
tækifæri eða réttur til að 
nýta sér aðstöðu, gögn 
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Hvað heillar þig 
 við svæðið. 

Hvað vekur áhuga.

Sérð, heyrir, fi nnur
í loftinu.

við hjara veraldar.

Að
dr

ag
an

di
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Í desember 2019 var okkur 
úthlutað svæði á Reykjanesi. 
Spurningin var einfaldlega, 
hvað vekur áhuga þinn?

 Það sem var, það sem 
er, og það sem mun verða. 
Þetta vakti áhuga. Minjarnar 
sem ég fann á svæðinu, 
ummerki eftir gamla stíga, 
varanleg spor í náttúrunni. 

Eða kanski óvaranleg.
 
  Allt er í stanslausri 
þróun, ýmist að framkallast 
úr engu eða að brotna niður, 
verða aftur að engu, en það 
getur verið fl ókið að segja til 
um í hvora áttina það stefnir.

Rannsókn
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Ég fór af stað með 
kortlagningu minja. Ég reyndi 
að fi nna allt manngert sem 
ég gat fundið upplýsingar um. 
Það sem reyndist best var að 
leita að ummerkjum um stíga 
eða veggi af einhverju tagi í 
loftmyndum og teikna upp 
allar þær línur sem ég fann. 
Þetta reyndist nokkuð auðvelt 
þar sem mannkynið hefur 
löngum verið nokkuð upptekin 
af því að hlutir séu beinir. Með 
þessu korti gæti ég því lesið í 
það sem var og í það sem er. 
erfi ðara getur verið að lesa í 
það sem muni verða.

Minjakort
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Annað sem ég tók eftir þegar 
ég far búin að grandskoða 
svæðið við að leyta að 
minjum var hvað þessi hluti 
reykjanesskagans er fl atur.
 
“Víðáttumikið svart 
hraunið sem nam staðar í 
sársauka fyrir hundruðum 
ára, sumstaðar nakið en 
annarstaðar hefur mosinn 
mýkt það og huggað, klætt í 
þögn og sátt.”
 
 -Fiskar hafa engar 
fætur, Jón Kalman

Hraun eins langt og augað 
eygir

Græni liturinn þar sem hann er 
dökkastur er við sjávarmál.

Flatneskjukort
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nýju gleraugun mín
 brengla umhverfi ð
 sýnir það ekki eins og ég er vanur

hvorki betra né verra
bara öðruvísi

það tístir í því
ljósinu sem skín í gegn
 linsurnar verpa glærum eggjum
 ljósið er fuglsungi

nýtt ljós til að fylgjast með
og móta

O
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Ég hafði aldrei varið miklum 
tíma á Reykjanesi fyrr en 
núna. Hefur aldrei fundist það 
neitt sérstaklega spennandi 
staður til að heimsækja. Hef 
verið litaður af einhverjum 
fyrirframgefnum hugmyndum 
um hvernig það væri að vera 
þarna til lengdar, að búa 
á staðnum þar sem engin 
stoppar lengi, svartasta stað 
landsins.

 í Kefl avík eru þrjár 
höfuð áttir; vindurinn, hafi ð og 
eilífðin.
 -Fiskar hafa engar 
fætur, Jón Kalman

Ég byrjaði að sjá Reykjanes í 
nýju ljósi . 

Reykjanes
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Í heimsóknum mínum á 
Reykjanes byrjaði ég alltaf á því 
að fara að Ósabotnum. Ég ók 
norður fyrir og keyrði alla stíga 
sem ég fann til suðurs, í átt að 
hafi nu. Það var eitthvað sem 
heillaði mig. 
 Í rannsókninni sem við 
gerðum í byrjun útbjó annar 
meðlimur hópsins míns þetta 
fallega kort sem sýnir af hvaða 
tagi fjörurnar í Ósum eru. 
Þetta eru þangmiklar fjörur 
með mjög fjölbreyttu fuglalífi  
um fi mmtíu tegunda. Ég sé 
einhverja möguleika á þessu 
svæði, að hægt sé að nýta 
þaran sem er þarna, melgresið, 
leirurnar. Lífríkið sem virðist 
þrífast þarna.
 
