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Við mamma horfðum innum gluggann þar sem við sáum Valrúnu systur mína sitja 

inná Konukoti. Hún átti í heitum rökræðum við aðra konu og tók því ekki eftir okkur 

fyrr en við vorum komnar alveg upp dyrunum. Um leið og augu okkar mættust stökk 

hún upp og þaut til okkar. Horaður líkaminn vafði sig utan um okkar. Hún nötraði og 

talaði af óráði líkt og hún gerir þegar hún er komin í langt og djúpt neyslumynstur.

MOLDIN
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Í fyrstu heimsókn minni gekk ég eftir slóða meðfram gamla túngarði Skúla fógeta 

sem hefur staðið þar frá miðri 18. öld. Hann leiddi mig á milli tveggja grjóthnullunga. 

Á þeim vinstri lágu tvö lítil bein. Af einskærri tilfinningu tók ég þeim sem 

vísbendingu um að þarna ætti ég koma verkefninu niður. Ég gekk áfram og kom að 

víðu flatlendi sem lá í lítilli dæld við sjóinn. Esjan blasti við mér og staðurinn 

einkenndist af ró. Mér leið vel þarna. 

Ég hafði hugsað mér í dágóðan tíma um að hanna batasamfélag fyrir konur með 

langvarandi fíkniefnavanda eftir heimsóknina uppá Konukot til systur minnar sem 

hefur setið rúmlega 50 meðferðir síðastliðin 20 ár. Sem aðstandandi hef ég fengið 

dágóða tilfinningu fyrir hvar holurnar liggja í kerfinu og það fengið mig til þess að 

hugleiða hvernig málum er háttað. Óhjákvæmilega spyr ég mig að því hvers vegna 

samfélagið útvegi ekki fólki í þessari viðkvæmu stöðu stað þar sem það fær að 

búa og vinna í sér til lengri tíma? Stað þar sem öllum er veitt tækifæri á að rækta 

sig á nokkrum sviðum sem vinna í sameiningu að bataferli einstaklingsins. Þá fyrst 

erum við sem samfélag að sýna þeim samstöðu og veita þeim verkfæri sem virka. 

Þegar þú ert alltaf háður aðstoð, hvenær fær þá ábyrgðin og drifkrafturinn að vaxa? 

Hvenær fær sjálfsvirðingin og stoltið að dafna? 

Einn þráður leysir ekki úr heilli flækju.

Þegar ég mætti aftur uppá vinnustofu settist ég niður með kort af eyjunni og byrjaði 

að reika um blaðið með blýanti. Ég hafði enga hugmynd um hvað ég var að gera. 

Bara hvað sem er til þess að fá tilfinningu fyrir landinu. Ég fann ég þurfti að fara í 

aðra heimsókn og ákvað að fara þangað helgina eftir til þess að staðsetja staðinn þar 

sem ég fann beinin. Þegar leið á helgina kom ég aftur og gekk meðfram túngarðinum 

gamla í átt niður að sjó þar til ég stoppaði við einkennilegan flöt. Ég leiddi band 

meðfram útjaðri flatarins þar til lykkjan lokaðist. Eftir að hafa virt fyrir mér formið 

rann upp fyrir mér að líklega væri ég stödd þar sem áður hafi staðið torfbær. 

Ég ákvað að varðveita staðinn og líta á hann sem byrjunarreit verkefnisins. 
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Staðsetning
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Gamli túngarðurinn og slóðinn sem 
leiðir niður að Norðurklettum
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Form flatar
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Torfkofi frá 13.öld
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FRÆIN

Á leið uppá Vog lagði ég fyrir hana spurningu: „Hvernig litist þér á meðferð þar sem þið fengjuð 

að búa í nokkur ár og byrja alla morgna á hugleiðslu?“ – hún greip setninguna – „Og elda 

saman. Já mér litist vel á það.“ 
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Stuttu eftir kynninguna á rannsóknarverkefni bekkjarins á Viðey las ég bók um Skúla 

Fógeta. Þar var getið til um vinnustofu sem rekin var af Steinunni konu hans í 

Viðeyjarstofu. Hún bar nafnið Annríki. Eitthvað við nafnið beit í mig. 

