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Þyrilsnesið er umlukið vatni sem fellur frá himninum og flæðir í 

stöðugri hringrás án upphafs eða endis. Vatnið er bæði hluti af 

líkama mannsins og jörðinni sjálfri. Í verkefninu er hið arkitektóníska 

inngrip ferðalag í gegnum landslag Þyrilsness, þar sem upplifanir 

í tíma og rúmi endurnæra gestinn, í snertingu við vatnið, jörðina 

og himininn. Gesturinn ferðast eftir skýrum ási sem í fyrstu skerst 

í gegnum jörðina, en smám saman hækkar sig upp á við. Með 

hverju skrefi nær himninum fær gesturinn aukið rými til þess að 

tengjast hinu innra. Upplifunin virkjar skynfærin, þegar hún streymir 

í gegnum líkamann. 
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Förinni var heitið til Þyrilsness sem er í Hvalfirðinum. Skynjun líkamans 

tók völdin sem leiddi að næmni fyrir umhverfinu og skynjun á 

staðaranda Þyrilsness. 

Ólík náttúrusýn opnast á ferðalaginu í gegnum nesið. Við gengum um 

landslagið sem lyfti okkur upp og niður, varð gróft og síðan aftur mjúkt, 

fjallahringurinn allt um kring sem hélt utan um okkur og vatnið sem iðaði 

í sífelldu streymi í kringum Þyrilsnesið.

Á Þyrilsnesi er mikil ró og mikið næði, þar sem líkami og sál fær tækifæri 

til þess að slaka á og njóta. Mín fyrsta upplifun var eftirminnileg þar sem 

ég fann oft þörf til þess að staldra við og meðtaka fegurð landslagsins.

Við fyrstu sýn

Þyrilsnes



GSEducationalVersion

Afstöðumynd / Þyrilsnes & Þyrilsey



Ólík augnablik fanga mig þegar ég geng um Þyrilsnes en það 

sem stóð upp úr var hversu stórt svæðið er. Innan um Þyrilsnes 

eru mismunandi svæði þar sem hvert svæði er ólíkt hinu. Svæðin 

eru misstór og bera með sér mismunandi efniskenndir, liti og 

andrúmsloft. Svæðin eru þó öll tengd og mynda Þyrilsnes sem 

eina stóra heild. 

Skynjun náttúrunnar



Skynjun náttúrunnar

Áferðir Þyrilsness eru fjölbreyttar. Við gerð modelsins vildi ég 

koma á framfæri þeim áferðum sem ég tók eftir og ýkja þær til 

þess að sjá fjölbreytileika þeirra. 



Skynjun náttúrunnar

Í annað sinn sem ég heimsótti Þyrilsnes tók ég stóran textíl með 

mér. Ég gekk um svæðið og leitaði að vatni til þess að leyfa efninu 

að liggja í. Þegar ég var komin að vatninu, settist ég niður og 

dreyfði úr efninu. Ég vildi leyfa efninu að bregðast við svæði sem 

það á ekki endilega heima í. Með þessari leið náði ég að fá 

einhvern part af Þyrilsnesi í textílinn sem ég vann síðan áfram með 

og bætti fleiri lögum við í ferlinu. 



Skynjun náttúrunnar

Í safnaði saman gróðri, þara, steinum, og skeljum - sem ég 

notaði síðan við gerð cyanotype verkanna. Ég byrjaði á að gera 

þrjár ólíkar prufur sem höfðu allar ólíkar áherslur í formum og 

blæbrigðum.



Skynjun náttúrunnar

Úr varð þetta verk hér, en í verkið notaði ég sama textíl og ég lét 

liggja í vatninu á Þyrilsnesi. Á textílinn safnaði ég saman ólíkum 

elementum sem gaf mér ákveðna tilfinningu fyrir náttúrunni, en nú 

í allt öðru ljósi en ég hafði upplifað áður. 



Skynjun náttúrunnar

Í þriðja sinn sem ég heimsótti Þyrilsnes greip lítil eyja í smá 

fjarlægð frá Þyrilsnesi augað mitt, eyjan heitir Þyrilsey. Flæði 

sjávarfalla hefur áhrif á aðgengi að eyjunni. Sandstígur birtist 

þegar það er fjara en hverfur á 6 klukkustunda fresti þegar 

sjávarflóðið flæður yfir stíginn, svo eina leiðin til þess að komast 

að eyjunni þá væri syndandi eða vaðandi.