Ósar eru vin í hrjóstrugu 
hrauninu.  

Ósabotnar
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Ég byrja á að rannsaka 
glasfylli af sjó
til að komast nær því
að öðlast skilning á
dýpinu

 -Ég er fagnaðarsöngur, Þóra Hjörleifsdóttir
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Hluti af verkefninu var að 
vinna staðbundið. Hvaða efni 
er hægt að fi nna á svæðinu, 
vinna með til þess að geta 
byggt úr þeim. Ég reyndi að 
takmarka mig við það efni 
sem fi nnst í næsta umhverfi  
við Ósa. Þang, þari, gras 
og grjót. Flest tré eiga erfi tt 
uppdráttar á Reykjanesi vegna 
veðurskilyrða, eini viðurinn sem 
ég fann vaxandi á svæðinu 
voru víðirunnar en ég fann á 
leið minni um svæðið timbur 
sem skilið hafði verið eftir á 
víðavangi. Ég sá fyrir mér að 
geta notað þessi efni.

Efni
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Ég fór af stað með rannsaka 
þara. Ég prufaði nokkrar 
aðferðir, þurkaði og muldi, 
hakkaði ferskan þara, sauð 
og bakaði, til að sjá hvað 
myndi gerast. Hvort ég gæti 
mótað hann í einhver form, 
eða mögulega steypt, búið til 
múrsteina eða eitthvað slíkt. 

Ég byrjaði á því að skoða 
Willow Project, verkefni sem 
unnið var af meistaranemum í 
Listaháskólanum fyrir nokkrum 
árum. Ég reyndi að herma 
eftir þeim aðferðum sem þau 
virtust vera að nota, þar sem 
ég hafði aldrei gert rannsókn 
af þessu tagi. Afurðin sem ég 
náði fram var ekki jafn góð og 
þeirra.

Þang

Víðir
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Grasið sá ég fyrir mér að 
geta þurkað og fl éttað, búið 
til mottur eða eitthvað slíkt. 
Trefjarnar úr grasi má líka 
vinna til að búa til pappír.

Steinn hefur verið notaður 
til byggingar tölvuert lengi, 
frá upphafi  jafnvel. Honum 
er hægt að hlaða eða vinna 
meira og höggva til eftir 
þörfum.

Gras

Steinn
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Að lokum stóð ég uppi með 
nokkra muni sem að vísuðu 
mér leið áfram. 
 
 Trefjarnar sem hægt 
er að vinna úr víðinum og úr 
grasinu má nota til þess að 
búa til pappír og reipi. 

 Þara er hægt að safna 
og brenna. Við það verður 
til pottaska, sem notuð er 
til að búa til gler, sápu, og 
áburð. Einnig verður til sódi, 
en hann er notaður bæði til 
pappírsgerðar og til glergerðar.

 Timbrið á svæðinu 
myndi duga skamt til 
bygginga, það þyrfti að sækja 
á gróðursælli svæði nema að 
heppnin sé með þér og þú 
rekist á eitthvað af rekavið.

 Með þessum efnum, 
stein, timbri, pappír, reipi, og 
gleri, fi nnst mér líklegt að hægt 
verði að búa til byggingu af 
einhverju tagi.

Afurðir
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Ég ákvað að líta til baka og 
skoða hvernig byggt var áður, 
áður en að steinsteypan 
yfi rtók hug okkar allan. Ég 
skoðaði torfbæinn, sem 
þróast hefur með aldana rás 
frá því að menn námu hér 
fyrst land. Ég leitaði einnig 
út fyrir landssteinana í leit 
að byggingaraðferðum sem 
hentað gætu íslensku veðurfari 
og þeim efnum sem ég taldi 
upp hér að framan.
 Ef aðgengi að timbri 
er takmarkað er hentugt að 
nota torfhleðsluna í útveggi. 
með því mætti spara timbrið til 
notkunar í þak og burð á því.
 Milliveggir geta því verið 
úr léttara efni, mögulega ofnir 
úr stráum og reipi, húðaðir 
með einhverjum múr eða slíku 
ef það hentar.
 Dyrnar er hægt að 
byggja eftir japanskri forskrift. 
rennihurðir með pappírs skerm 
eru léttar og hleypa ljósi í gegn 
sem hjálpar til við að koma ljósi 
inn í bygginguna, en þeir geta 
einnig veit næði þegar þess er 
óskað.