Hvernig byrja ég síðan að hanna batasamfélag? Ég ákvað að hafa samband við 

Svölu Jóhannesdóttur, fyrrum verkefnastjóra Konukots og Ungfrú Ragnheiðar. Hún 

gaf mér góða skýringu á því hvers vegna æskilegt sé að hafa meðferðir kynjaskip-

tar og mikilvægt sé að bjóða uppá fjölbreyttar aðferðir til þess að vinna úr áföllum 

ólíkra einstaklinga. Hún benti mér einnig á að skoða ritgerð um langtímameðferð sem 

er staðsett í San Petrignano á Ítalíu. Sú meðferð gengur út frá svokölluðu HERMESS 

módeli sem fyrirmynd fyrir þeirra gildi og starfsemi. Ég ákvað að nýta mér sömu 

gildi ásamt því að kortleggja sjálf hvað einstaklingurinn þarf að upplifa innra með sér 

og innan samfélagsins. 

Út úr því kom að samfélagið byggist fyrst og fremst á samfélagslegri neyð sem 

vinnur gegn jaðarsetningu fólks með langvarandi vímuefnavanda. Meðferðin miðar 

að því að styrkja og valdefla einstaklingana sem þangað leita í gegnum einstaklings-

bundna meðferð sem jafnframt því veitir menntun, hreyfingu og iðju. Þeim er útvegað 

heimili sem býður uppá ró, samveru og næði. Ég sá fyrir mér að einstaklingurinn færi 

í gegnum fjórþætt ferli þar sem hver kona myndi byrja á að fara í afeitrun á Vogi eða 

geðdeild Landspítalans. Síðan tæki við aðlögun inná tólf manna kjarna í Viðey með 

fagaðila á vakt allann sólarhringinn. Á þriðja stigi færi einstaklingurinn inná fjögurra 

manna kjarna og á lokastigi inní sitt eigið húsnæði. Þannig næði einstaklingurinn að 

vinna sig hægt og bítandi uppí að lifa sjálfstæðu lífi innan samfélagsins.

Snemma eftir að ég hafði velt þessum atriðum fyrir mér komu upp skissur af rýmum 

til þess að vinna á erfiðum áföllum með því að ýta undir vellíðan og öryggi. Mjúkt 

hringlaga rými sem gæfi tilfinningu um þyngdarleysi fór að myndast ásamt sameigin-

legu eldhúsi þar sem lágt væri til lofts. Á sama tíma í ferlinu í fór ég að skoða hvernig 

notkun forma, lita og náttúrulegs efniviðs nær að skapa jafnvægi í hefðbundinni 

kínverskri byggingarlist. Áhrifin af því komu betur seinna í ljós í ferlinu. Ég hafði 

hugmyndir uppi um að nota íslenskan rauðan leir í formi skífa sem klæðningu fyrir 

byggingar þorpsins. Til þess að sjá staðinn frá öðru sjónarhorni gerði ég mér ferð 

á Geldinganesið sem staðsett er austanmegin við Viðey. Þar komst ég að því að þar 

lægi gömul grjótarnáma og ákvað að nýta steininn sem efnivið. 

Vasarnir voru orðnir fullir af fræjum. Nú var að sá og sjá hvað myndi verða.
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Human 
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HERMESS líkanið

19



Andrými

Ró

Öryggi

Einstaklingur
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Iðja

Stuðningur

Styrkur

Samfélag

Diagram af þörfum einstaklingsins að upplifun, 
bæði innra með sér og samfélagsins
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Skissa af flotrými
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Skissur af innviðum
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Skissur af innviðum
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Korter vantaði í bókaðan heimsóknartíma. Í flýti greip ég í skissubók og penna, 

settist niður og teiknaði upp einföld verkefni. Hvað sem er til að frjógva hugann og 

halda henni upptekinni. Síðan stakk ég öllu ofan í pokann minn ásamt litum og 

súkkulaði og hélt af stað. Þegar ég var komin uppá geðdeild sá ég skilaboð frá systu: 

„Ég er búin að eyga erfiðan dag í dag. Kemstu á morgun?<3“ Ég skildi pokann eftir í 

móttökunni og hélt heim í von um að eitthvað af þessu myndi gagnast henni.

