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Ég trúi varla að það sé komið að því að gera 
lokaverkefnið í arkitektúr. 
Verkefnið sem þótti svo óralangt í burtu í upphafi 
skólagöngunnar, verkefnið sem heldur utan um allt 
það sem ég hef lært og fangar saman þann stíl sem 
hefur mótast með mér í gegnum annirnar. 

Ég fyllist stolti yfir því að hafa náð svo langt, 
yfir því að vera komin á sama stað og þeir sem 
voru á þriðja ári, og ég horfði upp til, þegar ég 

byrjaði í náminu. 



Kría. 

Ferðalag hefst í svörtum sandi, meðfram 
hárri klöpp. Þykkur sandfleki vísar 
leiðina til Kríu, sálfræðings og 
tónskálds sem býður upp á óhefðbundna 
kvíðameðferð. 
Upphaf meðferðarinnar er ferðalag í 
átt að hafinu. Ferðalag sem hreyfir við 
taugakerfinu og vekur upp skilningarvitin. 
Á leiðinni birtist spegilmynd umvafin 
náttúru og kraftar hafsins draga 
skjólstæðing nær bakkanum þar sem þrír 
grófir sandflekar standa sterkir. 
Á jarðhæð mynda flekarnir göng, líkt og 
sprunga í klöpp. Önnur spegilmynd vísar 
veginn upp, þar sem andstæður mætast, og 
af kuldanum tekur hlýleikinn við. 



i. Upphaf.
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Það er haustönn árið 2019 og erfiðasta önn lífs 
míns er senn að enda. Tilfinningaskalinn hefur 
farið sína rússíbana reið og það er komið að því 
sem stefnt hefur verið að frá upphafi; 

Lokaverkefnið í arkitektúr. 

Staðsetning: Reykjanes. 

Bekknum var skipt upp í fjóra hópa, 
fjórir rammar, A, B, C, D og þriðja árs 
nemar dreifðu leiðum sínum yfir allt 
Reykjanesið, spenntir og forvitnir sem 
aldrei fyrr. 

Ég var í hópi C, sem er suðvesturhluti 
Reykjaness. Ég man hvað ég var ánægð 
með þá úthlutun, þar sem ég hafði aldrei 
komið þangað og vissi ekkert hvað beið 
mín. 

Eftir dágóða keyrslu í gegnum hraunið, 
volgt kaffi í ferðamáli og dýrmætt spjall 
vorum við hópurinn loks komin yfir á 
svæðið okkar. 

Í fyrstu keyrðum við í gegnum svæðið líkt 
og ferðamenn í eigin landi, en eftir 
að hafa kynnt okkur staðarhætti, líf, 
náttúru og veðurfar vorum við farin að 
sjá staðinn í allt öðru ljósi, enda hefur 
leiðin verið farin í þó nokkur skipti 
eftir fyrsta rúnt. 

Upphaf. 
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Eftir skemmtilega rannsókn og mörg 
eftirminnileg ævintýri á leiðinni settum 
við rannsóknina upp í formi sýningar þar 
sem staðaranda var komið fyrir heima í 
teiknistofu. 

Það sem stóð einna helst uppúr frá 
rannsókninni var Reykjanesvitinn og 
vitavörðurinn, Gréta Fjeltsted, sem er 
eini íbúinn á svæðinu.
Hún bauð okkur inn til sín og sagði okkur 
skemmtilegar sögur af vitanum sínum. 
Hún hafði einstaklega góða nærveru, var 
jarðbundin og einlæg og minnti mig á, án 
hennar vitundar, hvað litlu hlutirnir í 
lífinu eru mikilvægir og gefa lífinu lit. 

Ferðalagið upp vitann reyndi vel á þolið.
Kaldur vindurinn blés fast og á 
inniskónum einum leiddi Gréta leiðina upp 
brattar tröppurnar sem hún hafði sjálf 
lagt. 
Tilfinningin að standa við rætur vitans 
og horfa upp var ógleymanleg. Við 
vorum eitthvað svo einstaklega lítil í 
risastórum heimi. 
Veggirnir voru úr þykkri steypu og 
stiginn upp á topp var úr timbri, lagður 
í hring.

i
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Á toppnum var einstaklega fallegur 
glerkúpull sem glitraði í kaldri 
dagsbirtunni. Hann minnti einna helst 
á auga sem fylgdist með Reykjanesinu í 
allar áttir.

Það er óhætt að segja að ferðalagið 
upp hafi veitt mér mikinn innblástur í 
gegnum ferlið á verkefninu, því leiðin að 
leiðarendanum, ferðalagið, erfiðið, eða 
upplifunin að áfangastaðnum fær mann til 
þess að kunna að meta toppinn enn frekar.

Og þegar ég horfi til baka yfir ferlið 
allt, þar sem tilfinningaskalinn 
sveiflaðist í allar áttir, þá var erfiðið 
þess virði. Mér þykir ennþá vænna um 
lokaútgáfuna því mér tókst að yfirstíga 
erfiðið.
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Í upphafi annar var okkur falið það verkefni að 
lesa bókina Eyland eftir Sigríði Hagalín. 

Í skáldsögunni er sögusviðið Ísland, sem hefur 
skyndilega einangrast frá umheiminum. Klippt er 
á erlend samskipti og skip og flugvélar sem send 
eru erlendis snúa ekki aftur. Bókin
fjallar um hvernig aðalsöguhetjan og fólkið í 
lífi hans, ásamt íslensku þjóðinni, reyna að 
bjarga sér án tengsla við umheiminn. Sagan er 
marglaga og veltir upp mörgum flóknum spurningum. 
Í bókinni er varpað upp skáldaðri en mögulegri 
mynd af Íslandi samtímans sem hægt er að 
nýta sem innblástur til að skapa gagnrýninn, 
staðbundinn og framsækinn arkitektúr. Sér í lagi 
í ljósi takamarkana innviða, einangrunar og 
hættu sem þorp og bæir búa við á Íslandi í dag.

