
Arnar Freyr Sigurðsson Alþing
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náttúru og menningar lista og vísinda micro og macro norðurs og suðurs. jarðar og himins Einhvers staðar milli 
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Hönnunargreining

Verkefni til B.A prófs í arkitektúr 

Vor 2022

Leiðbeinendur 

Dagur Eggertsson

Hjördís Sóley Sigurðardóttir

Katla Maríudóttir

Deildarforseti Arkitektardeildar

Hildigunnur Sverrisdóttir

Alþing Arnar Freyr SigurðssonAlþing er blendingur þings og dómskerfis sem 

tekur á málum ómennskra fyrirbæra og ljáir þeim 

rödd og vettvang til að tjá sig um sín viðhorf og 

gildi. 

Þingmenn og talsmenn fyrirbæranna dvelja 

með náttúruöflunum og mynda sterkari tengsl 

við hlutbundinn veruleika Þyrilsness. Arkitektúr 

þingsins leysir tímann úr læðingi og gerir notendum 

kleift að komast í snertingu við ólíka tímaskala allt 

frá jarð- og stjarnfræðilegum yfir í líffræðilegan 

tíma. Vistarverur þingmanna og fulltrúa fylgja 

flæði landslagsins og snerta jörðu létt. Þær veita 

mismunandi lífverum skjól og aðsetur á flötum 

sínum. Alþing varpar því ljósi á og undirstrikar 

gerendahæfni náttúru, dýra, efnis og annarra 

ómennskra gerenda í margvíslegu samhengi 

fortíðar, nútíðar og framtíðar.
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nem ég land og set spor mitt í landslagið.Á stórbrotnu nesi í botni Hvalfjarðar  
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Þyrilsnes

64° 22’ 21” N 021° 40’ 59” W

H v a l f
j ö

r ð u r 

Ég hef eytt miklum tíma í 

gegnum tíðina í Hvalfirði en 

aldrei hef ég stigið fæti á 

Þyrilsnes áður. Þegar ég kom 

þarna fyrst vöknuðu samt upp 

sterkar minningar úr æsku.  Einn 

blíðvirðistdag að sumri fór ég 

með foreldrum mínum ungur að 

árum að horfa á hvalveiðiskip 

sigla inn um fjörðinn með hval í 

afturdragi. Við sátum í brekkunni 

og horfðum á sjómennina verka 

hvalinn. Ég horfði agndofa 

á mennina skera upp líkama 

dýrsins og fleygja bútum í kör 

eða draga þá eftir steyptu 

bryggjugólfinu. Neðar í brekkunni 

var verið að mótmæla athæfi 

sjómannanna og ég fann fyrir 

mikilli skömm að sitja og stara á 

verknaðinn. En í dag er nýr dagur 

og nesið opnar á aðrar upplifanir 

og tilfinningar. 

Umhverfi staðarins er stórbrotið 

og nesið umvafið háum tindum 

og er ekki annað hægt en að  

átta sig á smæð sinni í samhengi 

við aðra hluti náttúrunnar. Ég 

finn fyrir sterkari tengingu við 

aðrar verur þar sem ég finn að 

spor mitt vegur jafn þungt og 

þeirra.  

 

   

Ísland

Hvalfjörður Þyrilsnes
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Það er gamall slóði sem  liggur

í gegnum nesið og eftir að hafa 

gengið hann endilangan sá ég 

hvernig landið stýrði skynjun 

minni á umhverfinu. Stígurinn 

réði kannski óbeint ferðinni en 

landið ákvað hvað ég sá.

 

   

Landbrú Þyrilsnes

Tjörn Þyrilsnes

Sjóndeildarhringurinn Þyrilsnes

Harðarhæð 
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sneiðingar meðfram vegi
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þau spor sem fyrir eru.Sporið er þó ekkert samanborið við 
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Allt er samofið á nesinu, náttúra 

og menning renna saman í eitt. 

Mosar, fléttur og aðrar verur 

hafa klætt mannlegar minjar og 

bein grænum feldi. En bakvið 

græna feldinn leynast spor 

fortíðar sem oft er hampað 

og þau höfð í hávegum. 

Stríðsminjar, hvalabein, 

framræst votlendi er á meðal 

þessara spora sem geyma sögur 

sem ekki ættu að endurtaka 

sig en gerast þó aftur og aftur í 

endalausri hringiðu skoðana og 

gilda. Allt svæðið er því fyrirboði 

þess sem getur átt sér stað ef 

mannmiðjuhugsunin fær að ráða 

för. Samt sem áður er sést hve 

fljótt landið grær eftir átök.   