NÆRINGIN
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Leitin að afstöðunni gekk vægast sagt brösulega. Mér leið eins og ég væri að læra 

að spila á hljóðfæri sem ég vissi ekkert hvernig ætti að hljóma. Þar sem ég sat í eigin 

hugmyndaflóði fann ég að það þyrfti að koma á einhvers konar kerfi til þess að 

stýra vegferðinni. Á þessum tíma var ég að lesa bók um búddisma þar sem kom fram 

hugmyndafræði um frumkrafta náttúrunnar; eld, jörð, vatn og loft. Hver frumkraftur er 

tengdur einskonar sálarstöð og er háður ákveðinni átt. Ég setti mér þá reglu að flok-

ka innviði þorpsins undir þá átt sem best átti við og nota þær til þess að koma niður 

staðsetningu hvers flokks í návígi við fótspor gömlu torfunnar án þess að binda mig 

of mikið við þær.Því næst bjó ég til skalastúdíur sem gerðu mér kleift að skilja stærð 

hverrar byggingu. Skalamódelin voru byggð á ferkantaðri grind til þess að einfalda 

formin og fá tilfinninguna fyrir stærð rýmanna. Því næst bjó ég til afstöðumódel 

og hóf að raða byggingum inná það. Margar tilraunir voru gerðar en þær mishep-

pnuðust allar. Síðan reyndi ég að skissa mig í gegnum ferlið en það misheppnaðist 

líka. Ég hafði enga hugmynd um hvernig ég ætti að fara að því að koma þessu 

niður. Ég leyfði öllu að flæða og hélt áfram að reyna og reyna með massann allan af 

hugmyndum og húsum. Á þessum tímapunkti snérist allt um að treysta ferlinu og því 

sem kæmi til mín. Flækjustigið var orðið hátt og mér leið eins og verkefnið væri farið 

að renna úr greipum mér. Yfirferðir reyndust mér svolítið erfiðar því mér fannst ég 

illa að ná utan um verkefnið og koma nokkurri ákvörðun í fast form. Öll ferli hjá mér 

taka langan tíma og ég þarf að koma flestu niður með höndunum svo ég trúi á hvert 

skref. Ég vissi aðeins hvaða andrúmslofti ég vildi ná fram ásamt þeim rýmum sem 

höfðu komið fram í skissunum. Ég hvíldi mig aðeins á afstöðumyndinni og kom niður 

abstrakt módeli af heimili íbúanna þar sem ég einblíndi sérstaklega á hvað þyrfti 

að vera til staðar og hvernig íbúarnir gætu afmarkað sig. Mikilvægt var að ákveðin 

samstaða og yfirsýn gæti átt sér stað ef eitthvað alvarlegt kæmi upp á. Herbergi 

kvennanna skiptust því þannig að tvær konur deildu sama rými en höfðu möguleika 

á að afmarka sig við rúmin með skilrúmi sem þær gætu dregið í kringum sig. Í miðju 

herberginu var hillusamstæða með borðaðstöðu. Rauðleitum stiga var komið fyrir í 

miðju hússins sem hringaði sig utan um litla eldhúseiningu. Eitt kvöldið eftir margar 

misheppnaðar tilraunir af afstöðumynd fór ég að teikna með krít. Ég leyfði flæðinu að 

ráða för með engar tiláætlanir um það hvað kæmi þar fram. Að kvöldi loknu kviknaði 

loksins ljós við enda gangsins. Fyrir framan mig höfðu myndast fjórar rauðar byg-

gingar sem gáfu mér tilfinningu um helstu kjarna þorpsins. Ég framkvæmdi sama leik 

tvisvar næstu daga og uppskar myndir sem hjálpuðu mér að finna fyrir þéttleika og 

skipulagi þorpsins. Loksins kom ljós við enda gangsins.
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Eldur Jörð

Líkamlegt Nærandi

Eyðingarafl Uppbygging

Suður Norður
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Vatn Loft

Tilfinningalegt Innsæi

Heilun Uppljómun

Vestur Austur
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Skalamódel
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Ein af tilraununum til afstöðumyndar
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Stúdía af persónulegri afmörkun og 
nýtingu rýmis inná heimilum íbúa
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Krítarmyndirnar
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Afstöðumynd að fullmótast á blaði
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FÓRNIRNAR