Lesturinn kallaði fram mikið tilfinningaflóð 
sem hefur ýtt af stað hugleiðingum og hjálpað 
til við mótun á verkefninu og þar af leiðandi 
hvernig ég hef skrifað mína eigin sögu. 

Það er óhætt að segja að eigin líðan sé stór 
partur af innblæstri verkefnisins. 
En eftirfarandi eru stikkorð sem ég skrifaði hjá 
mér við lesturinn;

heimsendir
kvíði
náttúra
kyrrð 
sjór
nánd við umhverfið 
andstæður
öfl 
samskipti 
traust
hið óvænta 
skilningarvit

Eyland.

i
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Í upphafi annar fengum við það verkefni 
að skilgreina hvað það var sem okkur 
þótti áhugaverðast í rannsókninni sem við 
gerðum á Reykjanesi í desember. 

Eigin upplifun á Reykjanesinu var þessi 
breytilegi staðarandi, jafnvel þó að 
maður standi á sama staðnum. 
Ýmist er það vegna breytilegra náttúruafla 
eða út frá andrúmsloftinu.

Hver staður hefur sína orku og orkan er 
breytileg eftir;

   andrúmslofti, 
   náttúruöflum, 
   birtustigi, 
   fólksfjölda, 
   tómarúmi,
   kröftum. 

Að standa á sama stað, en staðurinn 
er aldrei eins vegna þess að hann er 
síbreytilegur og fer það allt eftir veðri 
og vindum hvernig hann birtist okkur.  
Hvort sem það er fjölmennt eða fámennt, 
kliður eða kyrrð, 
nótt eða dagur, 
heitt eða kalt. 
Andstæður mætast og upplifun því 
breytileg. 

Eigin upplifun.

öfl

i
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Ímyndum okkur einfaldan hraunmola sem 
stendur á slóðum við Gunnuhver. 
Í logni stendur hann umlukinn gufu en í 
roki er hann berskjaldaður. 
Stundum er hann rennblautur, 
stundum skín á hann sól, 
annars er hann í skugga, 
sami steinninn en misjafnar 
upplifanir. 

Andrúmsloftið er síbreytilegt 
þó svo að það sé á sama stað.

Breytilegur staðarandi. 

i
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Náttúruleg byggingarefni. 

Eftir að hafa skilgreint eigin upplifanir 
og vera aðeins farin að þekkja 
staðarhætti var okkur falið það verkefni 
að rannsaka efniskennd staðarins. Það 
er að segja hvort við gætum nýtt okkur 
það á einhvern hátt sem byggingarefni í 
sjálfbærum heimi. 

Eftir fyrirlestur hjá Gísla Hrafni 
Magnússyni, myndlistamanni vaknaði 
enn meiri áhugi fyrir því að búa til 
byggingarefni úr sjálfri náttúrunni.

Hann sýndi okkur verkefnið sitt sem 
byrjaði einmitt í lokaverkefninu hans í 
myndlist.

Ljósmyndin sýnir verkefnið hans, þar sem 
byggingarefnið er gert úr jarðlögum; 
 
 sandur
 möl 
 leir

i
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Efniskennd.

Suðvestur hluti Reykjaness minnir mig 
mikið á tunglið sjálft, þar sem allt er 
umlukið hrauni og vegurinn leiðir mann 
áfram í gegnum hið óvænta. 
Inn á milli læðist svartur sandurinn sem 
og gult melgresið sem vefur rótum sínum 
og fléttar sér saman við sandinn djúpt 
ofan í jörðu.

Rétt eins og þegar við horfum upp til 
himins þar sem gyllt tunglið glitrar og á 
milli okkar svífur svört nóttin. 

Þarna mætast andstæðurnar, 
harðneskjan; hraunið og hið mjúka; 
melgresið. 
Sandurinn; svört efniskenndin á milli, 
samtvinnar staðarandann í eina heild. 

Þarna kviknaði áhugi minn á að rannsaka 
sandinn betur. Svartur sandurinn ræður 
ríkjum á milli flóðs og fjöru og dansar 
í takt við hafið sem fellur og rís í takt 
við tunglskinið.

Fullt tungl í Sandvík. 
Mynd tekin í gegnum stjörnukíki í febrúar. 

i
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Hraun
Sandur 
Melgresi

i
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Sandur.

Eftir að hafa ákveðið að vinna með 
sandinn kom engin önnur staðsetning til 
greina en Sandvíkin sjálf. Í Sandvík 
líður mér vel. 

Sandvík hefur tilfinningalegt gildi fyrir 
mig þar sem hef verið að fara þangað í 
mörg ár til þess að hjóla og sem barn fór 
ég mikið í fjöruferðir, þar á meðal í 
Sandvík.

Sandvík er svört fjara sem liggur á 
milli hraunklappar á flekaskilum og 
iðnaðarsvæðis á jarðhitasvæði.  

Ég hugsaði mikið um það hvernig ég gæti 
búið til byggingarefni úr náttúrunni án 
þess að eyðileggja hana. 

Á þessu svæði er mikill iðnaður og 
koltvísýringurinn svífur um allt, svo 
ég fór að velta því fyrir mér hvort 
hægt væri að minnka kolefnissporin 
eða umbreyta þeim í eitthvað annað og 
nytsamlegt. 