    

 

 

Hvalabein

Minjar



18
19

Collage 1 Collage 2
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Collage 3 Collage 4
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Ég vildi tjá tilfinninguna um 

aftengingu menningar og 

náttúru á efnislegan hátt. 

Vandamálið er að mörk þessara 

fyrirbæra eru í raun óskýr. 

Mörkin eru huglæg og mikil þörf 

er á að byggja brýr og brjóta 

niður vegina sem aðgreina þau í 

hugum okkar.

   

    

 

 

Módel 1 Módel 1
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Módel 3Módel 3Módel 2Módel 2
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Módel 5Módel 5Módel 4Módel 4
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tilfinninguminningar andrúmsloft?Hvað segja efnin geyma þau sögur eða leyndarmál
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Efnisheimur Þyrilsness er 

fjölbreyttur. Berg og jarðlög sjást 

vel á bjarginu í fjörunni en einnig  

á klettum og hömrum sem 

rísa upp úr jörðinni víðsvegar 

um nesið. Fjaran geymir því 

margar gersemar og er urmull 

af mismunandi steindum í 

henni allt frá grágrýti og gabbró 

til holufyllinga og líparíts. 

Áferðin, litirnir og fjölbreytileiki 

steindanna ýttu undir áhuga 

minn á því að gera staðbundið 

byggingarefni frá nesinu.   

    

 

 

Strönd Þyrilsnes
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Efinsheimur þyrilsness 
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Til að ná efniskennd og anda 

staðarins í byggingarefni 

þá hóf ég að skoða eldri 

byggingaraðferðir á 

norðurslóðum. Þá sá ég að í 

Færeyjum og á Íslandi tíðkaðist 

að nota hvalabein í torfveggina.¹ 

Einnig á notkun kalksteins í 

Kalk

Brensla við 1000 C°

Kalsíumoxið

Vatni bætt 

Kalsíumhýdroxíð

Hvalabein Skeljar

Leirsteinn

Líparít

Sandur

Afurðir

Basalt

byggingar á sér stutta sögu 

á Íslandi þar sem lítið er til af 

honum.² En nóg er til af kalki 

í beinum dýra, skeljum og 

eggjum. Ég fléttaði því þessum 

tveimur aðferðum saman og 

umbreytti beinum og skeljum í 

kalsíumhýdroxíð sem er bindiefni 

líkt og sement. Eftir það muldi 

ég niður steindir sem ég fann á 

nesinu og blandað þeima saman 

við kalsíumhýdroxíð og vatn úr 

sjónum.

Afurðirnar geyma í sér sögu 

staðarins bæði á jarðfræðilegum 

tíma steinda og okkar tíma 

skynjun. Allt sem verður til frá 

náttúrunarhendi varðveitir 

söguna um hvernig efnin urðu 

til. Því finnst mér áhugavert 

að hugsa um þetta brot í sögu 

steindanna á þeirra margra 

miljón ára ævi samanborið við 

ævi skeljanna og hvalsins sem 

verða líka hluti af efninu.

Efnið er samruni menningar og 

náttúru og sýnir enn frekar að 

mörkin eru óskýr en nauðsynlegt 

er að endurhugsa hina 

mannhverfu nálgun á náttúruna 

og líta á hana sem jafngilda hluta 

sömu heildar. 
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andlags og frumlag?manneskju og dýrsHvar er hvarfpunkturinn milli náttúru og menningar
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Náttúra

M
enni

ng

Aftenging

M
álsvarar

Þi
ng

m
en

n

Málsaðilar

Við erum í auknu mæli að átta 

okkur á þeirri miklu ábyrgð sem 

við berum gagnvart umhverfinu 

og öðrum verum, en þessi 

ábygrð á ekki einungis að hvíla 

á herðum einstaklinga, heldur 

samfélagsins í heild sinni. Það 

er skylda meirihlutans að búa 

til rými fyrir minnihlutann. Þess 

vegna tel ég þörf á kerfislegum 

breytingum. 

Kerfi sem tekur á móti 

efnislegum, óefnislegum 

fyrirbærum umhverfisns og lítur 

á þau sem jafna hluta sömu 

heildar. Kerfið er blendingur 

þinghalds og réttarhalds þar 

sem ákvarðanir eru teknar um 

mál vera sem ekki hafa rödd.   