Aðferðir
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Allt sést
Nánast ekkert sem við 
gerum getum við gert í 
laumi
 Steinar ljúga ekki

Og þeir segja gjarnan frá
 Í landinu má lesa 
horfnar sögur

U
m

m
er
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Eftir að hafa gengið um á 
svæðinu í kringum ósa í nokkur 
skipti ákvað ég að staðsetja 
mig á Þórshöfn. Á þessum stað 
má fi nna einhver ummerki um 
viðveru manna en ég hef ekki 
getað ráðið í það af hvaða leyti 
hún var. Á staðnum má fi nna 
tvo staura, nokkra steypta 
hluti, rör standa uppúr jörðinni 
á stöku stað og að lokum 
steyptan ramp niður í sjó. 
Rampurin kemur að góðum 
notum við söfnun á þara auk 
þess að henta vel ef ske kynni 
að einhver áhugi væri fyrir 
fi skveiðum af einhverju tagi. 
Staura má nota sem efnivið 
fyrir húsbyggingu en ég sé líka 
fyrir mér að þeir geti virkað 
sem einskonar kennileyti.

Þórshöfn



37



38



39



40



41



42



43

Rými afmarkað
 af tilfi nningu
 af skilgreiningu

af ljósi og skugga

horn
 í horn
og tómið þar á milli

Rý
m

i
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Í heimspeki er eðli skilgreint 
sem safn nauðsynlegra 
eiginleika sem eru saman 
nægjanlegt skilyrði til þess 
að eitthvað sé það sem það 
er. Stundum er talað um þá 
eiginleika sem fl estir hlutir af 
ákveðnu tagi hafa eða hafa 
alla jafnan frá náttúrunnar 
hendi. Þríhyrningur getur 
ekki talist þríhyrningur nema 
hann hafi  þrjú horn. En það 
að skilgreina eðli rýmis virðist 
mér fl ókið. Ef við byrjum 
með hlut sem fl estir væru 
sammála um að kalla mætti 
rými, fjóra veggi , þak og gólf, 
og prufum að fjarlægja einn 
vegg eða þakið, þá köllum við 
það enþá rými. Hversu mikið 
er hægt að fjarlægja án þess 
að eðli rýmisins hverfi . Þegar 
aðeins einn hlutur stendur 
eftir, einn veggur, gólfi ð, þakið, 
upplifi  ég það enn sem rými. 
Líklega mætti kalla allt sem 
er manngert rými. Því þegar 
við reisum eitthvað, búum 
til hlut, þá erum við alltaf að 
skipta umhverfi nu í það sem 
er hérna megin og svo hinu 
megin. Bilið milli hluta verður 
að rými eða neikvæðu rými 
eftir því hvernig við horfum á 
það. Kanski mætti segja það 
um allt þegar út í það er farið. 
Ef við viljum getum við ef til vill 
litið á rými ekki sem hlut heldur 
sem nauðsynlegan eiginleika 
þess að  vera.

Hugleiðing um rými
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Á þessum tímapunkti var enn 
ekki ljóst 

 hvað það var

hvað það vildi verða. 

Það sem ég vissi
 gat beint mér í ákveðin farveg 
en ég þurfti að halda áfram 

 að róa
 að píra augun
 ofan í djúpið til að ná að veiða 
í netið mitt 
eitthvað til að vinna 
 gera að

og matreiða
 

Leit
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Herbergið sem ég er í byrjar að 
taka á sig mynd.