Eftir mikla heimildavinnu og vangaveltur 
um hvernig sandur getur hjálpað náttúru 
sem er umlukin mengunarskýjum, komst ég 
að því að sandur hefur getu til þess 
að binda koltvísýring. Saman verða þau 
að fasta, sem jafnast á við grjót eða 
steypu.

Getur verið að sandur sé byggingarefni 
framtíðarinnar? 

CO2

+

i
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Tilraun. 

Getur verið að byggingarefni 
framtíðarinnar, kolefnisjafnaður sandur, 
sé svona auðveldur í framkvæmd? 

Ég tók fram gamla sodastreamtækið mitt og 
smíðaði kassa sem ég fyllti af sandi frá 
Sandvík. Svo sprautaði ég úr Co2 hylkinu 
í sandfullt formið. 

Ekkert gerðist. 

Næst minnkaði ég sandmagnið í forminu og 
sprautaði helmingi meira magni af Co2 í 
gegnum þétt rör. Úr því varð sandkubbur. 

Þegar ég ætlaði svo að taka kubbinn upp 
hrundi hann um allt og varð að mjúkum 
sandi á ný. 

Ástæðan fyrir því var sú að sandurinn 
var of rakur og fraus saman við 
koltvísýringinn en bráðnaði svo fljótt 
aftur. 

Miklar vangaveltur fóru af stað vegna 
þess að þetta virkaði ekki eins vel og 
ég var búin að sjá og lesa mér til um á 
netinu. 

i
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Ég hafði samband við CarbFix en það er 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í því að dæla 
koltvísýring úr Hellisheiðavirkjun og 
niður í jörðina. 

Ég sagði þeim frá tilraun minni og 
hugmyndum og spurði hvort þau hefðu 
einhver ráð fyrir mig. 

Dr. Bergur Sigfússon, jarðefnafræðingur, 
gaf mér mjög greinagóð og hjálpleg svör. 

Í stuttu máli þá er ekki hægt að 
framkvæma þetta nema með réttum tólum og 
kraftmeiri tækjum. Þau ráðlögðu mér frá 
því að fikta við þetta þar sem þetta getur 
verið mjög hættusöm tilraun í heimahúsi. 

Það var frábært að fá staðfestingu frá 
þeim að þetta væri hægt og gat ég því 
haldið áfram að þróa conseptið mitt með 
kolefnisjafnaðan sandinn.

“Sæl Sesselja og takk fyrir að hafa samband.

Þetta er mjög góð hugmynd og það standa umtalsverðar 
rannsóknir yfir við að nota CO2 sem byggingarefni, meðal 
annars í verkefni sem við stýrum, www.geco-h2020.eu. 
Hjá CarbFix er samt aðalmarkmiðið að dæla CO2 niður í 
jörðina og steingera það þar því við sjáum að þörf er á 
að fjarlægja mun meira CO2 úr andrúmsloftinu en nokkurn 
tímann verður markaður fyrir í formi byggingarefna.

En að verkefninu sem þú stingur upp á:

Það er ekki hægt að búa til byggingarefni við þær 
aðstæður sem þú lýsir, til þess er þrýstingur of lágur. 
Kerfin hjá okkur virka þannig að CO2 er leyst upp í vatni 
við að lágmarki 6 bar þrýsting og eftir það þarf að halda 
þrýsting á kerfinu alveg niður í jörðina. Vatnið ásamt 
uppleystu CO2 byrjar síðan að hvarfast við jarðlögin og 
við það losna katjónir með tímanum úr berginu sem ganga 
í samband við CO2 og mynda karbónót. Þetta ferli tekur 
tíma, allt að tvö ár.

Til að hraða þessu ferli upp á yfirborði þarf að gera 
eitt þriggja (eða allt):

1) Mala sandinn í mjög fínt efni (þetta eykur 
yfirborðsflatarmál efnisins og verða meiri efnahvörf á 
hverja þyngdareiningu).
2) Auka þrýsting upp í allt að 30-100 bar. Til þessa 
þarf sérhæfðan búnað og á alls ekki að gera nema með 
sérfræðikunnáttu.
9 Auka hitastig upp í allt að 220 °C. Til þessa þarf 
sérhæfðan búnað og á alls ekki að gera nema með 
sérfræðikunnáttu.

Það sem lýst er að ofan er það sem er oft kallað “ex-
situ mineralisation”. Ferlinu er lýst lauslega í 
eftirfarandi grein eftir okkur og samstarfsfólk (box 1):
https://www.nature.com/articles/s43017-019-0011-8

Sem sagt, þetta er hægt ef nauðsynlegur búnaður er til 
staðar, tæknin er hins vegar enn á tilraunastigi og 
hvergi beitt á iðnaðarskala. Viltu að ég setji þig í 
samband við fólk sem er að vinna í þessu daginn út og 
inn? Við höfum samstarfsfólk bæði á Ítalíu og Hollandi.

kveðja, Bergur”

i

CarbFix.
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ii. Þróun.
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sandur + Co2 + sjór + sandur + Co2 + sjór = hringrás

Rýmið er rammi utan um umhverfið líkt og melgresið sem 
vefur sig utan um sandinn. Rýmið fær okkur til þess að 
nema staðar og virkilega horfa, finna og hlusta. 

Tónlist getur gefið okkur allar þær tilfinningar sem við 

þekkjum, rýmið er hljóðfæri náttúrunnar. 

Hugmynd kviknar.  

Eftir mikla rannsóknarvinnu og 
hugleiðingar hefur ferðalagið leitt mig 
áfram og myndað með sér einhverskonar 
íverustað.
 
Á þessum tímapunkti í ferlinu 
er íverustaðurinn staður sem er 
síbreytilegur, hann er hringrás og mjög 
tilfinningaþrunginn. 