Systa tilkynnti mér að hún hefði loksins eftir langa og erfiða bið komist inná 

Hlaðgerðarkot í meðferð. Hún fékk hins vegar ekki að halda kvíða- og gigtar-

lyfjunum sínum sem orsakaðist í ofsakvíða og gríðarlegum verkjum. Hún fékk að 

hvílast inná geðdeild í tvo daga og gerði síðan aðra atlögu að meðferðinni. Viku 

seinna hringdum við til þess að heyra í henni en þá hafði hún gengið út tveimur 

dögum áður. Ég náði loks á hana, hún grét og dauðsá eftir að hafa gengið út. Valið 

hafi staðið á milli ástands í ofsakvíða og verkja inná Hlaðgerðarkoti eða að hríslast 

um í þyngdar- og heimilisleysi.
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Myndirnar þrjár gáfu loksins grænt ljós til að halda áfram. Millibilsástandið var að 

lægja og allt gat farið að falla á sinn stað. Nú var bara að ná að þýða þessar myndir 

yfir í teikningu. En rétt áður en ég náði afstöðumyndinni niður varð ég að klára 

innbyrði heimilanna. Ég vann út frá skissumódelinu. Ekki var ástæða til þess að hafa 

fullmótað eldhús þar sem þær borða í mötuneytinu á matmálstímum. Einnig tók ég þá 

ákvörðun að hafa engar sturtur inná heimilunum né þvottavél. Sturturnar væru partur 

af byggingu sem hýsir íþróttasal, litla laug og gufu. Með því að sleppa sturtum inná 

heimulunum hvetur það íbúa til þess að nýta sér gæðin sem þar eru. Þvottaaðstaða 

er öll staðsett í einu húsi við hliðina á hreyfikjarnanum. Ég ákvað að einfalda búsetu

-stig íbúanna og hafa aðeins eina tegund af húsnæði sem þær deila fjórar saman. 

Íbúðin er björt og lagt er uppúr einföldum gæðum á við legubekki í gluggum og háa 

lofthæð í sameiginlegu rýmunum. Íbúðakjarnarnir standa þrír og þrír saman þar sem 

þeir deila með sér útisvæði til þess að auka gæðin úti og hvetja til samverustunda á 

milli húsana. 

Þar sem ég var búin að stúdera flest rýmin í gegnum skissur og módel vissi ég hvað 

ég vildi fá útúr hverju og einu þeirra. Við tók gríðarlega erfið og löng vinna þar sem 

ég stóð dögum saman við tölvuna. Ég lagði áherslu á einfalt flæði jafnframt því að 

nýta rýmin vel og halda í litla skala. Þar kom tengingin við kínverska byggingalist að 

gagni sem leiðarvísir. Ég neyddist til að einfalda allt eins og ég gat og fórnaði því 

innviðum á við kaffihús, hárgreiðslustofu og kapellu til þess að ná að halda þessu 

nógu smáu og trúverðugu. Fyrst um sinn var ég sannfærð um að hafa matsalinn 

inní gróðurhúsinu til þess að auka tenginguna við matinn sem þær innbyrðu. Hún 

reyndist of stór og var því tekin í sundur en tengingunni haldið með litlum stígum og 

gróðurkössum. Ég komst að því að íslenskur leir væri ónothæfur sem klæðning og 

ákvað þess í stað að klæða byggingakjarnanna með viroc plötum. Heimilin yrðu hins 

vegar klædd með brenndum viðarskífum sem tákn um vernd.

45



Grunnmynd af heimiliskjörnum
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Sneiðing A
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Sneiðing B

1:100
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Vestur Suður

Útlit heimila
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Norður Austur
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Deili af heimili 1:20
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UPPSKERAN

Ég hitti hana á förnum vegi í draumi. Hún leit illa út og lítið lá á beinunum. Ég gekk til 

hennar og faðmaði hana að mér en fann um leið að sú sem ég teldi systur mína var 

ekki lengur viðstödd í þessum líkama. Í þessum skrifuðu orðum veit ég ekki hvar hún 

er niður komin. Vonin um að hún nái einhvern tímann að vinna úr sárum sínum og lifa 

friðsælu lífi er orðin örþunn eftir 20 ára stríð. 
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Torg hefur breytt úr sér við gömlu tóftina. Stígurinn meðfram túngarðinum heldur 

sér niður í gegnum torgið í léttu formi til þess að viðhalda sögunni á staðnum. Tóftin 

og túnveggurinn eru ósnert og veita dýpt í sögu svæðisins. Allar byggingarnar í 

kjarna þorpsins standa við sína átt. Eldkjarninn stendur við suðurhluta torgsins með 

baðaðstöðu, gufu, heitri laug og sal til hreyfingar. Á norðurhluta torgsins stendur 

jarðkjarninn með tilheyrandi eldhúsi sem tengist beint gróðurræktinni til eigin afnota 

og sölu. Inná lóð gróðurhússins stendur hænsnakofi þar sem íbúar geta sótt sér egg. 