Kerfið sem ég að kýs nefna 

AlþingAlþing, þar sem Al (það sem nær 

fullkomlega yfir allt) og þing (hlutur, 

fundur, mannamót, samkoma). 

Einnig ber enska orðið thing sömu 

rót og þing. Alþing hefur því sömu 

merkingu og All things eða allir 

hlutir.  

Markmiðið er að varpa ljósi á 

og undirstrika gerandamátt og 

áhrifavald náttúru, efnis, dýra og 

ómennskra gerenda í margvíslegu 

samhengi fortíðar, samtíðar og 

framtíðar.  

Diagram af Þingi
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á hópnum.³ Það seinna var að 

fyrir kristni var manneskjan í 

meira jafnvægi við umhverfi sitt. 

Kristnin gaf manninum afsökun, 

þar sem hann var skapaður í guðs 

mynd, til að arðræna náttúruna 

og móta hana að sínum þörfum. 

Aftur á móti í andatrú og öðrum 

náttúrutrúarbrögðum (e. animism) 

var borinn meiri virðing fyrir 

náttúrulegum hlutum þar sem þeir 

höfðu sinn anda eða verndarvætt⁴ 

og er þessa arfleið að finna en í 

dag á Norðurlöndunum þar sem 

framkvæmdum er hliðrað vegna 

álfabústaða.      

 

    

 7 ráðherrar 
1 frá hverju landi

Dómstóll

Þing 20 Þingmenn

7 dómarar
1 frá hverju landi

Alþing

Ég rannsakaði mismunandi 

kerfi sem eru nú þegar til 

staðar og byggi Alþing Alþing á því. 

Alþjóðleg samtök sem vinna 

þvert á landamæri líkt og 

Evrópusambandið, Sameinuðu 

þjóðirnar og Fríverslunarsamtök 

Evrópu svo einhver dæmi 

séu tekin. Einnig skoðaði ég 

Mannréttindadómstól Evrópu 

og Evrópudómstóllinn. 

Í framhaldi af því tók ég saman 

sögu mannréttinda, dýraréttinda 

og  náttúruréttinda. Ég komst 

þar að tveimur niðurstöðum. Sú 

fyrri er mikilvægi gerendahæfni 

réttarins til að hafa rétt. Þetta 

er rétturinn sem við neitum 

dýrum, en einnig trjáum, 

fjöllum og öðrum náttúrulegum 

fyrirbærum.Við afmanngerum 

(e. dehumanize) fyrirbærin 

áður en við brjótum á þeim þar 

sem þau eru ekki menn. Með 

því hafa þau ekki gerendamátt 

og því er ekki verið að brjóta 

Atburður 

Þingmenn

Málsaðilar

Málsvarar 

Málsflutningur 

Kosning 

Framkvæmd

Manneskjur 

Verur 

Lífræn fyrirbæri 

Samfélagsleg fyrirbæri 

Óefnisleg fyrirbæri 

Diagram ferli
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Alþingi Þingvellir Vestur Þýskaland

Evrópuþing Brussel Þýskaland

Bretland Kanada

Banglades
Suður Afríka

Kína Rússland

Myndir fengar úr XML 
parliment book

Ég ákvað að rannsaka uppröðun 

Þingsal. Hægt er að flokka þær 

í  5 form . Hringurinn, hálfhrin-

gurinn, skeifan, andspænisbekkir 

og kennslutofan. Það er hægt 

að lesa í stjórnarfar þessa ágætu 

landa útfrá sæta uppröðum, 

einnig geymir formið sögu en 

einnig hvernig stjórnkerfi er nú 

við lýði.  Konungsveldi hafa oft 

andspænis bekki en lýðræðis 

ríki nota hringformið eða hálf-

fohringsformið. 

Skeifan er blendingur af hálfhring-

num og andspænisbekkjum. 