Náttúran er aðalhlutverkið og umhverfið 
sjálft spilar stóran þátt. 

Hvað er náttúran að segja? 
Hvernig getum við hlustað á okkur sjálf 
um leið og við hlustum á náttúruna. 

   Hljóð
   Snerting 
   Ljós
   Skuggi

Íverustaðurinn er í Sandvík, 
íverustaðurinn er hljóðfæri. 
Íverustaðurinn er skúlptúr úr sandi. 
Íverustaðurinn er staður til þess að 
hlusta, skilja og finna. 
Íverustaðurinn er sandskúlptúr sem er 
breytilegur eftir veðri og vind, einn 
staður með ólíkar upplifanir.

ii
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Það sem ég lagði upp með var að rýmið 
myndi virkja skilningarvitin. 

Það er merkilegt að hugsa til þess 
hve mikil áhrif skilningarvitin hafa 
á tilfinningar og skilning okkar á 
umheiminum. Þau setja allt í samhengi því 
án þeirra ættum við erfitt með að skilja, 
finna, sjá, heyra og bragða. 

Sandvíkurfjara er á sífelldri hreyfingu og 
því mikið að gerast. Skilningarvitin eru 
á fullu að skynja stað og stund.

Ég gerði tilraun á því hvort hægt væri 
að upplifa og skynja Sandvík í gegnum 
skilningarvitin án þess að fara þangað, 
en finnast maður samt vera þar og með því 
blekkja eigið sjálf. Rétt eins og þegar 
við rifjum upp minningar, nema í þessu 
tilviki að skynjum við það líkamlega 
líka.  

Sandvík í leikmynd; 
Ég sótti sand úr Sandvík og smíðaði kassa 
með gati fyrir skjámynd sem spilaði 
upptöku frá Sandvíkurfjöru. 

Þegar legið var á bekk, með höfuðið inni 
í kassanum og höndina í sandfatinu var 
því hægt að upplifa, sjá, finna og heyra á 
sama tíma.

Stingdu höfðinu í sand
og finndu hvernig hljóðið
einangrast og tómarúmið fyllist. 

Stingdu höndinni í sand og finndu 
hvernig grófleikinn leikur við 
mjúka höndina og grípur.

ii

Rými. 
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Heimsendir;

Á barmi taugaáfalls.
Hlusta,
finn tilfinningar
streyma,
líkt og kröftugur
stormur.

Hvað er náttúran að segja? 

Hlusta,
finn tilfinningar
streyma, 
líkt og mjúkur
sandur. 
Auðmjúk eilífð. 

Hljómsveit náttúrunnar.
Hlustaðu, 
hvað er náttúran að segja? 

ii
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Horfðu
Finndu
Hlustaðu
Upplifðu
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Kröftug athafnakona,
auðmjúkur leiðtogi,
sálfræðingur og tónskáld
færði sig nær bakkanum í 
átt að endimörkum 
alheimsins. 
Þar sem náttúran, sjórinn 
og tunglið flétta sig saman 
og bindast svífandi 
koltvísýring sem trommar á 
sjóndeildarhringnum. 

Kría setur okkur í spor 
náttúrunnar og fær okkur 
til að hlusta. 

Hvað er náttúran að segja? 

Kría.

ii
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Þróun hugmyndar.  

Eftir að hafa ákveðið staðsetningu og 
skilgreint söguna á verkefninu fann ég að 
mig vantaði dýpri tengingu. Mig vantaði 
meiri skilning á því hverju ég væri það 
að reyna að ná fram og hvers vegna fólk 
ætti að sækjast þangað. Gat tilgangurinn 
verið meiri en hljóðskúlptúr í sandinum? 

Í fyrstu sá ég þetta fyrir mér sem stað 
sem stæði undir sér sjálfur.
Fólk kemur, upplifir, tekur og fær, en svo 
velti ég því fyrir mér hvað það getur 
gefið til baka til náttúrunnar?

Aðalpersónan er Kría og íverustaðurinn er 
hljóðskúlptúr. 

En hvað þýðir það í raun? 
Getur það verið eitthvað meira? 
Býr Kría þarna? 
Er þetta listamannaresidensía? 
Er þetta tónlistarsmiðja?
Er þetta skjól fyrir göngugarpa?
Er þetta listasafn? 

ii
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Virkni.iii.  
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Spil. 

Hver og einn túlkar tónlist og hljóð 
eftir sínu höfði. En það er magnað 
hvernig tónlist eða hljóð getur haft 
mikil áhrif á það hvernig við upplifum 
hlutina.

Í fyrstu sá ég fyrir mér að hanna 
hljóðfæri í sandinum þar sem Kría er 
tónskáld í sögunni. 
Hljóðfærið átti að standa sem skúlptúr 
og gefa frá sér hljóð í takt við 
náttúruöflin. Skúlptúrinn átti að vera 
eins og einhverskonar pípur eða rör 
sem myndu blístra í vindinum, tromma í 
rigningunni og bergmála í kyrrðinni.  

Mig langaði að samtvinna sálfræði og 
tónfræði saman í eitt og komst að því 
að sálfræðingar hafa stundum notast við 
nokkurskonar tónheilun í meðferðum sínum. 

Sem minnti mig einmitt á það þegar mér 
líður illa, þá finnst mér mjög gott að 
kveikja á skemmtilegri tónlist og gleyma 
mér um stund. 

Þar með hafði ég tekið ákvörðun um að 
leggja meiri áherslu á kvíða og útfæra 
samspil náttúru og huga saman í eitt.  

 

iii
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Ferðalag.   

Íverustaðurinn er samblanda af heimili 
Kríu og sálfræðistofu og hljóðfæri 
náttúrunnar upphaflegur leiðarvísir að 
honum. 