Þyrilsey var mikill innblástur fyrir mig og ég vissi um leið að ég vildi 

tengja mig við eyjuna þó ég vissi ekki endilega strax hvernig. Ég 

leit til baka á upplifunina mína og fann hvað mér fannst staðurinn 

vera endurnærandi. Ég ákvað því að skapa endurhæfingu á 

svæðinu. Í þorpinu mínu fær fólk tæki og tól sem það tekur með 

sér inní líf sitt og nær þannig að viðhalda lífstílsbreytingunni. 

Þyrilsey



Sandstígur í átt að Þyrilsey



Ég las texta eftir heimspekinginn hana Guðbjörgu R. Jóhannes-

dóttur þar sem hún fjallar um fagurferðilega skynjnun en það 

gerist þegar við opnum skynfærin fyrir merkingu og finnum 

hvernig hún streymir í gegnum líkamann. Það er á fegurðar-

augnablikunum þar sem við finnum fyrir löngun til þess að dvelja 

við fegurðina og deila henni með öðrum.1 Það var einmitt 

upplifunin mín þegar ég gekk um Þyrilsnes. Ég fann oft þörf til 

þess að stoppa, taka myndir, slaka á, benda á fegurðina og dvelja 

við hana. 

Fegurð landslagsins

Fjallið Þyrill í baksýn, séð frá Þyrilsnesi



Fegurð landslagsins

Hvernig næ ég að upphefja gæði svæðisins?

Hvítur snjór

Bleik sól

Grá, blá, gul, 

Appelsínugult graslendi
Grá þoka

Gul sól

Ljósblátt frost

svört, hvít fjöll



Fegurð landslagsins

Fjallahringurinn sem heldur utan um mann

Mýri sem bleytir

Sól sem birtir til

Þokan sem blindar

Áferðirnar fjölbreyttar

Sjórinn sem umlykur Þyrilsnes

Endalaust ferðalag

Framræst mýri



Fegurð landslagsins

Sjórinn umlykur eyjuna

Uppspretta vatns

Vatn mætir landi



Vatn er uppspretta lífsins en þegar líkaminn snertir vatn verður 

líkaminn og vatnið að einni heild. Vatn er bæði partur af líkama 

mannsins og jörðinni sjálfri. Á Þyrilsnesi umlykur vatnið allt nesið 

sem kemur frá himninum. Flæði vatns er í stöðugri hringrás sem 

hefur ekkert upphaf og engan endi. 

Vatn er einn af mikilvægu þáttunum í landslagi í samanburði við 

fagurfræði og líkamlega skynjun og hefur sitt eigið mikilvægi við 

að skilgreina rými.

Vatn, bæði heitt og kalt er notað til heilsueflingar, slökunar og í 

lækningarskyni. Heitu pottarnir er mjög góður staður til að koma 

saman og njóta samveru og slökunar. Sundlaugarmenningin 

á Íslandi er rótgróin en hún hófst við upphaf 20. aldar. Auðvelt 

aðgengi að heitu vatni er ein helsta ástæða baðmenningar okkar 

á Íslandi.2 

Vatn



Vatn

Flæði vatnsins er í 

stöðugri hringrás 

sem hefur ekkert upphaf 

og engan endi.  

Vatn gufar upp, 

þéttist 

og verður að 

skýjum 

og fellur 

aftur til jarðar 

sem úrkoma.



Vatn

Það hefur gæði eins og 

ró, 

sjónræn þægindi,

æðruleysi, 

lífskraft,

 

hreyfingu, 

kyrrð, 

spegilmynd. 

eiginleikarnir eru endalausir.



Vatn

Vatn er allt í kring. Lækirnir fljóta í gegnum landslagði, fossarnir 

streyma á ógnar hraða niður klettana og sjórinn umlykur Þyrilsnes 

og allt Ísland. Sjórinn flæðir að landi og síðan fjarar hann út á 6 

klukkustunda fresti. Vatnafar er eitt af uppsprettum vatnsins og 

streymir síðan niður alla leiðina í sjóinn. 