Kennslu stofan er hve oftast notuð 

í einræðisræikjum eins og sjá má á 

uppröðunum kínverska þingsins og 

því rússneska  
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Frelsaði þræla og gaf út 
yfirlýsingu um að allir menn 
væru jafnir óhað uppruna.⁵

Var félagslegur, hugmynda-
fræðilegur, pólitískur og her-
naðarlegur atburður sem átti 
sér stað í Frakklandi 1789. Þessi 
bylting er talin ein mikilvægasta 
stund sögunnar. Upphafið af 
nútíma lýðveldi. ⁶ 

Er markverð fyrir þær sakir að 
hún hafði mikil áhrif á þá löngu 
stjórnsýslusögu sem leiddi 
til nútímalagaumhverfis sem 
byggir á stjórnarskrárvörðum 
reglum og réttindum. ⁷ 

Að stuðla að velferð 
dýra, þ.e. að þau séu laus 
við vanlíðan, hungur og 
þorsta, ótta og þjáningu, 
sársauka, meiðsli og sjúk-
dóma.¹⁰

Sáttmáli sem tryggir börnum 
innan lögsögu aðildarríkjan-
na tiltekin mannréttindi sem 
kveðið er á um í texta samning-
sins. ¹¹

Sandra fékk mannrétindi í 
Hæstarétti Argentínu og dvelur 
nú í Bandaríkjunum. ¹² 

Mannréttindayfirlýsing S.Þ. 
kveður á um mannréttindi 
sem allir eiga jafnt tilkall til án 
tillits til kynþáttar , litarháttar , 
kynferðis, tungu, trúar , 
skoðana, þjóðernis, uppruna, 
eigna, ætternis eða annarra 
aðstæðna.⁹

Sama Þing var sett á laggirnar 
fyrir mál tengdum Sömum 
í Noregi og hafa þeir þá að 
hluta til eigin Stjórnsýslu 
innan Noregs. ¹³

Stjórnarskrábreyting sem 
veitti Náttúru Ekvador 
mannréttindi og atbeina 
í lagakerfi þess. ¹⁴  

Öllum ám var veitt 
mannréttindi í 
Bangladess. Fyrir það 
hafa ár í Nýja Sjálandi 
og í Ohio öðlast 
mannréttindi.¹⁵ 

Lagði vísi að samkomulagi 
ólíkra þjóða til að tryggja 
mannréttindi mismunandi 
hópa.⁸

myndir teknar af wikipedia
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Hvaljförðurinn og nærliggjandi 

sveitir geyma heiðna staði og 

ákvað ég að rannsaka þá helstu 

á  Þyrilsnesi og nágrenni. Á 

Þyrilsnesi eru spor Harðarsögu 

víða og talið er að dys Harðar sé 

á nesinu enn hún hefur ekki en 

verið staðsett. Dys Geirs er þó á 

nesinu og einnig er Þyrils Hofið 

í rótum fjalssins. Hofið kemur 

fyrir í Harðarsögu en það var 

svo grafið upp og var það fyrst 

íslenskra hofa. Hofið hefur að 

öllum líkindum verið bústaður 

og bænahús fyrir sveitunga. 

Starfsemi hofsins hefur líklegast 

verið í vesturenda torfhúsins 

þar sem gengið var inn um sér 

inngang inn í rýmið. Einnig fannst 

blótsteinn í  uppgreftrinum.¹⁶

Á vesturenda nessins er andlit 

í berginu og má velta fyrir sér 

hvort tröll hafi verið þar á ferð 

og ekki komist leiðar sinnar 

eða inngangur inn á heimili 

huldufólks. 

Staupasteinn er annar bústaður 

huldumanns sem á að hafa dálæti 

af ferðamönnum og þá sérstakleg 

börnum að leik.  

Ef til vill er þó hvað þekktust sagan 

um hvalinn Rauðhöfða sem fjallar 

um mann sem hafði svikið álfkonu 

eina og í bræði sinn breytti hún 

honum í hval. Rauðhöfði grandaði 

mörgum bátum í Faxaflóa og 

eitt sinn  fórust synir prestsins á 

Saurbæ sem var orðinn gamall og 

blindur. hann gekk niður að hafi 

og setti staf sinn í hafið og kom 

þá Rauðhöfði syndandi og tældi 

presturinn hvalinn upp eftir Botnsá. 