Sálfræðistofan hjá Kríu er kvíðameðferð 
sem tekur einn skjólstæðing í einu og 
hefst meðferðin á ferðalagi í náttúrunni. 
Byggingin er að mestu byggð úr sandi. 
Þegar sandur og koltvísýringur bindast 
saman við ákveðin þrýsting mynda þau 
fasta sem er sterkur sem steypa eða 
grjót. 
Sálfræðimeðferð Kríu er ekki hefðbundin, 
heldur nýtir hún ferðalagið, náttúruna 
sjálfa og upplifun okkar á leiðinni sem 
haldreipi. 
Meðferðin byrjar á ferðalagi í svörtum 
sandinum, þar sem sjórinn, vindurinn og 
umhverfið togar í okkur úr öllum áttum og 
eftir 200 metra göngu erum við komin að 
sjálfri byggingunni. 
Byggingunni er lýst sem hið óvænta rými, 
og liggur hún upp við 10 metra háa klöpp. 
Rýmin eru ýmist úti eða inni, uppi eða 
niðri, í dimmu eða birtu og þykkir 
sandveggirnir mynda rými sín á milli.

iii
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Ferðalagið er rétt að hefjast og ég stend á 
miðjum flekaskilum Reykjaness, þar sem þykkt 
hraunið hefur breitt vel úr sér og myndað ákveðinn 
staðaranda með tilveru sinni og miklum grófleika. 
Á hægri hönd, eins langt og augað eigir, sést 
hvernig úfið hafið teygir anga sína inn og út yfir 
svartan, þykkan sandinn í fjörunni og gulur 
sjóndeildarhringurinn dregur mig nær. 
Hvað er náttúran að segja? 
Eftir því sem ég kemst nær bakkanum er eins og 
ég finni hvernig náttúruöflin halda þéttingsfast 
í hönd mína og leiða mig áfram að hinu óvænta. 
Skilningarvitin hafa aldrei verið eins næm og á 
þessari stundu, ég nem staðar og hlusta. 
Vindurinn ómar, rigningin grætur og fyrir 
framan mig flautar sandurinn í formi hljóðfæris. 
Ég held áfram og fyrir stafni, í svartri 
Sandvíkurfjörunni, liggur hið óvænta rými. Kría 
tekur á móti mér og ég geng inn. 

iii
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Kvíði. 

Það er kaldhæðnislegt að segja frá 
kvíðadjöflinum sem hefur haldið mér fast 
niðri í skugganum frá sköpunargleðinni 
þar sem verkefnið mitt snýst um 
kvíðameðferð. 
Það er óhugnalegt að hugsa til þess að á 
meðan ferlinu stóð hafi ég aldrei upplifað 
jafn mikinn kvíða. 

Önnin hefst á bókinni Eyland, þar sem 
heimsendir er í nánd. Á sama tíma fáum 
við að vita að lokaverkefnið sé staðsett 
á Reykjanesi og fjallið Þorbjörn gerir 
vart við sig. Margir skjálftar gera það 
að verkum að upp kemur mikil hræðsla við 
það að þurfa að fara á Reykjanesið. 
Til að bæta gráu ofan á svart þá setur 
heimsfaraldurinn, Covid-19 allt úr 
skorðum. Skólanum er lokað og mikil 
óvissa og hræðsla ræður ríkjum.
Ástandið minnir óhugnarlega mikið á 
bókina sem endaði ekkert alltof vel og 
hefur haft gríðarlega mikil áhrif á mig 
og verkefnið mitt. Ég hef haft krónískan 
hnút í maganum og átt erfitt með að 
einbeita mér og halda áfram. 
Mér hefur oft fundist ég hafa týnt 
andanum í verkefninu og því sem ég lagði 
upp með í byrjun. 

En ég hef líka verið dugleg að minna mig 
á það að ég er ekki ein, það eru allir 
hræddir, og hver og einn gerir sitt 
besta. 
Það er gott að hugsa um nálgunina við 
eigið sjálf, eins og ég reyni að ná fram 
í verkefninu, þar sem ég undirstrika 
mikilvægi þess að vekja skilningarvitin. 
Að skilja, sjá og finna og allt verður 
raunverulegt á ný. 

iii

Þegar himininn grætur
og erfitt er að fara á fætur, 
staldraðu við og finndu. 
Finndu, 
hvernig hafið dansar í takt.
Finndu kyrrðina og hlustaðu.
Hlustaðu, 
hvernig golan syngur einstakt. 
Og loks sjáðu, 
sjáðu,
hvernig skelin sindrast svo hugrakkt.
Hún blikar í tárvotum augunum þínum,
því þú og himininn grátið í takt. 

5958



Hönnun.iiii.  
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Þróun hugmynda. 

Í gegnum ferlið hef ég þróað með mér 
ákveðna tækni í hönnun og hugmyndavinnu 
sem mér þykir vera mikilvægur partur af 
heildarmyndinni.

Þróun hugmynda; úr kolli yfir á blað og 
frá blaði yfir í heilsteypta byggingu. 

Ég byrja yfirleitt á því að skrifa hjá mér 
þau orð sem eru mér efst í huga hverju 
sinni. Það geta verið ýmist lýsingarorð, 
tilfinningar, hugsanir eða ljóð, allt 
eftir ryþma og flæði.  

Því næst skissa ég niður það sem ég sé 
fyrir mér og því sem mig langar að ná 
fram. Skissur hjálpa mér að lýsa fyrir 
sjálfri mér því sem ég er að hugsa 
hverju sinni og róar um leið hugann í 
sköpuninni.

Loks, eftir skissur og skrif, set ég 
hugmyndir mínar yfir í tölvu og þaðan 
þróast þær áfram. 