Hún er seigfl jótandi
 óskýr

Eins og ég sé að horfa á hana í 
gegnum hafi ð
 saltið svíður í augun
kemur í veg fyrir að ég sjái

Það fl æðir að
úr mörgum áttum
 ég læt strauminn bera 
mig áfram
nær fjörunni

Móða
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Allt, sem er og verður, er bundið 
af því sem á undan er gengið, 
svo að viðburðirnir eru eins og 
hlekkir í óslítandi keðju.
 
-Skriftamál einsetumannsins, 
Sigurjón Friðjónsson

Allt er auðvelt.

Allt sem að þér getur dottið 
í hug getur þú nálgast á 
ótrúlega auðveldan máta, í 
gegnum tækni, samgöngur, 
alþjóða viðskipti.
 Efniviður, hugmyndir, 
vinnuafl , aðferðarfræði, 
upplýsingar, viðhorf, allt er 
þetta aðgengilegt án þess að 
velta þurfi  því fyrir sér.

Hvað gerum við ef það 
breytist?

Ef að aðgengið hverfur?

Allt

Allt
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Fyrir ofan okkur eru
andlit

greipt í stein
undir þykkum mosa

þau sáu heiminn á undan okkur
muna

með augun lokuð
sjást slóðir

í augnhimnunum
kviknar líf

 -Ég er ekki að rétta upp hönd, 
Ragnheiður Harpa Leifsdóttir

Vö
rð

ur
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Mér var nú orðið ljóst 
að verkefnið snérist um 
rannsóknina sem ég var búin 
að gera. Hún vildi eiga sér 
stað, koma að einhverjum 
notum, bæði fyrir mig og aðra. 
Allar þessar upplýsingar sem 
ég var búin að safna verður 
grunnurinn að arkífi . Safn 
fyrir vitneskju sem við búum 
að en notum ekki. Þetta eru 
einfaldari byggingaraðferðir 
að því leyti að það er möguleiki 
fyrir eina manneskju að 
nýta sér þær. Þær nota fá 
og lítið unnin hráefni sem 
einstaklingar geta búið til eða 
nálgast tiltölulega einfaldlega.
 Á Íslandi búum við ekki 
að öllum þeim auðlindum sem 
við þurfum til að byggja eins 
og við gerum í dag. Við þyrftum 
að fi nna aðrar aðferðir. Nýta 
þær auðlindir sem við búum 
yfi r hér á landi. Því vil ég 
varðveita þessa vitneskju sem 
við höfum aðgang að einmitt 
núna, aðferðirnar sem við 
notuðumst við eitt sinn þegar 
að þetta aðgengi að hráefnum 
var ekki eins og það er í dag.

Arkíf
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Menningarhugsjón fl estra 
manna í nútímanum 
er nokkurskonar 
munaðarvímuhugsjón. Falleg 
hús, með fínum útbúnaði, 
dýrar krásir, falleg föt, kitlandi 
skemmtanir - þetta er það sem 
hugur fl estra stefnir að.
 En reynsla allra alda 
sýnir, að munaðarlíf spillir 
manninum, en hæfi leg barátta 
fyrir tilverunni þroskar hann og 
göfgar.
 Og einkum samhjálpin 
í þeirri baráttu.
 Umbótarfræin hafa 
alltaf lifað best hjá lægri 
stéttunum - við vinnu, samúð 
og hjálpsemi. 

 -Skriftamál 
einsetumannsins, Sigurjón 
Friðjónsson

Ef við skyndilega þurfum að 
geta reitt okkur á þetta land 
sem við búum á þá munum 
við þurfa að gera það saman. 
Við munum þurfa að hjálpast 
að við að fi nna þær lausnir 
sem henta með því efni sem 
er í boði. Samhjálpin verður 
því enn mikilvægari en hún 
er í dag. Þeir sem vita munu 
þurfa að miðla þeirri vitneskju. 
Þeir sem ekki vita munu þurfa 
að sækja sér vitneskju. Saman 
getum við haldið áfram.

Samhjálpin
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Sú vinna, sem mest er verð, er 
jafnan gefi n, líkt og ljós og ylur 
sólarinnar.
 Þá er maðurinn lagður 
nauðugur, viljugur, undir 
æðsta lögmál lífsins: Lögmál 
kærleikans. Lögmál hins 
algóða; óendanlega. Lögmál 
hins eilífa.