Er komið var í gljúfrið þar sem 

fossinn fellur niður á að hafa verið 

svo þröngt að jörðin hafi skolfið og 

drunur hljómað, og af því dregur 

Glymur nafn sitt. Rauðhöfði endaði 

í Hvalavatni og er sagt að hann hafi 

sprungið af áreynslunni.¹⁷        
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Þyrils Hof

Andlit í Berginu

Staupasteinn (Steðji)

Rauðhöfði

Geirsdys

GeirsdysHeiðnir reitir

Rauðhöfði

Staupasteinn (Steðji)
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Blótsteinn sem fannst 
við uppgröft í hofinu

Uppdráttur Sigurður 
Vigfússon

Tilgátu snið

Tilgátu útlit

Tilgátu grunmynd
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H
valstöðinn

H
valafell Þyrilsnes

Þyrill

M
úlafjall

Þrándarstaðafjall

Reynivallaháls

Brekkukam
bur

Þyrill

Hvam
m

shöfði

Bjarteyjarsandur

M
iðsandur

Þyrilssnes

M
úlafjall

Þyrill

Söguleg sneiðing vestur

Söguleig sneiðing til norðurs
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Hvað vill Hvalfjörður Þyrilsnes flóran fánan manneskjan ? 
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Í gegnum ferlið notaði ég 

skissumódel ásamt skissum 

til að koma mér af stað í 

þróun á rýmunum. Rýmin 

eru á mismunandi hátt þróuð 

útfrá staðháttum Þyrilsness, 

tilfinningu eða hugmyndafræði 

og mynda annaðhvort spennu 

eða samhljóm við landslagið. 

Módel 7
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Módel 9

Módel 12

Módel 12

Hellir Þyrilsnes

Módel 11Módel 10
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Módel 12 Módel 13
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Landnámslagið 871

Miðaldalagið 1226

Katla 1500

Gjóskulög Þyrilsness

Módel 14 
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Módel 16

Módel 17

Módel 18
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Módel 19

Módel 19

Módel 19
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Módel 20

Módel 21

Módel 22
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Ferðalag í gegnum jörðina himin gildi tíma rúm.
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AlþingAlþing skiptist í tvo hluta. Annars 

vegar þingið og hins vegar 

vistarverur fyrir þingmenn og 

fulltrúa. Arkitektúr þingsins 

leysir tímann úr læðingi og leyfir 

gestinum að komast í snertingu 

við ólíka tímaskala allt frá 

jarð- og stjarnfræðilegum yfir í 

líffræðilegan tíma.

Vistarverur þingmanna og 

fulltrúa fylgja flæði landslagsins 

og snerta jörðu létt.  Þær veita 

mismunandi lífverum skjól og 

aðsetur á flötum sínum.

Aftaða Þingsins og 
þorpsins

Snið frá Þing til Þorps
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Leiðin að þingingu skerst í 

gegnum jörðina og myndar 

brú á milli hins náttúrulega 

og hins manngerða.  Leiðin 

gerir þér kleift að snerta og 

sjá annarsvegar tímaskala 

bergsins sem nær miljónir 

ára aftur í tímann sem 

mætir lífrænum tímaskala 

beinsins og skeljarinnar sem 

eru undirstöðuefni steyptu 

hliðarinnar. Leiðin myndar 

spennu í tíma og rúmi en einnig 

innra með gestinum og hans 

gildum. 

Á leiðinni eru rými sem ýta undir 

mismunandi tilfinningar. Fyrsta 

rýmið hvetur gestinn til að líta 

inn á við á meðan seinna rýmið 

varpar sjálfinu út á við. Leiðin 

hefur þrjá endapunkta. Sá fyrsti 

er til norðurs og veitir útsýni yfir 

allt nesið og Hvalfjörð í heild. 

Um leið upplifir gesturinn smæð 

sína í samhengi við fjöllin í kring. 

Endapunkturinn til austurs er 

stigi út í landslagið þar sem 

gesturinn getur gengið eftir 

hæsta hrygg nessins.

        

Við enda leiðarinnar til vesturs 

gefur að líta sjóndeildarhringinn. 

Gesturinn upplifir nú að hann 

sé hluti af einhverju honum 

stærra og meira. Hluti af heild, 

samofinni úr þráðum ólíkra 

fyrirbæra, bæði efnislegra og 

óefnislegra. 

Perpsective af norður 
endapunkti 
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Snið leiðarinnar vestur til 
austur

1. Stigi út í landslagið

2. Stigi upp í himinnins

3. úthverft rými

4. Ingangur þing

5. Ákvörðunar rými

1. Innhverft rými

2. Stigi út í landslagið

3. Stigi til himinnins

1

1

2

3

3

4

2

3

Snið leiðarinnar Norður til 
Suðurs
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Vestur endinn 
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Eftir ferðlagið er gesturinn 

tilbúinn að fara í þingsalinn. 