Í ferlinu hefur byggingin þróast talsvert 
og jafnvel farið í marga hringi. En frá 
upphafi hef ég haldið fast í conseptið 
sjálft; sandinn og sandflekana. 

iiii
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Þróun grunnmynda. 
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01 Formmótun. 



Formmótun.

Á þessu stigi ferlisins fannst mér 
tímabært að leggja hljóðskúlptúrinn til 
hliðar og færði mig nær byggingunni 
sjálfri, þ.e. að sálfræðistofunni og 
heimili Kríu. 

Ég skissaði og tók saman nokkur lykilorð 
sem mér þótti mikilvæg og vildi ná fram.
Ég raðaði þeim svo niður í þeirri röð sem 
ég sá fyrir mér og þá allt í einu birtist 
formið svo skýrt í díagrammi og þar með 
fæddust flekarnir.

andstæður - samstæður
inni - úti 
uppi - niðri
public - private
hiti - kuldi

hljóð - þögn 

iiii01

inni úti inni

inni útiúti

inni úti inni

inni útiúti

inni úti inni

inni útiúti

inni úti inni

inni útiúti

private

public

private

public

hið óvænta

rýmið á milli 

úti

inni

upplifunarrými á 
leiðinni 

6968
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to see / to been seen

kyrrð / þögn
hljóðeinangrað

Hið óvænta

Andstæður

iiii01

grunnmynd 2.hæð / sálfræði + heimili Kríu

grunnmynd jarðhæð / aðkoma hið óvænta

grunnmynd 3.hæð / heimili Kríu
7372



iiii02

Sindrandi bergveggur í sólinni

iiii02
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02 Framþróun. 



Framþróun.

iiiiiiii02

Eftir umræður með kennurum þá komumst við 
að þeirri niðurstöðu að rýmin á bakvið 
flekann væru lítið spennandi. Þau tóku 
sjarmann frá flekunum þannig að flekarnir 
týndust og misstu marks. Mig langaði að 
leggja meiri áherslu á flekana og vildi að 
þeir mynduðu betur rými sín á milli því 
þeir voru aðalatriðið. 

Ég hafði lagt mikla áherslu á ferðalagið 
að byggingunni. En svo komst ég að því 
að ferðalagið þurfti ekki að stoppa við 
bygginguna, ferðalagið og upplifunin gat 
haldið áfram í byggingunni líka. 
Áður hafði ég tekið ákvörðun um að 
hljóðfærið væri upplifunarrými á leiðinni 
og í stað þess að það gæfi frá sér hljóð 
þá gæfi það þögn eða tómarúm. 
Á þessu stigi ákvað ég að færa 
hljóðeinangrunarrýmið inn í bygginguna. 

Þannig að eftir það breyttist hljóðfærið 
úr hljómleika yfir í tómleika með 
hljóðeinangrandi rými. 

Það sem ég vildi ná fram með þessari þögn 
var að finna fyrir andstæðum mætast, vekja 
upp skilningarvitin. Úr hvínandi vindinum 
yfir í skjól þagnarinnar.
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to see / to been seen

hljóðfæri

andstæður

iiii02

grunnmynd 2.hæð / sálfræði + vinnustofa

grunnmynd jarðhæð / aðkoma hið óvænta

grunnmynd 3.hæð / heimili Kríu

kyrrð - þögn
annars konar upplifun 
á náttúru 

grunnmynd  kjallara / hljóðeinangrunarrými
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03 Frumdrög.

iiii03
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Grunnmynd fyrir. 

En hvað ef við 
snúum um 90gráður
og fáum beina 
aðkomu.

84

iiii03

Í yfirferð kom upp umræða varðandi 
skáhallandi vegginn og það að það þurfi að 
ganga í gegnum hann til þess að komast í 
kvíðameðferðina. Fyrir suma einstaklinga 
gæti það reynst mjög óhugnalegt og 
jafnvel erfitt. 

Ég ákvað því að fjarlægja hann úr 
verkefninu og prufaði að snúa byggingunni 
frekar þannig að hún lægi meðfram 
klöppinni en ekki þvert á hana. 
Þetta gerði flæðið að henni betra og 
leiðina greiðari með beinni aðkomu. 

Ég var lengi að finna út úr því hvernig ég 
fengi flekana til þess að standa uppúr, 
því um leið og ég bætti inn veggjum á 
móti, þá týndist fleka formið og byggingin 
varð kassalaga. 

Ég þurfti að gefa flekunum skýrari skil, 
ýkja þá upp og reyna að fá þá til þess að 
njóta sín betur. 

Oftar en ekki hafði ég flækt bygginguna 
óþarflega mikið og þurfti að einfalda 
grunnmyndina betur, því þegar flekarnir 
standa einir og sér eru þeir svo 
einfaldir en á sama tíma svo sterkir.

Frumdrög. 
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03 iiii

Í svörtum sandi upp við þykka klöpp 
liggur strengur. Hann hreyfist og leikur 
í takt við umhverfið og vísar leiðina 
til Kríu, sálfræðings og tónskálds sem 
býður upp á óhefðbundna kvíðameðferð. 
Upphaf meðferðarinnar er ferðalag um 
strenginn sem hreyfir við taugakerfinu, 
vefur sig utan um og dregur skjólstæðinga 
að byggingunni. Grófir flekar úr 
kolefnisjöfnuðum sandi fléttast við 
strenginn og mynda rými. Á jarðhæð mynda 
flekarnir göng líkt og sprunga í klöpp. 
Ljós og skuggar leiða ferðalagið upp á 
aðra hæð. Í gegnum bygginguna umbreytast 
birtuskilin og hreyfast í takt við 
hreyfingar líkamans. Grófir flekarnir mynda 
skilrúm á milli sín og flétta rýmin saman 
með þrepum, sem minnka og hækka lofthæð 
eftir staðsetningu. 
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Strengur. 