Með því að hafa hænur fæst einnig áburður fyrir ræktunina. Við austurhluta torgsins 

er iðja og menntasetur staðsett. Lagt er uppúr fjölbreyttri aðstöðu til náms ásamt 

aðstöðu til þess að vinna úr staðbundnum hráefnum.  Íbúar geta sótt námskeið eða 

aðra menntun í gegnum staðkennslu og fjarkennslu. Vatnshluti þorpsins hefur verið 

dreginn frá þyrpingunni og stígur liðast niður í átt að byggingunni líkt og lækur. 

Konurnar fá andrými til þess að undirbúa sig fyrir því að vinna í erfiðum áföllum á 

leið sinni í þerapíuna. Þar er mikilvægt að fagaðilli taki á móti þeim. Þar er björt og 

notaleg setustofa með útsýni yfir hafið. Viðtals- og hugleiðslurými standa fyrir utan 

móttöku kjarnann. Rýmið er stækkanlegt til þess að geta boðið upp á viðtalstíma 

fyrir einstaklinga og hópa. Í kjallara móttökubyggingarinnar er flotrýmið. Það er 

klætt mjúku efni og yfir því þakgluggi. Flotrýmið er hugmyndafræðileg tilraun að 

rými með því markmiði að gera aðilum með djúpa áfallasögu og kvíðaröskun kleift 

að ná djúpslökun. Út frá torgi þorpsins ganga tveir stígar sem leiða um 70 þorpsbúa 

að heimilum þeirra sem bjóða uppá ró, samveru og persónulegt næði.
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Afstaða og diagram
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VATN
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1. Heimiliskjarni
2. Menntunar og iðju kjarni
3. Eldkjarni
4. Svett
5. Þvottahús
6. Mötuneyti og eldhús
7. Gróðurhús
8. Hænsnakofi
9. Vatnskjarni

2. Menntunar og iðju kjarni

6. Mötuneyti og eldhús 7. Gróðurhús

1. Heimiliskjarni

3. Eldkjarni

1:1000
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7. Gróðurhús

8. Hænsnakofi

9. Vatnskjarni

4. Svett

3. Eldkjarni

5. Þvottahús
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1:200

Grunnmyndir af innviðum
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1:200

Grunnmyndir af innviðum
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1:200

Grunnmyndir af innviðum
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1:1000

Sneiðing í land
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UPPGJÖRIÐ

Erfiðisvinna launar alltaf ríkulega til baka. Hún tekur frá okkur tíma, orku og jafnvel 

heilsu á erfiðustu hjöllunum. Að vegferð lokinni stöndum við uppi örmagna en búin 

nýrri vitneskju sem fylgir okkur út í lífið. 

Sjálfbært þorp í Viðey er trúlega mest krefjandi B.A. útskriftarverkefni sem að 

Listaháskóli Íslands hefur lagt fyrir. Ég ákvað að nýta það sem ég hafði fram á 

að bjóða, treysti ferlinu og nýtti tækifærið til þess að flétta saman tilraunum og 

listrænni sköpun. Verkefnið hefur staðfest fyrir mér kosti mína og galla. Kostirnir eru 

verkfærin. Gallarnir drifið sem ég tek áfram á næsta akur til þess að uppskera að 

nýju. Þessi þrjú ár hafa einnig sýnt mér að ná hæfni í faginu tekur tíma og þolinmæði. 

Eftir sit ég með hljóðfæri sem ég er nokkurnvegin farin að geta spilað á og náð fram 

hljómfögrum tónum. Ég náði að koma niður hugmynd sem ég var feimin við að viðra 

og ég gaf mig alla fram við að komast í gegn. Á leiðinni lærði ég að stjórna eigin 

kvíða og njóta vegferðarinnar ásamt því að beina athygli minni aðeins að því sem ég 

vil að vaxi og dafni. 
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MYNDSKRÁ

Allar myndir eru úr einkasafni rithöfundar.
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