Rýmið upplifist eins og það 

sé djúpt í iðrum jarðar. Áður 

en farið er niður í þingsalinn 

í berginu opnast salur sem 

býður alla hluti velkomna, 

stóra sem smáa, efnislega sem 

óefnislega. Veggir rýmisins 

glitra í sólarljósinu þar sem þeir 

eru steyptir úr kalksteypunni 

sem nær að varðveita þá 

eiginleiga sandsins að glitra í 

dagsbirtunni. Til að ýkja áhrifin 

enn meira er geislasteinum þrýst 

inn í steypuna. Geislasteinar 

eru holufyllingar sem finnast 

víðsvegar á Þyrilsnesi og Hvalfirði. 

1. Ingangssalur               Grunnmynd þings

2. Þingsalur

3. Ákvörðunarrými

4. skrifstöfurými

1. Skrifstofurými

1
2

3

4

Snið A
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Inngöngusalur
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Þingsalurinn er helgaður því 

að hlusta og meðtaka. Á 

meðan gesturinn hlustar á 

hina fulltrúana finnur hann 

fyrir að umhverfið er hluti af 

samtalinu. Þingsalurinn er kalt 

rými og hefur opnanir fyrir 

öflin sem fá að flæða í gegnum 

salinn. Bakvið ræðapúltið 

eru dyr inn í landslagið 

sem er persónugervingur 

menningararfs Íslands og hinna 

norðurlandanna. Tröll, álfar og 

huldufólk fá því einnig sæti á 

þinginu. 

Snið í gegnum ákvörðunarrými

Snið í gegnum Þingsal

Eftir þinghald ganga 

þingmennirnir út í 

sjóndeildarhringinn og inn í 

ákvörðunarrýmið sem hefur 

opnananir í allar áttir og ýtir undir 

gegnsæi í ákvörðunarferlinu.
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Þingsalur
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Get ég hannað rými fyrir manneskjur og tekið tillit  til annarra vera eða er ég að róa mína innri samvisku?
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Þingmennirnir og fulltrúarnir 

dvelja saman stigveldislaust 

með hlutbundnum veruleika  

Þyrilsness. Arkitektúr 

vistarveranna tekur á móti 

mismunandi verum umhverfisins 

og býr til skjól eða bústað fyrir 

þær á flötum sínum. Byggðin 

fylgir hamri sem liggur eins og 

hryggur í gegnum landslagið 

og teygir sig niður hlíðina í átt 

að hafinu. Hún skiptist upp í 

fimm kjarna sem hafa hver um 

sig sameiginlega baðaðstöðu, 

lifnaðaraðstöðu(stofa og eldhús í 

sama rými) og svefnaðstöðu.  

    

Grunnmyndir vistarvera 1. Baðastaða

2. Lifnaðaraðstaða

3. Svefnaðstaða

Langsnið í gegnum bygðina 

3

1

2
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Baðaðstaðan kyssir hamarinn 

létt og innheldur, salerni, 

þvottaaðstöðu og sturtur. 

Mannvirkið er steypt og verður 

því framlenging af hamrinum. 

Steinum af staðnum er þrýst inn 

í steypuna til ýta undir hráleika 

rýmisins. Sturturnar eru næstar 

berginu og þar er opið til himins. 
Grunnmynd baðaðstaða1. salerni

2.Þvottaaðstaða

3. Sturta

1
2

3

Snið baðaðstaða
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Á milli baðaðstöðunnar og 

lifnaðaraðstöðunnar er lítið torg 

sem veitir skjól til að ganga þar á 

milli. Lifnaðaraðstaðan innheldur 

eldhús og stofu. Rýmið er afdrep 

fyrir fulltrúana og þingmennina. 

Mannvirkið snertir jörðina létt 

og lyftir sér upp frá henni. Það er 

klætt með birkistofnum sem ekki 

er búið að hreinsa af greinar eða 

börk og lífgar það upp á ásýnd 

hússins og laðar að aðrar verur. 

Norðurveggur hússins er steyptur 

ofan á jörðina, reistur svo við 

þannig að negatíva jarðarinnar 

myndast í steypunni. Þetta  gerir 

lífverum eins og fléttum og mosa 

kleift að vaxa á veggnum. 