 Þýðingarmesta 
nám mannsins er sjálfsrækt 
þess, sem í honum býr. Að 
leiðbeina við þá sjálfsrækt 
er þýðingarmesta hlutverk 
skólanna.

 -Skriftamál 
einsetumannsins, Sigurjón 
Friðjónsson.

Vinna
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Ég sé núna
 ég er komin
 upp í fjöruna
 léttur andvari blæs í 
bakið á mér
ýtir mér áfram

 Ég bý mér til pláss

pláss til að lifa
pláss til að læra
  til að vinna
  að kenna
 hjálpa

Öðrum eins og mér. 

Ég ætla að skapa þrjú rými.
Rými til að lifa, rými til að vinna
og rými til að læra. Rýmin 
verða byggð með þeim 
aðferðum sem ég hef 
safnað og kynnt mér, þau 
endurspegla notkun sína og 
þarfi r hverju sinni.

Lending
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Ég er að leita
leita að einhverju
 aðferðum 
 til að komast af
 til að komast 
lengra
hlutum sem ég veit ekki
hlutum sem ég þarf að 
vita
 en veit ekki

Þe
kk

in
g
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Afstöðumynd
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Þrjú hús eru staðsett við 
Þórshöfn. Lítill ós aðskilur 
vistarverurnar frá arkífi nu 
og verkstæði. Yfi rleitt 
geturðu gengið beina 
leið frá vistarverum yfi r í 
vinnuaðstöðuna en þegar 
fl æðir að fyllist ósin af sjó, fl æðir  
yfi r steinana og gerir þér ófært 
að ganga beina leið. 

Hafi ð skilur að lífi ð.

Ósin myndar tvær hliðar, 
sitthvort hugarfarið, sitthvoru 
megin við saltið. Vinnan öðru 
megin, lífi ð hinu megin.
 Á leiðinni í arkífi ð 
staldra ég við og horfi  á hafi ð, 
á þaran sem bærist í rólegum 
ölduganginum.

Lóðin
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Vis arverur | Grunnmynd
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Þungur torfveggurinn heldur 
utan um mig þegar ég vakna. 
Ég fi nn lykt af jarðvegi og 
timbri eftur vætu næturinnar. 
Döggin hangir á stránum 
í glugganum á herberginu 
mínu. Ég dreg frá rennihurðina 
á herberginu mínu, heyri að 
einhver er byrjaður að hella 
uppá kaffi . Timbrið á ganginun 
er kalt. Finn það í gengum 
sokkana þegar ég geng inná 
baðherbergi. Ég velti því fyrir 
mér hvort ég ætti að fara 
og synda áður en ég byrja 
dagin þegar ég horfi  út um 
litla gluggan sem vísar útí 
garðin. Laufi n á blæöspini eru 
farin að gulna. Einhver kallar. 
Kaffi ð er tilbúið, svo ég klára 
að tannbursta mig áður en ég 
fer fram. Við sem að búum hér 
erum öll komin til þess að gera 
það sama. Til að læra hvernig 
við getum bjargað okkur, 
byggt okkur hús með þeim 
efnum sem við höfum aðgang 
að. Vistarverurnar sjálfar 
eru byggðar með handafl i. 
Reyndar eru öll húsin á 
svæðinu byggð með handafl i. 
Þau eru byggð þannig að við 
fáum innsýn inn í það sem er 
mögulegt, hvað við getum sjálf 
gert með tímanum.