Skurðir

Vatnafar



Vatn

„Afstaða tungls til sólar ræður því hvenær munur flóð og fjöru er mestur 

(sem kallast stórstreymi) eða minnstur (sem kallast smástreymi). Þegar 

tungl er nýtt eða fullt leggjast flóðkraftar tungls og sólar saman sem leiðir til 

stórstreymis.“3  
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Rannsóknarferlið var mjög skemmtilegt og gefandi en halda þurfti 

áfram. Ég vissi að ég vildi tengja mig við Þyrilsey og þar sem ég 

var að fara gera endurhæfingu fannst mér viðeigandi að stað-

setja heita saunu á Þyrilsey en endurhæfinguna sjálfa á Þyrilsnes. 

Gestir geta því gengið frá Þyrilsnesi yfir sandstíginn að Þyrilsey 

þegar það er flóð en synt yfir þegar það er fjara. Að lokum ákvað 

ég að skera mig þvert í gegnum landið, í 90 gráður á móti Þyrilsey 

og þannig tengja mig við hana. Ásinn skapar fjölbreytt ferðalag 

þar sem upplifun á landslagi Þyrilness verður ólík hver annarri eftir 

því hvar á ásnum gesturinn er staðsettur. 

Nálgun



Nálgun



Nálgun

Sauna

Innkoma / Baðstofa / Slökunarrými

Samvera / Íverurými / Eldhús

Torg / Gróðurhús

Búseta

Endurhæfing

Fyrsta hugmynd af staðsetningum fúnksjóna



Nálgun

Opið til hliðanna

Opið til himins

Ég lifði mig inn í rýmin og teiknaði mismunandi opnanir fyrir sólarljósið.



PRÓGRAMM

Endurhæfing (Andrými)

HVATAR 

Upplifun á náttúru

Endurnærandi fyrir líkama og sál

Heilsa

STAÐUR

Þyrilsnes & Þyrilsey, Hvalfjörður

HLUTVERK

Gönguleið

Útsýnispallur

Upplifun

Endurnærandi

Tenging við náttúruna 

Dvalarstaður

Samvera

(Sjó)sund

Sauna

Fyrirlestrar

Viðtöl

Hreyfing

Andrými



Andrými

Gestir að synda í Saununa á Þyrilsey



Andrými

Afstöðumodel af landslagi Þyrilsness og Þyrilsey.



Andrými Þakmynd
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Andrými

The mind

Privat

The body

Public



Andrými
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Langsneiðing F / Heildarmynd bygginga



Andrými
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Sneiðing E-E / Over The Landscape / Endurhæfing

Sneiðing C-C / Through The Earth / Samvera 

Sneiðing B-B / Through The Earth / Setubekkur 

Sneiðing A-A / Touching The Earth / Baðhús 



Andrými

Tvö skurðmodel lýsa upphafi og enda ferðalagi ássins í gegnum 

landslagið. Ásinn byrjar í snertingu við jörðina og endar yfir henni. 

Ólíkar rýmisupplifanir á landslagi Þyrilness myndast eftir því hvar á 

ásnum gesturinn er staðsettur.



Andrými

Ás í snertingu við jörðina

Ás yfir jörðinni



Andrými
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Sneiðing D-D / Búseta 



Andrými
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Grunnmynd / Búseta Sneiðing / Búseta 

Útlit / Búseta 



Andrými
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Deili



Þegar ég lít til baka yfir ferlið finnst mér ég hafa náð að vera trú 

sjálfri mér frá upphafi til enda. Ég naut þess mikið að kynnast 

Þyrilsnesi og Þyrilsey og mun ávallt hugsa fallega til staðarins. 

Ferlið einkenndist af mikilli gleði og sköpunarkrafti en var þó líka 

mjög strangt og erfitt. Ég setti mikla pressu á sjálfa mig og í ferlinu 

lenti ég oft á veggjum, en nú þegar ég er loks komin á leiðarenda 

er ég ánægð með niðurstöðuna. 

Lokaorð
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Myndir:

 Allar myndir og teikningar eru úr eigin safni.