Grunnmynd lifnaðaraðstaða1. Eldhús

2. Stofa

1

2

snið lifnaðaraðstaða



96
97

Svefnaðstaðan hefur nánast  

sömu ásýnd og lifnaðaraðstaðan 

fyrir utan að norðurveggurinn 

fylgir landslaginu og útfrá því 

myndast rými fyrir umhverfið 

til að komast inn í mannvirkið. 

Bakvið birkiklæðninguna er 

rými fyrir fugla og býflugur til að 

mynda sinn bústað. Allir fletir 

hússins bjóða því mismunandi 

verum umhverfisnis velkomnar. Í 

byggðinni eru 130 svefneiningar 

þar sem hver eining hefur þrjú 

svefnpláss. Því eru samtals 390 

svefnpláss.

Grunnmynd svefnaðstaða1. Herbergi

2. Inngarður

1 2

Snið svefnaðstaða 
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1. Torf

2. Grjóthellur

3. Einangrunardúkur

4. Frárennsli

5. Birkiklæðning 

6. Bústaður fugla og býflugna.

7. Steypt súla 

8. Steyptur sökkull 

1. Steyptur veggur

2. Viðarklæðning

3. Lekta

4. Loftbil

5. Kindar ull sem einangrun

1

1

2

45

2

3

4

5

6

7

8

 3

Suðurveggur deiliNorðurveggur deili
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Hve mikið þarf til að róa endalausa samviskubitið?
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Lokaorð

Allt er breytingum háð. Stjórnsýsla, 

hugmyndafræði, landslag, flóra, fána og við sjálf. 

Lokaverkefnið um vistþorp á Þyrilsnesi hefur verið 

áhugvert ferli þar sem ég hef nánast fengið frjálsar 

hendur við að endurhugsa hvernig við lifum og 

hrærumst með náttúrunni. AlþingAlþing er afurð þessa 

ferlis og snertir það á mörgum flötum sem eru 

bæði röklegir og fyrirbærafræðilegir. Ferlið hefur 

kennt mér að hlusta á eigið innsæi og sannfæringu 

og halda ótrauður áfram. 
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Myndaskrá

Bls. 42-43 Myndir teknar af wikipedia. 

Bls. 48 myndir teknar af https://ferlir.is/thyrill/

Bls. 52- 53 myndir skannaðar og breyttar úr Parlimetn eftir XML  

 Úr eigin safni.

Bls. 08 Afstöðumynd Ísland, Afstöðumynd Hvalfjörður

Bls. 09 Afstöðumynd Þyrilsnes

Bls. 10-11 Ljósmyndir af Þyrilsnes

Bls. 12-13 Diagram af göngustígnum á Þyrilsnes

Bls. 16 Ljósmyndir af Þyrilsnesi

Bls. 18-21 Collage af sögu Þyrilsnes

Bls. 23-27 Tilfingamódel

Bls. 31  Ljósmyndir af Þyrilsnes

Bls. 32-33 Ljósmyndir af efnisheimi Þyrilsness

Bls 34-35 Ljósmyndira af ferli og afurð

Bls. 39 Diagam af Alþing

Bls. 41 Diagram af Þing ferli

Bls. 42-43 Tímalina

Bls. 44 Ljósmynd af helli á Þyrilsnesi

Bls.46 Afstöðumynd af Þyrilsnesi

Bls. 47-49 Teiknigar af heiðnum reitum 

Bls 50-51 Söguleg snið í Hvalfirði+

Bls. 56-69 myndir af  módelum

Bls. 72-73 Afstöðu sneiðing og afstöðumynd af Alþing og Þorpi

Bls. 74 Þversnið af gönguleið

Bls. 75-76 Langsneiðingar af gönguleið

Bls. 78-79 Rednering af endapunkti Leiðarinnar

Bls. 80 Snið í gegnum skrifstofu

Bls. 81 Grunnmynd Þings

Bls. 82-83 Rendering af Ingangssal

Bls. 84-85 Sneiðing í gegnum Þingsal 

Bls. 85 Snið af ákvörðunarrými   

Bls. 86-87 Rendering Þingsalur

Bls. 90-91 Afstöðusneiðing Þorp

Bls. 91 Grunnmynd vistarvera

Bls. 92-93  Grunnmynd og sneiðing af Baðastöðu

Bls. 94-95 Grunnmynd og sneiðing af Lifnaðaraðstöðu

Bls. 96-97  Grunnmynd og sneiðing af Svefnaðstöðu

Bls 98-99 Deili af Norður og Suður veggjum Svef-

naðstöðu
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