Vis arverur
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Einhver er nú þegar mættur 
í arkífi ð. Hann hefur þurft að 
ganga hringin í kringum ósin í 
morgun, það var bara rétt búið 
að fl æða frá þegar ég kom 
niður stigin.
 Ég geng inn undir 
timburklætt þakið til að 
komast að hurðinni. Þegar 
ég renni henni frá sé ég eitt 
skópar. Ég sé konuna sem sefur 
í herberginu við enda gangsins 
sitja í glugganum andspænis 
hurðinni. Hún lítur ekki við 
þegar ég kem inn. Starir 
bara inn undir þakskyggnið í 
gegnum gluggan. Ég læt vera 
að trufl a hana, fer frekar og næ 
mér í bók um japanskar timbur 
samsetningar. Þær eru töluvert 
fl óknari en aðrar sem ég hef 
rekist á hér í arkífi nu en aftur 
á móti þarf ekki að verða sér 
úti um skrúfur eða vinkla eða 
neitt slíkt. Þarf ekki einusinni að 
sjóða niður trélím. 
 Sem betur fer er hluti 
af safninu stafrænn. Ég 
get þá horft á myndband 
af einhverjum að búa til 
samsetninguna, hef alltaf 
átt auðveldara með að læra 
hlutina ef ég sé einhvern 
annan gera þá fyrst. Ég skrifa 
niður leiðbeiningarnar úr 
bókinni og teikna nokkrar 
myndir í bókina mína til að 
taka með mér yfi r á verkstæðið.

Arkíf
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Ég er fyrstu á verkstæðinu í dag 
þótt klukkan sé gengin í ellefu. 
Sólin er byrjuð að gægjast í 
gegn svo ég ákveð að opna 
hlerana uppá gátt. Það er líka 
logn svo ég get eitthvað unnið 
úti í dag. Verkstæðið stækkar 
töluvert þegar hlerarnir eru 
opnir og svo er mjög notalegt 
að geta horft á hafi ð af og til, 
jafnvel hlaupið yfi r í arkífi ð til 
að athuga hitt og þetta.
 Á verkstæðinu eru 
öll þau verkfæri sem þarf 
til þess að geta byggt 
sér hús sambærileg því 
sem eru hér á staðnum. 
Handverkfæri langfl est en 
nokkur rafmagnsverkfæri eru 
til og geta einfaldað hlutina 
töluvert. Samt er mælt með 
því að við séum ekki að nota 
þau of mikið, það er jú ekki 
víst að við höfum aðgang 
neinu nema handverkfærum 
þegar við komum heim og 
það er ekki eins og það sem 
rafmagnsverkfærin geti gert 
sé ekki hægt að gera með 
handafl i líka. Þetta snýst líka 
meira um að læra handtökin 
og aðferðirnar en ekki að 
fullklára einhverjar byggingar 
á staðnum þótt það væri 
vissulega möguleiki.
 Aðferðir í átt til 
framtíðar. Mætti kanski segja 
að það væri slagorð þessa 
staðar.

Verks æði
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Prófdæming var 19. maí í 
Listaháskóla Íslands. Hér fylgja 
nokkar myndir af upphengi, 
módelum, og öðru efni sem 
við var stuðst við frásögn og 
útskýringu.

Pró dæming
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Þetta verkefni hefur verið 
það erfi ðasta sem ég hef 
gert á námsferli mínum 
í listaháskólanum. Ég tel 
hinsvegar að ég hafi  líka lært 
mest af þessu verkefni, bæði í 
arkítektúr en einnig um sjálfan 
mig og hvert ég vil stefna.  
 Aðstæður voru krefjandi 
og ég þurfti að hafa mig allan 
við til að halda mér við efnið og 
reyna að þróa verkefnið. Eftir á 
að hyggja hefði ég líklega ekki 
þurft að hafa alveg jafn miklar 
áhyggjur og ég gerði. Verkefnið 
þróaðist hægt og rólega, 
mallaði á lágum hita, þangað 
til að það var nokkurn vegin 
tilbúið. Ég tel mig hafa náð 
að skapa ágætis aðstæður til 
þess að ná utan um það sem 
verkefnið var, staður til að lifa 
og læra.
 Þegar ég lít til baka yfi r 
ferlið fi nnst mér framvindan 
hafa verið rökrétt og skýr og þó 
svo að ég hefði viljað komast 
lengra en ég gerði þá er ég 
þrátt fyrir það ánægður með 
þann afraksturinn sem náðist 
þegar uppi er staðið.
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