var komin hélst  
hönnunarferlið nokkuð stöðugt fram að lokum. 
Helstu breytingarnar voru gerðar á innra skipulagi 
í íbúðarhúsinu en ég vildi fínpússa það sem best 
til að hámarka flæði, einfaldleika og gæði birtu og 
útsýnis. Einnig hætti ég við að hafa steypt þak á 
skelinni sem umlykur leiksmiðjuna og breytti yfir í 
timburþak. Það passaði jafnvel enn betur við  
meginhugmyndina því þá er steypti hlutinn af 
skelinni einungis úr veggjum og gólfplötu, líkt og 
skel íbúðarhússins. Smærri breytingar fólust fyrst og 
fremst í mótun á umhverfinu, aðkomum að  
byggingunum og innra skipulagi leiksmiðju. 

Næsta opna sýnir hvernig heildarstíllinn á  
framsetningu og módelum hélst stöðugur milli 
yfirferða, enda meginhugmyndin orðin skýr.

Framþróun
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Bygging II

Bygging III

Lokaþróun

Útskriftarsýning
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Á Birkibóli var stunduð skógrækt og er þar nú 
þétt birkikjarr. Við suðurhlið íbúðarhússins víkur 
skógurinn fyrir stöku reynitré. Leikskáldið Ellen 
er rótlaus en á Birkibóli fær hún tækifæri til þess 
að festa sterkar rætur líkt reynitréð en einnig að 
öðlast félagslegt stuðningsnet sem felst í rótarkerfi 
birkiskógarins. Nýr, léttur timburstrúktúr vex inni í 
gömlu steyptu skelinni af íbúðarhúsinu sem verður 
persónulegt athvarf Ellenar fyrir leikritaskrif og  
lestur. Ný, steypt skel hringar sig í kringum gömlu 
timburbyggingar útihúsanna sem verða að  
leiksmiðju. Dreginn er innblástur úr heimi  
leikhússins og í hönnuninni er samspil milli 
mannslíkama, hreyfingar og strúktúrs undirstrikað. 
Gamalt og nýtt mætist og verður eitt. Eldri rætur 
eru styrktar og nýjar spíra.

Eyðibýli: Birkiból
Bók: Elín, ýmislegt / Kristín Eiríksdóttir

100 orða lýsing
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Hönnun íbúðarhússins byggir á timburpöllum í 
mismunandi hæð sem hringa sig í kringum gamla 
eldstæðið. Þessir pallar, ásamt þakinu, skapa ólík 
rými og upplifanir. Til dæmis er svefnrýmið lítið 
og þröngt, eldhúsið er hærra og rýmra og sturtan 
opnast upp til himins. 

Á þessum persónulega griðastað Ellenar vaknar 
hún við birtu frá sólarupprásinni. Útisturtan tengir 
líkama hennar við náttúruna og himininn. Þegar 
hana vantar innblástur við skrif sín lítur hún út um 
gluggann og sér reynitréð sem stendur þar  
einsamalt en sterkbyggt. Hún eldar og borðar með 
útsýni yfir fjöllin í suðri og leiksmiðjuna. Á kvöldin 
skín hlýleg birta frá sólarlaginu á blaðsíður bókanna 
í leskróknum.

íbúðarhús
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Grunnmynd - íbúðarhús
1:100

Ásýndir - íbúðarhús
1:200
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Sneiðmyndir - íbúðarhús
1:100

Axonymetry - íbúðarhús
1:200
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Hönnun útihússins byggir á steyptri skel ásamt 
léttu timburþaki sem hringast umhverfis gömlu 
byggingarnar. Þessi steypta skel inniheldur glugga 
og opnanir sem ramma inn náttúruna og útsýnið. 
Opnun í skelinni í vestri afhjúpar gömlu  
bygginguna og tekur á móti gestum. Timburþakið 
fylgir hrynjandi gömlu byggingarinnar sem  
endurómar þannig inn í nýja tíma. Í skelinni má  
finna félagsleg rými, samlestrarherbergi, aðstöðu 
fyrir leikara, salerni og útieldhús. Hádegis- og 
kvöldsólin ásamt skjóli frá vindi gera það að verkum 
að vestan megin við húsið myndast góð aðstaða 
fyrir tjaldsvæði, og geta gestir og listamenn dvalið 
þar um stund.