Eftir að hafa lagt hljóðfærið til hliðar 
fann ég hvað ég saknaði þess. Mér þótti 
vænt um hljóðpælingarnar og mig langaði 
að vekja þær á ný. 

Þarna hefur verkefnið farið í hring og 
mér fannst ég vera búin að týna því sem 
ég ætlaði mér í upphafi. 

Skilningarvitin eru fleiri en það sem 
augað sér, eyað er þarna líka. Verkefnið 
hefur farið úr því að vera hljóðskúlptúr 
yfir í andstæðu sína, hljóðeinangrun. 

Ég fór því að velta fyrir mér hversu 
mikilvægt þetta hljóðrými væri í raun. 
Gat það ekki líka verið rými sem ýkir upp 
hljóð?  
Ég færðist því úr tómarúmi yfir í 
hljóðfæri á ný og þar með birtist 
strengur.

Strengur, líkt og gítarstrengur, hefur 
verið strengdur meðfram klöppinni og 
fléttað saman við sandflekana. 

Strengurinn vísar leiðina að byggingunni 
og hreyfir sig í takt við vindinn. 

iiii03
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hughrif  
strengur í svörtum sandi
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strengur

strengur

strengur

speglar

iiii03

úti / inni
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grunnmynd jarðhæð / aðkoma hið óvænta 

an
ds
tæ
ðu
r

speglar

úti : inni
skjól 
list - skúlptúrar
grjót
skilningarvit

hafið

sandfoss

01

01
02

02

03

03

04

04

grunnmynd 2.hæð / sálfræðistofa og heimili 

strengur í 
lofthæð

strengur 
við jörðu

strengur í 
klöpp

strengur 
tengir alla 
fleka saman

gulur 
sjóndeildarhringurinn 
kúrir sig upp við 
úfið hafið
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04 Forteikningar.

iiii04
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Flekarnir flétta sér saman og mynda heild

sandur 
.
.

gler
.
.

spegill 
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04 iiii

Verkefnið heldur áfram að breytast 
og þróast og á þessum tímapunkti 
hefur strengurinn tekið of mikla 
athygli frá flekunum. Hann flækir frekar 
heildarmyndina, er of bókstaflegur og 
getur verið hættulegur í roki. 

Ég tók því ákvörðun um að endurhugsa 
strenginn upp á nýtt og túlka hann á 
annan hátt. Strengurinn getur verið 
huglægari og kannski eru flekarnir sjálfir 
strengurinn.  

Á þessum tímapunkti hefur hljóðfærið 
tekið breytingum á ný og er orðið að 
huglægari hlut.

Nú þegar strengurinn leiðir okkur ekki 
lengur að byggingunni fannst mér ég 
þurfa eitthvað annað í staðinn. Eitthvað 
sem vísar veginn að byggingunni og 
undirstrikar upphafspunkt ferðalagsins.

Ég mundi þá eftir því að ég hafði komið 
fyrir speglum á jarðhæðinni. Þeir eru 
staðsettir í upplifunarrýminu, rými 
skilningarvitanna, þar sem skjólstæðingur 
mætir eigin sjálfmynd.

Spegill er unnin úr sandi sem tengir allt 
saman í ákveðna heild og fannst mér því 
tilvalið að upphafið á ferðalaginu væri 
spegill. Kvíðameðferðin hefst á því að 
bókstaflega sjá okkur standa, lifandi og á 
hreyfingu í sandinum umkringd náttúrunni 
sem leiðir okkur nær byggingunni. 

 

Forteikningar.
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04 iiii

Grunnmyndin hefur einfaldast töluvert og 
óþarfa veggir hafa verið fjarlægðir. Á 
neðri hæð er rýmið á milli þess að vera 
úti og inni. Rýmið, sem tekur á móti 
okkur með spegilmynd sinni, heldur utan 
um okkur með skjóli sínu. 

Á efri hæðinni skiptist rýmið upp með 
innréttingum í stað veggja sem gefur 
meira flæði og birtu í gegnum sig. 

Byggingin sjálf svífur á milli þykkra 
flekanna. Á neðri palli er stofa þar sem 
hægt er að setjast niður með Kríu og 
klára kvíðameðferðina. Þrjú þrep aðskilja 
stofu frá öðrum rýmum. Á efri palli 
skiptir innrétting upp rýminu og þar 
liggur eldhús, bað- og svefnherbergi. 

Birtan skín inn að ofan, útsýnið úr 
stofu vísar í átt að hafinu og útsýnið 
úr svefnherberginu vísar upp í átt 
að himninum. Flekarnir eru að mestu 
gluggalausir, en á þremur stöðum má sjá 
út í grófa klöppina. 
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grunnmynd jarðhæð  / aðkoma

grunnmynd 2.hæð / sálfræði og heimili Kríu
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04 iiii
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sálfræðistofa

heimili Kríu

04 iiii
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04 iiii

Rýmið á milli
Private / Public

Spegill liggur í 
beinni línu frá 
speglaskúlptúr á 
jarðhæð

Vatn kemur frá 
röri úr lofti
og rennur niður 
á jarðhæð og 
verður hluti af 
skúlptúr
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05 Leiðarlok.

iiii05
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iiii05

Leiðarlok.

111110

Eftir síðustu yfirferðina hefur verkefnið 
þróast lengra í rétta átt og er því komið 
að lokaniðurstöðu. 