Ekkert gólf er í gamla útihúsinu eins og er og 
verður því haldið þannig. Með því móti munu  
leikararnir upplifa jarðtengingu, en tengingu fóta 
við jörðu má líkja við rætur trés sem vaxa niður í  
moldina og veita stofninum og greinunum 
stöðugleika. Þessi jarðtenging getur örvað  
skapandi hugsun leikara og gesta. Sviðið og sætin 
verða gerð úr timburpöllum sem geta verið færðir 
og aðlagaðir að allri þeirri ólíku starfsemi sem mun 
eiga sér stað í leiksmiðjunni. 

leiksmiðja
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Grunnmynd - leiksmiðja
1:200

Ásýnd - leiksmiðja
1:200

Sneiðmynd - leiksmiðja
1:200
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Sneiðmynd - leiksmiðja
1:100

Axonymetry - leiksmiðja
1:250
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Líkön í 1:50

Ég ákvað að gera módelin úr steypu og timbri 
því þannig fengi efniskennd verkefnisins að njóta 
sín. Einnig fannst mér mikilvægt að hafa módelin 
handgerð því ég sá fyrir mér að byggingarnar yrðu 
reistar af samfélaginu í Borgarbyggð og Ellen.

módel

Annarsvegar bjó ég til módel í skala 1:50 úr fínni 
steypu og balsavið. Hins vegar útbjó ég concept-
módel í skala 1:100 úr grófri steypu og furuvið.

Líkön í 1:100
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Prófdæmingin á útskriftarverkefnunum var haldin 
dagana 25. og 26. apríl og var arkitektinn, borgar- 
fræðingurinn og rithöfundurinn Ilaria di Carlo 
fengin til að vera prófdómari. 

Prófdæming

Ég var búin að senda efni í prent nokkrum dögum 
fyrir prófdæmingu ásamt því að ljúka vinnu við 
líkönin. Ég hafði því góðan tíma til að undirbúa mig 
fyrir stóra daginn. Kynningin gekk vel og var Ilaria 
mjög hrifin af verkefninu mínu en að hennar sögn 
fólst styrkur þess meðal annars í því að upphengið 
sagði alla söguna, á ólíkum skala, frá hugmynda-
vinnu að lokaniðurstöðu. Illaria benti á að hönnunin 
skapaði mjög áhugavert samspil ljóss og skugga 
og hefði ég mátt undirstrika það betur í grafíkinni.
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Leiksmiðjan

BA útskriftarsýning myndlistardeildar og  
hönnunar- og arkitektúrdeildar var haldin á  
Kjarvalsstöðum þetta árið. Yfirskrift sýningarinnar 
var „Þetta hefur aldrei sést áður“ og opnaði hún 
þann 4. maí og stóð til 12. maí. Arkitektúrdeildin 
fékk rými í norðurenda austur sýningarsalarins. 
Rýminu var skipt upp eftir eyðibýlum og var eitt 
horn nýtt undir sameiginlegu rannsóknina frá því 
í desember. Nemendur með sömu eyðibýli sýndu 
líkönin sín á stóru, sameiginlegu borði og gátu 
gestir þannig séð ólíkar útfærslur á hönnun hvers 
eyðibýlis. Segja má að sýningin hafi tekist með 
prýði og voru gestir hrifnir af viðfangsefni ársins og 
verkum nemenda.

Kjarvalsstaðir
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Íbúðarhúsið litið til baka

Þegar ég horfi til baka á hönnunarferlið finnst mér 
stöðugleiki, sjálfstraust og öryggi hafa verið  
einkennandi. Árin mín í Listaháskólanum hafa kennt 
mér að hafa trú á sjálfri mér og treysta því að  
hönnunarferlið skili mér niðurstöðu, og var það 
einmitt það sem ég gerði í lokaverkefninu. Forvitni, 
gagnrýnin hugsun, kjarkur og áræðni er sá  
farangur sem ég er hvað stoltust af að taka með 
mér úr Listaháskóla Íslands.

Ég byrjaði hönnunarferlið á að greina bókina og 
sögupersónuna með allt því að ljóðrænum hætti 
og hugmyndavinnan frá fyrstu vikunni fylgdi mér 
allt ferlið. Mér þótti strax vænt um sögupersónuna 
og var staðráðin í að gefa ekkert eftir í að veita  
henni þann griðarstað sem hún þarfnaðist. Ég 
þróaði sterka meginhugmynd í lok febrúar sem  
veitti mér ákveðið öryggi og byggði mestöll 
ákvarðanataka eftir það á henni. Ég byrjaði einnig 
snemma að innlima grafík í framsetninguna en ég 
held að það hafi hjálpað mér mikið á loka- 
sprettinum að vera með á hreinu hvernig ég vildi 
hafa grafíkina, pappírinn og uppsetninguna. 
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Allar myndir eru úr einkasafni höfundar.
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