Þar sem ég hef alltaf lagt mikla áherslu 
á sandflekana þá vildi ég ná tengingunni 
við þá strax í upphafi ferðalagsins. 
Ég ákvað því að færa spegilinn nær 
byggingunni og kom háum sandfleka fyrir 
í staðinn. Upphafið hefst því á grófum 
sandfleka sem vísar leiðina í átt að 
hafinu. 
Eftir stutta göngu í sandinum tekur 
spegilmyndin við. Spegilmyndin sýnir 
hreyfingu, líf og náttúru allt í kring. 
Upplifunarrýmin eru þá fleiri sem gerir 
meðferðina að byggingunni enn betri og 
kraftmeiri.  

Einnig hefur byggingin fengið skáhallandi 
fleka á ný, líkt og var í upphafi. Hann 
gefur skemmtilegt útlit og brýtur betur 
upp formið.

Ég ákvað einnig að slíta bygginguna frá 
einum flekanum þannig að tilfinningin sé 
meira eins og byggingin sé svífandi á 
milli og ýtir undir andstæðurnar. Kaldur 
og grófur sandfleki mætir hlýrri og mjúkri 
timburgrindinni. 

Hafið hefur róandi áhrif á kvíða og spilar 
því stóran þátt í meðferðinni. Ég vildi 
draga það nær og kom því fyrir lítilli 
tjörn á jarðhæðinni, sem bæði fangar vatn 
að ofan og hafið, þegar það flæðir að.
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Grunnmynd, jarðhæð.

Aðkoma að byggingu. Gengið er inn á milli 
tveggja fleka og inn í rýmið sem er á 
milli þess að vera úti og inni.

Rýmið er rammi sem hefur rammað inn 
umhverfið og fær skilningarvitin til þess 
að finna, sjá og heyra sem aldrei fyrr. 
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Grunnmynd, efri hæð.

Hæðin skiptist í efri- og neðri pall, 
þar sem neðri pallur er opin setustofa 
og sá efri er heimili Kríu. Salernið er 
miðjan og skiptir rýmunum upp og setur 
þannig skil á milli heimili Kríu og 
sálfræðistofunnar.
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06 Kría. 
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Kría. 
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Þegar við stöndum inni í hlýjunni, í 
mjúku timbrinu sem svífur á milli grófu 
sandflekana og horfum í átt að hafinu, 
finnum við óraunveruleikatilfinninguna sem 
hefur kraumað innra með okkur dofna, því 
raunveruleikinn blasir við í allri sinni 
dýrð. Á þessari stundu eru það bara við 
og tilfinningar okkar sem syngja í takt 
við náttúruna og leiðarendinn er upphafið 
á ný.
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Í gegnum ferlið hef ég helst lært hve 
endalaust er hægt að umbreyta hugmyndum 
og þróa þær fram eða aftur sem að mínu 
mati gerir arkitektúr að einstaklega 
skemmtilegu fagi. Þá hef ég einnig 
lært mikilvægi þess að taka og standa 
við eigin ákvarðanir og það er einmitt 
þetta sem ég hyggst taka áfram með mér í 
gegnum lífið; að halda fast í innsæið svo 
heildarmyndin standi ávallt uppúr skýr. 
Frá upphafi tók ég ákvörðun um að leggja 
áherslu á skilningarvitin auk tilfinninga 
og hefur þetta tvennt því mótað verkefnið 
og gert að því sem það er.
Ég er virkilega stolt af sjálfri mér 
eftir ferlið og afar ánægð með lokaútkomu 
verkefnisins enda er sagan bæði sönn og 
ljóðræn, svo ég trúi því að margir tengi 
við hana á einhvern hátt. 
Þegar lífið er okkur erfitt er afar 
mikilvægt að muna að við erum ekkert 
ein, við hreyfumst í takt við umhverfið 
og sveiflumst til og frá. Þannig má 
segja að arkitektúr sé hluti af okkur 
sjálfum eitthvað sem gerir ferðalagið 
að leiðarendanum fallegra, dýpra og 
innihaldsríkara.
Ímyndum okkur sem svo að við sjálf séum 
eitt rými og hvert við stefnum sé annað, 
þá mætti að sama skapi kalla lífið sjálft 
leiðina eða jafnvel ferðalag okkar að 
leiðarendanum. 
Það er því undir okkur sjálfum komið 
hvernig við kjósum að feta þann slóða sem 
að mínu viti verður best gert með því að 
opna skilningarvitin að fullu. Horfa, 
heyra og finna.

Lokaorð. 
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Allar myndir eru úr einkasafni fyrir utan 
eftirfarandi: 

Bls. 73 - Lee Ufan Museum, Tadao Ando. 
Höfundur óþekktur. Sótt af www.goole.com.

Bls. 90 -  Running Fence, Christo and   
  Jeanne-Claude. 
https://christojeanneclaude.net/projects/
running-fence.

Bls. 90 - Wire rope, Star Crest. 
http://www.starcrestmena.com/products/.

Myndir.
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Bls. 17 
Sigríður Hagalín Björnsdóttir „Eyland.“ 
Reykjavík: Benedikt, 2017.

Bls. 23
Gísli Hrafn Magnússon, myndlistarmaður. 
Sculpture, building block ii. 
Fyrirlestur þann 22.janúar, 2020.

Bls. 29
DigInfo TV. “CO2 Structure” Could Help 
Rebuilding Efforts In Earthquake Stricken 
Areas. 
Youtube. Sótt þann 28.janúar, 2020. 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ppq34lD6d5o&t=15s.

Bls. 32-33
Dr. Bergur Sigfússon, jarðefnafræðingur 
hjá Carbfix. 
Samskipti í tölvupósti, þann 25.febrúar, 
2020. 

Heimildir.
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